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 مقدمه: 

كتااب،  ام و چنادین  سالي كه بر روي موضوع فرقه دمکرات آذربایجان كاار كارده   20ر ددود د
اي است كه تاكنون تازه نکاتام بر ام در این كتاب سفيداشتهها در این زمينه مقاالت و موادبه

مناابع دسات اول اساناد ایراناي و      بار ام ، كوشايده ر اینجااند دمنابع فارسي مطرح شدهكمتر در 
مخووصا اسناد فوق محرماناه روساي تکياه كانم كاه تااكنون در ایاران از ساوي ماورخين و          

هااي اخيار از   این اساناد كاه خوشابختانه در ساال    اند. شگران این دوزه كمتر استراده شدهپژوه
هميت و روشنگر هستند كه پرتاو جدیادي   اند بقدري با اآرشيوهاي محرمانه شوروي بيرون آمده

اندازند عالوه براینکه در بر بسياري از نکات تاریک و مبهم فرقه دمکرات آذربایجان و مهاباد مي
 باشاند ماي  سند 53را كه  آنهاترجمه فارسي  ،ام در پایان كتاب نيزكتاب از این اسناد بهره گرفته

عاالوه بار    .اناد اما به زبان انگليسي نيز ترجمه شده ام، اصل اسناد به زبان روسي بودهعينا آورده
ام تا خواننده در جریان باشد كاه  توضيحاتي نيز آورده ،ترجمه اسناد، در ابتداي هر كدام از سندها

 اي داللت دارد و به چه علت صادر شده است.چه رخداد و دادثه سند به
ها هاي اخير از بایگانياد زیادي در سالدر مورد ارتباطات فرقه دمکرات آذربایجان با روسيه، اسن

اسناد شوروي كار شده ها، متاسرانه كمتر بر روي با روس شده اما در مورد ارتباطات مهاباد خارج
رسد كه منابع زیادي در این زمينه وجود داشته باشد كه همچنان باه زباان روساي    و به نظر مي
 مانده است.

از  ،ه دمکرات آذربایجان است و البتاه در برخاي از آنهاا   بخش بيشتر اسناد روسيه مربوط به فرق
هاا باا فرقاه دمکارات     دهند كه ارتباطاات روس این اسناد نشان مي است. مهاباد نيز سخن رفته

 ها، دکومت تبریز به مراتب مهمتار تر از مهاباد بوده و در نگاه روسآذربایجان به مراتب گسترده
كه در این مسئله، عالوه  ،دکومت مهاباد در اولویت بوده استبوده و در مقایسه با  و تاثيرگذارتر

بر اینکه ميزان قدرت و گستردگي دکومت تبریز در مقایسه با دکومات محادود مهابااد دخيال     
 .بوده، خود شخويت ميرجفرر باقروف نيز تاثير بسزایي داشته است

ستراده شاده اماا مان در    ا« دکومت ملي آذربایجان»در اسناد روسيه از دکومت تبریز به عنوان 
ام كه در ایاران باه ایان    استراده كرده« دکومت فرقه دمکرات آذربایجان»كتاب از همان عنوان

ام هر چند تمامي استراده كرده« مهاباد»در مورد دکومت مهاباد نيز از عنوانشده، عنوان مشهور 
جمهاوري  »ناوان اناد از ع داران آن، سافي كارده  پژوهشگران كُرد كشورمان و مخووصا دوسات 

هاااي خااود نيااز از اسااتراده كننااد عجيااب اساات كااه برخااي از آنهااا در ترجمااه  « كردسااتان
انگليسااي آنهااا  كااه خااود منبااعانااد در داااليهاسااتراده كاارد« جمهااوري كردسااتان»عنااوان
مناابع خاارجي باراي ایان     البتاه در برخاي    استراده كارده « مهاباد»واناز عن« كردستان»بجاي
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اساتراده  « مهابااد » عنوان ازولي در اكثر آنها  یاد شده «ي كردستانجمهور»تشکيالت از عنوان
 ها خالي از فایده نخواهد بود:، ذكر برخي مثالگردیده

اسااتراده نکاارده بلکااه از    ویليااام ایگلتااون در كتااابش از عنااوان جمهااوري كردسااتان      
ي سيدمحمد استراده كرده اما آقا (the Kurdish Republic of Mahabad 1946)«مهاباد»عنوان

استراده كرده و عجيب اینکاه در  « جمهوري كردستان»كتاب، از عنوان همانصمدي در ترجمه 
در كتااب خوانادني    نياز  و یا آرچيا روزولت خوردداخل كتاب نيز همه جا این ترجمه به چشم مي

-استراده كرده اما مترجم كهنه (The Kurdish Republic of Mahabad) «مهاباد»خود از عنوان

ترجمه كرده! البتاه مترجماي دیگار     «جمهوري كردستان»كاري چون آقاي ابراهيم یونسي آنرا 
 «مهاباد»خودش از عنوان ریچارد موبلي در كتاب ترجمه كرده. و یا«شوق آموختن»به
(Study of relations between the Mahabad Republic and Azerbaijan Democrat) استراده

رواباط جمهاوري كردساتان و    »فارساي آنارا باه     هااي كاردي و  ترجماه در  كرده اما مترجمان
 مجال پرداختن نيست.هاي زیادي وجود دارد كه اند البته نمونهترجمه كرده« آذربایجان

شاود كاه ناه تنهاا     ها فوق ليساانس و دكتاري نياز دیاده ماي     نامهاما این مسئله دتي در پایان
چکترین توجهي به این ها نيز كواورین این پایان نامهراهنما و مشدانشجویان تاریـ، بلکه اساتيد 

 اند! مسئله نکرده
هاي دکومتي در همه جا اد در اسناد و نامهمقامات دکومت مهاب البته الزم به ذكر است كه خود

-به این دليل، پژوهشگران كارد مايهن  اند كه شاید استراده كرده« مهوري كردستانج»از عنوان

  .ده كننداز عنوان جمهوري كردستان استراند امان ترجيح داده
كه خودمختااري كردهاا    ام چرااستراده كرده« مهاباد»در این كتاب، من در همه جا از عنواناما 

، محدود مانند بوكان، نقده، اشنویهبه مركزیت مهاباد اعالم شد تنها شامل چند شهر  1324كه در
درصد كردنشينان، 70اه و سنندج و بيش ازسقز، سردشت، بانه بود و مناطق وسيفي چون كرمانش

، آنجمهوري بودند بلکه دتي مخالف آن بودناد! عاالوه بار    این نه تنها خارج از قلمرو دکومت 
نيز از اول، مورد اختالف دو تشکيالت فرقاه  « جمهوري»این كه اصال خودِ موجودیت گرتباید 

گياري فرقاه   ين باار در آغااز شاکل   ن اختالف، اولا دمکرات آذربایجان و مهاباد بوده بطوریکه ای
، در سرر دوم هيئت كردها به نماینادگي قاضاي محماد باه     همچنيندمکرات در تبریز دیده شد 

كماک   آنهاا گرت كه دولت شوروي آماده است به  كردهاشد ميرجفرر باقروف به  تکرارباكو نيز 
ات آذربایجان كند تا سرنوشت خودشان را بدست گيرند بشرطي كه در تحت دکومت فرقه دمکر

كتاب مروال  كنند كه در با آن مخالرت ميبه شدت قرار گيرند كه البته، كردها و قاضي محمد 
 ام.به آن پرداخته
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پاس از خاروج ارتاش سارخ از     نگرش خود دکومت مركزي نيز قابل توجه است كه ، از طرفي 
، گردد و در نتيجهذاكره با سران جمهوري مهاباد نميمهيچگونه ایران، دکومت تهران داضر به 

السلطنه در تهران، تشکيالت مهاباد در تحات دکومات فرقاه    وري با دولت قوامدر قرارداد پيشه
دهد كه هم براي مقامات شاوروي  . این نشان ميگيردقرار ميدمکرات آذربایجان و جزیي از آن 

جمهااوري »وجااود و هاام بااراي مقامااات فرقااه دمکاارات و هاام بااراي مقامااات تهااران، دتااي
 .پذیرفتندو به اكراه آن را مي شدچندان به رسميت شناخته نمينيز بوورت مستقل «هابادم

ها گذرد اما در طول این سالسال از ظهور و سقوط این دو تشکل مي75آنچه مهم است اینکه، 
نویسي در این دوزه، افراط و تراریط و ساياه و   توان گرت كه بزرگترین ضفف تاریـهنوز هم مي

ن قضایاست كه دامن دوستان و دشمنان این دو تشکل را گرفته و آنها را چه بسا شبيه سپيد دید
هم ساخته است! متاسرانه در خووص فرقاه دمکارات آذربایجاان و جمهاوري مهابااد، بجااي       

ساایه افکناده و ایان مسائله در     تاریخنگاري علمي، بيشتر نگاهي دب و بغضانه و ایدئولوژیکي 
الرين هار دو  در داليکاه مخا   .ي بيشتر از فرقه دمکارات باوده اسات   دت «جمهوري مهاباد»مورد

آنهاا را باه كال، سااخته و     اند سفي داشته ،داخليهاي و زمينهل مبجاي توجه به عواتشکيالت، 
، از نياز  باید گرات كاه دوساتداران هار دو تشاکيالت      ،در مقابل ها قلمداد كنند؛بركشيده روس

هااي دو  كاه خاود ارگاان   در داالي  ،اكاراه دارناد   ت روساي ترحص در مورد ارتباط آنها با مقاما
تشکيالت ماذكور یفناي روزناماه كوردساتان و روزناماه آذربایجاان در آن زماان، تقریباا اكثار          

به شخص استالين بوده و دتي  ي ازتواویر بزرگداراي شان مملو از ستایش از روسيه و صرحات
ترین این ام به جزیيادي هم كه در كتاب آوردهاین اسنكردند و در ها مباهات ميارتباط با روس

 ارتباطات داللت دارند.
هاا چاه در مردلاه    با وجود اینکه در ارتباطات گسترده این دو تشاکل باا روس  به نظر اینجانب، 

كه در كتاب ظهور و استقرار و چه در مردله دتي سقوط آنها جاي هيچ شبهه نيست اما همچنان
امکان بوجود آمدن آنها به هيچوجه وجود  ،هاي داخليد عوامل و زمينهام بدون وجومرول آورده

هاي ر یک كشوري دیگر بدون وجود زمينهتواند د، چگونه یک كشوري بيگانه ميچرا كه نداشت
 خلق كند؟! هایي با این گستردگي را چنين تشکل ،مستفد داخلي

 مساتقيم  م گردیاد و محواول  سااله رضاشااه فاراه    16هاي داخلي در دکومات  این زمينه     
چرا كه كوشش دکومات رضاشااه باراي     است، هاي همانندسازي دکومت مركزي بودهسياست

مختلاف و   از سوي اقوام هاالفملو انکار آنها، باعث مقاومت و عکسهاي اقوام قلع و قمع هویت
گردد اماا  از همان زمان رضاشاه آغاز مي هاكه این مقاومت گشتهترک و كرد  مخووصا دو قوم

ولي پس از سقوط رضاشااه و فقادان تسالط دکومات      گردیدهتوسط دکومت رضاشاه سركوب 
-نشين و كردنشين آغاز ماي ي ترکشهرهاسپهر سياسي مركزي، بالفاصله بوورت گسترده در 
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هاي پایان جنگ جهاني دوم و اهميت یافتن مسئله نرت در سياست اما پدیدار شدن نشانه .گردند
شاده  آذربایجان و كردستان متفدد در هاي گردد كه روسيه سوار بر این تشکلميروسيه، موجب 

 و آنها را در تحت دو تشکيالت فرقه دمکرات و جمهوري مهاباد در آورد.
از  بواورت مساتقل  ناه تنهاا    در ابتداي ظهورشان، طلبانهها و ادزاب هویتبنابراین، این تشکل

! در واقع، این بسيار ها مخالف آنها بودندمدن آنها، روسدر زمان بوجود آ بلکه دتي بودند روسيه
ایان دو دکومات را از هايچ خلاق     ها پایه و مضحک خواهد بود كه در نظر بگيریم كه روسبي

آوردند تا به عنوان اهرم سياساي   دو تشکل درها تنها آنها را بشکل دلخواه خود در روس.اندكرده
 در مسئله نرت استراده كنند.

 دغدغاه  سنتى هاىدولت بودند و مانندى موزائيک پراكنده اجتماعى هاىع سنتي، هویتدر جوام

مادرن   و كاه در پاي نوساازى    اما دکومات رضاشااه   نداشتند، یکسان و یکدست ايجامفه ایجاد
كارد كاه   تلقاي ماي   تهدیاد  منزلاه  به جامفه را  در قومي تنوع و ساختن جامفه بود هر گونه تکثر

و پر واضاح باود كاه اولاين ابازاري كاه باه ذهان رضاشااه و           رداشته شوند!بایستي از سر راه ب
آميز و زور عریان بود نه اقدامات دمکراتيکاي  هاي خشونترسيد توسل به شيوهدولتمردان او مي
 در باين اقاوام،   اقتواادي  اجتماعي نابرابریهاي كاهش مركزي، دکومت در اقوام چون مشاركت

 قومي و غيره. نخبگان به ادترام ها،فرصت برابري ققتح قومي ، گروههاي دقوق تضمين
 بيگاناه  ارتاش سارخ  دور شده و از ورود  ایران انداز است كه این اقوام از مركزتنها در این چشم 

اما به نظر من، بزرگترین بفد تراژیک هر دو تشاکل یفناي فرقاه     ،اظهار شادماني و سرور كردند
در شاان، مادام   دو در طول ديات یکسال هرین بوده كه دمکرات آذربایجان و جمهوري مهاباد ا

باه   ،براي هيچکدام از آنها وجود نداشات  نميان دو سنگ آسياب گير كرده بودند كه پایاني روش
-عبارتي، بزرگترین اشتباه رهبران فرقه دمکرات آذربایجان و جمهوري مهاباد نوع رابطه و تکياه 

ي نتيجاه  .دهاد ه اسناد نيز بخوبي آن را نشاان ماي  گاهشان به روسيه استالينيستي بوده است ك
باخت بود و هايچ پایااني خاوش و پياروزي در      باختِ ،ها و سرنوشتِ نهایي هر دو تشکلتالش

به زباني ساده، آنها به  .انتظارشان نبود، آنان در ميان بد و بدتر و یا چاله و چاه گرفتار آمده بودند
 ،از دست دکومت ایران نجات دهد اما اگر استالين در وساط  استالين تکيه كرده بودند كه آنها را

آناان از دسات    صاورت، در ایان كارد  كرد و تا آخر به آنها كمک ماي دمایت از آنها را قطع نمي
 چاه كساي آنهاا را از دسات اساتالين و     در مردله بفدي، اما  كردندپيدا ميدکومت ایران نجات 

ا تمام اشتراكاتي كه با كل ایران داشتند، تنها از چاله ، آنان بپس در نهایتداد؟! روسيه نجات مي
افتادند! چرا كه، وجاود دو دکومات مساتقل در بارزخ دو     ، به چاه ميرا آمدند اما در پایاندر مي

دکومت بزرگ استبدادي ایران و روسيه بيشتر به شوخي شبيه بوده و در نهایات، در زمااني كاه    
هاي مساتفجل فرقاه   گذاشت دکومتقطبي قدم ميجهان بسوي دوران جنگ سرد و جهان دو 
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 ،بزودي به یک طرف غلطياده یاا باا ساركوب و كشاتار      ،دمکرات آذربایجان و جمهوري مهاباد
 و سرانجام نيز چنين شد.گشتند ي بيگانه مياقمار روسيهجزو گشتند و یا بسوي مادر خود باز مي

باد بواورت علماي و عقالناي و بادون     ي تاریـ فرقه دمکرات آذربایجان و جمهوري مهامطالفه
هاا دو ساویه   ایان درس  ،هاي فراواني استها و درسعينک دب و بغض هنوز هم داراي عبرت

و هم براي خود اقوام ایراني. همبساتگي   ي ایرانهادکومتیا هستند هم براي ایران دوستان و 
ا نه مستاجر بلکه صادبخانه خود ر يیابد كه اقوام ایرانزماني تقویت مي ،و یکبارچگي ایرانملي 
در دکم سيمان عدالت به مفناي كامل آن اعم از سياسي، اقتوادي و فرهنگي  ،در اینجا و بدانند
و ایران  ها را پر كرده ردد شکافگميدوستي و پيوند به مانند آبي است كه سبب رشد و نمو  و یا

عدالتي مانند خشکسالي است كه و بيتبفيض  در مقابل، اما سازدرا به رنگين كماني زیبا بدل مي
هايچ نهاال دوساتي و     ،انجامد و در این زماين قطفه شدن زمين ميسبب ترک برداشتن و قطفه
 .بود..مودت را امکان رشد نخواهد 

 ايعلي مرادي مراغه                                                                         
  1400 تابستان                                                                                
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 ظهور رضاشاه و باستانگرایی و ناسیونالیزم تهاجمی ـ  1

رضاه آن بيانجاماد، باه    تواند به توليد و ع همانطور كه تقاضا )براي یک كاال( مي
-ماي ، به یک توليدِ انبوه از آنان )در تااریـ(  رهبرهمين منوال هم تقاضا براي آمدنِ 

 د...انجام

 كارل پوپر                                                                                          

هاا و  شاه با تحقير و قلاع و قماع زباان   ناسيوناليسم افراطي و تهاجمي در ایران در زمان رضا
شود و پس هایي از آن با جنبش مشروطيت آغاز ميهاي اقوام ایراني همراه بود.البته رگهفرهنگ

از افول مشروطيت در خارج از ایران در مجالتاي چاون كااوه، فرنگساتان و ایرانشاهر بواورت       
روشانرکران ایراناي پاس از     گردد در آن زمان، خواسته و آرزوي بخش اعظمگسترده مطرح مي

هایش بود بنابراین، باساتانگرایي محواول   شکست و ناكامي انقالب مشروطيت در تحقق آرمان
دوران رضاشاه نبود اماا در دوران رضاشااه، بواورت گساترده پارورده و تبليا  شاد و بواورت         

ه تبادیل  ایدئولوژي رسمي سيستم درآمد. سه نشریه كاوه، ایرانشاهر و فرنگساتان كاه در آساتان    
شدند و نسبتا سلسله قاجاریه به پهلوي ظهور كرده و در خارج از ایران در برلين آلمان منتشر مي

خوانندگان زیادي داشتند در بسط و تفميق سياست باستانگرایي نقش اساساي داشاتند. افارادي    
، زاده، محمدعلي جمالزاده، داجي سيدابوالحسن علوي، ميرزامحماد قزویناي  چون سيددسن تقي

زاده، مهندس كریم طاهرزاده بهازاد، ميرزارضااخان   زاده ایرانشهر، ميرزامحمود غنيدسين كاظم
زدند دتي اراني نيز قبل از اینکه ماركسيست گردد ناسيوناليست بود. آناان  تربيت در آنها قلم مي

 .از یک طرف، دل در گرو ایران باستان داشتند و از طرف دیگر شيرته پيشرفتهاي غرب بودند

هاي ایران پس از انقالب مشاروطيت، آناان بادنبال یاک     در اوضاع پر هرج و مرج و ناامني 
هااي مختلاف   مستبد خيرخواهي براي ایران بودند كه بتواند جامفاه را باا زور و فشاار در زميناه    

-نویسد كه در ایران یک مساتبد وطان  سياسي، فرهنگي یکپارچه كرده و به جلو براند. كاوه مي

-شاد ماي  مدن الزم است. و شرق سرخ كاه در ایان زماان در تهاران منتشار ماي      دوست و مت

-منازل  درب زور به صبح هر روز كه است الزم باز فکر و منور دماغ یک مولح، نرر یک»نویسد

 روند یک و زور یکنواخت به را ما لباس و كند روشن زور به را ما هايكوچه كند چراغ جارو را ها

شود: ایران خود را از استبداد سلطنتي رهانياده  فرنگستان چنين آغاز ميو نخستين مقاله  1«نماید
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هاي ناآگااه را باه زور از   است اما اكنون به دیکتاتور انقالبي)همچون موسوليني(نياز دارد كه توده
تواند نگرشي نوین، مردماي متجادد بوجاود    چنگ رودانيت خرافاتي برهاند و فقط اوست كه مي

 2آورد

 اسافد  ر هارج و مارج كاه كشاور در آساتانه فروپاشاي باود بقاول ساردار         در آن اوضااع پا  

شود! كه البته بزودي این گردن كلرت پيدا مي«بودند كلرت قيم گردن یک دنبال همه»بختياري
 نویسد: مي كه در این زمان، رئيس عدليه خوزستان بود در مورد اشتياقش به رضاخان كسروي

دانستم كه بازوي نيرومندي را خداي ایران براي سركوبي گردنکشان این  مي بخوبي
كشت كه كي آن دست خدایي  مملکت و نجات رعایا آماده گردانيده است و این انتظار مرا مي

 3و بازوي نيرومند به سوي خوزستان نيز دراز خواهد شد.

 نویسد: ها مي الشفراء بهار در خاطرات خودش از آن روزملک
نروز دریافتم كه دکومت مقتادر مركازي از هار قياام و جنبشاي كاه در ایااالت باراي         آ

 4تر است... اصالدات بر پا شود صالح

آن دکومت مقتدر در هيبات رضااخان پيادا شاد پاس، ظهاور او، قبال از اینکاه          منجاو سرا
هااي   محوول كشفِ آیرونساید باشد به لحاظ روانشناساي اجتمااعي، بيشاتر محواول وجادان     

هاي انقالب مشروطيت باود انقالباي كاه آزادي را     بذب و نااميد ایراني از پس شکست آرمانمذ
در واقاع، مواداق   مرج داكم شده بود.  و هرج   هاي گسترده داد. امّا به جاي آن، ناامني وعده مي

 :بوده كه در ابتداي این مقال آوردمپوپر  سخن
اي به تولياد و عرضاه )آن(    بسيار ساده تواند بطرز همانطور كه تقاضا )براي یک كاال( مي

-اي چون هيتلر...ماي بيانجامد، به همين منوال هم تقاضا براي آمدنِ یک مولح یا خودكامه

 ...وه از آنان )در تاریـ( منجر گرددتواند به یک توليدِ انب

 

 ها از رشد صنعتی دوره رضاشاهسهم كردها و ترک ـ 2

نویساد كاه در   ش. سرعت گرفت آبراهامياان ماي  1310ي توسفه صنفتي ایران در دههبرنامه
واداد جدیاد صانفتي در سراسار ایاران وجاود داشات اماا در ساال           20ش.كمتار از  1304سال
هااي  وادد رسيد و تفداد كاارگران شااغل در كارخاناه    346ش.تفداد كارخانجات جدید به 1320

نرار در   50000بايش از  نرر بود شمار مزدبگيران به  1000ش.كمتر از 1304بزرگ جدید كه در 
هاا در  ي كارگر جدیدي زاده شد. اما بيشتر این كارخاناه افزایش یافت و بدین سان، طبقه 1320

كارخانه توليدي جدیاد و شامار بساياري     64تهران و اطراف آن متمركز بود و تهران به تنهایي 

ران مانناد  در واقاع تها  5كاارگر را در خاود جااي داده باود    64000كارگاههاي صنایع دساتي باا   

مغناطيسي گشته بود كه ثروت و نخبگان را بسوي خود جذب ميکارد اماا در ایان مياان ساهم      
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كردستان در دد صرر بود اقتواد كردستان بر پایه محووالت كشاورزي بود و از صنفت چنادان  
هاي عشایر را به نرع مالکاني جدید كاه از دمایات دکومات برخاوردار     خبري نبود دولت، زمين

 وادره كرده بود.بودند م

نيزه چاه همانناد دوره رضااخان باا زور سار     هاي غيرفارس زبان نياز اگر سياست كوچ قوميت
نشاين ایان سياسات    گذاري اقتوادي در مناطق مركزي و فارسگيرد ولي با سرمایهصورت نمي

نشين به سمت مناطق مركازي  نيز عملي شد و خيل عظيم مهاجران از آذربایجان و مناطق ترک
ر شدند. وجود جمفيت عظيم ترک در شهرهاي تهران، اصرهان، سمنان، كرمان و... وجاود  سرازی
هاي مقيم در مراكز فارسي زبان، دليلاي بار   ها، اردبيليها، شبستريها و مساجد آذربایجانيهيات

نشاين  نشين در شهرهاي تارک اي فارسمحلهاین مدعاست. البته عکس این جریان یفني وجود 
 ن قابل مشاهده نيست. به هيچ عنوا

از آنجا كه دکومت تمركزگراي رضاشاه باعث شده بود كه در مناطق دور از مركز مخووصاا  
كردستان، صنفتي جایگزین نگردد در نتيجه، باعث مهاجرت آنها به شهرها گشته بود و لشکري 

ایي كاه در كال   ها زیر، آماري از تفداد كارخاناه در  6از اوضاع شکل گرفته بود اضياننارو  ااز فقر
 :آورماشاه ساخته شد به ترکيک استان مياستانهاي ایران در دوره رض

ها  کل کارخانه  های کارخانه  
 بزرگ

 نام استان

درصد           تعداد         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
 اصفهان 14 8 2473 16
 کردستان 0 0 213 1
 مرکزی 14 8 1144 7

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

كناد در  ساله رضاشاه را مانفکس ماي  16ادي كردستان در دوره سند فوق بخوبي اوضاع اقتو
هاي بزرگ ادداث شده در كل كشور باه ترکياک اساتانها در دوره    این سند تفداد درصد كارخانه

-ش. سهم كردستان از كل این دوران، اسف1326رضاشاه آمده یفني از اول دکومت رضاشاه تا 

ن دوره دتي یک كارخانه در منطقه كردساتان  انگيز است سهم كردستان صرر است! و در كل ای
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 نرر كارگر داشته باشد!. 10یک كارخانه وجود نداشته كه  ،در كردستان یفنيبوجود نيامده 

-آیيم جمفيت شهر تبریاز در مقایساه باا كاالن    به ميزاني كه در دکومت رضاشاه جلوتر مي

ش 131۹مهار  5اري گردد. جمفيات تبریاز بار طباق سرشام     شهرهاي ایران آن زمان كمتر مي
هزار  250هزار نرر بوده و جمفيت اصرهان با  540نرر بوده و در آن زمان جمفيت تهران213542

نرر كه از تبریز پيشي گرفته بوده و بزرگترین علت آن تبفيض در سياست صنفتي رضاشاه باوده  
در گذاري دولت در بخاش صانفتي در درجاه اول در تهاران، ساپس      كه بيشترین ميزان سرمایه

هااي مغرضاانه باعاث تضافيف آذربایجاان در زميناه       مازندران و اصرهان بوده و همين سياست
رویاه از  اقتوادي، ویراني اقتوااد باومي و تشادید مفضال بيکااري و در نتيجاه مهااجرت باي        

آذربایجان به تهران بوده است، در داليکه قبال از ایان، ففاالترین و پویااترین جایگااه و نقطاه       
رویاه و  هاي بيهمين تبفيض باعث مهاجرت .شدو انبار غله ایران محسوب ميتجارت و صنفت 

 ها قرار دارددرصد مهاجرت در صدر استان23آذربایجان با كه در نتيجه تقليل جمفيت بوده است 
 6درصد خراسان باا   ۹درصد اصرهان با 10درصد، مازندران و كرمانشاه با1۹ در داليکه گيالن با

 7اند.بفدي قرار داشتههاي درصد در مکان

 

 سازی عینی و ذهنی آغاز یکسان ـ 3
نویساد كاه   زاده ایرانشهر مقارن با ظهور رضاشاه، در خارج از كشور در برلين ميدسين كاظم

هاي مختلف و عادات و مراسم مختلف باعث اخاتالف و تشاتت   هاي مختلف، لباسداشتن زبان
یک درفش، یک »ین زمان در مجله پيمان از شفار گردد و ادمد كسروي در داخل ایران در امي

هاا ماانع   ها و اندیشهگوناگوني و تنوع مذاهب و زبان»گویدراند و ميسخن مي« دین، یک زبان

هااي  .كاه بفادا ایان آرزوهاا و خواساته     8«وددت ملي است و باید با یکایک آنها در نبرد باشيم

گردد و جزو ایدئولوژي سيستم مي ،اشاهروشنرکران و تحويلکردگان، در دولت مطلقه مدرن رض
خاورد و در خادمت تمركزگرایاي رضاشااه و نراي زباان،       گرایي یا آركائيسم پيوند ماي  با باستان

 گيرد.فرهنگ و هویت اقوام مختلف ایراني قرار مي

زاده، سافيد نريساي، محمادعلي    دستگاه فرهنگي رضاشاه و دلقه فکري این دوران كه تقي 
 بزرگداشات  و پارداختن  ترین افراد آن بودند رجفت به ایران قبل از اساالم و  فروغي از برجسته

در دساتور   ي تنسار را  ناماه  و شاهنامه مانند باستان، ایران تاریـ منابع و باستاني هايشخويت
خاورد  كار قرار داده بود، به عبارتي، بخش وسيفي از تاریـ كشور كه بدرد ایان ایادئولوژي نماي   

-شود اما بخشي دیگر از تاریـ، تبلي  و طالیي نشان داده ماي ادیده گرفته ميدذف، تحریف و ن

 9.شودميشود دتي این دو برهه از تاریـ یفني قبل از اسالم و پس از اسالم در مقابل هم نهاده 

توان از صادق هدایت نام بارد كاه در آثاار مخاتلرش،     ترین نویسنده در این زمينه را ميبرجسته
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به دوره اسالم و پاس از   نسبت سرت به دوران ایران باستان و نررت و بيزاريدس سمپاتي و د
 عقاب  هاا و نگاري كاج و ماوج، تماام بادبختي    زند در این تاریـدمله اعراب به ایران موج مي

 هوش، كم ، بدو اقوامي عنوان به از آنها و شده انداخته هاعرب و هاترک گردن به ایران افتادگي

 10.شدیاد مي دنغيرمتم و پرخاشگر

ـ  پرداختناد، ماي  تاریـ نگارش به جریان این اساس بر كه نویسندگاني و مورخان  بار  را تااری

 دوره در كردند.مي و روایت نقل پرستي ملت و گرایيباستان مركزگرایي، چون هایيارزش اساس

 يدرشا  هدایت، بهروز، صادق ذبيح پيرنيا، دسن كسروي، ادمد چون هایي شخويت پهلوي اول

 در نوشاته  آناان  پرداختناد.  تاریـ نوشتن به رویکرد این اساس بر اقبال آشتياني  عباس یاسمي،

 تمجياد  را ایاران  باستاني شاهان و زرتشتي دین باستان، ایران عظمت چون هایيایده خود هاي

 و هاا عارب  تحقيار  باه  و گرفتناد ماي  نادیاده  را بفد از ورود اسالم تاریـ دال، همان در و كرده
 الدین قاجاركرماني، طالبوف تبریزي و جالل آقاخان پرداختند ميرزااسالمي مي تمدن و رهنگف

هاي اساسي داشتند اماا همگاي آنهاا    بودند. آنها هر چند با همدیگر تراوت جریان این سرسلسله
ناسيوناليسام و مركزگرایاي و نوشاتن     به آنان داراي یک مخرج مشترک بودند و آن،  باورمندي

 ایران براساس آن بود. تاریـ

ش با ریاست محمدعلي فروغي و نيابات سيددسان تقاي زاده    1301انجمن آثار ملي كه در  
هااي خاود را گساترش داده و در تجليال از     تاسيس شده بود در دوره دکومت رضاشاه، ففاليات 

 ها تاریخي و فرهنگي ایران، فردوسي را در كانون توجه خود قارار داد چارا كاه مظهار    شخويت
گري در برابر مسلمانان و تركان بود. بنابراین، ساخت آرامگاهش در دستور كار انجمن قرار ایراني

الدولاه داماک   گرفت، مقبره فردوسي در دوره قاجاریه، بنایي از خشت و گل بود كه توسط آصف

به محض روي كار 1305در  11خراساني ساخته شده اما توسط بدخواهان وي تخریب گردیده بود.

گيري مساتقيم تيمورتااش وزیار درباار شاروع      ن رضاشاه، توميم براي ساخت آرامگاه با پيآمد

كوشش شد دتي نوع بنا نيز مربوط باه مفمااري قبال از اساالم باشاد. ایان آرامگااه در         12شد.

ش به پایان رسيده و به همراه سخنراني خود رضاشاه افتتاح گردید و همزماان باا آن،   1313سال

 ایان  اتماام  از پاس  13اي با دضور مستشرقان برگزار شد.به همراه گنگرهجشن هزاره فردوسي 

 هايچاپ دييم سليمان و نريسي سفيد مينوي، مجتبي عباس اقبال، كنگره، محمدعلي فروغي،

 كردند. منتشر شاهنامه از متفددي

اي بنام سازمان و پرورش افکار در تحت ریاست وزیر دادگستري شکل م اداره1۹38در ژانویه
رفت كه به تاسي از ماشين تبليغاتي ایتالياي فاشيست و آلمان نازي، نقش ترهيم آگااهي ملاي   گ

ش.به ترغيب سرارت ایاران در  1313مردم و تغيير اسامي شهرها را به عهده گرفت البته در سال
اي توضايح داده شاد كاه    آلمان، بدستور رضاشاه نام ایران نيز جایگزین پارس شد و در بخشنامه
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نام ایران انتخاب شد كاه داللات بار     ،م پارس یادآور انحطاط دوران قاجار بوده در نتيجهچون نا
 شکوه و عظمت ایران باستان و زادگاه نژاد آریایي دارد.

اي به اندازه دوزه مفماري گساترش نيافات در بارلين    هاي هنر نازیسم در هيچ دوزهاما جلوه
اري یونان و روم كه ماورد نظار نازیسام باود     شد و با سبک و سياق مفمها تخریب ميساختمان
شد و در ایران نيز تخریب بناهاي دوره قاجار بدستور رضاشااه آغااز شاد و بجااي آن،     تبلي  مي

مفماري ایران باستان تشویق گردید تا جایي كه وارتان هوانسيان از مفماران ارمناي در انتقااد از   
 تخریب مفماري دوران قاجار چنين نوشت

خواهيد باه تهاران وضاع بااغ وداش      زند دست نگه دارید. مگر ميفریاد مي عقل سليم 

 14اي دارد؟.ي شير و گاو و غيره چه فایدهناهنجار دهيد؟ این همه مجسمه

بردناد! و از  هاي سنگي به سر ماي آثاري زمختي بوجود آمد كه انگار شاهان باستان در دخمه
بزرگ شهرباني، بانک ملي و ایساتگاههاي راه   توان به ساختمانهاي آن ميترین نمونهبرجسته

هایي از ساختمان از مفماري ایران باستان استراده شده بخشدر  ،در این بناها 15آهن اشاره كرد.

بار دیگار نشاان   در هر صورت، این یک .هشدمان براساس نيازهاي جدید طرادي اما درون ساخت
رود ناه باا سرساختي مازاج دیکتااتور و      دهد كه هنر، هميشه با خالقيت و آزادي پيش ماي مي

 فرامين سرت و سخت!.

شان قرار داشت یا آسيميله بوميان آمریکا با اروپایيان برخورد كردند سه گزینه در مقابلوقتي 
هااي  ها گشتن یا كشته شادن و یاا تغييار مکاان. اماا در مقابال سياسات       شدن و شبيه اروپایي

فقط دو راه داشتند یا دست برداشاتن از زباان و فرهناگ     ، اقوام ایرانياین دورانسازي یکپارچه
 !.گشتن خود و مستحيل شدن در فرهنگ داكم یا در صورت مقاومت، كشته شدن و قلع و قمع

در كشوري مانند ایران كه داراي تنوع قومي، ماذهبي و فرهنگاي اسات نخساتين ضارورت      
رضاشااه از الگاوي كسااني     سازي فرهنگي بود كهدولت مطلقه مدرن، بکارگيري یکسانتحقق 

كرد. آتاتورک زبان تركي را زباان واداد   چون لویي چهاردهم، ناپلئون سوم و آتاتورک پيروي مي
در تركيه اعالم كرده و قبل از او نيز لویي چهاردهم تمام فرانسویان را مجبور به استراده از زبان 

 فرانسه كرده بود.

ها، ایالت و عشایر بر آن دکومات كارده   ول قرنایران وارث یک جامفه ایلياتي بود كه در ط
آمدناد،  بودند و در دوره رضاشاه این ایالت، بزرگترین مانع در مقابل نوسازي جامفه به شاما ماي  

ها وجود داشتند كه جازو  عالوه بر آن، موانفي چون نيروهاي سنتي، رودانيون و اشراف و فئودال
آمدناد. از آنجاا كاه هار گوناه نوساازي در       ماي  هاي اصلي قدرت در تاریـ ایران به شماكانون

كشورهاي متاخري مانند ایران، نيازمند دکومتي قوي و مقتدر است لذا اهرم قدرت رضاشااه بار   
بينيم كه این ارتش به عنوان قوه قهریه در زماان رضاشااه،   نيروي قهریه ارتش استوار بود و مي
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د چهل هزار نرر باود اماا در آخار دکومات     شد در زماني كه سردارسپه بومدام تقویت و فربه مي
 هزار نرر رسيد.127رضاشاه به 

 قدرت عشایر، رؤساي ایالت و و رودانيون ها،لفئودا چون هایيقدرت بردن بين از با رضاشاه

مساائل   ماورد  در گياري تواميم  مركاز  به تبدیل تهران كه ايگونه به نمود متمركز تهران در را

 قارار  تهاران  اهميت الشفاعتحت شهرها و مناطق سایر اهميت و گردید كشور اقتوادي-سياسي

 در كشاور  مركزگرا سياسي نظام یک برقراري مفناي به متمركز دولت یک گرفت. هدف، ایجاد

 دولات  چاون  و شاد ماي  اداره تهران مركزي دولت طریق از كشور امور تمامي نظام، این در بود

 هااي هانگياز  و هاا خواسات  بار  مبتني وميماتت كليه بود پس استبدادي دولت مركزي نيز یک

 .بود رضاشاه یفني بزرگ مستبد

براي مدرنيزه كردن ایران، نياز به بسترهاي الزماي باود كاه در ایاران وجاود نداشات و یاا        
به دم  هاي علمي و زیربنایي براي ایجاد چنين بسترهایي بوجود نيامد در نتيجه، رضاشاهكوشش
تارین شاکل   ترین و عریانقمع هر گونه موانع به خشنویفني قلع دترین ابزارها متوسل شدست

باري را پشت سر گذاشته و عمارش را در  ران كودكي و نوجواني سخت و مرارتممکن. چون دو
بيگانه بود باه نظارش، جهاان در     ،گري بسر برده بود بنابراین، با هرگونه نرمي و انفطافنظامي

بود پس با زور و فشار بایاد راه چنادین سااله را در كوتااه      دال تغيير بود و فرصت در ایران كم
-اما چنين سياستي در دوزه اقتواد ممکن است برخي نتایج و پيامادهاي موفقيات   مدت پيمود.

آميز خواهد بود، چنانکه آميزي در پي داشته باشد اما در دوزه سياسي و فرهنگي، همواره افتضاح
را كاه در  ساز و راه آهن، ادداث كارخانجات موفق بود چا  بينيم او در دوزه عمراني، ساخت ومي

هاي روح سروكار داشت كه سابقه تاریخي و هویت نداشتند اما در دوزهاین دوزه با موجودات بي

پار واضاح    16ها سرو كاار داشات.  دیگر مانند زبان، مدارس، نظام وظيره، اسکان عشایر با انسان

توانسات باه   رین شناختي نداشت، در دوزه انساني ميهایي، او كوچکتاست كه براي چنين دوزه
هاي علمي و بهتري متوسل شود و از مشاوران مدرني كاه در داماان انقاالب مشاروطيت     روش

اي را نداد و قبل از هار چياز،   اش چنين اجازهد بهره جوید اما دیکتاتوري مطلقهپرورده شده بودن
كارد و در نتيجاه خاود را محاروم نماود، در      این مشاوران را به كام خود كشيد و سر به نيسات  

هاا، دقوقادانان و   در فرانسه وقتي لویي چهاردهم با توسل بر گروههایي چون اومانيست ،داليکه
سفي در تقویت و سپاسگزاري از  ،ها سود جستمالكين شهري براي تضفيف و كنار زدن فئودال

كراسي مادرن در اروپاا ریختاه شاد اماا      هاي اوليه بوروآنها بر آمده و با كمک این گروهها، پایه
هااي روشاني   توان به نمونهمي ،رضاشاه با دست خود آنها را كشته یا تبفيد كرده و كنار گذاشت

الدوله و دهها نمونه دیگر اشاره كرد كه بدست او كشاته، زناداني و   چون داور، تيمورتاش، نورت
 تبفيد گشتند.



 10 انکار و مقاومت.../    

 و روداانيون  هاا، لفئودا چاون  هاایي قادرت  ردنبا  بين از با كدي مفتقد است رضاشاه نيکي 
 تهاران  كه ايگونه به نمود متمركز تهران و در دستان خود در را عشایر، قدرت و ایالت رؤساي

گردید او  كشور سياسي، فرهنگي و اقتوادي مورد تمامي مسائل در گيريتوميم مركز به تبدیل
ت در واقاع فقاط خاود رضاشااه باود.      بنام مشروطه آمد اما همه چيز را قبضه كرد و كل دکوما 

 انا »تمملک در كسي خواستنمي نشد، تربيت او دورۀ در رجال» :گویدمي مخبرالسلطنۀ هدایت

سخن ميلسپو كه در آن زمان در سااختار دکاومتي   17«شود گررژیم جلوه واسطۀ به» الغيري و

 د:نویسرضاشاه كار كرده و از نزدیک اوضاع را دیده بود جالب است او مي
رژیم دیکتاتوري، هم رهبران سياسي و هم قدرت رهبري را نابود ساخته است مثل اینکه 
رضاشاه نويحت آن دیکتاتور یونان را رعایت كرده بود كه به ميان مزرعه گنادم بارو و هار    

 18سري را كه بلندتر از دیگران است قطع كن.

 

  اسکان عشایر ـ 4
تارین گروههااي تبفيادي در دوره    تاوان گساترده  جابجایي و یا تبفيد عشایر و ایالت را ماي 

تخته » یا« اسکان»رضاشاه برشمرد البته منابع دکومتي در مورد آنان، بجاي كلمه تبفيد از واژه 
تاوان باه دو دساته    در تاریـ ایران، ساختار قدرت سياسي را ماي  كردند.استراده مي« قاپو كردن
 تقسيم كرد:

ریمونيال سنتي كه به لحاظ نظاري، اساتبدادي باود اماا از     ي سلطنتيِ پاتالف. نظام خودكامه
 ي عملي مبتني بر وجود نوعي تکثر و پراكندگي در منابع قدرت بود. نمونه قاجاري. جنبه

ي مدرن، كه به لحاظ نظري و عملي مبتني بر تمركز و انحوار منابع ب.نظام سلطنت مطلقه
 قدرت بود. نمونه دوران رضاشاه.

قبل از دوره رضاشاه در نظام سنتي ایران، روابط ميان نظام سياسي و قبایل بار  به عبارتي، در 
مبناي الگوي شناسایي متقابل استوار بود كه در طي آن، روساي ایالت نسابت باه دولات اباراز     

-آوري ماليات و تدارک نيروي نظامي براي دولت ميكردند و به جمعوفاداري و از آن تبفيت مي

اي ایالت را به عنوان نمایندگان خود سو، دولت نيز به نوبه خود، رهبران قبيله پرداختند. از دیگر
شناخت. در داليکه رضاشاه در صدد برآمد تا تفلّق و وفاداري به دولت را جایگزین به رسميت مي

ي اجراي این برنامه، برخورد با قبایل بود، اماري كاه   پيوندها و روابط سنتي پيشين نماید. الزمه
ي كُرد گردید كه سياسات دولات را در راساتاي امحااي     سياسي شدن عناصري از جامفهموجب 

اقتوادي، هویت قومي خاود را  -دیدند اینان كه عالوه بر منزلت و منافع سياسيسياسي خود مي
درصدد تفریف نویني از هویت خود  قوميدیدند، تحت تأثير ایدئولوژي ناسيوناليسم در چالش مي

به سياسي شدن نسل بفدي اغلب فرزندان روساي ایلي یفناي نخبگاان ملّاي     برآمدند. امري كه
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 19گراي كُرد انجاميد.

 طبقااتي  و اجتمااعي  سااختار  در ايمالدظه قابل هايدگرگوني1320-1304  هايسال بين

 6/۹شهرنشاين،   درصاد  22 ایاران  جمفيات  كل از ش.131۹ سال در بطوریکه آمد بوجود ایران
 ميازان  آماار،  داد ایان ماي  تشاکيل  را روستایي جمفيت درصد71يش از ب و ایلي درصد جمفيت

 در دیگار،  طرف از .دهدمي نشان را كشور عشایر شدن قاپو تخته و یکجانشين افزایش جمفيت

 دیرپااي  الگوهااي  دیگار،  نقااط  به كارگران مهاجرت و جدید مشاغل و هادرف نتيجۀ پيدایش

 دركت نتيجۀ، در بود كه شتاباني شهرنشيني پدیدۀ هااین همۀ از رتمهم و هم گسيخت از زندگي

رخ داد،  زنادگي  بهتار  هااي فرصات  شاهرها باراي كساب    به مازاد روستایي و مهاجرت جمفيت

-سال فاصلۀ در شهري جمفيت رشد .بود انگيزشگرت رشد این آغاز شاهد تهران شهر مخووصا

 قشار  طبقااتي،  لحااظ  به شده ذكر درصد 65/2 متوسط طور به ش ساالنه1320الي1300هاي 

 در و برخاسته بازگانان و تجار كارمندان، نظاميان، بين از زمين صادب مالکان از جدیدي مركب

 ایاران  جامفۀ در پيشين هايتفارض اگرچه دوره، این اواخر گرفت. در قرار سنتي مقابل اشرافيت

 جمفيات  مياان  دوگاانگي كارد،   پيدا نمود ایران جامفۀ در جدیدي تفارضات اما باخته بود، رنگ

 را آناان  و نگریساتند ماي  روستایيان به تحقير با مردم شهري و شهري پيش آمد و  روستانشين

 20نگریستند.مي دیگر به شهرهاي تکبر با نيز پایتخت مردم شمردند؛مي خوار

رضاشاه با توسفه پاسگاهها در نوادي مختلف، خلع ساالح عشاایر، باه ساربازي فرساتادن و      
نشايني بسار   شان را فراهم ساخت. مفتقد بود دوران كاوچ اسکان آنها، زمينه تضفيف كوچاندن و

ها بدرآمده در یکجا دداقل در روستاها ساكن گردناد تاا   آمده و آنان باید از فراز كوهها و ته دره
 دکومت بتواند كنترلي بر آنان داشته باشد.

متفاددي باراي    فات و دالیال  گرود كه باید صورت ماي البته سياست اسکان عشایر امري ب 
اینکار وجود داشت چون برخي از آنان چندان به دکومت پاسخگو نبودند و همچنان مسلح بودند 

ها وارد قرارداد باا  و بارها اقدام به قتل و غارت مناطق مختلف كرده و دتي برخي مانند بختياري
ها قبل زندگي كارده و  قرن توانست به مانندبریتانيا شده بودند، همچنين، بخشي از جمفيت نمي

، راههاي مختلري براي كنترل عشاایر  دکومت از پذیرفتن اقتضائات زندگي جدید اجتناب بکنند.
اش داد تا ایال در پيش گرفت ابتدا رئيس ایل را به تهران تبفيد كرده در آنجا تحت نظر قرار مي

 كرد.ا تبفيد ميداد آن وقت كل ایل ردست به شورش نزند و اگر این كار جواب نمي

داد: اوال، انتقال كل ایل به مناطقي كاه  تنها توسل به خشونت جواب نمي ،اما در هر صورت 
هایشان نداشت سبب لطمه خوردن اقتوااد و تولياد ایال    تناسبي با زندگي قبلي آنها و رمههيچ 

-ي ماي گردیده و یک توليد كننده در محل قبلي را تبدیل به یک مورف كننده در محل تبفياد 

هاي هاي ارتش بلکه بوورت تدریجي و با روشكرد ثانيا، پذیرش زندگي جدید نه با زور سرنيزه
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نشيني محوول شارایط  گرفت و چنين زندگي مبتني بر كوچعلمي و كارشناسانه باید صورت مي
يجه ها تداوم داشته هر جا بارش بوده و آبي، در نتكم آبي و اكولوژیکي جامفه ایران بوده كه قرن

نشيني براي یاافتن  آمد اما هر جا آب و باران كم بوده زندگي كوچآبادي و اسکان ثابت پيش مي
ها بوده، دکایت دردناک كوچ اجباري دار و محوول قرنآمده بنابراین ریشهبوته علري بوجود مي

كام بنياه    ها و افرادهایشان و مرگ و تلف شدن رمهو پياده آنان به همراه كودكان و زنان و رمه
 ایل مانند كودكان و زنان در برخي خاطرات آنها چنين آمده است: 

هاي ها خسته، تن و رنجور، روح و روان درهم شکسته بود، اصال آدمزده، ساقپاهاي تاول
بردند تسليم محض برند هر كجا ميدیگري شده بودیم و دیگر مهم نبود كه ما را كجا مي

 21م تا در آنجا براي هميشه اتراق كنيم.خواستيبودیم فقط جایي را مي

شده و شد و به كاالیي قابل مبادله تبدیل ميها خارج ميها از دست خاناز طرف دیگر، زمين
ونايم ميلياون هکتاار از بهتارین     شد كه خود رضاشاه با یاک توسط فرماندهان نظامي بلفيده مي

 ها، در نوک هرم این زمينداران قرار گرفته بود.زمين

 رضاشااه  ایاي از تفادیات  گوشاه «كالته گال »ها بفد غالمحسين ساعدي در نمایشنامه لسا

نمایش گذاشت كه در آن سرسختي یک اربابِ آب و  به را دهقانان هايزمين و امالک به نسبت
 دهد!خاک پرست را در مقابل توادب روستایش به دست مزدوران رضاشاه نشان مي

هاا و  هاا، جااي اربااب   در قدرت و هم در مالکيت زماين  در آن زمان، فرماندهان نظامي، هم
اي در مركاز و در اقواي   گرفتند و بدین ترتيب جابجایي و تغييارات عماده  مالکين قدیمي را مي

گرفت. ساران ارتاش   ي صورت مينقاط كشور هم به لحاظ ساخت قدرت و هم موقفيت اقتواد
ي دست یافته بودند كه دتاي از درجاه   شدند آنان به چنان قدرتكم به مالكين اصلي بدل ميكم

سرجوخه گرفته تا باالترین رتبه ارتشي در برابر دادگاههاي دادگستري داراي مواونيت قضاایي   
 بودند و تنها به درجات باالتر از خود پاسخگو بودند. 

در واقع، نابرابري اقتوادي و سياسي به مانند دوره قبل و دتي بدتر از آن وجود داشت و تنها 
آن تغيير كرده و اقليتي جدید كه صادب و برخاوردار از امکاناات بودناد جاایگزین اقليات       شکل

كهنه گشته بود. البته برعکس اقليت متنرذ قدیمي و دوره قاجاري، اقليت نوظهاور پهلاوي فاقاد    
كوچکترین نه تنها امنيت شغلي و اقتوادي بود بلکه امنيت جاني نيز نداشاتند و دتاي قاویترین    

 شدند.  د تيمورتاش با یک خشم رضاشاه یک شبه از هستي ساقط ميآنها مانن

هاا  هاا، بختيااري  ها، قشاقایي در سركوب هيچکدام از اقوام اعم از تركها، اعراب، لرها، بلوچ 
ردمانه، نمونه لرستان مفروف گشته و برخوردهاي خشنِ استثنایي در كار نبود در این سركوبِ بي

اي بارز است كه به قوااب لرساتان مشاهور گشاته او     لرها نمونه سپهبد ریزنقش اميرادمدي با
كرد بر سر مسافت دركت سر بریاده  وقتي سرِ جوانان دستگر شده لرستان را با شمشير قطع مي
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شد! ویليام داگالس در كتاب خود ها برنده ميكرد و غالبا هم در شرطبا اطرافيان شرط بندي مي
-قش رضاشاه را به ترويل آورده او از قاول شااهد عيناي ماي    مراسم اعدام توسط این امير ریزن

 نویسد:
سرهنگ چندین نرر از جوانان را كه اسير كرده بود جمع كارد و بالفاصاله دساتور داد باا     
زغال، آتش روشن كنند و یک طاوه آهني بزرگ آماده كنند و روي آتاش بگذارناد تاا خاوب     

هااي  جوانان لر را بياورند دو نرر سرباز دستترته و قرمز رنگ بشود آنگاه دستور داد یکي از 
جوان را محکم گرفته و سومي هم با یک شمشير تياز در عقاب او ایساتاد ساپس باا اشااره       
سرهنگ، سرباز جالد با شمشير سر جوان را قطع كرد هنگامي كه سر از بدن جدا شاد و باه   

فراد، طاوه سارخ شاده را   و همزمان یکي از ا« بدو، بدو...»كناري افتاد سرهنگ فریاد كشيد: 
سر از جا بلناد شاده و یکاي دو قادم دویاد و بفاد افتااد.        روي گردن بریده چسباند جسد بي

سرهنگ مثل اینکه از این عمل شنيع خود رضایت داصل نکرده باشد فریاد كشيد آن جاوان  
و این باار باا    كنيم كه او بهتر از اینها بدود. آن بيچاره را هم آوردندبلند قد را بياورید فکر مي

دقت بيشتري سر او را بریدند و طاوه آهني را روي گردن بریده محکوم قرار دادند بطوري كه 
سر توانست یکي دو قدم بيشتر بدود خالصه این عمل سبفانه ادامه پيدا كرد این بار، جسد بي

تا اینکه یک بار سرهنگ خودش شخواً در این عمل شانيع شاركت كارد و ایان باار خاود       
وليت گذاشتن طاوه آهني ترته را روي گردن محکوم قبول نماود ولاي چاون باه موقاع      مسئ

نتوانست طاوه را روي گردن بریده قرار دهد لذا وقتي جالد، سر محکوم را از تان جادا كارد    
خون از گردن محکوم در ددود یک متر فواره زد سر و روي او و همه اطرافيان را خوني كرد 

اي در مغز دیواناه   جوانان با این وضع فجيفي كشته شدند فکر تازه پس از اینکه چند نرري از
سر شرط بندي كنناد و بار سار تفاداد     سرهنگ خطور كرد تا بر سر مسافت دویدن اجساد بي

توانند بدوند برد و باخت راه بيندازند خالصه این جنایت بارها و بارهاا   هایي كه اجساد ميقدم
اد و سرهاي همه محکومين هركدام یک طرف روي زماين  تکرار شد تا آنجا كه باالخره اجس

شد خود سرهنگ و افسران  تلمبار شد گرتني است كه هر بار كه این عمل ودشيانه انجام مي
داران و سایر افراد مثل تماشاچيان مسابقه فوتباال باا دسات زدن و هاوار كشايدن و       و درجه

تادن، هرچه بيشتر بدوند سرهنگ در كردند كه قبل از اف هلهله دوندگان بي سر را تشویق مي
ها كه جسد توانست كنم فقط در یکي از شرط بنديشد فکر ميها برنده مياغلب شرط بندي

 22قدم بدود هزار ریال برنده شد... 15

در برانداختن نام لر از صرحه روزگار گرته باود كاه اگار    1303اش در بروجرد در در سخنراني
ه دیگار هايچ   مرتبه به طوري قواي الوار را درهم خواهد شکست كاین » آنها دوبار تحركي كنند

-داگالس كه بفدها او را در تهران در یک گاردن پاارتي دیاده باود ماي    « 23قدرتي از آنان نماند

 نویسد خانمي از او پرسيد:
هااي  رابطه شما امروزه با مردم لرستان چگونه است؟...او هماان لحظاه خندیاد و دنادان    
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گویاد:  كند مادرش ماي اي گریه ميده گرت: امروزه وقتي در لرستان بچهطالیش را نشان دا
 ساكت! و گر نه اميرادمدي تو را خواهد برد!

البته بفداً سرهنگ اميرادمدي به پاداش شاهکارهایش در لرستان، به درجاه ژنرالاي و بفادها    
هازار راس   10هم به وزارت جنگ رسيد او اموال غارت شده لرستان را كه یک مورد آن شاامل  

او از جمله كساني بود كه با امضاي خود  24ها كرده و منتقل كرد. شد بار كاميونگوسرند و بز مي

در پشت قرآن به رضاشاه اطمينان دادند كه در بر كشيدن رضاخان به مقام سلطنت به او كماک  
رضاشااه  خواهند كرد و اولين درجه سپهبدي را از دست رضاشاه گرفت اما پس از مدتي از چشم 

یا اصالح ناژاد اساب گماشاته    « اداره دواب و ایلخي»افتاده و براي آنکه تحقير شود، به ریاست 
چهارپاا  »گرت: از سپهبدي باه درجاه    شد خودش بفدها ضمن نقل داستان مغضوب شدنش، مي

 25ارتقا یافتم!« بدي

جاایگزین   آنکه اقتواد جدیادي شدند بيرهبران عشایر كه از ديات اقتوادي خود كنده مي 
آن گشته باشد باعث فقير شدن آنها گشته و همچنين تبفيد و زنداني كردن آنها همگاي دسات   
بدست هم داده موجاب تنرار و دشامني آنهاا از دکومات گشات. سياسات عشايرتي رضاشااه          

ردمانه بود تبفيد اجبااري روسااي عشاایر و مواادره     اش به غایت بيمخووصا در آغاز سلطنت
ان و اجبار آنان باه یکجانشايني و مناع رفات و آمدشاان باه چراگاههااي        امالک و اراضي ایش

تابستاني و انتقال دادن عشایر كرد )مثال ایل گلباغي(به نقاط دور مانند ناائين، سابزوار، كاشاان،    
بار بود، آنها را بين مالكين دهات همدان از این سياست خشونتاي اصرهان و یزد و غيره، نمونه

 نویسد:لسلطنه كه خود یکي از مالكين بوده مياتقسيم كردند عين
بودم در ملک خود پنج فرسنگى همدان، چهار خانوار به   من خود ناظر اسکان ایل گلباغى

من تحميل كرده بودند... آنها كه فقير، ضفيف، زارع، بيچاره بودند با زن و بچه ادشام و اثاثيه 
تند از آنهاا ربودناد و هركاه نااتوان باود      دركت دادند باين راه آنچاه توانسا     ردمانه بطور بى

زباان بودناد و كاردى     مرد...آمدند مسکن كردند با دال فگار. اوال رعایاى ما در همدان ترک 
بازى بود و باه یاک شاکلى داوائج آنهاا بارآورده        دانستند براى خود مترجم نداشتند الل نمى
صد ردمت به گلبااغى. اینهاا   شد و براى سرپرستى آنها مأمورینى گذاشته شده بودند  كه  مى

اسکان آنها را مایه دخل خود قرار داده بودند...بدتر از همه، قدغن كرده بودند رعایا مباادا باه   
باود وقتاى    خلراى راشدین خداى نخواسته ناسزا بگویند این هم پلتيکى براى دخل)ماموران(

كردناد   شد شکایت مى خواستند داده نمى كه زعرران یا ليموى عمانى یا گوشت مرغ و بره مى

 26شد... وقت كربالئى مى اند. آن [ به خليره دوم ناسزا گرته ]كه

هاي نتایج بدفرجام این اقدامات براي اقتواد كشور، دولت را ناگزیر ساخت كه در طول سال 

  27آخر سلطنت رضاشاه از شدت آن بکاهد.
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-نها بود كه رضاشاه عالقاه ها و امالک آدر واقع، تبفيد عشایر یکي از راههاي توادب زمين

هاي فرانسوي كاریکاتوري شبيه به یک غده اش به زمين و تملک چنان بود كه یکي از روزنامه
در ایران جانوري پيدا شده كه در روز چناد كيلاومتر زماين    »سرطاني چاپ كرد و توضيح داد كه

 .28«!خوردمي

اي پر چارب  دانست كه لقمهد ميهنگاميکه خزئل را به اجبار به تهران برد هنوز سردارسپه بو
و نرم است و كل خوزستان مال اوست! رضاخان كه هنوز رضاشاه نشده باود از او خواسات كاه    

هایش ارائه دهد تا با كمک رضاخان از طریق مجلس، شيـ فهرستي از اموال، اراضي و نخلستان

يدن آنهاا باود و   پر واضح است كه هدف رضاخان، شناسایي و بلف29مالک قانوني امالكش گردد.

 سرانجام نيز چنين كرد.

پس از سقوط رضاشاه دوباره از تبفيادگاههاي خاود و یاا از زنادان شاهرهاي قام و        ،عشایر 
هااي  هاي خود بازگشتند و از نو قدرت از دست رفته خود را در ساال اصرهان و غيره به سرزمين

 30بدست آوردند.1325 الي1320

كردساتان   در شهرنشين كرده تحويل گروه كيري و كمي رشد و شهرنشيني پدیده گسترش 
-از یک طرف و تضفيف قدرت عشایر كرد از طرف دیگر، باعث انتقال قادرت از رهباران ایلاي   

هاي ناسيوناليزم قاومي  اي به نخبگان شهري شد همين نخبگان شهري كه دامل اندیشهعشيره
 نماود  و تبلور توان آنرا نخستينيهاي اوليه دزب كومله ژ.ک را بوجود آوردند كه مبودند هسته

 .به شمار آورد ایران ميان كُردهاي در مدرن تشکيالتي و سياسي سازمان یک گيريشکل

ن خواهاان ساقزي، در آ  قبل از این، در دوره مشروطيت، براساس برخي از خاطرات مشاروطه 
ي عازام دساته  تشکيل داده دتي اقدام به ا« جنبش نجات»اي بنام خواهان، كميتهشهر مشروطه

خواهان تبریز كردند، هدف این دسته، مسلح بيست و هرت نرري براي یاري رساندن به مشروطه

.اما با این داال،  31كردندي تبریز تالش ميپشتيباني از نيروهایي بود كه براي شکستن محاصره

كه،  توان گرت كه مشروطيت در خطه كردستان نتوانست به تغييراتي اساسي منجر گردد چرامي
ماندگي و عشایر قدرتمند اما بشدت بازمانده از دنياي جدیاد باعاث شاد كاه كردساتان در      عقب

انقالب مشروطيت در كنار استبداد محمدعلي شاه و ساالرالدوله قرار گرفته و مخالف مشروطيت 
هاي روستاهاي كردستان زیر سيطره روساي عشایر و آغاهاا بودناد بناابراین    باشد زیرا، كل توده

داران  و اشراف و زمين32هاي روستایي نيز به تبفيت از روساي عشایر مخالف مشروطه بودندودهت

شادند در مقابال هرگوناه  پيشارفت،      شاناخته ماي  « آغاا »بزرگ كه در كردستان اغلب بفناوان 
اصالدات و دنياي جدید ایستاده و به دليل داشتن قدرت و ثروت و نروذ كافي در ساایر طبقاات   

داشتند. طبقه تجار و بازاریان كردساتان كاه مانناد     اي طرفداران استبداد گام بر ميدیگر، پا به پ
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دیگر مناطق ایران هر چند بيشتر خواستار اصالح جامفه و در اردوي مشروطيت بودناد اماا عاده    
توانستند عرض انادام كنناد.   آنان ناچيز و اندک بود و در برابر قدرت زمينداران بزرگ)آغاها( نمي

جنبش آذربایجان زده كاه از  بر ضربات شدیدي بر ایران مخووصا  ،یر در طول تاریـهمين عشا
توان به دركت ایل شکاک به رهبري اسماعيل آقا)سيمکو( اشاره كرد كاه  هاي تلـ آن مينمونه

 شماري را رقم زد.در خوي و سلماس جنایات بي

یکاي از مواناع اساساي     توان گرت كه همين خانخاني و عشایر اساکان نيافتاه  در واقع، مي 
گيري توسفه و مدرنيته در كردستان بوده. آنها نه تنها بر كل روستاها سيطره داشتند بلکاه  شکل

در دوران شانزده ساله  .اهالي شهرهاي كردستان نيز شدیدا زیر نروذ روساي عشایر و آغاها بودند
-متاثر نشد زیارا سياسات  سازي رضاشاه چندان قه كردستان از فرایند دولت و ملترضاشاه، منط

یبا همچنان در داشيه و بوورت هاي تمركزگراي پهلوي اول باعث شد كه منطقه كردستان تقر
بهتارین دليال    ،مانادگي منطقاه كردساتان   . براي پي بردن به این عقبنخورده باقي بمانددست

ورتاش ش به تيم1310هاي دکام این مناطق است كه از اوضاع اقتوادي این مناطق در گزارش
انواع صنایع و »فرستاده شده. در مورد شهر مهاباد كه از شهرهاي پيشرو كردها بوده چنين آمده: 

كن و سایر موسسات صنفتي ریسي، پنبه پاکبافي، نـبافي، پارچهجات، دستگاههاي قاليكارخانه
جاده باافي و سا  گلايم  باافي، جات مخووص وجود ندارد. ولي در منازل خووصي قاليو كارخانه
 «باشد...پشمي مي

اناواع صانایع و كارخانجاات، هايچ ناوعي      »یا گزارش داكم اشنویه به تيمورتاش چنين است
باشد از اناواع مفاادن در   بافي و غيره در اشنویه نميبافي و پارچهصنفت و كارخانه از قبيل فرش

 «اشنویه هيچ نوع مفادن تا دال كشف نشده و كار نکردند...

 33ت نيز چنين است كه از انواع صنایع و كارخانجات هيچ خبري نيست.پاسـ والیت سردش

-ماي  افزایش جمفت شهري رفت ميزانمدرنيستي رضاشاه پيش مي شبهبه ميزاني كه ارابه 

 مالكاين  و زمينادار  يطبقه یافت و در نتيجه، نروذمي رشد مدارس و آموزش اداري، یافت نظام

 خُارده  قشار  به ايقبيله  ایلي رهبران فت و قدرت ازیاكردستان كاهش مي در ایران و بالخص

 شد.منتقل مي شهري بورژوازي

نشين و اسکان آنها كه با زور و سرنيزه صورت گرفت باعث فقيرتر سياست دذف عشایر كوچ
شدن بيشتر اقوام دور از مركز گشت چرا كه در این مناطق، اقتواد جدیدي جایگزین آن نشده و 

هااي متفاددي گشات كاه     ه و نررت و دوري آنها از مركز و بدنبال آن قيامدر نتيجه، باعث كين
 ردمانه سركوب شدند.همگي بي
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 لباس واحد و كشف حجاب ـ 5

همانندسازي رضاشاه، باید به لباس وادد یا سياست متحدالشکل كردن لباس  هايدر سياست
رت گرفت كه بر اسااس آن،  اي صوبر طبق فرماني چهار ماده1307نيز اشاره كرد كه در دي ماه

هاي سنتي و محلي اقوام ایراني ممنوع گشته و كليه افراد ذكور به جاز روداانيون رسامي،    لباس
شادند ایان قاانون در شاهرها و قوابات از اول      ملزم به پوشيدن لباس غربي و كاله پهلوي مي

اجراى این قانون دولت مامور تنظيم نظامنامه و »ش. به موقع اجرا گذارده شد و 1308فروردین 

 در یکي از اسناد در مورد منویات رضاشاه از این كار چنين آمده:34«بود.

كه  را اصولي از یکي ....فداه ارودناه پهلوي شاهنشاه همایون قویشوكت اعليحضرت
اند دانسته الزم مقدس دین مباني درظ و ملت سفادت براي و داده قرار توجه مورد مخووصاً

اتحاد  دس این سایۀ در تا است مملکت عموم بين قلبي اتحاد و جهتي یک دس توليد
یکي  خواستند كه بود این گردد پذیرانجام ترسریع و تر سه مملکتي ترقيات و ملي منظورات

و  برداشته ميان از باشدمي مختلف البسه از عبارت كه را افراد بين تشتت و اختالف عوامل از
 عوارض واسطۀ به كه را اتراق و برادري دساساتا متحدالشکل لباس تفميم وسيله به

 .35بياورند ففل به قوه از كرده تقویت بود مانده مفدوم شکل و اختالف ظاهري

صادر شد،  1307هاي اقوام ایراني در ديفرمانِ اجباري شدن كاله پهلوي و ممنوعيت لباس
ير اوضاع تركيه قرار سال بفد وقتي رضاشاه به تركيه سرر كرد در آنجا بشدت تحت تاث 7اما 

گرفت در داليکه در زمان روي كار آمدنش، یکي از دمالت رضاخان نسبت به ادمدشاه این 
بوده كه ادمدشاه در فرنگ، كاله شاپو بر سر گذاشته! طرفدارانش، عکسي از ادمدشاه با كاله 

شتن از سوي ها به چاپ رساندند در آن زمان كه كاله شاپو گذاشاپو بدست آورده و در روزنامه
شد! همين عکس، طوفاني برعليه ادمدشاه بسياري از مردم متشرع، بزرگترین گناه شمرده مي

برانگيخت! البته عکسي نيز از یک زن اروپایي بدست آورده كنار عکس ادمدشاه گذاشته و 
 «!. سلطان ادمدشاه»مونتاژ كردند و در زیر عکس نوشتند

ميالدي( مجلس قانون دیگرى را به توویب  1۹35شمسى )ژوئن  1314شش سال بفد در 
-مى اروپایى را جایگزین انواع كرشرسانيد كه كاله شاپو را جایگزین كاله پهلوى و كرش چر

اجتماعي و محيط جغرافيایي تفيين كننده نوع پوشش  آداب و سنن هاى ایرانى كرد. قبل از این،
 عرقچين و دستار و آخوندي عمامۀ زا و بودند متنوع هاسرپوش بدن و سر مردان بودند و این

البته یکي از علل مخالرت علما با كاله پهلوي  36شدشامل مي را اشرافي((پوستي تا كاله گرفته

 شد.بخاطر لبه آن بود كه مانع تماس پيشاني با مهر در زمان سجده مي

« لگني«یا«شاپو»افت و كاله پهلوي به كاله اندكي تغيير ی قانون ش. این1314سال در
كرد. تاثيرات سرر رضاشاه به تركيه چنان بود كه پس از بازگشت، بر شدت اصالداتش  تغيير
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ها كه در آفتاب كار افزوده شد دتي قبل از اینکه پایش به ایران برسد از تركيه تلگراف زد رعيت
 مگر عوض شدن كاله، رفته رفته»آباديدار بر سر بگذارند! بقول یحيي دولتكنند كاله لبهمي

فکر چه افسر و چه افسار تراوت نخواهد داخل سر را هم عوض كند و گر نه سر بي

اي، نحوه اش در تمام جزیيات و امور مردم چنان بود كه دتي دولت در بخشنامهدخالت37«.كرد

  38.!چاق سالمتي كردن افراد را هم با استراده از كاله مشخص كرده بود

دوره رضاشاه  به كشف دجاب رسيد كه در تقویم نوبت1314دي 17پس از اتحاد البسه، در 
اش جشني در این روز، در عمارت دانشسراي تهران با دضور شاه و خانواده ناميده شده، روز زن

منوبان كشوري به همراه همسران و دختران بوورت رسمي براي اولين بار صادب برگزار شد و
در شهرهاي مختلف داده شد تا  دجاب خود ظاهر شدند سپس دستورات الزم به مقاماتبي

دجاب خود ظاهر گردند مراسمات مختلري ترتيب داده و كارمندان دولتي به همراه همسران بي
شدند كساني كه در ت توبيـ و تنبيه ميگرتند بشدبر ضد كشف دجاب سخن مي كساني كه

الس عمومي گشتند و یا كارمنداني كه بدون همسر در مجكردند تبفيد ميها شركت نميجشن
شدند همين اجبار باعث كردند منتظر خدمت ميشان كشف دجاب نميظاهر شده و یا همسران

اي را به عقد خود درآورده و در زماني كه كنند برخي كارمندان، زنان بدكارهشد برخي خودكشي 

همچنين، در یکي از  39بردند.شدند آنها را بجاي زن واقفي خود ميدر این مجالس ظاهر مي

خواهد او را اسناد مربوط به خراسان آمده كه كارمندي به خاطر كشف دجاب همسرش، مي
شده كه در صورت طالق زنش بخاطر كشف دجاب، از طالق دهد و به نامبرده اخطار داده مي

 40كار اخراج و از تمام مشاغل دولتي محروم خواهد شد!

تري مال با سياست مدبرانهبرعکس اینکه در تركيه، داستان كشف دجاب توسط موطري ك 
پيش رفت در ایران به خشونت متوسل شده و پليس رضاشاه به انواع تفدیات چون دبس، 

 ،كاري، هتک درمت، گيس بریدن و چادر از سر كشيدن و پاره كردن متوسل شدجریمه، كتک
-افتاد: زنان مسني كه نميها گاهي اتراقاتي مضحک ميدتي در برخي موارد در شهرستان

آمدند اما چون در آن ها از خانه، بيرون نميخواستند پوشش سنتي خود را كنار بگذارند هرته
شان آنها را در رفتند و یا شوهرانها ميشب ،ها نبود براي رفتن به گرمابهزمان دمامي در خانه

-نبردند! در تبریز وقتي مردي زنش را ایكردند و به دمام ميجوال یا گوني گذاشته كول مي
دهد و وقتي چنين كول كرده و به دمام مي برده پليس رضاشاه مشکوک شده دستور ایست مي

-اش آمده و از گوني بيرون زده پا به فرار ميزند زن قلقلکبه گوني نزدیک شده و دست مي

 گذارد!. 

ها با كشف دجاب تنها از موضع دین و رودانيت ابراز نشد بلکه عالوه بر این، مخالرت
پایين و محروم جامفه استطاعت مالي براي پوشيدن لباس جدید نداشتند آنها وقتي چادر طبقات 
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 كردند.هاي خود را در زیر آن پنهان و استتار ميفقر و بدبختي ،پوشيدند در واقعمي

اینکه دولتمردان تركيه در موضوع كشف دجاب، برعکس برخوردهاي خشن عالوه بر
طرف دیگر، به زنان در انتخابات مجلس، دق راي و نامزدي  رضاشاه، بسيار نرم عمل كردند از

مجلس داده شد در داليکه در ایران، انتخابات چنان از ذات خود تهي گشته بود كه نه تنها زنان 
آميزي بخود گرفته و رضاشاه آن را كه دتي براي مردان نيز انتخابات مجلس شکل مسخره

 شفراي بهار چنين سروده بود:لک ابقول خودش در دد طویله فروكاسته بود! مل

 الجوشن و خولي وسنان و مختارهمه با ميل شه آیند ز صندوق بيرون   شمرذي

 پادشه تفزیه گردان شد و مجلس تکيه      گریه دارد بخدا این روش ناهنجار

دهد در برخي مناطق مرزي، مردم سنتي براي فرار از كشف انگيزتر اینکه، اسناد نشان مياسف
 تير 27تاریـ  به وزرا ریاست به ایالت خراسان از گزارشي كردند: درب، جالي وطن ميدجا

  :كه واصل شده بود اطالعات چنين1315
 در و شده سختي و خشونت به متمسک چارقد برداشتن براي سرددات در امنيه مأمورین

 است ممکن ب،ترتي این گيرند... ادامهمي نظر در را خودشان شخوي منافع نيز بفضي موارد

 به]كشاورزي[ محوول رفع از پس سرددي نقاط ساكنين از بفضي و نماید توليد مشکالتي

 .نمایند كوچ افغانستان طرف

از  »عراق سخن رفته به اهالي مهاجرت از 1314آبان 11 تاریـ به خرمشهر از دیگر گزارشي در

 قونسول...اندرفته عراق خاک به خرمشهر اهالي بطور قاچاق در نتيجه تجدد و تربيت نسوان

 1315فرورودین  27 تاریـ به ميشان دشت از گزارشي در 41«تأیيدكرده را مزبور خبر هم بوره

-مهاجرت اندكرده مهاجرت نيز آمده كه طوایري بخاطر ترس از كشف دجاب از ایران به عراق

عنوان مثال  كه به ههاي اجباري براي تن ندادن به كشف دجاب بيشتر در مناطق مرزي رخ داد

 42فارس اشاره كرد كه به كویت و مسقط رفتند.توان به سوادل شمال خليجمي

دهد كه دوزه اندیشه به زمان و زایش دردناک نياز دارد كه با تربيت و تمام اینها نشان مي
كاله و  هاپوشش اینكه قدرت است پر واضح است تا زماني .دهدآموزش در بلند مدت رخ مي

و جاري خواهد بود اما چون زیر كاله تغيير نيافته به محض اینکه آن قدرت  ، سارياجباري
شود آن كاله و پوشش نيز برداشته خواهد شد. در زیر تنها به یک نمونه از پليسي برداشته مي

شود كه از قول یک شاهد عيني و رفتار پليس رضاشاه در تحميل این كاله و لباس اشاره مي
 كند:  دادثه زیر را توصيف مى1۹2۹ژانویه  5ر گزارش مورخ خارجي نقل شده، تریت د

بر سر داشت، در « كاله»بفد از ظهر اول ژانویه، یکى از كارمندان مسن سرارت آلمان كه 
زد كه یک مأمور نظميه او را صدا كرد. كارمند به سمت مأمور رفت و  كنار سرارتخانه قدم مى

هيچ سؤال و یا توضيح دیگرى با باتوم به  مأمور فقط از محل كارش پرسيد و سپس بدون
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جانش افتاد وقتى مرد مسن نزدیک بود از هوش برود، مأمور نظميه او را به زندان برد، كنت 
شولنبرگ ]وزیرمختار آلمان[هنوز موفق نشده كارمندش را از زندان آزاد كند وزیرمختار به 

رمان مأمور سرپيچى نکرده گرت كه مستخدمش به هيچ وجه از ف شدت عوبانى بود. وى مى
است و مورانه به مقامات گرته بود كه پاسـ آن مرد سالخورده مبنى بر اینکه كارمند سرارت 

جهت او جلوگيرى آلمان است باید نداشتن لباس متحدالشکل را توجيه و از ضرب و شتم بى
تشویق پليس كند كه دولت با  كرد. كُنت شولنبرگ از ماجرایى كه پيش آمده استنباط مى مى

كند كاله پهلوى و غيره را بر مردم تحميل كند وزیر مختار آلمان به  روى تالش مى به زیاده
هنگام نقل این ماجرا براى من گرت كه قود دارد مراتب اعتراض شدیدش به سوءاستراده از 

 43قدرت را به اطالع آقاى تيمورتاش برساند

ند یک سرارت خارجي رخ داده و آن وقت پر واضح است كه این در تهران و در مورد كارم
 ها پي برد!. هاي دور و دهکورهتوان به ميزان برخوردهاي خشنِ ماموران در شهرستانمي
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سازي هاي یکساناگر برخوردهاي ماموران آتاتورک و رضاشاه در زمينه اجراي سياست
ناشي از خودسرانگي ماموران نبوده بلکه دقيقا برگرفته از كاراكتر و شخويت  متراوت بوده این

گرفت به ميزاني كه آتاتورک متراوت خود دو رهبر نوسازي یفني رضاشاه و آتاتورک نشات مي
سواد و لمپن بوده دتي قبل رضاشاه متاسرانه بي هاي متفددي بودهو داراي آموزشتحويلکرده 

هاي امالیي بجاي سواد نوشتاري نيز به هيچ زبان نداشته و این از غلط از بدست گرفتن قدرت،
اي از رضاخان در زماني كه الشفراي بهار، نامهملکهاي او بخوبي مشهود است مانده از نامه

غلط  1۹در آن نامه كوتاه، آورده كه  درجه سرتيپي داشته و در سمت فرماندهي فوج همدان بوده
اما وقتي فرهنگستان لغت تشکيل گردید او دتي در انتخاب لغات نيز  !دخورامالیي به چشم مي

كرد و اصغر دکمت دخالت ميكرد و در كار بزرگاني چون محمدعلي فروغي و عليدخالت مي

 44بستگي داشت!«دضرت اشرف»انتخاب لغات نيز به اراده

ه بود شاید اگر او او دوران كودكي و نوجواني بسيار سخت و تلخي را پشت سر گذاشت        
آتاتورک غرب را  ،شداش متراوت مينهاي خشبود بسياري از اینگونه سياستتحويلکرده مي

بدون واسطه دیده و شناخته بود اما رضاشاه به هيچ كشور اروپایي سرر نکرده و از نزدیک ندیده 

د اما برپيش مي مجلس و دزبیي چون پروسه نوسازي را بوسيله نهادها آتاتورک، 45بود

رضاشاه هر دو را ذات خویش تهي ساخته دتي دو دزب ساختگي و بررموده خود را نيز نتوانست 
اما در برخورد با زبانها و فرهنگ اقوام، هر دو مشابه و عين هم بودند چرا كه در تحمل كند! 

اه با تركيه نيز، آتاتورک با زبان و فرهنگ كُردي همان برخوردِ تلخي را كرد كه در ایران رضاش
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 اقوام ایراني كرده بود...

از  سرر تركيه برگشت از روساي دو دزب كه تا كرج به استقبالش آمده بودند  رضاشاه وقتي
در همانجا قبل از اینکه به تهران برسد دستور لغو و برچيدن هر دو دزب را صادر كرد، در 

خان)پيشکار داليکه این ادزاب مخووصا دزب ضداجنبي به دستور خودش توسط چراغفلي
وليفهد( و سرتيپ درگاهي)رئيس شهرباني( بوجود آمده بود تا مثال دزب رقيب یفني ایران نو را 
بپاید! او در سررش به تركيه تنها پوسته را دیده و تحت تاثير ظواهر آن قرار گرفته بود نه تحت 

 :نویسدتاثير مثال آزادي مطبوعات، پارلمان...!. هدایت مي
ش...در یکى از جلسات، فرزین كه در این وقت وزارت ماليه بود 1308در تابستان  

شود برد روزى در هيئت پيشنهاد ساختن دزب كرد...)اما( اسم دزب پيش پهلوى نمي

 46فرمودند هر مملکتى رژیمى دارد رژیم ما یک نرره است.

د از كار یک بار در جمع نمایندگان مجلس گرته بود كه در نظام مشروطه، ادزاب براي انتقا
كنم و ایراد و انتقاد ها است و این كار را من به جاي دزب ميها و مراقبت از اعمال دولتدولت

ایم و دیگر من اند دو نرر شدهگيرم مخووصا داال كه وليفهد از خارج مراجفت كردهرا من مي

 47تنها نيستم!

به آتاتورک یکي از نقل است كه در مسافرتش به تركيه، روزي در ميان گرتگوها، یک مرت
ها هاي محلي را در دست گرفته بود كه راجع به اختالس كارمندي از یکي از وزارتخانهروزنامه

نخست وزیر تركيه نشان داده و دستور « عومت اینونو»نوشته بود آتاتورک آن روزنامه را به 
ب از آتاتورک دهد در این هنگام رضاشاه كه تركي بلد بود متوجه شده  و با تفجرسيدگي مي

دهد كه چنين مطالبي را نوشته و مامورین دولت را نگاران اجازه ميپرسد كه چرا به روزنامهمي
دهم كه گوید: من در ایران به هيچيک از جراید اجازه نميزیر سوال ببرند؟ رضاشاه سپس مي

كه در همه دال  خواهدمي آتاتورک از رضاشاه كوچکترین انتقادي از رفتار مامورین دولت بکنند.
 گوید:كند و مينگاران را در نوشتن آزاد بگذارد سپس یک داستان جالب را نقل ميروزنامه

گيري در تركيه رواج داشت روزي یک خانم زیبا و در زمان عثماني كه فالگيري و جن 
 گوید كه شوهر من مرا خيلي دوست دارد اما منها مراجفه كرده ميثروتمند به یکي از رمال
خواسته خواهم مرا دوست نداشته باشد و طالقم دهد! رمال كه نمياو را دوست ندارم و مي

-چنين مشتري پولداري را زود از دست بدهد روي كاغذ، چيزي نوشته و كاغذ را به خانم مي

هاي تاریک، كاغذ را در قبرستاني دفن كند اما در زمان دفن كردن، دهد تا در یکي از شب
صورت،نوشته تاثيري نخواهد داشت. خانم، كاغذ فکر كند چرا كه در این«گرگ»نباید اصال به

افتاده و گرگ در برده اما در زمان دفن كردن بالفاصله به یاد گرگ ميرا هي به قبرستان مي
 گشته.برميتوانسته كاغذ را دفن كند و ناچار شده و نمينظرش مجسم مي
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نگاران در یک كشور به منزله آن گرگ هستند امهگوید روزنآنوقت به رضاشاه ميآتاتورک 
ایي بگيرد بالفاصله آن كه به محض اینکه كارمندي و مقامي بخواهد اختالس كند و رشوه

در خيالش مجسم خواهد شد و دست از پا خطا نخواهد كرد!  ها(گرگ یفني)افشاگري روزنامه
یک مامور مخري هم گذاشته شود هاي آزاد، دتي اگر بر هر مقام دولتي بدون وجود روزنامه

باز هم قادر به كنترل فساد نخواهد بود چرا كه ممکن است آن مامور مخري با آن مقام 

 48ساخت و پاخت كرده باهم بخورند!.

نگار مستقلي اما رضاشاه این پند را نادیده گرفت و در طول عمرش، چشم دیدن هيچ روزنامه
زد! او با مشت، دندان فلسري مدیر روزنامه ديات ينداشت و دتي با دست خود آنها را كتک م

خان محيط مدیر جاوید را خرد كرد، دسين صبا مدیر روزنامه ستاره ایران را فلک كرد و هاشم
نگاران از همان زمان كودتاي سوم ب ساخت! این دمله و ترور روزنامهروزنامه وطن را مضرو

 ز و تا سقوط دکومتش ادامه داشت.او آغا« كنمدکم مي»اسرند و با اعالميه مفروف

متاسرانه نه رضاشاه در آن زمان و نه سردمداران بفدي در ایران هيچوقت این جمله طالیي 
آتاتورک را بکار نبستند و در نتيجه، ایران هرگز عاري از آلودگي و فساد نشد. این سخن ما را یاد 

د وقتي از اوليانوفسکي)عضو كميته اندازد گویناي از اوليانوفسکي در زمان استالين ميجمله
هاي جامفه شوروي مانند پرسيدند كه چرا شما نارسایي مركزي دزب كمونيست شوروي(

ما لباسهاي »آورید؟ او جواب داده بود كه كشيد و به مطبوعات نميالکليسم را به نقد نمي
 «كنيم...بل دشمن آویزان نميچركين خودمان را در مقا

ها به مرور زمان هاي آزاد، این لباسو فاقد نقدهاي طبيبانه و روزنامه اما در محيط مختنق
كنند و سرنوشت جامفه گردند كه سرانجام همه را در چرک و كثافت دفن ميآلود ميچنان چرک

 شوروي نيز سرانجام چنين شد.

ركيه را ي تراوت نوع نگاه دو رهبر نوسازي ایران و تبارزترین مثال براي پي بردن به نتيجه 
شان رفت: رضاشاه ي تحت مدیریتتوان در زندگي خود آنها مشاهده كرد و بفد بسوي جامفهمي

ش محمدرضا و خواهر 12۹8اي نيز از آنِ خود نداشت در قبل از بقدرت رسيدن دتي یک خانه
اي نوساز در تهران در دروازه در منطقه»اي متولد شدند كه رضاخاندوقلوي او اشرف در خانه

ونيم سال قدرت وقتي مترقين او را از ایران راندند با یک16اما پس از  49«.زوین اجاره كرده بودق

نه تنها بزرگترین فئودال ایران بلکه بزرگترین زميندار تاریـ ها، ميليون هکتار از بهترین زمين
جلس شورا وزیر وقت در مو البته براین باید افزود كه بر طبق گرته فروغي نخست !بشر شده بود

 50داد!درصد نقدینگي كل كشور را تشکيل مي 46ها در آن زمان، ميزان ثروت رضاشاه در بانک

وجود داشت كه هر زميني كه رضاشاه « اتاق قباله»در خود زندان قور یک اتاقي مفروف به
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انداختند به این اتاق شد او را ميورزید صادب زمين اگر داضر به واگذاري آن نميطمع مي
 اش را به رضاشاه هدیه كند!شد زميناله، تا بفد از آزار و اذیتها، مجبور ميقب

دانست كه رضاشاه دركي از كاركردهاي مترقي و مختلف مطبوعات و ادزاب نداشت و نمي  
ترین كاركردهاي ادزاب مدرن، كشف و جذب روشنرکران و نخبگان جامفه و یکي از مترقي

جامفه است كه در سيستم دیکتاتوري كامال ظهورشان و راه باال پرورش آنها براي اداره آینده 
خواهد آمدنشان بسته بود، چون چنين سيستم دیکتاتوري همه افراد كشور را متوسط و مطيع مي

دتي آن نخبگاني كه خود رضاخان را باال كشيده و رضاشاه كرده بودند توسط خودش قلع و قمع 
ها و پروژه نوسازي او توسط آن دزب آتاتورک، سياست و نابودي شدند. چنين است كه با مرگ
 یابد اما در ایران، رضاشاه همه را با خود به گور مي برد.و مردانش مانند عومت اینونو ادامه مي

 ،در هر دو كشورداراي اشتراكات زیادي نيز بودند  رهبر ما با وجود تراوتهاي مختلف، هر دوا
شفار بوورت افراطي بر  رهبر هر دو ،نظامي صورت گرفت كمک نيروهايبه  ا تکيه ونوسازي ب

هر دو  رضاشاه بر ناسيوناليزم فارس و آتاترک بر ناسيوناليزم ترک. یفنيناسيوناليزم تاكيد داشتند 
ها ، دست به دین ستيزي، سکوالر كردن جامفه و قلع و قمع زبانمزچارچوب ناسيوناليدر بستر و 

قوم ترک و در ایران قوم فارس به عناوان  ،در كشور تركيه دزدنها و اقوام و فرهنگ اقليت
انگيز بود در تركيه و در هر دو كشور، سرنوشت كردها به یک ميزان اسف محاور قلماداد شادند

نامياد. مي «تارک»و تماام اتبااع كشاور را  هآتاتورک اساساً كردها را به رسميت نشاناختنيز، 
 .51شدندميناميده  «تركهاي كوهستاني»كردها ایدئولوژي كماليستي، براسااس
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هاي متفددي در شهرها از جمله مشهد، تبریاز و كردساتان رخ داد كاه باا خشاونت      مقاومت
ش توویب قانون لباس متحدالشکل در مجلس با مخالرات گروهاى از   1307سركوب شدند در 

سيدابوالحسن انگجاى و ميرزاصاادق آقاا     كه در رأس آنها آقاعلماى سرشناس تبریز مواجه شد 
قرار داشت در نتيجه این اعتراض، نظاميان اعزامي به تبریز، منزل این دو نرر را محاصره و آنهاا  

ش ایان دو رودااني را باه    1307دیمااه   6نرار دیگار دساتگير كردناد و در روز     38را به همراه 

 52.كردستان تبفيد كردند

نرار كشاته و   128ن واقفه در مشهد در صحن مسجد گوهرشاد رخ داد و در آن تریاما خونين

، پادر دامااد   اسادي  و محمدولي  53نرر دستگير شدند. 500نرر مجروح و ددود 300تا  200ددود

باه اعادام   ا داشت به جرم تحریک ماردم دساتگير و   فروغي كه نيابت توليت درم امام رضا)ع( ر
وزیر نياز ناه تنهاا ساودي در پاي       نخست د، بطوري كه پادرمياني محمدعلي فروغي،محکوم ش

 شد.  نداشت بلکه منجر به طرد خودش از جانب رضاشاه
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برخي دیگر، خودشان به تبفيد رفتند تا در غربت اگر تغيير لباس دادند مردم آشانا آناان را در   

در مهاباد جشن و مجالسي جهات تغييار لبااس ترتياب     1307در  54مایل جدید نبينند.شکل و ش

هاي محلي و پوشيدن لبااس فرنگاي و كات و    دادند و بزور مردم را وادار به كنار گذاشتن لباس
ها اندكي شلوار كردند در داليکه مردم و مخووصا عشایر منگور از آن نررت داشتند كه اعتراض

استراده از القابي چون آغا،  ،خليل، روداني بانروذ متبلور شد البته در كنار آنشکل قيام ماله بفد ب

 55خان، بي و امير نيز قدغن شدند.

م از كردستان آغاز شد، كه سركوب برخى از آنهاا باراى رژیام    1۹2۹شورش عشایر در سال 

غيير لبااس  ش در منطقه مهاباد به خاطر ت1307قيام مالخليل در 56پهلوى چندان هم ساده نبود.

شامرد اماا سارانجام    دار گذاشتن بر سر را كرر ميصورت گرفته و صبغه دیني داشت او كاله لبه
شکست خورده و از طرف رضاشاه به او تامين داده شد و مبلغاي پاول و خلفتاي گرفات و بقياه      

اما قيام عمرپاشا كه در ناديه سردشت شروع شاد   57عمرش را در روستایي در سردشت بسر برد.

ادترامي به نيروهاي نظامي وه بر سياست لباس متحدالشکلي، باید به دالیل دیگري چون بيعال

 58ش اشااره كارد.  1313و سربازگيري و همچنين ممنوعيت استراده از زبان ماادري كاردي در   

 نویسد:مى 1۹2۹ژانویه  25در « شورش در آذربایجان غربى»فرین در گزارشى تحت عنوان 
كنم كاه   اضافه مى... 1۹2۹ژانویه  14مورخ  25ارش سه ماهۀ شماره ادتراماً عطف به گز 

خاان  گيرى و گسترش اسات. دسانفلى   ال شکلهایى در آذربایجان غربى در د ظاهراً شورش
كاه دیاروز باه     1۹2۹ژانویاه   14اى به تاریـ  آصف، كارمند ایرانى كنسولگرى تبریز، در نامه

نااآرام اسات. مقاماات نظاامى باا اساتراده از        كردستان تقریبااً »نویسد:  دست من رسيد، مى
گویناد در سردشات و    اناد. ماى   هاى شخوى نيروهاى خود را روانه سااوجبالغ كارده   اتومبيل

اناد.   سالح، تغيير كاله و سربازگيرى سر به شورش برداشته مناطق مجاور آن كُردها عليه خلع
گویند  ساوجبالغ دركت كنند مى شوند تا از آنجا به طرف نيروهاى كمکى دارند وارد تبریز مى

هاى ماه اكتبر در ایان   مجتهد اصلى تبریز)ميرزاصادق آقا مجتهد تبریزى( كه به دليل ناآرامى
ام  شهر به كردستان تبفيد شده بود، داال دستور یافته است كه به قم برود. از یک تاجر شنيده

 35ساوجبالغ دمله كرد، ولى با  ژانویه مالدليف ]خليل[، یکى از شيوخ كُرد، به ۹یا  8كه در 
افسار   1نشينى شد، در دالى كه از نيروهاى ایرانى فقط  مجروح مجبور به عقب 100كشته و 

 كشته و سه سرباز مجروح شدند.

 افزاید: او مى 1۹2۹مارس  16در  
در ارتبااط باا شاورش در     1۹2۹ژانویاه   25ماورخ   3۹ادتراماً عطف به گزارش شاماره   

ایان شاورش    رساند كه بر اساس آخارین خبرهااى واصاله از تبریاز     الع مىكردستان، به اط
 21خان آصف، كارمند ایرانى كنسولگرى تبریاز، در ناماه ماورخ    سركوب شده است. دسنفلى

كشته از جمله  40در ساوجبالغ، كُردهاى منگور پس از دادن خود نوشته است... 1۹2۹فوریه 
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نشاينى شادند. ساپس نيروهااى كمکاى باه        عقاب پسر رئيس منگورها، دمزه آقا، مجبور به 
تن از رؤساى آنهاا، نيروهااى    5تن از شورشيان از جمله  ۹0سردشت اعزام شدند و با كشتن 

كُردها تساليم شادند و    ،ایرانى را از محاصره درآوردند و كُردها را به عقب راندند. پس از این
غ و سردشات كاامالً آرام   ها داكى از آن است كه اوضااع در هار دو شاهر سااوجبال     گزارش

 59است.

 

 زبان واحد ـ 8

سازي و همانندسازي رضاشاه در دوزه زبان بود كه بفدها سياست یکسان اما مهمترین دوزه
ها و كردها ها را از سوي اقوام مختلف مخووصا ترکها و مخالرتبيشترین دساسيت

ها متنوع و گوناگون ي است، انسانهاي زبانها در ایران ناظر بر اقليتبرانگيخت. بيشترین اقليت
شوند و این گوناگوني طبيفي و خارج از اراده آنهاست، اگر به این تنوع ادترام گذاشته و مي زاده

ثبات و به م گردد كشور ایران داراي صلحي باهایي برابر براي زمينه رشد آنها فراهفرصت
ابرابري باعث انباشته شدن كينه و كماني زیبا بدل خواهد شد اما در مقابل، تبفيض و نرنگين

هاي داخلي و در نتيجه به خطر افتادن تماميت ارضي خواهد شد. در دوره نررت و فوران جنگ
ها به دو گروه رسمي )فارسي( و  پهلوي اول، با اعمال سياست زباني وادد در ایران، زبان
تقسيم  شود( ایران ميهاي اقوام در  غيررسمي )بگوئيم ممنوع و محکوم كه شامل دیگر زبان

بوجود آوردند كه بنا به نوشتۀ علي اكبر سياسي بفد از انتشار « ایران جوان»شدند. انجمني بنام 
 مرامنامۀ انجمن، سردار سپه، اعضاي انجمن را خواست و بفد از شنيدن عقایدشان چنين گرت: 

و  مرام خودتان چشم اید بسيار خوبست ... ضرر ندارد با ترویجها را كه نوشته این       
گوش را باز كنيد و مردم را با این مطالب آشنا بسازید. درف از شما، ولي عمل از من خواهد 

دهم كه همۀ این آرزوها را برآورم و مرام شما را كه مرام خود من  بود. به شما اطمينان مي
. چند سال دیگر است از اوّل تا آخر اجرا كنم. این نسخۀ مرامنامه را بگذارید نزد من باشد

60خبرش را خواهيد شنيد.
 

هاي اقوام ایراني را بر عهده داشتند بخش مهمّي از این گروه ففال كه وظيره نابودي زبان 
خودشان آذربایجاني و یا ترک بودند كساني چون محمود افشاریزدي، سيّدادمد كسروي، 

توان نام برد ر و تفداد دیگر را ميزاده ایرانشهزاده، تقي اراني، رضازاده شرق، كاظمسيّددسن تقي
كه از سلسله جنبانان ستيز با زبان تركي و دمایت از ترویج زبان وادد یفني فارسي در ایران 
بودند. محمود افشاریزدي كه مؤثّرترین عضو این جمع بود در نخستين شمارۀ مجله آینده، به 

 نوشت: عنوان مانيرست محرل خود چنين مي
وب اجتماعي ما وددت ملّي ایران است ... مقوود ما از وددت ملّي ایران، آل یا مطلایده   
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وددت سياسي، اخالقي و اجتماعي مردمي است كه در ددود امروز مملکت ایران اقامت دارند 
... تا در ایران وددت ملّي از ديث زبان، اخالق، لباس و غيره داصل نشود، هر لحظه براي 

باشد. اگر ما نتوانيم همۀ نوادي و  ضي ما ادتمال خطر مياستقالل سياسي و تماميّت ارا
طوایف مختلري را كه در ایران سکني دارند؛ یکنواخت كنيم؛ یفني، همه را به تمام مفني 

 ایراني نمائيم؛ آیندۀ تاریکي در انتظار ماست.

 سليقگي شده است....!نویسد كه نظام خلقت در باب ایران مرتکب یک بيو در ادامه مي
هاي  هاي آذربایجان و عرب زبانددت ملّي ما بواسطۀ اختالف لسان ميان ترک زبانو

هایي كه از  اگر اختالف»هاي سایر ایاالت از ديث زبان ناقص است...خوزستان و فارس زبان
هاي مختلف كشور  هاي ظاهري یا باطني ميان بخش ديث زبان، لهجه، لباس و دیگر تراوت

ددت ملّي كه اساس قدرت دولت و موجب بقاي ملّت به مفناي وجود دارد؛ كاسته شود؛ و
گردد و استقالل و تماميّت كشور از خطرهاي مضمحل كنندۀ  تر مي سياسي كلمه است؛ كامل

 61ماند. خارجي موون مي

هاي  به نام« تاتائو و جيغاتو»افشاریزدي، پيشنهاد تغيير اسامي را داده و در همان زمان 
و ...تغيير یافتند. او « رضائيّه»به « اروميّه»و « شاپور»سلماس به « رودسيمينه رود و زرینه »

بجاي اینکه تنوع زباني و سيستم مدرن و دمکراتيک كشور سویس را كه خود تحويلکرده آنجا 
هاي غير بوده الگو قرار دهد، رفتار زباني شوروي یفني دیکتاتوري استالينيزم را در جمهوري

 و مي نویسد: دهد!روس الگو قرار مي
اي آورده و صحبت از مساوات و مؤاخاه امروز هم اشتراكيّون در دقيقت مذهب تازه      

كنند؛ عمل همان است. با ادامۀ این وضع اگر دال بدین منوال كه هست بگذرد؛ قرني مي
سي ها و سایرین به زبان روها، گرجيان، ارامنه، تاتها، تاتارها، تاجيکگذرد كه داغستانينمي

62تکلّم كنند و روسي شوند.
 

او از پيشرفت تركي در تهران هراسان است و خواستار اتِخاذ تدابير الزم براي جلوگيري از 
 شود: گسترش تركي در تهران مي

امروز متجاوز از بيست درصد اهالي طهران آذربایجاني هستند و روز بروز بر شمارۀ       
هم یک شهر ترک  كي جلوگيري نشود به زودي طهرانگردد. اگر از زبان ترآنها زیادتر مي

 63زبان خواهد گردید

رویه از نقاط مختلف ایران به او بجاي نقد تمرک ثروت در تهران كه موجب مهاجرت بي  
-گردد! او ميگردد توسل به زور براي كاربرد زبان مادري مهاجرین در پایتخت ميپایتخت مي

ه زبان تركي هم در هر مدرسه یا دانشگاه آذربایجان نگارنده با آموختن پنج دقيق»نویسد

 محمود افشاریزدي در بارۀ پيدایش زبان تركي در ایران، اعتقاد دارد: 64«مخالرم
تركي در ایران از تركتازي به وجود آمده است این زبان در چند قرن پيش به طور       
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است و هيچگاه لهجۀ بومي مهاجم وارد كشور شده و قسمتي از خاک وطن عزیز ما را گرفته 
نيست و زبان ملّي نتواند بود. مهمان ناخوانده و مزادم است! ... مهماني است كه به ناموس 

اكنون بازي  درازي كرده، زیرا زبان ملّي ناموس وطن است و با مقدّرات ملّي هم وطن دست

65كند... مي
 

گرفت كه در اني زماني صورت ميهاي اقوام ایراندیشانه با زباناین برخوردهاي ظالمانه و كج
-در سطح جهان، دقوق اقليت در مفاهده لهستان به عنوانِ اولين مفاهده همين زمان در جهان،

داد روندان لهستان اجازه ماي آن، به شه 7شد و بر اساس ماده يهاي زباني به رسميت شناخت م
م اولاين سانگ بنااي    1۹21ان در تا از هر زباني در برابر دادگاهها استراده كنند. و در همين زما 

گرفت اما در همين زمان، مقامات رژیم رضاشاه دمایت از دقوق زباني در جامفه ملل صورت مي
كردند كه مجالس ترديم را نيز براي ماردم آذربایجاان فارساي كارده و از شايون در      افتخار مي

ت تاا باه اهميات زباان     رفاند! در زماني كه جهان ميعزاي عزیزان به زبان تركي ممانفت كرده
كه باا اداداث    ندكشيدهاي رضاشاه مانند دكتر محمود افشار نقشه ميمادري پي ببرد تئوریسين

هاي فارسي زبان در مناطق دور از آذربایجاان، چگوناه فرزنادان تارک را از كاودكي      كودكستان
 فارسي زبان كرد!... 

 نویسد:زمان رضاشاه ميو در همين زمان، كریم دسامي در مورد اوضاع كردستان در 
او كردستان را به گورستاني تبدیل نموده بود پوشش و لباس كردي ممنوع شاد ناه تنهاا    
خواندن و نوشتن به زبان كردي ممنوع بود بلکه طبق دستور ادارات دولتي ساخن گرات باه    
زبان كردي ممنوع شده بود در سر در ادارات دولتي نوشته شده بود: صحبت كردن به غيار از  

 66«زبان فارسي ممنوع است...

انگياز كردهاا را   شفر زیر كه در آن زمانها ورد زبان مردم شده بود به اندازه كافي اوضاع اسف
 دهد:پژواک مي

الهي تختت سارنگون شاود و باه دضايض ذلات       خداوندا این همه ستم را از پهلوي مپذیر/
 درافتي

 تختت سرنگون باد)اي پهلوي(الهي  خدواندا این همه ستم را از این پادشاه مپذیر/
شيـ ادمد كور پهلوي را به سوگ  الهي به خاطر خدوندا این ستم و بيداد را از پهلوي مپذیر/

 67هرت فرزند بنشان...

ها و كوهها رسيد از قرنهاا  كم كم اسامي شهرها عوض شدند آنگاه نوبت به روستاها، رودخانه
ولي آنان با مشکل هویت فرهنگي و زبااني   قبل دکومت در ایران همواره در دست ترک ها بود

گرفات ولاي   مواجه نبودند و در كمال خرسندي مکاتبات رسامي باا زباان فارساي صاورت ماي      
هاي پيرامون رضاشاه با پيش كشيدن سياسات اساتحاله فرهنگاي و زبااني ماردم      ناسيوناليست
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ها در دوره پهلوي باه  غيرفارس كشور، اقوام ایراني را به صروف ناراضيان راندند، مخووصا، كرد
گرفته و به داشيه رانده شدند، در پاي هار اعتاراض     طور سيستماتيک تحت برنامه استحاله قرار

 68.كردها به نحوي سيستم دکومت، فشار و محروميت به طور سازمان یافته ادامه یافت

جالب اینجاست كه سياست قلع و قمع زبان اقوام ترک و كرد دتاي در زمااني كاه رضااخان     
اي كه امروزه در سازمان اسناد ملي ایران موجود وز رضاشاه نشده بود شروع  شده بود در نامههن

ش به عنوان وزیر جنگ و فرمانده كل قوا نوشته و 1303دهد كه رضاخان كه در است نشان مي
پاي آن را امضا كرده در تاكيد بر گسترش زبان فارسي در آذربایجاان خطااب باه وزارت جليلاه     

 نویسد:اوقاف مي مفارف و
زبان به جاي آنها براي انجام مقوود،كمال آذربایجان و اعزام مفلمين فارسي تغيير مفلمان

اهميت را دارد و همچنين تفيين چند نرر مفلم براي تربيت و تفليم اطرال كه از بادو امار باه    
شده مقتضي زبان فارسي آشنا و آموخته شوند از ضروریات است. لذا چنانچه سابقا هم تقاضا 

است قدغن فرمایيد در اعزام مفلم توميمات سریفتري اتخاذ و مخووصا توجه عاجلي نسبت 
به مفلمين و مفارف آذربایجان مبذول دارند كه بدیوسيله به توسفه و بسط آن موفقيت داصل 
و زبان فارسي در آن ددود اجبارا تفليم و ترویج گردد.در خاتماه لزوماا باه استحضاار خااطر      

الفاده مهم اسات قادغن فرمائياد تواویب و تادوین      رساند چون این موضوع فوقميشریف 
بودجه سنه آتيه نبوده تا بلکه محمل دیگري را براي اجراي این منظاور تخوايص و ساریفا    

  69اقدام نمایيد

به رضااخان نوشات    1303بهمن 8اميرلشکر عبداهلل طهماسبى، فرمانده قشون آذربایجان در 
اى تغييار   ان فارسى در آذربایجان باید آموزگاران مدارس آذربایجان تاا انادازه  كه براى توسفه زب

تفليم زبان فارساى   ،زبان اعزام شوند. در این صورت كنند و به جاى آنها از تهران مفلمين فارسى
خواهد « و محولين متدرجاً آشنا و در اندک مدتى... زبان تركى منسوخ»در مدارس اجبارى شده 

البته عالوه بر مفلمان اگر باه  70تر مفلمان فارسى زبان تأكيد نمود زام هر چه سریعشد. وى در اع

صورت بيشتر باه عماق   هاي درسي در همين زمان و بفدها نظري بيندازیم در آنمحتواي كتاب
زند فرهناگ  ها كه ناسيوناليزم افراطي و باستانگرایي موج ميخواهيم برد در این كتابفاجفه پي

 ان ضد ارزش تلقي گردیده. اقوام به عنو

شده  اوعبداهلل طهماسبى فرمانده ریز نقشي كه زماني فرمانده رضاخان بود و اكنون زیردست 
او كه  ،خدمات ارزشمندي در بركناري سلسله قاجاري و انتقال قدرت به سلسله پهلوي انجام داد

ا تشویق به نوشتن و ارسال ردر این زمان فرمانده قشون آذربایجان بوده مردم را جمع كرده آنان 
هایي داكي از تنرر از قاجاریه و استدعاي پذیرش مسئوليت سلطنت از سوي پهلاوي باه   تلگراف

هاي واقفي و بفضا ساختگي را كرد و در كتاب خود، كثيري از این تلگرافخاطر نجات كشور مي
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از نماینادگان مجلاس   آورده است كه از نوادي آذربایجان به مجلس شورا ارسال شده و در آنهاا  
خواهند كه به سلسله قاجاریه پایان داده و مانع بازگشت ادمدشاه از فرناگ شاوند! ادمدشااه    مي

ت باه ایاران   خواسا هاي رضاخان براي كسب قدرت شده بود ميكه در این زمان متوجه دسيسه
مساتقيم   توان گرت بسياري از آنها سااختگي و یاا باه تشاویق    ها كه ميبرگردد اما این تلگراف

فرماندهان قشون رضاخان تهيه و ارساال شاده بودناد باعاث تارس ادمدشااه و انواراف او از        

ها را كاه از نقااط مختلاف باا كماک و تشاویق       . البته این تلگراف71گرددبه ایران مي تبازگش

به اوج خود رسيد در تهاران نياز   1304شد و در ماههاي مهر و آبانفرماندهان نظامي ارسال مي
هاي طرفدار رضاخان مانند شرق سرخ علي دشاتي باا آب و تااب درج و نشار     ه روزنامهبالفاصل

ش، چند ساعت پس از توویب 1304طهماسبي همان افسري است كه روز نهم آبان  .كردندمي
اي در مجلس كه مضمون آن از برافتادن سلسله قاجار و شاه شدن رضاخان دکایات  ماده وادده

ساال   135ا از خانواده قاجاار تحویال گرفات و نقطاه پایااني بار       كرد، كاخ شاهي گلستان رمي
 نویسد:سلطنت پر از فراز و نشيب قاجاریه گذاشت. طهماسبي در گزارش خود به سردارسپه مي

زباان   چند محل براى كودكان سه چهار ساله تفيين شده كه اطرال از ابتدا با مفلم فارساى 
وند. ففالً یک باب مدرسه براى این كاار در نظار   طرف باشند و كامالً به زبان فارسى آشنا ش

گرفته شده كه از هرته آینده شروع به كار خواهد كرد. اینک الزم اسات وزارت مفاارف پانج    

 . 72آموزگار زن براى این مقوود به تبریز اعزام نماید

 نویسد:طهماسبي در ادامه مي
تشکيل شد تاا باراى    امروز نشستى با دضور مقامات محلى آذربایجان در محل دکومتى

گيارى شاود.    تکلم زبان فارسى در مدارس و تدریس آن به ویاژه در منااطق مارزى تواميم    
محمدعلى تربيت رئيس مفارف آذربایجان گرت كه تکلم زباان فارساى در مادارس مفماول     
است؛ اما مجدداً به رؤساى مدارس تأكيد خواهد شد كه بيشتر مواظبت كنند. در ایان جلساه   

نات تارویج زباان فارسااى باه هماه ماأموران اداره مفاارف گوشازد شااود،        مقارر شاد محسا   

 73الخووص در مناطق مرزى تفليمات الزم ابالغ گردد على

گيارد سياسات قلاع و قماع     بفدها كه رضاخان رضاشاه شده و قوه قهریه در دستش قرار ماي 
ردد در سندي كاه در  گتر ميها نيز تندتر و قاطعهاي اقوام شتاب به خود گرفته و لحن نامهزبان

ش مهر محرمانه خورده و از طرف كريل اركان درب كال قشاون خطااب باه     1313اول اسرند 
 وزارت مفارف نوشته شده در مورد دستور رضاشاه چنين آمده:

...قدغن اكيد شود مفلمين ترک و كرد زبان در مدارس ایاالت، كه اهالي آنجا ترک یا كرد 
ا تکلم زبان ترک و كرد در ایران هر چه زودتر متروک شود زبان هستند تدریس نکنند و اساس

و اگر فکر اساسي راجع به از بين بردن عقاید مختلره آنها نشود تربيت اوالدهاي آنها در نظام 
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ممکن است یک روزي دست قوي براي اجانب بشود زیرا تا اماروز جماعات تارک و كارد و     
نسبت به وطني كاه آنهاا را در آغاوش     هاي ساكن ایران دیده نشده كه روي شرافتآشوري

  74خود پرورش داده است خدمت نشان داده باشند

ها سپري كرده كاه در آن فضاا هماه    براي چنين دیکتاتوري نظامي كه عمرش را در پادگان
ها اینچنين نرارت و  اند از تکثر و تنوع و مختلف بودن زبانیکدست و یک زبان و یک الگو بوده

 دهد!يكينه خود را نشان م

تر یفني از جانب اداره مفارف آذربایجان در هماان  در سندي دیگر كه در واقع از مقامي پایين
سال صادر شده و در واقع، بدنبال دستور رضاشاه باراي اجرایاي كاردن دساتور او باوده رئايس       

مل مفارف و اوقاف ایالت آذربایجان غربي ضمن ابراز تاسف از اینکه هنوز موفق به قلع و قمع كا
ها به تركاي  هاي تركي و كردي در منطقه نشده و برخي از دانش آموزان هنوز در دبيرستانزبان

 كنند چنين آمده است: صحبت مي
مراقبات كنياد كاه     .و2.مشخوا كوشش نمایيد كه در همه جاا فارساي صاحبت كنياد.    1

ي تکلام باه   اعالنها .3نمایند. ممحولين و محوالت در تمام موارد و دتي بالقوه فارسي تکل
زبان تركي ممنوع است و آنها را از كالسها برداشته و به محولين اینطاور تاذكر دهياد كاه     
چون شما زبان تركي را بلد هستيد محتاج تمرین  نيستيد ولي فارسي را كه زبان ملي است یا 
ي خوب بلد نيستيد یا خيلي كم بلد هستيد لذا هميشه و زیاد به فارسي مکالمه نمایيد تا فارسا 

را هم به رواني و خوبي تركي مکالمه نمایيد و به عبارت اخري از راه نويحت و تشویق، زبان 
به شاگرداني كه خيلي سافي در مکالماه فارساي ماي نمایناد جاایزه        .4ملي را ترویج نمایيد.

 75بدهيد....

در پایان نامه هم قيد كرده كه هر كس در اجراي این دستورالفمل سفي بيشتري كند ماورد   
تشویق واقع خواهد شد و هر كس تفلل نماید مواخذه شده و ممکن است به خادمت وي پایاان   

از اوایاال  هااا،داده شااود! و بااراي گسااترش زبااان فارسااي و آمااوزش آن بااه غيرفارسااي زبااان
توسفه مدارس نوین به سبک غربي آغاز شد و شتاب به خود گرفت بطوریکاه در   ش،1300سال
بااب باود كاه در طاي دو      612 در سراسر ایران چيزي بال  برش تفداد مدارس نوین 1301سال

باب رسيد. تفداد دانش آموزان  4۹3۹ش تفداد آنها به 1315باب رسيد. در سال1۹43 سال بفد به
نرر بال  گردیاد    457236س به رقم1317نرر بود در سال 55131ش، ددود1301نيز كه در سال

بر طبق آماار موجاود در    76فارس تدریس گردددر تمام این مدت در این مدارس سفي شد زبان 

دانشساراي مقادماتي   21دبيرستان و 321دبستان،2331یفني آخرین سال دکومت رضاشاه،1320

توان به نقش رادیاو در بساط و گساترش زباان     همچنين مي 77در كل ایران وجود داشته است.

رژیام پهلاوي باوده،    اش مربوط به اواخار  فارسي و ناسيوناليزم رضاشاهي اشاره كرد كه تاسيس
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هاي فارسي برآیند توانستند از عهده تلرظ صحيح واژهمجریان و گویندگان رادیو كه در ابتدا نمي

 78سفيد نريسي عضو فرهنگستان، آموزش آنها را برعهده گرفته بود.

به رضاخان پيشنهاد كارد  1303فروردین 24خان طهماسبى، اميرلشکر شمال غرب در  عبداهلل
دهد كه اگر مأموران ادارات كشورى مثل ماليه و نظميه، به ویژه عميق نشان ميهاى كه بررسى

یکاى زباان فارساى    »آموزگاران مدارس آذربایجان تغيير كنند دو اثر مريد در پى خواهد داشات:  
كناد،[ چاون    نظر سياست و ادارى ]امور ایالت پيشرفت ماى  ترویج پيدا خواهد كرد؛ دیگر از نقطه

ن عالقه بستگى و ملکى دارند، آن طور كه باید و شاید در پيشرفت امور ادارى مأمورین آذربایجا

اما سندي وجود دارد كه مربوط به اواخر رژیم رضاشاه و شش  79«و سياست دولت جدیت ندارند.

دهاد سياسات یکدسات    ماه قبل از ورود مترقين به ایران و سقوط دیکتاتور بوده كه نشاان ماي  
اي در بار  فرهنگ اقوام ایراني كامال با شکست مواجه شاده و نتيجاه   كردن و قلع و قمع زبان و

نداشته است این سند مربوط به نامه وزارت كشور به نخست وزیر بوده و علي سهيلي وزیر كشور 
 وقت آنرا امضا كرده و در آن آمده است:

بر اینکه ایر اند دپرورش افکار در تبریز گزارش دادهاستانداري سوم در باب سخنراني هاي 
 اي یکبار تشکيل و براي تشویق اهاالي باه دضاور در ایان جلساات،     جلسات سخنراني هرته

هااي ساوم و   قطفات موسيقي و نمایشهایي نيز در برنامه منظور شده ولي چون اهالي اساتان 
ها كاه منظاور   دانند از این سخنرانياي مفدود به هيچوجه زبان فارسي نميچهارم سواي عده

ط و توسافه و تفلايم   اي داصل نشده و موضوع بسا رش افکار توده است نتيجهاصلي آن پرو
 ...«ننمودهاین نقاط، آن طوري كه باید پيشرفت زبان فارسي در 

ا و ادرات ها كارمندان كلياه وزارتخاناه   در پایان نامه پيشنهاد نموده كه ترتيبي داده شود كه 
نامبرده درف زدن تركي با ارباب رجوع مطلقا زبان بوده و براي مامورین دولتي و بنگاهها فارسي

 80ممنوع شود...

شد بجاي اینکاه  دقيقا نتيجه برعکس مي ،دار بوده اینکهاما آنچه در مورد این سياست، خنده
زبان كه از مركز و شاهرهاي  كنند این ماموران فارسيمردم فارسي یاد بگيرند و فارسي صحبت 

شدند به مرور زمان در اثار نشسات و برخاسات باا ماردم      زبان به آذربایجان فرستاده ميفارسي
ومات،  كردند! به عنوان مثال دکآذربایجان، زبان تركي را یاد گرفته و با مردم، تركي صحبت مي

سااخت و   هاى دیگار منتقال  شهرستانه زبان و محلى ادارات را بدر شهر اردبيل كارمندان ترک
یگر بدانجا آورد. این كاار چاون نسانجيده و دسااب     زبان از والیات دبجاى آنها كاركنان فارسى

بلکه كار مردم را از جهت روابط ادارى آنها باا  »نشده بود نه تنها در نشر زبان فارسى اثرى نکرد
زبان مجبور باه ماراوده باا ساکنۀ محلاى      ىمؤسسات دولتى، مشکل گردانيد چون مأموران فارس

 .81«خود كنند، بناچار خود، زبان تركى یاد گرفتند بودند، بجاى آنکه دیگران را وادار بتکلم بزبان
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كه قبل از این سياست شوم زباني، ایرانيان در كنار هم و آزادانه به تركي یا فارسي و در دالي 
هاا در ایاران باوده در ماورد     كردند. شاردن كاه در دوره صارویه مادت   ها صحبت ميدیگر زبان

 یسد:نوها و تکلم آنها در ایران ميوضفيت زبان
گویند... بزرگان و جااه   ایرانيان مفموال به یکى از سه زبان فارسى، تركى، عربى سخن مى

-مندان، و كسانى كه با آنها آمد و شد و سر و كار دارند این سه زبان را به نسبت مساوى مى 

ى هاا كم، از این سه، زبان دانند. بسيارى از زنان نيز به این سه زبان آشنا هستند؛ و اگر دست
مانناد...زبان فارساى بار اطاالق زباان شافر و ادب       فارسى و تركى را ندانند در مکالمه درمى

مندان در خانه همه به زبان تركاى   مردمان است درباریان و افراد سپاهى و بزرگان و زنان جاه
كنند زیرا پادشاه و افراد خانوادۀ سلطنت از آذربایجان كاه زباان هماه مردماانش      صحبت مى
 باشاد. اند، امّا عربى از آن جهت كه زبان دینى مردم اسات محتارم ماى   برخاسته تركى است

گویند فارساى بالغات،    مىمفروفى دارند  المثلدربارۀ اختواصات این سه زبان ایرانيان ضرب

 82عربى فوادت، تركى سياست و باقى قبادت است.

جاریه از ایران دیدن كرده و آنتوان اوليویه جهانگرد، پزشک فرانسوى كه پس از او در دوره قا
 نویسد:ضمن تایيد سخن شاردن مي

در ایران پس از توانستن خواندن و نوشتن، مقدمات نحو و صرف، آموختن زباان عرباى و   
زبان تركى به شاگردان تکليف كنند، و پس از آن علم مفانى و بيان و دکمت و اشفار و ادب 

س و اساس همۀ تفليمات، و ضرورى تادریس  دانستن زبان عربى و تركى در ایران، ا آموزند.
جهت آنکه زبان عماومى   است. لغت عرب بهر آنکه مبناى شریفت بر اوست، و زبان تركى به

 83اهل دربار و دولت و طوایف شمال شرقى ایران است ]دایز اهميت است[.

ووصاا تركاي و كاردي باا     هاي اقوام مخقلع و قمع زبان گيري رضاشاه، سياستقدرت اما با
-اي از دولت مرداني كه بدورش جمع شده بودند آغااز ماي  ماندهان نظامي و دلقهكوشش او، فر

 نویسد:گردد. عبداهلل مستوفي كه یکي از برجستگان این دلقه بوده مي
و « بيزیمکاى »نژاده هستند. اگار خودشاان خيلاى پااى      ها، اهل آذربایجان و ایرانى ترک

هاا باا نظار مغاایرت نگااه نکنناد و       ند و باه ازگاه  غریبه( را بمياان نکشا  خودى و «)اوزگه»
باالختواص خيلى پاپى درظ زبان تركى كه بزور شمشير مغول و تهدید بریدن زبان بر آنهاا  
تحميل شده نباشند، مثل سایر اهالى كشور كه هر یک لهجۀ خاصى دارند، كسى پاپى لهجاۀ  

ایاان باه چاه چياز ایان زباان       دانم این آقتركى آنها در فارسى گوئى نيست. منتهى من نمي
خواهند برتر و باالتر بدانند و كلماۀ اوزگاه را مثال    تحميلى مغرورند كه خود را از سایرین مي

برند و باد ببوق ایان  ها بکار ميدر زمان قدرت رومي« باربار»در زمان عزت عرب و « عجم»
هااى اصالى،   تارک  ها باا كه عداوت ایرانياند در صورتيلهجۀ ودشى یفنى زبان تركى كرده

 84سابقۀ تاریخى دارد و نباید آنها تا این درجه این زبان را زبان خود بدانند.
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خود نبوده كه بفدها بوردیو سيستم نظام آموزسي را باه عناوان بزرگتارین و اثرگاذارترین     بي
ان داند كه مفتقد است به شکلي پنهان و نرم، سلطه خودش را بر افراد به منزله قربانيابزاري مي
 85كندبرقرار مي

هااي فرهنگاي   سياسات  كناد و از آن به سلطه نرم تفبيار ماي  اما برعکس سخن بوردیو كه ا
كاه  كارد، هنگاامي  رضاشاه نه نرم كه با ابزارهاي بسيار خشن و عریان این سلطه را عملاي ماي  

 گيرد و باه زباني)فارسي( به عنوان زبان مسلط و رسمي و زبان قدرت در دست دکومت قرار مي
هاا در مرتباه فروتار یفناي در     ها و لهجهگردد پس بقيه زبانعنوان ارزش برتر و مثبت تلقي مي

شاود خاواه   گيرند. بنابراین، كودكي كه با زباني تركي یا كردي زاده ماي جایگاهي كَهتر قرار مي
باه  تولاد در مرت  آنکه خود كوچکترین دخالت و اختياري در این انتخاب داشته باشاد در ناخواه بي

گردد و بااالتر  تر، نابرابرتر و از شانس كمتر براي موفقيت تحويلي برخوردار ميتر، محرومپایين
از همه، لذت آموختن و تحويل و دالوت دوران ابتادایي جااي خاود را باه مارارت و تحقيار و       

هاي نحياف  دهد و چنين است كه این خشتِ كجِ اوليه و نابرابر چون صليبي بر شانهتمسخر مي
-ماي  بااقي گردد و تاثيرش را در تقليل شانس موفقيت تا به انتهاي عمار  ودک اقوام بسته ميك

 گردد:اي در تمام عمر منجر ميهاي عدیدهگذارد و در نتيجه، به نابرابري
دهاد  ترک زبان بودن والدین و تاثير آن در یادگيري خواندن و نوشتن كودكان نشان ماي 

كشيدند و اغلاب  ا ترک،كرد و گيلک مفرفي كنند خجالت ميكه دانش آموزان از اینکه خود ر
كردناد  آمدند و خود را مفرفي ميدادند و برخي در زنگ ترریح ميهایشان را لو ميهمکالسي

 86كشيدمگرتند خجالت ميا مفرفي نکردي ميو در جواب این سوال كه چرا خود ر

 

 فرهنگستان ـ 9

 تا داد زبان فارسي و تضفيف زبان اقوام، دکومت دستوردر راستاي تاكيد بر یک زبان وادد یفني 

 چاپ و 87كنند تفویض بودند فارسي از غير خطوطي با كه را هامغازه و فروشگاهها كليۀ تابلوهاي

 .شد و غيره ممنوع هاي تركي،كرديزبان به كتب نشر و
ارسي از بقيه تاسيس شد به منظور پيرایش زبان ف 1313تاسيس فرهنگستان ایران كه در اواخر 

، 1314اردیبهشت  2۹هاي غيرفارسي مانند تركي، عربي و خارجي بود. فرهنگستان ایران در واژه
به ریاست  1314خرداد  12با فرمان رضاشاه تشکيل گردید و نخستين جلسه آن روز دوشنبه 

وزیر وقت تشکيل شد. بيشترین كوشش فرهنگستان صرف انتخاب  محمدعلي فروغي نخست
سازي تنها مختص كلمات فرنگي ها و واژگان خارجي بود اما این مفادل راي اصطالحمفادل ب

گرفت و نبود بلکه اصطالدات عربى و تركى نيز كه در زبان فارسى رایج شده بودند در بر مي
هاى متروكه باستانى بکار رود. ایجاد  شد این كلمات را دذف و به جاى آنها واژهكوشش مي
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نار آن تغيير نام شهرها، تغيير تاریـ ایران از قمرى به شمسى و نامگذارى فرهنگستان و در ك
-دیگر، از روديه ناسيوناليستى رضاشاه سرچشمه مي اسامى ماهها بگونه ایران باستان و اقدامات

متاسرانه چون بناي فرهنگستان از همان اول كج و بر اساس ناسيوناليزم و قلع و قمع  88گرفت

تلف ایران گذاشته شده بود در نتيجه، با وجود بودجه زیادش، كمتر به نرع هاي اقوام مخفرهنگ
و از همان زمان، نارضایتي وجود داشته. بفدها عباس اقبال  شدكشور و فرهنگ این مردم 

«  فرهنگستان»صرتى و نامردمى اعضاى  اى در مجله یادگار از دوروئى، بى آشتيانى طى مقاله
  نویسد: كند و مى شکایت مى

كردیم و خطا بودن راهى را كه ایشان در  در خارج صحبت مى  مکرر با اعضاى فرهنگستان
كردند بلکه گاهى اوقات از ما هم  نمودیم، غالبا تودیق مى اند به ایشان مى  آنجا پيش گرفته 

گرتم پس چرا صبح از همه  رفتند اما وقتى كه به ایشان مى در راه این عيبجوئى پيشتر مى
گرتند كه ممکن است  كنيد، مى )گناه( مى شوید و اعانت باثم جلسات آن داضر مى زودتر به

شدیم، هرچه   كه اعليحضرت متغير شود و یا اینکه به خواهش وزیر وقت در آنجا داضر مى

 8۹را دضرت اشرف بررمایند

داد در آن زمان وقتي فرهنگستان این كلمات نخراشيده و نتراشيده را پشت سرهم بيرون مي
زیست جرات بخرج داده و مقاله پرمغزي در انتقاد از لغات زاده كه در آلمان ميروزي تقي

فرهنگستان نوشت و از برلن به ایران فرستاد اتراقا این مقاله به علت غرلت و عدم توجه اداره 
كه مجله رسمي و فرهنگي بود درج گردید  «تفليم و تربيت»نگارش و وزارت فرهنگ در مجله 

اش این بود كه چون رضاشاه اداطه بر زاده در مقالهي برانگيخت! مرهوم جمالت تقيو طوفان
فهمد و فقط از لحاظ تشریرات، اصول كلمات و لغات فارسي ندارد و به سادگي چيزي را نمي

كند بدین ترتيب آنهایي كه این رسانند و او هم توویب ميتغيير كلمات را به عرض ایشان مي
هند به ادبيات فارسي خيانت كرده مجرمند! این مقاله كه اشتباها درج شده بوده دتغييرات را مي

آوري كرد چنان خشم رضاشاه را برانگيخت كه شهرباني فورا تمام شماره مجله مزبور را جمع
ود و در برلن ساكن بود زاده هم زرنگ بولي بازهم خشم رضاشاه فرو ننشست اما از طرفي، تقي

در نتيجه، از در مهرباني برآمده و زاده را به ایران بکشانند تقي دیشيدند تاایي انناچار ديله
زارت دارایي در نظر زاده به ایران بياید چون براي او پست وتلگرافي به او ارسال كردند كه تقي

 بدین مضمون فرستاد: شاه را فهميده بود جوابيديله رضا زاده كهتقي !گرفته شده
دضرت رضاشاه برسانيد و عرض كنيد كه كمال اشتياق را به زیارت  سالم بنده را به اعلي

ام و اطباي م ولي افسوس كه كسالتي پيدا كردهوطن عزیز و خدمتگذاري اعليحضرت دار
سازد! لذا هر به مزاج بنده نمي گویند هواي قور قجر)منظور زندان قور رضاشاه(اینجا مي

قجر سازگار شد فورا شرفياب خدمت وقت كسالتم بهتر شد و مزاجم به هواي قور 
 اعليحضرت خواهم شد...!
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 اقوام زخم خورده ـ10
هاي فرهنگي در ایاران  ها و مولرهها شهره بود و اولين دركتشهر تبریز به شهر اولين زماني

در این شهر به ظهور رسيده بود اولين چاپخانه، اولين مدارس نوین رشدیه، نخستين كودكساتان  
وضات، مدرسه كرو الل، تئاتر و نمایش، مدرسه صنایع مستظرفه، عکاساي، مدرساه   ابوالقاسم في

 اما در دوره رضاشاه راه زوال پيمود. ۹0...نابينایان، ترجمه كتابهاي خارجي

هااي  تبریز زماني نگين ایران بود دارالسطنه عباس ميرزا و قائم مقام فراهاني در تمامي دوزه
رفات  هاا باه شامار ماي    فرهنگي پيشگام بود شهر نخساتين سياسي، اقتوادي، نظامي، علمي و 

هاي مدرن و مترقي از طریق قرقاز و عثماني به تبریز وارد شاده و از طارف آن باه بقياه     اندیشه
شهري كه در انقالب مشروطيت همه چيز خودش را براي آزادي ایران شد نقاط ایران سرازیر مي

 هاي خودي و روسي را باه ها و درفشانواع داغ از زنجيرهاي استبداد در طبق اخالص گذاشته و
هاا باه جارم    اش نشاده باوده!  بهتارین فرزنادانش را روس    جان خریده بود اما هيچ چيز نويب
به دار آویختند، سردارشان در تهران از زخم واقفاه   ه ق.1330آزادیخواهي در روز عاشوراي سال

ر خياباني كه جرمي جز آزادي ایران و تلـ پارک اتابک چون شمفي ذره ذره سوخت و تمام شد، ب
طلبي زدند و پاس از  الدوله نداشت انگ تجزیهوثوق 1۹1۹ مخالرت با فروش كشور یفني قرارداد

ر گرداندناد تاا عبارت ساایرین     هاي شهاش را بر پشت چهارپایي انداخته در كوچهكشتن، جنازه
سر داشت اما ایناک در  ميز در پشتدرازي از تاریـ خونين اما افتخارآ ي، شهري كه زنجيرهگردد

شد كه دتاي در زماان اشاغال    زیر سلطه دکومت تمركزگراي رضاشاه گرفتار چنان تحقيري مي
زبان فارساي دررّ  »نوشتقواي بيگانه روسي نشده بود، اكنون، اقبال آشتياني در تحقير زبانش مي

-كتاب درساي ماي    ي فروغي مغز متکر، محمدعل«و گوهر است و تركي خرمهره و خرفي است

 هاا، ها در ایران چون تفدادشان كم است مهم نيستند اما از تارک ارامنه، یهودي یا آشوري»تگر
محسوس آنها را فاارس  ست نباید غافل شد باید بوورت غيرها كه تفدادشان زیاد اكردها و عرب

دیت كامل هاي دوره رضاشاه كه ضترین نمونه از ناسيوناليستبرجسته ۹1كرد كه خودشان نرهند!
هاي اقوام و مخووصا زبان تركي داشته محمود افشار بوده او این ضدیت را از زماني كاه  با زبان

زد شروع كرده بود كه بفدها هماين سياسات را در مجلاه    در مجله ایرانشهر چاپ برلين قلم مي
« آماده... تركي در ایران از تركتازي بوجود »نوشتآینده در دوره رضاشاه پيگيري كرد، افشار مي

هاي مادرانه در جاایي دور از  روزي و مدرسههاي شبانهكرد كه كودكستانوقت پيشنهاد ميو آن
گردند باید از خانواده جدا كارده در  آذربایجان درست كرده و كودكاني كه در آذربایجان متولد مي

ه محماود  كلي تركي را فراموش كنناد. جالاب اینجاسات كا    هها بزرگ گردند تا باین كودكستان
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. اماا روشانرکر   داراي چناد زباان  التحويل كشور آزادي چون ساویس باود كشاوري    افشار فارغ
مان هيچ از آن آزادي و ادترام به دقوق اقوام جذب كه نکرده بود بلکه در پاكسازي تحويلکرده

-ها را به دکومت توصيه ماي زباني و فرهنگي توسط دکومت، شدیدترین و رادیکالترین سياست

هااي  نيز امحا زبان وقرنامه ي چونكار ثواب دردتي او  گوي سبقت را از همگان ربوده بود كرد و
 داد!را نيز به اموري چون قلع و قمع زبان اقوام اختواص مي كرد و آناقوام را فراموش نمي

مل نيز ساري و جاري باود  البته تحقير تنها در دوزه فرهنگي و بر روي كاغذ نبود بلکه در ع 
فرستاد كه بيشترین كينه و نررت را نسبت باه اقاوام ایراناي    الني را به آذربایجان ميمسئو رژیم

ترین این افراد بود كه در مسند اساتانداري  داشتند، عبداهلل مستوفي از برجسته هاترکمخووصا 
از هيچ توهين و ظلمي نسبت به مردم آذربایجاان فروگاذاري نکارد او سرشاماري تبریاز را در      

-اند داال نيز كاه ميگرت اینها تركند یونجه خورده مشروطه گرفتهشماري ناميده و ميخر131۹

كرد از اینکاه قادغن كارده باود ماردم در مارگ       و افتخار مي ۹2سازند!خورند و ایران را آباد مي
آمياز را در مادارس   و ایان رویاه و برخاورد تاوهين     ۹3عزیزانشان نيز به تركي عازاداري نکنناد  

زناد،  هر كس كه تركي درف ماي »ط امثال ذوقي و محسني كامال به اجرا درآمد آذربایجان توس
در زمان ذوقي بود كه صندوق جریمه تركي درف «. افسار االغ بر او بزنيد و او را به آخور ببندید

اما این تحقير و توهين مخاتص مقاماات سيساتم نباود بلکاه       ۹4ها گذاشته شد.زدن در دبستان
اد كرده بود دامن بسياري را گرفته بود عارف از این هم فراتار رفتاه و   موجي كه آن سيستم ایج

 گرت:

 ...پاي این زبان ز مملکت بریدن است صالح     زبان ترک از قرا كشيدن است  

گيري دولت مطلقه مدرن با تمایالت تمركزگرایانه از عوامل اصلي سياسي شدن شکل  
 . ۹5اختالفات زباني و قومي در ایران شد

به اروميه، اتراق 1307شد در مسافرت رضاشاه درترین شکایت نيز به تندي سركوب مينرم دتي
در دين ادترام نظامي، درویشي ابراز « شهرچایي»عجيبي افتاد در اجتماع مردم در كنار رودخانه

شکایت كرد، از شنيدن آن، رضاشاه چنان خشمگين شد كه از همان جایگاه دستور داد او را ادب 
رقوي با شمشير آخته به طرف درویش سرهنگ درخشاني فرمانده پادگان براي خوشكنند! 

 .۹6بينوا دمله برد مردمِ داضر از ودشت پا به فرار گذاشتند!
نشریه به زبان فارسي و  16نشریه وجود داشت  17سال دوره رضاشاه ،در كل آذربایجان  16 در

خاصيت و ، اما این نشریات چنان بيیک نشریه به ارمني. دتي یک نشریه تركي وجود نداشت
آور است! در آن اوضاع متملق بودند كه خواندنشان امروزه نيز به عنوان اسناد تاریخي، عذاب

خواست كه مقر اقامت والیتفهدي به اسرناک آذربایجان، یکي از آنها ملتمسانه از رضاشاه مي
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و  ۹7«استدعاي اهالي آذربایجان است این یگانه خواسته و بزرگترین»نوشتتبریز انتقال یابد مي
 .۹8«اعليحضرت روح ایران است»نوشت: دیگري به تملق مي

ي ظهور فرقه دمکرات آذربایجان و جمهوري مهاباد، باید به اوضاع آن براي درک بهتر زمينه 
االسالمي نماینده تبریز در مجلس چهاردهم در مورد زمان بپردازیم: در آستانه ظهور فرقه، ثقه

اي است خراب و اهالي آن مستاصل شهر تبریز را اگر ببينيد دهکده» ضاع آذربایجان گرت:او
گویند: هركه آمد به جيب خود هستند مردم تبریز بجاي شفرِ: هركه آمد عمارتي نو ساخت... مي

آذربایجان كه قبل از این » روزنامه تجدد نوشت .۹۹«پرداخت/ رفت تهران، عمارتي نو ساخت...
 برخي دولتمردان آن، آذربایجان را .100«اي دورافتاده استهخراب اغ ایران بود اكنون،چشم و چر

 101ناميدند.مي« نژاد ماورا قافالنکوه»یا« عضو فلج» ،« شقاقلوس»
 

 دیالکتیک انکار و مقاومت ـ 11

دق استراده از زبان مادري ملهم از كرامت انساني است و دق متراوت بودن ریشه در كرامت 
هاي نژادي، جنسي، زباني تولاد  ها در آفرینش متراوتند و با این تراوتدارد، چرا كه انسانانساني 

شود یفني انگار در گردد و زباني دیگر تحميل ميیابند، پس وقتي زبان مادري قومي انکار ميمي
هاا هساتند و تنهاا    ها جزو هویت انسانآفرینش اشتباهي صورت گرفته است! چرا كه این تراوت

گردناد،  هاا ماي  ساازي و مشاابه كاردن آدم   ترسند و طالب یکسانکتاتورها از تنوع و تکثر ميدی
كند و نسبت كه فرد بوسيله آن خود را تفریف مي شخوي استقالل تمایز و ادساس یفني هویت

دیان،   هاي فرهنگاي مانناد زباان،   در اینجا، بيشتر تاكيد ما بر هویت كندمي پيدا به خود آگاهي
باه   انسان است كه ادوارد تيلاور از آن  اجتماعي ذهني و فضاي زندگاني و اسلوب هاشارز سنن،
كنناد و ایان   ماي  تغذیاه  و شاناورند  آن در هاماهي چون هاكه انسان كندیاد مي دریایي عنوان
هاي فرهنگي اقوام ایراني در دوره رضاشاه مورد انکار و تحقير قارار گرفات و نتيجاه آن،    هویت

هااي  ها و تقابل آنها با مركاز و چاالش و ستيزشاان باا هویات     و رشد ناسازگاري باعث مقاومت
 گردید. رقيب مركزي به عنوانِ

بيش از یکود ساله و با تغيير و تحریراتى  با تأخيرى ناسيوناليسم در اوایل قرن بيستم بود كه
اي از تجددطلبان و عمدتاً دلقه نه چندان كم، وارد ایران شد اولين طرفداران و خوشامدگویان آن

نویسندگان سه نشریه ایرانشهر، كاوه و فرنگستان در برلين بودند كه بفدا در دوره تثبيت قدرت و 
دکومت رضاشاه بوورت دلقه فکري و فرهنگي سيستم رضاشاهي در آمدند و شفار یک زبان، 

یراني یک فرهنگ و یک تاریـ را سر دادند، چنين شفاري در عمل به انکار هویت اقوام ا
گيري مخووصا ترک و كرد از سوي دکومت مركزي انجاميده و در نتيجه، منجر به شکل

 توان از آن به دیالکتيک انکار و مقاومت تفبير نمود.مقاومت از سوي اقوام مذكور گردید كه مي
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شان از سوي قبل از این، چنين مقاومتي از سوي اقوام وجود نداشت چون انکار هویت 
تدریج با ورود متغيرهاي دیگر تقویت شده و در ه وجود نداشت اما پس از آن، بدکومت مركزي 

خورد به گرایان و مركزگرایان به چشم ميها دتي در بين ادزاب نيز جدال بين قومهمه دوزه
عنوان نمونه، پس از سقوط رضاشاه، اردشير آوانسيان یکي از رهبران دزب توده در خاطراتش 

 بود ترک و اختالف فارس آن و بود شده كارگران گيرگریبان بالیي یک همه از قبل»نویسدمي

 102«.بود نهضت براي ترمزي و زدمت اسباب كه

گاهي منجر به هاي مذهبي وجود داشت كه گاهقبل از ظهور رضاشاه، در ایران تنها تراوت
ن هویت اي چومشکالت تازه ،گشت اما با رضاشاه و پس از اوهاي كور ميكشتار و انتقام

صورت ه گرایان دوره رضاشاه بها و باستانگردند ناسيوناليستفرهنگي و زباني آغاز مي
آنها  ،ها و كردهاهاي ترکهاي استحاله فرهنگي و تحقير و انکار هویتسيستماتيک با سياست

انگاري تا زماني كه سركوب پليس را روبروي مركز قرار دادند، اما این تحقير و اهمال و پست
توانست دوام بياورد و همه جا را چون گورستان، خاموش و یکدست رضاشاه بر سر اقوام بود مي

ها آغاز شد كه ها و طغيانگرداند، اما به محض اینکه آن قدرت سركوبگر به كنار رفت مقاومت
ار پس از سقوط رضاخان بجاي نزدیک شدن به كردهاي ایران براي نخستين ب»بقول ایگلتون

و وقتي با مساعدت و  103«اني در صدد درظ و شناسایي هویت كردي خود برآمدندفرهنگ ایر

به زبان 1۹44آوریل 10در  وطن یولوندا(«)در راه وطن»ها، اولين شماره مجلهپشتيباني روس
تركي در آذربایجان ایران منتشر شد با چنان استقبالي مواجه گردید كه برخي از خوانندگانش 

ندار خود را بدهند تا آن را بدست آورند! جالب اینجاست كه با جمفيت داضر بودند تمام دار و 
كم آن روز و اینکه تنها ده درصد مردم سواد خواندن و نوشتن داشتند تيراژ این نشریه به چهار 

اي به این عطش نشانگر آن بود كه آنها براي اولين بار شاهد نشریه 104هزار نسخه رسيده بود!

 شد. سال نوشتن بدان زبان جرم تلقي مي20د كه به مدت شدنزبان مادري خود مي

ها و كردها، بر روي زخمي ها در جریان امتياز خواهي نرت شمال، دقيقا در ميان ترکروس 
هاي دوران رضاشاه ساله رضاشاه ایجاد شده بود، سياست16دست گذاشتند كه آن زخم در دوره 
هاي داخلي ظهور دکومت فرقه اصلي زمينهتوان از عوامل مخووصا در دوزه فرهنگ را مي

هاي تحقيرآميز در دوزه فرهنگ دمکرات و جمهوري مهاباد تلقي كرد، اما وقتي به این سياست
انگيزي را ازِ اسفاندتوانيم چشمهاي اقتوادي و سياسي را اضافه كنيم آنوقت ميرا انواع تبفيض
 يم كنيم.ایراني مخووصا در خطه كردستان ترس در ميان اقوام

كرد  واي دیگر نيز ناخواسته به رشد ناسيوناليزم ترک در واقع، دکومت رضاشاه از جنبه
با آغاز پروژه نوسازي و گسترش پدیده شهرنشيني و در كنار آن رشد  ،كمک كرد و آن اینکه

هاي اخير عوامل مدارس و طبقه تحويلکرده به گرتمان ناسيوناليزم قومي كمک كرد اما در سال
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هاي گریز از مركز در فاكتورهاي جدیدي كه بوجود آمده بر رشد ناسيوناليزم قومي و دركتو 
بين اقوام ایراني مخووصا دو قوم ترک و كرد كمک كرده است این سه متغير عبارتند از: 

جوار و استقالل و تشکيل دکومت توسط برادران آنها در  تحوالت قومي در كشورهاي هم»اول.
اي كرد زبان و  هاي ماهواره شبکه»دوم. رشد روزافزون«. ن و اربيل عراقجمهوري آذربایجا

 «.هاي اینترنتي و...  مدیاها و دوزه مجازي مانند سایت»و سوم. رشد و گسترش « ترک زبان

هاي گریاز از  هاي اخير ارتباطات را گسترش داده سبب تقویت دركتاین سه فاكتور در سال
 هاي تمركزگرایي شدید دوره رضاشاه گذاشته شد. ياستمركزي شده كه خشت اول آن در س

گرایي و تحقير و سركوب هویت هاي شوونيستي، باستاناز دوران داكميت رضاشاه، سياست
اي به خود گرفت در این زمان، براي مقابله با آپارتاید مركزگرایي، و فرهنگ اقوام شتاب گسترده

زنند. در دوره پهلوي ها و عويان ميت به مقاومتافرادي از ميان اقوام مختلف ترک و كُرد دس
دشمني و آور به راه افتاد. هاي سرسامزینههاي كوتاه مدت و طوالني مدت با هاول، پروژه

هاي غيرفارس به خووص تركي و كردي و عربي در اولویت این ها و فرهنگتبليغات عليه زبان
چون و چراي زبان و فرهنگ فارسي در ایران، يها قرار داده شد. پروژه داكميت مطلق و ببرنامه

توجهي اقتوادي به مناطق غيرفارس كه از زمان رضاخان آغاز شده بود در زمان همراه با بي
ها و دتي مبارزه با نمادها و الفملها و عکسپهلوي دوم هم ادامه پيدا كرد و در مقابل، مقاومت
ها و به چماقي براي سركوب و تحقير زبان شفارها و اساطيري كه دکومت مركزي در آن زمان

گردد. زماني نه چندان دور، فردوسي و شاهنامه به هاي اقوام بدل ساخته بود آغاز ميهویت
اشفار شاهنامه خوانده  ،هاي ایرانيان با بيگانگانشد و در جنگعنوان عامل وددت شمرده مي

-ي مستشرقان در آثارشان اشاره كردهگردید دتي برخشد و باعث تشجيع و شور ایرانيان ميمي

اند كه شاهنامه، كتاب باليني عباس ميرزا شاهزاده و وليفهد ترکِ قاجاري در تبریز بوده است، 
عشق سرشارى به مطالفه كتب و كسب »نویسد موریر در اشاره به شخويت عباس ميرزا مى

نامه فردوسى را بسيار داند و كتاب شاه اطالعات دارد، مخووصاً تاریـ وطن خود را خوب مى

 105«كند دوست دارد و هميشه آن را مطالفه مى

هاي اما همين كتاب پس از دوره رضاشاه نه تنها جذابيت خودش را در بين ناسيوناليست
گردد، همينطور گيرد و طرد ميدهد بلکه دتي مورد نررت و كينه قرار ميقومي از دست مي

بل از اسالم كه در دوره رضاشاه در خدمت ایدئولوژي هاي واقفي و یا اساطيري تاریـ قشخويت
گراي هاي قومگرایي سيستم او قرار گرفته بودند همگي در بين ناسيوناليستآركائيستي و باستان

گردند و تاكيد بر هویت و زبان خود و بازگشت به آن، به كانون ها و كردها طرد و نري ميترک
هاي فرهنگي ه كه تاكيد بر زبان مادري در مركز تالشگردد و بيهوده نبودشان بدل ميتوجه

 آید. هاي فرقه دمکرات آذربایجان و جمهوري مهاباد در ميدکومت
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اند بنابراین، به انگاري و تحقير قرار گرفتهعدالتي و پستكردند مورد بيآنان ادساس مي 
یه دضور ارتش محض اینکه با فروپاشي دیکتاتوري مركزي و تضفيف سيطره مركزي در سا

شان افتاد به رادتي آماده شورش و طغيان برعليه استبداد مركزي گشتند، سرخ، فرصتي بدست
جنگيدند كه در جبهه جنگ با كمک و دمایت ارتش سرخ مياما در این طغيان و مبارزه همچنان

 در دوزه فکري و فرهنگي نيز بر نمادهاي فرهنگي دستگاه مركزي دمله كرده و بر زبان و
 كردند.فرهنگ و هویت قومي خویش تاكيد مي

اعمال ناسيوناليزم تهاجمي از سوي دکومت رضاشاه در عمل منجر به انکار زبان، فرهنگ و 
هاي اقوام گردید و در دو مردله صورت گرفت: ابتدا دذف دستجات مسلح عشایري و هویت

تركي و كردي و ترجيح  هاي اقوام مانند زبانبسط نروذ دولت مركزي و سپس ممنوعيت زبان

جالب اینجاست كه در ادارات . 106در استراده از كارمندان فارسي زبان مخووصا در دوزه آموزش

فرستادند تا در ادارات با زبان كه از مركز ميهاي آذربایجان، كارمندان فارسيمختلف شهرستان
ند به فارسي صحبت ارباب رجوع فارسي صحبت كرده و مراجفه كنندگان آذربایجاني مجبور گرد

شد بلکه برعکس و نقض غرض كنند اما چون كار از بن غلط بود در نتيجه، نه تنها چنين نمي
گرفت و به آن كارمند فارسي زبان، تركي یاد مي شد یفني پس از گذشت دو یا سه سال،مي

كرد! بدیهي است كه یک فرد، بجاي اینکه موفق شود محيط را عوض كند تركي صحبت مي
 گردد.آید و جذب فرهنگ و زبان محيط ميكم به رنگ محيط درميود كمخ

هاي مختلف وجود دارد وجود لهجه و هاها ، گویشوقتي در یک كشور، اقوام مختلف با زبان
 و نظامي سياسي، اداري، هاي مختلف اقتوادي،براي استراده در دوزه یک زبان مشترک

آید كه آن زبان مشترک و رسمي به ي پيش مياست اما مشکل زمان امري دياتي آموزشي
گردد در اینجاست كه مقاومت و كينه هاي اقوام دیگر بدل ميچماقي براي كوبيدن و نري زبان

 شود. و نررت زاده مي

ش 1320آميز قومي است كه پس از سقوط رضاشاه درهاي تبفيضي این سياستدر نتيجه
هاي قومي در كردستان و آذربایجان ایش هویتهاي سياسي متفددي با گربالفاصله، تشکل

ها، در دزب دموكرات ها با هدایت و پشتيباني روسي این تشکلگيرد كه بفدا همهشکل مي
كنند این كه سفي ميگردند بنابراین، كسانيكردستان و فرقه دموكرات آذربایجان ادغام مي

بينند و وجود هند تنها علت قریبه را ميها را صرفا تنها به عامل بيگانه و روسيه تقليل دتشکل
گيرند چون فرقه دمکرات آذربایجان و جمهوري مهاباد علل و عوامل پيچيده داخلي را نادیده مي

كه خواهد آمد آن دو تشکيالت، از الساعه نبودند و یک شبه بوجود نيامدند بلکه همچنانخلق
ها بوجود آمده بودند و نه تنها روسادزابي شکل گرفتند كه بالفاصله پس از سقوط رضاشاه 

 .!شان نداشتند بلکه دتي مخالف آن ادزاب اوليه بودندهيچ نقشي در بوجود آمدن
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هاي افرادي چون ادمادخاني و دااج   توان در دیدگاهاوليه كردي را ميناسيوناليسم ابتدایي و 
ولاي آنهاا را    قادر كویي و برخي از خوانين زميندار و شيوخ ماذهبي مشااهده كارد كاه عبااس     

 گوید: نامد ادمدخاني در یکي از اشفار خود ميناسيوناليسم فئودال)زمينداران( مي
-ي ماا قادر ماي   دانست...ساکه ها را ميگر پادشاهي مفظم داشتيم یا قلبي واال، كه قدر واژه

 رد...ارزش است...فقط مهر شاه نداي ما بيخریدار...نگویيد سکهیافت...و نه چنين بي ارزش و بي

ي شمشير كه در آن پناه گيرم. مرا نه پرچمي اسات و ناه   ام، اما دری  از سایهمن صادب قلم
نگاشتم. من باه هماه وظاایرم عمال     توانستم ميفریادرسي و با این همه بينوایي هر آنچه را مي

 .107كردم اما از ازل اینگونه بوده است كه اصالت را بر شمشير و دولت بنا كردند

ها و منابع، دو تشکل را صرفا به عامل خارجي یفناي روسايه دوالاه داده    كثر كتاباینکه در ا
هاي بيگانگاان هميشاه   شود این تنها بخشي از واقفيت است به عبارتي، ویروسي بنام تالشمي

یابد كه نسلي كام  هست و چه بسا خارج از كنترل ماست اما گرایش به بيگانگان زماني رشد مي
شاان باه آیناده در چاارچوپ آن سيساتم در داال       ه و پيوندها و اميادهاي كم از ریشه كنده شد

 گسستن باشد و ادساس كنند كه مستاجر هستند و سهمي در این خانه ندارند.

جالب اینجاست كه در سند بکلي سري كه مرباوط باه دساتورالفمل ایجااد فرقاه دمکارات        
 وف صادر شده چنين آمده:از سوي باقر 1324تير1۹45/23ژوئيه  14آذربایجان است و در 

كميته موسس قبل از همه جا باید در تبریز تشکيل گردد پس از تشکيل كميتاه موساس   
فرقه دموكرات آذربایجان باید در اولویت اول در تبریز اقدام به ایجاد كميته محلي كرد سپس 

، رشات،  در شهرهاي زیر: اردبيل، رضایي، خوي، ميانه، زنجان، مرغه، مرند، ، مااكو، قازوین   

 108پهلوي، ساري، شاهي، گرگان و مشهد كميته تشکيل داد...

كه بکلي سري بوده و از مهمترین اسناد در تشکيل فرقه دمکارات باوده    7همچنين در سند 
 چنين آمده:

ساازي باراي تشاکيل یاک منطقاه      هاي الزم براي شروع و آمااده در نظر گرفتن توصيه
ت گسترده در داخل دولت ایران.در عين دال، مشابه آذربایجان، با قدر خودمختاري در منطقه

هاي گايالن، مازنادران، گرگاان و خراساان گساترش      طلبي را در استانجدایيهمين جنبش

 109بدهيد

هااي  آیاد چاون زميناه   بوجود نماي  در آن مناطق هااما چنين جنبشي عليرغم كوشش روس
 مستفد داخلي نداشت.

ي از مهاباد دریافت كارده مبناي   یر كشور ایران تلگرافهيار صالح وز. ال1324ژانویه/دي14در  
اند تا در مهاباد نيز وقایفي شبيه آذربایجان بوجود آورند در دست به اقداماتي زده هابر اینکه روس

 110خواهند جمهوري گيالن را تشکيل دهندها ميي از رشت گزارش شده بود كه روستلگراف
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د ولي جمهوري گيالن بوجاود  يرگبين كردها شکل مي ري مهاباد دربينيم كه جمهواما ما مي
وري باه  دهد كه بفدها نياز پيشاه  بخوبي نشان مي 2۹آید. همچنين سند فوق سري شماره نمي

دركتي شبيه فرقاه دمکارات   همراه كامبخش و برخي از رهبران دزب توده، كوشش كردند یک 
 !.در استان گيالن بوجود بياورند اما موفق نشدند آذربایجان

هاا و  پس با توجه به نقش گيالن در جنبش مشاروطيت و همچناين جنابش جنگال، روس     
كردناد زميناه ظهاور جنابش در     فکر مي ميرزا ابراهيموف و ميرزا دسنوفعوامل باقروف مانند 

روز بفد از تشکيل دکومت فرقه دمکرات در تبریاز،  20تقریبا  رشت مستفد باشد به همين خاطر،
اناد  كردهوري كوشش ميل ميرجفرر باقروف در تبریز و سيدجفرر پيشهش. عوام1324دي 11در 

گریاز از مركاز و   « جنابش »همزمان با آذربایجان و كردستان در گيالن نيز هرچه زودتار یاک   
شاود كاه در   طرفدار خودمختاري آغاز گردد خوشبختانه در اسناد محرمانه ایراني هم دیاده ماي  

 داده:ين گزارش چن شهرباني رشت به وزارت كشور1324دي1۹
ماه جاري پس از قرائت سرود دزب توده در كلوپ، آقاي عباس شااهنده   14در روز جمفه

ام و ده ضمن سخنراني بيان داشت كه از تبریاز آماده  ممدیر روزنامه فرمان كه جدیدا برشت آ
یاد  ااناد جر واهان گيالن ساالم فرساتاده  فرقه دمکرات آنجا به برادران و آزادیخ فدائيانتمام 
اند كه فرقاه دمکارات اهاالي    ي رسانده بودند و نوشتهره كه رضاشاه فقيد را بدرجه خدائمنتش

نمایند بنده شخوا دضور داشته و همه این كشند و شکنجه و آزار ميآذربایجان و غيره را مي
وري در تبریاز امنيات و   نمایم...آقااي پيشاه  شایفات و نوشتجات مدیران جراید را تکذیب مي

هاي مردم را فراهم نموده است و با ادداث دانشگاه و دانشکده اقدام و به چاپ كتاب آسایش
وري نه فقط دراظ  هاي مدارس مشغول تدریس هستند و مقوود آقاي پيشهتركي در كالس

 111استقالل آذربایجان است بلکه تمامي استقالل و ارضي ایران را محترم خواهند شمرد...

اش ضمن بر شمردن اصالدات و خدمات فرقه دمکارات در  انيعباس شاهنده در ادامه سخنر
ها و عملکردهاي سرهنگ زنگنه و ارتش دکومت تهران دمله شهرهاي آذربایجان، به ستمگري

112كندكرده آنها را محکوم مي
 

ها در خطه رشت براي ایجاد جنبشي شبيه فرقه دمکرات، بخاطر فقادان  به هر دال كوشش 

جالب اینجاست كه بفدها نيز در آستانه خروج ارتش سرخ  113ماند.جه مينتيهاي داخلي بيزمينه

وري، شبساتري و  پيشاه »نویسدخوانيم كه مياز قول باقروف به استالين مي 33در سند از ایران 
كنند كه به آنها اجازه دهيم تا پس از خاروج نيروهااي ماا از ایاران، آنهاا باا       جاوید خواهش مي

هاي شمالي ارتباط برقرار كارده و باه مقابلاه باا ارتجااع تهاران       ستاننيروهاي مترقي در سایر ا

 ماند.ناكام مي نيز هایيكه البته چنين كوشش 114«بشتابند

هاي شمالي ایاران كاه   ها در شهرستانهاي روساست كه چرا با وجود تالشدال، سوال این
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شت، گرگان یا مشاهد  هایي در شهرهاي شمالي مانند ردر اشغال ارتش سرخ بودند چنين تشکل
بوجود نيامد و تنها در شهرهاي قوميتي مانند تبریز و مهاباد بوجود آمد؟ آیاا جاز ایان باوده كاه      

ساازي و ضاد قاوميتي دوران رضاشااه، در شاهرهاي آذربایجاان و       هاي یکساان بخاطر سياست
 ست...؟بوده ا طلبانهي جدایيهاهاي داخلي مستفد و مناسب ظهور چنين جنبشكردنشين زمينه

هاي  انجمن»وري(به نظرم، یکي از قابل تأملترین مقاالت روزنامه آژیر)به سردبيري پيشه
وري از سوي مجلس  است كه پس از ردّ اعتبارنامه پيشه« ترین سالح... ایالتي و والیتي برنده

چهاردهم و در آستانه ظهور فرقه دمکرات نوشته شده این مقاله پس از بر شمردن اهميتِ 
هاي ایالتي و والیتي و لزوم سهيم كردن اقوام ایراني در مقدراتِ خویش، داستاني ساده جمنان

 كند:غایت مهمي را روایت ميه اما ب
گرت خواستم مفني ميهن و دفاع از آن را براي كودک هرت ... دیروز یکي از دوستان مي

ش بزند و یا خراب كند آیا ام شرح دهم به وي گرتم این خانه ما را اگر دزد بخواهد آت ساله
نباید از آن دفاع كنيم و نگذاریم؟ كودک پاسـ داد ما كه صادب خانه نيستيم. یادت رفت 

كنم. گور پدرش، به ما چه كه دیروز ارباب آمده بود كه اگر اجاره را زیاد نکنيد بيرونتان مي

 .115نگذاریم دزد خانه را آتش نزند..

دهد كه رجال سياسي آن زمان و ت ساله نشان مياین داستان ساده و سخنِ كودکِ هر
 اند!بفدها به اندازه آن كودک هرت ساله به اهميت این موضوع توجه نکرده

در آن زمان، وضفيت زندگي و ادساس كثيري از اعضاي فرقه دمکرات و رهبر آن یفني 
وري يشهپ نددانستوري، دقيقا شبيه ادساس آن كودک بود كه خود را صادبخانه نميپيشه

سالگي به همراه خانواده در گریز از رنج و بدبختي براي یافتن لقمه ناني به 11نوجوان نيز كه در 
سوي ارس پناه برده پس از بازگشت، گرفتارِ دهسال زندان، شالق و تمشيت سيستم آن

د و از كناي منتشر ميرضاشاهي گشته بود پس از سقوط دیکتاتور، با هزار اميد، آزاد شده روزنامه
اش روزنامه ،كند اما از مجلس كنار گذاشتهتبریز كاندیداي مجلس شده دومين راي را كسب مي

 كنند.را هم توقيف مي

وري هایي چون سيدضيا باز بود اما براي پيشهانگلوفيل ها وس براي فئودالگویي، درِ آن مجل
گشته در كرمانشاه باخبر ميوقتي به ایران باز  ،سال دوري از كشور 25سيدضيائي كه پس  نه.

مجلس چهاردهم شده در داليکه هنوز به تهران نرسيده  كاندیدايیزد  سوي مردم ميشود كه از
 بود!

وري را از تهران دور كرده و او را بسوي ترکراتِ تجزیه طلبانه مجموعه چنين رخدادها، پيشه
ق و كنده شدن، تنها یک آميزست كه براي طالچنين اوضاعِ تبفيضهميشه در اینسوق داد و 

 چراغ سبز بيگانه كافيست چه برسد به اینکه ارتشِ سرخي در پشت آن باشد!.
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موجاود   يهاگرایان بجاي آنکه نگاهي به درون داشته باشند و واقفيتنگاري باستاناما تاریـ

دارند و هاي بيگانگان داخلي را ببينند همواره نگاهي تک سویه یفني نگاهي به بيرون، به توطئه

گردند كاه در داق اشاراف    در نتيجه، موداق بارز این سخن تاليران در انقالب كبير فرانسه مي

 «.اند!كرده چيز را هم فراموش هاند بلکه همآنان نه تنها چيزي نياموخته»فراري گرته بود:

   

 افسانه گرایش حکومت رضاشاه به آلمان برخالف میل انگلستان ـ 12

اي وجود دارد مبني بر اینکه، دکومت اشاه به آلمان نازي افسانهدر گرایش دکومت رض
اي بيش نيست رضاشاه برخالف ميل باطني انگلستان به آلمان نازي نزدیک شد اما این، افسانه

تاثير نبوده. در این سازي بيو البته تبليغات مغرضانه مترقين در آستانه اشغال ایران در این افسانه
 1317یابد و در ش به بفد روابط بازرگاني ایران با آلمان گسترش مي1310شکي نيست كه از 

درصد و در زمان نزدیک اشغال ایران توسط مترقين یفني 41تجارت خارجي ایران با آلمان 
ديثيت آلمان در ایران باال »كه چرچيل گرته بوددرصد رسيده بوده بطوري 50به  131۹

زمان، هر دو قدرت روس و انگستان، ارتباط نزدیکي با  اما باید اشاره كرد كه تا این 116«گرفت

كردند دالیل متفددي وجود آلمان داشتند و از گسترش روابط دوستانه ایران با آلمان استقبال مي
داشته كه انگلستان از گسترش روابط ایران با آلمان استقبال كند: شکست آلمان در جنگ 

ساي و غرامت جنگي به آن كشور به عنوان آغازگر جهاني اول و بدنبال آن، تحميل قرارداد ور
جنگ، باعث شده بود كه آلمانِ برآمده از جنگ اول، در غرقابي از فقر و فالكت و بيکاري و 

آلمان براي پرداخت دیون خود نيازمند بهبود اقتوادي بود و  ركود اقتوادي فرو رود در نتيجه،
از طرف  ابط بازرگاني آلمان با ایران بود.انگلستان به این امر كمک كرد و مشوق گسترش رو

دیگر، تا آستانه دمله هيتلر به روسيه، منافع هر سه كشور یفني انگلستان، روسيه ،آلمان در یک 
راستا بوده و بنابراین، دکومت رضاشاه برخالف ميل باطني دو قدرت بریتانيا و روسيه به آلمان 

 توسفه روابط ایران با آلمان اصال مقدور نبود. ،نازي نزدیک نشد چرا كه بدون تسامح دو كشور

دالیل و شواهد متقني وجود دارد كه هر دو قدرت، پس از جنگ جهاني اول به كمک آلمان  
شتافتند و به شركت یونکرس كمک كردند تا انحوار كامل دمل پست و خطوط هوایي 

یگري نيز داشت انگلستان عالوه بر این، انگلستان دالیل د 117مسافري را در ایران بدست آورد!

ها كه از ضفف ذاتي جمهوري وایمار و اوضاع فالكت بار اقتوادي آن و ففاليت شدید كمونيست
داران و صادبان صنایع به تقویت از طریق سرمایه1۹20در آلمان بشدت نگران بود از نيمه دهه

داران آمریکایي مایههيتلر پرداخت تا در آنجا یک رژیم قوي ضد كمونيستي روي كار بياورد، سر
باعث شدند تا صنایع نظامي آلمان بکار افتد به عنوان مثال،  ،هاي مالي به هيتلرنيز ضمن كمک
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 20گذاري كرد و از این مبل  ميليون دالر در صنایع نظامي آلمان سرمایه 30جنرال موتورز 
اد و هيتلر چنين تقویت دار بود بکار افتميليون دالر در صنایفي كه گورینگ سرپرستي آنرا عهده

براي انگلستان مهم بود كه با گسترش روابط ایران با  ،. از طرف دیگر118شد و بقدرت رسيد

موجب كمتر شدن وابستگي ایران به روسيه  ،آلمان و تامين مایحتاج صنفتي ایران توسط آلمان
به عنوان با آمدن چمبرلن  و شدكمونيزم و در كاهش صادرات اقتوادي روسيه به ایران مي

وزیر انگلستان، سياست دمایت انگلستان از هيتلر تا آنجا پيش رفت كه انگلستان داضر نخست
بود افزایش نروذ اقتوادي آلمان نازي را دتي در كشورهایي كه انگلستان در آنجا منافع دياتي 

آلمان  كرد نروذ اقتواديداشت تشویق كند و ایران یکي از این كشورها بود. انگلستان سفي مي
را جانشين نروذ روسيه كرده و به سدي در مقابل گسترش كمونيزم آن بدل سازد و موفق هم 

رسيم این ارتباط رسد كه به ميزاني كه به زمان اشغال ایران توسط مترقين ميشد اما به نظر مي
ران دضور ایران با آلمان از كنترل انگلستان خارج شده و كم كم وزیر مختار بریتانيا در تهران نگ

ها به آورد كه تفداد آلمانيگزارشش مي گردد و درهاي رو به گسترش در ایران ميآلماني

ها بوورت جدي سياست بسوي اگر روزي آلماني»نویسد كهو در ادامه مي 119رسيده است!400

 120«.تواند دردسر بسياري توليد كندها ميشرق خویش را دنبال كنند دضور این آلماني

در پي داشت 1۹38الفمل روسيه را در روابط ایران و آلمان براي اولين بار عکساما گسترش 
و روابط ایران با روسيه تيره گردید، دولت ایران كه از وخامت روابطش با روسيه نگران بود ساعد 

فایده بود، اي را سرير ایران در مسکو برگزید تا روابط دو كشور را بهبود بخشد كه البته بيمراغه
در همين زمان، روابط انگلستان با آلمان رو به وخامت گذاشت و از همين زمان است كه  اما

كم نگران شود چرا كه انگلستان كممطرح مي ها در ایراننگراني انگلستان از دضور آلمان
ترسيد كه آلمان به قدرت برتر اروپا بدل گردد، بنابراین، طلبانه هيتلر شده و ميسياست توسفه

شود كه كه ادساس شد این غول)آلمان( از شيشه بيرون پریده و از كنترل خارج ميهنگامي
ادساس خطر، سه كشور انگلستان، روسيه و فرانسه را به همدیگر نزدیک ساخته و منجر به 

شود چرا كه نزدیکي هاي ایران آغاز مياتحادي عليه آلمان گردید و از این زمان است كه نگراني
هاي مداوم طرفي ایران را كه سالو روسيه براي مقابل با آلمان، سياست بي دو كشور انگلستان

 ادامه داشت با خطر مواجه ساخت.

 

 اشغال ایران توسط متفقین ـ 13

هنگاميکه فرانسه از آلمان شکست خورد دکومت ایران اعتقاد پيدا كرد كه آلمان قدرتمندتر 
هاي ش تغييرات مهمي در سياست1320تير از مترقين است اما دمله آلمان به شوروي در اول

المللي بوجود آورده و ایران را در كانون توجه قرار داد. هيتلر در نظر داشت به محض پيروزي بين
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بر شوروي، دمله خود را از طریق پياده كردن نيرو در جزایر انگلستان عملي كند زماني كه 
اتحاد خود را با شوروي بر ضد هيتلر اعالم  هاي لنينگراد رسيد انگلستانقشون آلماني به دروازه

ترین راه براي كمک به روسيه دو كرد راههاي مختلري براي كمک به روسيه بررسي شد امن
طرفي كرده بودند اما چون تركيه داراي ارتشي قوي كشور تركيه و ایران بود كه هر دو اعالم بي

نتيجه، ایران به عنوان پل پيروزي بود و امکان مقاومت در مقابل قواي انگليسي داشت در 
انتخاب گردید چون در آستانه دمله مترقين، مخووصا ارتش شوروي اطالعات دقيقي از ارتش 
ها ایران و تمام نيروها و تجهيزات آن گردآوري كرده بود. این اطالعات از ميزان عمق رودخانه

از سوي جاسوسان 1۹44تامبرسپ20شد در گزارشي دیگر كه در تا ارتراعات كوهها را شامل مي
برگ تهيه شده وضفيت سازماندهي افسران ایران و تفداد نيروهاي كل ارتش 236شوروي در
نرر نوشته دتي اسامي و تفداد افسران درجات باال از درجه ژنرالي تا ستوان 123000ایران را 

پس مترقين  121هایشان آماده كرده بوده.سوم ارتش را به همراه مشخوات و آدرس و نقشه خانه

تسهيالت راه آهن  اكنون،ندارد و  را دانستند كه ارتش رضاشاه قدرت ایستادگي در مقابل آنهامي
سراسري كه از بزرگترین دستاورد دوران رضاشاه بود خود به عاملي براي تسریع سقوط او بدل 

 شد!.مي

ایران داده شد اما ش به دولت 1320مرداد25اولين تذكر براي اخراج فوري اتباع آلماني در  
ها در ایران تحت كنترل هستند. اما مترقين راضي دولت ایران طرره رفته و اعالم كرد كه آلماني

نشده تذكر دوم را دادند دکومت ایران كه منتظر نتيجه جنگ و پيروزي آلمان بر شوروي بود باز 
رد چرا كه چنين عملي الوقت را انتخاب كرده همان پاسخي قبلي را دوباره تکرار كسياست دفع

 شد.اقدامي خومانه بر عليه آلمان تلقي مي

داري را در مورد دضور اتباع و یا در همين زمان، انگلستان و شوروي تبليغات دامنه 
آميز و دروغ ها در ایران به راه انداختند كه كامال اغراقجاسوسان و ففاليت ستون پنجم آلماني

نرر 25000هاي موجود در ایران را به آميز خود تفداد آلمانيغراقها در تبليغات ا. انگليسي122بود

بوالرد در گزارشي محرمانه، رقم دقيق  1320مرداد18اما در همين زمان در 123رسانده بودند

، آلماني 6۹0انگليسي، 2۹50» كند:ها و كليه اتباع خارجي را چنين اعالم ميآلماني

آماري هم كه پس از جنگ منتشر شد كل  124«چکسلواكي...180ایتاليایي، 310روس،3۹0

نررشان زن و  276نرر بودند كه 1084د هاي مقيم ایران به همراه كودكان و زنان خوآلماني

. پس 125نرر بودند كه مترقين آنها را بازداشت و اخراج كردند 434كودک بودند و كل مردان 126

يش براي اشغال ایران نبود اما اي بواقع، درخواست اخراج اتباع آلماني از ایران، بهانه در
دانستند كه شاه ایران این درخواست آنان را اجابت نخواهد كرد چرا كه این به ها ميانگليسي
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منزله یک عملي خومانه در مقابل آلمان بود، آلماني كه در شوروي در دال پيشروي و پيروزي 
رویارویي مستقيم با ایران را  جویانه وتوانست خطري انتقامبود و پس از شکست دادن روسيه مي

 ایران كامال آچمز شده بود. دکومترسد كه در پي داشته باشد پس به نظر مي

طرفي خود را درظ كرده بود اما ش كامال سياست بي1318بنابراین، دکومت ایران از 
بليغات كه مترقين در پي اشغال ایران برآمدند به ناگهان دو ماه مانده به اشغال ایران، تهنگامي

 ها بدل گردید! وسيفي به را راه انداختند و دکومت رضاشاه تبدیل به اهریمن و دوست نازي

پر واضح بود كه ورود به ایران از طریق مذاكره براي مترقين، مخارجي در پي داشت اما 
 اي در بر نداشت و به نرع مترقين بود اشتباه رضاشاه در این بوداشغال نظامي ایران هيچ هزینه

 كرد آلمان پيروز ميدان خواهد شد. كه فکر مي

دهد كه هميشه تلخترین اتراقات زماني بر سر كشور و مردم آوار مطالفه تاریـ ایران نشان مي
نشين گردیده و شده كه  در اثر استبداد شدید، عقالي قوم و مردان استخواندار و نخبگان، خانه

بهره مانده و هشدارهاي از عقالنيت و خرد آنان بي از دوزه سياست به داشيه رانده شده و جامفه
الزم براي اعالم خطر یا وجود نداشته و یا ناشنيده مانده و مفموال كشور با یک دمله خارجي 

هاي تلخي چون دمله مغول، دمله محمود افغان یا در دوره شده به نمونهویرانگر مواجه مي
 ن اشاره كرد.تواش مي1320مفاصر دمله مترقين به ایران در

اي بود او گزارش اي كه سرير ایران در مسکو بود از مردان پختهدر آن زمان ساعد مراغه 
كند اما یکدندگي دیکتاتور مانع شنيدن دقيقت مهمي به دفتر مخووص رضاشاه، ارسال مي

گرته اش، داشت و در آخرین دیدار با كابينهگردد چرا كه دیکتاتور اصال به مشورت اعتقادي نمي

.گویي هرگز نياموخت كه 126بود كه راز موفقيتش در این بوده كه هرگز با كسي مشورت نکرد

علت سقوط و دربدري اش نيز همين بوده است! به ميزاني كه به اواخر عمر تمامي دیکتاتورها 
شان به هر پيشنهاد خردمندانه بينيم كه گوششویم چنين بيماري پارانویایي را مينزدیک مي

كه اولياي تركيه یقين و اطمينان كامل دارند ». ساعد از زبان سرير تركيه نوشته بودشدهبسته 
امّا رضاشاه بالفاصله خشمگين « ها و مترقين خواهد بودكه فتح و ظرر باالخره نويب انگليسي

نماید بر دسب فرمان مبارک تذكراتي ابالغ مي» دهدشده و رئيس دفترش به ساعد پاسـ مي
رير تركيه( به دیدن جنابفالي آمده به این قبيل اشخاص و اظهارات او اغرال شخوي كه )س

ها، تبليغاتي بيش نيست اگر قضایا روشن شود از اینجا به آید این درفنشوید زیرا بنظر مي

 127«.شودجنابفالي دستور الزم داده مي

-وزیري ميش ادمد متين دفتري بدستور رضاشاه، تنها بدین خاطر به نخست 1318در سال 

ترین نخست وزیر از مشروطيت رسد كه گرته بود بزودي آلمان پيروز جنگ خواهد بود و او جوان
تا آن زمان بود هر چند این صدارت، نه ماه بيشتر طول نکشيد و از همان پست نخست وزیاري  
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 راهي زندان شد!

يتلار از رضاشااه   بالدور فون شيراخ رهبر دزب جوانان هيتلري به ایران سرر كرد و از طرف ه
دعوت كرد به آلمان سرر كند اما بجاي رضاشاه، دختران و زن رضاشااه باه هماراه اسارندیاري     

هيتلر با مان و  »نویسد: الملوک در خاطراتش ميتاج 128رئيس مجلس ایران به دیدار هيتلر رفتند

ر هدیاه  خانواده رضاشاه به هيتلا  «اشرف و شمس دست داد و از من دال و ادوال رضا را پرسيد
هاي ارزشمندي دادند كه شامل پسته رفسنجان و دو قطفه قالي نريس دوخت تبریز بوده كه بار  
روي یکي از قالي ها عکس هيتلر  و روي قالي دیگر هم عالمت آلمان یفناي صاليب شکساته    
نقش بسته بوده اما در مقابل، هيتلر خسيس  بود تنها سه قطفه عکاس خاود را امضااء كارده و     

 گوید: متاسرانه من، مثل شاه ایران ثروتمند نيستم كه هدیه گرانقيمت بدهم!هد و ميدهدیه مي

-هاي گسترده اقتوادي كه براي هر دو كشور سودمند بود باید به همکااري در كنار همکاري

ها سنگ تماام گذاشاتند   شناسي كه آلمانيهاي فرهنگي اشاره كرد و مخووصا در دوزه باستان
برگازار شاد و در آن،   1۹34ساپتامبر 27هزاره فردوسي در برلين كاه در  همچنين برگزاري جش 

از شاباهت دو ملات    «هافردوسي و آلماني»پرفسور هانس هاینریش در سخنراني خود با عنوان 
رغام  سخن گرت. استادان و مشاوران آلماني در وزارت فرهنگ ایران مشغول كاار شاده و علاي   

كتابخاناه  »اي بنامش مجموعه1317ما دولت آلمان در ترسيد ااینکه رضاشاه از كتب خارجي مي
هاا باه   جلد كتاب بوده به ایران هدیه كرد كه البته این كتااب 7500كه مشتمل بر« علمي آلماني

دقت انتخاب شده بود و در آنها، رسالت فرهنگي آلمان در مشارق زماين و بار خویشااوندي دو     
 فرهنگ ایران و آلمان تاكيد شده بود.

دیکتاتور، نزدیکي ایران و آلمان بجایي رسيد كاه گرتاه شاد هار دو ملات از ناژاد       با اصرار  
و « اناد  ها یا قوم ژرمن در اصل اهل كرمان بوده گرتند آلمانيعوام مي»مشترک آریایي هستند و 

خاون  »ها كاه داراي  ها با ایرانيبا پيشنهاد آلررد روزنبرگ برطبق قوانين نورنبرگ، ازدواج آلماني
رتباه اول را در تجاارت خاارجي     1۹40بودند آزاد شده و آلمان توانست در سال « ریایيخالص آ

كارد پاس از   ایران كسب كند. رضاشاه چنان به پيروزي آلمان در جنگ یقين داشت كه فکر مي
ها از ایاران  تواند شهرهایي را كه در زمان فتحفلي شاه در جنگ با روسپيروزي آلمان، ایران مي

 ره پس بگيرد!. جدا شده دوبا

بدون شک در آن زمان دولتمردان برجسته دیگري نيز وجود داشتند كه مثال سااعد درسات    
زاده، مخبرالسلطنه هدایت، ن نداشتند همگي مانند فروغي، تقيكردند اما زباني براي گرتفکر مي

الدولاه  نشين گشته یاا مانناد داور، تيمورتااش، ناصارالدوله، سرداراسافد، صاولت      مودق...یا خانه
دیکتاتورها چنين است كاه پاس از قربااني     قشرایي، فرخي یزدي... كشته شده بودند و سرانجامِ

اي هستند كه وقتاي غاذایي   گردند آنان مانند دستگاه گوارش تازه مردهها، خود قرباني ميكردن
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ان هاي دیگر تااریـ، چنا   كند! او مانند خودكامهیابد شروع به خوردن خودش ميبراي هضم نمي
زاي نخوت و یکدندگي فروغلطيده بود كه از دریافت مفادالت سياسي و واقفياات  در دهليز مرگ

عيني به كلي عاجر مانده بود، او با توقيف تقریباً تمامي مطبوعات مستقل، كه در هر جامفاه باه   
كنند خویشتن را از هشدارها و انتقادها محاروم سااخته و در   منزله چشم و گوش جامفه عمل مي

هاي زبده و خردمند را به داشيه رانده بود و در اطاراف او  اواخر دکومتش، تقریباً تمام شخويت
هاي خود، ذهن خودكامه را پار از الطاائالت   تنها گروهي متملق دلقه زده بودند كه با چاپلوسي

دهد كه دتي دیگار یاک نرار نياز بااقي      هاي آن دوران نشان ميي روزنامهكرده بودند. مطالفه
-انده بود تا به او هشدار دهد كه ممکن است مترقين پيروز ميدان گردند و اینکه سياست باي نم

زودي باا دماالت و اشاغال مترقاين     ه طرفي ایران در جنگ كافي نيست و ممکن است ایران ب
 مواجه گردد.

هر چند ایران، بي طرفي خود را در جنگ جهاني اعالم كرده بود امّا براي همگان روشن باود  
كرد تابيد و تحمل نميرضاشاه چشم اميد به پيروزي آلمان دوخته بود و هيچ سخني را برنميكه 

 ها پيروز خواهند شد!.ها در تمام جبههجز آنکه گرته شود بزودي آلماني

 

 سقوط و خروج دیکتاتور ـ 13

هنوز سپري نشده بود كه نيروهاي دو كشاور، شاوروي از    1325دم روز سوم شهریورسپيده  
مال و شرق و نيروهاي انگليسي از جنوب و غرب، بوورت زميني، هوایي و دریایي دمله خاود  ش

را به ایران آغاز كردند. نيروهاي شوروي، یک ستونش از طریق جلرا به تبریز سرازیر شاد و بفاد   
از گذشتن از ميانه و زنجان به طرف تهران پيشروي كرد و ستون دیگر كه از باكو دركت كارده  

هااي دیگار، ناوادي گرگاان،     مرز آستارا گذشت و وارد بندر انزلي و رشت گردید و ساتون بود از 
بيرجند و سرخس را اشغال كردند به طوري كه تقریباً شهرهاي شمال از تبریز تا مشهد به اشغال 

نرات شاهر،    نيروهاي شوروي در آمد. نيروهاي انگليسي نيز از طریق قور شيرین، ضمن اشغال
دنبال آن، آبادان، بنادر خرمشاهر   آباد شده باختران را اشغال كردند و به و اسالموارد كرند غرب 

نرر كشته شده و 106به تورف نيروهاي انگليسي درآمد در این زدوخوردها، از قواي ایراني  …و
نرر نياز در داين عباور از     ۹نرر زخمي و  18نرر كشته  6ها نيز نرر نيز اسير شدند از روس 320

هواپي روساي ساقوط كردناد كاه     10شدند اما تلرات هواپيماهاي روسي زیاد بود  رود ارس غرق
البته سقوط آنها ارتباطي به جنگ نداشت بلکه بر اثر مستي خلبانان و عادم آشانایي باا شارایط     

الزم به ذكر است كه نيروهاي اصلي و زبده ارتش سرخ در ایان زماان درگيار    جوي بوده است. 
د همچنين هواپيماهاي روسي كه از سوي ارتش سرخ باه بمبااران ایاران    ها بودنمبارزه با آلماني

پرداختند هواپيماهاي ملخي و ابتدایي بودند كه در مقابل هواپيماهاي آلماني هيچ كارایي نداشتند 
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اكثرا هم خلبانانش زن بودند و به اشتباه در تبریز یتيمخانه و تيمارستاني را بمباران كرده بودند و 
 12۹هاي رواني بودندهاي مفووم و مریضدن تفدادي از بچهباعث كشته ش

نياز باه طاور    « شااهنامه فردوساي  »در زمان رضاشاه كه باستانگرایي بشدت رواج داشت و  
ها ایان بيات فردوساي در    گسترده مطرح و البته مورد استراده ابزاري قرار گرفت در اكثر پادگان

 ميان بود: تابلوها نوشته و نوب شده بود و شفار اصلي نظا

 همه سر به سر تن به كشتن دهيم         از آن به كه كشور به دشمن دهيم

جاي عمل به بيت بااال، بواورت زیار عمال     ه اما وقتي مترقين دمله كردند قشون ایراني ب 
 كردند:

 همه سر به سر پشت به دشمن دهيم      از آن به كه خود را به كشتن دهيم

یاده باود   ن، فرار نظاميان ایراني را از مقابال ارتاش سارخ د   قاضي محمد كه خود در كردستا

 130كند كه بجاي آن شفر فردوسي، این بيت را بنویسند!آرا پيشنهاد مياي به رزمبفدها در نامه

در فرداي ورود نيروهاي اشغالگر، دولت علي منوور اساتفرا كارد و باه درخواسات رضاشااه،      
ده بود مأمور تشکيل كابينه شد. باا اشاغال كشاور    محمدعلي فروغي كه قبالً مغضوب او واقع ش

اش بجاي خود باود. هماه را مغضاوب    ساله21هایش، نشاندن پسر توسط مترقين، آخرین تالش
خود ساخته و كامال تنها مانده بود و در نهایت دست به دامن محمدعلي فروغي شد اما او را نياز  

مساجد گوهرشااد مشاهد، اسادي را     يام قها پيش از خود رانده و در جریان كشف دجاب و سال
كشته بود اما اكنون مجبور بود به مغضوب دیروز خود یفني فروغي متوسل شود! وقتي با تلرن از 
فروغي جهت قبول پست نخسات وزیاري و دمایات از بقادرت رسايدن محمدرضااي پسارش        

ود هرگز در عمرش ندیاده با   شكرد تفجب دخترش، اشرف را برانگيخت چون دخترخواهش مي
هایش را دیده بود! وقتي فروغي كه پدر مغرورش از كسي خواهش كند هميشه تنها دستور دادن

شاد  هااي خاودش تاازه آغااز ماي     دیکتاتور كمي رادت شد اماا دربادري  قول مساعد داد خيال 
كردند كه هرچه سریفتر باید ایران را ترک كند. در زمان بقدرت رسايدنش،  ها اصرار مي انگليسي

ها مرا روي كاار  ه برخي نمایندگان مانند مودق و دولت آبادي گرته بود كه انگليسيب 1302در 

 شود!.البته در آن زمان این افتخار بود اما بفدها و االن زشت و مزموم شمرده مي 131اندآورده

گرفت و  شهریور از سلطنت كناره  25رضاشاه قبل از رسيدن نيروهاي مترقين به تهران، در 
اش كه توسط محمدعلي فروغي قرائت شد علت استفرا، كهولت سني و ناتواني او  هدر استفرانام

و لزوم انتقال قدرت به یک نيروي جوانتر یاد شده بود. در طول عمرش هرگز كت و شلوار 
نپوشيده بود از زمان نوجواني كه وارد قزاق شد همواره لباس نظامي برتن داشت دتي وقتي به 

سرر رسمي و دیپلماسي باز در لباس نظامي بود اما اولين بار پس از رغم تركيه سرر كرد علي
ها در آورد در اصرهان در خانه كازروني ان تبفيد، لباس نظامي را از تنورود مترقين و در زم
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دار كه زماني مورد دمایت رضاشاه بود در این خانه بود كه ایي كارخانهكرد خانوادهبيتوته مي
كردند تا كت و شلواري براي رضاشاه بدوزد همين كت و شلوار سريدي خياطي به خانه دعوت 

زند اما این كت و شلوار در زمان شود كه گشاد است و در تنش زار ميها دیده ميكه در عکس
همه از غم و غوه، الغر و دوخت، مناسب و در اندازه بود و در عرض چند روز، رضاشاه این

 .!تکيده شده بود

آوردند باید تمام ثروت خود را به فرزند ارشدش منتقل كند، او فشار ميدر اصرهان بر  
از آنِ خود نداشت اما  ايكه همين فرزند ارشدش یفني محمدرضا متولد شد دتي خانهزماني

درصد 46اكنون در زمان تبفيد، دیکتاتور شرقي، ثروتي عظيم و باور نکردني داشت كه برابر با 
ميليون دالر( تنها  4 ميليون ریال)برابر بيش از 68» طبق گرته منابعنقدینگي كل كشور بود! بر 

نمایندگان مجلس هم كه گویي تازه از  132«هاي ایران داشتهاي شخوي در بانکدر دساب

شناختند كساني مانند علي دشتي قرس بيرون پریده باشند در دمله به دیکتاتور سر از پا نمي
؟! قبل «اند تا جواهرات سلطنتي را با خود نبرده باشدرا گشته هاي شاهآیا جيب»زدند كهفریاد مي

از خروجش از كشور مجبورش كردند كليه اموالش را به فرزندش منتقل كند و در نتيجه، در 
موالحه نمودم كليه اموال و دارائي خود را )اعم از منقول و غيرمنقول »...دفترخانه امضا كرد كه

 !133در مقابل ده گرم نبات منتقل نماید« قبيل كه باشد...و كارخانجات و غيره(را از هر 

در شانزده سال قبل، كودتا كرد عرض و ناموس همه را به باد داد امروز »نویسدالسلطنه ميعين
با شکم گنده، انگليس و روس فشار   پسرش را یادگار گذاشته، كاریکاتورى از رضاشاه دیدم

 !134ریزد ش ليره فرو مىدهند از دهانش سند مالکيت، از ماتحت مى

وقتي در جریان خروجش از ایران، به كرمان رسيد دادِ دیکتاتور به هوا رفت گوش درد عروني 
رضاشاه شدت یافته و پزشک محلي دستور داده بود كه باید چند روزي استرادت كند اما كنسول 

جهت خروج از داد و اصرار داشت كه هر چه زودتر باید انگلستان به شاه مملکت اجازه نمي
كشور عازم بندر عباس گردد! دیکتاتور كه تا دیروز فریادهایش زهره بر دلهاي هر ژنرال و 

خواست اجازه دهد چند روزي در كرمان ریخت اكنون به التماس از كنسول ميوزیري مي
این  باید از تهران پول بررستند. آنگاه رو به جم كرده فریاد زد: تو برو به گرت:استرادت كند مي

دهم این مادر قح...را ها)منظور وزرا( تلگراف كن، اي زن قح...اگر پول نرسانيد ميبي شرف
 تيرباران كنند...!

كرمان، سراغ سرتيپ ساياهپوش كريالِ لشاکر كرماان را گرفات اماا        بهبه محض ورودش 
-را ماي سرتيپ سياهپوش عمدا به سيرجان رفته بود تا با او روبرو نگردد! دیکتاتور كاه جریاان   

دانست پایش را در یک كرش كرده بود كه فورا باید سرتيپ سياهپوش داضر شاود! باراي پيادا    
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سوي خط، جواب دادند كه سرتيپ دضور ندارد، رفته باراي  كردن سرتيپ، تلرن كردند اما در آن
خواهاد او را ببيناد،   هااي باين راه! رضاشااه فهمياد كاه سارتيپ ساياهپوش نماي        بازدید پست
 اي است بياید...گرت: برو تلرن كن هر جهنم درهخشمگينانه 

هااي  فحاش  وقتي در شب، سرتيپ سياهپوش به دضورش رسيد رضاشااه باا نثاار بااراني از    
 هااي ماادر  شناسيد من اگر براي همه بد بودم الاقل براي شما نظاميركيک گرت: داال مرا نمي

ي البته این تيمسار پهلوان پنباه قح...كه خوب بودم زود باش پدرسوخته یک اسکورت آماده كن! 
رستم صولت هم قبال فکر همه چيز را كرده بود و براي در امان ماندن از غضب رضاشاه در این 
-روزهاي آخر، یک صندوق تریاک اعال از محوول ماهان كرمان را هدیه آورده بود، وقتي هدیه

بدین ترتيب، تریاک راهگشا شد  اش را تقدیم نمود دیکتاتور فورا این هدیه با ارزش را پذیرفت و
 و كار به خوشي فيوله یافت.

 

 و ورود قشون سرخ کتاتوریاقوام از سقوط د یخوشحال ـ 14

وزیري فروغي، دولت وي توميم خود مبني بر ترک مقاومت و هر گونه  به دنبال نخست
 123ارتش همکاري با دول اشغالگر را اعالم كرد و هنوز ششم شهریور از راه نرسيده بود كه 

سوم بودجه كشور را به خود اختواص داده بود از هم پاشيده  هزار نرري رضاشاه كه بيش از یک
ها. ب: منطقه غربي منطقه شمالي در اشغال روس و ایران به سه منطقه تقسيم گردیده بود: الف:

 دولت ایران. ها و تفدادي از سربازان آمریکایي. ج: تهران در اختيار و جنوبي در اختيار انگليسي

برخي شهرها از جمله شهرهاي كردنشين نيز ازسوي هواپيماهاي روس به صورت محدودي 
شدن تفدادي ازجمله ردمت  مورد تفرض قرار گرفتند پس از بمباران كه منجر به كشته

ها در  كشتار روس» اوطميشي گردید، بيشتر مردم  از شهر خارج شدند چرا كه هنوز مردم
عام  بار هم دست به قتل پنداشتند كه این را فراموش نکرده بودند. چنان مي 12۹4ا ۹5هاي  سال

گناه خواهند زد. با ورود نيروهاي روس و انگليس به مناطق كردنشين، سربازان  مردم بي
هاي این مناطق ترخيص شدند و فرصت براي برخي عشایر و نيز محمد رشيد مفروف  پادگان

 رض به اموال مردم در منطقه بپردازند.فراهم شد تا به غارت اسلحه و تف
 آثار به هرچه وابسته از جویي انتقام به یافته اسکان عشایر از بسياري 1320 شهریور از پس 

 بفد آن بازگشتند بارزترین نمودهاي خود عشایري زندگي مجددا به و پرداختند بود رضاشاه دورۀ

 135وقوع پيوست. به نشينعرب مناطق و آذربایجان، كردستان مناطق در 1320شهریور از

و  20به دنبال بروز وقایع شهریور ماه » شده بيان اینگونه اسناد از یکي در گزارش اوضاع این
 و متالشي لشکر واددهاي كلي طور ورود قواي دو كشور هم جوار به منطقه كردستان، به

 در كه ایران مرزي و داخلي عشایر و اكراد شدند  متواري ریخته بر زمين را خود اسلحه سربازان
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 سنگين و سبک اسلحه به مسلح بودند، روزي چنين منتظر مامورین دولت از تنرر و انزجار نتيجه

 به مرزي نقاط تمام از و بوده برنو بيشتر قبضه هزار 14 الي 12ددود  در كه را سربازان اسلحه و

قادر  136«داده ارقر چپاول و تاز و تاخت مورد كردستان را يصرحه دساس نقاط و داخله

 :كند محمودزاده از شاعدان عيني، چهره آن روز را چنين ترسيم مي
زد. ناامني شهر را فرا گرفته،  هر روز یکي دم از خاني و خودكامگي مي مسلح شدند عشایر اطراف
 ربودند. بردند. یا با زور اسلحه هر چه الزم داشتند مي ها را به سرقت مي ها و دكان دزدان مسلح خانه

كردن اسلحه گرم براي دفاع از جان و مال و ناموس خود برآمدند  هاي من در فکر فراهم همشهري
اي یک رئيس قبيله  دکومت شهر هر روز در دست یکي از رؤساي عشایر بود. بفضاً در هر محله

 كرد.  دکمراني مي

ند. استاد ها و كردها از سقوط دکومت خودكامه رضاشاه خوشحال بودترک اكثر با این همه،
نام « آور آزاديمژده»و « فرشته آزادي»ها را هيمن شاعر مفروف كردي، قواي مترقين و روس

 نویسد:در خاطراتش مي« هيمن»نهاده است
وقتي هواپيماهاي روسي كاغذها و اوراقي كه به زبان كردي نوشته شده بودند، از آسمان 

اي بود كه پرواز داشتم. كاغذ بياننامهكرد باور كنيد از خوشحالي قود براي مردم  پخش مي
به زبان كردي نوشته شده بود. خواب است یا دقيقت؟ ابرقدرتي چون اتحاد شوروي به زبان 

 كردي بياننامه پخش كند؟ براي من كم اهميت نبود...

ها داشتند چرا كه بخاطر دمایت كردها از كردها در جنگ جهاني اول خاطرات بدي از روس
ها دست به قتل و ها واقع شده و در خود مهاباد روسگيري روسقرباني انتقام دولت عثماني،

ها نسبت به همدیگر كامال متراوت بود چرا عام مردم زده بودند، اما اینک رفتار كردها و روس
كه این بار دیگر دوره تزاري نبود و قشون سرخ مجهز به ماركسيسم و شفار برابري و عدالت را 

شدند ها گشوده شده زندانيان رضاشاه آزاد ميشدند زندانو به هر شهري وارد ميكرد تبلي  مي
 نویسدرفتار قواي روسي با مردم براساس مودت و دوستي بود استاد هژار مي ،در كل آذربایجان

-ارتش سرخ را فرشته ردمت دانسته و كشور شوروي را آباد و آزاد و مدینه فاضله مي»

ریخت شاعر كردي از هاي روسي اعالميه به زبان كردي ميوقتي هواپيما137«دانستيم

ناميدند چون سایه مي« بمب ردمت»خوشحالي پر در آورده دتي بمب ریخته شده را مردم
كرده بود ارتش سرخ مانند مالئکه چشم آبي بودند كه در  رفعماموران رضاشاه را از سر مردم 

  !138گرتند همه آزادیدگشودند و ميها را ميزندان

 كردند فرمانده سپاه روسي اعالم كرد:در مهاباد، وقتي مردم از قشون روسي فرار مي
ردارید ما در امور ارتش سرخ براي كمک به شما آمده به آزادي لباس كردي بپوشيد اسلحه ب

 139كنيمشما دخالت نمي
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تش سرخ و در اسناد باقيمانده از آن دوران، كمتر به اسنادي برمي خوریم كه داكي از تفرض ار
هاي متفددي شود كه آنها زمينسربازان روسي به مردم ایران باشد، در بسياري از اسناد دیده مي

-ها زراعت ميرا براي كشت محووالت كشاورزي مورد نياز خود، اجاره كرده و در آن زمين

یز گزارش پرداختند به عنوان مثال، شهرباني تبرهاي زراعتي را ميكردند البته اجاره بهاي زمين
دهد كه ماموران شوروي در مرند یکود من زمين براي كشت سيب زميني و كلم و بادمجان مي

نویسد ماموران شوروي در چندین اجاره كرده بوده یا یا شهرباني اروميه در گزارش خود مي

البته در برخي اسناد آمده كه  140اندكاري كردهآبادي اطراف اروميه مانند خوي و ماكو سبزي

هاي اربابان را برداشته و بدون رضایت اموران شوروي در خوي، شاهپور و ماكو به زور زمينم

 .141دهندكاري پرداخته و مالکين را مداخله نميایشان به صيري

توانيم این همه شادي و مسرت مردم را از ورود بيگانه درک كنيم كه به تنها زماني مي
ر اقوام ایراني مخووصا بر این خطه رفته نظري ميزاني ظلم و تفدي كه در دوره رضاشاه ب

قلم ح. ه اي بگيري جمهوري مهاباد در مقالهاندک زماني پس از شکل 1324بيندازیم، در 
 قزلجي در نشریه كردستان، اوضاع منطقه چنين به توویر كشيده شده:

ا لم و ستم بسيار شدیدي بر مگویيم در دوره سخت و دیکتاتوي بيست ساله، ظما مي
-گردید و به هدر مي، محوول كردستان كه با رنج بازو و عرق جبين كردان داصل ميرفته

شد. در هر نقطه فقط كرد هاي شهرها از برادران كرد ما انباشته ميرفت محبس و زندان
مان ممنوع بود محروم از لباس و شدند زبان مادريدیدیم كه به نقاط دور تبفيد ميمي

بستند تا عبادت و زبان مادري خود بودیم درب مساجد را به رویمان ميخواندن و نوشتن به 
خداپرستي را انجام ندهيم...امنيه زندگي را بر روستائيان چنان تلـ كرده بود كه مرگ خود را 

كردند...ماليات و عوارض شهرداري و شيرخورشيد سرخ ما را گرفته و در تهران با آن آرزو مي
-شد و به انگشت مادمازل ميو صرف مد زن و فرم لباس آنها ميساختند كاخ و عمارت مي

-لرزیدیم...ما ميرفت ما در كوه و دشت و با آه سرد، لخت و عور از دست ماموران غدار مي

نالند در سقز و سردشت مردم دالي گویيم هنوز بخش وسيفي از كردستان با این درد مي
ستانند به علت بيگاري از كار و كاسبي مي خورند اجناسشوند كتک ميندارند بازداشت مي

هایي كه بر باالي اند...سرهنگي، ساكنين سقز را جمع كرده و طي نطقي گرته این توپافتاده

 142زنند...ام براي جان كساني است كه دم از دمکراسي ميقلفه مستقيم كرده

دارد كه به نظر اذعان ميوابسته نظامي بریتانيا نيز راجع به استقبال ایرانيان از قشون روسي 
اي افسران شوروي با آنها دیگر به عنوان یک لولو و ودشي نبودند بلکه روابط دسنه ،ایرانيان

-كه از نظام خویش ابراز مياست همدلي دلنشين آنها با طبقه پایين، رضایتي »مردم داشتند و 

در مورد خشنودي  1321اوركوآرت كنسول تازه وارد بریتانيا در گزارش خود در سال 143«دارند

هاي نویسد كه پيش از ترک لندن و آمدن به ایران، از روشمردم تبریز از نيروهاي شوروي مي
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ها زیاد شنيده بودم اما پس از دو ماه زندگي در تبریز و دیدن شيطاني و دیوصرتي روس
شند الاقل رفتارهاي ارتش سرخ با مردم، به این نتيجه رسيدم كه ارتش سرخ اگر فرشته هم نبا

 144دیو هم نيستند.

و تجاوزكارانه رضاشاه بود كه موجب  سه آنها با رفتارهاي ماموران خشنهمين رفتارها و مقای
 شده بود ابلينگ در گزارشي بنویسد:

رسد كه ایرانيان محلي به رفتار نمونه نيروهاي اشغالگر شوروي بيش از آن به نظر مي
داري افسران و سربازان شوروي و كنند. خویشتن دهند كه به انگيزه اشغال شکاهميت مي

فقدان رفتار مخل نظم و بدمستي و فقداق مداخله در امور غيرنظاميان اثر مطلوبي در مردم 

 .145ایران به جاي گذاشته است

هاي خودگردان كه  بفد از خروج مقامات ایراني، ارتش و ژاندارمري از این منطقه، ارگان
رغم زدند، تشکيل گردید. عليختن داكميت دولت ایران سر باز ميرسميت شنا قاطفانه از به 

برخي مناطق مانند بوكان تا سقز در وضفيت خاصي قرار تقرار نيروهاي مترقين در منطقه، اس
هيچ یک از نيروهاي مترقين در آنجا دضور نداشتند نيروهاي شوروي در اشنویه و  ندگرفت

در جنوب كردستان و كرمانشاهان و جاده سنندج تهران  ها هممياندواب مستقر بودند و انگليسي
دره كه دد و شاهراه بغداد خانقين را در اشغال داشتند پس مهاباد، بانه، سردشت، سقز و دیوان

ها در هر چند عوامل روس146صادب محسوب بودفاصل دو نيروي مذكور بود منطقه تقریبا بي

دان دخالت نداشتند در راس هر یک از این این مناطق دضور داشتند اما در امور شهرها چن
ایجان شوروي بودند هاي آذربشهرها یک افسر روسي گذاشته بودند كه این افسران از ترک

پيتان اف در اشنویه، كاوردياف در مهاباد، كاپيتان صمداف در نقده، كاپيتان دقماژور عبداهلل
 .147اف نيز در راس مياندوآب و بوكان بودندنمازعلي

چند ناسيوناليزم در ميان كردان ایران در مقایسه با كردان تركيه و عراق كمتر رشد یافته  هر 
بهترین  ه بودمشتِ آهنين رضاشاه باز شده بود و خال قدرت مركزي باعث شداینک، بود اما 

رد پس از سقوط دیکتاتوري تمركزگراي رضاشاه در این فرصت براي رشد و نمو ناسيوناليزم كُ
 .هم گرددفرامنطقه 
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 و رشد آن در آذربایجان  تشکیل حزب توده ـ 1

ساله رضاشاه، زندانيان سياساي آزاد شاده و تبفيادیان از تبفيادگاهها     16با سقوط دیکتاتوري 
ند و در اوضاع هرج و مرج در تحت اشغال مترقين، ادزاب متفددي مثل قارچ سربرآوردند بازگشت

 53نرر كه اكثرشاان از اعضااي   27ترین آنها دزب توده بود. ترین و گسترده كه یکي از برجسته

در منزل سليمان ميرزا اسکندري گرد آمده دزب توده را تشاکيل   11320نرر بودند در هرتم مهر

« طرح اساسنامه دزب»وري كه خودش در جلسه تاسيس دزب توده دضور داشت و  دادند پيشه
ما وقتي كه از زندان بيرون آمدیم در خانۀ سليمان ميرزا »... را او تهيه كرده بفدها چنين نوشت: 

در جلسه مؤسسان، سليمان ميرزا  2«…)كه صالديت آن را داشت( تا ما را بپذیرد پذیرفته شدیم 

وري، ایارج  از: پيشاه  ، به سمت صدر دزب انتخااب شاد و هيئتاي ماوقتي، مركاب      به اتراق آراء
اسکندري، سليمان ميرزا، رضا روستا، عبدالقدیر آزاد با رأي مخراي انتخااب شادند تاا مقادمات      

 3تشکيل دزب را فراهم نمایند.

یان  آید دازب در ا  همچنانکه از مرامنامه دزب و دضور افراد با گرایش مختلف در آن برمي 
خواست به شکل قاانوني ففاليات   هاي یک جبهه دموكراتيک داشت كه ميمردله، بيشتر ویژگي

 4كند

كر شده كه چرا بجاي عنوان دزب كمونيست، اسم دزب توده گذاشته شاد  دالیل متفددي ذ
اوف كاردار سرارت شوروي كه به زبان فارساي خاوب صاحبت    علي»نویسد:سرهنگ زیبایي مي

ثر شركت كننادگان در ایان جلساه    ي هم داشت در این جلسه داضر شد اككرد و قيافه شرقمي
وري( او را باه  شناختند)مانند جفرر پيشاه شناختند و چند نرري هم كه وي را مياوف را نميعلي

دیگران مفرفي نکردند موضوع مذاكره در این جلسه تشکيل دزبي بناام دازب كمونيسات باود     
كرد كه با توجه باه شارایط و اوضااع و اداوال     استدالل مي اوف  با این نام مخالرت كرد وعلي

-رو باشد تا بتواند كليه طبقات را در خاود جماع  ایران، دزبي باید تاسيس شود كه مفتدل و ميانه

آوري كند بدین لحاظ، نام دزب كمونيست در شرایط ففلي براي ایران مناساب نيسات بااالخره    
شد و نام دزب توده براي دزب جدیدالتاسيس انتخاب  اوف  پذیرفتهپس از شور بسيار، نظر علي

اي نيز در خاطرات خود از مخالرت سرارت روسيه در تهران مبني بر تشاکيل  انور خامه 5«گردید

اسکندري و نوشين به سرارت شوروي مراجفه و تقاضا »دزبي تحت عنوان كمونيست مي نویسد
د اماا بارخالف انتظاار باا تقاضااي آنهاا       كنند اجازه تشکيل دزب كمونيست به آنها داده شومي

كنند سرانجام در نتيجاه تمااس روساتا باا مقاماات      شود و آنها را از این كار منع ميمخالرت مي

از دیدگاه كمينتارن، تاسايس    6«شود كه اجازه دزب توده را از آنها بگيردشوروي وي موفق مي
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دزب كمونيست ایاران، ایجااد   دزبي با عنوان كمونيست ضرورتي نداشت بلکه به دليل شکست 
دزبي با رنگ و لفاب ملي و غيركمونيستي الزم بود تا بتواند در جامفه ایراناي پایگااه اجتمااعي    

كناد كاه   اشاره ماي  1310البته ادسان طبري به وجود قانون ضد كمونيستي مورخه 7كسب كند

كاه یکاي از علال     رساد تشکيل دزب كمونيست در ایران را غيرقانوني كرده بود اما به نظر مي
مخالرت سرارت شوروي با تشکيل دزبي تحت عنوان دزب كمونيست این بوده كاه دساسايت   

ساز باا آلماان   سرنوشت كشورهاي آمریکا و انگلستان را برنيانگيزد چرا كه مترق روسيه در جنگ
-چهرهداري، بجاي اینکه از خود شوروي مجبور بود در مقابل نظام سرمایه دوران، این بودند. در

 داد.مي نشان جویانهاي آشتياي انقالبي نشان دهد بيشتر چهره

اوف در جلسه تاسيس دزب توده مهم است كه در برخاي مناابع   اما دضور شخوي بنام علي
در مورد هویت ایان شاخص، اشاتباهاتي وجاود دارد و الزم اسات بادان پرداختاه شاود: ایارج          

ان نماینده دزب كمونيست اتحاد شوروي در در آن زم»نویسداسکندري در مورد این شخص مي
اوف  بود ما با این نماینده دزب كمونيسات در مطالاب مرباوط باه دازب      سرارت شوروي علي

اوف  رساتم علاي  »...نویساد اوف ماي ور علاي اي نيز در مورد دضانور خامه 8«كردیممشورت مي

 9...«داشت مسئول امور دزبي و اطالعاتي سرارت شوروي نيز در این جلسه دضور 

هاي قدیمي ایران با سقوط رژیم رضاشاه ... با اتکاء بر ایان   كمونيست»نویسدمنبفي دیگر مي
اوف، كه با پوشش نيروها، وزارت امنيت شوروي از طریق ستاد خود در تهران و در رأس آن علي

 10«دباش اوف مفروف مي اوف فوق همان ديدر علي كرد...علي كارمند سرارت شوروي ففاليت مي

اند اشاتباهِ مناابع بااال در    متاسرانه اكثر این منابع صرفا بخاطر تشابه اسمي، دچار اشتباه شده
اوف)رئايس جمهاور اسابق    اوف  یاا ديادر علاي   مذكور را  به رستم علاي «علي اوف»اینست كه

دادناد و باه بياوگرافي و    كه اگر كوچکترین زدمتي بخاود ماي  اند در داليآذربایجان( تفبير كرده
اوف  یاا  توانسته رساتم علاي  نمي اوفبردند كه این عليردند پي ميكاریـ تولد این دو نگاه ميت

بوده یفني در زمان تشاکيل دازب   1۹23مي10اوف  متولد اوف  باشد چون ديدر عليديدر علي
التحوايل تااریـ، ماامور    توانساته فاارغ  ساله بوده پاس نماي   18نوجواني  1320مهر  7توده در 

در تهران و دست اندر كار تشکل دزب توده باشد و در جمع موسسان پيشکساوت و  « گ.پ.ئو»
اوف  كاه  استخوانداري مانند سليمان ميرزا به سخنراني و اظهار نظر بپردازد، همچنين این علاي 

اوف  باشاد  توانساته رساتم علاي   شود نمياوف  تبدیل مياي به رستم عليدر خاطرات انور خامه
م بوده و بنابراین، در هنگام تأسيس دزب توده بيش از یازده ساال نداشاته   1۹30چون او متولد 

 است!.

اوف گردم به سوال اصلي، اینکه آیا در زمان تشکيل دزب توده شخواي بناام علاي   اما برمي
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به نظر نگارنده، این شاخص،   دضور داشته یا نه؟و اگر دضور داشته این شخص چه كسي بوده؟
كمونيزم در »جلسه موسسان دزب توده دضور داشته و اینکه در كتاباوف بوده كه در عزیز علي

وري او را داشته یا در جلسه مزبور به جز افراد مفدودي مانند پيشه« قيافه شرقي»آمده كه«ایران
وري در آن دیاده  شناختند درست است چرا كه، توویري وجود دارد كه او با سيدجفرر پيشاه نمي
اوف فرد نسابتاً مساني باود بفاداً باه       علي»خاطراتش ذكر كرده كه شود و اینکه كيانوري درمي

گوید كامال درست مي« شناسي شد و در آنجا درگذشت آذربایجان بازگشت و استاد دانشگاه شرق
درگذشته. پس در زمان تشاکيل  1۹62جوالي  27م بوده و در 18۹6اوف متولدعليچرا كه عزیز 
اوف بوده دانشگاه بوده او پدرزن ديدر علي ش نيز استادسال داشته و در اواخر عمر45دزب توده 
اوف رئيس جمهور ازدواج كرده و الهام علي«ظریرا»اوف با كوچکترین دخترِ او یفني و ديدر علي

اوف متولد یکاي از روساتاهاي ایاروان بناام     اوف است. عزیز علينوه عزیز علي ففلي آذربایجان
م باه هماراه   1۹18ها در كشتار مسلمانان توسط داشناک بوده او در جریان درگيري و«دماملي»

م از ارس عبور كرده وارد آذربایجان 1۹20خانواده از ایروان به نخجوان مهاجرت كرده سپس در 
مسکن گزیده و در همين روستا باه طبابات ماردم مشاغول     «عربلر»گردد و در روستايایران مي

« وراي كميسرهاي خلق جمهاوري آذربایجاان  ش»گردد پس از یکسال به باكو بازگشته و در مي
تدریج پيشرفت كرده سارانجام دبيار شاوراي كميسااریاي خلاق جمهاوري       ه مشغول كار شده ب

التحوايل و در  از دانشکده پزشکي دانشگاه ایالتي باكو فارغ 1۹27گردد و در سال آذربایجان مي
و دقيقا در هماين زماان    گرددعضو شوراي علمي آكادمي علوم اتحاد جماهير شوروي مي 1۹41

 .11گرددوارد ایران مي 1320است كه بدنبال اشغال ایران توسط قواي مترقين در سوم شهریور

هاي اخير از آرشيوهاي شاوروي خاارج شاده و در آخار ایان      اي كه در سالاز اسناد محرمانه
رات چناين  وري و فرقاه دمکا  اوف با پيشهاند در مورد همکاري این عزیز عليكتاب ترجمه شده

ي باه بااقروف او را باراي گرتگاوي     استالين در تلگراف1320شهریور1۹41/18سپتامبر ۹در »آمده
اوف دبيار  زیاز علاي  یک روزه به مسکو فراخوانده در این گرتگو باقروف پيشنهاد كرد كه بایاد ع 

را  بااقروف كميته مركزي در راس گروههایي عازم آذربایجان ایران گردد و استالين این پيشنهاد 

 «  12قبول كرد

دقيقا قبل از آغاز دمله ارتش شاوروي باه ایاران، در آذربایجاان     1۹41در ماههاي مه و ژوئن
گروه سازمان یافته بودند تا بدنبال اشاغال ایاران توساط    52نرر تجهيز شده و در  3816 شوروي

وهِ بازرگ  اوف نيز به عنوان سركرده این گار ارتش سرخ بالفاصله وارد ایران گردند و عزیز علي

همان ساال، بار طباق تواميم فرماناده شاوراي        شهریور25سپتامبر/16. در 13منووب شده بود

-اف عازم ایران شده اما طولي نميجنگي و دستور ژنرال دكازونوف، سرهنگ كميسر عزیز علي

-اوف و سرير روسيه اسميرنوف در تهران اختالفات آغااز ماي  كشد كه در تهران، بين گروه علي
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اوف آمده بود كه همه افراد باید از دستورات دزب كمونيست آذربایجان دکم عزیز عليشود...در 
توانساتند در كارهااي   اوف اطاعت كرده و هيچ یک از كميسرها و افراد نظامي نماي و عزیز علي
اوف اوف دخالت كرده یا به آنها دستور دهند اما اسميرنوف سرير روسيه از دسات علاي  گروه علي

 .14كندبدون اطالع سرارت، در امور مختلف دخالت مي شاكي بود كه

اوف دضور داشته چرا كه او از نيمه به هر دال، در زمان تشکيل دزب توده، همين عزیز علي
ش باه شاوروي   1321در ایران و در تبریز و تهران بوده و سرانجام در  1321الي نيمه1320سال 
ان در زماان تشاکيل دازب تاوده و اینکاه در      اوف در ایرپس با توجه به دضور علي گردد.برمي

تاوان  همين زمان تقریبا همه كاره بوده و دتي به سرير شوروي نيز پاسخگو نبوده با قطفيت مي
اوف نامي كه در اكثر منابع ایراني و خاطرات برخي از رهبران دزب توده آماده ناه   گرت كه علي

ساپتامبر  16. كاه سارانجام در   15استاوف، بلکه همين شخص بوده اوف یا رستم عليديدر علي

 .16شوداز ایران ادضار و از سوي استالين با مولحت باقروف به داغستان فرستاده مي1۹42

هایي را در بفضي  دزب توده پس از تدوین برنامه موقت، كار سازماندهي را آغاز كرده و دوزه
و  وردو شااهرهاي شاامالي كشااور بوجااود آ    از شااهرهاي باازرگ از جملااه تبریااز، مشااهد   

را كه متفلق به عباس اسکندري بود به عنوان ارگان خود برگزید و كمي بفاد  « سياست»روزنامه
گرفته شد كاه بفاداً باه    « مردم»)كارمند شركت نرت(، مجوز روزنامه نيز به كمک موطري فاتح

آمد یک روزنامه  بر ميتغيير نام داد، این روزنامه، همچنان كه از هيأت تحریریه آن « نامه مردم»
ضد فاشيستي و مورد دمایت هر دو كشور شوروي و انگليس بود روزنامه سياسات باه مادیریت    

شد ولي پس از اخراج عباس اسکندري از دزب توده، مادیریت آن را   عباس اسکندري منتشر مي
و روزنامه رهبر به مدیریت  عهده گرفت. روزنامه مردم به مدیریت صرر نوعيه ب ایرج اسکندري

جااي آن را  « رزم»شاد   شد و هار موقاع روزناماه رهبار توقياف ماي       ایرج اسکندري منتشر مي
تاوان از   باود. همچناين ماي    به عهده دكتر فریدون كشاورز« رزم»گرفت،  مدیریت روزنامه  مي

الدین فتادي به عنوان ناشرین  به مدیریت فتح« دماوند»و  به مدیریت رضا روستا« ظرر»روزنامه 
شاد در   منتشر ماي  را نام برد كه به مدیریت پروین گنابادي« راستي»ها و روزنامه  افکار اتحادیه
هاي دزب تاوده و طرفادار شاوروي مفاروف بودناد       هاي فوق كه به عنوان روزنامه كنار روزنامه

وري نيز ناام بارد كاه طرفادار سرساخت       به مدیریت سيدجفرر پيشه« آژیر»ه توان از روزنام مي
 شوروي بود.

ها، توانست اولين كنررانس ایالتي  هاي دزبي در تهران و شهرستان دزب پس از تأسيس دوزه
برگزار كند این كنررانس كه در روز جمفه در خانه جمشيد كشاورز  1321مهر 17خود را در 

 .17نرر شركت داشتند 87كشيد و در آن  برگزار شد یک روز طول

هاي دزب تاوده در ساال اول تشاکيل آن، صارف تشاکيل ساازمان و ایجااد         بيشتر ففاليت
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هاي دزبي در شهرهاي شمالي كشور گردید شهرهایي مانند تبریز، زنجان، اردبيل، مراغاه،   دوزه
گيالن كه همگي تحات   ماكو، رضائيه، خوي، مرند، سمنان، شاهرود، دامغان، قزوین، مازندران و

 دزب .18كرد ها بودند ولي در بدو امر، تفداد اعضاي دزب از سه هزار نرر تجاوز نمياشغال روس

 پادگاان،  صاادق  :از بودناد  عبارت كه شدمي سازماندهي نرر پنج وسيله به در آذربایجان توده

 رئايس  دگاان پا صاادق  ریاا. بي محمد و والئي رديم مير شبستري، علي یحيي دانشيان،غالم

 كمونيست دزب عضو و خياباني شيـ محمد قدیمي همکاران از یکي ایالتي دزب، تشکيالت

 ساپري  آذربایجان در را عمرش ایام بيشتر و آمده بدنيا تبریزي خانواده متوسط یک در بود او

 مادت  و دساتگير  1316 سال در كرد پادگانمي تکلم دشواري به را زبان فارسي و بود كرده

 یحياي شد. غاالم  آشنا نرر سه و پنجاه با كه بود زندان در زندان كشيده و تهران در سال سه

م در اساکوار یکاي از روساتاهاي ساراب در یاک      1۹06اكتبر  11ش/1285مهر 18در  دانشيان
خانواده فقير متولد شد و در نوجواني به همراه پدر براي كار به مناطق نرتي صابونچي باكو رفت. 

هایش در ميان كارگران محبوبيت پيدا كرده و در همين زمان، عضو ساازمان  يتغالم در اثر ففال
م 1۹38الاي 1۹37هااي  ان در خاالل ساال  گردید. دانشاي « كامسامول»تي یفني جوانان كمونيس

هنگام اخراج ایرانيان از آذربایجان شوروي روانه ایران گردید و در همين ساال از ساوي پلايس    
بيل بود كه پس از تشکيل دزب توده، توساط اردشاير آوانسايان و    ایران دستگير و در زندان ارد

 روزناماه  ساردبير  شبساتري  . علي19اميرخيزي از زندان آزاد و در خدمت دزب توده قرار گرفت

 ساران  نرار  چناد  از یکاي  او قيام خياباني باود  تشکيالت در و برجسته مؤثر آذربایجان، عضو

 كرده فرار شوروي آذربایجان به قبل هاسال و بوده  او تبریزي بود توده دزب محلي كهنسال

 ساردبير  مفااون  آمد. مير ردايم والئاي   ایران به كرده سپس زندگي آنجا در 1318 سال تا و

 علات  باه  1315 ساال  بود او زاده تبریاز و در  روشنرکر و ساله 27 جواني آذربایجان، روزنامه

 اتحادیه رهبر بي ریا، محمد20شد نيزندا و دستگير« خرابکارانه تبليغات و مضر عقاید» داشتن

زبردسات كاه بفادا نياز در دوره فرقاه       و تواناا  تبریز، شاعري كارگري وابسته به دزب توده در

اما جسورترین رهبر دزب توده در شاهر مراغاه، داداش    21گردد.دمکرات وزیر فرهنگ فرقه مي

كتابخانه ملي در بخش اسناد  هاي او درزاده بود كه خوشبختانه اسناد زیادي در مورد ففاليتتقي
تحمل كارده پاس از ورود مترقاين آزاد و باه     را هاي مدیدي زندان رضاشاه بجاي مانده او سال

انادازد او  گردد و تشکيالت دزب توده را در مراغه و شهرهاي اطراف آن راه ميآذربایجان برمي
دهقااني، آناان را باه     هااي اش در ميتينگهاي آتشينها بوده و با نطقدشمن سرسخت فئودال
خوانده. صررخان كه از عجب شير)شيشوان( آوازه او را شنيده و ها فرا ميمبارزه با مالکين و خان

زاده... نه دفتري  در مراغه شخوي بود به اسم داداش تقي » گویدپيوندد در خاطراتش ميبدو مي
-ها، تبلي  ماي  و مثل درویش رفتاي. تک و تنها با یک كيف در شهر و ده مي داشت و نه اداره
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 .22«ریخت خيلي آدم با شهامتي بود...زد كه از دهنش آب ميكرد چنان با درارت درف مي

و دهقاناان را   كارده پس از سقوط فرقه دمکرات در همان ميدان مراغه كه متينگ برگزار مي
 شورانده به دار آویخته ميشود.برعليه اربابان مي

توان به دكتر جاوید در اردبيال، جهانشااهلو در   ایجان كوشا بودند مياز افراد دیگر كه در آذرب
 آذر...اشاره كرد.زنجان، ميرقاسم چشم

در كلوپ جدید دزب، واقع در خيابان فردوسي و با  1323مرداد  10اولين كنگره دزب در 
دزب  سابقه نرر از اعضاء ففال دزب افتتاح شد. تشکيل این كنگره مقارن با رشد بي 168شركت 
ست كه در اشغال نيروهاي شوروي لف، بخووص در شهرهاي شمالي كشور اهاي مخت در شهر

هاي قرار داشتند به طوري كه در زمان انتخابات مجلس چهاردهم، دزب توده تنها در استان
 10شهر داراي  17شهر از  ۹نرر جمفيت و در  000/20شهر، داراي بيش از  21شمال كشور در 

جمفيت، شفبه داشت. رونق و گسترش دزب در مناطق شمالي به تاریـِ پر فراز و  هزار نرر 20تا 
هاي تازه تأسيس در تهران و مازنداران و پشتيباني  نشيب گيالن و آذربایجان، وجود كارخانه

 .23شود شوروي مربوط مي

هاي كارگري و بدست گرفتن رهبري آن  اما بيشترین موفقيت دزب در قبضه كردن اتحادیه
و دوستانش تشکيل  به همت یوسف افتخاري 20نخستين اتحادیه كارگري پس از شهریور  بود

كه بنام خليل انقالب گرفته شده بود ارگان اتحادیه به « گيتي»اي تحت عنوان  گردید و روزنامه
طریق هایي را نداشت در اول سفي كرد از  دزب توده كه تحمل چنين اتحادیه .رفت شمار مي
شان، فشار را با ، یوسف افتخاري را به طرف خود جذب كند ولي بفد از عدم موفقيترضا روستا

اتحادیۀ كارگران در تبریز علناً  1323توسل به مقامات شوروي به اوج رساندند، در اوّل پایيز 
تشکيالت كارگري دزب توده در تبریز( )رئيس  ریا توسط عمال دزب توده به رهبري محمد بي

 .24اشغال و غارت شد

بوجود آماد و  « شوراي متحدۀ مركزي كارگران و زدمتکشان»هاي كارگري  با ادغام اتحادیه
اتحادیه وابسته، ددود صد هازار عضاو و    60مسئول آن گردید به طوري كه شورا با  رضا روستا

. دزب توده در این زمان به نوشته سرير انگلايس، باه تنهاا دازب     یک روزنامه، آغاز به كار كرد

 هنرار  8و براي اولين بار در مجلس داراي فراكسيوني مركب از  25قدرتمند كشور مبدل شده بود

سااابقه بااود و نمایناادگان داازب تااوده از جانبااداري  بااود كااه داراي همبسااتگي و انضااباط بااي

 .26وردار بودندترین دزب در تاریـ مفاصر ایران بر خ متشکل

هر چند دزب توده در شهرهاي مختلف  ایران مخووصا در آذربایجان رشد زیادي یافت اما رشد 
اي از آن خيلي زود در مهاباد ایجاد شد اما در مقابل ترکرات دزب در مهاباد، چشمگير نبود شاخه
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به عنوان  27دیني و مخووصا ناسيوناليسم رو به رشد كردي، كمتر مجال رشد و نمو پيدا كرد

ي آذربایجان با هدف عضوگيري و نروذ در نخستين اقدام در كردستان، دزب توده ایران شاخه
 ميان سران كرد، گروهي پانزده نرره از روساي ایالت و هركي و از جمله پسر كوچک اسماعيل

 كسي رسد تنهامي نظر به كرد دعوت تبریز شهر به1323 توده دزب كنررانس به را سمکو آقا

تَرگَوري باشد  هرَكي بيگ رشيد كرده اظهار توده دزب به نسبت را خود راستين وفاداري هك
 موقفيت از استراده توده، دزب از دمایت اعالم بر مبني كُرد ایالت و عشایر روساي هدف گویا

باشد و  توده دزب پوشش در هایشانففاليت و اقدامات انجام و خود نرع به ایران دولت متزلزل
فئودالي چون  شبه مناسبات با ايجامفه آميز نبودند چرا كه درهاي دزب توده موفقيتالشاین ت

 مزایاي از برخوردار نيروهاي با مقاومت قاعدتاً خواهانه، برابري دیدگاه و نظریه طرح كردستان،

 عمده عاملي كُردها ميان در محکم مذهبي گردید و همچنين پيوندهايمي روبرو پيشين سيستم

عالوه بر آن، دزب  .28مي آمد شمار به توده نظر دزب مورد ماركسيسم ئولوژياید تبلي  برابر در

كومله ژكاف فضاي سياسي مهاباد را كامال تسخير كرده بود هر چند هم دزب توده و هم 
القلم در این زمان از تشکيل دزب توده ها ميانه خوبي با آن نداشتند گزارشي كه سریعشوروي
آمدي كه به نظر بنده خيرا پيشا»نویسد: او مي به تهران ارائه داده كامال گویاستباد ادر مه

موقتا مريد است یک عده از ماجراجویان از دزب كومله جدا شده و به نام دزب توده در صدد 
اند. موضوع مهم اینست تشکيالت هستند و علنا به ضدیت آقاي قاضي و دزب كومله قيام كرده

نویسد كه این گزارش در ادامه مي« ین دزب عموما به بوي كباب آمده بودند...كه اداد افراد ا
ها در مهاباد، ضدیت آنها با قاضي محمد و اصال علت بوجود آمدن دزب توده توسط شوروي

 كومله ژكاف بوده:
هاي عزیز)منظور عوامل شوروي( از یک پيشامد مهمي محسوس است، این است كه مهمان

اند. اند به این جهت دست به تشکيالت دزب توده زدهكومله ظنين شده آقاي قاضي و دزب
عزیز زندي كه یکي از ليدرهاي دزب توده است در همه جا بر ضد آقاي قاضي و دزب 

 . 29اماموریت را پيدا كردهمگوید من از طرف شوروي این كومله تبليغات كرده و صرادتا مي

 

 ک_ظهور كومله ژ ـ 2

، كه هرج و مرج و ناامني بر منطقه دکمررما شده مردم در مهاباد، هر هرضاشاپس از سقوط 
راندند. دکومت ایران دست به شد ميكسي كه از سوي دکومت به عنوان فرماندار انتخاب مي

ها شد تا بلکه بتواند دوباره در مهاباد، فرمانداري و شهرباني را تاسيس كند پس از دامن روس

اميراسفد و  30ایر شده سرگرد قبادي از اهالي كرمانشاه رئيس آن شدها، شهرباني درضایت روس

ها كافي رئيس طوایف دهبکري را نيز به عنوان فرماندار مهاباد منووب كرد اما این تالش
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 راین مناطق چندان اقتدار نداشت د نبودند چرا كه با سقوط رضاشاه، دیگر دکومت مركزي در
 گيرد.مي چنين بستري بود كه كومله ژكاف شکل

آیند متاثر از شرایط و داراي رنگ و بوي اوضاعي هستند كه در آن تمام ادزابي كه بوجود مي

و در خال  31كنند بقول دوورژه، ادزاب متاثر از كيريت زمان ایجادشان هستنداوضاع ظهور مي

وط توان گرت كه ادزابي كه پس از سقگيرند پس با در نظر گرفتن همين واقفيت، ميشکل نمي
ها و اهداف خود توانند در مرامرضاشاه در تحت مناطق اشغالي ارتش سرخ شکل گرفتند نمي

گيري این فاكتورهاي سياسي و اجتماعي متفددي در مورد علل شکل .متاثر از این اوضاع نباشند
توان به انکار هویت اقوام كرد و ترک از داخلي، مي عللترین ادزاب وجود داشت كه از مهم

دستگاه رضاشاه اشاره كرد به محض برداشتن فشار دیکتاتوري، آنان به دفاع از هویت سوي 
ها سياسي نظامي و تاثيرات كردهاي عراقي نيز به نوبه خود مهم خودشان برخاستند البته ففاليت

هاي اسکان عشایري و رشد شهرنشيني خود رضاشاه كه شتاب مهاجرت از بودند اما سياست
تاثير نبودند چرا كه شتاب اسکان اجباري عشایر از را در پي داشت نيز بي ا به شهرهاروستاه

سوي رضاشاه، ساختار اجتماعي كردستان را تغيير داد جوانان مخووصا فرزندان روساي عشایر، 
گشتند و در راهي شهرها شده یا براي تحويل در مدارس مدرن به سبک اروپایي وارد مي

كردند و در نتيجه، شماري از بدر آمده فرهنگ جدید را جذب مي نتيجه، از پوسته سنتي عشایري

 .32این طبقه نوظهور شهري، رل مهمي را در دزب ژ.ک بازي كردند

گيري دزب دمکرات كردستان جمهوري مهاباد، برخي از سقوط دیکتاتوري رضاشاه تا شکل
تي كارشکني ها در این منطقه شکل گرفتند كه بخاطر عدم دمایت و داز ادزاب و تشکل

ها یفني دزب دمکرات ها، چندان دوام نياورده یا پس از تشکيل دزب مورد دمایت روسروس
 كردستان، در آن مستحيل شدند.

بوسيله عزیز زندي بوجود  1321در « آزادي كردستان»در مهاباد، اولين دزب با عنوان دزب  
اما توسط چند تن از اهالي  گرفتدر دوره رضاشاه در خرا شکل  آمد البته این دزب قبل از این

خود مهاباد به ركن دوم ارتش شاهنشاهي ایران گزارش شده و پليس مخري رضاشاه آنان را 
 گردند.اي نيز تبفيد مياي زنداني و عدهاي از آنان متواري، عدهدستگير و تارومار ساخته بود عده

رود ونرهاي مذهبي به آلمان ميدر آن مقطع زماني، عزیز زندي به عنوان رهبر دزب با ميسي 
آیند. با سقوط رضاشاه و باز شدن فضاي سياسي در منطقه، اعضاي دزب مجدداً گردهم مي

نویسد كه شخوي بنام عزیز زندي استاد هژار كه خود عضو آن شده بود در خاطرات خود مي
به منزل خود دعوت مشهور به عزیز آلماني كه مردي بسيار دانا و مطمئني بود چند نرر از ما را 

من و ذبيحي نيز بودیم بدون مخالرت عضو دزب شدیم... زندي براي تبليغات به »كرد كه
كرد دتي به تبریز رفته و از ارامنه آنجا بسياري را جذب شهرهاي مختلف مانند سقز سرر مي
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ولين ا 33«پرداختكرد و به تبلي  دزب ميدزب كرده بود او با ابهت همراه چند ارمني سرر مي

وزیر به ظهور چنين دزبي در نامه مفاون وزارت جنگ به نخست1321 شهریور26 بار در تاریـ
القلم فرماندار مهاباد در گزارش خود به وزارت كشور، تشکيل این دزب را بر اشاره شده اما سریع

 نویسد كه هيچ خطري در مورد آن وجود ندارد:عليه دولت و ارتش ندانسته و مي
ل دزب آزادیخواه كه مسلک آنها بر عليه دولت و ارتش و ژاندارم باشد هرگز ...در تشکي

جاتي هم تشکيل شده و مسلک آنها را مخالف با شئون دولت دهد اگر یک دستهسراغ نمي
اند فورا از طرف جناب قاضي محمد و جناب صدر قاضي برادر كوچک ایشان جلوگيري و دیده

كنم كه قاضي را كتک زده است. بنده ایمان پيدا مي هادتي صدر قاضي در یک موقع بفضي
محمد و صدر قاضي از جمله دولتخواهان صميمي هستند و با وجود ایشان هيچ دزب و 
مسلک مخالف ارتش و ژاندارم تشکيل نشده و كسي جرئت به ابراز چنين دس مخالف 

 34نخواهد داشت...

را جزیي و دزب نيز سخن رفته اما آندر این گزارش در مورد تشکيل كتابخانه ژیان از سوي 
رسد كه با گذشت زمان و رشد این دزب و افزایش آگاهي كند. به نظر ميمختور قلمداد مي

كه در گزارش یابد بطوريها نسبت به آن افزایش ميدکومت تهران نسبت به آن، دساسيت
 ن آمده:در مورد این دزب و موسس آن چني1322بهمن20وزیر جنگ به نخست وزیر در 

هاي كردي، اخير دزب آزادي كردستان در مهاباد تشکيل و مرامنامه دزب نامبرده به زبان
باشد كه سابقه ارمني، آشوري نوشته شده موسس آن عزیزاهلل زندي شخص بي سروپایي مي

مشاراليه نيز در بين اكراد خيلي بد بوده...متمني است مقرر فرمایند به هر طریقي كه مقتضي 

 35اقدامات دزب مزبور جلوگيري نمایند است از

-در مرامنامه دزب بر آشتي و برادري بين تمامي گروههاي قومي ایران و  گسترش آزادي

هاي مختلف هایي كه در دوره رضاشاه در زمينههاي سياسي و همچنين مبارزه با بي عدالتي

به دو جناح تبدیل  اما دزب عمالً 36اقتوادي، سياسي و فرهنگي صورت گرفته بود تاكيد شده.

شده بود. عزیز زندي به علت اینکه مدتي در آلمان بسر برده بود تمایالت زیادي به سمت 
ها پيدا كرده اما افرادي چون ذبيحي و فروهر به شوروي تمایل داشتند به همين دليل، آلمان

در  شود البته عدم دمایت شوروي نيزخود به خود منحل مي ،عمالً دزب آزادي كردستان

 .37گرددتاثير نبوده به عبارتي، این دزب بفدا در كومله ژكاف ادغام ميانحالل دزب بي

 توسط غني بلوریان، ادمد 1321بود كه در اسرند  «سازمان جوانان كرد»دومين دزب   
براي جلب رضایت »...صالحيان، صدیق سياسري، عزیز فرهادي و قادر محمودزاده بوجود آمد

تالين، لنين، ماركس و انگلس را به دیوارها نوب كردیم و یک تخته سياه ها نيز عکس اسروس
سازمان جوانان كرد را تاسيس 1321هم از مدرسه به دست آوردیم بدین طریق در پایان سال
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اش تفداد اعضاي آن این سازمان در اندک مدتي رشد كرده و در اولين سال تاسيس 38«كردیم

 جمفيت داشتهزار نرر 14ینکه شهر مهاباد در آن زمان ددود نرر رسيد و با توجه به ا 1300به 
هاي این دزب فرهنگي دهد كه دزب مزبور رشد خوبي داشته. البته بيشتر ففاليتاین نشان مي

در آن ادغام شده و نام  1323بود كه با تشکيل كومله ژكاف، اعضاي این دزب در آبان ماه

 .39ک تغيير داده شد-له ژسازمان جوانان كرد به تشکيالت جوانان كوم

هاي ناسوناليستي كردي ناسيوناليزم كردي ابتدا در جامفه عثماني آغاز شده و نخستين تشکل
هاي سرشناس كردي بوجود آمدند كه در دستگاه امپراطوري عثماني در استانبول توسط خانواده

تين سازمان ناسيوناليستي هاي ناسيوناليستي در اروپا، نخسصادب مقام بودند آنها متاثر از اندیشه
-م در فضاي آزادي كه پس از انقالب ترک1۹08را در سال« جمفيت ترقي و تفاون كَُرد»بنام 

سپس از آنجا به مناطق كردنشين عراق مخووصا  40هاي جوان ایجاد شده بود بوجود آوردند

كریم دسامي در  سليمانيه وارد شده و از سليمانيه به برادران كردشان در ایران تحویل داده شد.
 نویسد:ادمد فوزي از كردهاي سليمایه ميمورد نقش مال

نقش مالادمد فوزي چشمگير بوده چرا كه وي از آن دسته از روشنرکران كردي بوده 
گرایي كردي و ر آگاهي دادن به ملياست كه از نطقه سليمانيه به موكریان آمده بود و د

 .41ایران نقش زیادي داشته استتاسيس جمفيت سياسي كوچک كرد در كردستان 

نویسد اولين بار مالادمد فوزي كه از سليمانيه به مهاباد آمده بود به من هيمن نيز مي 
اند و باید براي ملتي محروم و تحت ظلم واقع شده ،آموخت كه من فرزند كرد هستم و كردها

بوورت مخريانه از عراق كند كه هایي اشاره مي. یا هژار به كتاب42مبارزه با آن فداكاري كرد

و پس از تشکيل جمهوري مهاباد این دو شاعر جوان  43دادندآورده و در مهاباد هم به اعضا مي

گردند. دكتر قادر محمودزاده)آسو( اوضاع هرج و مرج مهاباد را در از ففالين انجمن شفري مي
 این زمان چنين توصيف كرده:

زد. ناامني دم از خاني و خودكامگي مي عشایر اطراف مهاباد مسلح شدند هر روز یکي
بردند یا به زور اسلحه هر ها را به سرقت ميها و دكانشهر را فرا گرفته، دزدان مسلح خانه

ي گرم براي دفاع هاي من در فکر فراهم كردن اسلحهربودند همشهريچه الزم داشتند مي
هاي نامشروع خواستند خواستهه مياز جان و مال و ناموس خود برآمدند ... عشایر با زور اسلح

سوادي مطلقي كه داشتند هواي سردار ها با بيخودشان را به كرسي بنشانند و بفضي

 .44پروراندندعشيرتي و فرمانروایي شهر را در سر مي

آور بوده كه ناسيوناليزم كردي بوورت زیرزميني از عراق وارد ایران در چنين فضایي خرقان
هاي مركزگراي رضاشاه فراهم كرده بوده رشد یافته و به بي كه سياستشده و در بستر مناس

دهد. با ورود مترقين و خال قدرت و كمرنگ شدن تسلط محض سقوط رضاشاه خود را نشان مي
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ها و نظاميان شکسته شده و در كردستان مردم آنها را ارتش رضاشاهي در منطقه، هيمنه ژاندارم

زودي عشایر تبفيدي دوره رضاشاه از عراق و شهرهاي دیگر ب 45خلع سالح كرده و مسلح شدند

ها مانند بانه و سقز بازگشته و اتحادیه عشایر ناراضي را بوجود آورده و به تسخير برخي پادگان
 پرداختند.

نویسد در همين زمان دمه رشيدخان كه یکي از رهبران عشایر كرد در بانه دسن ارفع مي 
ش به خالوه دولت تبدیل و خودش نيز زنداني و سپس به عراق بود و در زمان رضاشاه امالك

هاي مریوان و اورامان، خواستار شناسایي استقالل كردستان از پناهنده شده بود به همراه خان
ها در سنندج ده روز طول كشيد و سرانجام سوي بریتانيا شدند و مذاكرات آنان با انگليسي

 .46ا سرفرماندهي عالي ارتش انگليس در بغداد نمودندرا موكول به مذاكره بها آنانگليسي

بنابراین، قبل از اینکه چهار سال بفد، جمهوري مهاباد  از سوي روشنرکران و طبقه متوسط با 
ميرجفرر باقروف شکل بگيرد قبل از آن یک هرته پس از ورود مترقين، طرح و پشتيباني روسيه 

ها مطرح ایلي و عشایري در تحت نروذ انگيسي استقالل كردستان نخستين بار از سوي رهبران
به عنوان اهرم فشار  فرقه دمکرات آذربایجان و جمهوري ها بهگشته بود. اما به ميزاني كه روس

كرد برعکس، دولت انگلستان براي كسب قدرت نرت شمال نياز داشت و از آنها دمایت مي
زدن آنها به تابفيت از دکومت دید و مخالف استقالل كردها و پشت پا سودي در آن نمي

ها بود جنبشي گردد كه در سنندج كه تحت نروذ انگليسيو همين باعث مي 47مركزي ایران بود

آید و به عنوان گریز از مركز شکل نگيرد اما در مهاباد كه آزاد بود جمهوري مهاباد بوجود مي
و طبقه با رشد شهرنشيني توان گرت كه گردد. همچنين ميپایتخت ناسيوناليزم كردي بدل مي

كم رهبري جنبش كردها از دست رهبران ایلي و ایلياتي خارج شده تحويلکرده در كردستان، كم
اي چون سيميتکو هاي شورشگرانه و غارتگرانهگردد و دركتبه گروه تحويلکرده منتقل مي

 گردند. هاي مدرن و دزب ميبدل به قالب

به مهاباد موسوم شده و 1314وف بود در زمان رضاشاه در مهاباد كه قبال بنام ساوجبالغ مفر
سوي ارس تاثير پذیرفته به ميزاني كه مردم آذربایجان ایران از اوضاع و تحوالت آذربایجان آن

توان گرت كه كردهاي ایران نيز از برادران خود در مناطق همجوار مخووصا عراقي تاثير مي
در مهاباد شکل 1321مرداد25كه كومله ژكاف كه در انداز است اند و در همين چشمپذیرفته

در كردستان عراق توسط 131۹گرفت مستقيمان تحت تاثير دزب هيوا)اميد( بوجود آمد كه در 

ها درعراق، خاطر تسلط انگليسيه اما ب 48چند روشنرکر كرد اهل شهر سليمانيه شکل گرفته بود

ک -درک كينان، در روز تشکيل كومله ژاین دزب زیرزميني بود. جالب اینجاست كه به نوشته 

كه كاپيتان ميرداج یکي از دو نرر بطوري 49دو نرر از اعضاي دزب هيواي عراق دضور داشتند
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مذكور در زمان تاسيس دزب كومله، ضمن ابالغ تبریکات دزب هيوا به مناسبت تشکيل كومله، 
اعضاي دزب تازه و  هایي از سوي دزب خود براي تنظيم وظایفپيشنهادها و دستورالفمل

 .50دهدهاي سري و مستقل از یکدیگر ارائه ميتشکيل دوزه

اي از ک مهاباد را شاخه-در واقع ارتباط دو دزب برادر چنان بوده كه كریس كوچرا، كومله ژ 

اما پس از بوجود آمدن، كامال مستقل از همدیگر بوده و همچنين،  51دزب هيوا تلقي كرده

 52شودر هيوا وجود داشته در بين اعضاي كومله نه تنها دیده نميتمایالت ماركسيستي كه د

بلکه بر دین اسالم به عنوان دین رسمي در كردستان تاكيد شده بود اما با این همه، هم در 
مطالب  ارگان)نيشتمان( كومله و هم بفدا در ارگان دزب دمکرات كردستان)روزنامه كردستان(

خورد و همين مستمسکي بوده در ين و استالين به چشم ميآميز و تواویر متفددي از لنستایش
زميندار و رودانيون كه كومله را به ترکرات الحادي و كمونيستي  يطبقه و عشایر دست روساي

كردند. به نظر عباس ولي، كومله دزبي سکوالر بود و صرفا، تظاهر به دین و دینداري متهم مي
ز دمالت زمينداران و رودانيون كه در بين مردم نروذ از سوي آن تنها ابزاري بوده در دفاع ا

 .53داشتند

بورژوازي تجاري و در واقع تمامي افراد  و زميندار يطبقه ک متشکل از.ژ دزب اصلي تركيب

.این جمفيت، یک سازمان مخري بود و بنيانگذاران آن از طبقات 54متوسط بودند آن از طبقه

یک از اعضاي آن داراي نام مستفار و یا یک شماره متوسط شهري و خرده بورژوازي بودند هر 
شود و كه در رده باالي این دزب دتي یک نرر روداني یا زميندار و اشراف دیده نميبود بطوري

بگير دولت بودند بنابراین سنتي كه در گذشته بر دركات همگي یا بازرگان یا فرهنگي و یا دقوق
آن شکسته شد، یفني رهبري دركت را به جاي اجتماعي ا سياسي كردها داكم بود، توسط 

باشد، طبقات متوسط شهري بر عهده گرفتند بر اساس  …كه در دست رؤساي عشایر واین

 55«جمفيت ژ.ک سازماني صد در صد مذهبي ا ملي بود»گذاران، هاي یکي از بنيانیادداشت

 كه دتي بر ضد رؤساي عشایر بود.بطوري
بيان  بود، ساخته واقع تهدید مورد را يكُرد يجامفه يسنت هايبخش موقفيت كه آنچه 

 نگاه بود از كردستان طبقاتي ساختار و اقتوادي  اجتماعي مسایل به استناد در ک.ژ ایدئولوژیک

 فرهنگي، تأخر و فقر ایجاد عامل ترینعمده ،كردستان بر داكم ايعشيره ایلي ک، سازمان.ژ

 اي،هعشير ایلي روساي یفني كُرد، يجامفه سنتي برانره ميان، این بود در و اجتماعي سياسي

 محسوب وضفيت این توليد باز عامالن مذهبي، شيوخ نيز و ايقبيله غير اي وقبيله زمينداران

 قرار ک.ژ انتقادات و دمالت آماج همه، از بيش گروه این سه نيز دليل همين به شدندمي

  .56گرفتند
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نویسد كه منطقه مهاباد اشغال وزهاي اشغال ایران ميدر ر قاسملو در مورد وضفيت ویژه
اي این ترتيب، وضع ویژههاي غرب و ارتش سرخ در آنجا دضور نداشتند به نشده بود و ارتش

بوجود آمده بود از طرف دیگر، به لحاظ تاریخي، جنبش ملي كردي در آن منطقه  در منطقه
ياسي كردها به نام جمفيت ژ.ک یا جمفيت سابقه داشت، این بود كه نخستين سازمان نيرومند س

 تجدید ديات كرد در این منطقه ظهور كرد.

گروهي كوچک از مردان برخاسته از گروههاي مياني شهر،  1321 وپنجم مرداددر بيست
گذاري كردند منابع تاریخي نام و تفداد اعضاي مؤسس را پایه« ي ژیاني كردلهكومه»جمفيت 
 اند اما ویليام ایگلتون آنها را بوورت زیر آورده:ت نوشتهرا متراو« ژ.كاف»جمفيت 

ا 5ا عبدالردمان ذبيحي 4ا محمد نانوازاده 3ا محمدامين شرفي 2ا ردمان دلوي 1
ا مال قادر ۹ا مال عبداله داودي 8ا قاسم قادري 7ا عبدالردمان امامي 6دسين فروهر 

ميرداج )از كردستان  ا13ا محمد یاهو 12ا عزیز زندي 11ا ادمد علمي 10مدرسي 

 .57عراق(

به مفناي زندگي، زیستن یا ديات. و « ژیان»به مفناي توده، دزب یا كميته و « لهكومه» 

 متن مهمترین در ک.ژ یفني كميته یا جمفيت تجدید ديات كرد. دزب« ي ژیاني كردلهكومه»

 كند:بيان مي چنين را خود اصلي هايبرنامه خود، ایدئولوژیک
 بند از كُرد ملّت رهایي .2. كُرد يجامفه در پرستيبيگانه و دستگي چند تررقه، با مبارزه .1

 عراق، ایران، كُردنشين مناطق از متشکل مستقل كردستاني ایجاد براي تالش .3اسارت. 

 ایجاد براي تالش و مدني يمبارزه بر تأكيد و مسلحانه يمبارزه نري .4سوریه.  و تركيه

 . 58كُردها يانم در مدني يجامفه

 را خود مطالبات به دستيابي راه تنها كه كُرد سنتي هاي روسايپس كومله برعکس روش

 در را خود هايآرمان به رسيدن دانستند راهو دست بردن به سالح مي مسلحانه يمبارزه

 رهنگيف اقدامات انجام مبارزه، راه تنها اینان، نظر از بود نظر گرفته در مدني يمبارزه چهارچوب

 سنتي ساختار و بافت در فرهنگي لحاظ به تغييرات اساسي و دگرگوني ایجاد به منجر كه بود

 نویسد:نيشتمان ارگان سياسي دزب در این مورد مي 59شود كُرد يجامفه
آزادي خود را كسب  ،برخي مي پندارند كه ملت كرد مي تواند از طریق خط و مشي مسلحانه

زه عمليات وكنند كردها باید بدانند كه امرآنها اشتباه مي .ک. مفتقد است كهكند اما ژ
مسلحانه نخواهد توانست آزادي ما را تامين نماید تنها طریق آزادي ما صلح و مدنيت است 

 .60كندكه اساس آزادي ما را بنا مي

 نویسد:مي« جمفيت ژ.ک»سجادي در مورد رهبري اوليه
گردد. مال داودي بر مي« مال داودي» مبنا و اساس تشکيل این دزب به همت و تالش



 80 انکار و مقاومت.../    

مغازه بقالي كوچکي داشت اقشار مردم از پير  رکر جهت گذراندن زندگي روزانه درمردي روشن
-در مغازه كوچکش به آنان آگاهي مي و جوان به مغازه وي رفت و آمد داشتند )مال داودي(

تا جایي كه توانست آن  گرایي كردي را به مردم مي دادداد. همچون استادي ماهر درس ملي
نرر بودند بفدها فردي  12شکل دهد. در ابتدا، اعضاي دزب او « ژ.ک»را در قالب دزبي بنام 

نهایت كارآمد بوده ، گرایي كردي بيهاي مليكه در آن روزگار در ففاليت« عزیز زند»بنام 

 .گردیدخود را به دزب نزدیک كرده و وارد دزب شد و كم كم بوورت رهبر دزب ظاهر 

اند هاشم اشاره كرده« ي ژكافلهكومه» گيريبرخي منابع، بر تاثير عوامل خارجي در شکل
گاه در  ه نرري كه در گذشته گاه یازد 1321در تابستان سال »گوید:  شيرازي در این زمينه مي

مورد مسائل كردستان بحث و تبادل نظرهایي داشتند با دضور و توصيه یکي از افراد دزب 
اي تشکيل و  ها جلسه ادمد در یکي از باغ  اي عراق كه افسر ارتش هم بود به نام ميرداجهيو

 روز این در كه كندمي اشاره نيز نيامهدي«. ریزي كردند پایه و اساس كومله ژیان كرد را پي

 داجي باغ طرف به از جاده اروميه و شده خارج شهر از مهاباد دوم رده هايخانواده گروهي از

 و سال1۹ با دلوي آنها ردمان جوانترین افتادند راه به مهاباد يرودخانه كنار در واقع دداوو
 این جمع بود اداره دخانيات مامور توتون كه سن سال پنجاه با داوودي مالعبداهلل آنها تریننمس

 61بود. آنها ميان در نيز عراقي كرد افسر ميرداج رسيدمي نرر پانزده به گروه

ژ.ک با هيوا چنان مستحکم بود كه دتي وقتي كمي بفد، جمفيت ژ.ک اقدام رابطه جمفيت 
به انتشار دو تقویم ساالنه به زبان كردي نمود، در هر دو تقویم، عالوه بر ذكر نام جمفيت ژ.ک 

نوشته شده « 1322تقویم ویژه جمفيت ژ.ک جهت سال »اند و با عنواننام هيوا را هم ذكر كرده
تقویم » نوشته شده بود 1323و در تقویم سال « و كرد و كردستان و هيوازنده باد رهبر »بود 

شمسي. این سال جدید براي تمامي اعضاي ژ.ک و هيوا و  1323ویژه جمفيت ژ.ک جهت سال 
نمایندگان هر دو سازمان به دیدار «. كوشند مبارک بادهر كردي كه در راه آزادي ملت كرد مي

 1323 كردند. گردهمایي دوم دزب در فروردینر تبادل نظر ميرفتند و در تمام امویکدیگر مي
تشکيل شد و اعضاي كميته مركزي انتخاب شده ذبيحي نيز به عنوان دبير اول برگزیده شد در 

گردد باید  نخست به دمام رفته مطهر این جلسه مقرر گردید كه هر كسي كه عضو دزب مي
 قسم بخورد كه بر موارد زیر ملتزم باشد:هرت بار به قرآن  ،گردد سپس در دضور سه نرر

. اسرار سازمان را 3براي خودمختاري كردها تالش نماید. . 2 ا. به ملت كرد خيانت نکند. 
. تمامي مردان 5 . تا آخر عمر عضو باشد.4 نه به زبان، نه به قلم و نه با اشاره فاش نسازد.

. بدون اجازه جمفيت ژپ، عضو 6. ندكرد را برادر خود و تمامي زنان كرد را خواهر خود بدا

 62هيچ سازمان و گروه دیگري نشود.

توان گرت كه این دزب بر چهار اصل اسالميت، كرد بودن، مدنيت و صلح در مجموع مي
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 نویسد:مي 1۹62و  1۹60هاي ل. ایگلتون كنسول آمریکا در سا63استوار بود

به یکود نرر رسيد كه همگي كرد در مدت شش ماه « ي ژ. كافلهكومه»شمار پيوستگان به 
، مالعبداهلل داودي، قاسم قادري، محمد «ي ژ.كافلهكومه» گذارانبودند از اعضاي اوليه و پایه

-ژار، شاعر مفروف كرد(، محمدامين شيـدمن ذبيحي، عبدالردمن شرفکندي)ههنانوازاده، عبدالر

داج از كردهاي نام برد. ميرتوان  ان دلوي را مياالسالمي مکري)هيمن. شاعر كرد( و ردم
نقش موثري داشته « كومه له ژ.كاف»هاي هاي اوليه و تنظيم خواسته عراق نيز در گردهمایي

نویسد كه با كمک و راهنمایي سرهنگ ميرداج بود كه است. روزولت در مورد نقش ميرداج مي

 .64گروهي در مهاباد توميم گرفتند دزب ناسيوناليستي خودشان را بوجود آورند

كرد اما در مدت نسبتا ود ففاليت مي گرچه به صورت مخري و محد« ي ژ.كافلهكومه
اي شهرها را جذب كند. چنان كه  كوتاهي توانسته بود بسياري از سركردگان قبایل و مردم پاره

سازماني بسته و مخري بود و بنا به آنچه از خاطرات اوليه جمفيت بر جاي  ،جمفيتاین گرته شد 
توانست بيش از سه نرر از  ت، استراده از اسم مستفار و اینکه هر عضو جمفيت نميمانده اس

نماید. به دليل بسته  اعضاي جمفيت را بشناسد، بسته بودن سازمان آن بيشتر قابل درک مي
همه اعضاي اوليه آن داراي نام مستفار بودند. « ژ.ک» بودن و زیرزميني بودن سيستم داكم بر

كليدي و مؤثر در تشکيل ژ.ک عبدالردمان ذبيحي بوده كه داراي نام هاي یکي از شخويت
بوده و مقاالت خود را با همين نام در مجله نيشتمان)ميهن( كه مسئوليت « ع ا بيژن»مستفار 

جمفيت در نهایت درجه »نویسد: ذبيحي در خاطرات خود مي .نوشت آن را نيز بر عهده داشت مي
اي  كرد و خود را براي مبارزه بودن سازمان خود اصرار ميهوشياري و آگاهي بر زیرزميني 

نمود. آنها اوضاع و ادوال جهان و منطقه را در آن دوران به خوبي تحليل كرده  طوالني آماده مي
هاي بزرگ، خواستند به صرف اینکه شاه ایران قدرتش را از دست داده و قدرت بودند و نمي

بر « ژ.كاف»یرفته شدن در جمفيت    اساس پذ« ه آب بزنند.گدار ب اند، بي ایران را اشغال كرده
ها ها و مسيحياللهي، آشوريبنا نهاده شده بود، به همين دليل، اكراد شيفه، علي« كرد بودن»

هاي آذربایجاني  شدند اما ترکپيوستند در این جمفيت یافت ميكه از نظر ریشه ملي به اكراد مي
كردند و دتي لباس كردي هم  ه زبان كردي را خوب تکلم ميهاي نقده با اینک پاپاقو قره

 65«توانستند به عضویت این انجمن در آیند. هاي ملي، نمي پوشيدند به خاطر ریشه مي

داج و هم نقش كردهاي عراقي هم چون مير جالب اینجاست كه در تركيب اعضاي دزب
اد متمایل به شوروي مانند موطري خوشناو در تاسيس كومله ژ.ک بسيار برجسته است و هم افر

شود شاید همين باعث شده بود كه هر دو قدرت اشغالگر ایران به دزب دمزه عبداهلل دیده مي
ها به خاطر نقش افسران و كردهاي عراقي در تشکيل به دیده شک و تردید بنگرند. شوروي

ز آن را متمایل به دانستند. در مقابل، انگلستان نيدزب، آن را ساخته و پرداخته انگلستان مي



 82 انکار و مقاومت.../    

كردند! اما علل متفددي باعث شد كه سرانجام كردها نه به سمت انگلستان ها قلمداد ميروس
ها نزدیک شوند: اوال در همين زمان، دولت عراق به پشتيباني انگلستان بلکه به سمت روس

ا كه این مناطق در ها را سركوب كرده بود، ثانيا، در نهایت از آنجبرادران كرد آنها یفني بارزاني
تحت اشغال و یا نزدیک به ارتش سرخ بوده و به محض هویدا شدن پایان جنگ، روسيه براي 

دهد در نتيجه، براي اهرم فشار بر دولت ایران، كسب امتياز به دزب چراغ سبز نشان مي

 .66كندها غش ميسرانجام دزب به طرف روس

ها، كومله در كنار نرت شمال توسط روس كه قبال مذكور افتاد در جریان تقاضايهمچنان

و در  67ها بوددزب توده و عوامل روسيه قرار گرفت و طرفدار واگذاري امتياز نرت به روس

همين زمان است كه شخويت برجسته دزب یفني ذبيحي در تبریز ارتباطات نزدیکي با 
اپ و نشر اولين هاي شوروي در زمينه چها و دمایتكنسولگري شوروي برقرار كرده  و كمک

هاي ها در شمارهگردد این گرایش به روسآغاز مي« نيشتمان»یفني« ژ.كاف» شماره ارگان
هاي اوليه ارگان دزب مشهود است كه البته با عضویت قاضي مختلف نشریه مخووصا شماره

گردد و در ها ميمحمد در كومله و قرار گرفتن در راس آن، باعث نزدیکي بيشتر دزب به روس
یفني « وكس»هاي سبک، خانهها ضمن تجهيز دزب به سالحهمين زمان است كه روس

 11كنند و بر طبق سند انجمن فرهنگي روابط كردستان و شوروي در مهاباد را تاسيس مي
در گزارش خود به ميرجفرر باقروف  1324آبان 1۹45/۹ اكتبر 31اف در همين زمان در آتاكيشي

تخوص)مدیر(خواهيم فرستاد تا یک چاپخانه در مهاباد دایر سازد به زودي یک م» نویسد كهمي

 .68«و یک نشریه به زبان كردي در آنجا منتشر گردد

همه، دزب توده مخووصا رهبران آن در تهران همچنان كه چشم دیدن فرقه با این 
خي منابع، دمکرات را نداشتند در مهاباد نيز ميانه خوبي با كومله ژكاف نداشتند دتي به نوشته بر

نویسد كه عزیز زندي از كوچرا مي .كرد اختالف در بين كومله ایجاد كنددزب توده تالش مي

كم كه به كم .69طرفداران جدي دزب توده در این زمان، مخالف سرسخت قاضي محمد بود

كه در كردستان نيز نروذ كرده،  گيردميشویم شوروي توميم الملل نزدیک ميجنگ بينپایان 
از تركيب جمفيت ادياي كرد راضي  هاروسفرقه دمکرات را در آنجا نيز بوجود آورد.  همزاد

كرد، بر ناسيوناليزم كلِ كردها  نبودند. زیرا جمفيت ژكاف به صورت مخري و زیرزميني عمل مي
تأكيد داشت، جو داكم بر آن مذهبي بود و همچنين، به ففاليت نظامي و مسلحانه اعتقادي 

 نداشتند.

، پرچمي سه رنگي براي خود انتحاب كرده و براي نشر افکار خود، اقدام به چاپ جمفيت

-ها بفد در مورد روابط اعضاي گروه ميسال ،. هژار70وطن(كرد«)نيشتمان»اي بنام روزنامه
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 نویسد: 
سالگي هستم ادزاب  63ي هرتم آن و در در تمام طول عمرم كه هم اكنون در دهه

ام، خيلي سخت است ي آنان بسيار خواندهي رفتار و گذشتهم، دربارهازیادي را از نزدیک دیده
این چنين فداكار و « ژ.كاف»دزب دیگري یافت شود كه اعضاي آن مانند اعضاي جمفيت 

-دلگرم و دوستدار هم بوده باشند. در رابطه با اصحاب پيامبر)ص( از یکدلي و فداكاري سخن

 .71نيز آن گونه بودند« ژ.كاف»ضاي ها رانده شده چيزي نمانده بگویم كه اع

 

 های شورویتغییر سیاست-3

در آن زمان، ادساسات و مطالبات قومي و مراهيمي چون خودگرداني، خودمختاري یا 
 ماركسيست خودگرداني»سياسي یفني مکتب دو از بدست گرفتن مقدرات خود متأثر

-خواسته خاورميانه در يقوم هايدركت»بوده و « ویلسوني خودگرداني»یا مکتب »لنينيستي

-بين سياسي گرتمان دو اساس این بر دولت تأسيس و ملي دقوق كسب براي را خود هاي

كُردها متاثر  ميان در قومي هاي. به ميزاني كه گرایش72«اندكرده توجيه مفاصر قرن المللي
وري و ، بخاطر شخويت پيشهدمکرات بوده اما در ميان فرقه« ویلسوني خودگرداني»

 بوده است.» لنينيستي  ماركسيست خودگرداني»ها و باقروف متاثر ازارتباطات تنگ با روس

ها در ایران در زمان جنگ جهاني دوم داراي دو بفد كوتاه مدت و سپس سياست روس
هاي ها تأمين امنيت خطوط مواصالتي كمکي كوتاه مدت روسبلند مدت بود برنامه

ادامه  1323الي  1320یران بود كه این سياست آنها از مترقين به شوروي از طریق خاک ا
هاي شرقي و نمودار شدن دورنماي پيروزي مترقين، ها در جبههداشت. اما با پيروزي روس

هاي ي دراظت از مرزهاي شوروي در برابر دملهاین بار سياست بلند مدت مسکو بر پایه
هایي مربند دراظتي بود كه نه تنها قسمتي این كار ایجاد كادتمالي آینده قرار گرفت. الزمه

شد بلکه ایجاد كمربند محافظتي مشابهي هاي بالتيک و روماني را شامل مياز فنالند، دولت
 .73دادمي قرار كار دستور در قرقاز نرت هايرا در آذربایجان ایران براي تأمين امنيت دوزه

 1320ا از اشغال ایران در نگاهي به تمامي عملکردهاي كشور شوروي در ایران مخووص
كه خاک ایران را تخليه كرده و هر دو تشکل فرقه دمکرات آذربایجان و 1325تا سال

دهد كه آنچه براي سران مسکو مهم و كند به روشني نشان ميجمهوري مهاباد را قرباني مي
مقامات  شان بوده است البته این وظيره هر دولتمرد واصل اوليه بوده همانا منافع اقتوادي

باید به اشتباه  ،هر كشوري است كه براي منافع ملي مردم خود بکوشند اما در این ميان
ها و ایرانياني اشاره كرد كه فریب شفارهاي توخالي انترناسيوناليستي نابخشودني روسوفيل

هاي دساس تاریخي در برادر بزرگ را خوردند و منافع ملي كشور و مردم خودشان را در برهه
ه شوروي در طول در اینجا نگاهي به این عملکردها پنج سال .منافع بيگانه قرباني كردندپاي 

اند اما همگي م كرد عملکردهایي كه چه بسا متراوت و دتي متضاد بودهاشغال ایران خواهي
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 در راستا و منطبق بر مولحت و منرفت آن كشور بوده است.

و آذربایجان تغيير یافت چرا كه پایان  به ناگهان، سياست شوروي در ایران1323در سال  
ها بود آزاد گردید و در هاي شوروي كه در اشغال فاشيستجنگ جهاني هویدا شد و سرزمين
خواهي افتاد. از طرف دیگر، استخراج ده مليون تن نرت این زمان، شوروي به فکر سهم

در  !خن تکان دادم در جنوب ایران، مقامات مسکو را س1۹43ها در سال بوسيله انگليسي
خواهد كه چند نرر همين زمان است كه اسميرنوف سرير شوروي در ایران از باقروف مي

شناس براي شناسایي و تخمين ذخایر نرتي شمال ایران به این كشور كارشناس نرت و زمين
 .74اعزام كند

قسيم بنابراین، عملکردهاي شوروي در این پنج ساله اشغال ایران به دو دوره متراوت ت
كوشيدند در مناطق تحت اشغال ، مقامات شوروي مي1323گردد: از زمان اشغال ایران تامي

خود ثبات و امنيت كامل برقرار گردد و كوچکترین تنشي ایجاد نگردد چرا كه هر گونه 
رساني به شوروي در جبهه جنگ شد در امدادجنبش و نآرامي در منطقه آذربایجان باعث مي

در این دوره، هرگونه ناامني در تضاد كامل با منافع شووي بود كه این  خلل وارد شود و
یابد دتي در این فضاي سياسي بود كه هاي پایان جنگ جهاني ادامه ميسياست تا نزدیکي

ها اجازه ندادند اسم دزب كمونيست بر دزب توده گذاشته شود. بنابراین، در ایجاد ثبات روس
كند شوروي دتي نهایت همکاري را با دولت مركزي ایران مي در مناطق اشغالي ایران، دولت

خواهي و یا طلب امتياز ها در رفتار شوروي مبني بر سهمو در این مردله، كوچکترین نشانه
دهد كه ممکن است پس از بينيم دتي كوچکترین رفتاري از خود نشان نمينرت شمال نمي

خ خاک ایران را در وقت مقرر تخليه نکند. پایان جنگ و بر خالف كنررانس تهران، ارتش سر
كرده تا هرگونه ناآرامي چه دتي مقامات شوروي با دولت مركزي ایران همکاري الزم را مي

از سوي سران كُرد در مناطق كردنشين و چه دتي از سوي طرفداران خود مانند دزب توده 
ر آذربایجان و همچنين در هاي متفددي از آن ددر آذربایجان مقابله كند در زیر به نمونه

مناطق كردنشين اشاره خواهم كرد. علت این سياست روسيه كامال روشن است چون در این 
بود به كمک  زمان، روسيه در مبارزه با آلمان كه بخش وسيفي از خاكش را اشغال كرده

هاي شکست آلمان و پایان جنگ، اما با پيدا شدن نشانه كشورهاي غربي نياز داشت.
-یابد و  دوره دوم یفني امتيازخواهي شوروي فرا ميهاي شوروي تغيير مياصله سياستبالف

دهد و در تضاد كامل با بوي نرت مي ،رسد كه تمامي رفتارهاي مقامات مسکو در این دوره
كنند نکته هاي رسمي ایاالت متحده نيز پيام مشابهي را منتقل ميدوره اول است. گزارش

دغدغه اصلي سياست شوروي در ابتدا » شود این است كهها تکرار مياصلي كه بارها و بار
هاي خومانه یا بالقوه محافظت از خطوط تأمين نظامي بود با این كار ، تالش شد تا قبيله

بنابراین، براي 75«كردند، آرام و دستکاري شوداي كه تداركات جنگ را تهدید ميخومانه
 باید این دو دوره را از هم ترکيک كنيم: فهم عملکردهاي روسيه در این پنج ساله

در دوره اول، جنگ جهاني دوم بشدت ادامه دارد و ایران به منزله پل ارتباطي مترقين 
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براي كمک به شوروي در مقابل آلمان است بنابراین ایجاد ثبات و آرامش در منطقه اشغالي 
یکا به روسيه ایجاد نشود. ها اولویت دارد تا خللي در امر كمک رساني انگلستان و آمرروس

رفتار سربازان روسي در مناطق اشغالي با مردم آذربایجان و كردها مثال زدني است اما در 
هاي نظامي ایران ممانفت عين دال، هر گونه تحرک سياسي و نظامي مثال تفرض به پادگان

ناطق هایش در مآورد و دست دکومت تهران براي تقویت و بازسازي پادگانبه عمل مي
اشغالي كامال باز گذاشته شده به عنوان مثال، بنگرید به همکاري شوروي با دکومت ایران 

كه به ارتش ایران اجازه داد تا نيروهایي را از تهران جهت بازسازي  1321در اردیبهشت
هاي اروميه و ایجاد آرامش در آن منطقه گسيل دارد اما همين رفتار شوروي را با دور پادگان
هاي ارتش در گيري فرقه دمکرات مقایسه كنيم كه وقتي پادگانني در زمان شکلدوم یف

شود تبریز و اروميه به خطر افتاده و از سوي فرقه دمکرات در آستانه دمله و تهدید واقع مي
آید اما بالفاصله، قشون روسي در ارتش ایران در صدد اعزام نيروي كمکي از تهران برمي

كرد گردد! البته پس از آن، دکومت ایران سفي ميعبور آنها مي آباد قزوین مانعشریف
پرسنل نظامي را در لباس غيرنظامي از تهران و غيره به مناطق مورد نياز انتقال دهد به 
عنوان مثال، در منطقه اسکو، به بهانه اختواص یک نيروي نگهباني براي یک بانک تازه 

 .76افزایش داد 45به  10ها از ژاندارمایجاد شده و سایر نهادهاي دولتي، تفداد 

همچنين، از زمان پيدایش كومله ژ.ک دولت شوروي نه تنها كوچکترین چراغ سبزي بر 
آن نشان نداده بلکه به آن مشکوک هم بوده و دتي سفي در محدود كردن و در پوست گردو 

واست امتياز شویم و درخكرد اما زماني كه به پایان جنگ جهاني نزدیک ميگذاشتن آن مي
گردد آن وقت روسيه به كومله ژ.ک به عنوان اهرم فشار بر دکومت ایران، نرت علني مي

نزدیک شده و پس از عضویت قاضي محمد و بدست گرفتن رهبري آن، دولت شوروي به 
تقویت كومله ژ.ک و تغيير آن به دزب دمکرات كردستان جهت دوول به منافع خود یفني 

ند. اینکه چگونه ناسيوناليزم كردي در كومله ژ.ک با ایدئولوژي كنرت شمال اقدام مي
خورد از عجایب انترناسيونال دولت شوروي در دزب دمکرات كردستان به همدیگر جوش مي

روزگار بوده! بخاطر همين دو دوره مشخص بوده كه در سرر اول قاضي محمد به باكو، 
شود بلکه باقروف آنها را ف دیده نميكوچکترین سخني نه تنها در مورد خودگرداني باقرو

 ایران اداري قوانين دعوت به به برقراري امنيت در منطقه و همکاري با دکومت مركزي و

! اما در سرر دوم كه مقارن با پایان جنگ است سخن از خودمختاري و پشتيباني و 77خواندمي
 رود.دمایت روسيه و ميرجفرر باقروف از تشکيالت كردي مي

دهد و رفتار دوگانه و متضاد راقات در منطقه آذربایجان هم به كرات رخ ميچنين ات
اندكي قبل از ظهور فرقه  1324مرداد  25دهد: قيام افسران خراسان در ها را نشان ميروس

دمکرات آذربایجان اتراق افتاد در این قيام، تفدادي از افسران لشکر خراسان وابسته به دزب 
ز از طریق خلع سالح پادگاني در گنبد قابوس قيام كردند و سرانجام در توده، با تفدادي سربا

شان، سرهنگ اسکنداني كشته شدند و با ژاندارمها، هرت نرر از آنان از جمله فرمانده  درگيري
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اي از افسران دیگر  بقيه نيز متواري شده كه اندكي بفد، به كمک كامبخش به همراه عده
-ي شده و در خطر بودند به آذربایجان شوروي فرستاده ميدزب توده كه در ارتش شناسای

 شوند. 

زب توده و شوروي اما آنچه شایان ذكر است اینکه چون این قيام بدون هماهنگي با د
-جوش و خودسرانه صورت گرفته بود با برخورد سرد شوروي مواجه ميبود و بوورت خود

شود و رهبر آن، كشيده مي گردد و در نتيجه، در زیر چشم ارتش سرخ به خاک و خون
سرهنگ اسکنداني به همراه تفدادي از افسران در منطقه اشغالي نيروهاي شوروي و در برابر 

ها در آن شوند. زیرا شورويها كشته مي ها و پاسبان هاي ژاندارم پادگان شوروي با گلوله
ن نقشه را به هم مقطع تاریخي، نقشه دیگري در سر داشتند كه این قيام افسران ممکن بود آ

بریزد. این نقشه، تشکيل فرقه دمکرات بود. به همين دليل، وقتي در مقابل اعتراض یکي از 
كنيد مقامات ایم و شما ما را خارج مي آنان كه به نيروهاي شوروي گرته بود: ما قيام كرده

باز  بریم شش ماه بفد قيامي صورت خواهد گرفت و شما راگرته بودند شما را مي  شوروي
 گردانيم؟.مي

افسران قيام كننده اميدوار بودند كه دولت شوروي به دمایت از آنان برخواهد خاست اما  
ها و به تبع آن، مخالرت دزب توده مواجه شده و در مقابل، آنان با مخالرت سرسخت شوروي

ها از كانال ميرجرفر باقروف در دال شکست خوردند. علت كامال روشن است چون شوروي
توانست در روند ها ميتشکيل فرقه دمکرات بودند و هر دركت و شورشي جدا از كانال روس

وري در تهران، روزنامه هایشان خلل ایجاد كند، قيام افسران در زماني رخ داد كه پيشهبرنامه
آژیر را به همکارانش سپرده و جهت تشکيل مقدمات فرقه به تبریز رفته بود، جالب اینجاست 

اي توده كه در ابتدا از قيام افسران دمایت كرده و در روزنامه رهبر، در سرمقالهكه دزب 
قيام آنان را مبارزه فکر نو در مقابل « ي جوان ارتشهيئت داكمه بر عليه طبقه»تحت عنوان

درجه تغيير 180ها . اما بالفاصله پس دیدن مخالرت شوروي78فکر كهنه و پوسيده ناميده بود
 7۹داده و مردود و مطرود شمردند!«پرووكاسيون»برچسب موضع داده به آن

ها در دادثه مربوطه به كشته شدن داج نمونه باز دیگر از رفتار متضاد و دوگانه روس
ادتشام ليقواني رخ داد. روستاي تاریخي ليقوان یکي از زیباترین، پرجمفيت و بزرگترین 

كيلومتري  36هاي سهند در ه كوهاي با صرا و دامنروستاهاي آذربایجان شرقي كه در دره
شناسند. داجي ادتشام ارباب مي« پنير ليقوان»شرق تبریز قرار گرفته مردم ایران آنرا با 

ش تشکيالت دزب توده را در روستا بر چيده و اعضاي 1324مرداد1۹روستاي ليقوان در 
ه انتقام رسد توميم بدزب را كتک زده بود وقتي این خبر به گوش اعضاي دزب توده مي

-یحيي كه خود در راس انتقام گيرندگان بوده در خاطرات خود ميگيرند، غالممي

دوستاني كه در كلوپ كميته ایالتي جمع شده بودند، ادساساتشان به غليان آمد »نویسد
صحبت كردند و سرانجام همگي توميم گرفتند كه از همين جا به روستاي ليقوان برویم و 

ها شدیم و به طرف ره بر پا سازیم و ميتينگي برگزار كنيم...سوار ماشينتشکيالت آنجا را دوبا
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روستاي ليقوان به راه افتادیم....داجي ادتشام به محض اینکه از ماجرا با خبر شد، دستور داد 
ما را به گلوله ببندند و سه نرر از دوستانمان گلوله خوردند. ما وارد روستا شدیم و ده نرر از 

گير كردیم اما بقيه عوامل داجي ادتشام فرار كردند. داجي ادتشام و دو نرر عواملش را دست
از عواملش را در همان جا به گلوله بستيم و هرت نرر باقيمانده را به تبریز آوردیم. در این 

بود و ما هم به همين ترتيب « خون در مقابل خون و مشت در مقابل مشت»زمان شفار ما 
 . 80«عمل كردیم....

الفمل برادر بزرگ یفني يي در خاطرات خود كتمان كرده عکسنچه كه غالم یحاما آ
ها بوده شوروي در این دادثه بوده!. چرا كه كشته شدن داج ادتشامِ فئودال كه دوست روس

ها مواجه شد چون، خشم مقامات روسي را برانگيخت و دزب توده با اعتراض سخت روس
كرده و خودش و پسرش ها داد و ستد ميده و با روسها بوداج ادتشام، مورد اعتماد روس

عيسي ليقواني كه نماینده مجلس چهاردهم بود در زمان مجادالت مربوط به واگذاري امتياز 
ها، داج ادتشام نرت به شوروي، از شوروي دمایت كرده بودند و در نتيجه، از دید روس

ز طرف كنسول روس در تبریز فئودال خوب بوده! به همين خاطر، قاتلين داج ادتشام ا
. چرا كه آنان با كشتن یک 81دهندشوند و دزب توده را مورد مواخذه قرار ميبازخواست مي

اند! پر واضح است كه عوامل دزب توده از ارباب طرفدار روسيه به پرنسيپ روسيه ضربه زده
گدار به اینگونه بي خبر بودند و گرنهها بيروابط دسنه و دوستانه داج ادتشام فئودال با روس

 زدند.آب نمي

 استراتژیک هدف مهمترین توان ذكر كرد كهاي در این زمينه ميهاي عدیدهمثال

 خطوط نظامي و تجهيزات انتقال و نقل امنيت تأمين دوران جنگ جهاني، در شوروي

 در روسيه شرقي يجبهه تقویت جهت آنها از تا بوده شوروي به ایران لجستيکيِ تداركات

-شخويت نيز و عشایر روساي با ارتباط و تماس برقراري كند و استراده آلمان برابر تهاجم

 از شوروي همچنين، است ارزیابي و تحليل قابل چهارچوب در همين كُرد، متنرذ هاي

 و غرب مناطق در خود نيروهاي نياز مورد يآذوقه تأمين ادتمالي جهت كُردها مساعدت
 پشتيباني و دمایت جلب با دیگر، طرف و از نمودمي اصلد اطمينان ایران غرب شمال

 راه سر بر و نداشت آنجا در هيچ نيرویي كه گردیدمي ايمنطقه امنيت تأمين به موفق كُردها،

و بخاطر همين  82«بود قرار گرفته شوروي به نياز مورد تجهيزات و تداركات انتقال و نقل
راري امنيت و ثبات در این زمان در منطقه ها دتي به دکومت ایران در برقاست كه روس

توان به دادثه درگيري مي ،كنند به عنوان مثالتحت نروذ خود دتي كمک هم مي
ها اشاره كرد كه قواي ارتش سرخ به كمک دکومت با ژاندارم« كميته دزب رهایي»دزب

 83ها شتافته و به انحالل این دزب كمک كردند!ایران و ژاندارم

ها در اند رفتار دو گانه روسگران كه به این دو دوره جداگانه توجه نکردهبرخي از پژوهش
اند به عنوان مثال، خليل قبال كومله ژكاف و دوادث دیگر را به عوامل ضفيف دواله داده

 نویسد:فتاح قاضي مي
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ها در بدو امر نسبت به كومله ژ.ک بسيار بدبين بودند و شدیدا با آن مبارزه و روس
دانستند آنرا ساخته و كردند و چون مركز آن را در عراق یا سوریه و تركيه مييمخالرت م
دانستند و وجود آن دزب را خطري ها ميداري، مخووصا انگليسيي دنياي سرمایهپرداخته

كردند بنابراین، با آن شدیدا مخالف بودند پس از مدتي كومله بزرگ براي منافع خود تلقي مي
ن دادند كه این دزب ارتباطي با انگليس و دول دیگر ندارد و فقط به ها نشاژ.ک به روس

منظور كسب آزادي براي كردستان، از طرف روشنرکران كرد تشکيل شده و شروع به ففاليت 
هاي ها مایل به مساعدت با آنها باشند داضرند كمک و مساعدتنموده است و هر گاه روس

ا نيز در صدد بر آمدند از این موقفيت به نرع خود هآنها را با كمال امتنان بپذیرند.روس
استراده نمایند. بنابراین، گذشته از اینکه دیگر با آن دزب مخالرتي نکردند بلکه در صدد 

 84تقویت و دمایت از آن برآمدند

پر واضح است كه نویسنده بجاي اینکه به تغيير اوضاع جهاني جنگ و تاثير آن در 
ل كومله ژ.ک در این دوره اشاره كند به مسائل ضفيف و عوامل سياست متضاد شوروي در قبا

ها نشان دادند كه این دزب ارتباطي با انگليس و فرعي مانند اینکه رهبران كومله به روس
كند كه چرا كومله ژ.ک سه سال كند! در داليکه به این توجه نميدول دیگر ندارد اشاره مي

اي با ها نشان نداد كه رابطهبه روس ،جنگپيش یفني قبل از نزدیک شدن به پایان 
ها نزدیک شود اما انگلستان ندارد؟! كومله ژ.ک بارها قبل از این، تالش كرده بود به روس

ها اعتنا نکرده بودند اما با نزدیک شدن پایان جنگ جهاني و آغاز اولویت نرت در روس
از  زماني »نویسدیابد هژار ميكل تغيير ميه سياست استالين، برخوردهاي مسکو در ایران ب

كه قاضي محمد به عضویت كومله ژ.ک در آمد روابط ميان كومله ژ.ک و دولت شوروي وارد 
مردله جدیدي شد و دیدگاه شوروي نسبت به جنبش كردي اصالح شد و ژ.ک از آن پس 

 85«.هاي خود را انجام دهدتوانست به طور آشکار ففاليت

هاي محلي نيز در زي آن از ابتدا در مهاباد بود و كميتهمركز كومله ژ.ک و كميته مرك
شهرهاي كرمانشاه، بکان، سردشت، اشنویه، اربيل و سليمانيه داشت، دزب، نخستين 

م در نزدیکي مهاباد برگزار كرده اعضاي كميته مركزي 1۹43كنررانس خودش را در آوریل
 .86خود را برگزید

ه ژ.ک باعث نشده كه روابط كومله ژ.ک با پر واضح است كه ورود قاضي محمد به كومل
دولت شوروي وارد مردله جدیدي شود بلکه، عواملي دیگري كه اشاره كردیم باعث نزدیکي 
شوروي به كومله ژ.ک و بدست گرفن و كنترل براي هدفي بزرگتر یفني به عنوان اهرم فشار 

ضح است كه به تقویت بر دکومت ایران براي كسب امتياز نرت بوده و در این راستا، پروا
ش در ميان مردم، اكومله ژ.ک بکوشد. البته، ورود قاضي به كومله ژ.ک نيز بخاطر محبوبيت

ها و كاهش فشار شود و همچنين، باعث كاهش مخالرتموجب تقویت كومله ژ.ک مي
 گردد.روساي عشایر بر عليه دزب مي

-بندي مير ایران چنين دستهها را در این زمان دها و اهداف روسكاتم، مجموعه تالش
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هاي قومگرایانه، كوشش قومي و تشویق آنها بسوي دركت طلبيجداي كند: تشویق طرح
شوروي از سوي آمریکا و انگلستان،  به دمله براي پایگاهي به ایران تبدیل از جلوگيري براي
 نرت ازباشد، كسب امتي نداشته خومانه تمایالت هاروس به نسبت كه آمدن دولتي سركار

 87شمال از طریق بوجود آوردن یک شركت مختلط شوروي و ایراني.

ميان مترقين، یفني آمریکا، شوروي و بریتانيا و ایران در كنررانس  نامهبراساس تراهم
ماه پس از پایان جنگ  6قرار بر این بوده كه دداكثر  1322آذرماه  ۹تا  7تهران در روزهاي 

با تسليم 1324شهریورماه  11را ترک كنند. این جنگ در  هاي مترقين ایرانجهاني، ارتش
و ارتش بریتانيا تا اسرند  1324آذر 1۹45/10ژاپن پایان یافت ارتش آمریکا در اول دسامبر 

پيش از اتمام مهلت مقرر، ایران را ترک كردند، اما ارتش سرخ در جاي  1۹46مارس 1324/1
 خود ماند.

ه نرت ایران از همان زمان اشغال ایران جزو خواسته و آید مسئلكه از اسناد برميهمچنان
دغدغه شوروي بوده اما آن را تا اتمام جنگ و پيروزي بر آلمان به كمک انگلستان و آمریکا، 

، درخواست 1۹45مه /1324اردیبهشت  15داده با نزدیک شدن به پایان جنگ در بروز نمي
شود بدنبال ـ منري دولت ساعد مواجه ميكند و وقتي با پاسامتياز نرت شمال را آشکار مي

هاي موجود براي تحت فشار قرار دادن دولت ایران جهت موافقت آن، از تمامي ابزارها و اهرم
 جوید. با آن مدد مي

توميم 1۹44اكتبر 25داصل در تارادزه پس از یک ماه مذاكرات بيهيات روسي كاف
کرده بود كه در اسناد محرمانه روسيه دیده گرفت به مسکو بازگردد اما هنوز ایران را ترک ن

ها آمده و شود به خيابانشود كه از طرفداران شوروي و خووصا دزب توده خواسته ميمي
دولت ایران را براي واگذاري امتياز، زیر فشار گذاشته و باعث سقوطش گردند بالفاصله در 

شهرهاي مختلف با هدایت تظاهرات در تهران و  1۹44اكتبر 25ایران به مدت ده روز از 
 گردد!گردد و سرانجام باعث سقوط دولت ساعد ميارتش سرخ آغاز مي

هاي تهران پرداخته و هر زني در خيابانابتدا خود ارتش سرخ به دركت درآمده به گشت
هاي شمال كشور و كردستان را نوع جابجایي نيروهاي نظامي ایران براي تقویت پادگان

اكتبر تظاهرات گسترده دزب توده در تهران و  25ن با آن، در ممنوع ساخت و همزما
اكتبر در  2۹ شهرهاي مختلف آغاز شد و به مدت چندین روز ادامه داشت. در تظاهرات

 6000، در سراب  6000نرر، در اردبيل 6000، در مشهد3000نرر، در اروميه  40000تهران
ت، توسط عوامل روسي تفداد زیادي از نرر شركت كردند در این تظاهرا 3000نرر و در قزوین

 شد.تواویر استالين بين مردم پخش شده و دمل مي

ي از تير در دمایت از روسيه سنگ تمام گذاشت علي ریحان 26در مهاباد، كومله ژ.ف در   
 اش شوروي را دوست كردها دانست...!اعضاي كومله ژ.ک در سخنراني

گيري از ش خود را كرد و عالوه بر بهرههر چند دزب توده در این راستا تمام كوش
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مطبوعات، مجلس، سرانجام دتي به راهپيمایي و تظاهرات در شهرهاي مختلف ایران 
-بنابراین بر جنبش !ها به تنهایي كافي نبودهها این تالششود اما به نظر روسمتوسل مي

نطقه وجود داشته شود كه بوورت بالقوه در مهاي قومي در آذربایجان و كردستان متوسل مي
ساله رضاشاه فراهم ساخته بود. بيهوده 16هاي تمركزگراي دکومت و مواد اوليه آنرا سياست
وقتي دولت شوروي براي دومين بار رهبران و روساي قبایل كُرد  ،نيست كه در همين زمان

ين كند این دیدار و مذاكرات صورت گرفته برا به دیدار ميرجفرر باقروف به باكو دعوت مي
ها اصال توجهي به چرا كه در سرر اول، روس گرددميطرفين به كلي متراوت از دیدار اول 
 به باكو در كُرد رهبران با مالقات از پس هاروس» مطالبات كُردها نکردند بقول روزولت

 .88«هاي جنگ جهاني به كردها نکردندچنداني تا نزدیکي  توجه دیگر م1۹41سال

باقروف ضمن  ،دف با پایان جنگ جهاني است براي نخستين باراما در سرر دوم كه موا
دهد كه از ایجاد دولت توسط كردها دمایت كند استقبال گرم از ميهمانان به آنها قول مي
مركب از تمامي و شد نه تشکيل كردستان بزرگ البته این تنها شامل كردهاي ایران مي

شد. دتي مقامات ود بلکه نقض غرض ميكه نه تنها به نرع شوروي نب ،كردهاي خاورميانه
نکه كومله ژ.ک را از كردهاي عراق جدا سازد اعالم كردند كه این دزب ای شوروي براي

ها یفني دزب دمکرات ناكارآمد است باید خراب گردد و از ویرانه آن، دزب مورد دلخواه روس
زدند: اول اینکه، آن دزب  ها با یک تير دو نشانكردستان زاده شود. در واقع با این كار، روس

را از كردهاي عراق و سوریه جدا كردند. دوم اینکه، آن را تحت كنترل خود در آوردند تا به 
خواست آنرا عنوان اهرم فشار بر عليه دکومت مركزي ایران استراده كنند البته باقروف مي

 زیر مجموعه فرقه دمکرات در آورد كه قاضي محمد و كردها قبول نکردند.

آوري اطالعاتي نظامي، سياسي، اقتوادي و م دکومت روسيه شروع به جمع1۹3۹يزاز پای
دکومت شوروي دست به 1۹38استراتژیکي در مورد آذربایجان ایران كرد در واقع وقتي در 

هزار ایرانيان مقيم شوروي كرد برخي از ماموران مخري و جاسوسان خود را نيز در  50اخراج 
هایي از وارد ایران كرد. همين جاسوسان شروع به تهيه نمودارها و نقشهقالب همين ایرانيان 

مركز  ۹0در نتيجه، موقفيت و مختوات بيش از  كردهتاسيسات اقتوادي در آذربایجان ایران 
 .8۹صنفتي و بيست و پنج نيروگاه را دقيقا مشخص كردند

گذرانده و در سال  هاي متمادي از عمر خود را در شورويبسياري از این مهاجرین، سال
به ایران برگردانده شدند، « بازگشت به وطن»هاي استالين یفني  در اجراي سياست 1316

نرر بودند و بفدها، دسته دسته وارد ایران شدند و بيشتر در آذربایجان  700اولين گروه از آنها، 
اري، كه سکني گزیدند و پس از ظهور فرقه، جذب آن شدند. همچنين بسياري از افسران فر

هاي قالّبي و با اسامي ساختگي، توسط  قبالً از ایران به شوروي فرار كرده بودند با شناسنامه
مقامات شوروي، از طریق راه آهن باكو وارد جلرا شده و از آنجا به تبریز آمدند آنها براي 

اده هاي مهم آذربایجان فرستسازماندهي و آموزش دادن فدایيان فرقه دموكرات به شهرستان
شدند به آنها تلقين كرده بودند كه دولت اتحاد جماهير شوروي و شخص رفيق استالين به 
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شما كمک خواهد كرد تا بتوانيد پس از آزاد ساختن آذربایجان جنوبي از نيروهاي مسلح 
 .۹0ایران، سراسر كشورتان را هم آزاد نموده و یک كشور دموكراتيک برپا سازید

هاي هاي سبک، نارنجکهاي برنو، مسلسلد از: ترنگهاي آنان عبارت بوآموزش 
ها در بين مردم توزیع شده بود، بسياري از هاي دیگري كه توسط روسو سالح …چکشي 

هاي    هایي بودند كه سربازان روسي بفد از شهریور، از زرادخانهها، همان سالحاین سالح
 ارتش ایران غارت كرده بودند.

گيرد و كم جاي آلمان را ميكردند كه انگلستان كموي فکر ميدر آن زمان، رهبران شور
ایران پس از اتمام جنگ جهاني بزودي تحت نروذ انگلستان قرار خواهد گرفت و همين 

آنان  ،ها را از منابع نرتي موصل، كركوک و عربستان دور خواهد ساخت بنابراینمسئله روس
ها یا كردهاي ایران. در رهبري اتحاد ن ترکدر مقابل یک انتخاب قرار داشتند: نروذ در بي

جماهير شوروي افراد زیادي وجود داشت كه براي جلوگيري از نروذ انگلستان، استراده از 
كردند و از آنجا كه دقوق كردها در ایران كردها را به عنوان شریک استراتژیکي پيشنهاد مي

دها و استراده از آنها به عنوان شد لذا سياست نزدیکي به كراي سركوب ميبه طور گسترده
كردند اما ميرجفرر باقروف با استراده از روابط نزدیکي اهرم فشار بر عليه تهران را تاكيد مي

كه با الورنتي بریا داشت به كمک او و والدِِیمِِير دكانوزوف مفاون كمِِيسارِِیاِِي خلق در امور 
است بيهوده است و توجه استالين را بسوي خارجه، توانست استالين را متقاعد كند كه این سي
سرير شوروي در تهران «آندره اسميرنوف»آذربایجان ایران مفطوف سازد. البته در همان زمان

گرت كه این بدان مفني نيست كه از آنها در جهت هم مخالف تحریک كردها بود اما مي
 ۹1اهداف سياسي خود استراده نکنيم.

ي به باقروف او را براي گرتگوي ستالين در تلگرافا 1320شهریور 1۹41/28سپتامبر ۹در  
باقروف پيشنهادات خود را مطرح ساخت بر اساس  ،یک روزه به مسکو فراخواند در این گرتگو

اف دبير كميته مركزي در راس گروههایي عازم آذربایجان پيشنهادات باقروف، باید عزیز علي
 .۹2پذیرفت را باقروفشد استالين این پيشنهاد ایران مي

به تبریز، خود باقروف بالفاصله مخريانه از طریق « فگروه عزیز علي»اما تا روانه شدن 
 نویسد:آید خودش در مورد این سررش كه هميشه مخري مانده بوده مينخجوان به تبریز مي

...در تبریز به هرت هشت جوان برخوردم خواستم با آنها گرنگو كنم اما وقتي ماشين را 
تم آنها فرار كردند با صداي بلند به زبان تركي به آنها گرتم به نزد من بيایند وقتي نگهداش

باقروف آنها را برادر خود خطاب « كنم بالفاصله به پيش من آمدند...دیدند تركي صحبت مي
گوید كه دتي تهران نيز كرده ضمن نشان دادن نقشه آذربایجان بزرگ، خطاب به آنها مي

 ۹3ت!مال آذربایجان اس

گروههاي مختلري كه براي اعزام به تبریز در نظر گرفته شد شامل تفدادي كارشناسان 
اوغلي به عنوان ریاست اقتوادي ،كشاورزي، دقوقدانان و افراد فرهنگي بودند محمد كریم
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اف رئيس گروه ها منووب شد روساي گروههاي زیرمجموعه هم شامل: سليمان رديمتيم
اف رئيس اف رئيس امور اداري و اقتوادي، آقاسليم آتاكيشيارسالنعلي امير تبليغات، محب

اف امور بهداشتي و پزشکي و ميرزا ابراهيموف سردبير روزنامه عمليات خاص، موطري قلي
نين در مسکو مقرر شده بود كه از گروه شد. همچبزبان آذربایجاني چاپ مينظامي كه باید 

آذربایجان ایران گردند و در طي دو الي سه ماه این  نرر عازم 500اف هرچه زودتر عزیز علي
 .۹4تفداد افراد به دو الي سه هزار نرر افزایش یابد

بر طبق توميم فرمانده شوراي جنگي و اردوي قرقاز، كميسر  شهریور25/سپتامبر16در 
-انتخاب مي 47اف عازم تبریز شده و به عضویت شوراي نظامي ارتش سرهنگ عزیز علي

بفد، ميرجفرر باقروف اطالعات الزم را در خووص اوضاع آذربایجان ایران از شود اندكي 
-ادامه پيدا مي1۹41فرستد و این كار تا پایان سال اف دریافت كرده به استالين ميگروه علي

-اف و سرير روسيه اسميرنوف اختالفات آغاز ميكشد كه بين گروه عليكند. اما طولي نمي

گرایي متهم اف را به قوماي به مسکو نوشته و عزیز عليوف نامهشود، سرير روسيه اسميرن
 . ۹5پردازداف ميكند اما باقروف به دفاع از  عليمي

دقيقا قبل از آغاز دمله ارتش شوروي به آذربایجان ایران در 1۹41در ماههاي مه و ژوین
 82ر بين آنانگروه سازمان یافته بودند د 52نرر تجهيز شده و در  3816آذربایجان شوروي
نرر دانشجو و   ۹0نرراز اعضاي دادستاني، 70نرر پليس، 400هاي امنيتي، نرر عضو سازمان

 42نرر متخوص راه آهن و  245نرر متخوص چاپ و انتشارات بودند همچنين تفداد 150
ه منووب اف نيز به عنوان سركرده گرونرر متخوص نرت نيز دضور داشتند و عزیز علي

مستقر در ماوراي قرقاز به سوي مرز  47 ارتش شماره 1۹41 يهژوئن و ژوِئشده بود و در 
 .۹6كندایران دركت مي

اش را به طرف ایران دركت داد م اردوي هردهم1۹21دکومت روسيه به بهانه قرارداد
پس از اشغال ایران، در این زمان، عوامل متفددي باعث توجه بيشتر استالين به ایران 

م شکست آلمان در جنگ هویدا شد و از طرف عالئ1۹44ردید. در وصا آذربایجان گمخو
 در این .هاي بزرگ گردیدآشکار شدن منابع نرتي در ایران باعث توجه بيشتر قدرت دیگر،

ستان بود و نياز شوروي به نرت روز به روز بيشتر محسوس زمان ایران بشدت تحت تاثير انگل
 شد.مي

بين انگيزه استالين و باقروف كامال مشهود است: توان گرت كه دوگانگي بطور كلي مي
كه براي استالين، مسئله نرت اهميت داشت در این ميان، باقروف نيز هدف خودش در دالي

كه همان در مردله اول دادن خودمختاري به آذربایجان و سپس جدایي و اتحاد دو 
ال ایران توسط ارتش سرخ در تمام دوران اشغ ،آذربایجان بود به پيش مي برد و این دوگانگي
بر دوش  خورد. در واقع بار اصلي فرقه دمکراتو ديات فرقه دمکرات آذربایجان به چشم مي

 ميرجفرر باقروف بوده است.
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 درخواست امتیاز نفت شمال ـ 4
وارد تهران شده و تقاضاي نرت  1323شهریور 20كه سرگئي كافتارادزه در راس هياتي درزماني

ترین دوادث كشور پيش آمد نه در آن زمان و نه ده و بدنبال آن، یکي از تلـشمال را مطرح كر
 تبار اطالع داشتند!كمتر كسي از گذشته عجيب و غریب این نماینده روسي گرجي شاید بفدها،

دوست صميمي استالين و هر دو گرجي بودند اما پس از پيروزي  1۹17قبل از انقالب اكتبر
ار تروتسکي قرار گرفته و ضد استالين گشت. دستگير و به همراه زن انقالب، كافتارادزه در كن

م 1۹37ر هاي طوالني و شکنجه، دكه پس بازجویيزیبایش سوفيا محکوم به اعدام شد. زماني
هاي این زن و شوهر ليست محکومين اعدام را جهت اجرا پيش دیکتاتور بردند استالين مقابل نام

شان، مایا كافتارادزه از مسکو ساله11فویق انداخت. تنها دختر ت شان را بهخط كشيده و اعدام
م دکم آزادي آن 1۹3۹گناه هستند و استالين در اي به استالين نوشت كه پدر و مادرش بينامه

كرد دو را صادر كرد آنها به دخترشان كه اینک در آپارتماني در نزدیکي كاخ كرملين زندگي مي

 «!97وج خوشبختي لقب یافتند كه از مرگ بازگشته اندز»پيوستند. در بين مردم به 

كافتارادزه دوباره برگشت به دوزه قدرت و اقمار استالين و مفاون وزرات خارجه شوروي شد و در 
ش براي تقاضاي امتياز 1323شهریور  24 زمان اشغال ایران توسط مترقين در راس هياتي در

 به تلگرافي طي مسکو در ایران آهي سرير1323 شهریور نرت شمال وارد تهران شد. در پانزدهم

 نرت به راجع مذاكره براي شوروي دولت جانب از كه هيأتي كرده بود اعالم ایران دولت

-مورد تقاضاي روس سمنان نرت آید اما در گرتگوها مشخص شد كهمي تهران به خوریان

 98هاست.

ها مخالرت كرده و است شورويدولت ساعد بدون در نظر گرفتن اوضاع، عجوالنه با درخو     
در ایران هستند در مورد واگذاري امتياز نرت مذاكره  مترقين قواي كه موقفي اعالم نمود تا
 نخواهد كرد. 

نطق مرولي در مخالرت با آن ایراد كرد. روزنامه آژیر  ،در مجلس چهاردهم  نيز محمد مودق

دزب توده نيز ضمن  99ئاتر ناميدكه طرفدار روسيه بود ضمن تمسخر سخنراني مودق، آنرا ت

 ها موافقت گردد چرا كهاعالم كرد كه باید با نرت مورد درخواست روس ،دمله به دولت ساعد
تحويل  نرت امتياز پيشنهاد از دولت منظور و است استفماري ضد دولت شوروي، دولت ...»

 براي مردم» روزنامه در دزب اعضاي از طبري و ادسان 100«نيست امپریاليستي امتياز یک

 هرگز هاشوروي كه دانست شوروي امنيتي دریم دکم را در ایران شمالي مناطق «روشنرکران

101بگيرد صورت شانعليه بر خومانه اقدامات نام نرت به آنجا در تا داد نخواهند اجازه
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ها سخن گرته و كه كه نمایندگان دزب توده در مجلس چهاردهم از دریم امنيت روسهنگامي
كردند مودق با عوبانيت به ایرج اسکندري گرته بر واگذاري نرت شمال به روسيه مي تاكيد
 بود:

اگر بار دیگر مطرح كني زبانت را با این قلمتراش مي برم...یفني چه؟ پس دریم امنيت ایران 

 102كجاست؟...

 
و ش در سرارت شوروي در تهران كنررانسي داده و دولت ساعد 1323كافتارادزه در دوم آبان 

هاي ها از طيفدنبال این، در كل ایران به ناگهان، روسوفيله ایران را شدیداً تهدید كرد. ب
ها براي فشار به دولت ایران و مختلف از دزب توده در تهران گرفته تا دورترین شهرستان

هاي مطبوعاتي مانند روزنامه رهبر، دمایت از درخواست روسيه به دركت درآمدند! از تالش
دزب توده گرفته تا روزنامه آژیر تا نمایندگان دزب توده در مجلس چهاردهم تا ارگان 

در كل شهرهاي ایران، آذربایجان، گيالن، مازندران و برگزار شده هاي راهپيمایي و متينگ
ساعد باید ساقط گردد نرت به دولت شوروي داده » كردستان و مهاباد. شفارشان این بود:

آبان در شهرهاي تهران، اروميه، مشهد، قزوین، تبریز،  8ات در اما اوج این تظاهر 103«شود

اردبيل، سراب و مهاباد رخ داد تظاهراتي كه در زیر دمایت نظاميان شوروي صورت گرفت خشم 
ادمد كه در بين تظاهر كنندگان و جزو انتظامات این و نررت مردم را برانگيخت!. جالل آل
ها دیدم كه ي دضور نظاميان شوروي را در خيابانوقت» نمایش مسخره بود بفدها نوشت كه

امنيت تظاهرات را بر عهده داشتند شرمنده شدم و بازوبند خود را باز كرده و از صف خارج شدم 

اگر دکومت مركزي » اش گرت:ریا در سخنرانيدر تظاهرات تبریز، محمد بي 104«و گریه كردم

بتوانند لياقت تشکيل دکومتي مستقل از  هاي مردم تن ندهد در تبریز مرداني كهبه خواسته
زاده كه باني كميته محلي دزب  داداش تقي ،اما در مراغه« داشته باشند كم نيستند... را تهران
در مراغه در دمله به دولت ایران جهت واگذاري امتياز نرت، 1321اردیبهشت17 دربود توده 

ميدان)خان دمامي مراغه(،  در 1323آبان ۹ سنگ تمام گذاشت! او در سخنراني خود در
شدیدترین دمالت را بر دولت كرده سپس از محله خطابه پایين آمده روي دیوار سريد با خط 

اي دولت ساعد، اگر از این مسند بركنار نشوي ملت ایران شما را مچاله كرده » درشت نوشت
 «!بدور خواهد افکند

 در دمایت كرد و شوروي به ایران شمال نرت امتياز واگذاري از ک.در مهاباد نيز كومله ژ

 از یکي گردید، مهاباد تشکيل در 1323 تير 26 در ک.ژ دزب توسط كه نرري هزار سه ميتينگ

ها را دوست كردها روس ک(.ژ مركزي يكميته اعضاي از ریحاني علي )ادتماالً ک.ژ اعضاي
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 ایران، از نرت ازامتي گرفتن براي شوروي درخواست قبال در را ک.كومله ژ دانسته و موضع

 داشت: بيان اینگونه
 امروز اما است مواجه زیادي مشکالت و مسایل با كُرد قوم ... گرامي؛ آقایان و عزیز برادران

 نام به ايعمده گرت. امروزه مسئله خواهم سخن موضوعات این از یکي مورد در تنها من

 تقاضاي اتحاد شوروي اواخر نای در هستيد مطلع كه چنان دارد وجود كُرد قوم برابر در نرت

 و رد نموده را پيشنهاد این ساعد دولت اما است ساخته مطرح را ایران شمال نرت استخراج
سرِ  از ساعد دولت پاسـ كرده موكول جنگ پایان از بفد به را مورد این در گيريتوميم
 ذشتهگ سال شش و بيست در شوروي اتحاد دولت زیرا است نسنجيده و بوده زدگيشتاب

 ميليون سه دانيدمي كه چنان و است داده انجام ایران مردم قبال در را زیادي اقدامات دسنه

 اقدام ایيپاره شوروي اتحاد اخير، سال سه در اندبرده سهم بركت خير و این از نيز كُرد

 فراموش را آن تواندنمي پرستيميهن كُرد هيچ كه داده است انجام كُردها براي را مناسب

 به داشت؟ قرار ستمي چه بار زیر رضاشاه زمان دکومت در باشد برده یاد از كه كيست .مایدن

 آمدن از پس كردندمي اذیت و نموده را اسير كُرد بزرگان و بود نشده داده دقي هيچ كُردها

 این به ایران آمد...دولت به سر كُردها بيچارگي و بدبختي يدوره ایران، به شوروي ارتش

 و موجبات گسترش كار این كه دارد هراس شوروي به ایران نرت امتياز اعطاي از دليل
 این امر، ساخت. خواهد فراهم جنگ از پس را شوروي و ایران كشور دو مردم روابط يتوسفه

 وزیري نخست كُردها ویژه به ایران، مردم نماید.مي فراهم را ایران مردم مطالبات طرح زمينه

 به كُرد رود مردم ميان از شوروي و ایران ميان روابط خواهندنمي و ندارند را قبول ساعد

 خواهد ستمدیده كُردهاي شود، واگذار شوروي اتحاد به نرت اگر امتياز كه دانندمي خوبي

 فرهنگي بالندگي و رشد به امر این و نمایند ایجاد خود اشتغال براي امتياز این لِبقِ از توانست

 ملل نزدیک بسيار دوست شوروي كه اتحاد دانندمي خوبي به كُردها كندمي كمک آنان

 .داد خواهد یاري خود دقوق كسب براي را آنها و بوده كوچک

 را شوروي اتحاد طریقي هر از و توان تمام با تا دانيممي خود يوظيره ما دليل همين به

 تقویت رازی گردد، تقویت پيش از بيش ایران، در شوروي موقفيت نقش و تا داده یاري

 105خواهد بود ما نرع به شوروي موقفيت

ها تا پایان جنگ جهاني و مطرح شدن درخواست امتياز نرت شمال، دتي چشم دیدن اما روس
ها هاي متفددي براي نزدیکي به روسگام ،كومله ژكاف را نداشتند رهبران كومله تا این زمان

اعضاي كومله ژكاف با مقام سركنسولگري توان به دیدار برداشته بودند كه به عنوان مثال مي
شوروي در اروميه اشاره كرد كه از او درخواست كردند براي آزادي كردها و تاسيس دولت 

و كردها را به  106ها چراغ سبزي به كردها نشان ندادندخودمختاري آنها كمک كند اما شوروي

ساسي ایران عمل كنند! كردند كه در چارچوب قانون ادولت ایران دواله داده و نويحت مي
ها تنها پس از پایان جنگ و مطرح شدن نرع اقتوادي خود یفني درخواست امتياز نرت، به روس
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ها بوده، این دزب توان گرت كه كومله ژكاف در خدمت روسكومله نزدیک شدند. بنابراین، نمي
آید كه انگلستان در این يبریتانيا چنين برم محرمانه از انگلستان نيز مستقل بوده چرا كه از اسناد

كوشيده هم دکومت ایران و هم كردها را راضي كند اما مخالف هرگونه تشکيل زمان مي
 صورت در كه داشتند ترس این از هاانگليسي داول، دکومت از سوي كردها بود چون بقول مک

 دمایت يتقاضا انگليس از اقوام و سایر كردهاي عراق و خوزستان هايعرب كردها، از دمایت

 107كردند.مي دکومت تشکيل براي

ها در ایران براي تحميل قراداد نرت شمال بر دولت ایران، دسنوف هاي روسوفيلبدنبال تالش
هاي ایادي شوروي در شهرهاي مختلف ایران به ي بکلي سري خود به روسيه، از تالشدر نامه

 108نرع شوروي، گزارش مرولي فرستاد!

ونه یک روسي بازگشته از مرگ و شکنجه چون كافتارادزه، این همه آنچه عجيب است اینکه چگ
هندس، نمایندگان همه ایراني دكتر، مكند اما ایندر پاي منافع ملي كشورش روسيه تالش مي

كنند! ... براي فروش منافع ملي كشورشان اینگونه تالش ميمجلس، نویسنده و رهبران دزبي
چنين برقرباني كردن منافع ملي خود كه در آن كساني، اینها، كمتر مشاهده شده  در تاریـ ملت
 ح بيگانگان، پاي فشرده باشند!.در پاي موال

خان برادر ستارخان به نراع واگاذاري امتيااز باه     كه، داجي عظيماین بودهانگيزتر اما آنچه ديرت
اناد كاه   شاته نرار نو  40000ها، سخنران كرده! منابع روسي، تفداد تظاهر كنندگان تبریز را روس

اوضاع باه دادي بحراناي شاد كاه تيمساار       »ترین تفداد در بين شهرهاي ایران بوده و گسترده
خسرواني فرمانده ارتش در تبریز دستور تيراندازي داد و در نتيجه یک نرر كشته و سه نرر زخمي 

نرار گارد آمدناد و دااجي      50000اكتبر در مراسم تدفين فرد كشته شده بايش از   31شدند در 

  109«.خان برادر ستارخان در این مراسم سخنراني كردعظيم

خان كه پيش از مشروطه در زمان وليفهدى محمادعلي شااه   ستارخان سه برادر داشت: اسماعيل
ها بگناه برادرى ستارخان دارش زده بودند و اكناون، در  كشته شده و دیگرى غرارخان كه روس

رت شمال، تنها برادر ستارخان یفني همين عظيم زمان اشغال ایران توسط مترقين و در جریان ن
اساتبداد صاغير در آن لحظاات    خان زنده مانده بود. چگونه امکان دارد كه در زمانيکه در دوران 

گاردد پيشانهاد   كارده داضار نماي   ساز كه ستارخان با مرگ دسات و پنجاه نارم ماي    سرنوشت
اماا ساي    ؟د تا امنيتش درظ گاردد پاختيانوف كنسول روس را پذیرفته و به زیر بيرق روسيه برو

گردد كه بر قرباني كردن منافع سخنران تظاهراتي مي اش،ندهسال پس از آن، تنها برادر باقي ما
ها دیاده و باا چشام    ها زخم؟! مخووصا پيرمردي كه از روسهفشردملي در پاي روسيه پاي مي

110!هها بوداش توسط روس خود شاهد بردار شدن برادر و دو برادرزاده
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خان در قباال روس بيگاناه از كجاا سرچشامه     اد دو برادر یفني ستارخان و عظيماین رفتار متض
دو برادر بوده؟ یا فارض   شخوي نتيجه اختالف در بينش و نظر ،گرفته؟ آیا این رفتار متضادمي

ي با ي این بوده كه بين سرشتِ تفدیات روسيه تزار، نتيجهدیگر اینکه، این رفتار متضاد دو برادر
 تفدیات دوره روسيه سوسياليستي تراوت بوده؟!...

توان بر فرض سومي نيز اشاره كارد كاه در   ، ميهاي شخويتي بين آن دوشاید عالوه بر تراوت
هاي همانندسازي و انکاار هویات اقاوام    تراوت رفتاري دو برادر دخيل بوده و آن اینکه: سياست

كل از مركز دور ساخته و آناان را باه   ه ایراني را بسال دکومت رضاشاه، اقوام 16ایراني در طول 
 بيگانه نزدیکتر ساخته بوده.

كه سند در كنار فشار طرفداران واگذاري امتياز نرت شمال به روسيه در همين زمان، همچنان
فرمان مهم استالين مبني بر كاوش  1324 خرداد1۹45/31ژوئن21دهد در نشان مي 6فوق سري

 گردد در بخشي از این سند چنين آمده:ل ایران آغاز ميجهت نرت در مناظق شما
شناسي و كار دراري شناسي براي نرت در شمال ایران با هدف بررسي زمينكار اكتشاف زمين

 كند:نرت در شمال ایران، كميته دفاع ملي توریح مي

 دفتر كميسااریاي خلاق نرات یاک اداره    " ")آذربایجان نرت("آذنرت ". سازمان صنایع نرت1
شناسي براي ذخایر نرتي در شامال  هي كرده  و نظارت بر اكتشاف زمينهيدروژئولوژیکي سازماند

شناساي( و  ایران را به این سازمان بسپارد...ایجاد مأموریت براي جداساازي هيادروژئولوژیکي)آب  
 انجام كار زیر در شمال ایران:

ميق( در مناطق شاهي، بندر پمپ ثابت )دراري ع 3ناديه، از جمله  7پمپ در  10الف( دراري
 3 پمپ ثابت )دراري عميق دراري سااختاري( در منااطق بالخارچااي و خاوي؛      4 شاه و ميانه؛

 وادد دراري متحرک براي دراري ساختماني در مناطق بندر شاه، بابلسر و پهلوي.

تيم در مناطق گرگان، اشرفيه، آمل،  10یک مأموریت شامل -شناسيب( تحقيقات زمين
 اردبيل ...-زنجان، تبریز-باد، بالخارچاي، جلراآخرم

با مسئوليت دفتر كميساریاي خلق نرت)رفيق بایباكوف( و آذرنرت )وزیروف( انتقال تجهيزات 

 111...1۹45براي شروع عملي كار دراري در ماه سپتامبر1۹45سپتامبر  1دراري مورد نياز تا 

نرت در برخي مناطق شمال ایران توسط هاي مربوط به جستجوي بدنبال فرمان استالين، دراري
دهند گردد در اسناد ایراني نيز چندین سند محرمانه وجود دارد كه نشان ميها آغاز ميروس

كنند به عنوان مثال، رئيس شهرباني ها پي برده و به تهران گزارش ميمقامات ایراني به دراري
ها در محل رچاه و عمليات فني روسگزارش مربوط به در ، درمازندران در نامه خود به تهران

 نویسد:هرت تن مي
كنند...در نه در محل نامبرده نگهبانان شوروي مراقبت و از رفتن به نزدیک ممانفت مي

را سيم  محوطه در دد نيم كيلومتر در نيم كيلومتر دورا تا دور آن تن(كيلومتري شاهي)هرت
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ها را با برگ خته و نرده درست شده نردهاند و درب ورودي آن را با تخاردار محوور نموده
اند كه پنج طبقه اند كه داخل آن دیده نشود. داخل محوطه یک منجنيق آهني ساختهپوشانده

هاي شود و دور منجنيق آهني با تخته پوشانيده شده و در ددود پانود عدد لولهآن دیده مي
 ..  شود.آالت هم در محوطه دیده ميآهني و چند دستگاه ماشين

كردند از دو نرر آنها كه تن كه سربازان آن محوطه در آنجا رفت آمد ميخانه هرتدر قهوه
هایي شده یکي از آن دو نرر اظهار داشت درر چاه دانستند بنحو مقتضي پرسشتركي مي

براي آب است و تفداد كارگران شوت نرر و چهل نرر هم نگهبان دارد سرباز دومي اظهار 
اند و آب را ر از درر چاه جهت نرت است...كه از آب و خاک و سنگ گذشتهداشته كه منظو

  112«ریزند...رود ميهم بوسيله لوله بداخل رودخانه كه براي كارخانه شاهي مي

وزیر، محرمانه اطالع رباني كل كشور در رونوشت به نخستبدنبال آن، سرتيپ ضرابي رئيس شه
كارآگاه ویژه گزارش داد كه از كارگران راه آهن خط  24مهرماه  8شود كه در تاریـ داده مي

-تن(روسركاه و شاهي در محل مفروف به)هرتمازنداران شنيده شده كه چند روز است بين شي

آالت آورده و مهندسين باشند و مقدار زیادي لوله و ماشينها مشغول عمليات فني و درر چاه مي
شهرباني مازنداران براي استحضار  113ت گزارشباشند و رونوشغول كار ميو كارگران روسي مش

و بدنبال آن، وزارت امور خارجه ایران در اعتراض به سرارت روسيه  114گرددبه ضميمه تقدیم مي

 نویسد:در تهران چنين مي
قامات ...از آن سرارت كبري خواهشمند است به مرسيدهطبق اطالعاتي كه از وزارت كشور 

-ائيد از هر گونه اقداماتي به منظور دراري در محوطهفرم نظامي شوروي در شاهي دستور

اختيار مقامات شوروي است خودداري نمایند چه دراري در خاک ایران ه كه موقتا بهائي

 115بدون مجوز قانوني مورد اعتراض دولت شاهنشاهي است...

 

 و تشکیل فرقه دمکرات آذربایجان وریپیشه ـ 5

 1271وري مفاروف شاد در ساال    خلخالي كه بفداً به ميرجفرر پيشاه  سيدجفرر جوادزاده       
اي كاه سايد    از توابع خلخال آذربایجان در یاک خاانواده  « سيدلر زیوه سي»شمسي در روستاي 

خانوار داشاته كاه اكثرشاان نياز سايد بودناد        550بودند متولد شد این روستا در آن زمان ددود 
وري باشد نماناده اسات پادربزرگ او    نووب به خانواده پيشهامروزه در این روستا هيچکس كه م

وري نياز سايده   كربالیي ميریحيي بوده و پدرش ميرجواد، از زن دوم ميریحيي بوده و مادر پيشه
وري،ابتدا تحويالت دیناي را نازد   سکينه بوده است به گرته ریش سريدان روستا،ميرجفرر پيشه

سالگي خواندن و نوشتن را بلد بوده است ميرجفرر 5در پدربزرگش كربالیي ميریحيي فراگرفته و 
هااي  ميرسليم و دو خاواهر بناام   هاي ميرخليل،وري فرزند ارشد بوده و داراي دو برادر بنامپيشه
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ساال   101صغري كه دادود   صغري بوده همچنين خواهر او سيده جواهر)رخساره( و سيده سيده

 .116م بوده است18۹2ش/ 1271گوید كه تولد برادرش در عمر كرده مي

رسيده و داراي مال مکنت بود اما پاس از مارگش،   وري دستش به دهانش ميپدربزرگ پيشه
وري را از ارث محاروم سااختند و   برادران ناتني ميرجواد، ميراث پدر را صادب شاده پادر پيشاه   

گردیده همين باعث رنجش و فقر او و در نتيجه یکي از عوامل مهاجرتش به آذربایجان شوروي 
در علت مهاجرت او عالوه بر اختالف با برادران ناتني باید به ظلام و ساتم ارباباان و مااموران،     
اوضاع ویران، هرج و مرگ، غارتگریها و دزدي هاي موجود در خلخاال و روساتاهاي آن اشااره    

كثار  كرد كه پس از ترور ناصرالدین شاه با به سلطنت رسيدن مظررالدین شاه بيمار، گریباانگير ا 
نقاط ایران شده بود البته ميرجواد قبل از این نيز  بدون خانواده، بارها براي كار فوالي باه بااكو    
رفته بوده چرا كه رعایاي خلخال اكثرا پس از برداشت محوول، براي مقابله با فقر و بدبختي به 

شاهري  شدند. بنابراین باكو در زمان مهااجرت خاانواده،   جستجوي كار راهي آن سوي ارس مي
داد باه  درصد نرت دنيا را تشاکيل ماي  50كه آشنا بوده است این شهر در آن زمان عالوه بر این

 .117آمدعنوان مركز علم، فرهنگ و انقالب نيز به شمار مي

-و همين شرایط مساعد، نقش بزرگي در پيشرفت و ترقي خانواده بازي كرد چرا كه خود پيشه

ي ميرخليل پزشکي خوانده بفدا رئيس بيمارستان مركزي وري مفلم گردیده یکي از برادرانش یفن
گردیده و برادر دیگرش ميرسليم نيز در لنينگراد به تحويل پرداخته مهندسي تجهيزات صانفت  

118آب گردید
. 

وري به ساران شاوروي فرساتاده قياد     در مورد پيشه 1324تير  15باقروف در گزارشي كه در 
كنند كه یکي از آنها در ارتاش  كه در شوروي زندگي مي وري دو برادر تني داردكند كه پيشهمي

 .119سرخ سروان رسته پزشکي است

اتراق افتاده و در آستانه نوروز وارد بااكو شادند سايده    1۹05تاریـ مهاجرت خانواده در مارس 
وري در زمان مهاجرت خانواده به باكو) به خاطر ازدواج و ابتال خواهر بزرگ پيشه جواهر)رخساره(

اش بدنبال هم از این بيمااري  انده و اندكي بفد خودش و خانوادهاري ماالریا( در خلخال مبه بيم

 .120انددرگذشته

سالگي تحويالت دیني و قرآني را در روستاي خودشان، نزد ميرخليل  5ميرجفرر جوادزاده در 
د علت دهد او در موراش ادامه ميپس از مهاجرت نيز در صابونچي به درس همالي ده فرا گرفت
 نویسد: ، چنين ميهایش در زندان رضاشاه ها بفد در بازجویيمهاجرتش سال

... بلوک خلخال بواسطه شرارت ایل شاهسون شلوغ و در مفرض تاخت و تاز بود. ما بفد از غارت شدن هستي و 
بنمایيم براي این كه وسایل زندگي  خانمانمان مجبور شدیم با فاميل و پدر و مادر خودمان مسافرت به روسيه

براي ما هيچگونه باقي نمانده بود
121
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خواهان پدرش ميرجواد قبل از مهاجرت به باكو، در جریان نهضت مشروطيت جزو مشروطه
ماهه استبداد صغير در اردوي ستارخان بر عليه استبداد 11بوده و در قيام تبریز در دوران 

وري نوجوان و سيزده ساله به تاثير زیادي بر روديه پيشهشاه جنگيده و همين، خود محمدعلي
واقع در « بلبله»ابتدا در دوالي باكو در یک روستایي بنام  ،جاي گذاشته بود این خانواده مهاجر

آنان بفدا به قوبه صابونچي كوچ كرده در آنجا متوطن  .122شبه جزیره آبشرون ساكن شدند

آموز كوشایي بوده و از آنجا كه درآمد پدر بونچي دانشري نوجوان در مدرسه صاوپيشه گردندمي
كاري  كندميداد روزي دل به دریا زده از مدیر مدرسه درخواست كراف خانواده پرجمفيت را نمي

وري نوجوان بدین ترتيب در همين مدرسه بدو بسپارند درخواستش مورد قبول واقع شده و پيشه
داد: كارهاي مستخدم مدرسه را همه گونه كار انجام مياو در این مدرسه  شودميمشغول به كار 

كرد، دستمال به دست ها را تميز ميآورد، كالسميداد، زنگ مدرسه را به صدا درمي انجام
ها درس ها به بچهساله به جاي مفلم14یا 13وري ها پيشهكرد، بفضي وقتها را پاک ميپنجره

 .123دادمي

د را صرف فراگيري علم كرده و بيشتر اوقات خود را در ها او اكثر وقت خودر این سال
بفدها  124گذرانده و از بين موضوعات بيشتر به تاریـ، ادبيات و فلسره عالقه داشتهها ميكتابخانه

ش امتحان تاریـ و فلسره داده و اوراق 1321كه در ایران براي دریافت مجوز نشریه آژیر در 
خوبي ه در این آزمون، ميزان آشنایي او با فلسره و تاریـ ب هایشامتحاني او موجود است از پاسـ

 .125شوددیده مي

م به دزب عدالت)كمونيست( پيوسته و در كنررانس 1۹1۹وري( در  )پيشهسيدجفرر جوادزاده
برگزار شد به عضویت كميته مركزي  12۹8/  1۹1۹عمومي دزب عدالت كه در اواسط سال 

، 23یفني از شماره  12۹8مهر ماه  28/  1۹1۹اكتبر  21ود و در مورخه ش دزب برگزیده مي
هاي ارتش سرخ و  گردد به دنبال پيروزي دریت ا ارگان دزب عدالت ا مي  سردبير روزنامۀ

هاي شمالي دضور ناوگان آنها در سوادل جنوبي دریاي خزر، پایگاههاي انگليسي در قسمت
زمينه مساعدي براي  ،كنند در نتيجهنشيني ميزوین عقبآنها به طرف ق ایران بر چيده شده و

گردد ورود ارتش سرخ هاي علني دزب عدالت )=كمونيست(، فراهم مي پيشرفت و شروع ففاليت
خان كه مدت  اي به جنبش جنگل بخشيده بدین ترتيب، قواي كوچک به شمال ایران، جان تازه

 12۹۹خرداد  14/  1۹20ژوئن  4نامه فوق در  پنج سال در جنگل پناه گرفته بودند پس از توافق
جمهوري شوروي »یفني دو روز بفد از تخليه رشت از قواي انگليسي، وارد رشت شدند و دولت 

وري كه اكنون  را بوجود آوردند كمي بفد از ورود ارتش سرخ به انزلي، پيشه« سوسياليستي ایران
ه همراه هيئتي و ]بقولي در رأس سال اقامت در آن سوي ارس، ب 15سال داشت بفد از  27

شود  به شمال ایران اعزام مي 12۹۹هيئتي[ از اعضاي دزب كمونيست )عدالت(، در اوایل خرداد 
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 126خان تازه شکل گرفته است و این در دالي است كه جمهوري جنگل به رهبري كوچک

ولتي كه به با پشتيباني ارتش شوروي شروع گردید و در د 12۹۹مرداد  ۹كودتاي سرخ در روز 
 تشکيل گردید در دولت كودتا، جوادزاده 12۹۹مرداد  13خان در  اهلل سركميسري ادسان

به عنوان كميسر داخله انتخاب گردید در دالي كه او مدیریت روزنامه « وري پيشه»
اشر اي كه ارگان رسمي فرقه كمونيست ایران و ن را هم به عهده داشت روزنامه« كامونيست»

. پس از شکست نهضت جنگل به تهران آمده و سردبير نشریه 127افکار كميته مركزي بود

هاي سياسي، دیر روزنامه دقيقت توقيف گردیده بخاطر ففاليت 1301گردد امّا در دقيقت مي
 الدوله(.خان صنيع سالگي با مفوومه خانم)دختر ميرزا ابراهيم2۹در 1300كند یفني در ازدواج مي
بخوبي هم تار  هوري  بودخانم هميشه به شوهر وفادار و همواره در پي آسایش پيشهمفوومه

گردد و بدنبال آن، با لد ميدر تهران متو تنها پسرش)داریوش( 1306. شش سال بفد درهنواختمي
یا از  هاكمونيستگردد اكثر تر ميگيري رضاخان، شرایط براي دزب كمونيست سختقدرت

 130۹ دي ماه 6وري  نيز در گردند سيدجفرري پيشهو یا راهي زندان مي ایران خارج گردیده
« فرقه اشتراكي» به اتهام عضویت در ،226 دستگير شده و به مدت ده سال با شماره زنداني

بخاطر  1316اردیبهشت 21براساس پرونده زندانش، او در  128كندزندان رضاشاه را تحمل مي

زند در پرونده زندانش علت اعتواب غذایش عتواب غذا ميي ماموران، دست به اهابدرفتاري
وري آمده كه او را اما در خاطرات پيشه 12۹زنداني ذكر شده بخاطر اعتراض به عدم تفيين تکليف

 د و البته براي شکستن اعتواب غذانداختنااتاق مي ن غيرسياسي  و افراد ناجور در یکبا مجرمي
دهان او زخمي  ،ن زندان به زور متوسل شده و در جریان آنو بازكردن دهانش، سرانجام مامورا

  130شود.و دندانش شکسته مي

كنند و به كاشان وري را پس از تحمل دهسال زندان و اتمام دوران زندانش، آزاد نميپيشه
 ساله بود. در دستور شهرباني در مورد وي چنين آمده:47كنند او در این زمان تبفيد مي

سياسي...كه به بزه عضویت در فرقه 226، پسر جواد، زنداني شمارهوريميرجفرر پيشه
مدت  6/8/130۹محکوم به ده سال زنداني مجرد گردیده در تاریـ  6/10/130۹اشتراكي از 

یابد قدغن فرمائيد راجع به استخالص زنداني نامبرده، نظریه اعالم محکوميتش خاتمه مي

 131فرمائيد.

از زندان مركزي تحویل  2۹/8/131۹وري را در مورخهر، پيشهبدنبال دستور فوق، دو نرر مامو

 .132دهندگرفته و به كاشان برده تحویل شهرباني كاشان مي

اله جاوید كه قبل از او بدانجا تبفيد شده بوده مستقر در كاشان با كمک دوستش، دكتر سالم
یش مشهور بود گرنرر بود فرش و سرال 3035گردد، جمفيت كاشان در آن زمان در ددود مي



 102 انکار و مقاومت.../    

البته در تابستان نيز عقربهایش ترسناک بود! دكتر جاوید تنها پزشک این شهر و همسرش )بيکه 
تومان اجاره كرده كه طبقه باال  40اش بوده آنها یک خانه دو طبقه با كرایه خانم( نيز تنها قابله

 مطب و طبقه پایين محل زندگيشان بود. 

اي در كاشان در خانه دكتر جاوید بيتوته كرده سپس خانهوري مدتي خانواده سه نرري پيشه
-كنند و براي تامين هزینه زندگيش نيز یک مغازه خواربارفروشي اجاره كرده پيشهرا اجاره مي

گردد! اما اكثر اوقات براي اطالع از اوضاع جنگ جهاني دوم، مشتاقانه وري  در آنجا مشغول مي
 كتر جاوید بوورت اشتراكي خریده بودند.سپردند كه با دگوش به رادیویي مي

سه هرته قبل از اشغال كشور توسط مترقين، به محض انتشار خبرهايِ داكي از خطر جنگ،  
سازد اما با وري و زندانيان تبفيدي دیگر را دستگير و زنداني ميبار دیگر دکومت رضاشاه، پيشه

و دوستانش رهایي یافته به تهران وري ش و سقوط رضاشاه، پيشه1320ورود مترقين در شهریور
ميرزا جزو موسسين دزب بوده و اندكي بفد در تشکيل دزب توده در خان سليمانگردند و برمي

اش در مجلس از ورود به گردد اما بواسطه رد اعتبارنامهنيز از تبریز نماینده مجلس چهاردهم مي
گردد. انسيان از دزب توده نيز اخراج ميهاي اردشير آوماند و اندكي بفد نيز با دسيسهآن باز مي

 كند.در تهران سردبير و مدیر مسئول آژیر بوده كه فرقه دمکرات آذربایجان ظهور مي

براي استالين فرستاده باراي اولاين باار از    1۹44سپتامبر14در گزارش مرولي كه باقروف در 
 ياست روسيه باشد:لزوم ایجاد تشکيالتي در آذربایجان سخن رفته كه بتواند در خدمت س

...متاسرانه در ایران، ما عليرغم اینکه تشکيالت زیادي داریم اما هنوز هم تشکيالتي كه  
بتوانند سياست ما را پيش برده و اهداف ما را بوسيله اشخاص با نروذ تحقاق بخشاند وجاود    

  133ندارد

ه از مهمتارین و  اشاره كنيم كا  7بدنبال این پيشنهاد باقروف، باید به سند بکلي سري شماره 
ترین اسناد در ارتباط با تشکيل فرقه دمکرات آذربایجاان و جمهاوري مهابااد اسات و از     كليدي

از مسکو خطاب به ميرجفرر باقروف صادر شده، این ساند در  « پوليت بورو»باالترین سطح یفني 
خواناده  باه مساکو فرا  نوشته شده یفني در اول ژوئيه، بااقروف  1324تير1۹45/15ژوئيه  6تاریـ 

يه این توميم گرفته شده كه در واقع اولين گام باراي تشاکيل فرقاه دمکارات     ژوئ 6شده و در 
شود كاه  آذربایجان و جمهوري مهاباد  است. براساس توميم پوليت بورو قرار بر این گذاشته مي

 هاي گریز از مركز صاورت بگيارد در  اقدامات الزم در شهرهاي آذربایجان و غيره... براي دركت
 این سند چنين آمده: 2بند 

باا   "دزب دماوكرات آذربایجاان  "ایجاد دزب دموكراتيک در آذربایجان جنوبي تحت نام 
براي ایجااد دازب دماوكرات در آذربایجاان جناوبي بایاد        طلب.هدف هدایت جنبش جدایي

تغييرات و سازماندهي مجدد در شاخه آذربایجان دزب توده ایاران انجاام شاود و طرفاداران     
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 طلبي از تمام اقشار مردم  وارد این دزب گردند.جدایي جنبش

 گردد چنين آمده:و در این سند كه مربوط به كردها مي
كارهاي مناسب و تشویقي در ميان كردهاي شمال ایران انجام داده و آنها را باه جنابش   

 134.طلبي كشانده تا یک منطقه خودمختار كردي تشکيل دهندجدایي

گردد وري به عنوان رهبر فرقه دمکرات انتخاب ميسيدجفرر پيشهدر مورد اینکه چگونه 
هاي جسته و گریخته در برخي اسناد و خاطرات، از آن سخن رفته است. با فراهم شدن زمينه

ش، روزنامه آژیر را در تهران به 1324وري در اواسط مرداد  تشکيل فرقه دمکرات، ادتماالً پيشه
گردد. اسماعيل شمس از سپرده و عازم تبریز مي و فریدون ابراهيمي دوستانش كریم كشاورز

 2005وري و سردبير روزنامه آذربایجان، در مارسففاالن سياسي تبریز و از دوستان نزدیک پيشه
 گوید: در این زمينه مي

وري را به تبریاز  يم پيشهبا روشنرکران و ففاالن تبریز نشسته مشورت كردیم توميم گرفت
وري در دفتار روزناماه   اي نوشته من، والیي و چاووشي نامه را به نزد پيشاه دعوت كنيم نامه

« شير مادرم سکينه دارام بااد  »را قبول كرده گرت  آژیر بردیم وقتي نامه را دید با اشتياق آن
را در این خووص باه   هاي الزماگر قبول نکنم. آنگاه آژیر را به همکارانش سپرده و سرارش

وري نيز فرداي آن روز بادون  آنها داد ما بفد از ظهر همان روز به تبریز بازگشته و آقاي پيشه

 .135سرو صدا به تبریز آمد

وري در راس فرقاه  در برخي از اسناد شوروي بواورت غيرمساتقيم در ماورد انتخااب پيشاه     
 24وري چنين آماده اسات كاه در    هرد پيشدمکرات سخن رفته مثال در یکي از این اسناد در مو

اف رئيس گروه كاركنان سياسي آذربایجان شوروي گازارش مهماي در   دسن دسن1323بهمن 
ضمن یادآوري شارایط مناساب ففلاي باراي تشاکيل فرقاه       او فرستد صرحه به باقروف مي 67

اساات  نویسد كه اكنون دولت ایران در آستانه سقوط قارار گرفتاه و ادس  دمکرات آذربایجان، مي
ها زنده است لذا بایاد هرچاه زودتار    طلبانه در بين مردم آذربایجان بر عليه تسلط فارساستقالل

كاار  المللي نيز مستفد این مسئله است و همزمان با شکست هيتلر اینوارد عمل شد، شرایط بين
يشانهاد  قرار گيرند و باراي رهباري كارهاا پ    باید عملي گردد و مترقين در مقابل كار انجام شده

ها و ادارات وجود كند كه هرچند در تبریز افراد شرافتمند براي رهبري دزب و كار در اتحادیهمي
هاي دمکرات در تهران استراده كرده دارند اما تفداد آنها كافي نيستند لذا بهتر است از آذربایجاني

ها ذكار  وان یکي از این آدموري مدیر روزنامه آژیر را به عنآنها را به تبریز آورد و سيدجفرر پيشه

 .136كندمي

كه در گزارش یميليانوف به ميرجفرر باقروف در مورد پس از تشاکيل فرقاه   بفدا نيز همچنان
 نویسد:شود او ميآذر دیده مي2۹دسامبر/ 20دمکرات آذربایجان در 
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تفدادي  هاي ما توميم گرفت كه براي ایجاد تشکيالت فرقه دمکرات آذربایجان،سازمان
افراد با نروذ را از ایران به باكو دعوت كند پس از مذاكرات زیاد توميم گرفته شد كه فرقه  از

وري  دمکرات آذربایجانِ تازه تاسيس را بدست یکاي از افاراد پرنراوذ یفناي سايدجفرر پيشاه      

 137بسپارد...

ها باراي بدسات گارفتن رهباري     گوید كه روسالبته یوسف افتخاري در خاطرات خود مي   

رساد ادعااي   اما به نظار نماي   138ه دمکرات به سراغ او رفته بودند ولي او قبول نکرده استفرق

افتخاري درست باشد، اوال در اسناد روسي مربوط به فرقه دمکرات آذربایجاان مطلباي در ماورد    
كاه او از  توانستند به او اعتماد كنند در داليها چگونه ميثانيا روس ،ادعاي افتخاري وجود ندارد

ره زندان رضاشاه از مخالران سرسخت استالين بوده و پس از ساقوط رضاشااه نياز در مقابال     دو
دزب توده قرار داشت و فشار به افتخاري و همرکرانش از سوي دزب توده به ددي رسايد كاه   

، یوسف افتخاري در روز روشان توساط عوامال دازب تاوده در      1324سرانجام در بيستم اسرند 
هاي اردشاير آوانسايان،   زندان شخوي رضا روستا منتقل شد! و با دسيسهتهران ربوده شده و به 

آذر از دسات آناان خاارج    اتحادیه كارگران و برزگران وابسته به  یوسف افتخاري و خليل انقالب

 .139شده و آنها از تبریز رانده شدند

 تباط با ظهور فرقه دمکرات، چنين آمده:نيز در ار ۹در سند 
ههااي عالقمناد باه آن، باا     فرقه دمکرات آذربایجان، افراد و گروپس از اعالم موجودیت 

هاي مختلف از آن دمایت كنند بوورت ارگانياک كميتاه ایاالتي دازب تاوده در      چاپ آگهي
تبریز را وارد فرقه دمکرات كرده و كميته دزب توده در تبریز با رغبت خاطر انحالل خاود را  

 .140عضو قرفه دمکرات گردنداعالم كرده و به فرقه بپيوندد و اعضاي آن 

گيرند كه صادق  يم ميوري و شبستري پس از مذاكرات زیاد توم بنابراین، در تبریز پيشه
ل وقت دزب توده در تبریز را بسوي خود جلب نمایند، پادگان پس از اطالع از پادگان، مسئو

گيرند پس  م ميكند و بفد از سه روز مذاكره، تومي جریان تشکيل فرقه دمکرات، آن را قبول مي
وري و شبستري، پادگان نيز با سران دزب توده صحبت  از اعالم فرقه دموكرات از طرف پيشه

وري،  پيشه نارره  شهریور گروه سه 3اوت/ 25كرده و زمينه ادغام دو دزب را فراهم نمایند در 
با   ن،آ  برنامه و نظامنامه فرقه و نحوه اعالم  نویس پادگان و شبستري براي تدوین پيش
اف مالقات كردند.كارهاي مقدماتي و بيانيه اف و یفقوب ميرجافرر بااقروف و دستيارانش آتاكشي

فرقه دمکرات تکميل شده و پس از تایيد و توحيح در باكو ، براي تایيد نهایي به مسکو 
 فرستاده شد. 

و فارسي ماده بود به دو زبان آذري  12شهریور كه شامل12وري بيانيه  پس از آن، پيشه
شهریور منتشر  12گذارند تا بفد از امضاءِ تفدادي از آزادیخواهان، در روز  نویسد و قرار مي مي
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 كنند.

نرر از افراد تجار،  80ایي با امضاي شهریور، مردم تبریز شاهد اعالميه 12در اول صبح 
خواست به صروف مي سياستمدار، روشنرکر، رودانيان ...به زبان تركي بر دیوارها بودند كه از آنها

شهریور اولين شماره روزنامه آذربایجان در تبریز منتشر شد و در آن، این 14فرقه بپيوندند. روز 
 «.دزب ما آغاز به كار كرد»خورد: وري به چشم ميتيتر از پيشه

گيرد نقل و انتقاالت ها قرار ميبه محض اینکه، ایجاد فرقه دمکرات در دستور كار روس
گردد كه البته دکومت ایران در كه در ایران دضور داشتند در آبان ماه آغاز ميقواي روسي 

سندي ضمن اشاره به این نقل و انتقاالت در صدد اعتراض برمي آید و وزارت امور خارجه در 
-از وزارت كشور اطالع مي» پرسددليل این نقل و انتقاالت را مي ،یادداشتي به سرارت روسيه

تمام نقاط شمالي ایران كه نيروهاي شوروي توقف دارند نقل و انتقاالت پي در دهند كه اخيرا در 
توان آنرا ساده تلقي نمود و آید كه نميپي افسران و سربازان سرخ با اسلحه و مهمات بفمل مي

 .141«توور كرد براي تغيير آب و هوا و استرادت افراد است... 

شهریور( و  14بایجان به رهبري شبستري )در اندكي پس از بيانيه فرقه دموكرات، انجمن آذر
شهریور(  16)در  ریا هاي كارگري استان آذربایجان )شوراي متحده( به رهبري محمد بي اتحادیه

ها و بدون اطالع رهبران دزب توده در تهران، به فرقه پيوستند. در همين زمان، به دستور روس
بایجان نيز به فرقه دمکرات پيوست هر چند الحاق تشکيالت تشکيالت گسترده دزب توده آذر

. اما 142دزب توده به فرقه دمکرات، اعتراض بسياري از سران دزب توده در تهران را برانگيخت

كه مربوط به تشکيل فرقه  7هاست چرا كه در سند دانستند كه این توميم روسآنها نمي
 دمکرات است چنين آمده بود:
زب دموكرات در آذربایجان جنوبي باید تغييرات و سازماندهي مجدد در ... براي ایجاد د

طلبي از تمام اقشار انجام شود و طرفداران جنبش جدایيشاخه آذربایجان دزب توده ایران 

 .143مردم  وارد این دزب گردند

آیاد و  ادد یفقوب اوف سرير اتحاد جماهير شوروي از تهران به تبریز ماي 1۹45و در اگوست 
 6اق، در قه دمکرات است كه بدنبال این الحاصلي او الحاق شفبه ایالتي دزب توده به فر وظيره

 سپتامبر باقروف نامه زیر را به استالين مي نویسد:
امروز پلنوم كميته تبریز دزب توده برگزار خواهد شد و شفبه تبریز دازب تاوده باا فرقاه     

 دمکرات آذربایجان یکي خواهد شد.

بالفاصله در ایران در شهرهاي مختلف آذربایجان، شاهد تغييرات مختلف  بدنبال این توميم،
هاي شهرباني از شهرهاي مختلف آذربایجان شكه از گزارگردیم، همچناندر این راستا مي

گردند: از آید در تمام شهرهاي آذربایجان، تشکيالت دزب توده تبدیل به فرقه دمکرات ميبرمي
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رسد كه در مراسمي كه از سوي دزب توده آن شهر برگزار ش ميمهر گزار 28شهر در مشکين

. در 144گردید سه نرر در خووص تبدیل دزب توده آن شهر به فرقه دمکرات سخنراني كردند

نمين فرمانده ژاندارمري آن شهر، محرمانه گزارش داد كه مالخليل اشراقي، ننه كراني و دسين 
مع كرده و به منظور اعالم اینکه دزب توده ملحق اهالي را در ميدان ج 5/7/24عور روز»فالح 

به دزب دیموكرات گردیده و از این به بفد افراد دزب توده پایبند مقررات قانوني را كه از طرف 

 .145«دزب دیموكرات وضع گردد باید از آن پيروي كنند...

ت دزب توده بنابراین، اعتراضات افراد دزب توده مانند اردشير آوانسيان براي الحاق تشکيال
كه در جایي نرسيد و بزودي مجبور شدند با آن كنار بيایند چون همچنانه به فرقه دمکرات ب

نيز براي  1324تير  22سند باال گرته شد توميم آن را برادر بزرگ در شوروي گرفته بود! و در 
گوید مي ي كه به مالکنف دبير كميته مركزي ارسال كردهراي دستور مسکو، باقروف در تلگرافاج

 .146هاي دزب توده باید به فرقه ملحق گردندكه سازمان

دنبال آن دستور، در اگوست ه آید كه بامروزه از اسناد محرمانه شوروي چنين برمي 
آید و تنها ماموریت او از اف سرير شوروي در ایران به تبریز ميادد یفقوب 1324/مرداد1۹45

ده به فرقه دمکرات آذربایجان بود و در این سرر، الحاق شفبه آذربایجاني دزب تو
-اي محرمانه به استالين، اطالع ميميرجفرر باقروف در نامه 1۹45سپتامبر  6/ 1324شهریور15

 دهد كه:
شود و شفبه آذربایجان دزب توده با امروز پلنوم كميته آذربایجان دزب توده برگزار مي 

 .147فرقه دمکرات آذربایجان متحد خواهد شد

ورز در همين زمان، در موادبه با خبرنگاران، هرگونه رابطه بين دزب توده و فرقه دكتر كشا
 گوید:دموكرات را ردّ كرده مي

اي ندارد، كميته ایالتي دزب توده در  دزب توده ایران با فرقه دموكرات آذربایجان رابطه
زب توده اعالم و اي صادر كرده و انروال خود را از د آذربایجان در ددود دو ماه قبل اعالميه

تواند در دو  به دزب دموكرات آذربایجان پيوست و البته یک فرد مطابق نظامنامه دزبي نمي

148دزب عضو باشد
. 

« ظرر»دهد و ها، دزب توده به دمایت از فرقه دمکرات تن ميامّا اندكي بفد با فشار روس
 نویسد:رقه دموكرات ميهاي وابسته به دزب توده، ضمن دمایت از شفارهاي ف یکي از روزنامه

سازد، آرزوي به زبان مادري سخن  پرستان ایران را آشرته ميآنچه اكثر به اصطالح ميهن

پرستان باید گرت كه شناسائي زبان آذري به  به این ميهن …است  …گرتن ملت آذربایجان 
در  عنوان یک زبان رسمي، تماميت ارضي ایران را تهدید نخواهد كرد وجود سه زبان رسمي

سوئيس، وددت آن دولت را تضفيف نکرده است ولي اگر از پذیرفتن واقفيت و شناسایي 
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وجود زبان آذري خودداري كنيم، اقليت بزرگي را از خود رانده و بنابراین ایران را تضفيف 

149خواهيم كرد
. 

بنابرین، مطالفه سير دوادث از سقوط دیکتاتوري رضاشاه تا ظهور فرقه دمکرات آذربایجان 
باعث شد كه  دهد كه فشارها و انکار زبان و هویت مردم آذربایجان در دوره رضاشاهنشان مي

هاي متفددي از سوي اعتراضات و مقاومت 1320پس از بوجود آمدن فضاي نسبتاً آزاد بفد از 
مردم آذربایجان و كردها شکل بگيرد، به طوري كه قبل از ظهور فرقه دمکرات، تکيه بر 

شود اما با  ها در آذربایجان و كردستان دیده ميدر اكثر مطبوعات و تشکل« مظلوميت زباني»
ها ها، پس از ظهور فرقه دمکرات آذربایجان و جمهوري مهاباد، این تشکلفشار و توميم روس

گردند به عنوان مثال همگي جذب فرقه دمکرات آذربایجان و دزب دمکرات كردستان مي
به همت افرادي چون 1320بود و در مهر « جمفيت آذربایجان»جان كه، ارگانروزنامه آذربای

ي و شمس در تبریز شکل گرفته بود و ، رديمي، رزیان، چاووشي، شبستراخگري، هالل ناصري
گردد همين روزنامه، چهار سال قبل از این ارگان فرقه دمکرات مي ،پس از ظهور فرقه دمکرات

 این زمينه چنين نوشته بود: در 1320در 
سبب بدبختي آذربایجان چيست؟ علت اصلي، فقدان وددت بين ملت آذري است. دیگران 

اند به خاطر تررقه داخلي بخووص بين سني و شيفه، ارمني و مسلمان، دهاتي و  توانسته
توانست ایلياتي، كرد و آذري ما را استثمار كنند و آلت دست قرار دهند. تنها زماني خواهيم 

دقوق خود را تأمين كنيم كه این اختالفات را كنار بگذاریم و در برابر استثمارگران تهران 

هدف اصلي ما دمایت از دقوق دمکراتيک مردم در استراده از زبان مادري  …متحد شویم 
 است.

وقت آن است كه دولت قبول كند كه آذربایجاني فارسي زبان نيست و نبوده اسات. زباان   
مادري ما آذربایجاني است. ما هر چه در توان داریم براي ترویج زبان مادري خود در رسمي و 

كردند زبان ماا را ناابود كنناد،     مدارس و ادارات دولتي انجام خواهيم داد. آنهایي كه سفي مي

 .150باید نظر خود را عوض كنند

قه دمکرات آذربایجان بنابراین، تاكيد بر زبان مادري توسط اقوام ترک و كرد تنها مربوط به فر
ها نبوده بلکاه پاس از ساقوط دیکتااتوري رضاشااه، شافار و       یا جمهوري مهاباد و دخالت روس

خواست اكثریت ففاالن این اقوام بوده است بطوریکه قبل از ظهور فرقه دمکارات، دتاي وقتاي    
در  1323دي مااه   21نمایناده در   150نخستين كنگره ایالتي دزب توده، با شركت نزدیک باه  

تبریز برگزار گردید در طول كنگره، نمایندگان تركي، ضمن دمایت شادید از زباان تركاي، آرزو    
داشتند كه این زبان، دومين زبان رسمي در آن ایالت گردد. بفدها دتي در كنرارانس دوم دازب   

هماان از  م كاه نمایناده   در تهاران برگازار گردیاد ادماد دسايني      1324توده كه در مرداد مااه  
آذربایجان بود از سخن گرتن به زبان فارسي براي اعضاي كنررانس سرباز زد و رئيس كنررانس، 
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 .151به عنوان مترجم استراده كند مجبور شد كه از علي شميده

اندكي قبل از تشکيل فرقه دموكرات، وقتي كميته مركزي دزب توده در تهران، توميم 
را با اختيارات تام، جهت ساماندهي و انجام بفضي اصالدات در سازمان  گرفت خليل ملکي

ایالتي، به آذربایجان بررستد او در تبریز با مخالرت شدید گروههاي مختلف مخووصا مهاجر 
نویسدكه اغلب  قرار گرفت كه تاكيد بر زبان و هویت تركي داشتند ملکي در خاطراتش مي

هاي من به زبان فارسي از من ناراضي بودند كه سخنراني»، ریا د بيمهاجران دزبي و دتي محم
ها، به زبان تركي صحبت كند. خواستند كه در سخنراني و به اصرار از او مي« گرفت انجام مي

 نویسد: ملکي در جواب آنها مي

ندارم. ما هم ایراني همانطور كه من با زبان تركي دشمني ندارم، با زبان فارسي نيز دشمني 
ي اطاق  هستيم و تمام ادبيات و علوم را به طور غني در زبان فارسي داریم. دتي در طاقچه

152هر دهاتي آذربایجان دیوان دافظ و سفدي مانند قرآن وجود دارد
… 

امّا مسئله قوميت و زبان تركي، تنها شفار مهاجران نبوده بلکه پس از سقوط رضاشاه، در واقع 
گرتند.  ثر نویسندگان، بخووص شاعراني بود كه به زبان تركي و یا كردي شفر ميدغدغه اك

هاي كارگري وابسته به آن، بيشتر تمایل داشتند كه شفارهایي  بنيانگذاران دزب توده و اتحادیه
كه  چون: آموزش رایگان، تقليل ساعات كار روزانه، برابري و دقوق زنان را مطرح كنند نه این

هاي قومي و زباني با دکومت مركزي بشوند. امّا به ميزاني كه سران دزب  درگير كشمکش
وري و قاضي محمد به بهترین نحو، از  توده، ابفاد قومي را نادیده گرفتند هر دو رهبر یفني پيشه

هاي ایالتي و والیتي و استراده از زبان تركي كه ایجاد انجمن این شفارها استراده كردند بطوري
ارس و ادارات استان، به شفارهاي اصلي در فرقه دمکرات و جمهوري مهاباد بدل و كردي در مد

وري پس از دو روز از اعالم ظهور فرقه دموكرات، در روزنامه  اي كه پيشه گردید. در مقاله
آذربایجان نوشت در مقابل روشنرکران پایتخت مانند محمود افشار)سردبير مجله آینده( و عباس 

دانستند موضع سختي گرفت.  مي« هاي ودشيمغول»، كه زبان تركي را تحميلي از سوي اقبال
 نویسد: روي در این روزنامه چنين مي پيشه

كنند و مدعي هستند كه این زبان بر ما تحميل شده است،  آنهایي كه به زبان ما توهين مي...
اند تا  نان آذربایجان كوشيدههاي گذشته، بيشتر دشم سده دشمنان قسم خوردۀ ما هستند در

زبان زیباي ما را خره و خاموش سازند. خوشبختانه همه آنها شکست خورده و زبان ما زنده 
گذرا نيست، بلکه زباني   مانده است. روشنرکران تهران باید درک كنند كه آذري، یک لهجۀ

ها و اشفار  هاي عميق مردمي است. این زبان افزون بر داستانها، دماسه خالص با ریشه

153گيرد... مردمي، آثار ادبي شفرا و نویسندگان با استفدادي را نيز در بر مي
 

او پس از اعالم موجودیت فرقه دموكرات، موضع فرقه را در قبال زبان تركي، به عنوان زباان  
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كرد و تا آنجا پيش رفت كه خواستار پاالیش زبان تركاي از   رسمي استان، غيرقابل موالحه ذكر 

 .154هاي زبان فارسي و عربي شد واژه

در » اي به عنوان ارگان دکومت فرقه دمکرات چنين آماده در مورد انتخاب روزنامه ۹در سند 
اي باه عناوان ارگاان رسامي آن     این مدت باید باه تهياه و تادوین اساسانامه دازب و نشاریه      

جمفيات  »اما پس از تشکيل فرقاه دمکارات و الحااق    .155«اقدام گردد «صداي آذربایجان»بنام

و رهبران آن به فرقه دمکرات، روزنامه آذربایجان نيز كه ارگان این تشاکيالت باود   « آذربایجان
 گردد.به عنوان ارگان فرقه دمکرات انتخاب مي

بود و هماين، علتاي باراي جاذب       هاي مترقي  شهریور فرقه دموكرات داراي برنامه 12بيانيه 
هاي فرقاه در بيانياه    ات بوده است. رئوس برنامهمردم مخووصا در مرادل اوليه كار فرقه دمکر

 عبارت بودند از:

خواستار اعطاي مختاریت مدني و آزادي داخلي با درظ استقالل و تماميت ایران، ایجاد      
انجمنهاي ایالتي و والیتي، تدریس زبان آذري در مدارس ابتدایي آذربایجان تا كالس سوم و 

ي باالتر به نام زبان دولتي برابر با زبان آذربایجاني، تدریس زبان فارسي فقط در كالسها
ها، مبارزه با بيکاري، توسفه تجارت وایجاد  تشکيل دارالرنون ملي، توسفه صنایع و كارخانه

راههاي تجاري و راههاي ترانزیتي جهت كاالهاي صادراتي، توجه به عمران و آبادي 
اورزان و دذف بفضي از مالياتهاي غير شهرهاي آذربایجان، تأمين ادتياجات دهقانان و كش
ها، توسفه تجارت و توسفه تشکيالت  قانوني، مبارزه با بيکاري بوسيله ایجاد كارخانه

   نرر به یک سوم نمایندگان مجلس  20هاي نمایندگان آذري از  كشاورزي، افزایش كرسي

156شوراي ملي، مورف نيمي از مالياتهاي وصولي در آذربایجان...
 

بيست و دوم شهریور ماه، سران فرقه در منزل محمدتقي رفيفي گرد آمدند و كميته  روز     
وري و مفاونت شبستري انتخاب  تشکيالتي موقت فرقه را مركب از یازده نرر به ریاست پيشه

هاي كارگري( رهبري فرقه دمکرات را پذیرفت و  ریا )رئيس اتحادیه كردند در این جلسه، بي
نيز، توميم كنررانس ایالتي دزب توده مبني بر، الحاق  و زین الفابدین قيامي صادق پادگان

آن دزب به فرقه دمکرات را به استحضار رسانيدند و همچنين در این جلسه، تاریـ 
 به عنوان روز تشکيل اولين كنگره فرقه دمکرات تفيين گردید. بدین ترتيب 10/7/1324

نرر، كه از شهرهاي مختلف و قوبات  247مهر ماه با شركت  10نخستين كنگره فرقه در 
آذربایجان به تبریز آمده بودند تشکيل گردید شركت كنندگان از طبقات مختلف اجتماعي 

 51اي را كه مركب از  بودند این كنگره به مدت سه روز ادامه پيدا كرد و كنگره اساسنامه
اند و از این تاریـ مبارزه و درگيریها فرقه دمکرات با دولت مركزي بر اصل بود به توویب رس
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تشکيل دکومت به  1324آذر21گيرد و تا سر تسلط بر آذربایجان به مدت سه ماه شکل مي
 كند.وري  ادامه پيدا ميباش وزیري سيدجفرر پيشه

ود داشت امّا با اي در شهرهاي مختلف آذربایجان وج پراكنده  هايقبل از این، درگيري   
ها شکل منظم و منسجم به خود گرفت. در عرض این یک  تشکيل گروه مسلح فدائيان، درگيري

ماه، فرقه به تقویت و سازماندهي گروههاي مسلح فدایيان و همچنين جذب افراد جدید و 
هاي ارتش آموزش نظامي در شهرهاي مختلف آذربایجان پرداخت تا آماده براي تسخير پادگان

ميرجفرر باقروف به اتراق ژنرال 1۹45اكتبر  21/ 1324مهر  2۹د. براي این منظور در شو
اي به الوروف بریا كميسر امور داخلي ماسلنيکف فرمانده منطقه نظامي باكو نامه خيلي محرمانه

 رسانند:روسيه نوشته و اقدامات صورت گرفته زیر را به اطالع او مي
شوروي انتخاب « ک.گ.ب»ربه كميساریاي امور داخله ترر از ماموران اجرایي با تج21

شدند تا عليه افراد و سازمانهایي كه مزادم توسفه خودمختاري در آذربایجان ایران هستند 
اقدام كنند این افراد باید از افراد محلي، گروههاي پارتيزاني تشکيل دهند. براي كمک به 

هاي ویژه وزارت ه مدتهاست با ارگانك«كالخوزها»نرر جنگجو از كاركنان ففال  75آنان 
اند مربوط هستند و در انجام اقدامات ویژه نظامي بارها بکار گرفته  شده« ک.گ.ب»داخلي و 

اند. ماموران عمليات و جنگجویان در درجه اول به شهرهاي تبریز، اردبيل، اختواص یافته
یگر اعزام خواهند شد. براي شوند بفدا گروههاي دیگري به مناطق دميانه و مراغه اعزام مي

این افراد از پوشش مفاونت فرمانداري نظامي كه در شهرهاي ایران مستقر هستند استراده 
 ها مفرفي خواهند شد...خواهد شد و جنگجویان نيز به عنوان اعضاي عادي این فرمانداري

نظامي و  هاي آمادگي سياسي،آنها قبل از اینکه به ایران فرستاده شوند در باكو دوره

 157اجتماعي خواهند گذراند

مشخوات افراد اعزامي به ایران آورده شاده و ناماه باا درخواسات هزیناه       ،در آخر این نامه  
از آنجا كه آنها مدت زیادي در آذربایجان »...یابدنگهداري آنان در ایران به این صورت پایان مي
ریاال تخوايص داده    100000دهياد  كنيم دستور خواهند ماند لذا براي هزینه آنان خواهش مي

 158«شود

فرقه دمکرات متينگي برگزار كرده  28/7/24شهرباني سراب گزارش داد كه در 10/8/24در 
آقا علي اصغري از تشکيل آنجا یفني سيدمحمدي هاشمي و عزت و جالب اینکه خود مالکين

داد كه در  فرمانده دسته سراب گزارش 24/8/24در  159دهندگان و سخنرانان متينگ بودند

ها در اختيار افراد فرقه گذاشته شده و در محال دیزمار دو دو كاميون اسلحه از طرف روس ،شب
 فدائيانشير از طرف كاميون اسلحه بين رعایا پخش گردیده در همين روز، دسته نظامي عجب

با مراغه و فرقه افتاده و راه ارتباطي بين تبریز  فدائيانخلع سالح و زنداني شدند و شهر بدست 
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 مياندواب را قطع كردند.

تظاهرات متفددي در شهرهاي مختلف آذربایجان صورت  ،نوامبر از طرف فرقه 12در    
فرقه دمکرات اقدام به مسلح كردن نيروهاي خود كرده و مقابله و درگيري  ،گرفت بدنبال آن

ي تحکيم وضفيت در همين زمان، دولت برا .قواي فرقه دمکرات با نيروهاي دولتي عملي شد
نيروهاي خود و مقابله با افراد مسلح فرقه و اوضاع متشنج آذربایجان در صدد اعزام دو گردان 
سرباز و یک دسته ارابه جنگي و یک گروهان ژاندارم  به فرماندهي سرهنگ امجدي به 

روسيه و اعزام نيرو به آذربایجان را از مقامات  1324آبان26 آذربایجان برآمد مقامات ایراني در
ها، دو گردان مذكور از تهران بسوي سرارت شوروي درخواست كرده اما عليرغم مخالرت روس

آبان 28تبریز به راه افتاد آنها شب را در كرج كه در آن زمان روستایي بيش نبود بسر برده و در 
تش رئيس ستاد كل ارماه بطرف قزوین به راه افتادند این دو گردان با دستور ژنرال آلکسي 

فرماندهي سرهنگ اسميرنوف ه آباد بين تهران و قزوین توسط قواي روسي بشوروي در شریف
آبان متوقف شده و بفد از مفطلي نزدیک به یک ماهه، سرانجام در  2۹ بفد از ظهر 2در ساعت 

 .160گردندآذر ماه به تهران باز مي 23

اغه نيز آغاز شده و یک هزار آید كه در همين زمان، تنشها در مرها چنين برمياز گزارش  
مهر مراغه توسط كبيري مسلح شده آماده دمله به مراغه و بناب بودند و در ميانه نرر در خوشه

نيز رعایا مسلح شده سيم تلگراف را قطع كردند. در همين زمان، مقامات شوروي در تبریز مانع 
از طرف  مورد دمله شدند كه هيچ نيروي نظامي از لشکر تبریز براي كمک به نواديمي

 161گروههاي فدایي خارج گردند.

برطبق گزارش فرماندار اردبيل، در آستارا ميرایوب شکيبا چهره پيشکسوتي كه قبل از این    
هایي در اوایل مهرماه وارد وري آشنا و دوست بوده به همراه اعالميهدر زندان رضاشاه با پيشه

 1324و سپس در آستارا در پنجم آذرماه 162ل دادهآنجا شده و فرقه دمکرات را در آنجا تشکي

عوامل فرقه دمکرات به ژاندارمري دمله كرده پس از دو ساعت زدوخورد، ژاندارمري را تسخير 
اند و مهاجمين كنترل ها، سرهنگ ظهيرنيا به همراه سه نرر كشته شدهكرده  و در این درگيري

 .163اندشهر را بدست گرفته

ش. به وزارت كشور گزارش داد كه  یک 1324دبيل در دهم آبانماه ادتشامي فرماندار ار  
عده دویست نرري از اعضاي فرقه دمکرات و مهاجرین به رهبري دسين جودت، عزیز فرهنگي 

دسين مظرر دبيرستان صروي شهر را گرفته و مدیر و افراد دبيرستان را اخراج كرده آنجا و خان

 .164اندها پایگاه خود ساختر

گرفت ادامه پيدا ها كه به كمک و پشتيباني ارتش سرخ در ایران صورت ميرياین درگي
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فرقه دمکرات آذربایجان توانست كنترل شهرهاي مختلف  1324آذر21كرده و در نهایت تا 
 آذربایجان را بدست گرفته و دولت خود را مستقر كند.

ان ایران برگازار كردناد   ابتدا، طرفداران فرقه دمکرات تظاهراتي در سراسر شهرهاي آذربایج 

و  165كناد كه باقروف در گزارشي به تفداد نررات شركت كننده در شهرهاي مختلف اشااره ماي   

 1324آباان 2۹ناوامبر/  20خواستار انتخابات مجلس ملي آذربایجان شده كه اندكي بفد، در تاریـ 
مناطق آذربایجان  مجمع ملي آذربایجان در سالن تئاتر شهر تبریز افتتاح شد و نمایندگان از همه

به استثناي نمایندگان اردبيل و سراب، كه به واسطه برف شادید   امادر این جلسه شركت كردند 
-و بسته شدن راهها نتوانستند به موقع برسند. اولين جلسه با سخنراني داجي عظيم خان، مسن

دموكراتياک   هاي جنابش ترین چهرهترین نماینده و برادر ستارخان كه به عنوان یکي از قدیمي
در این زمينه  1۹45نوامبر  21آغاز گردید. باقروف در گزارشي به استالين در  بودآذربایجان ایران 

 نویسد:چنين مي
اولين جلسه مجمع ملي آذربایجان در ميان شور و شوق زیادي انجاام گرفات در جلساه     

د وضافيت در  وري، رئيس فرقه دماوكرات، گزارشاي در ماور   شبانه مجمع نيز سيدجفرر پيشه
آذربایجان ایران و وظایف جنابش دموكراتياک ارائاه داد. تبریاز آرام اسات، داوادثي وجاود        

 .166ندارد

كند كه فرقه دمکرات بر تبریز مسلط شاده  آذر گزارش مي 1نوامبر/22باقروف در نامه مورخ  

ر كنگره آبان مجلس ملي آذربایجان د 30نوامبر/ 21. در 167و تمامي ادارات را در دست خود دارد

ماردم را باراي    يهاا كنگاره درخواسات   انتخاب كارد نرر  3۹ملي مركب از  ايخود، یک كميته
اي، آن را باراي  خودمختاري آذربایجان در چارچوب ایران توویب كرده و در طي یاک اعالمياه  

تجرباه   ،از آنجاا كاه ساران فرقاه     168دولت ایران و برخاي كشاورهاي دموكراتياک فرساتادند    

د از باكو خواسته شد براي اداره هر وزارتخانه یک نرر مشاور غيررسمي اعازام  كشورداري نداشتن
دسامبر درخواست دولت ملي آذربایجان را باا اساتالين، مولوتاف،     1۹اي در كنند باقروف در نامه

اما  هاین درخواست را الزم و ضروري دانست نيز باقروف خودشو بریا و مالکنف در ميان گذاشت 
به ایان   ،افراد اعزام شده به عنوان مشاور باید هویت شوروي خود را بروز ندهند پيشنهاد كرد كه

 .169درخواست پاسـ مثبت داده شد

ها در آن وقتي ميوآپریک دبير كنسولگري آمریکا در باكو به وقایع آذربایجان و نقش روس
منيت ملي( به اف)كميسر امور داخلي( و یميليانف)كميسر اكند باقروف از طریق یفقوباشاره مي

اوف( و ژنرال اوف، ابراهيموف،دسنهاي باكو)آتاكيشيمسئوالن آذربایجان ایران یفني سه تایي
 دهد:دهد و چنين هشدار ميروسوف دستور پنهانکاري بيشتر مي

هاي اداري و نظامي آذربایجان ایران گزارش رسيده كه رفقاي ما در از طریق سازمان
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داند به الزم مي كنند. رفيق سركرده )باقروف(لني اقدام ميكمک به رفقاي محلي كامال ع
شما و رفقاي شما هشدار دهد كه فراموش نکنيد شما در سرزمين بيگانه هستيد و باید نهایت 

فه شوروي نه تنها از طرف پنهانکاري را رعایت كنيد و ضمنا بدانيد عملکردهاي هر تب
باشد....بنابراین به همه ها و دیگران زیر نظر ميترک ها،ها و آمریکایيها بلکه انگليسيایراني

همکاران خود توصيه كنيد در مورد كار با رفقاي محلي ادتياط و پنهانکاري كامل را رعایت 

 .170كنند

وري كه از تبریز دومين راي را براي ورود باه  از عجایب روزگار اینست كه سيدجفرري پيشه 
ها به رهبري سيدضياالدین طباطباایي باا   هي از فئودالمجلس چهاردهم كسب كرده بود اما گرو

پاس از بدسات گارفتن     ،اعتبارنامه او مخالرت كرده و مانع ورود او به مجلس شده بودند اكنون
رهبري فرقه دمکرات، سيد محمد صادق طباطبایي رئيس همان مجلس چهاردهم در پي تطميع 

دمکرات دست كشيده و باه تهاران آماده و    خواست از رهبري فرقه وري مياو برآمده و از پيشه

 .171كرد!وري آن را رد ميمسندي را قبول كند و عضویت دولت را بپذیرد و اكنون، پيشه

 

 كردها ها در بینهای روستال ش ـ 6

هاي  از زمان دتي قبل از ورود مترقين به ایران، مناطق كردنشين مکریان، مورد توجه دولت
دضور جاسوسان آنها از چشم ناظران محلي نيز دور نمانده بود متخاصم جنگ دوم جهاني بود و 

 خوانيم كه: در كتاب خاطرات زندگي پرماجراي دكتر آسو مي
در جوار خانه عبداهلل درویش یک مهاجر روس با مادرش دو دكان اجاره كرده بود یکي محل 

قاي كه این آ كردند. غافل از این فروش بستني بود و در دكان دیگري زندگي مي
فروش یک سرهنگ روسي و عضو ففال چکا ]پليس مخري شوروي كه بفدها به  بستني

ساز خواهد شد. شوفر سرهنگ رئيس پادگان  هم  ک.گ.ب تبدیل شد[ است كه بفدها مسئله
ها  هاي چکا بود كه بفد از اشغال ایران از طرف قواي مترقين و آمدن روس یکي دیگراز مهره

 . 172د و به ریش مردم خندیددرجه دقيقي خود را نوب كر

برد كه در آن نام مي «لورنس كردستان»به عنوان  «جفرراف»روزولت نيز از شخوي روسي بنام
 كُرد مأمور یک»...اي برقرار كرده بودهگشته و با آنها ارتباطات گستردهكُردها مي زمان در بين

 در او پلکيدمي كُرد قبایل نبي در بود كه هم« جفرراُف»  كاپيتان اسم به ي شوروي تبفه نژاد

 رهبران تمامي با و پوشيدمي محلي لباس كه بود كُردي «لورنس.اس.تي»یک خودش نوع

 بود منطقه در شوروي نژاد كُرد مأمور تنها او بود كرده برقرار ارتباط شمالي مناطق كُرد ایالت

 «173هاي شوروي بودندآذربایجاني از عموماً مأموران يبقيه و

جاسوس برجسته روس و رئيس كل سازمان جاسوسي شوروي در ایران كه پاس از  آقابکف  
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من به ميناسايان دساتور دادم   »نویسد: به فرانسه پناهنده و خاطرات خود را انتشار داد مي 1۹30
كه اولين قدم را براي تشکيل شبکه جاسوسي در بين كردها بردارد و شهر ساوجبالغ) كنوني( را 

   174«مركز این عمليات انتخاب نمودم.عنوان اولين  نيز به

هاي امریکایي و انگليسي نيز باراي نراوذ در   ها، دولتالبته در كنار اقدامات جاسوسي شوروي
، یفناي درسات یاک مااه پاس از      1۹41سپتامبر  25بار در  كردستان بيکار نبودند آنان، نخستين

يسي و امریکایي را باه دیادار  باا    اشغال ایران از سوي نيروهاي بریتانيا و شوروي، دو افسر انگل

اي كاه كميتاه مركازي    بينايم در بيانناماه  . جاي تفجب نيست كه ماي 175محمد فرستادند قاضي

جمفيت ژ.ک در نيشتمان ارگان جمفيت انتشار داده از هر دو كشور شوروي و انگليس به عناوان  
الاه در ساتایش تماام از    دوست و داميان آزادي و عدالت یاد كرده. در این بياننامه در چندین مق

 تانسا ه و در كناار آن در ساتایش از انگل  لنين درج شاد  از انقالب اكتبر روسيه به همراه عکسي
 آورده است:

ملت كرد مدتهاست نجابت و بشر دوستي بریتانيا را ادساس كرده كه این دکومت بزرگ در 
د ملتهاي كوچک طول تاریـ امپراطوري خود هميشه دافظ آزادي و استقالل و تربيت و رش

جهان بوده و بارها چون دال، براي ادقاق دقوق ملل كوچک، در مقابل دولتهاي بزرگ و 
ستمکار قد علم كرده و آسایش ملت خود را در راه آسودگي مردم نهاده است. به ویژه پرتو 

 176این نور اكنون به كُرد بيچاره و بدبخت و ستمدیده تابانده...

هاي او براي جلب دمایت بریتانيا به كرات دیده مله ژكاف، تالشدتي پس از ورود قاضي به كو
با  ذبيجي عبدالردمن توسط قاضي 1۹45 دسامبر اواخر كه در  كندمي اشاره شود كوچرامي

 اعالم از بفد مهاباد با بریتانيا رسمي مناسبات برقراري امکان درباره تبریز در بریتانيا كنسول

بنابراین،  177.بود مبهم و سرد هاانگليسي پاسـ ،باز اما تگرف تماس آینده در خودمختاري

 به آمده بوجود اوضاع و شرایط تأثير و تحت موارد از ايپاره برعکس فرقه دمکرات، كومله در

 موضوعات از دیگر برخي در اما كردپيدا مي گرایش آن هايسياست از دمایت و شوروي سمت

 تأسيس در بریتانيا اقدام مثال، از عنوان خاست. بهرميب آمریکا و بریتانيا عملکرد از دفاع به

صداي »اي تحت عنوان نام كردستان در ديراي فلسطين و نيز انتشار مجله به رادیویي ایستگاه
 جهانِ دارِ آزادي پرچم باد زنده شفار با و كرده یاد نيکي به بغداد در كُردي زبان به« جهان جدید

شدت  به جهان كوچک ملل آزادي و دقوق از دفاع در شورك این نقش از بزرگ، بریتانياي

 178.«است كرده استقبال

ها در مناطق اشغالي، باراي تاامين نيازهااي    روس در اوایل اشغال ایران توسط ارتش سرخ، 
خود به آذوقه و محووالت كشاورزي و نيز تامين امنيات منااطق، باا برخاي روسااي عشاایر و       

برقرار كرده و ددود سه ماه پاس از اشاغال ایاران، گروهاي از      ین و مالکين محلي ارتباط متنرذ
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در  هماایون  سفيدهاي كرد رضائيه و مکریان را به باكو دعوت كرده بودند ها و فئودالشخويت
 نویسد:اوف براي دعوت كردها به باكو ميمورد تالش ژنرال آتاكيشي

 دعوت بوكان به را مهاباد و بوكان سقز، مناطق عشایرِ روساي از تفدادي ها...انگليسي

 سراي مهمان كه تجمع محل در مهمانان تمام هنوز كه موقفي و مقرر روز در كردند.

 جيپ ماشين عدد دو بودند، نشده وارد هنوز نيز هاانگليسي و نيامده گرد بوكان بود، قدیمي

 آن درشدند.  پياده آنها از شوروي افسر چند و نموده توقف سرامهمان درب جلوي نظامي

 از بود. برخي رفته بوكان به امدایي با مالقات شيرزاد براي بيگ علي عمویم نزد من هنگام

 نمودن مخري صدد در و روس ترسيده افسران يمشاهده با محل آن در داضر افراد

 كرد اعالم آنها رویي بهخوش با آتاكچيوف سليم ژنرال اما آمدند بر خود همراه هاياسلحه

طرف  از وي كه گرت آنان به مهمانان، با موافحه از بفد و است آزاد حهاسل داشتن كه
 شوروي اتحاد به باكو از دیدار براي را جا آن در داضر افراد تا دارد مأموریت شوروي دولت

 شوروي با كُردها دوستي و نظر جلب و كردن آشنا هدف با بيشتر سرر این نماید. دعوت

 17۹گرفت صورت
دهاد كاه    وزیر گزارش ماي  اي به نخست طي نامه 1320یران، در آذرماه اداره كل شهرباني ا 
توقف نموده و روز چهاارم باا    خانه)ایران نو(از رضائيه به تبریز وارد و در مهمان»نرر ازكردها 15
نرر دیگار از همراهاان    نرر از همراهان خود به عنوان مهماني به بادكوبه عزیمت نموده و پنج  ده

 كناد: چنين مفرفاي ماي    دسن ارفع، اسامي این مهمانان را« باشند. ز متوقف ميمشاراليه در تبری
قاضي محمد سردفتر و دقوقدان، اميراسفد دهبکري، مجيدخان از مياندوآب، داجي باباا شايـ،   »

ه دوسات دسان، ممادوي از    زاده بوكان، رشيد وطه هركي، زیرو بهادري از قبيلا عبداهلل ایلخاني
داج قرني آقا، كاكادمزه مامش، سيدمحمد صادق فرزند سيد طاه ناوه   خان زرزا، شکاک، موسي
   .«شيـ عبيداهلل...

در این زمان قاضي محمد نه به عنوان عضو دزب بلکه صرفا به عنوان یک شخويت دیني 
 تا نوامبر25 از شدگان دعوت بوده و جمع مسافرین داراي افکاري متراوت بودند.

 هايففاليت از بازدید به و برده بسر باكو روز در دت دهبه م 132 آذر14تا  1۹41/4دسامبر5

 نخست باقروف ميرجفرر با ها پرداختند وسربازخانه ها،كارخانه هاي تبليغاتي،گردش و فرهنگي

 مطرح محتاطانه و كلي بسيار صورتي به را كرد يمسئله كرده دیدار آذربایجان شوروي وزیر

در قبال اعتراضات دولت ایران، انگليس و تركيه،  گشتندروزي كه به ایران باز . فرداي180كردند
 باكو به خود گرته بود آنها كرده توصيف فرهنگي سرري را سرر تهران این در شوروي سرير

قاسملو كه در آن زمان نوجواني یازده ساله بوده در مورد پدرش كه جزو این  .آمده بودند
 نویسد:مسافرین سي نرري بوده در خاطراتش مي
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ب به یاد دارم كه زماني كه برگشت چندین گوني قند و یک اسلحه شکاري با خود آورده خو
بود مشخص بود كه شوروي ها قند و ترنگ و چند شي دیگر را به عنوان هدیه به همه اعضا 

 181داده بودند به ویژه قند بسيار با ارزش بود چون در ایران كمياب و گران بود...
 ها،كارخانه از بازدید به باكو در را روز چند كُرد، روساي و ني ایگلتون، بزرگانوشته به

 باقروف جفرر با مالقات براي را آنان شبي سپس گذراندند و سينماها مزارع ها،تماشاخانه

 يدیرینه دوستي مورد در مهمانان براي او بردند وي منزل به شوروي آذربایجان وزیرنخست
 بسيار تأكيد راند سخن آنها با شوروي اتحاد ينظر ویژهدسن و دوستي نيز و آذربایجاني و كُرد

 كمال با باید ایران اداري قوانين امنيت دارد، به شدیدي نياز منطقه كه بود این بر هاروس

 باید است، شده گرفته ارتش ایران از كه هایيسالح تمام و گيرد قرار اجرا و توجه مورد ادترام

 كرد ادساس شوروي اینکه جز نشد، عاید اينتيجه گرتگو، و گردهمایي این از شود داده پس

 با دوستي ضمن ابراز هاكرد...روس خواهد تحریک و بيدار بيشتر را ملي دس منطقه، در ناامني

 قند چون هم كمياب مواد از كردند ومي بينخوش آینده به و اميدوار را آنان كُردها، نمایندگان

 .182دادندمي ارقر آنان اختيار در مرتب چاي و
كم با فرا رسيدن پایان جنگ و آغاز مسئله نرت شمال، براي ایجاد فشار بيشتر بار دولات   كم

ایران، شوروي در صدد برآمد قلمرو نروذ خود را به مناطق كردنشين نيز گساترش دهاد. اولاين    
بوجاود   افارتباط رسمي بين كومله و شوروي از طریق یکي از افسران ارتش سرخ به نام عبداهلل

اندكي  183آمد كه بفدا تا دد تشکيل انجمن دوستي كردستان و شوروي در مهاباد گسترش یافت

در تبریز انجمن دوستي و فرهنگي آذربایجان و شوروي بوجاود  1۹44نوامبر27قبل از این نيز در 
 آمده و صمد ورقون شاعر آذربایجاني به سرپرستي آن برگزیده شده بود.

ها به كوملاه ژكااف نزدیاک شادند و در صادد      ت امتياز نرت، روسبا پایان جنگ و درخواس
كام توانساتند از   را كام « ژ.ک»را دگرگون سازند ابتدا، آنها افراد نخباه « كومله ژ.ک» برآمدند تا

خواساتند جاایگزین آنهاا كردناد و باا      گيري خارج كرده و كسان دیگري را كه مي سطح توميم
ري در جمفيت برآمدند. بنابراین مسأله تغييار جمفيات و   اعمال فشار بيشتر، در پي تحوالت دیگ

 مطرح شد. 1324تبدیل آن به دزب دمکرات كُردستان در آذرماه 

ها در دازب دیاده نشاده اماا باا      تا پایان جنگ جهاني دوم، هيچ نشانه از دخالت و نروذ روس
كاه   1324اردیبهشات 1۹45/10آوریل30هاي پایان جنگ و خودكشي هيتلر درآشکار شدن نشانه

ساخت روابط روسايه باا كردهاا وارد    خروج قوامي مترقين براساس توافقنامه تهران را الزامي مي
گردد و به نوشته مک داول، تشویق كردها به خودمختااري از ساوي روسايه    مردله جدیدي مي

هاا، كساب خودمختااري از    . اما باید خاطرنشان ساخت كه بدون تشاویق روس 184گرددآغاز مي

از  1321كه خانم آن لمبتون در دیاداري كاه در   قلبي اكثر اعضاي جمفيت بود بطوريمکنونات 
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نویسد كه با كردها كه صحبت كردم همگي غرق در شورِ و شاوق اساتقالل   كردستان داشته مي

ها مخالرت كردند سه سال بفد، وقتي دولت ایران باه درخواسات   . اما در آن زمان روس185بودند

-ها به مشوق و دامي جنبش خودمختااري و اساتقالل  ـ منري داد روسها پاسامتياز نرت روس

ها براي اهرم فشار بر دولت ایران جهت كسب امتياز نرت، در طلبي كردها بدل شدند البته، روس
هاي داخلي در آن مناطق وجود مناطق دیگر ایران هم تالش كردند اما موفق نشدند چون زمينه

ها و هم در بين كردها مستفد بود: اوال، یل زیر هم در بين ترکهایي بدالنداشت اما چنين زمينه
آنهاا را باه كلاي     ،هاي تحقيرآميز دوران رضاشاه نسبت به زبان و فرهنگ ایان دو قاوم  سياست

عاصي ساخته بود. دوما، باید به مرز مشترک این دو تشکل با روسيه اشااره كارد. ساوما. وجاود     
اینان ایرانياني بودناد كاه از    .مت رضاشاه وارد ایران شدندشماري كه در اواخر دکومهاجرین بي

شهرهاي مختلف آذربایجان براي كارگري به آنسوي ارس رفته بودند و در شوروي داضر نشاده  
از آن كشور اخاراج   1317و1318هايبودند تابفيت آن كشور را بپذیرند، در نتيجه، در دوالي سال

ي آذربایجان آمدناد باا برخوردهااي تحقيرآمياز مااموران      شده بودند اما وقتي به ایران و شهرها
 .رضاشاه مواجه شده و نررتشان نسبت به دکومت ایران انباشته شد!

نااني   چيزترین افراد ایراني بودند كه به امياد یاافتن تکاه    این مهاجران از بين فقيرترین و بي
خيز رفته بودناد.   اطق نرتجهت ادامه زندگي جالي وطن كرده و براي كار، به منطقه قرقاز و من

با كشتي به بنادر پهلاوي   1317اسرند16نرر بودند كه در روز 700 اولين دسته از مهاجرین ایراني

. موج اصلي دستگيري، كشتار و اخراج ایرانياني كه در آذربایجان شاوروي زنادگي   186وارد شدند

قاومي هار   یکدسات كاردن   »شدت گرفت مقامات شوروي باا شافار    1317/1۹38كردند در  مي
هاا و اخاراج شادگان و همچناين،      بدان اقدام كردند. آمار دقيقي از تفداد دساتگيري « جمهوري

دادود   1312كساني كه بفداً در اردوگاههاي اجباري كشته شدند وجود ندارد، امّا از خرداد تا مهر
شاده و دولات   هایي از جلرا وارد ایران سوار، آستارا، خداآفرین و بخشپنج هزار نرر از طریق بيله

م. نياز  1۹38ش/1317ایران آنها را به نوادي زنجاان، مياناه و جناوب فاارس فرساتاد. در ساال      
شوروي، ددود شش هازار نرار ایراناي را باه جارم جاسوساي دساتگير و زناداني كارد و زن و          
فرزندانشان را به ایران تبفيد نمود ددود سه هزار نرر از افراد دستگير شاده توانساتند وارد ایاران    
گردند اما شهرباني ایران از ورود بقيه افراد جلوگيري كرد. چون دولت شوروي تماام وجوهاات و   

را تبادیل باه كااال     خاود  هااي گرفت و آنها مجبور بودند سر مرز، تمام پولمي را جواهرات آنها

رده و ها آنهاا را تلکاه كا   و كاالها را وارد ایران كنند اما در ایران نيز، ماموران و ژندارم 187كرده

 گرفتند.برخي اموالشان را مي

ماه   12/ 1317اردیبهشات   22یفنيبر اساس مندرجات یک پرونده، تنها در عرض یک روز  
ایراناي در آذربایجاان شاوروي     8۹7۹نرر به ایران بازگردانده شاده و تفاداد    14121 تفداد1۹38
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در ایران نياز مهااجر    و« همشهري»را در آن سو به تحقير آنان 188.دستگير و روانه زندان شدند

ناميدند بنابراین، در هر دو كشاور تبفيادي بودناد! البتاه در ميانشاان ماامورین و جاسوساان        مي
شوروي نيز بود كه آن كشور در لباس مهاجر در ميان آنان به ایران فرستاده باود. تفياين محال    

شاد.  ين ماي فا یک تبفيادي توساط دکومات رضاشااه ت     زندگي آنها به اختيار خود نبوده و مانند
دکومت رضاشاه برخي از آنان را زنداني ساخته برخي توسط مااموران سركيساه شاده و هرچاه     

-ها با كارگري در آنسوي ارس جمع كرده و با خود آورده بودند ماموران رضاشاه به زور ميسال

گرفتند. این گروههاي مهاجر در شهرهاي مختلف ایران و آذربایجان پراكناده شادند و سااختار    
طبيفي شهر تبریز را بر هم زدند. دکومت رضاشاه نظر خوبي به آنها نداشت و باا انتشاار كتااب    

هاي جاسوسي شوروي، ایان نظار   ف یکي از سران گ.پ.ئو و كشف شبکهخاطرات سرگي آقابک
هااي سيساتم   شد. اكثریت قااطع ایان گاروه عاصاي از سياسات     هم تر دکومتي دتي بفدا تيره
 در صروف فرقه دمکرات خواهيم دید.رضاشاهي را اندكي بفد 

هااي ماركسيساتي بودناد و در    روسيه متاثر شده و جذب اندیشاه 1۹17آنان از فضاي انقالب
كردند بنابراین، مورخيني كه در بوجود آمادن فرقاه   ها را به ایران منتقل ميبازگشت، آن اندیشه

كنناد باه ایان هماه     يدمکرات و جمهوري مهاباد تنها به عامل خارجي یفناي روسايه تکياه ما    
 اند.توجهفاكتورهاي تفيين كننده بي

داد در آذربایجان ایران بيشتر از استانداران نظامي دکومت مركزي در دوره پهلوي ترجيح مي
در دوره پهلااوي اول از  .كااه بيشااتر آنهااا در ساانين بازنشسااتگي بودنااد اسااتراده كنااد كساااني

اینهاا بودناد: مخبرالسالطنه هادایت، اميرلشاکر      والياان و اساتانداران آذربایجاان     1320تا1300
اهلل ميارزاي جهانبااني، عباداهلل خاان اميرطهماسابي،      اسماعيل آقافضلي، محمد موادق، اماان  

 .189منوورالملک، دسين سميفي، خليل فهيمي، باقر كاظمي، عبداهلل مستوفي، امان اهلل اردالن

سياساي یفناي آذربایجاان    ش بر اساس توميم هيئت دولت، آذربایجاان باه واداد    1311در 
شرقي استان سوم و آذربایجان غربي استان چهارم تقسيم شدند پر واضح است كه هدف از ایان  

خاواهي ایاران باوده    تجزیه آذربایجان، فروكاستن از اهميت و نقش تبریز به مثابه كاانون آزادي 
 است.

زميناه را باراي    نروذ پيادا كارده،  ژكاف  كومله، شوروي توانست در ش1323تا اواخر سال   
اى از انجمان رواباط فرهنگاى خاود را در     تغيير كلي آن فراهم نماید آنان، پيش از هر چيز شفبه

مهاباد گشودند، در سند مربوط به گزارش محرمانه ساتاد ارتش)لشاکر آذربایجاان( باه نخسات      
 كنسول روسيه در اروميه وارد مهاباد شده:1324وزیري آمده است كه در سي فروردین

من روابط فرهنگي ایران و شوروي را در منزل قاضي محمد افتتاح كارده و از ده نرار   انج
نویساي گردیاد ولاي پارچم ایاران و تمثاال       هيئت مدیره و صدو یاک نرار موسساين اسام    
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الادین ایاوبي را نواب    اعليحضرت همایون شاهنشاهي زیب مجلس نبوده و عکاس صاالح  

 .190الل كردستان بوسيله چند نرر خواند شدنموده بودند و اشفار مهيجي هم در مورد استق

ک و بدسات گارفتن رهباري    -موضوع دیگر در این زمان، عضویت قاضي محمد در كومله ژ
هاي قادر مدرسي و قاسم قادري مسئله عضویت را با او در آن است دو نرر از اعضاي كومله بنام

در به كومله هر چاه   گردد اما براي كمکميان گذاشتند و قاضي گرت بوورت رسمي عضو نمي

قاضي كه در ظاهر دتي عضو كميته مركزي كومله ژكاف هم   191د دری  نخواهد داشتتوان دار

 نبود، اما در عمل هدایت و رهبري جمفيت تحت تأثير نروذ او بود.

داكي از ففل و انرفاالت شوروي بود چرا كاه تاا زماان وجاود      ،ورود قاضي محمد به كومله 
هاا وجاود نداشات و باا پایاان جناگ و آغااز        امتياز نرت از سوي روسجنگ، مسئله درخواست 

طلباي روي  ها به مسئله مورد عالقه كردهاا یفناي جادایي   درخواست امتياز نرت، بالفاصله روس

كنناد  برخي منابع ادعا مي .آیدو لزوم تغيير در ژكاف و رهبري آن پيش مي 192خوش نشان داده

اند اما آنهاا از ایان كاار خاودداري     ان شریري مراجفه كردهها به چند نرر از جمله عمرخكه روس

نویساد كاه   . ایگلتون مي193كندكنند و او قبول مينموده و سرانجام به قاضي محمد مراجفه مي

عبداله افندي گيالني مالقات نموده ساپس باه ساراغ امرخاان     اف در تبریز اول با شيـآتاكيشي

روزولت مفتقد  .194روندندانسته به سراغ قاضي محمد ميشریري رفته اما سرانجام آنها را مناسب 

 .195قاضي را به عضویت خود پذیرفت ،هارار شوروياست كه كومله به اص

تجدید ديات كردستان( مبدل به دازب دماوكرات   «)ژ.كاف»در مهاباد، قبل از اینکه جمفيت 
ن ارتباطات بيشاتر از  ها داشته كه ایكردستان گردد این جمفيت كجدار و مریز ارتباطاتي با روس

گرفات در یکاي از اساناد آرشايو اتحااد      ها در تبریز و اروميه صورت ميكانال كنسولگري روس
جماهير شوروي، به موضوع گرتگوي سركنسول شوروي در شهر اروميه با دو تان از نماینادگان   

اشااره   1۹44زاده در نهام ساپتامبر   قاسم ایلخاني یفني عبدالردمان ذبيحي و« ژ.كاف»جمفيت 
ارتباط بسيار مناسابي  « ژ.كاف»دانيم كه ذبيحي شخويت برجسته جمفيتشده. همچنين ما مي

در چاپخاناه  « نيشاتمان »یفني « ژ.كاف»كه ارگان با كنسولگري شوروي در تبریز داشت بطوري
شد جالب اینجاسات كاه   ها منتشر ميگري ارامنه در تبریز تحت دمایت كنسولگري روسخليره

ها پس از سقوط فرقه دمکرات باقي مانده و توسط دکومت ایران كشاف  نه دتي سالاین چاپخا
مارداد وجاود داشات اماا پاس از كودتاا وقتاي        28نشده بود و همچنان دتي پاس از كودتااي   

كند دازب تاوده در آن زماان دسات باه      به تبریز مسافرت مي 1333اسرند22محمدرضاشاه در 
گيرند سرانجام باه  ود كه وقتي ماموران رد این اعالميه را مياي بر عليه شاه زده بانتشار اعالميه

 رسند در گزارش محرمانه شهرباني چنين آمده:چاپخانه مزبور مي
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...بالفاصله محل مورد نظر بوسيله مامورین مربوطه بازرسي شد، در نتيجه، چاپخانه فرقه 
و كوملاه كردساتان و   دمکرات آذربایجان با كليه دروف و كليشه هااي روزناماه آذربایجاان    

 . 196مقداري اوراق و مداركي دیگر كشف شد

گردد نظير: نقاب سارخ، شاراب سارخ،    در این مقطع زماني، اشفاري كه در نيشتمان چاپ مي
اطاق سرخ و...همگي داكي از تحت تأثير قرار گرفتن از فضاي كامالً سرخ دااكم بار منطقاه و    

 ها دکایت دارد.نزدیک شدن جمفيت به روس

و با دضور كنساول شاوروى    1324مراسم گشایش انجمن روابط فرهنگى كه اردیبهشت در 
ماادر  »نشان داده شد كه در آن فرزندان كرد ئى به گویش كردى«اپرا»صورت گرفت در اروميه 

بخشايدند. برخاي   او را از اسارت سه راهزن، یفنى ایاران و تركياه و عاراق، رهاائى ماى     « وطن
ایشنامه، عبيداهلل ایوبيان بوده كه خودش نيز نقش یکي از سه فرزناد  مفتقدند كه نویسنده این نم

غني بلوریان كه یکي از بازیگران این نمایشنامه باوده در ماورد زماان     ،197كردهمادر را بازي مي

شادند جااي قاضاي محماد و     مردم گروه گروه در محل نمایش جمع مي»اجراي آن مي نویسد
ده بود پس از خيرمقادم باه مهماناان، كااک عباداهلل      كاپيتان جفرراف در ردیف اول مشخص ش

نهري، یکي از رفقاي بازیگرمان به زبان روس خيرمقدم گرته و سپس موزیاک نماایش نواختاه    

در این نمایشنامه، قهرمان اصلي زن نمایشنامه مادر وطن كردستان بود كه مورد تجااوز  . 198شد

شاد كاه ناگهاان فرزنادان     يه واقاع ماي  سه اوباش پليد و گردن كلرت یفني عراق و ایران و ترك
 كردند:كردستان به همراه سربازان روسي وارد صحنه شده و مام ميهن را از زنجير آزاد مي

شد و این كلمات بر آن نقش بساته باود زناده بااد     ... برسينه اش پرچمي سرخ پدیدار مي
مختلاف مهابااد،   این نمایش كه چندین بار و در شاهرهاي  « استالين، رهاننده ملل كوچک...

انگيز بود كه همه كردهائي كه براي دیدن آن آماده  نقده، اشنویه اجرا شد بقدري مهيج و غم
بودند با صداي بلند مثل مجالس روضه خواني گریه كردند و مجلس از دال عادي خارج شده 

  199بود

 اشفار از رشف پنج اساس بر نمایشنامه این كه گویدمي وطن( مادر نقش )بازیگر نهري عبداهلل

-این نمایش از جنبه تاثيرگذاري كامال استادانه نوشته شده بود بطوري 200بود شده ژار ساختههه

همدیگر نهاده هاي ردن یکدیگر انداخته و سر بر شانهكه مردم پس از دیدن نمایش دست در گ

 ۹0ن كه البته در آن زما 201كردند كه انتقام كردستان را بگيرندگریستند و سودگند یاد ميمي

اند، اینجاست كه اهميت و ارزش تئاتر درصد از مردم كردستان توانایي خواندن و نوشتن نداشته
 شود.كردي و تاثير آن به خوبي روشن مي

كه برخي از اعضاي كوملاه  عضویت قاضي در كومله، نقطه عطف و تفيين كننده بود در دالي

مخالف دضورش بودند چون با توجه به  ،د. اما برخي افراد مفدو202خواستار عضویت قاضي بودند
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را باه   توانست رهبري دزب را بدست گرفته خط و مشاي آن شخويت كاریزمایي كه داشت مي
دلخواه تفيين كند و البته چنين نيز شد در ابتدا، هر چند دتي عضو كميته مركزي نياز نباود اماا    

. باه نظار   203گاردد ومله ميم قاضي رسما ریاست ك1۹44رهبر و همه كاره دزب بود و در آوریل

گردد: واقفه شاهرباني مهابااد و   سه عامل باعث عضویت قاضي محمد در كومله مي ،فتاح قاضي
دمله مردم به آن در غياب قاضي كه در آن زمان به تهران رفته بود، افزایش روزافازون قادرت   

 . 204غيير یابدو در آخر، ورود ایل بارزاني به این منطقه كه باعث شده بود اوضاع ت .كومله

اش گاردد بخااطر شخوايت كاریزماایي    ماي « ژ.كااف »به محض اینکه قاضي محمد عضاو 
رود كند و در واقع به داشايه ماي  بالفاصله رهبر آن گشته و موقفيت ذبيحي رفته رفته افول مي

 رسد شخص بااقروف باوده باشاد بخااطر دو    بزرگترین دليل تضفيف موقفيت ذبيحي به نظر مي
هاي كردي و روسي در خواوص مساأله كردهاا تقادیم كنساولگري      حي به زباناي كه ذبينامه

نماید تا به وزیر امور خارجه شوروي ارسال گردد، این اقدام ذبيحاي، باعاث   شوروي در تبریز مي
گاردد اماا برخاي از    برآشرته شدن جفرر باقروف رهبر دزب كمونيست آذربایجاان شاوروي ماي   

ها از ذبيحي به این خاطر بوده كاه او در مجلاه   خشم روسپژوهشگران كردي مفتقدند كه دليل 
كه در یک مجلد چاپ شده بود ذبيحي یادداشتي با عنوان مژده  ۹و  8، 7هاينيشتمان در شماره

چااپ ایان    .خواهد با كومله هيوا اتحاد پيادا كناد  نوشته بود كه در آن آمده بود كومله ژكاف مي
ها مفتقد بودند كه كومله هيوا باه  گردند چرا كه روس ها از ذبيحي مظنونمقاله باعث شد روس

 .205ها نزدیک بودانگليسي

ها نسبت به ایاران و آذربایجاان دو رفتاار مترااوت و چاه بساا       در آن زمان در سياست روس
متضاد به چشم مي خورد: در یک طرف شخص باقروف و اقمار او در دو سوي آذربایجاان قارار   

بردند و در سوي دیگار اساتالين، وزارت امورخارجاه و    را پيش مي داشت كه اتحاد دو آذربایجان
ایان سياسات    .هاي روسيه قرار داشت كه تنها هم و غمشان كسب امتياز نرت باوده كنسولگري
خاورد و در  ها در تمام دوران ديات فرقه دمکرات و جمهوري مهاباد باه چشام ماي   دوگانه روس

كنم این اي كه ذكر ميدر دادثه .كندي را سردرگم ميانظر نگرفتن این مسئله مهم، هر خواننده
اف از بااكو وارد  شود: وقتي با پيشنهاد باقروف، گروه عليدوگانگي به آشکارترین شکل دیده مي

-اف كه مکنونات قلبي باقروف را پيش ماي كشد كه بين گروه عليگردد اما طولي نميتبریز مي

اي به مساکو  شود سرير روسيه اسميرنوف نامهآغاز مي بردند و سرير روسيه اسميرنوف اختالفات
-اف ماي كند اما باقروف تمام قد به دفاع از  عليگرایي متهم مياف را به قومنوشته و عزیز علي

پردازد. بنابراین، باقروف چشم دیادن كسااني مانناد ذبيحاي را نداشات كاه باه سارارتخانه یاا          
هاا و  خواستند كارها را از طریق كنساولگري د و ميهاي روسيه در ایران نزدیک بودنكنسولگري

ضادیت بااقروف باا آوانسايان نياز بخااطر ارتباطاات        . دليل اصلي سرارتخانه روسيه پيش ببرند
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 .است آوانسيان با سرارت روسيه در تهران بوده

به هر دال، با تالش باقروف، ذبيحي كنار گذاشاته شاده و ارتبااط كنساولگري شاوروي باا       
بينايم كاه ذبيحاي    خود نبوده كاه انادكي بفاد ماي    یابد. پس بيح صرر تنزل ميذبيحي به سط

بزرگترین غایب دومين سرر مهم هيئت كردي به بااكو جهات دیادار باا بااقروف باوده اسات.        
گردد دولت مركزي نسبت به این اتراقات سوظن پيدا كرده مجموعه رخدادها در مهاباد باعث مي

ها در همين زمان، قاضي محمد به اترااق سايف قاضاي باه     همو در نتيجه براي رفع این سوترا
كشاد او در  كند. در این سرر طوالني كه به نوشته برخي منابع، سه ماه طول ماي تهران سرر مي

شود كه وزیر وقت و همچنين محمدرضاشاه دیدار كرده و به وي گرته ميتهران با ساعد نخست
و افسران دکومتي بارادران شاما هساتند. قاضاي      در كردستان با نيروهاي دولتي همکاري كنند

كند برخي كارمنادان كارد را بجااي    و خواهش مي 206محمد بر وفاداري خود به شاه تاكيد كرده

بخاطر باالرفتن قيمت قند  1323بهمن26اما در همين زمان در 207كارمندان فارس گماشته شود

دهد. اوضاع بد اقتوادي كه از يو شکر و اوضاع بد اقتوادي مردم، سقوط شهرباني مهاباد رخ م
ور گردد و شاورش ماردم را شافله   دوران رضاشاه در منطقه بجا مانده بود و گراني نان جرقه مي

هر چناد   208كشندكند آنان به شهرباني مهاباد دمله كرده و هرت نرر از پاسبانان ترک را ميمي

این دمله و تشویق مردم نقش توان گرت اما به نظر مي رسد كه دزب كومله در با قاطفيت نمي

 خليال  209داشت و دسين فروهر از بانيان دزب، مردم را تشویق به دمله به شهرباني كرده بود

قاضي افراد دمله كننده به شهرباني را اوباش و رجاله نامياده كاه از ساوي افارادي دیگار       فتاح

رگري رئايس  دسين فروهر مفروف به دسين زفرد اصلي تحریک كننده،  210تحریک شده بودند

در  ایان مساببين،  بر علياه   چونجزو مسببين اصلي بود بود و او جيره بندي اداره خواربار مهاباد 
خواستند باا دملاه باه شاهرباني،     هایي جهت رسيدگي تشکيل شده بود آنها ميشهرباني  پرونده

شهرباني از دمله به  211.شان بوده از بين ببرند البته موفق هم شدندمدارک موجود را كه بر عليه

روي و كار فرهنگي سوي كومله كامال در تضاد با اصول اوليه آن دزب بود چرا كه در ابتدا، ميانه
پاسبان داشت كاه باه   12كرد. شهرباني و دوري از هرگونه رادیکاليزم و اقدام نظامي را تبلي  مي

ز مااموران در دل  اي كه اهمگي ترک بودند مردم از دوران رضاشاه بخاطر كينه ،غير از یک نرر
شد هنگامي كه به نزدیکي شهرباني رسيدند یکي از داشتند لحظه به لحظه بر تفدادشان زیاد مي

ي مرتکاب شاد، او از باام    ماموران شهرباني بنام عبداهلل خانه خمير كاه كُارد باود اشاتباه بزرگا     
ه و شاش  مردم شليک كرده و یک نرر كشته شد مردم در بسته شهرباني را شکسات  شهرباني به

القلام فرمانادار مهابااد از    نرر از پاسبانان را كشتند سرگرد قبادي رئيس شهرباني به همراه سریع

 . 212شهر توانستند فرار كنند
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رسد كه دولت با پيش آمدن دادثه تلـ شهرباني كه در غيبت قاضي محمد رخ داد به نظر مي
كند كه او هر چه زودتر براي به اهميت شخص قاضي بيشتر واقف گردیده در نتيجه سرارش مي

دهد در خال نيروهاي نظامي براي درظ امنيت آرام كردن اوضاع به مهاباد برگردد كه نشان مي
شهر، قاضي محمد چهره متنرذ شهر توانسته بود با كمک مردم و با همکاري برخي از عشایر، 

گردد تر ميوز به روز متشنجاوضاع را با ثبات كرده و امنيت را تا ددودي برقرار كند اما اوضاع ر
گردد اوضاع مهاباد كامال آرام اگر چه پس از بازگشت قاضي، در تلگرافي به تهران اعالم مي

اما مشخص است كه نه تنها اوضاع آرام نگشته بلکه رویدادها شتاب بيشتري به خود  213است

از تشکيل فرقه م پس 1324گرفته و نزدیکي به شوروي بيشتر از قبل شده چرا كه در شهریور
 .گيردنيز در الویت قرار مي« جمهوري مهاباد»دمکرات آذربایجان، تشکيل

كردستان كرده در  به انگلستان سرارت طرف از 1323كه در  سررش گزارش خانم لمبتون در
 نویسد:مورد اوضاع این منطقه و وضفيت كردها مي

 یا شهرباني افراد از اثري بود مسلح كامالً اكراد از پر روستاها، و شهرها مهاباد تا تبریز از

 استقاللِ از شوق و شور با همگي كردم، صحبت كُردها از تني چند با ندیدم ایران ژاندارمري

 .214گرتندمي سخن كُردها

در این اوضاع پر هرج و مرج، علي آقا ملقب اميراسفد رئيس طوایف دهبوكري به تهران رفته 
ي اباد را با اختيارات كامل براي خود بگيرد بلکه درجهنه تنها موفق شد دکم فرمانداري مه

كرد كه یک فرد بومي سرواني را هم براي پسرش دریافت نموده بود! دکومت تهران فکر مي
تواند امنيت را درظ كند اما او نه تنها نتوانست كاري در مانند او با قدرتي كه در منطقه دارد مي
سو استراده از قدرت نامحدودي كه داشت باعث اعتراضات جهت ثبات و امنيت پيش برد بلکه با 

ي قدرت شخوي و خانوادگي و اختيارات رسمي هاي بيشتر در بين مردم شد او به واسطهو تنش
در مدت زمان اندكي بر امور مهاباد و اطراف آن مسلط گردید اما مشکالت بيشتري را بوجود 

اباد افزود او تمام امور مهاباد و اطراف را در آورد و بر پيچيدگي اوضاع و نارضایتي مردم مه
ادارات مذكور را  ي اختيار خود گرفت و چون ادارات انتظامي و قضایي وجود نداشت، امورقبضه

آقا براي خودش یک دکومت مقتدر و خالصه علي» دادانجام مي ي خودشخواً به سليقه

 215.«الفنان در مهاباد به وجود آوردمطلق

رسد كه به نظر مي ،آميزش، با مخالرت مردم مواجه شده كنار رفتهاي تبفيضبخاطر برخورد
آميز او، مخالرت شخص قاضي محمد در كنار گذاشتن او نيز عالوه از برخوردهاي غلط و تبفيض

تاثير نبوده، مردم از دکومت ناراضي بودند و عملکردهاي سخيف این آدم در مسند فرمانداري بي
گرفت بيشتر موجب نارضایتي و دور شدن مردم از دکومت ي صورت ميكه بنام دکومت مركز

القلم را بجاي وي نوب مركزي شد دکومت مجبور شد او را كنار گذاشته شخوي بنام سریع
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القلم شهرباني مهاباد را از نو برپا كرد هر چند این قدم خوبي براي تحکيم مجدد سریع 216كند.

شد اما نتوانست آبي را كه رفته بود به جوي باز آورد و در قدرت دکومت بود كه به جلو برداشته 
نتيجه، در برقراري نظم و امنيت ناكام ماند. در چنين اوضاعي بود كه دزب دمکرات كردستان 

 و امورات شهر را در دست گرفت.     شدل يشکت

 

  ک به حزب دمکرات كردستان-تبدیل كومله ژ ـ 7
باشد نام تركي شهر ساوجبالغ به مفني  كمتر از چند سده ميبنابر اسناد، قدمت شهر مهاباد    

هزار نرر 20ددود  20و در اوایل دهه  یافتهدر دوره رضاشاه به مهاباد تغيير « چشمه سرد»
 .بودجمفيت را در خود جاي داده 

 ملي مجلس تأسيس مراسم در تبریز شکل گرفت در 1324ماه وقتي فرقه دمکرات در آذر

شامل  نرري فرستاد این هيئت پنج تبریز هيئتي به هاروس سرارش به محمدقاضي  آذربایجان،
 وهاب و ادمدین كریم كریمي، مناف موطري داوودي،داجي قاضي،سيف محمددسينخان

 .217بودند بلوریان

خودمختار  دولت رئيس عنوان به وريپيشه نویسد كهنيز ضمن اشاره به این موضوع مي كوچرا 
 به را دموكرات دزب از نماینده 5 بود خواسته قاضي از پيشتر گشود، را ایالتي مجلس وقتي

218بررستد مزبور مجلس
نمایندگان  نه به عنوان این هيئت كردي ناراضي بودند چون با آنها اما .

 .219آذربایجان تحت قلمرو خودشان برخورد كردند از به عنوان بخشي یک تشکل كردي بلکه

م قاضي و هيئت همراهش به باكو و دیدار با ميرجفرر در این زمان است كه دومين سرر مه
بوده. « جمهوري مهاباد»مي آید این مسافرت كه به منزله اولين گام در تشکيلباقروف پيش

تشکيل فرقه دمکرات آذربایجان، زمينه را براي تشکيل جمهوري مهاباد تسهيل كرد. قاضي 

تبریز سرر كرده بود در تبریز با به مراسم تاسیس فرقه دمکرات محمد كه براي شركت در 

كنسول روسيه در كنسولگري دیدار كرده و بدین ترتيب زمينه براي دومين مسافرت او و 
گردد. این مسافرت با ترن صورت گرفته و به كردهاي دیگر به باكو و دیدار با باقروف فراهم مي

دام از منابع به تاریـ ش بوده هيچک1324شهریور21ادتمال قریب به یقين تاریـ آن مربوط به 

اما در گزارش بسيار  220انداند و اكثرا تاریـ مسافرت را اشتباه ذكر كردهاین سرر اشاره نکرده

تاریـ دقيق مسافرت به مهم رئيس شهرباني كل كشور، سرتيپ ضرابي، هم به نام افراد و هم 
 ن سند چنين آمده:كند، در ایاشاره شده كه این تاریـ با رویدادهاي بفدي نيز مطابقت مي

اخيرا قاضي محمد مهابادي، كاكا دمزه برادر قرني، آقاي كاكا عبداهلل جالتان، قاسم 
القضات، علي ریحاني از طبقه پایين مهاباد، مناف كریمي زاده، محمد درزند، سيفایلخاني
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به 26/6/24شهریور براي اخذ تفليمات و دستورات به بادكوبه رفته و 21تاجر با لباس مبدل از 

 .221اندمهاباد مراجفت نموده

الفمل مقامات انگلستان را نيز در پي داشت بوالرد سرير انگلستان در ایران این مسافرت البته عکس     
از مولوتف پرسيدم علت دعوت آنها از بفضي از روساي عشایر كرد ایراني براي » نویسددر خاطراتش مي

ر داشت: این دعوت صرفا بر پایه مسائل فرهنگي قرار داشته دیدار از باكو چه بود؟ او در جواب اظها
 .222«است

كند وزارت خارجه ایران در یادداشتي كه براي سرارت شوروي وقتي اطالع پيدا مي نيز دولت ایران 

این دیدار به دعوت  .223دارد را در پاي خود 1324شهریور31فرستاده این یادداشت تاریـ 

ته و برخي منابع نيز به اعضاي این مسافرت چنين اشاره صورت گرف«افنماز علي»كاپيتان
اند: قاضي محمد، سيف قاضي، مناف كریمي، علي ریحاني، قاسم داج بایز آغاي ایلخاني كرده

ایگلتون نيز  .224زاده، عبداهلل قادري مامش، كاک دمزه نلوسي مامش و نوروز بگ بگزاده بودند

 نویسد:در مورد این سرر قاضي مي
 با مردم رابط و كردكار مي هاروس بيمارستان در كه صمدوف دكتر با و رفت تبریز به ابتدا

 با جا آن در باكو رفتند، به آهن راه طریق از سپس و كردند مالقات بود، روس مقامات

 باقروف با روز بفد هيأت این شدند روبرو بودند، آمده ایستگاه به كه هاسرو گرم استقبال

 هيأت، آرزوي از نمایندگي به زادهایلخاني قاسم مالقات، این در د،كردن گرتگو و دیدار

دقوق  از هم باقروف رساند، باقروف اطالع به آزاد كردستان ایجاد در را كرد مردم دیرینه
 گرت... سخن كثيرالمله ایران از و خودشان توسط سرنوشت تفيين كردها، ملي

 داشته وجود شوروي كه روزي تا رتگمي كه باقروف سخنان برابر در هم محمد قاضي 

 تحت و مستضفف و ستمدیده ملت یک»گرت است، شده تضمين كرد رهایي و آزادي باشد،

 خواهد را آن بلکه فشرد، خواهد آن را تنها نه شود دراز سویش به كمکي دست هر فشار،

 225«بوسيد

را در دست  كه دولت شوروي آماده كمک است تا كردها سرنوشت خودشان شدبه آنان گرته 
-گيرند بشرطي كه در تحت دکومت فرقه دمکرات آذربایجان قرار گيرناد مناابع متفاددي ماي    

اناد كاه   منابع دیگر نيز اشااره كارده   .226نویسند  كه كردها و قاضي محمد با آن مخالف كردند

دهاد باا   صورت، تارجيح ماي  عوباني شده و گرته بوده كه در این ،قاضي از شنيدن این پيشنهاد

و هماين   227ري كردهاي عراق و تركيه براي تشکيل كردستان بزرگ و مساتقل بکوشاد  همکا

 باعث شده باقروف از شرط دوم درگذرد.

هاي تفجيل كردها براي این مسافرت و تشکيل دکومت خودمختاري مهاباد اصال یکي از علت 
ادغام شده و ترسيدند كه ممکن است زمان از دست برود و آنها در فرقه این بوده كه آنها مي
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رسد پس از مخالرت كردها با پيشنهاد اول . به نظر مي228نتيجه بماندهایشان بيتمام تالش

دیگري را مطرح كرده  دباقروف مبني بر بودن در تحت قلمرو فرقه دمکرات، باقروف پيشنها
باشد یفني كنار گذاشتن كومله و تشکيل یک دزب جدید یفني دزب دمکرات كردستان. كه 

محدود كردي در چارچوب ایران و قطع ارتباط  دزبها از این كار، ایجاد رین هدف روستاصلي
 و عراق از گرفته دزبي نشأت را چرا كه باقروف، كومله .آن با كردهاي كشورها همجوار بود

توانستند بر آن مسلط ها در این صورت ميچون، شوروي 229خواندمي بریتانيا امپریاليسم عامل

 كند كه باقروف به  آنها گرته بود چوننيز از قول مسافرین به باكو اشاره مي شوند. شرفکندي

 خواسته این از هاترک و انگليس از آنجا كه و كوشندكردستان مي سراسر آزادي براي كومله

خودمختاري در محدوده  تقاضاي و كردستان تغيير دموكرات به را خود اسم باید اندعوباني

230بکنيد ایران
. 

وري  ها همچنان از اعالم جمهوري مهاباد مستقل از دکومت آذربایجان به رهبري پيشهوساما ر
ناراضي بودند كه البته اندكي بفد خواهيم دید كه بزودي پس از خروج ارتش سرخ از ایران و در 

وري با دولت قوام السلطنه، اداره مهاباد در تحت دکومت فرقه دمکرات و جزیي از قرارداد پيشه

 231.گرددميآن 

در واقع این مسئله تنها در زمان مالقات هيئت كردها در سرر دومشان با باقروف مطرح     
نشده بلکه در زمان تشکيل فرقه دمکرات در تبریز نيز مطرح شده بوده، زماني كه در مراسم آغاز 

 ، پنج نماینده كرد در آن مجلس دضور داشتند1324آبان21بکار مجلس ملي آذربایجان در 
شوند كه آنها در مجلس نه به عنوان نمایندگان یک كردستان نمایندگان كرد، متوجه مي

هاي انتخابيه خاص دضور دارند و جداگانه، بلکه صرفاً به مانند دیگران به عنوان نمایندگان دوزه

 .232دارنددر همين زمان، كردها نارضایتي خود را اعالم مي

به باكو، مخريانه بوده متاسرانه هيچ سندي دقيق از این سرر بر خالف سرر اول كردها  چون
آنچه بين باقروف و هيئت كردي رد و بدل شده به جز خاطرات برخي افراد، وجود ندارد اما به 

زاده باشد كه پس از ترین آنها مربوط به قاسم ایلخانيرسد كه از بين خاطرات، دقيقنظر مي
 کر ادضار شده و در مورد این سرر چنين گرته:بازگشت هيئت، او در تبریز از سوي ستاد لش

اوف كماندان مياندواب مرا به مياندواب ادضار و گرت باید تبریز بروي و مرا به نمازعلي
تبریز دركت دادند در تبریز پس از مالقات با مقاماتي به وسيله یک اتومبيل جيپ به ایستگاه 

در خود بادكوبه هم ما را نگذاشتند به جایي  راه آهن برده و با ترن به بادكوبه اعزام نمودند و
یک نرر افسر منزل ما آمد و اظهار  ۹برویم و با كسي مالقات كنيم فقط یک شب در ساعت 

)رئيس جمهور قرقاز( شما را وقت مالقات داده ما نزد ایشان رفتيم پس باقروفداشت كه مير 
ها در تمام شهرها ذربایجانياز صحبت و مقدمه دستور داد كه باید دمکراسي بخواهيد و آ
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اند اكراد هم باید در این خووص با آنها هم صدا شوند و پس از دادن این دستور اقدام نموده
مجددا ما را به ایران مراجفت و اكنون هم قاضي محمد و سایرین در مهاباد مشغول اقدام 

ر مهاباد انتشار خواهد هستند و در این چند روزه اعالميه مانند اعالميه دزب دمکرات تبریز د

 233یافت.

 صاورت  محماد  قاضاي  و بااقروف  بين گرتگویي سرر، این اند كه دربرخي منابع اشاره كرده

 دولات  باه  شاوروي  ماالي  كمک از صحبت ،چاي هنگام نوشيدن به است تأمل قابل كه گرفت

 گرت: و هكرد تفریف باقروف را براي ماجرایي محمد، شد قاضي كردستان يآینده
 نازد  به روستانشين مرد آن روز، صبح بخشيد فقيري مرد به را تازي یک روستایي، ارباب

 مارد  از و شاد  روساتا متفجاب   بازرگ  كارد  سپاساگزاري  ایشان از و رفت روستا( آغا)ارباب

 شماست؟ تازي به یک بخشيدن دليل به تنها قدرداني و سپاس همه این پرسيد: روستانشين

 هام باه   را اسبي شک بدون اي،داده من به را تازي كه شما  :گف پاسـ در روستانشين مرد

 را اساب  غذاي بخشيدي، من به را اسب كه زماني و بروم شکار به آن با كه داد خواهي من
 خواهيد اسب به هم و من به هم مکان و جا كه است مشخص ترتيب، بدین داد هم خواهي

 نقل از محمد منظور قاضي دش خواهم راضي شما از كامل طور به من كه زمان است آن داد

 كردساتان  جمهوري تشکيل از شوروي اتحاد است قرار اگر كه این بود باقروف به ماجرا این

 .234باشد عملي صورت كمک به يوعده باید كند، دمایت

ناتمام گذاشت،  را سررشان ايغيرمنتظره قاضي و همراهانش در باكو بودند كه اتراق
 به بنا بود ایران به ورود يآماده دانستمي انگلستان جاسوس ار او فباقرو كه موطري بارزاني

 .235بازگشتند ایران به ادتياطي اقدامات آوردن عمل به براي كردي هيئت ي باقروف،توصيه

در هر صورت، یکي از نتایج سرر به باكو و دیدار با باقروف، تغيير جمفيت ژ.ک به دزب 
تغيير، نروذ بيشتر در بين كردها بود چرا كه جمفيت  از اینها دمکرات كردستان بود. هدف روس

دانيم كه در تشکيل دزب هيوا، ژ.ک، رابطه بسيار محکمي با دزب هيوا در عراق داشت و ما مي
تر، نوكر ها دزب هيوا و رهبر آن را، مظنون و یا دقيقعوامل بریتانيا نقش داشتند و روس

-نام جمفيت ژ.ک به دزب دمکرات كردستان، ميكردند از این رو، تغيير انگليس قلمداد مي

توانست آن جمفيت را اوالً: از دزب هيوا دور سازد. ثانياً: كومله بر ضد روساي عشایر و رابطه 
توانست در عمل، وجود قدرتمند آنها را نادیده بگيرد. براي تشکيل ارباب رعيتي بود و اكنون نمي

هاي و این مغایر با اساسنامه كومله بود چرا كه ففاليتدولت كردي نيازمند به اقدام مسلحانه بود 
مسلحانه در كومله، ممنوع بود. همچنين، این تغييرات در كومله ژكاف، آن را به فرقه دمکرات 

 ساخت.آذربایجان نزدیکتر مي

ماهيت كومله را ضروري ساخته بود عبارت  و نام تغيير كه برخي از منابع، عوامليبه نظر  



 128 انکار و مقاومت.../    

 عدم و آن بر داكم جو بودن مذهبي كُردي، ناسيوناليسم بر تأكيد مخقي بودن دركت،بودند از: 

ها مبني بر تبدیل كومله ژكاف به بنابراین، با درخواست روس 236.نظامي ففاليت به ک.ژ اعتقاد

 237.درب دمکرات كردستان موافقت شد

ئت كردها به بااكو  تغيير كومله ژكاف به دزب دمکرات را قبل از سرر هي برخي منابع مفدود،

این تغيير پس از بازگشت از باكو صورت گرفتاه اسات    .كه به نظر اشتباه است 238كنندذكر مي

اي باه تاأثير شاوروي و     گيري دزب دمکرات، هيچ اشااره  دكتر قاسملو در نحوه شکل ،متاسرانه
ضاي  كند. او دتي هنگام بحث از سرر دوم هيئت نمایندگي كردها باه سرپرساتي قا   باقروف نمي

محمد به باكو و دیدار با باقروف، از تأكيد مقامات شوروي مبني بار تغييار ناام و ماهيات عمال      
دزب  در مورد تغيير آورد و كه مبناي تشکيل دزب دمکرات گردید، سخني به ميان نمي« ژ.ک»

ژ.ک به دزب دمکرات كردستان مي نویسد كه از بين رفتن رژیم دیکتااتوري رضااخان از یاک    
هاي جهان از سوي دیگر، ميداني وسايع باراي مباارزه     مبارزه ضد فاشيستي خلق سو و گسترش

كه ساازماني ناسيوناليسات،   « ژ.ک»خلق كُرد در كردستان ایران به وجود آورده بود اما جمفيت 
بسته و مخري بود و به گروههاي وسيع و گسترده مردم كردستان تاوجهي نداشات، پاساخگوي    

به « ژ.ک». بر این اساس او مفتقد است كه تغيير نام 239ایران نبوداوضاع تازه و جدید كردستان 

 دزب دمکرات یک ضرورت تاریخي بوده.  

هاي مادي و مفنوي از سوي باقروف به مهاباد برگشته و باا  این هيئت با گرفتن وعده كمک 
تشکيل جلسه كميته مركزي كومله ژ.ک، درخواست باقروف مبني بر تغيير كومله ژ.ک به دازب  

ناماه  ب دمکرات كردستان با انتشاار بيان در طي مراسمي عملي كردند و دز را دمکرات كردستان

ناماه هايچ تااریخي ذكار     متاسرانه در پاي این بيا 240كندخود را اعالم مي دضوراي هشت ماده

اي تشاکيل دازب   با صادور بيانياه   1324آبان1دانيم كه مجله كردستان در مورخه نشده اما مي

 241تان را اعال كردهدمکرات كردس

كشاور آمریکاا، انگلايس و     اعتراض خود را به اطاالع ساه   ،وزارت خارجه ایران در یادداشتي
اي تان چهارم و مهاباد به تحریک عاده عده اي از رهبران كرد اس»نویسدرساند و ميشوروي مي

اه چاپ و اند و براي رسيدن به این هدف دستگجزیه خاک ایران است به باكو رفتهكه هدفشان ت
البته دولت شاوروي در پانجم آذر باه ایان     « اندشوروي آورده كاغذ براي چاپ روزنامه با خود از
، نوشته كه جنبش سياسي كردها هيچ ارتباطي به شوروي آن یادداشت پاسـ گرته و ضمن انکار

 د.این مسافرت را نه سرر سياسي بلکه فرهنگي خوان نيز مولوتف وزیر خارجه روسيهو  242.ندارد

آنچه در مورد مسافرت قاضي و هيئت همراهش قابل ذكر است اینکاه عبادالردمن ذبيحاي    
همين بوده كاه قبال از ایان،     شخويت برجسته كومله ژ.ک در این سرر دضور ندارد كه بخاطر
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رود به كومله ژ.ک باه ساایه ماي    وف بشدت تيره شده و با ورود قاضيها و باقربا روس روابط او

ایال آباان   در او 243گردد!نوشته برخي منابع، مدتي در خود دزب بازداشت مي كه دتي بهبطوري

كاف تبدیل به دزب دمکرات نشده بوده در مهابااد  از ساوي كوملاه    كه هنوز كومله ژ 1324ماه
شاود تاا باه ارومياه رفتاه و باا       ژ.ک، به ذبيحي، دلشاد رسولي و قاسم قادري مأموریت داده مي

دیدار نمایند البته در برخي منابع آمده كه هدف از این ماموریات  ها در كنسولگري كنسول روس
دیدار با سران عشایر جهت جلب همکاري بوده و محل دیدار نيز در قریاه كوكياا در منازل زرو    

دکومت ایران از این ماموریت بااخبر شاده و از قبال باه تياپ       .بهادري از كردهاي عراقي بوده

آنان سوار بر یک ماشين فاورد مشاکي    244ي آنها را داده بودهها دستور دستگيراروميه و ژاندارم

الحرظ از طریق توسط پاسگاه ژاندارمري دستگير شده و تحت ،افتند اما در بين راهشده به راه مي

. اسناد مهماي  245شوندبندر شرفخانه به تبریز و سپس به تهران فرستاده و در تهران زنداني مي

افتد كه در آنها از مسافرت قاضي و همراهانش باه  ران مياز جمله هشت نامه بدست دکومت ای
باكو و دیدار با باقروف، تقاضاي سالح،  مهمات، كاغذ، فرستنده رادیاویي و همچناين گالیاه از    

هایي كاه باراي همکااري و كماک داده بودناد ساخن رفتاه        عدم تحقق وعدهبر ها مبني روس

نویسد كه در اوایل آباان مااه   خاطراتش مي . سرلشکر زنگنه فرمانده تيپ اروميه نيز در246است

یک هيئتي به رهبري ذبيحي كه از طرف دزب دمکرات كردستان عازم اروميه بودناد، دساتگير   
ها هایي از قاضي محمد به باقروف و مقامات شوروي بوده و در نامهكرده و این هيئت دامل نامه

 ده بوده.درخواست كمک نظامي و دستگاه رادیو، كاغذ و چاپخانه كر

الحرظ به ستاد ارتش دستور داد تا ارتش سرخ باخبر و مانع اعزام نشده فورا آنها را تحت 
تبریز بررستند مدارک را نيز بوسيله یک استوار كه لباس چوپاني پوشانده بودند از راه مهاباد به 

 گيرد.مي تهران ارسال كردند. ذبيحي در زندان تهران بود كه در غيابش، جمهوري مهاباد شکل

 نيز ایل و شوت روساي از محمد قاضي باكو، از كُرد نمایندگي هيأت بازگشت از بفد روز بيست

 ماه آبان یکم در بود قرار كه ايجلسه در تا آورد عمل به دعوت ک.ژ دزب سرشناس اعضاي
 رسانند هم به دضور گردد، برگزار مهاباد در شوروي و كردستان فرهنگي روابط دفتر در 1324

 يمسأله پرداخت سپس، باكو سرر از مسائلي بيان به نخست محمد قاضي جلسه، از تشکيل پس

 اساس بر جدیدي دزب ک،.ژ جاي به كرد پيشنهاد و نموده مطرح را ک.ژ و ساختار نام تغيير

 دزب نام به كُرد، ملت براي سرنوشت تفيين دق تحويل و هاي دموكراتيکآزادي به ادترام

-همگي با این تغييرات موافق بوده و در پایان جلسه، بيانيه 247شود. تأسيس نكردستا دموكرات

 از افراد متنرذ كردي منتشر شد.  نرر 73 امضاي اي با
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در این بياننامه، دزب دمکرات در مقایسه با كومله ژكاف، تغييرات اساسي در خط و مشي دزب 
ه كه براي كسب استقالل كل كومله بود2شود كه از مهمترین آن تغيير بند جدید دیده مي

كوشش براي »كرد اما همين بند در اساسنامه بند اول دزب دمکرات بوورتكردستان تالش مي
یابد غني بلوریان ضمن اظهار تاسف از این تغيير، در تغيير مي«خودمختاري در چارچوب ایران

هاي جهاني احكند كه چون هيچکدام از جنمورد علت آن از قول قاضي محمد چنين عنوان مي

اما  248«كنند در نتيجه، بهتر بوده محدود به چارچوب ایران گرددهاي كومله دفاع نمياز خواسته

خواسته مهاباد را از برادران دزب هيوا در عراق هاي باكو بوده كه ميپر واضح است كه توصيه
 كه به انگلستان نزدیک بوده دور سازد.

از بازگشت هيئت كردي از باكو طول كشيد تا دزب  بدین ترتيب، تقریبا یک ماه و نيم پس
مؤسسين دزب دمکرات كردستان پس از  .گردددمکرات كردستان در سپهر سياسي ایران متولد 

انتشار دادند این روزنامه به « كردستان  روزنامه»مسلط شدن بر امور، ارگاني را نيز به نام 
 به اولين كنگره دزب چنين نوشت: سردبيري سيدمحمد دميدي در اولين شماره خود راجع

دزب دمکرات كردستان در مهاباد تأسيس شد و بيانيه  1324بفد از اینکه در اول آبان ماه 
اولين كنگره خود را كه مركب از سران و نمایندگان كردها  2/8/1324خود را انتشار داد، روز 

مکراسي و زیبا درباره د هاي بسياربود، تشکيل داد و از طرف سران و روشنرکران دزب، نطق
ژار شاعر بزرگ كردستان شفري درباره دمکرات در كنگره خواند... در اتحاد ایراد شد... و هه

این كنگره قاضي محمد به رهبر و پيشواي دزب و چند نرر دیگر به عنوان اعضاي كميته 
 249«مركزي انتخاب شدند...

ها، در مقایسه با فرقه دمکارات  ورويتوان گرت كه رابطه جمهوري مهاباد با شبطور كلي مي
ها در مقایسه با فرقه دمکرات كمتر باوده كاه ایان    آذربایجان كمتر بوده و اهميت آن نزد روس

ها و پشتيباني شوروي هاي باقروف بوده است. هر چند كمکمسئله بيشتر متاثر از تاثير و دخالت
ها به جمهوري مهاباد بيشتر این كمکبه هر دو تشکيالت از همه جهات غيرقابل انکار است اما 

اي به اساتالين كاه باه    گرفت. به عنوان مثال، باقروف در نامهاز كانال فرقه دمکرات صورت مي
ش یفني زمانِ آمادگي ارتاش مركازي باراي دملاه باه      1325رسد مربوط به اوایل آباننظر مي

کرات آذربایجان به جمهوري كند كه با وساطت فرقه دمهایي ميایجان باشد اشاره به كمکآذرب
به كلي منکار  « كتاب اسرار محاكمه قاضي محمد»مهاباد شده است: البته الزم به ذكر است كه 

دركات كردساتان و دازب    »نویساد ارتباط جمهوري مهاباد با شوروي و باقروف بوده و دتي مي
ه و اداربااقروف ایجااد شاده و مبتکار      دمکرات كردستان بر خاالف اراده و سياسات شاوروي و   

هاي موجاود كاه باه    فاكتهمه وجه به اینكه البته با ت 250«كنندگان آن خود رهبران كرد بودند

 برخي از آنها اشاره كردیم چنين ادعایي صحيح نيست.
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زودي دزب دمکرات كردستان در بين كردهاي ایران جاا بااز كارد و دهقاناان، كاارگران،       به
دازب  جدیاد   عادي عشایر كرد وارد تركيب آن شدند، بورژوازي، زمينداران متوسط و افراد خرده

آرارات، سوما، برادوست، شنو، پيران، منگور  را با دضور رهبران عشایري ماكو، اولين كنگره خود
، ارگاان مطبوعااتي آن   «كردساتان »روزنامه  و نمایندگان مهاباد، بوكان و مياندوآب برگزار كرده

  251تان قرار گرفتشد و قاضي محمد در رأس دزب دمکرات كردس

كنگره اول دازب   1324/1۹45ماه سال بدین طریق در روز دوم آبان»گوید: غني بلوریان مي
له ژ. ک. و شفارهایش را تغيير دادند. با كمال تاساف  دمکرات منفقد شد در این كنگره نام كومه

كردستان باود  خواهانه نشيني تلـ در تاریـ جنبش آزاديله ژ. ک. یک عقبتغيير شفارهاي كومه

  252«كه شرایط بر مردم ما تحميل كرد.

نویساد: هار   ازمان دزباي ماي  از تغيير نام و سا « ژ.ک»ژار در مورد نارادتي اعضاي استاد هه
ي ي ژیاناه وه لاه كوماه »را باه جااي   « دزب دمکرات كردساتان »توانستم كردم نميكاري مي
رسد  جدید همکاري نکردند، به نظر مي البته برخي اعضا نيز با دزب«  به خود بقبوالنم« كوردي

داشت كه در آن، اعضاء به قرآن ساوگند خاورده   « ژ.ک»كه این مسأله ریشه در ساختار سازماني
وارد هيچ دساته و  « ژ.ک»باقي بمانند و بدون اطالع و اجازه « ژ.ک»بودند كه تا آخر عمر عضو 

در كابيناه قاضاي محماد و     «ژ.ک»گروه دیگري نشوند اما با این وصف، تفادادي از مؤسساين  
  .عضویت و دضور یافتند ،مناصب دیگر آن دوره

هاا در  نکته قابل توجه دیگر در دکومت قاضي محمّد ایان اسات كاه نراوذ و دخالات روس     
وري كاه از رهباران اولياه    خالف پيشاه ریز به مراتب كمتر بوده. قاضي بار مقایسه با دکومت تب

تقادات راسـ خود تردید نکرده و نسبت به اداي فرایض دزب كمونيست ایران بود هيچ گاه در اع
كاه در وساط گرتگاو در بااكو باا دضاور       دیني خود در هر شرایطي، هرگز تفلل نورزید بطاوري 

 ميرجفرر باقروف، وي جلسه را براي اداي نماز براي مدتي ترک كرده بوده . 

سوي سوسياليسم یا هيچ رنگي از گرایش دکومت به در مهاباد، همچنين، برخالف تبریز، 
-خورد، مالکيت افراد بر اموالشان محترم شمرده ميتقسيم اراضي به نرع دهقانان به چشم نمي

كردند. خود شد و ادترام به شفائر اهل سنت در صدر مسائلي بود كه قاضي و یارانش تفقيب مي
مختار نيز با قاضي محمّد عمامه سريدش را غالباً بر سر داشت دتي در روز اعالم جمهوري خود

 .253اینکه لباس نظامي به تن كرده بوده اما عمامه را فرو نگذاشت

تا  2شش هرته بفد از بر گشت رهبران دزب دمکرات كردستان ایران از سرر باكو، از تاریـ 
اولين كنگره دزب را برگزار نموده بيانيه خود را كه مبتني بر ( 1۹45اكتبر  28) 1324آبان  5

تاري كردستان در چارچوب كشور ایران بوده اعالم كرده، ارگاني به نام مبارزه براي خودمخ
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 .254انتشار دادند را «وزنامه كردستانر»

با انجام   شركت نمایندگان اشراف زميندار بزرگ كرد در تركيب دزب، در رابطه به  توجه   با    
همچنين آباداني اصالدات ارضي و تقسيم زمين در بين دهقانان، تقسيم مراتع دامپروري و  

روستاها و اصالدات مشابه اجتماعي در برنامه دزب دمکرات كردستان ایران سخني به ميان 
 اصالدات و هابانک كردن نيامد. بر خالف تبریز كه دست به اصالدات گسترده از جمله ملي

تغييرات  ،هاي آنهاغيره زد در مهاباد خبري نبود چون با وجود عشایر قدرتمند و مخالرت و ارضي

. نجرقلي پسيان كه تمام این ففل و انرفاالت را به 255پذیر نيز نبوددر زمينه مالکيت امکان

دهد بدون توجه به اوضاع داخلي و قدرت روساي عشایر متنرذ، ها و سياست آنها دواله ميروس
 نویسد:در اشاره به این موضوع مي

داران قرار ایهفقر در برابر سرم سيه بر دمایت ازبرخالف آذربایجان كه سياست دولت رو
داشته باشد و  داشت در این ناديه)مهاباد(دولت روسيه براي آنکه بتواند قدرت مهمي در دست

كردستان را نرنجاند ابدا از بلشویسم و تساوي سرمایه و تقسيم  اهالي متدین و متفوب

  256دارائي صحبت به ميان نياورده...

ت كردستان ایران وظایري را پيش كشيد كه تقریبا تمام در مجموع، برنامه دزب دمکرا    
هاي جامفه كرد در آن ذینرع بودند. همين امر موجب افزایش سریع اعضاء دزب دمکرات  الیه

هاي محلي دزب را رهبران فوقاني طوایف و  كردستان ایران شد. تمام افراد رهبري و سازمان
ي دیگر كردستان مکریاني تشکيل داده بودند. عشایر كرد و برخي از كردهاي بورژواي  و شهرها

این افراد، اشراف، رهبران عشایر و بازرگانان سرشناس، نقش مهمي را در دزب و در پي آن، در 
 دولت جمهوري ایرا كردند. 

 

 قاضی محمد و تشکیل جمهوری مهاباد  ـ 8

و منطقه مکریان  ناند كه از گرجستان به ایرا سرسلسله خانواده قاضي از مهاجران گرجي بوده
هاا یفناي ميرزامحماد را باه زماان       . برخي منابع، زمان مهاجرت جد قاضيمهاجرت نموده بودند

تاوان   دهند. از ميان نامدارترین نوادگان ميرزامحمد ماي  دکمراني بداق سلطان مکري نسبت مي
در  ائل شرعي و قضاوت دعااوي ماردم  دار دل و فول مس به ميرزامحمود اشاره داشت كه عهده

این ساابقه   بوده است. شاید تخلص نام قاضي بر فرزندان و نوادگان ميرزامحمود ناشي ازمهاباد 
. قاضي محمد و صدر قاضي از نوادگان ميرزامحمود و فرزند قاضي علي و محمددساين  257باشد

 القضات هستند. سيف قاضي نيز فرزند ابوالحسن سيف

، شفردوستي، خطاطي و ارتباطاات گساترده باا    داري، داشتن سواد دليل مردم خانواده قاضي به
اي ميان ماردم  بودناد. بخواوص     دیگر مناطق ایران همچون تهران و تبریز داراي ادترام ویژه
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ها مردماني دیندار و متشرع بوده و این بر محبوبيت آنها افزوده و موجاب   آنکه، بسياري از قاضي
دولت شده باود. پادر قاضاي مشاهور باه      گسترش روابط آنان با مردم منطقه و دتي نمایندگان 

 ش وفات یافت. 1310ي عور مشروطه بود كه به سال قاضي علي نيز از مردان مفتبر و از علما

-خانواده قاضي در ناديه بوكان مالک چند روستا بودند كه از عواید آنها گاذران زنادگي ماي   

د. او تحات تربيات و   م. شهرستان سابالغ )مهاباد( متولاد شا  1۹01كردند قاضي محمد در سال 
مراقبت پدرش بزرگ شد و به مکتبخانه رفت و اندک اندک علوم اسالمي را در مکتب مالادماد  

م.( فرا گرفت و اجاازه علماي )رودااني( را كساب نماود. وي مفلام ویاژه جهات          12۹3فوزي )
روساي  هاي هاي اروپایي داشته، عالوه بر فارسي، عربي، تركي مقداري هم با زبانیادگيري زبان

و فرانسوي آشنایي داشت انگليسي را نزد پزشک آمریکایي ميسدال فارا گرفات كاه در مهابااد     
پس از فروكش كردن آتش جنگ اول و استقرار امنيت در منطقاه   .دادخدمات پزشکي انجام مي

مکریان ، دولت پهلوي در تالش براي استقرار دیوانساالري جدید در سراسر كشور باه اقادامات   
با توجه به رواباط   1315سال  پردازد و در جمله تأسيس آموزش و پرورش عمومي مي زمتفددي ا

محمد با دولت و دکومت و نيز ادتارام وي در شاهر،  باه ریاسات اداره مفاارف برگزیاده        قاضي
ریاسات آن   1321شود و از زمان تأسيس جمفيت شير و خورشيد سرخ در ساوجبالغ تا ساال   مي

ها باه ففاليات    عنوان رئيس انجمن شهر در این سال در قاضي نيز بهمحمد بود. ص برعهده قاضي
صاادب مقاام اجتمااعي و فرهنگاي و سياساي و       ،ها در  آن زماناشتغال داشت. خانواده قاضي

اقتوادي بودند صادب امالكي وسيع و رابطه محکماي باا ایاالت مکریاان و ساران و خانادان       
بفاد از نسال در دسات یکاي از روداانيون آن      صادب نروذ داشتند دستگاه قضایي رسماً نسال  

 .258ندخانواده بود. چندین روداني و تحويل كرده سرشناس از ميان آنها ظهور كرده بود

محماد در    ها و دکومت رضاشاه چنان مستحکم بود كه اقدامات مخالران قاضاي  روابط قاضي
جاایي نرسايد    محمد دتي باه اتهاام تبليا  وهابيات باه      بدگمان كردن دکومت نسبت به قاضي

 نویسد:  وزیر در این خووص مي وزیركشور به نخست
اند كه چندي پيش به استانداري اطالع رسيد كه در  بفضي  استانداري چهارم گزارش داده

ها  در این كار   شد قاضي كنند و در ضمن گرته مي باب مذهب وهابي تبليغاتي مي اشخاص در
اناد   ات فرمانداري را كه به وزارت كشور گزارش دادهدخالت نيستند... نتيجه اقدام و تحقيق بي

این است كه چنين موضوعي وجود خارجي ندارد و اگار ایان ساابقه از طارف قاضاي شايـ       
واساطه رقابات و كادورتي اسات كاه باين او و        محسن یا قاضاي دیگاري اظهاار شاده باه     

سات نماوده   ها از خاود سااخته و در   محمد است كه عليه یکدیگر و براي تضييع قاضي قاضي

 .259است

شاید با توجه به همين ویژگى ها یفني محبوبيت زیادى قاضى در منطقه باوده كاه باا نظار     
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پس از مارگ قاضاي علاي، فرماان قضااوت      1310فرمانده ارتش در آن سامان، رضاشاه در سال

او در جمع سربازان در پادگان  1315. اما به نوشته برخي منابع در 260قاضي محمد را امضاء كرده

اباد در طي یک سخنراني كه به زبان كردي صورت گرفت موجب خشم رضاشاه و در نتيجاه  مه

 . 261گرددعزل وي مي

ور شد. خاندان قاضي باا مسارت،   ساله بود كه آتش جنگ جهاني دوم شفله 31قاضي محمد 
القضات بادین مناسابت شافري    ورود ارتش سرخ شوروي و سقوط رضاشاه را پذیرا شده و سيف

ها در دوران پهلوي دوم نيز روابط گرمي با  تهران داشتند و به خاطر هماين  قاضي سروده است.
ادترام ویژه خاندان قاضي در مکریان بود كه ابوالقاسم صدر قاضي، برادر قاضي محمد به عنوان 

 مجلس شوراي ملي انتخاب شد.   14نماینده دوره 

سايماي  »ست و به زودي پيو« ژ.كاف _له كومه»ش به جمفيت 1323قاضي محمد در سال 
له شد. اگرچه قرار گرفتن روداني در رأس آن برخالف اصول آن جمفيت به شمار  كومه« مقتدر

مي امد، زیرا طبق اصول جمفيت ژ.ک قرار شده بود رهبري جنبش كرد به دسات هايچ خاان و    
 شيـ و فئودال سپرده نشود. شاید این چرخش باه خااطر فشاار رویادادها بار خواسات و آرزوي      
جمفيت بوده كه اوضاع و ادوال موجود نياز به شخوايتي سرشاناس باراي رهباري دركات را      

 ضروري ساخته بود.

هنگامي كه مسأله پذیرش قاضي محمد به عضویت جمفيت مطرح شد، رهباري جمفيات دو   
گردید نظر مختلف داشتند تفدادي مفتقد به پذیرش قاضي بودند چون موجب تقویت جمفيت مي

اي دیگر مفتقد بودند چون قاضي شخواي توانمناد و مقتادر و سرشاناس اسات،      هدر مقابل، عد
گيرد و آن هم موجب بازگشت مجدد قدرت خانخاني زود قدرت را در جمفيت به دست مي خيلي

سرانجام قاضي محمد در منزل یکاي از اعضااي كميتاه مركازي باا       .در جنبش كرد خواهد شد
به عضویت جمفيات در  « بينایي»كرد و با اسم مستفار  دضور چند تن دیگر از اعضا، سوگند یاد

 آمد.

عضویت قاضي محمد در سازمان، جمفيت را نيرومندتر كرد ولي طولي نکشيد كاه قاضاي در   

 .262عمل، به رهبري جمفيت رسيد و صادب قدرت تام شد

در كنار این تحوالت، هر چند بخشي از دکومت ایران مخالف قاضاي بودناد اماا بخشاي از     
هاا دراظ   روابط خود و دولت را با قاضي ،و دولت و بخووص كارگزاران محلي دکومت دکومت

كارد. تقابال دو جنااح دکومات      هاي جناح مقابل ففاليت مي كرده و دتي در جهت رفع سوءظن
داد باه عناوان مثاال وقتاي     محمد در دوادث مختلف خود را نشاان ماي   ایران در رابطه با قاضي

يمانده پاسگاههاي دولتي در اروميه پيش آمد جناح دولتي نزدیک باه  درگيري برخي عشایر با باق
محماد ساوءظن    نماید و جریان مقابل كه به قاضاي  محمد او را براي رفع غائله دعوت مي قاضي
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گزارش فرمانداري  »دهد  شود. وزیركشور خطاب به استانداري توضيح مي داشته مانع این كار مي
محمد همدست و جمفي از روساي عشایر  گذشته كه با قاضي داكي است سيدعبداهلل در زمستان

را اغوا با محمد رشيد هم ارتباط و داصل مشاغول عمليااتي بارخالف مواالح باود. اعازام او و       
منظور رفع غائله آنجا با سوابق بااال صاالح    اند به محمد كه منتظر آشوب اخير رضائيه بوده قاضي

هااي پراكناده در ایان محادوده تاا       درگياري « باشد. مينبوده و توقف آنها در آن ددود مناسب ن
ادامه داشت اما نيروهاي شوروي مستقر در منطقه به نيروهاي دولتي ایران باراي   1321تابستان 

داد. استدالل مقامات شوروي این باود كاه باا آراماش منطقاه،      ایجاد امنيت و آرامش اجازه نمي
بخووص كه قواي شوروي هم در صورت ادتيااج  لزومي به اعزام قواي ایراني به منطقه نيست. 

 . 263مساعدت خواهند كرد

دازب   بربساتر 1324در اول آباان  ایاران   دمکارات كردساتان    همچنان كه مذكور افتاد دزب 
، قاضي محمد در بفد از بازگشت هيئت كرد از سرر دوم خودشان از باكو .كومله)ژ.ک( بوجود آمد

 ،بااقروف ي ضمن تشاریح سارر و بناا باه توصايه      ،ها دزب كوملب 1/8/1324اي در تاریـجلسه
اي كاه باه   پيشنهاد كرد نام دزب، به دزب دموكرات كردستان تغيير یابد و باا انتشاار اعالمياه   

دازب،   264.امضاي اكثریت یفني هرتاد و سه نرر رسيده بود، موجودیت دازب را اعاالم كردناد   

اي و بيانناماه  265ا بود برگزار كردكه مركب از سران كرده 2/8/1324نخستين كنگره خود را در 

هاي ماهوي با اصول كومله داشت در واقاع، پوساته ساخت    را بوورت زیر صادر كرد كه تراوت
چارا كاه مباارزه مسالحانه در      شدناسيوناليزم قومي كه كومله بدور خودش كشيده بود كنار زده 

چناين ممنوعيات   دزب دمکرات كردستان نري نشده و ورود به دازب باراي همگاان آزاد و هم   
گروههایي چون آقا، شيـ، مال و سيد براي  رهبري دزب تغيير كارده و پاس از ایان تغييارات،     

 دارد: و شفارهاي خود را چنين اعالم مي دزب دمکرات كردستان اصول
 برادران هموطنان!

آتش جنگ عالمگير كه به واسطه دشمنان آزادي و پایمال كنندگان دموكراسي روشان شاده   
زور بازوان تواناي سربازان رشيد مترقين بزرگ ما خاموش شد دنياي دموكراسي پيروزمند و بود با 

خواست ملل و اقوام جهان را زیر انقياد و اسارت چناد نرار قلادر و ففاال     دنياي فاشيستي كه مي
رفت باراي  آزادي  مایشاء در بياورد به طور قطفي مغلوب و منهزم گردید به طوري كه انتظار مي

خواهند از راهي كه باراي  و اقوام جهان را باز شد امروز تمام ملل دنيا از بزرگ و كوچک ميملل 
هایي كه به واسطه منشاور تااریخي آتالنتياک    آزادي آنها باز شده است استراده نمایند و از وعده

اده داده شده بود برخوردار شده اداره امور خود را به دست بگيرند و سرنوشت خود را باا ميال و ار  
هاست باراي داق و    ها بلکه قرنكنيم كه سالخود تفيين نماید ما كردها كه در ایران زندگي مي
ایم بدبختان زمامداران مستبد ایران باه   ها دادهاختيار آرمان ملي و محلي خود مبارزه كرده قرباني

ساي باراي   هاي دسابي ما را بپذیرند دتي از دقوقي كه قانون اسااند درفهيچ وجه داضر نشده
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ایاالت و والیات ایران قائل شده است نگذاشتند ما استراده بکنيم و پيوساته جاواب ماا گلولاه و     
بمب و توپ و دبس و تبفيد و اعدام و اسارت بوده است مخووصاً در دوره بيست ساله رضااخان  

 ایم... در پوشيدن لباس خود آزاد نبوده

گيرند ماا بایاد باراي گارفتن داق و       آن را ميدهد ان گرامي! باید بدانيد دق را نميهم وطن 
خواهاد تشاکيالت و    اختيارات ملي و محلي خود مبارزه بکنيم این مبارزه ودادت و یگاانگي ماي   

پيشقدم الزم دارد براي این منظور مقدس است كه فرقه دموكرات كردساتان در مهابااد تشاکيل    
د چشم و گوش خاود را بااز كنياد    گردیده و شروع به كار نموده است شما هم وطنان عزیز ما بای

 دور فرقه ملي خود گرد آمده براي گرفتن دق مشروع ملي خود فداكاري نمایيد...

خواهيم كارهااي ماا در ماوارد    هموطنان، ما غير از دق مشروع انساني خود چيزي دیگر نمي 
 اي ما:زیر خالصه شده است آن را بخوانيد و به تمام افراد ملت كرد برهمانيد. اینک شفاره

 ي امور محل، خودمختار و آزاد و در دادود دولات ایاران،   . ملت كُرد در داخل ایران در اداره1
 خودمختاري ملت كُرد را به دست بگيرد.

 . بتواند به زبان كُردي تحويل كند و امورات دوایر با همان زبان كُردي انجام گيرد.2

ت انتخااب شاده، در تماام كارهااي     . انجمن والیتي كردستان طبق قانون اساسي به فوری 3
 اجتماعي و دولتي نظارت و سركشي كند.

 . مأموران دولت در منطقه، باید قطفاً از اهل محل باشند.4

ي هار دو  ي یک قانون كلي مابين رعيت و ارباب، سازش باه عمال آیاد و آتياه    به واسطه 5
 تأمين شود.

بين ملت آذربایجان و اقوامي كه . مخووصاً دزب دموكرات كردستان تالش خواهد كرد ما 6
كنند )آسوري، ارمني و غيره( در مبارزه ودادت و بارادري كامال برقارار     در آذربایجان زندگي مي

 گردد.

ي استراده از منابع طبيفايِ سرشاار كردساتان و ترقاي     . دزب دموكرات كردستان به واسطه7
براي رفاه دال اقتوادي و مفنوي ي امور فرهنگي و بهداشتي امور كشاورزي و بازرگاني و توسفه

 ملت كُرد مبارزه خواهد كرد.

كنند بتوانناد باا آزادي باراي سافادت و     خواهيم مللي كه در داخل ایران زندگي مي. ما مي 8

 266.ترقي ميهن خود كوشش نمایند

ها كه در باكو داده بودند در مااه نوامبر/آباان از راه رسايد و آن ماشاين     اولين وعده روس    
باه  » پ بود كه پس از رسيدن آن، مطبوعات كردي منتشر شدند در اسناد روسيه چنين آماده چا

زودي یک متخوص )مدیر( خواهيم فرستاد تا یک چاپخانه در مهاباد دایر سازد و یک نشریه به 

. اماا  268.  بسيار تاكيد شده بود كه دتما این مسئله مخراي بماناد  267«زبان كردي منتشر گردد

 چنين آمده: 15/7/24وزیري در مورخهگزارش وزیر جنگ به نخست ماند و درمخري ن
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گزارش واصله داكيست به طوري كه شایع اسات چنادین بساته كاغاذ روزناماه و یاک       
دستگاه ماشين چاپ از طرف مقامات مربوطه شوروي به اكراد مهاباد داده شاده و همچناين   

مياندوآب عبور و محتویاات   از خط 6/7/24ها در غروبهرت دستگاه كاميون متفلق به روس
-ها كامال كشيده شده بود مفلوم نگردید دامل چه اشيایي ميآن در اثر اینکه روپوش ماشين

هاا باه مهابااد    باشند و در جلوي هر كاميون یک افسر شوروي در مفيت شوفر بوده و ماشان 
ض ورود بااد رفتاه باود باه محا     ااف فرمانده پادگان شوروي كاه قابال باه مه   وارد، نماز علي

ه ماامورین كوملاه   لهاا باه وساي   دهد كه تردد در شهر متاروک و چاراغ  ها دستور ميكاميون
نمایند ها را در منزل قاضي محمد تخليه ميخاموش گردد و در تاریکي شب محتویات ماشين

هاا اسالحه و   رود محتویات كااميون به طوري كه در اطراف موضوع تحقيقات شده توور مي

   269مهمات بوده...

هایي كه قبال از زمان ورود مترقين مردم از و همچنين سالح هاها از سوي روسبا رسيدن سالح
هاي ارتش بدست آورده بودند مسلح شدند و دمالت به پایگاههاي دکومت شدت پادگان

گرفت. بر طبق برخي اسناد، در این زمان در اثر دمله به مراكز نظامي دکومت، مردم اكثرا 
تمام عشایر و آزادیخواهان شهر مهاباد داراي ترنگ برنو، ترنگهاي »گرم شده و  مجهز به سالح

 . 270بودند«مختلف و طپانچه و خنجر و شمشير

همزمان با تسخير مراكز دولتي توسط فرقه دمکرات آذربایجان، در مهاباد نيز در 1324آذرماه 
كه « شهرباني مهاباد» آذرماه مردم به ترغيب تفدادي از سران دزب دمکرات كردستان به 26

آخرین نماد داكميت پهلوي بود، یورش بردند. بفد از چند شليک كوتاه، شهرباني به تورف 
جاي آن به اهتزاز درآمد. مردم در آمد. پرچم دکومت ایران پایين آورده شد و پرچم كردستان به 

زداشت شده خواستند به جاي ذبيحي و همراهانش كه توسط قواي سرلشکر زنگنه بامردم مي
ها و فرماندهان را نزد خود به عنوان گروگان جهت آزادي ذبيحي و بودند، قواي ژاندارم

همراهانش نگه دارند، اما قاضي محمد این عمل را نپسندید و دستور آزادي آنها را صادر 
 271كرد.

« اهتزاز پرچم مقدس كردستان» در شماره سوم خود در خبري با عنوان« كوردستان»مجله
 ویسد: نمي

آذر كليه نمایندگان كردستان در شهر  دضور به هم رساندند. ساعت ده بامداد  26.. روز 
پرچم كردستان از مقر دزب دركت داده شد. ددود ده هزار نرر از اهالي در مراسم دضور 
داشتند. دسته موزیک، سرود ملي مي نواخت. در سرتاسر خيابان وفایي، صف نظاميان با 

كردند. سمت راست پرچم دركت مياي در همراه جوانان دختر و پسر مدرسهه آرایش كامل ب
هاي رسمي و نمایندگان دزب دمکرات پشت سر پرچم در دال بزرگ و كوچک، هيئت

دركت بودند. مردم به افتخار پرچم كف مي زدند. پيشواي كردستان، جناب قاضي محمد 
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پس از سخنراني و نوب پرچم بر بام درباره پرچم مقدس كردستان سخناني ایراد فرمودند. 

 . 272عمارت هيئت رئيسه ملي كردستان، مراسم خاتمه یافت

تشکيل دکومت فرقه در تبریز از چندین جهت به تشکيل جمهوري مهاباد كمک كرد در 
هاي و پایگاههاي گرفت پادگاندمالت طرفداران فرقه كه با كمک قشون روسي صورت مي

اشيدند و بنابراین، جمهوري مهاباد در زمان ظهور خود با مانع ارتش یکي پس از دیگري فروپ
چنداني روبرو نشد. همچنين با تشکيل فرقه دمکرات آذربایجان، قاضي و كردها به این نتيجه 
رسيدند كه اگر براي تشکيل دکومت دیر بجنبند آنان به زیر داكميت فرقه در خواهند آمد و در 

هاي خود براي تشکيل دکومت سرعت بخشيدند ر، به تالشآن ادغام خواهند شد به همين خاط
كردند به این زودي برسد فرا رسيد و در نتيجه آن روز تاریخي كردها كه خودشان نيز باور نمي

هاي در متينگ بزرگي كه هيئتش 1324ري بنه دان( 2بهمن ) 2برابر 1۹46ژانویه  22در 
ركت داشتند، قاضي محمد در ميدان نمایندگي از تمام مناطق كردستان ایران در آن ش

با دضور جمفيت بزرگي از بزرگان شهر و روساي بسياري از قبایل كرد، تاسيس « چوارچراي»
دار بود تركيبي از لباس سنتي یفني دستار اش نيز مفنيمهوري را اعالم كرد دتي طرز پوششج

 .273بر سر ولي با لباس نظامي شوروي

بارها قيام كرده اما »يت كردها تاكيد كرده گرت كه آنها قاضي در سخنراني خود بر مظلوم 

كه قاضي این سخنان هنگامي 274«اند آنها تنها هستند و یاوري جز شوروي ندارندسركوب شده

 آورد در مراسم، كسي از مقامات شوروي دضور نداشت اما در آن نزدیکي،را بر زبان مي

هاي متفددي . سخنراني275جریانات بود نای ناظر از دور و نشسته جيپي ماشين در یرماكوف

صورت گرفت كه بفضا اختالف برانگيز بودند چرا كه برخي از موادره اموال ثروتمندان و ریختن 

و سرانجام،  276خون ستمگران سخن گرتند در داليکه برخي از داضرین مالکان ستمگر بودند!

 .سرودند اشفارشان را هيمن و ژارهه دو شاعر برجسته كردي
موطري، پيشنهاد ایجاد پرچم جدید براي كردستان به قاضي محمد داد پرچم ابداعى مال

جمهورى مهاباد، داراي همان سه رنگ سبز و سريد و سرخ بود اما در زمينه سريد آن خورشيدي 
فراز ادارات برخي شهرها  به جاى پرچم ایران بر ي گندم نقش بسته بود این پرجم،  با دو خوشه

خودمختار به مركزیت مهاباد اعالم شد.  تشکيل ایالت  277.شنویه به اهتزاز در آمدمانند نقده و ا

شد قلمرو این دکومت وجه دیده نميمهاباد تمایالت ماركسيستي به هيچ در ،برعکس تبریز
از درصد كردنشينان خارج  70شامل شهرهاي مهاباد، بوكان، نقده، اشنویه و سقز بود و در واقع 

 دند.بوجمهوري مهاباد 

 :278كندبيست روز بفد، روزنامه كردستان اعضاي كابينه قاضي محمد را به این شکل اعالم مي
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داج بابا شيـ. نخست وزیر )صدر هيئت رئيسه(. اهل بوكان. سياستمداري شوت و پنج ساله. از  
 خانواده سادات زميبل اطراف بوكان. در زمان رضاشاه از دوستان وفادار و قابل اعتماد رضاشاه
بود و نزد او نروذ و اعتبار داشت داجي شيـ بابا نزدیکي خاصي با قاضي محمد نداشت و چنين 

هاي بوكان به مقام  زادهشد كه براي خنثي كردن اعمال و كردار خانواده ایلخانياستنباط مي
صدارت عظما رسيده او رفتار بسيار خوبي با مردم داشت اما هرگز فرد قدرتمندي در دکومت 

  نبود.
وزارت داخله )كشور(: محمدامين مفيني، صادب گاراژ و داراي روابط تجاري با تجار روسي 

 .  مستقر در تبریز

اي را كه متفلق به  وزارت بهداري: سيدمحمد ایوبيان، جواني سي ساله و خود ساخته، داروخانه
 ده بود. به عضویت آن در آم« جمفيت ژ.كاف»كرد یک سال پس از تشکيلپدرش بود اداره مي

 زاده، فرزند داجي بایزید آقا. وزارت امورخارجه: عبدالردمن ایلخاني

زاده، پسر عموي عبدالردمن ایلخاني زاده. هر دو از آقا ایلخاني وزارت راه: اسماعيل
هاي متنرذ بوكان از ایل دهبکري كه نوعي رقابت با قاضي داشتند و انتخاب آنان  خانواده

پنج ساله  و ددوداً سي و« جمفيت ژ.كاف»ها عضوزادهبود ایلخانيانتخابي سياسي و ضروري 
 بودند. 

وزارت اقتواد: ادمد الهي، چهل ساله. اهل بازار و كسب و كار. تحويلکرده و آشنا با مناطق 
و در منزل او بود كه قاضي محمد براي « جمفيت ژ.كاف»از اعضاي قدیمي مختلف كردستان.
 ف به جاي آورد. مراسم تحلي ،عضویت در جمفيت

« جمفيت ژ.كاف»هاي قدیمي. چهار ماه پس از تشکيل  وزارت كار: خليل خسروي، از خانواده
 به عضویت آن در آمده بود. 

 اي نيک.  وزارت پست و تلگراف: كریم ادمدین، مردي چهل ساله از خانواده

ر محترم و پر پنج ساله از خانواده بسياووزارت تجارت: داج موطري داودي، مردي پنجاه
 بسته شد. « جمفيت ژ.كاف»جمفيت. در باغ او بود كه نطره 

وزارت دادگستري: مالدسين مجدي، باسوادترین و نامدارترین روداني . اعتبار و ارزش 
 مذهبي و قضایي او، نشان شایستگي او براي این مقام بود. 

ه ساله. مدرسه عالي زاده، جوانترین عضو كابينه. بيست وسوزارت كشاورزي: محمود ولي
» به عضویت  1۹43هاي متنرذ بوده و از سال كشاورزي كرج را به پایان برده بود از خانواده

 در آمده بود. « ژ.كاف

مناف كریمي به عنوان وزیر فرهنگ و صدیق ديدري به عنوان وزیر تبليغات انتخاب شدند. 
طول یک ساله عمر جمهوري  انجام هاي فرهنگي را در این دو وزارتخانه اخير بيشترین ففاليت
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 دادند. سيف قاضي به عنوان وزیر جنگ و مالموطري بارزاني به عنوان فرمانده ارتش گردید.

مركب از اعيان شهر و »این كابينه هم چنان كه از افراد آن برمي آید بقول درک كينان

بنابراین در  279«ودقبایل بود در دقيقت، دکومت طبقات باالي مردم كرد ب  كارروساي محافظه

كارانه بود و از تغييرات اساسي مانند دوزه مخووصا اقتوادي عملکردهایش كامال محافظه
بسياري از اعضاي  .اصالدات ارضي كه در فرقه دمکرات صورت گرفت در مهاباد خبري نبود

اي كابينه شهري بوده و ميانه خوبي با رهبران قبایل نداشتند. جمهوري مهاباد، پارلماني بر
-اش به منزله قانون تلقي ميتوویب قوانين نداشت و فرامين رئيس جمهور و توميمات كابينه

 نویسد: مي« جمهوري مهاباد». درک كينان، درباره تركيب و سرشت 280شد

كار قبایل بود در دقيقت دولتي كه در  تشکيل شد مركب از اعيان شهر و روساي محافظه 
. قدرت دکومت در وجود قاضي محمد متمركز بود و از دکومت طبقات باالي مردم كرد بود

او به ادارات متفددي كه روساي آنها بردسب اعتماد شخص او انتخاب شده بودند تسري 
یافت. دکم و اقتدار دکومت در نوادي عشایري همچنان در دست روساي عشایر بود مي

  281.بودهاي دولت اتحاد شوروي  پشتيبان مفنوي و رواني این دکومت، وعده

ها و كمک به دزب دمکرات كردستان به عنوان ورود مالموطري به همراه كثيري از بارزاني 
-اي در ديات دزب دمکرات كردستان گشود در زمان ورود بارزانيبازوي نظامي آن، فولي تازه

د ها با دزب دمکرات كردستان چاره را در آن دیها، دکومت تهران براي ممانفت از اتحاد بارزاني
فرمانده سردشت دستور دهد هر طور شده مالموطري و یارانش را « سرهنگ پزشکيان»كه به 

با مال تماس « آقا مامشعزیز قرني»از اتحاد با دکومت مهاباد منورف سازد پزشکيان توسط 
شما در ایران خارجي بوده و دکومت »گرفت و در موارد زیر با وي بحث نمود از جمله اینکه 

پذیرد و زمين و مسکن به شما خواهد داد شما نيز در ان پناهنده سياسي شما را ميایران به عنو
تهران نماینده خواهيد داشت و هميشه در پارلمان و در ارتباط با شاه خواهي بود! در مقابل، شما 

اما گوش مال بدهکار این سخنان  282«نيز باید از متحد شدن با جمهوري مهاباد منورف شوید

 ي خود را به مهاباد رسانده و به قاضي محمد پيوست.نشد و به زود

مالموطري بازراني از سوي قاضي محمد به مقام ژنرالي نائل گردید و به عنوان فرمانده 
نيروهاي مردمي جمهوري گمارده شد بسياري از دمالت چریکي شبانه عليه مراكز انتظامي و 

 كرد. نظامي را او طرادي و فرماندهي

دولت خودمختار كردستان توسط قاضي محمد در  1324 /بهمن1۹46ژانویه ترتيب، در بدین
ي  طي مراسمي اعالم گردید و جنبشي كه در آغاز جنگ جهاني دوم به وجود «چوارچرا»ميدان 

 آمده بود، به عنوان بخشي از یک روند تاریخي به نتيجه رسيد.

به آذربایجان و  1325تيرماه 20انگوس وارد، رایزن سرارت آمریکا كه به همراه خانم خود در
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مهاباد سرر كرده در گزارشي از این سرر، در مورد اوضاع شهرها و برخورد ماموران دو تشکيالت 
 نویسد:مي

كردهایي كه ما مالقات كردیم در نوع اداره امور خود متحد نبودند بفضا به یکنوع 
یگر بکلي مایل به مند بوده و بفضي ددکومت خودمختاري در داخل ددود ایران عالقه

استقالل كامل و جدا شدن از ایران و متحد شدن با سایر اكراد)عراق، تركيه و سوریه( و 
ایجاد یک كردستان مستقل ملي عالقه دارند به نظر من چنين رسيد كه كردها مومم 
هستند كه یک نوع آزادي و استقالل كرد براي خود ایجاد كنند و از توسل به اسلحه براي 

 این مقوود ابائي ندارند. نيل به

سرباز و افسر  1300نيروهاي مسلح جمهوري مهاباد پس از سربازگيري از اطراف، نزدیک به 

توانست به نيروي عشایر اعتماد كند چرا كه در وفاداري آنها شک داشت قاضي نمي 283بود

شوروي  ترسيدند جمهوري مهاباد به زیر مهميزچون برخي از آنان مخالف شوروي بوده و مي

برخي از عشایر نيز به دولت مركزي ایران وصل بودند اما مردان مسلح بارزاني در  284بغلطد

بهترین زمان سر رسيدند و جاي خالي و فقدان ارتش جمهوري مهاباد را پر كردند. هر چند 
تشویق  دانستند اما با اینحال، آنها راها اعتمادي بر بارزاني نداشته و او را عامل بریتانيا ميروس

چریک كارآزموده 2000الي  1200شان به تراوت از دتفدا .كردند به جمهوري مهاباد به پيوندند
هاي طوالني و جنگ و گریز با دکومت عراق آبدیده شده بودند. اند كه در جنگتخمين زده شده

  آنها اساس نيروي نظامي جمهوري مهاباد  را تشکيل دادند. سرلشکر دسن ارفع، نيروهاي
كند برخي منابع همراهان مسلح بارزاني را  برآورد مي« ددود دو هزار نرر عشایر»موطري را مال

در  از مخالران بارزاني، اند. عيسي پژمانهایشان تا سه هزار نرر برآورد كردهبه همراه خانواده
با اي دانست كه رابطه دسنهها ميسواد و وابسته به روسخاطرات خود، مالموطري را آدمي بي

 .285قاضي محمد نداشت

بود  آغا مفروف كاک به كردها نزد كردند او مهاباد روانه را افكاظم الدینصالح سروان هاروس
 سازماندهي آموزش و مامور عراقي، كرد افسران یافته و با كمک ارتقاء سرهنگي يدرجه به او

. 286رسيد افسر 70 و ردادرجه 40 سرباز، 1200 به زودي به ارتش این ارتش جدید شد كه شمار

و  287رسيدمي نرر پنجاه و هرتود و هزار دوازده بر بال  ارتش این مجموع به نظر ایگلتون، در

ها را اضافه كرد كه در چند نوبت صورت گرفت هاي هر چند محدود روسبر اینها باید كمک
 بيست ددود و ساخت چکسلواكي مسلسل و طپانچه و ترنگ 10000 شامل هاكمک این

 و و مسلسل كلت و طپانچه و برنو ترنگ 5000 هاروس ،فوریه ماه بود و بار دوم در ميونكا
 جمهوري كردستان ،دادند تحویل كردستان دولت به مولوتف كوكتل تفدادي با خودكار ترنگ

 .288كرد دریافت جيب ده و آمریکایي يكهنه كاميون ده و روسي كاميون ده بفدها نيز
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ت آمریکا در گزارشي خود در مورد نيروهاي نظامي جمهوري مهاباد انگوس وارد، رایزن سرار
 نویسد:مي

افراد منظم كرد با انيرورم داشتند و شماره افراد كرد  6000در موقع بازدید ما در ددود
غيرمنظم یفني بدون انيرورم بطور یقين مفلوم نيست ولي به هر دال خيلي زیاد است زیرا 

آموزند و دتي سالگي به باال تفليمات تيراندازي و سواري مي12 تمام افراد مذكر كُرد از سن
هاي  ورزيها و كينه ها، دشمني جنگند البته رقابتزنان كرد شانه به شانه مردان در كوهها مي

گيري آنان و همچنين تاثير سياست اي و قدیمي ميان قبایل گوناگون و ناپایداري جبهه قبيله
ایران بر نوسانات عشایر و سران قبایل را نباید از نظر دور و روابط شوروي، دولت مركزي 
ها، مقداري سالح و مهمات بدست جمهوري  ها و كالنتريداشت با تورف برخي پادگان

تحویل دادند.  ها نيز سالح، دهها كاميون و جيپ نظامي به جمهوريافتاده بود. بفدها شوروي
نيز براي آموزش رسمي نظامي به آذربایجان  تن از جوانان و نوجوانان كرد 60و بقولي  50

 . 289شوروي فرستاده شدند

تفداد قواي مسلحه دزب دموكرات كردساتان باه   »گوید:       سرلشکر ارفع در برآورد دیگري مي
شارقي  در  توان گرت در نوادي جنوب و جنوب علت اشکال شمارش آنها بدقت مفلوم نيست مي

 « د بود چهارهزار نرر نيز در شمال  مستقر بودند...هزار نرر مسلح موجوددود دوازده 

 

 های شوروی حمایت ـ 9

گيري و استقرار دو تشکل ادامه در مقاطع مختلف زماني یفني ظهور، شکل يههاي روسكمک
هاي شوروي براي هر دو تشکيالت از آن اشاره شد با وجود اینکه، دمایت يداشته و به موارد

ها به مراتب سهم كمتري كم و كيف آن، جمهوري مهاباد از این كمک وجود داشته اما در ميزان
ها به فرقه دمکرات كردند نبوده. از طرفي، اینکه هایي كه روسداشت و قابل قياس با كمک
اند كه پس از تشکيل جمهوري مهاباد مستقل از فرقه دمکرات برخي از نویسندگان ادعا كرده

اند به نظر درست به تبریز فراخوانده و تهدید به كشتن كردهها قاضي محمد را آذربایجان، روس
خواستند اما وقتي با مخالرت ها و هم رهبران فرقه دمکرات چنين ميآید هر چند هم روسنمي

 .290قاضي و كردها مواجه شدند با تشکيل جمهوري مهاباد مستقل از فرقه دمکرات كنار آمدند

اش وخايم باود   هاني ورشکسته و اوضاع اقتواديعليرغم اینکه خودِ شوروي پس از جنگ ج
شان سااري و جااري   هاي متفدد آن به هر دو تشکل در طول عمر یکسالهكمک ،همهاما با این

بود و در اسناد پایان این كتاب به شکل مبسوط آمده است به عنوان مثال، ميرجفرر بااقروف در  
 نویسد:مي 1325مهر8گزارسي به استالين در 

هاا  پادگاان و فرماناده فادایي    وري ، مفاون او صاادق كتبر در نخجوان با پيشها20من در 
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آیاد كاه رودياه ماردم در     هااي آنهاا چناين برماي    یحيي دانشيان دیدار كردم...از گرتاه غالم
آذربایجان خوب است و نروذ دکومت فرقه در بين مردم قوي است...در ارتباط با كردهاا، باه   

اند اما اخيرا تهران عالوه بر اینکه هيچگونه كمک ماادي  ردههاي زیادي كآنها تاكنون كمک
ميليون تومان هم كه قرار بوده به آنها بازگرداند برنگردانده است 20به آذربایجان نکرده بلکه 

توانند امورات خود را بگذرانناد اماا دیگار باه كردهاا      ها ميآذربایجاني ،اما در چنين شرایطي

 .291توانند كمکي بکننداد محتاجند نميمخووصا به كردهاي عراق كه زی

كنيم اجاازه دهياد یکواد هازار     از شما خواهش مي» دهدو باقروف به استالين پيشنهاد مي 

 292«ها به كردها اختواص دهيم.تومان از طریق آذربایجاني

توان گرت كاه تياپ و شخوايت رهبار دو تشاکيالت در رواباط آن دو باا روسايه         البته مي
وري به عنوان یکي از رهبران قادیمي دازب كمونيسات    ثير نبوده است پيشهتاكمونيست نيز بي

ها داشت اي با روسایران كه بخش اعظم عمر خود را در روسيه سپري كرده بود روابط گسترده
كه قاضي محمد یک روداني و داراي شخويت دیني و متنرذ در مهاباد بوده و چندان به در دالي
هاي انگليس و امریکا نياز  دال، روابطش با كنسولگريكه در همان ها اطمينان نداشته چراروس

قاضي  1325در اوایل دي ماه »كند كهقطع نبوده به عنوان مثال در یک مورد ایگلتون اشاره مي
هاي عبدالردمان ذبيحي و علي ریحاني اختيار داد تاا در  محمد به دو نرر از اعضاي دزبي به نام

هااي  شاید در آن زماان قاضاي از نياات و سياسات     293«مالقات كنند...تبریز با كنسول بریتانيا 

هاي خودمختاري و گریز از مركز در منطقه اطاالع نداشات چارا    انگلستان در قبال چنين دركت
-ها به اندازه خود دکومت مركزي در تهران، مخالف خودمختاري بود چون اینها ميكه انگليسي

مخووصا الگویي براي كردهاي ساليمانيه و كركاوک    توانست به سرمشقي براي قبایل عراق و
خود نبوده كه ثباتي منطقه گردد و این، در تضاد آشکار با منافع انگلستان بود. بيباشد و باعث بي

اگر كردهاي ایران باا پشاتيباني ماا باه خودمختااري      »وابسته نظامي بریتانيا در تهران گرته بود
نياز در پاي   «دا ماي داناد چاه گروههااي دیگار...     محلي برسند آن وقت اعراب خوزساتان و خا  

گياري  و در راستاي همين سياست بوده كه دتي در زماان شاکل   294خودمختاري برخواهند آمد

ها دمه رشيد داكم سابق بانه را كه در زمان جمهوري مهاباد به مقاام  جمهوري مهاباد، انگليسي
ده و به این وسيله، ضاربه كااري را   ژنرالي رسيده بود تشویق به جدایي او از جمهوري مهاباد كر

 .295در تضفيف جمهوري مهاباد وارد ساختند

پس از خروج نيروهاي شوروي از ایران، قاضاي محماد رهبار     1325/فروردین1۹46در آوریل
كردها با مامور كنسولگري آمریکا در تبریز وارد گرتگو شده كه ایان گرتگاو توساط جاسوساان     

يرجفرر بااقروف و ماسالنيکف ماتن گرتگاو باه اساتالين       روسي در ایران كشف شده  و توسط م

 296.شده فرستاده
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هاي كشورهاي خارجي مانند انگلستان و وري و قاضي محمد با كنسولدیدارهاي پيشه
امریکا اكثرا پس از خروج نيروهاي شوروي از ایران رخ داده و تمام موارد گرتگو توسط ماموران 

 ده شده.و به استالين فرستا گردیدهروسي رصد 

به آذربایجان و مهاباد سرر كرده 1325تيرماه 20انگوس وارد، رایزن سرارت آمریکا نيز كه در
 نویسد:در گزارشي از این سرر در مورد برخورد ماموران دو تشکيالت مي

كردم در اینجا هيچکس در مهاباد برخالف آذربایجان كه همه جا روسي صحبت مي
اي از اكراد ایراني و عراقي به زبان انگليسي آشنا د ولي عدهندیدم كه به این زبان آشنا باش

دانستند...در آذربایجان تقریبا اي از كردهاي سوریه زبان فرانسه را ميبودند و همچنين عده
كردند كه در اتحاد جماهير شوروي كردند و اقرار ميتمام مامورین بزبان روسي تکلم مي

 .297اندزندگي كرده

 

 اصالحات  اقدامات و ـ 10

در جمهوري مهاباد  دو نرر دیپلم بود و یک ليسانس به نام ابراهيمي كه از سوریه فرار كارده  
 گوید:  و به مهاباد آمده بود. دكتر هاشم شيرازي مي

كدام تحويالت عاليه نداشتند من كه نرار یاازدهم وارد دازب شادم      مؤسسين ژ.ک هيچ
دانشساراي مقادماتي باود یفناي دیاپلم       مدرک تحويلي باالتري داشتم. تاازه ایان مادرک   

تنها از اوضاع و تاریـ و جغرافياي دنيا خبر نداشاتيم تااریـ و جغرافيااي كشاور       دبيرستان! نه
جاا و   اطاالع از هماه   ساواد و باي   شناختيم. در دقيقت خيلاي باي   خود و مردمانش را هم نمي

 .298چيز بودیم همه

کرات و هام جمهاوري مهابااد خاوش     مه داما با اینحال، در دوزه فرهنگي، هم دکومت فرق
درخشيدند. در دوره رضاشاه، انتشار آثار و فرهنگ به زبان تركي و كردي ممنوع شاده باود، اماا    

هاي فرهنگي به هر دو زبان به وجاود آماد در   پس از سقوط رضاشاه زمينه مناسبي براي ففاليت
هااي فرهنگاي   آغاز این ففاليتبه عنوان ارگان جمفيت ژ.ک سر« نيشتمان»مهاباد، انتشار مجله

جماع  « بااغ خداپرسات  »قریب یکود نرر از اعضاي جمفيت در  1322است كه در فروردین ماه 
شدند و تجمع، شکل كنگره به خود گرفت. چون هم دبير كل جمفيت انتخاب شاد و هام مقارر    

« نيشاتمان »اي براي نشر افکار خود انتشار دهند و به این ترتيب امکان چاپ مجله گردید مجله

منتشر شد كه در باالي صرحه نوشته شده 1322اولين شماره این نشریه در تيرماه  299فراهم شد

این نشریه بوورت مخري  .بود ۹بود: زنده باد كرد و كردستان و هيوا. و آخرین شماره آن، شماره
شاد و  يواقاع در خياباان شاهناز منتشار ما     « گري ارامنه آذربایجانخليره»در تبریز در چاپخانه 

كردند و اندكي بفد نيز ایان جمفيات، دو تقاویم باه     نویسندگان آن از اسامي مستفار استراده مي
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هدیاه جمفيات ژ.ک   »اي شامل مجموعه اشفاري از شاعران كرد با عنوان زبان كردي و كتابچه
منتشر كرده و بين مردم پخش كردند. آموزش به زبان مادري در اولویت هر دو « به جوانان كرد
وري و هم قاضي محمد بود. دزب دمکرات كردستان، براي آموزش فرزندان كرد رهبر هم پيشه
روزي بناام گالویاژ و آزادي تاسايس    شان و ترویج زبان كردي دو مدرساه شابانه  با زبان مادري

 .300نمود

ردساتان نقاش   ان دکومت و در مهابااد، روزناماه ك  در تبریز روزنامه آذربایجان به عنوان ارگ
خط دهي داشتند دوستي با شاوروي و ساتایش اساتالين و رهباران شاوروي در هار دو        اصلي و
كه، دوستداران هر دو تشکل بفدها چنادان مایال باه    شود برعکس اینبه كرات دیده مينشریه، 

شد باه عناوان مثاال، در اولاين     صحبت در این زمينه نيستند اما در آن زمان، افتخار شمرده مي
ه روزنامه كردستان در صرحه اولش باه ساتایش از اساتالين پرداختاه و     شماره و چهارمين شمار

 11. اولين شاماره آن در  301كندتوویر بزرگ استالين را در صرحه اول چهارمين شماره درج مي

و در همين شاماره از اساتالين باه عناوان رهبار كاارگران و        302بوده 1324دي1۹46/21 ژانویه

سال تولدش تجليل شاده. شااید بتاوان گرات كاه       ششمينورنجبران جهان، به مناسبت شوت
بزرگترین دستاورد هر دو تشاکل یفناي فرقاه دمکارات و جمهاوري مهابااد در طاول یکسااله         

هاي ماادي  عمرشان، انتشار آثار اعم از كتاب و روزنامه به زبان تركي و كردي بوده كه با كمک
ساواد  ا اكثر افراد در آن زماان باي  دانيم تقریبكه ميگرفت. در داليصورت ميها و مفنوي روس

 درصد افراد سواد خواندن و نوشتن نداشتند. ۹0بودند و در كردستان 

فرهنگي ارائه  -هاي عملي دولت جمهوري مهاباد، مطابق با برنامه خودمختاري مليففاليت
رفت به همين دليل در این ناديه، قبل از هر چيز اصالدات شده توسط قاضي محمد پيش مي

زبان مادري  به  كل سيستم آموزشي هم در تبریز و هم در مهاباد  .عرصه فرهنگي شروع شددر 
اي در مورد سيستم آموزش دبستاني تدوین شد كه براساس آن،  تغيير یافت. در مهاباد، الیحه

سالگي و همچنين مفمول كردن لباس  14تا  6تحويالت ابتدایي تمام كودكان از سن 
هاي اسامي فارسي مدارس و مکان .ان مدارس در نظر گرفته شدمخووص براي دانش آموز

 هاي زبان محلي تبدیل شدند.عمومي مانند تبریز، در مهاباد نيز به نام

هيئتي از افراد فرهنگي در اداره فرهنگ  20/10/1324برطبق دستور قاضي محمد در  
دستان نامگذاري شود. اي تشکيل داده و مقرر شد كه مدرسه پهلوي به نام كرمانجي كرجلسه

زبان تحويل و نوع  .گذاري شدندنام« پيشوا»، «گالویژ»، «كردستان»هاي مدارسي هم به نام
ها نيز با توجه به اوضاع سياسي جدید تغيير كردند. روزنامه كردستان در این تحويل و برنامه
ز این به بفد در اجراي امر پيشواي مفظم و توویب دزب دمکرات كردستان، ا»زمينه نوشت: 

جهت ترویج و اشاعه زبان كردي، تحويل در مدارس به زبان كردي است. از این تاریـ تا ده 
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روز دیگر هر فردي كه صادب دختر و پسر بوده و سن آنها اقتضاي تحويل دهد، باید به 
مدرسه اعزام دارد. البته هر كس از این دستور سرپيچي كند به شدیدترین مجازات تنبيه خواهد 

 .«شد

سرپرست كه به گدایي هاي مهمي در این زمينه برداشته شد دتي مقرر شد كوكان بيگام 
ها تقسيم گردد و روزانه در مشغولند توسط شهرباني از سطح شهر جمع گردد و در ميان خانواده

سواد موظف شدند در مدارس شبانه، زبان درس بخوانند همچنين افراد بي« گالویژ»مدرسه

 هاي قومي و مذهبيآموزش در مدارس به زبان كردي بود اما تحويل اقليت 303زندكردي بيامو

اي براي كودكان یهودي در كه در برخي منابع از تاسيس مدرسهبه زبان خودشان بود بطوري

نرر و به  60قاضي تفداد 304شدمهاباد سخن رفته كه مواد درسي آن به زبان عبري تدریس مي

كه بيشتر از فرزندان روساي عشایر بود براي تحويل به شوروي  305نرر 50نوشته برخي منابع 

هدف قاضي از انتخاب فرزندان عشایر این بوده كه آنان با دیدن فضاي جدید دست از  .فرستاد

البته الزم به ذكر است كه برخي از خوانين  306شيوه كهن خانخاني و ستمگري بر مردم بردارند

اي كو و همکاري با قاضي محمد خودداري كرده و در نامهدهبکري از فرستادن فرزندانشان به با
ایران اعالم كرده بودند كه طرفدار دکومت مركزي و تماميت ارضي ایران بوده و  4به لشگر

 .307شناسندجمهوري مهاباد را به رسميت نمي

-داجي دسين سرهنگ و بود روسي مالچانف عهده ژنرال بر در باكو مدرسه این فرماندهي 

اما آنان  . 308گردید تفيين آنها امور ياداره و نظارت براي كرد جوانان مسئول وانعن به اف

 هنوز آموزش خود را تمام نکرده بودند كه با دمله ارتش به آذربایجان هر دو تشکل سرنگون
سهراب طاهر شاعر آذربایجاني كه جزو این دانش آموزان بوده و از تبریز به باكو . بفدها شدند

گوید كه كه ما را بوورت سري با قطار به باكو آوردند آنان بود در خاطرات خود ميفرستاده شده 
كند در باكو مشغول تحويل بودند كه با دمله ارتش، فرقه دمکرات و جمهوري مهاباد سقوط مي

هایشان كردند و صداي گریهها در زمان خواب، زیر پتو گریه ميها بچهگوید شبطاهر مي
 گوید:ب طاهر ميشد سهراشنيده مي

خواهيم به ایران برگردیم چرا كه جمهوري دانش آموزان كردي اصرار كردند كه مي
خواست فایده است ما را دو صف كرده صف ما ميمهاباد سقوط كرده و ماندن ما اینجا بي

-زاده بود كه ميخواست به ایران برگردد یک پسري بنام دسينمي بماند و صف روبرو 

اي به مادرم نوشتم و به او دادم و در نامه نوشتم كه نگران ان برگردد نامهخواست به ایر
-اف دیده فهميد چي نوشتهخواستم بدهم مامور روسي سرهنگ داجينباشد وقتي نامه را مي

ام، نامه را گرفته دوباره به خودم برگردانده و آرام در گوشم گرت كه شماها زودتر از آنها به 
شت! فهميدیم كه این افراد بيچاره را بجاي بردن به ایران، به دستور تان برخواهيد گوطن
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اف اول به یوالخ برده یک مدتي در آنجا نگهداشته سپس از آنجا به شکي ژنرال آتاكيشي
روند در پاي مجسمه اعتراض كرده مي ، آنهابرده و پس از چند ماه نگهداشتن در آنجا

-خواهند به ایران برگردند به دستور ژنرال آتاكيشيكنند كه مياستالين اعتراض و تحون مي

 .309كننداف آنها را راهي سيبري مي

در پيش داشت ها زمينداران و خانبه نام جمهوري مهاباد براي اصالدات اساسي، مانع بزرگي  
داراي قدرت زیادي بودند. ارتباطات جمهوري مهاباد با شوروي در مقایسه با فرقه دمکرات  كه

 .اهميت چنداني نداشت ،ها، جمهوري مهاباد در مقایسه با فرقهكمتر بوده و براي روسبه مراتب 
نداشتند و كردها برایشان چندان  كُردها قبال در مشخوي به عبارتي، مقامات مسکو سياست

 .310نداشت آنها براي چنداني منافع آذربایجان، كردها اهميت با مقایسه در مهم نبود و

ها و ارتباطات آنها با كردها در ها بلکه در ميزان كمکنوع نگاه روس این مسئله نه تنها در
شود. البته قاضي محمد در كنار روسيه، سفي در جلب دمایت مقایسه با آذربایجان نيز دیده مي

 ماند.گليس نيز داشت كه البته ناكام آمریکا و ان
توان به ت ميها صورت گرفاز اقدامات فرهنگي دیگر این جمهوري كه به كمک روس

 10تأسيس چاپخانه، تأسيس كتابخانه و تأسيس رادیو اشاره كرد، این رادیو در روز سه شنبه 
به همراه پنج دستگاه بلند كه در نقاط مختلف شهر نوب شده بود، كار خود را  1325اردیبهشت 

 .311شروع كرد

شد.  بيني  پيش  ارسهاي شبانه در مدسوادي بزرگساالن، سازماندهي كالسبراي مبارزه با بي
كرد و اميدوار بود تا مهاباد را  جمهوري مهاباد  براي گسترش فرهنگ و زبان كردي تالش مي

-ها، كتاببه مركزي براي جنبش فرهنگي و ملي تبدیل كند. در ابتدا آموزگاران كرد در كالس

هاي آموزشي بكردند اما بفدها كتاآموزان به كردي بازگو ميهاي درسي فارسي را براي دانش
و دو مجله عمدتا « كردستان»به كردي چاپ شد یک روزنامه و یک ماهنامه سياسي هر دو بنام 

به كردي منتشر شدند. همه این نشریات، در « هالل»فریاد( و «)هاوار»هايفرهنگي بنام

. آرچي روزولت آتشه 312شدند اي كه ارتش سرخ به جمهوري مهاباد  داده بود چاپ ميچاپخانه

 نویسد:  مي 1324/1۹45هاي امي آمریکائي در سالنظ
توان از این نکته  اهميتي را كه قاضي محمد براي ادبيات و زبان كردي قائل بود مي

هایشان  ژار و هيمن بودند كه سرودهشاعر جوان، هه دریافت كه در ميان كاركنان دفترش دو
در طي عمر كوتاه جمهوري  هاشد. اگر چه این كوششبه رغم كمبود كاغذ چاپ و نشر مي

-آن اندازه نبود كه بتواند مهاباد را به سطح دو مركز فرهنگي ا سليمانه و سوریه ا كه بيست

شد ارتراء دهد، با این ته ميوپنج سال بود زبان و فرهنگ كرد آزادانه در آنها آموخته و نوش
بود. محافل فرهنگي  از نظر سياسي كانوني بود كه چشم همه كردان بر آن دوخته شده همه،
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نشين همه مراقب بودند ببينند آیا كردهاي بيروت و استانبول و بغداد و همچنين كردهاي كوه

 . 313جنبش قاضي محمد كامياب خواهد بود یا ناكامياب خواهد شد

اي بودم كه جهت تدوین عضو كميته»نویسد: هيمن شاعر برجسته كرد در خاطراتش مي
اعضاي اصلي كميته تا آنجایي كه به خاطرم مانده است، ذبيحي،  كتب درسي انتخاب شده بود

مان ژار، ابراهيم نادري، دلشاد رسولي و من بودیم. پيشوا و چند تن از مفلمان نخبه نيز یاريهه

 « 314دادندمي

زبان كردي از جمله اقدامات مهم سياسي و فرهنگي  اجتماعي، سياسي به  نوشتارهاي   چاپ   
با  هاي درسي جدیدي نيز براي كودكان  آماده چاپ شدند شاعران ملي كتاباین دولت بود 

ویژه  كردند. به خواندن اشفاري كه در برگيرنده مسائل روز بود در مجالس عمومي شركت مي
 دست آورد. اپراي ملي نيز بر روي صحنه آمد تأسيس ژار شاعر ملي، محبوبيت زیادي بههه

 مهاباد صورت گرفت آنچه بيش از همه تاثيرگذار بود پخش رشه در عمومي و ملي يكتابخانه

ها دستگاه آن تحویل داده شد و در رادیویي و مخووصا سينمایي كه از طریق روس هايبرنامه

 .315بود ها بشدت تاثير گذارسواد بود این فيلمميان مردم كه درصد باالیشان بي

بفد خطبه نماز جمفاه بایاد باه زباان     دزب دمکرات كردستان دتي اعالم كرد كه از این به  
 نویسد:كردي خوانده شود. روزنامه كردستان در این مورد مي

 12/11/1324شود... دیاروز  اولين بار است كه خطبه نماز جمفه به زبان كردي خوانده مي
اهلل خطبه را به زباان كاردي خواندناد. باه دساتور پيشاوا... باه جنااب         امام جمفه بفد از بسم

مجدي امام جمفه و سيدمحمد دميدي امر شد كه خطبه جمفه را براسااس ماوارد   مالدسين 
ذیل تنظيم نمایند: مبارزه با خرافات و ادترام به قانون و دین، بهاداري و ایجااد بيمارساتان،    
تأثير امنيت در آزادي ميهن، تمدن كردستان قدیم، اعتماد به نراس، اهميات سارباز وظيراه،     

ید از تراخم جلوگيري شود، روح سلحشوري و وددت ملي، عواقاب  تهيه كودكستان، چگونه با
تبهکاري، سخن چيني و تمامي. و دستور داده شد امام جمفه هم این موضاوعات را در نظار   

 . 316گيرند و خطباي دهات هم از این دستور دمایت كنند

رطارف  را ببود كه در دولت مستفجل بتاوان آن   تر از آناما مشکل فرهنگي به مراتب عميق
بردند و نتایج كار فرهنگاي در دراز مادت   سوادي كامل بسر ميمردم در بي اكثریتكرد چرا كه 

 بود. دهد و عمر جمهوري به مراتب كوتاهثمر مي

هاي اجتمااعي، سياساي كردساتان ایراا كردناد آنهاا در       زنان كرد نيز نقش ففالي در ففاليت
كردند. جمهاوري   ها كمک ميها و درمانگاهتانر ایجاد بيمارسهاي زنان شركت كرده و دسازمان

كرد در سایر شهرهاي  جهت موالح آن ناديه، تالش مي  در كرد  تشویق كارفرمایان   مهاباد براي
 رهبري موطري بارزاني و همچنين واددهاي منظم ارتش ایجاد كند.   آن منطقه، گارد ملي به
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كاه،   تان ایاران ذكار گردیاده باود    برناماه دازب دمکارات كردسا     6مااده   هرچند كه در     
نيسات، مفاذالک دضاور      دولت ایاران « گونه قود دشمني نداشته و جزو اپوزیسيون هيچ»دزب

بارزاني و دستجات او در خاک كردستان ایران دستاویزي براي مشکوک شدن مقامات ایراني باه  
 طلبانه كردهاي خودي شد.تمایالت تجزیه

-تر از مهاباد بود كه دوزهقه دمکرات آذربایجان، گستردهاقدامات فرهنگي در تبریز توسط فر

هاي مختلف اعم از فيلم، كتاب، نشریه تا ایجاد مدارس و دتي تادوین تااریـ آذربایجاان را در    
ریا شاعر مفروف در مسند وزارت فرهنگ دکومات فرقاه قارار گرفات و     محمد بي .گرفتبرمي

اف و غالم اف، عوض صادق، دسين شریفیف، جفرر جفرروفكميسيون چاپ مركب از رضاقلي
وري به فریدون ابراهيمي و قياامي دساتور داد اقادام باه جماع      محمدعلي تشکيل گردیده پيشه

توساط  « مختوري از تاریـ آذربایجاان »آوري منابع براي تدوین تاریـ آذربایجان كنند كه كتاب
كاه در بااره تااریـ و    «اناادر ميارز  »فریدن ابراهيمي در همين زمان نوشته شد همچناين كتااب  

 .317گشتجغرافياي تبریز است به تركي ترجمه 

كه شش ماه از عمر فرقه دمکرات گذشته بود فرقه دمکرات در اوج قدرت  1324در پایان سال
نرر بوده 70000در ددود 1325م/آذر 1۹45خود بود تفداد اعضاي فرقه دمکرات كه در دسامبر

-نرر مي187000به ددود 1324/بهمن1۹46اواخر ژانویهیابد كه  در پنج ماه بفد چنان رشد مي

رسد كه این نشانگر افزایش نروذ و محبوبيت فرقه دمکرات در بين مردم بوده. در طي این پنج 
هاي زیادي دست یافته و اصالدات زیادي انجام داده بود ها به موفقيتفرقه به كمک روس ،ماه

... دستاوردهاي شگرفي و ها، صنایع، بازرگانيباناز دوزه آموزش و فرهنگ گرفته تا آسرالت خيا
 داشت.

ها و چپگراها متمایل بود و براي توافق با السلطنه به روسوزیر قوامدر مركز ایران، نخست 
اي در كابينه خود داشت سه وزیر توده1325مرداد1۹46/10كرد، در اول اوتاستالين تالش مي

ري به عنوان وزیر بازرگاني و صنایع، فریدون كشاورز این سه نرر عبارت بودند از ایرج اسکند
كرده هاي دست راستي را قلع و قمع روزنامه قوام،وزیر فرهنگ و مرتضي یزدي وزیر بهداري.

رسد كه اكنون اوج ماه عسل دو به نظر مي انداخته بود.دتي سيدضياء و همکارانش را به زندان 
مهاباد بود اما ماه عسلي كه پس از توافق قوام با  تشکيالت فرقه دمکرات آذربایجان و جمهوري

كامال همه چيز زیر و زبر خواهد  ،استالين، چندان دوام پيدا نخواهد كرد و در عرض شش ماه
 .!شد

-اي، قوت گرفت، روزنامهرفته رفته با چرخش سياسي قوام به راست، كنار گذاشتن وزراي توده 

و این اقدامات دستِ راستي تا لشکركشي  یافته شروع به نشر ،هاي دست راستي مانند آتش
 ارتش به آذربایجان و سقوط دو تشکل گریز از مركز ادامه خواهد یافت... 
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عوامل متفدد و متراوتي چون، پيشينه تاریخي، آداب و رسوم، زبان، نژاد و مذهب دست به 
را متراوت ساخته و تا زماني كه آنان در زیر سيطره و خودكامه مركزي  دست هم داده و این قوم

كرد اما به محض ها و اختالفاتشان نمود و بروز نميچون رضاشاه قرار داشتند هيچکدام از تراوت
ها در زیر استبداد، هميشه دذف سيطره دکومت مركزي، اختالفات آغاز گردید، زیستنِ قرن

سازد كه هرگز مجالي براي درک و تحمل ن دکومت استبدادي مياكثریت مردم را شبيه هما
 كنند.دضور دیگري پيدا نمي

شناختند ، رهبران فرقه آنرا به رسميت نميهنگامي كه جمهوري مهاباد شکل گرفت تا مدتي
وري به كنسول آمریکا در تبریز گرته بود كه براي كردها یک مجلس ملي یفني یک دتي پيشه

حت داكميت آذربایجان تشکيل خواهد داد تا بفدا بتوانند خودمختاري كامل شوراي استاني ت
وري تغيير یافت و گرت مسئله كردها به خود موضع پيشه 1324اما در اسرند  .د را كسب كنندخو

رسد كه پس از تشکيل . به نظر مي318شان كامال عادالنه استآنها بستگي دارد و خواسته

اما بزودي اختالفات بفدي  ،سرانجام مجبور شدند با آن كنار بيایند جمهوري مهاباد، رهبران فرقه
 .اختالفات ارضي! :دهان گشود

اولين اختالف از همان زمان آغاز بکار مجلس ملي آذربایجان ظهور كرد یفني با نوع 
نماینده كرد از مجموع یکود و یک نماینده در تبریز پيش آمد با آنها نه به  5برخوردي كه با 

ه نمایندگان یک دکومت مستقل، بلکه نمایندگان شهرهایي كه جزو آذربایجان بودند منزل
به نوشته درک كينان، دولت آذربایجان، مخالف هر گونه قدرت و اختيار كردان بود  .برخورد شد

قاضي محمد نيز كارمندان تركي را  319.در نتيجه، نمایندگان كرد به اعتراض به مهاباد بازگشتند

وري عوامل خود را به نوادي كردنشين هاباد و نوادي آن اخراج كرد، وقتي پيشهرات مااز اد
فرستاد تا موجودي توتون منطقه را به شيوه سابق تحویل بگيرند با مخالرت و عدم همکاري 

وري مخالف خودمختاري كردستان بودند و عقيده ف و پيشهدر ابتدا باقرو 320.كردها مواجه شد

خودمختار باشند اما ایجاد جمهوري كردستان در  ،در چارچوب آذربایجانداشتند كه كردها باید 

وري به اكراه بدان تن در نتيجه، باقروف و پيشه 321هاي مسکو بودداخل ایران، بخشي از نقشه

-داده و همکاري شکننده بين فرقه دمکرات آذربایجان و جمهوري مهاباد شکل گرفت همکاري

از دشمن مشتركشان یفني دکومت مركزي ایران، كجدارو ها و ترس هایي كه با فشار روس
برخي مواقع كه  .انجاميدهاي خونين ميمریز ادامه داشت و گاها نيز به اختالفات و كشکمش

 شدند.بالفاصله وارد عمل مي ،ها براي ترميمشد روستر مياختالفات گسترده
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 جمهوري داخل در يبه خودمختار دعوت را كردها ابراهيموف نویسدمي ارفع دسن 

 اما موكول نمایند دیگري وقت به را بزرگ كردستان تشکيل از كردها خواست و كرده آذربایجان

 كشور به شدنشان بر ملحق قرار اگر كه گرتند و كرده مخالرت آن با محمد و كردها قاضي

ري . براي همکا322شوندمي ملحق دارند بيشتري همبستگي و روابط كه ایران به باشد دیگري

گردهم  تبریز هتل فيمابين، قاضي و نمایندگان كرد به تبریز آمده با نمایندگان فرقه در گراند

بيرون به ها صورت گرفته هر چند هيچ اطالعي از این مذاكرات كه با وساطت روس 323آمدند

رسد كه سفي شده با پذیرش موجودیت جمهوري درز نکرده اما از دوادث بفدي، به نظر مي
كنار بيایند. هر دو تشکيالت در پي گسترش داكميت خود  ،عنوان تشکيالتي مستقل مهاباد به

 جزو اروميه را يدریاچه غرب در واقع هايسرزمين تمامي بر مناطق بيشتر بودند كردها

 دو و جوانان دانستند عجيب اینکه دتي در خود اروميه نيز همزمان دو سازمانمي كردستان

 ناپذیر بود.الفات بين جوانان ترک و كرد در بين آنها اجتنابكه اخت 324بود دموكرات دزب

هاي ابراهيموف و دسنوف از تبریز به باقروف نوشتند كه همکاري ،بهمن 7ژانویه/ 2۹در  
ها بسيار بغرنج شده به خووص این كه بفضي از رهبران كرد تالش بين كردها و آذربایجاني

کنه آن آذربایجاني هستند و همچنين در اروميه كه درصد س 70كنند در سولدوز كه بيش از مي
 ند.اندک است داكميت خود را اعمال كنتفداد كردهایش 

در این اواخر، افراد نوري بيگ و زروبيگ، مردم اروميه را مجبور به ثبت نام در دزب  
ل زنند از تشکياند و اكثر سران كرد كه در مورد آزادي كردها درف ميدمکرات كردستان كرده

آورند در دقيقت، این افراد طرفداران سيستم فئوداليسم و كردستان بزرگ سخن به ميان مي
هایي را دوام آن هستند. بفد از دریافت این نامه براي كنترل كردها، سردمداران باكو دستورالفمل

صادر كردند: باقروف به گروه سه نرري باكو در تبریز در مورد دامن زدن به ادساسات 
اف عضو سابق وزارت كشور تحت اليست كردها هشدار داد و بنا به دستور او، ناصر داداشناسيون

اف تحت پوشش سرپرست بيمارستان شوروي به پوشش نمایندي بازرگاني و مليک اصالن

 .325مهاباد اعزام شدند تا بتوانند اوضاع را تحت كنترل خود درآورند

 روساي و گسترده زده بود در نتيجه، اعيان جالب اینکه چون دکومت تبریز دست به اصالدات 

تبریز. چنين  گرانهاصالح دکومت طرفدار نه كار مهاباد بودنددکومت محافظه طرفدار عشایر،
 هاي كردي را ناخرسند ساخته و آنان چوناصالداتي از سوي فرقه دمکرات آذربایجان، خان

 به رفتن به مایل و تابيدندبرنمي را تبریز دکومت دیدند در نتيجه،مي خطر در را خود موقفيت

 دانستند. دتي برخي ازمي كارمحافظ دکومتي راآن  بودند چرا كه مهاباد جمهوري سلطه زیر

تبریز و تقسيم  رهبران اقدامات اصالدگرانه از ودشت و ترس دليل به ترک و بزرگان اعيان
-مي ترجيح بالفکس و نداشتند انآذربایج به دکومت پيوستن به تمایلي اراضي به نرع دهقانان،
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 دادمي خاطر اطمينان آنها به مهاباد كاري جمهوريمحافظه كه چرا باشند مهابادوابسته به  دادند

كرده بودند  عنوان رفتمي وريپيشه مالقات به كه قاضي با خود دیدار در را تقاضا این و آنان
-مي چند دليل سکوت این 0ه بودهكرد سکوت مورد این در درد دندان يبهانه به قاضي اما

  باشد: داشته توانست

 جمهوري ادتمالي و شکست تأسيس تازه جمهوري دو برخورد و اقدام این عواقب از ترس اول،

 ضفيف مهاباد. نيروي برابر در تبریز قوي نظامي نيروي برخورد بدليل این در مهاباد
و  خاستندبرمي تبریز از دمایت و مهاباد عليه ضدیت به هااقدام، شوروي این با ادتماالً دوم، 

 .كردندمي عملي تبریز را به مهاباد پيوستن بر مبني را خودشان قبلي يخواسته
وري و دکومت تبریز كه كامال بر عشایر و خوانين تسلط داشت قاضي محمد و برعکس پيشه

 ادل اوليه، دودر مر 326.جمهوري مهاباد كنترل چنداني بر خوانين و روساي عشایر نداشتند

 اختالف افتادند به ،همدیگر موقفيت كردن مستحکم و همکاري جاي به تأسيس تازه جمهوري
 از تشکيالت گران تمام شود. بفد دو براي هر توانستمي هااختالف این ها نبودنداگر روسكه 

 در هاترک و كردها ميان فرونشاندن تشنج براي قاضي داد خود روي كه متفددي برخوردهاي

 مذاكره به را نيز دو جمهوري هارفت، شوروي آنجا به آرامش برقراري براي شخواً مياندوآب،

 مهاباد، و اروميه تبریز، در روسي مستشاران 1325شنبه سوم اردیبهشت . در سه327واداشتند

در  زدند دوستانه دست به اقدامات متفدد مذاكرات طریق از تشکل دو بين مشکالت رفع براي
 عمرخان گيالني، سيدعبداهلل محمد، از قاضي متشکل كرد نمایندگان جلس آذربایجان،عمارت م

 نمایندگان با اشنویه محمد خضري قاضي و هركي زیروبيگ هركي، بيگ رشيد شکاک،

 جاوید لهاسالم صادق پادگان، شبستري، ميرزاعلي داجي وري،پيشه جفرر از متشکل آذربایجاني

 در مورد اختالفات مذاكره به تبریز در روس كنسول افاشمه دضور با و ریابي محمد و

 1۹46/3 اوریل 23 در شد كه  ايهمکاري و دوستي كه منجر به پيمان 328پرداختند

یکي از بندهاي توافقنامه این بود كه در شهرهایي كه  329رسيد امضا به 1325اردیبهشت

ها زیاد ایي كه جمفيت ترکجمفيت كردها بيشتر است اداره آنجا به عهده كردها و در شهره
بوده اداره آن مناطق به عهده فرقه دمکرات خواهد بود و هر دو دکومت ملزم شده بودند كه در 

براي ترقي فرهنگ و زبان اقليت كردي یا تركي در آن مناطق  ،مناطق تحت دکومت خودشان
 تالش كند.

بود و در بيرون همچنان اما روند رویدادها نشان داد كه این توافق در الي كاغذ محدود 
ادامه داشت چرا كه اصال این دو، دکومت مستقلي نبودند كه با هم توافقنامه امضا  اتاختالف

هاي مختلري براي ایجاد اختالف بين كنند البته، دولت مركزي ایران و مخووصا قوام تالش

 .330یدههاي قوام اشاره گردداد كه در اسناد متفدد به تالشاین دو تشکل انجام مي
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و مذاكره  هر گونه گرتگو»در بند پنج توافقنامه فرقه دمکرات و جمهوري مهاباد آمده بود كه: 
 صورت طرفين كامل هماهنگي و اطالع با باید ایران مركزي دولت با طرفين از هركدام

ها را براي مذاكره به كرد ترکدولت قوم از این بند براي ایجاد اختالف تالش مي 331«گيرد

وري در زماني كه عازم تهران براي مذاكره بود نهاد پيشهفراخوانده و بر كردها وقفي نميتهران 
قاضي خود  ،دو نرر نيز به عنوان نماینده جمهوري مهاباد با خودش برد و در فرودگاه تبریز

 . یافتوري و هيئت همراهش به تهران دضور شخوا براي بدرقه پيشه
نيز در تركيب هيئت اعزامي تبریز به تهران براي مذاكره  كرد سيف قاضيوري تاكيد ميپيشه

رسد كه به كرد این مخالرت به نظر ميدضور داشته باشد اما دولت قوام با دضور او مخالرت مي
منظور ایجاد شکاف بين آن دو تشکل و جدا كردن سرنوشات آنهاا از یکادیگر صاورت گرفتاه      

عقيده دارد بفد از دل مسئله آذربایجاان مسائله   داد او قوام به كردها اهميت نمي»چون 332باشد

ها بفد از ماذاكرات چاه در آذربایجاان و    كردها خود به خود دل خواهد شد دتي خود آذربایجاني

اما سرانجام سيف قاضاي هماراه هيئات عاازم      333«چه در كردستان نظم را برقرار خواهند كرد

 گردد.تهران مي

چنين هواي گرگ و ميش شد در اینه خطر ادساس ميكمتر از دو ماه مانده به دمله تهران ك
جویانه ي انتقامپس از خروج ارتش سرخ، فرقه دمکرات و جمهوري مهاباد كامال در مفرض دمله

ترین عمل دست زدند: آنها به هم فته بودند دو تشکل نوپا به دياتيدکومت مركزي قرار گر
 رسانيدند به عنوان تشکيل امضاء به را نيپيما 1325آبان 1۹46/4اكتبر 26 تر شده و درنزدیک

 شامل موارد زیر بود: آن مراد كه ایران. ارتش مقابل در وادد ايجبهه
 غيرنظامي لشکر اعزام و مهاباد( به كمک سقز)جهت به آذربایجان نظامي لشکر اعزام .1 

 ركزیتم با كردي و آذري جدید یک لشکر تشکيل .2نياز.  صورت در آذربایجان به كردستان

 در سردشت سقز و يمنطقه در كل فرماندهي عنوان به ژنرال عظيمي انتواب .3 .تبریز

 فرماندهي كل به بارزاني مالموطري . انتواب4آذربایجان.  در وشارهه و هوالس و كردستان

 شود. اداره قاضي سيف نظر زیر وشارهه يمنطقه .5سقز.  يمنطقه در كردي و آذري نيروهاي
 عظيمي مشاورت با سرپرستي این كه است آذربایجان،كردستان نيروهاي رهبر حمدم . قاضي6

. 8. شد خواهد آذربایجان در كردي نيروهاي كل فرماندهي وري. پيشه7. دش خواهد توام

 334.شتابندمي كرد نيروهاي یاري به صورت نياز، در آذربایجاني نيروهاي

داشت اولي دشمن مشترک آنها یفني م بردذر ميآنچه این دو تشکل را از رویارویي مستقي      
كردند و دومي دوست مشترک آنها یفني دکومت مركزي ایران بود كه از آن ادساس خطر مي

دال، اختالفات تا كرد اختالف آن دو عميق نگردد. اما با اینها بودند كه مدام تالش ميروس
گرفت از ادعاهاي مرزي نشات مي بزرگترین اختالفشان .شودسرنگوني هر دو تشکل دیده مي
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-ها تشکل ميفرقه مدعي بود كه اكثریت شهرهاي خوي، سلماس، اروميه و مياندواب را ترک

دهند و در نتيجه اداره این مناطق باید در دست تبریز باشد در مقابل، كردها مدعي بودند كه 

نجام با پادرمياني سرا 335.همه مناطق واقع در جنوب دریاچه اروميه جزیي از كردستان است

اف كنسول شوروي در اروميه دو طرف پيماني منفقد ساختند كه بر اساس آن، مامورین هاشم
دهند و همچنين قرار شد دولتي در هر منطقه با مليتي باشد كه اكثریت سکنه را تشکيل مي

زي با كساني كه بر اختالفشان دامن بزنند بشدت تنبيه گردند و هر گونه گرتگو با دولت مرك

 .336موافقت هر دو تشکل صورت بگيرد

جمهوري كردستان براي دل این اختالف، در اروميه و مياندوآب نماینده داشت و عمالً هر 
دال، در چندین منطقه در شد اما با اینچهار شهر از طرف دکومت ملي آذربایجان اداره مي

هاي مهاباد و بين پيشمرگاطراف اروميه و مياندوآب اختالفاتي بوجود آمد كه به درگيري 
شوروي و همچنين فدایيان آذربایجان منجر شد و سرانجام با ميانجيگري و دخالت نمایندگان 

مهاباد و تبریز از وقوع درگيري و تنش ممانفت به عمل آمد، اما اینها هاي نمایندگان دکومت
ي اساسي بين آنان فقنامهتوا ،هاي موقتي بودند و اصل مسأله دل نشده و تا انتهامفموال راه دل

به توویب نرسيد كه مشخص كند این چهار شهر بخشي از جمهوري مهاباد و یا جزئي از 
 دکومت ملي آذربایجان هستند.

نمایندگان جمهوري كردستان و دکومت ملي آذربایجان در كنسولگري  1325در بهار سال 
ه ویژه اروميه دل شود، نشستي را ي این شهرها و بوروي در اروميه براي اینکه مسألهاتحاد ش

نتيجه باقي كردند، این نشست بيبرگزار كردند، ولي چون دو طرف بر موضع خود پافشاري مي
كه  «هركي»ينویسد: در این نشست، زیرو بهادري یکي از رؤساي عشيرهمي  قاسملو .ماند

ودند، صندلي خود را مردي بي سواد بود زماني كه نمایندگان دو طرف در اتاق گرتگو نشسته ب
ف )كنسول شوروي در اروميه( اكنون كه ابرداشت و در وسط اتاق گذاشت و گرت: جناب هاشم

توانم صندلي را در وسط این اتاق قرار دهم و ادعا كنم كه اتاق این اتاق متفلق به شماست، مي
ساكنان اطراف  مال من است؟ منظور او این بود كه اروميه در وسط كردستان واقع شده و بيشتر

 .337توان آن را بخشي از آذربایجان به دساب آورداروميه كرد هستند و نمي

اي از مسئولين جمهوري مهاباد به اروميه رفت و در قاضي محمد چندین بار به همراه عده
ها هایي برگزار كرد، ولي این نشستآنجا با نمایندگان آذربایجان كه از تبریز آمده بودند، نشست

يجه بود. برخي از مالکان بزرگ و ثروتمندان ترک اروميه پيش قاضي محمد رفته و پيشنهاد نتبي
ي آنها به كردند كه اروميه بخشي از جمهوري كردستان باشد، این پيشنهاد به خاطر عالقه

كردها نبود بلکه بخاطر موقفيت خودشان بود. اما قاضي محمد با زیركي و درایت خود، خيلي 
كه هدف این افراد این نيست كه اروميه بخشي از جمهوري كردستان باشد، بلکه  زود متوجه شد
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خواستند اروميه از داكميت دکومت ملي آذربایجان رهایي یابد تا امتياز طبقاتي آنها به آنها مي
 .هایشان در بين كشاورزان تقسيم نشودخطر نيرتد و زمين

ميرجفرر باقروف و برادران خود در آنساوي  به ميزاني كه فرقه دمکرات مستظهر به پشتيباني 
آذربایجان بودند اما دزب دمکرات كردستان پس از دوري از اهداف كومله ژكاف تنها مانده باود  
تنهائى دزب دموكرات قاضى محمد، محدود به بى اعتنائى كردان عثماانى ساابق و كاردان دو    

هااى كارد   ر زیادى نيز باا طایراه  هاى بسيااستان كردستان و كرمانشاهان نبود. قاضى، دشوارى
 منطقه خود داشت. 

تر از آن بود كه به سادگي قابل دال باشاد. بفاداً نياز ساير      ها عميقاختالفات كردها و ترک
هاا نياز ساودي نبخشايد. زیارا      وقایع نشان داد كه چندین نشست مشترک و ميانجيگري روس

بود، چندین اختالف دیگار نياز ظهاور    عالوه بر اختالفاتي كه از چندین قرن پيش به ارث مانده 
كرده بودند. كدورت بين دو طرف از چندین جهت بود، دکومت و فرقه دمکرات آذربایجان رنگ 

قرار داشت كه از رهبران اوليه دازب كمونيسات ایاران     وريكمونيستي داشت، زیرا در آن پيشه
ها خواهاان آن بودناد   ترک ،بود. اما دکومت كردستان مبتني بر ناسيوناليزم كردي بود. از طرفي

هم خواهاان آن باود    مهابادبخشي از آنان شود، در دالي كه دکومت  این مناطق كردنشين،كه 
كه همانند آنها خودمختار باشد. از همه مهمتر، اختالفات ارضي دو جمهوري تازه تأسيس، پایاان  

 ناپذیر بود. 

هایي نيز از سوي قوام و ، تالشهاترک ایجاد نراق و دو دستگي بين كردها وبراي  همچنين،
هااي تهاران باراي اخاتالف افکناي باين دو       گرفت. تاالش عوامل دکومت مركزي صورت مي

تشکيالت آذربایجان و مهاباد دد و مرزي نداشت. در جبهه سردشت وقتاي از ساوي جمهاوري    
شيني نمایاد او  نبا ارتش ایران پرهيز كرده و عقب كریمي دستور آمد كه از درگير مهاباد به مناف

 ارتش افسران كرده و  دیدار و گرتگو پزشکيان( سرهنگ و آیروم ایران)سرتيپ ارتش افسران با

 رژیام  علياه  ایاران بار   ماردم  تماام  با هماهنگ كردها بهتر است كه پيشنهاد كردند ایران به او

-كره با پيشهو این زماني بود كه دولت ایران در دال گرتگو و مذا 338.شوند نبرد وارد آذربایجان

 بود! وري

به عنوان مثال در گزارش ميرجفرر باقروف به استالين اشاره شده كه قوام با قاضي محمد در  
به او پيشنهاد كرده كه كردستان از آذربایجان جدا گردد و در این زماان  »قوام  تهران دیدار كرده

رات امضاا شاده شاهرهاي    او در نظر نگرفته كه در قراردادي كه بين دکومت ایران با فرقه دمک
كردستان شمالي در چارچوپ آذربایجان منظور گردیده است. در این ميان، رئايس ساتاد ارتاش    

ها كاه از كردهااي عراقاي هساتند بسايار      ایران نيز بيکار ننشسته است...وضفيت طایره بارزاني
بطاور  توان گرت كه در آنجاا قحطاي اسات.    سخت است آنها از لحاظ مادي بسيار محتاجند مي



 156 انکار و مقاومت.../    

-مان تنها كمي سالح و لوازم جنگي دادهنه تنها به آنها بلکه به كردهاي ایراني ها()روسكلي ما

ها نيز در وضفيتي نيستند كه بتوانناد باه آنهاا    ایم آذربایجانيایم و هيچگونه كمک مادي نکرده
د و باا  زننا كمک مادي بزرگي بکنند به همين خاطر، كردها به رادتي دست به هرگونه دمله مي

ایم باه كردهاا   ها توصيه كردهما به آذربایجاني پردازندهاي مسلحانه ميها به درگيريآذربایجاني

 .339«هاي مادي بنمایندقند، دانه و دیگر كمک

همچنين، هر دو طرف، توورات مختلري از محدوده و اختيارات خودمختاري خود داشاتند. در  
ميان نمایندگان جمهوري آذربایجاان و ادماد قاوام،    در  ، این مسئله 1325/فروردین1۹46آوریل 
وزیر و با دضور سادچيکوف سرير شوروي در تهران مورد بحث و مذاكره قارار گرفات در   نخست

این جلسه، توميم گرفته شد مناطق كردنشين تحت كنترل دزب دمکرات كردساتان ایاران در   
هاي آذربایجان آن موقع، دمکرات آذربایجان غربي وارد تركيب خودمختاري آذربایجان شوند. در

  ایاران باه   به وضفيت خود جنبه قانوني داده بودند، ولي دولت قاضي محمد هنوز از طرف دولات  
رسميت شناخته نشده بود. كردها فقط از موقفيت یک اقليت در چارچوب آذربایجاان خودمختاار   

 برخوردار شده بودند. چنين موقفيتي موجب رضایت آنها نبود. 

يت و سرنوشت سياسي جمهاوري مهابااد و دکومات فرقاه دماوكرات آذربایجاان، باه        موقف
المللي گاره خاورده باود.    چگونگي روابط دولت شوروي با دولت مركزي ایران و تفادل قواي بين

ادساس ترسي كه فرقه دمکرات آذربایجان و جمهاوري مهابااد پاس از خاروج ارتاش سارخ از       
د آنها به ادزابي چون دزب توده، دازب ایاران نزدیکتار    دکومت مركزي ایران داشتند باعث ش

شده و باهم تشکيل یک جبهه ائتالفي بدهند دبير این جبهه الهياار صاالح باود. روزناماه رهبار      
شهریور در مورد اعالم آمادگي دزب دمکارات كردساتان    20ارگان مركزي دزب توده ایران در 

اشاره كرده و ناماه تلگرافاي قاضاي را بادین     براي ائتالف با این جبهه به تلگراف قاضي محمد 
 شکل درج نموده:

.آمادگي دزب دمکرات كردستان را براي شركت در ائتالف 1325تبریز سيزدهم شهریور 
ادزاب آزادیخواه)توده ایران، دمکرات آذربایجان، دزب ایران و دمکرات ایران( كه موجب 

اب آقاي صدر قاضي را به سفادت و عظمت ملت ایران است اعالم و بدین وسيله جن
نمایندگي از طرف دزب دمکرات كردستان جهت مذاكرات الزم و امضاي ائتالف نامه مفرفي 

 .340نماید. رهبر دزب دمکرات كردستان. قاضي محمدمي

 

 وری  برای توافق با تهرانها به پیشهفشار روس ـ 12

اي سانگين جامفاه   خروج ارتش سرخ از ایران علل متفددي داشت اما بادون شاک، فشااره   
هر چند مسئله التيماتوم ترومن و تهدید بمب اتماي در   .جهاني بر استالين، علت اصلي بوده است
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رسد صحت داشته باشد اما فشارهاي كشورهاي مختلاف  هيچکدام از اسناد نيامده و به نظر نمي
اسات و   مهمتارین عامال باوده    ،و در راس آنها آمریکا مبني بر تخليه ایران توسط ارتش سارخ 

از اهميات كمتاري    ،ها آن هم بوورت یاک وعاده در آیناده و نسايه    قرارداد نرتي قوام با روس
 برخوردار بوده است.

از اینکه مذاكرات اوليه قوام با استالين در مسکو صورت گرفت ادامه مذاكرات در تهاران    پس
باا ساهم پنجااه    با سرير جدید شوروي دنبال شد و طبق نوشته قوام در خااطرات خاود، توافاق    

درصدي ایران به شرط توویب مجلس آینده ایران صورت گرفت قوام بفدها زماني كه در لنادن  
كاردم تاا   گيري ماي نویسد كه در توافقنامه، سختبرد در این زمينه در خاطرات خود ميبسر مي

باا  بنابراین اصل شركت مخاتلط ایاران و شاوروي را    »بلکه قشون روسي را از ایران خارج نمایم
شرط توویب مجلس شوراي ملي و بدون پرداخت سرمایه با داشتن پنجاه درصد سهميه قيمتي 

 «341نمودم

هاا باه   ها و نزدیک شدن خروج ارتش سرخ از ایران، فشاار روس بدنبال توافق قوام با روس 
وري و وري براي نزدیکي به تهران و عقاد قارارداد باا دولات قاوام افازایش یافات پيشاه        پيشه

فروردین در جلرا با باقروف دیدار كرده این دیدار بدستور استالين پاس  8مارس/28ش در همراهان
از خروج قواي شوروي از ایران صورت گرفته و بر طبق دستور استالين، باقروف به آنهاا توضايح   

دهد كه در شرایط پيش آمده براي درظ وضفيت موجود در آذربایجان اصارار نکنناد و بهتار    مي

 .342توافقي صورت بگيرد ،ج نيروهاي شوروي با تهراناست پس از خرو

وري باا فرساتادگان   سايدجفرر پيشاه   فاده مهم است مربوط است باه دیادارِ  الدیدار دوم كه فوق
اوف(. این دیادار در واقاع اولاين    اوف و كریماوف  ، ابراهيموف، دسنميرجفرر باقروف) آتاكيشي

خواهناد هار دو   جمهوري مهاباد است كاه ماي   ها براي قرباني كردن فرقه دمکرات وقدم روس
وري را تحات فشاار   كنند. در این مالقات، نمایندگان اساتالين پيشاه   ذبحتشکل را در پاي نرت 

وري عواباني  وزیر ایران به توافق برساد. پيشاه  السطنه نخستخواهند با قوامگذاشته و از او مي
تک آنها بفدا مو باه  كند كه تکهایي مينيبيراند و پيششده و خشمگينانه سخناني بر زبان مي

در تبریز صورت گرفتاه. ابتادا   1325فروردین1۹46/15آوریل  4یابند! این دیدار در مو تحقق مي
دهاد،  در واقع دستورات استالين را خواناده و شارح ماي   و ابراهيموف دستورات ميرجفرر باقروف 

وري ابتادا و  شاود، پيشاه  تماام ماي  كند، وقتي سخنان ابراهيماوف  وري به دقت گوش ميپيشه
گيرد، او مستقيما چشم در چشم كند، اما رفته رفته گُر ميبوورت آرام شروع به سخن گرتن مي

تان در مسکو بگوئيد كه بروید و به رهبران»گوید: صرادت ميدوخته و به اعضاي هيئت روسي 
 «!وجداني هستيد هاي بيانسان  شماها خيلي
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وري عينا سخنان پيشه ،هاوري به توميم روسالفمل پيشهین جلسه و عکسبا توجه به اهميت ا
 آورم:را مي

اناد در آن هنگاام   جنبش جنگل پيش چشمانم مجسم شده1۹20با شنيدن این فرمان، وقایع 
نيز شما ما را فریب دادید و ارتجاع به آرامي همه انقالبيون جنگل را زیر فشار گرفت و ناابود  

ب قرار داد و سرانجام انقالبيون به دیگر كشاورها گریختناد. اكناون نياز     ساخت و تحت تفقي
 شود. چنين مي

دولت قوام شما را فریب داده است و بالفاصله پس از رفتن شما از ایران، شروع به دسابرسي 
اند و در این كار، ارتجاع بخشي از ماالکين  كند كه در جنبش شركت جستهبا تمام آنهایي مي

هایشان توسط هایي كه زمينففاالنه شركت خواهد داد و مخووصا در باره فئودالها را و خان
فرقه بين دهقانان تقسيم شده است. شدت عمال بخارج خواهناد داد و خاانواده و بساتگان      

كند كه تااریـ  كشد و چنان توريه دساب خونيني ميها را به محاكمه ميو دمکرات فدائيان
 هميشه به خاطر خواهد سپرد.این خونریزي و كشتار را براي 

-روید و در چنين وضفي ماا را تنهاا ماي   رود و شماها هم با آنها ميارتش سرخ از ایران مي 

گذارید. براي ما بسيار سنگين است كه در مقابل دولات قاوام جاخاالي كنايم و از اهاداف و      
آغااز جنابش و    توانم این كار را انجام دهم. من در هماان باورهاي خود بگذریم، نه، من نمي

زمان شکل دهي دولت ملي به اقدامات شما تردید كردم و از خودم پرسيدم آیا اینهاا تاا آخار    
كنم من دیگر براي انجام این كار با ما خواهند بود؟ و اكنون اصال شما را باور ندارم تکرار مي

 شما را باور ندارم.
ين كشاورزان فقير آذربایجان من با توافق شما اقدام به اصالدات ارضي و تقسيم زمين ب 

ها را موادره كرده و به كشاورزان دادم. اكنون بفد از هاي مالكين و خانایران كردم. زمين
اید پس هایي را كه گرفتهتوانم بگویم زمينانجام این كارها چگونه و با چه رویي مي

فع مردم آذربایجان بدهيد...؟ مرا درک كنيد، من نمي خواهم خود را نجات دهم، بلکه از منا
شناسيد. امروز آنها در مقابل دولت شوروي كنم. شما دولت شاه را به دد كافي نميدفاع مي

دهم، فردا قول خود را نادیده  نشينند اما من به شما اطمينان ميمزورانه چند قدم عقب مي
در جنبش  گذارند و قبل از همه، كساني را كهگرفته تمام ملت آذربایجان را تحت فشار مي

دهند و این افراد به ناچار با خانواده و زن و اند، تحت تفقيب قرار ميدمکراتيک شركت كرده
هاي خود به سمت آذربایجان شوروي فرار خواهند كرد تا خود را نجات دهند و خوب بچه
دانم آن وقت، مرزبانان شما آنها را متوقف كرده، دستگير و یا اجبار به بازگشت خواهند مي

هاي ها افراد را به شکلكرد. بفد از خروج ارتش سرخ، دولت شاه نه روزها و ماهها بلکه سال
 دردناكي تحت تفقيب قرار خواهد داد.

به هر دال ما كه باید بميریم پس اجازه بدهيد شرافتمندانه بميریم. بگذارید تمام دنيا بداند 
اي سنگين و براي آزادي که در مبارزهاند بلكه ملت آذربایجان و فرقه دمکرات از ترس نمرده

خود به دست دولت شاه كشته شدند. بنابراین ما از شما مي خواهيم پس از خروج ارتش سرخ 
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از ایران به عنوان عدم دخالت در امور داخلي ایران كنار بمانيد آنگاه ما از مردم روستاها و 
ز سرزمين آذربایجان در و نيروهاي مسلح خود ا فدائيانكنيم به كمک شهرها دعوت مي

مقابل دولت ارتجاعي شاه بجنگند و البته مردم غيور آذربایجان ما را یاري خواهند كرد به ما 
اجازه دهيد نيروهاي خود را بسيج كنيم و با گروههاي دمکرات اقوي نقاط ایران ارتباط 

ات داكم نمایيم. برقرار كنيم، به تهران رویم و دولت شاه را سرنگون و در ایران دولتي دمکر
اي روشن به منظور زندگي جدید و شکوفایي ملت در آنوورت براي آذربایجان نيز آینده

 343آذربایجان بوجود خواهد آمد...

خواهناد كاه تماامي    شود نمایندگان شوروي از او ماي وري تمام ميكه سخنان پيشههنگامي
ا آنهاا باه شاوروي بررساتند اماا      السطنه بنویسد تهاي خودش را براي مذاكره با قوامپيش شرط

خواهاد  تواند قلم در دست بگيرد در نتيجه از آنهاا ماي  وري بخاطر نارادتي و عوبانيت نميپيشه
 «كه صورتجلسه را خودشان تنظيم كرده و به باكو بررستند...

خواهد كه اجازه دهند او در یک مبارزه، مرگي ها ميوري از روسدر این گرتگو سيدجفرر پيشه
-اش گردد، اما گذشت زمان نشان داد كه این دداقل نيز از او دری  داشته ميافتمندانه نويبشر

 شود!.
 گرفتد كه از شخص استالين صورت ميوري در این گرتگو و در جاهاي متفداین انتقادات پيشه
مخووصا سادچيکف سرير روسيه در ایران و  .گرددها به مسکو گزارش ميتوسط جاسوس

گرفتند نسول روسيه در تبریز كه از مسکو و مولوتف وزیر خارجه روسيه دستور ميكراسنيـ ك
-وري صرفهاي خود به مسکو از بدنام كردن پيشهوري را نداشته و در گزارشچشم دیدن پيشه

كردند و همه اینها دست بدست هم داده باعث نوشته شدن نامه مفروف استالين به نظر نمي

وري را از اتهام دمله د پيشهيكوشر اسناد متفددي ميرجفرر باقروف ميو د 344گرددوري ميپيشه

رسد كه مقامات مسکو از این زمان به نظر مي 345.به مقامات مسکو و شخص استالين تبرئه كند

وري را موجودي اضافي گردد دیگر پيشهبفد كه شش ماهه دوم ديات فرقه دمکرات آغاز مي

 .346دانستندمي

از سوي   اینک  كه  توده  وقتي آرداشس آوانسيان از رهبران دزب ./اوایل ديدر اواخر دسامبر  
-اي را در ضدیت و دشمني با پيشاه بود و لحظه  شده  گرفته  كار  سارارت شاوروي در تاهران به

وري را به خااطر استراده از زور جهت اخذ  دیداري از تبریز، پيشه  خالل  داد دروري از دست نمي
كراسنيـ كنسول شاوروي در تبریاز از آونسايان      ر مورد شماتت قرار داد. هنگامي كهپول از تجا
از مسکو تقاضاا كارد كاه باه مقاماات        آلودي باقروف طي ارساال یاادداشت خاشم  دمایت كرد

شود كاه از دخاالت در امور مالي و اقتوادي دکومت فرقاه  داده دیپلماسي در ایران دستور اكيد 

   .347خودداري كنند
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وري نياز  وري در تمام دوران فرقه دمکرات دتي بفد از مرگ پيشهالبته دفاع باقروف از پيشه
نامه خود در زمان خود استالين وقتي ایوانف در دفاع از پایان 1۹50ادامه داشت به عنوان مثال در

دازب  »نامه كه تحت عناوان  وري تاخت باقروف به شدت به آن اعتراض كرد این پایانبه پيشه
در آكادمي علوم اجتماعي وابسته به كميته مركازي دازب كموميسات دفااع     « مونيست ایرانك

اي به مالنکف اعالم وري را دشمن خلق آذربایجان ناميده بود باقروف در نامهشد ایوانف پيشهمي
وري خدمت بزرگاي باه ارتجااع اسات و دملاه و تخطئاه كاردن        دشمن ناميدن پيشه»كرد كه 

 348...«گيردفراد دزب توده صورت ميشخويت او از سوي ا

تير موضوع دیگري نيز دال بر نزدیکي مسکو به تهران و 30ژوئيه/21اما در همين زمان در 
قرباني كردن فرقه دمکرات و جمهوري مهاباد در پاي قرارداد نرت وجود دارد كه كمتر به آن 

ها و نرف پهلوي از مکادر آنجا اش .اشاره شده است و آن دیدار اشرف پهلوي از شوروي بوده
-، لنينگراد و استالينگراد دیدن كرد و به او بخاطر ففاليت ، خاركف شهرهاي مختلري مانند كيف

آوري كمک براي یتيمان شوروي كه در جنگ دوم جهاني والدین هاي فراوانش در جمع
دف، دیدار اما مهمترین ه مرتخر كردند« كار پرچم سرخ»خودشان را از دست داده بودند نشان 

 10  مدت  با نوکِ قله یفني استالين بود كه اشرف بر آن  اصرار داشت سرانجام قرار شد تنها به
بنشيند اما دیکتاتور روسيه براي مهمانش خواهر شاه سنگ   رو در روي استالين  اشرف  دقيقه

همراهي كرده  دقيقه شد دو ساعت و نيم!. و در زمان خدادافظي تا دمِ در او را10تمام گذاشت و 
داد تا بلکه قرارداد نرت پهلوي هدیه مي  گرانقيمت نيز به اشرف« پالتوي سمور  یک»و در آخر 

 شمال را كه با قوام السلطنه بسته بود تضمين كند!.
كوشاد باه دازب تاوده     وري ماي گردد پيشههنگامي كه خروج ارتش سرخ از ایران جدي مي

عضاي كميته مركزي دزب توده و نماینده مجلس را به نزدیک شود. او عبدالومد كامبخش از ا
كوشد جنبشي در رشت با كمک عوامل دزب توده به راه اندازد تبریز فراخوانده و از طریق او مي

 .349تا فشار دکومت مركزي بر آذربایجان را كم كند

وري و همراهانش پس از خروج ارتش سرخ با بااقروف در  فروردین پيشه8مارس/28در تاریـ 
جلرا دیدار كردند این دیدار بدستور استالين صورت گرفته بود تا به رهبران فرقه تاكيد شاود كاه   

وري، در ایان دیادار، پيشاه   »وارد مذاكره با تهران گردند بر طبق گازارش بااقروف باه اساتالين    
كنند كه به آنها اجازه دهيم تا پس از خروج نيروهاي ما از ایاران،  شبستري و جاوید خواهش مي

آنها با نيروهاي مترقي در سایر استانهاي شمالي ارتباط برقرار كرده و به مقابله با ارتجاع تهاران  

باقروف در این ماورد   34گذارد چون در سند را نيز عقيم ميها آناما مخالرت روس« 350بشتابند

وري بدون اطاالع ماا قابال درک نيسات و     فراخواني كامبخش از تهران توسط پيشه»نویسدمي
جيب است چرا كه او هميشه نسبت به كامبخش نظر منري داشت قرار شد در هر صورت علت ع
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وري مشاخص گاردد باه رفقاا دساتور داده شاد كاه        اصلي آمدن او به تبریز و دیدارش با پيشه
وري، رفقااي او و كاامبخش اطاالع دهياد كاه      بوورت دوستانه، محترمانه و با آرامش، به پيشه

 «351تواند عواقب نامطلوب و منري داشته باشد.دون هماهنگي با ما ميهرگونه اقدامات آنها ب

سازي براي آغاز جنبشاي تاازه در گايالن باراي     وري با كامبخش به منظور زمينهدیدار پيشه
ترسايدند كاه   ها ميها چنان مهم و دساس بود كه در چندین سند سري آمده است! روسروس

نامه نرتي آنها با قاوام لطماه وارد   كاتي بزند و به توافقوري دست به تحربدون اطالع آنها، پيشه
وري در جلرا دیدار كرده و علل ماذاكره و گرتگاو باا    بخاطر همين، باقروف خودش با پيشه !كند

وري را از هرگونه اقدامي بدون اطاالع رفقااي روساي برداذر     گردد و پيشهكامبخش را جویا مي
 نویسد:كند باقروف در این مورد ميمي

در پاسـ به سوال من در مورد اینکه چرا برخي از اعضاي دزب توده مانند كامبخش را از 
اند كه قوام وري پاسـ داد كه او و رفقایش متقاعد شدهتهران به تبریز دعوت كرده بوده، پيشه

هاي بزرگي هستند و او و رهبران دزب توده در این نظر و همکارانش در دال تهيه دسيسه
كه به محض خروج ارتش سرخ از ایران، دکومت ایران به كشتار جمفي نه  مشترک هستند

 .352هاي دیگر ایران، دست خواهد زدتنها در آذربایجان بلکه در استان

زاده، یکي از وري با خانم)راضيه( ابراهيمآوریل، پيشه ۹در روز »نویسدهمچنين باقروف مي
زاده از طرف رد شده بود، دیدار كرد ابراهيمرهبران اتحادیه كارگري ایران كه از مازندران وا

هاي كارگري مازندران آمادگي خود را براي كمک و دمایت از مردم آذربایجان ابراز سازمان

وري زاده نيز در خاطرات خود ضمن اشاره به دیدارهایش با پيشهخانم ابراهيم 353«كرده است

 نویسد:در همين زمان مي
-هاي ویژهه سياسي ارتش ملي آذربایجان به ماموریتش من در شفب1325در اوایل سال

اي یک انقالب كردم كه قرار است به گونهشدم ...آن زمان هم ادساس مياي اعزام مي
داد از قبيل هایي كه به من ميوري ماموریت، سيدجفرر پيشهدسراسري در ایران اتراق بيرت

ظامي دولتي در اطراف تهران و مقدار شناسایي مراكز تجمع نظاميان، تفداد نررات نيروهاي ن

 354ها و غيره بوداین نيروها، نوع سالح و اوضاع پادگان

وري مجبور بوده با دیگر محافل و گروههاي پيشرفته در ایران ارتباط برقرار بنابراین پيشه
د نویسافتد، مبادله كنند. باقروف ميكند تا نظرات خود را در مورد آنچه كه در آینده اتراق مي

-اي براي بحرانمن)باقروف(از هر دو نرر آنها خواسته و هشدار دادم كه نباید كوچکترین بهانه»

 355«سازي به مرتجفين بدهند.
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ها و تخليه كامل ایران توسط ارتش سرخ، دولت ایران شاکایت  پس از توافقنامه قوام با روس
 1325فاروردین  12از شاوراي امنيات پاس گرفات. در      1325فروردین  26خود از روسيه را در 

وري را براي دیدار و مذاكره با نمایندگان دکومات  مولوتف تلرني به باقروف اطالع داد كه پيشه
وري باقروف مسائله را تلرناي باه پيشاه     ،فروردین 14ایران)بخوانيد عقب نشيني( آماده كند در 

فاروردین نياز    18وافاق رسايده اسات. در    اطالع داد كه دولت شوروي با دکومات ایاران باه ت   
وري و باقروف در جلراي شوروي صورت گرفت كاه در آن باار دیگار    گرتگوي مهمي بين پيشه

 هاي تهران كوتاه بياید.باقروف از او خواست در مقابل درخواست

ي دمکارات   ، دولات فرقاه  به درخواست سادچيکف و باا وسااطت مظرار فياروز     السلطنه قوام
آذربایجان را براي گرتگو به تهران دعوت كرد. در اول اردیبهشت ماه فتحفلي ایپکچيان نماینده 
تبریز در مجلس شورا كه ميانه خوبي با فرقه دمکرات داشت به تبریز آمده مجموعه دیادارهایي  

آنهاا باا یاک    آمااده گاردد.   ينه ماذاكرات باا تهاران    وري و سران فرقه انجام داده تا زمبا پيشه

انباوهي از ماردم در    356اردیبهشت ماه از تبریاز، رهساپار تهاران شادند.     8هواپيماي روسي در 

وري جمع شده بودند تفدادي از آنان از چند روز قبل،   فرودگاه تهران براي استقبال از هيئت پيشه

ي كاارگران و   حادیاه اعضااي دازب تاوده و ات    357.از آذربایجان به تدریج به تهران آمده بودند

 سازمان جوانان دزب توده نيز، جزو پيشواز كنندگان بودند.

كارد از نزدیاک شادن     سرتيپ صراري، رئيس شهرباني وقت به كمک نيروهایش سافي ماي  
مردم به هيأت آذربایجان، جلوگيري نماید. هيئت نمایندگان آذربایجان براي پذیرائي، رهسپار باغ 

ثروتمند مفاروف و وكيال بنادر     كه متفلق به مهدي ارباب شيرازيجوادیه در شرق تهران شدند 
باه اشااره    خواست در یاک عماارت دولتاي ساکني اختياار كناد، بناا        وري نمي عباس بود. پيشه

ارم، یاک گروهاان ژاناد    358.، ارباب آن را در اختيار هيات اعزامي آذربایجان گذاشتالسلطنه قوام

كرد، از درون و بيرون ساختمان نيز، فدائيان فرقاه دمکارات    باغ جوادیه را از بيرون مخافظت مي

 359.كردند  ها بودند پاسداري مي كه مجهز به خودكار

وزیري و دو باار باا    در كاخ نخست السلطنه هيئت نمایندگي آذربایجان در تهران، دوبار با قوام
ي ایشاان و در جوادیاه دیادار     در خاناه  در سرارت شوروي و چند بار با مظرار فياروز   سادچيکف

وري و فرقه دمکرات آذربایجان در مقابال سياسات دوگاناه و     كردند. در واقع در اینجا نيز، پيشه
كردند  از باكو، مدام گوشزد مي متضاد سران شوروي قرار گرفته بودند در دالي كه عمال باقروف

هااي   كه در خودمختاري آذربایجان و داشتن ارتش خودمختاري پافشاري كنند و تسليم خواساته 
آنهاا را باه    و همکارانش به دساتور مولوتاف   نشوند امّا در تهران، سادچيکف السلطنه دولت قوام

وري در پيشاه  .360كردناد  آميز به هر نحوي كه ممکن باشاد تشاویق ماي   المتبستن قرارداد مس
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شاد در  هاي او به مسکو گزارش ماي كرد و این مقاومتهاي تهران مقاومت ميمقابل درخواست
وري گشت. جهانشاهلو در نتيجه، در همين زمان باعث نوشته شدن نامه مفروف استالين به پيشه

از آن، شب هنگام آقاي سادچيکف ما را به سرارت دعوت كرد و نویسد دو روز پس این مورد مي
وري به ما داد آقاي سادچيکف تلگراف را پس گرفات و تنهاا    تلگراف استالين را خطاب به پيشه

وري پس از دیادن   نویسد كه پيشه در ادامه مي جهانشاهلو 361براي خواندن در اختيار ما گذاشت.

به من و آقاي پادگان گرت كه از این پس جان ما در ایان جاا   »ترسيد و  تلگراف استالين سخت

وري همچنان  دهد كه پيشه نشان مي السلطنه وري با قوام امّا دیدار دوم پيشه 362«.در خطر است

هاي دولت قوام، سرسختي نشان داده و همين عدم نرمش او باعث شاد كاه   در مقابل درخواست
وري ساخت ترسايده باود پاس چارا      با دولت قوام به توافق نرسند بنابراین، اگر پيشاه در تهران 

 همچنان سرسختي نشان داده و در تهران به توافق نرسيد؟!

روز به نتيجه نرسيده و  15پس از  السلطنه مذاكرات بين هيئت نمایندگي آذربایجان و دولت قوام
 هبه تبریز بازگشتند امّا مذاكرات قطع نگردید23/2/1325روز دوشنبه هيئت نمایندگان آذربایجان 

و قرار شد كه بفداً كميسيوني از تهران به تبریز رفته و راه دل مسائل مورد اختالف را دنبال 

363.كنند
 

 ایاران را تارک   ،وري و هيئت همراهش در همان روزي كه آخرین گروه از ارتش سارخ پيشه
-ش در صرحه اول خود ماي 1325اردیبهشت 24ت. روزنامه كوشش درگشكردند به تبریز بازمي

 نویسد:
رسد كه باوجود مداخله سرير كبيار شاوروي در طهاران ماذكرات باين      از طهران خبر مي

ان به نتيجه مثبت نرسيده و رادیو تبریز امروز اطالع داد كاه  جدولت ایران و نمایندگان آذربای
ایران بواسطه مداخلاه مارتجفين در تهاران باا عادم       مذاكرات نمایندگان آذربایجان با دولت

 .364موفقيت مواجه شده است...

وري، نامه مفروف استالين را از دست كنسول در همان روز بازگشت از تهران به تبریز، پيشه 
اردیبهشات نوشاته شاد در زمااني كاه       18ماي/  8كند این نامه در شوروي در تبریز دریافت مي

اش به اوج خود رسيده و نرمشي در ماذاكره باا قاوام از خاود     فقاي روسيوري از رانتقادات پيشه

 .365دادنشان نمي

ژنراليسام  »خبار دادناد كاه    1325هاي پایتخت مانند باختر در اوایال فاروردین  برخي روزنامه

خروج ارتش سارخ از ایاران، وضافيت     366«استالين مژده تخليه ایران را از نيروهاي شوروي داد

وري در ماذاكره باا تهاران    تر كرد و باعاث شاد پيشاه   ري مهاباد را وخيمفرقه دمکرات و جمهو
پذیر گردد البته، سادچيکف نيز ميانجيگري كرده و هم فرقه دمکرات و هم دولت قوام را انفطاف

داد و سرانجام هر دو طرف به هم نزدیک شده و مظرر فيروز در راس هيئتي تحت فشار قرار مي
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براي ادامه مذاكرات عازم تبریز شد. پاس از ساه روز ماذاكره و    1325خرداد1۹46/20ژوئن10در 
ا امضااي مظرار فيروز)مفااون    اي بين دولت قوام با ماده15رارداد هاي زیاد سرانجام، ققوسكش

خرداد بسته شد. در همان روز،  23ژوئن/13وري در وزیر ایران( و سيد جفرر پيشهسياسي نخست
سابق و مجلس در قبال آذربایجان  ني كرده و از عملکرد دولتمظرر فيروز در رادیو تبریز سخنرا

 انتقاد كرد.

مجلس ملي آذربایجان به انجمن ایالتي تبادیل   1325خرداد 24ژوئن/14بدنبال توافقنامه، در 
وزیاري كنااره گرفتاه و دكتار     وري از نخسات شده و كار خود را آغاز كرد و دو روز بفد نيز پيشه

س از تایيد شاه به عنوان استاندار تبریاز و دكتار مهتااش نياز كاه وزیار       ژوئن پ 7جاوید نيز در 
 وري بود به عنوان فرماندار تبریز برگزیده شد. كشاورزي سابق دولت پيشه

هایي را براي توافق برداشتند در واقع، جمهوري مهاباد همچنان اما وقتي تهران و آذربایجان گام
 دکومت در ملي اقليتي به ایران دکومت در ليم از اقليتي كردها ووضفيتش مبهم بود 

وري  هاي پيشهبراساس توافقنامه تهران با آذربایجان، وزارتخانه 367بدل گردیدند آذربایجان

اله جاوید از سوي شاه تبدیل به ادارات كل شده و وزیر كشورش تبدیل به استاندار گشته و سالم
اش به استالين نسبت دكتر جاوید بود او در نامه باقروف مخالف استانداري .استاندار تبریز گردید

به ثبات شخويت او در مقابل سرویس جاسوسي انگلستان شک كرده و صادق پادگان را ترجيح 
بين رهبري فرقه »...نویسدمي 1325تير1۹46/24اگوست15اي به تاریـ داد باقروف در نامهمي

خواهد از دست او رادت شود و او به ميوري وري و جاوید اختالف افتاده و البته پيشهپيشه

 368«دهيمتهران رود اما ما صادق پادگان را ترجيح مي

 مهاباد فرمانداري به را قاضي جاوید نيز پس از انتوابش به سمت استانداري، در دکمي، سيف 

 تبریز وزیري آذربایجان را وانهاد و پارلمانوري مقام نخستكرد براساس توافقنامه، پيشه نوب

كه از یادگارهاي ارزشمند انقالب مشروطيت بود و با این قرارداد،  تبدیل شد ایالتي انجمن هب
هيچ بجا نماند و گویي پس از  مهاباد دکومت از در این ميان، اما .جنبه قانوني بدان بخشيده شد

این همه كشمکش، هيچ اتراقي نيرتاده است! در گزارش بخشدار سقز اميري اردالن به 
 ي كردستان نيز این موضوع چنين آمده:استاندار

اطالعات رسيده داكي است ...چند نرر نماینده و مامورین آذربایجاني براي بازدید وضفيت  
اداري و جریان واقفه مهاباد آمده راه سوشه و خط سيم تلگراف را از مامورین محلي تحویل 

ستي تابع آذربایجان دانست و اند كه در كليه مسائل، خود را بایگرفته و ضمنا ابالغ نموده
مقررات استانداري را بموقع اجرا بگذارند گویا در نظر دارند آقاي محمددسين سيف قاضي كه 

 .369تاكنون عنوان فرماندهي قواي مهاباد داشته فرماندار مهاباد تفيين كنند
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 و بریزت ميان برقراري روابط از محمد قاضي كه آمده مجتهدي اهللآیت خاطرات اما اینکه در
 كردها گذارند وليمي كنار را خود اختالفات هاایراني و هاترک است گرته و بود نارادت تهران

وري با اكراه و به دانستند كه پيشهرسد كه در آن زمان هنوز نميبه نظر مي 370مانندمي تنها

تماد چنداني وري نيز به این قرارداد اع، دتي خود پيشهها تن به این قرارداد دادهر روساجبا
 نداشت و هر آینه منتظر دمله از سوي تهران بود و سرانجام نيز چنين شد.

كه فرقه دمکرات آذربایجان ا هرچند موقتي و ناپایدار ا به وضاع    براساس توافقنامه، در دالي
وري به قانوني داده بود اما موقفيت جمهوري مهاباد ناروشن بود هر چند در سرر پيشه  خود جنبه

محمددساين سايف قاضاي وزیار جناگ و      یفناي   ن، دو تن از نمایندگان جمهوري مهابااد تهرا

اماا   371وري  بودندابوالقاسم صدر قاضي نماینده مهاباد در مجلس چهاردهم نيز جزو هيات پيشه

مقاماات تهاران اصاال وارد گرتگاو باا مقاماات        372اصال موضوع جمهوري مهاباد مطرح نشاد 

كردها دوباره باه   دند و در توافقنامه بين تهران و آذربایجان،جمهوري مهاباد بوورت مستقل نش
 عنوان اقليتي در چهارچوب آذربایجان قرار گرفته بودند. 

نارضایتي كردها از این توافقنامه موجب شد كه سرانجام قاضي محمد، براي مذاكره با تهران 
ن باه هماراه دااج باباا     با شفار دمکراسي براي ایران، خودمختاري براي كردساتا  1325تير 6در 

در مورد مذاكره قاضي محمد با دولات   .شيـ، هژار و برخي دیگر از اعضاي دزب به تهران برود
اند كاه ایان ماذاكرات یکسااعت بيشاتر طاول       قوام مطلب زیادي درج نشده برخي منابع نوشته

اكره كساي  وري ائتالف نکرده و از این مذكه با پيشه هكردنکشيده و قوام به قاضي سرارش مي

 373اطالع نيابد!

قلمارو  و  گردیاده بخشاي از آذربایجاان    مهابااد  در توافقنامه فرقه دمکرات باا دولات قاوام،   
به اقليتي در آذربایجان تبدیل شدند و هویت سياسي خود را از دسات دادناد. در    جمهوري مهاباد

دي آن را باه  ي زیاا پيدا كارده باود و تهاران تاا انادازه     دالي كه دکومت آذربایجان مشروعيت 
. له جاوید به عنوان استاندار كل آذربایجان مشخص شاده باود  ارسميت شناخته بود و دكتر سالم

 بودند. ناراضياي توافقنامه از ایندزب دمکرات كردستان  بدیهي بود كه رهبران

 قبالاست تهران با مذاكره پيشنهاد از هاتوصيه روس به بنا نيز قاضي تبریز، و تهران توافق از بفد

 تهران به 1325تير 1۹4/5ژوئن 26در  آذربایجان جدید استاندارد جاوید، اهلل سال و قاضي كرده و

كرد البته با هماهنگي و  گرتگو آرارزم با بار یک و قوام با بار دو قاضي تهران شدند در دعوت
مذاكرات، كوتاه  كردند دروري به او نيز تاكيد ميارتباط با سرارت روسيه بود كه به مانند پيشه

 نویسد:كوچرا در این مورد مي 374بياید و آرام و صبور باشد
م سرانجام قاضي محمد خود به تهران رفت تا نارضایي خود را از 1۹46 سال   در آغاز اوت  

از قوام خواست به استانداري استاني مركب از   این ترتيبات به نخست وزیر قوام اظهاركند.
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ان و مناطق وسيفتري از كردستان تحت دکم و اختيار دولت نوادي كردنشين آذربایج
اي از نيم راه بين سنندج و  مركزي، یفني سرزميني كه از مرزهاي اتحاد شوروي تا نقطه

 375.كرمانشاه امتداد داشت، نوب گردد

كه قاضي موافقت دكتر جاوید استاندار قوام با پيشنهاد قاضي موافقت كرد مشروط بر این 
 شده واگذار امتيازات خواست تماميت آذربایجان را جلب كند. در واقع، قاضي ميدموكرافرقه 

 ملي انجمن ایالت عنوان به اروميه استان و شود داده هم مناطق كردنشين به تبریز، به

ر این پيشنهاد دكتر جاوید با خشم و تغيّ 376شود تبریز جدا استان از و یافته رسميت كردستان

مشخص است كه  .همچنان ادامه یافت هابرخورد كردها و ترک کاک ورا رد كرد و اصط
هدف قوام از این كار، موكول كردن این مسأله به آینده و مانع تراشي براي دل و فول آن 

، براي ي كه قوام طي این مدت انجام دادهبفداً به خوبي مشخص شد كه تمامي اقدامات .بود
ران را ترک كند و دکومت مركزي بتواند كشي بوده، تا ارتش سرخ به طور كامل ایوقت

قاضي بدون هيچ دستاوردي   شرایط مناسبي را براي تورف آذربایجان و كردستان پيدا كند.
 گردهمایي در اما در مهاباد قاضي .از تهران بازگشت و تنها یک وعده به وي داده شده بود

 گرت: 
-مي اعالم خود نيتدسن دادن نشان براي و كرده كسب را نظر مورد امروز خودمختاري ما

 نظام عليه ما اقدامات بلکه نبوده، ایران از جدایي جهت در ایمقبالً كرده آنچه كه كنيم

 .377است بوده مركزي دولت دیکتاتوري

در پاي  1325وقتي خروج ارتش سرخ از ایران كامل شاد ارتاش ایاران در اوایال اردیبهشات     
ز با دمله غافلگيرانه نيروهاي بارزاني مواجه شده و تقویت پایگاههاي خود برآمد اما در دوالي سق

  378متحمل تلراتي گشت.

دادستان سنندج بود در یاک نموناه از    ،یحيي صادق وزیري كه در ایام  تولد جمهوري مهاباد
نویسد قاضى محمد تلگرافى اعتراضي باه قاوام مخاابره كارده كاه      ها در خاطراتش ميدرگيري

رتش ایران و دکومت كردستان كه در خارداد مااه باين سرلشاکر     برخالف قرارداد منفقده بين ا
هااى نظاامى   آرا)رئيس ستاد وقت( و قاضى محمد تنظيم شده موافقت گردیاده كاه پادگاان   رزم

 5تحت فرمان دکومت جمهوري مهاباد در هر جا كه هستند، به جاى خود مستقر باشند و لشکر 
ى جبهاه تمااس باا جمهاوري مهابااد هساتند،       هایى كه در نزدیکكردستان دق ندارد به پادگان

تجهيزات جنگى و اسلحه و مهمات بررستند و فقط فرستادن خواروبار و لوازم بهداشتى و البساه  
بالمانع است. اما در زیر بارهاي خوارو بار در چندین كاميون بين سقز و بانه، مقادارى اسالحه و   

خواهد كه از طرف او به سقز رفته مى وزیر از صادق وزیرىاند. نخستمهمات جنگى كشف كرده
موضوع را رسيدگى و به او گزارش كند، اما صادق وزیرى به دليل بومى بودن و مولحت نبودن 
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خواهاد  آرا هم از او مىخواهد اما رزمول مسئوليت عذر مىدخالت شخص او در این جریان، از قب
آرا خاودش  كاه، رزم اشد. جالب ایان ظر داشته بكه به این مأموریت برود و موالح مملکت را مدن

گرت كه مولحت مملکت ایان اقتضاا را داشاته    دانسته، اما ميدرف قاضى محمد را درست مى
 نویسد:است! صادق وزیري مي

.... ما رفتيم... دیدیم در شمال جاده باز به ما ایست دادند. افراد بارزاني بودناد. گرتايم، هيئات    
فاع اخاتالف بارویم ساقز. شاب رسايدیم آنجاا. فارداي آن         خواهيم باراي ر بازرسي هستيم. مي

اي از طرف دکومت قاضي محمد آمده بودناد و چناد نرار هام از     كميسيوني تشکيل دادیم. عده
افسران قبلي خودمان هم بودند كه به دزب دموكرات آذربایجان پيوسته بودند دو روز جلسه باود.  

آرا به من گرت، واقفيات ایان اسات كاه ماا      زمرگشتيم تهران. قبل از رفتن...ررفع اختالف شد. ب
اسلحه و مهمات به بانه فرستادیم! دففه اولماان هام نيسات. ولاي ایان دففاه آنهاا فهميدناد و         

 .379گرفتند

 

 بازی زیركانه قوام ـ 14
ها و روسيه اشاره اما در این ميان باید به بازي بسيار ماهرانه قوام یفني سياست نزدیکي به چپ

قوام قبل از دانست كه این گره باید در مسکو كشوده شود اما او مي گيز استانكرد كه شگرت
-ها برداشت و به مجموعه تالشهاي مهمي جهت كسب رضایت روسدركت به مسکو گام

ها را در پي داشت: او انتشار روزنامه رهبر ارگان هایي دست زد كه رضایت و دتي دمایت روس
يته مركزي اتحادیه كارگران را كه ممنوع شده بود آزاد دزب توده و روزنامه داد ارگان كم

ساخت، باشگاه كميته مركزي دزب توده و كميته اتحادیه كارگري را كه توسط دولت قبل بسته 

 27بهمن، قوام به همراه هيئتي با یک هواپيماي 2۹وقت در بامداد روز  . آن380شده بود باز كرد

بود در ميان بدرقه گرم هيئت وزیران، نمایندگان نرره كه از مسکو براي هيئت فرستاده شده 
 مجلس و امراي ارتش، عازم مسکو شد. 

ها و طرفداران شوروي را ادامه داد كه به او پس از بازگشت از روسيه نيز سياست نزدیکي به چپ
هایي ها و دزب توده و فرقه دموكرات و جمهوري مهاباد بود، او شخويتشدت خوشایند روس

و ساالر سفيد سنندجي را كه بشدت  ، جمال اماميءالدین طباطبائي، علي دشتيچون سيدضيا
هاي پيشين  هائي كه در زمان كابينهمخالف شوروي و دزب توده بودند توقيف نمود و محدودیت

نب بر ففاليت گروههاي چپ وضع شده بود، لغو كرد و در قبال فرقه دمکرات آذربایجان جا
ها برداشت این بود اعتدال و تساهل را پيش گرفت و گام مهم دیگري كه در نزدیکي به روس

اش كرد، امري كه  سه نرر از رهبران دزب توده را با سمت وزیر، وارد كابينه 1325كه در مرداد 
ها نيز اقدامات دوستانه او را بي تفجب بسياري را برانگيخت. البته هم دزب توده و هم روس
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نویسد:  مي السلطنه قوام وزیري درمورد دمایت شوروي از نخست اسـ نگذاشتند دسن ارسنجانيپ
كردند و مخالرت با زمامداري او  السلطنه دمایت مي لين سرارت شوروي همه جا علناً از قواممسئو

نيز،  اي انور خامه 381نمودند ي ميرا از طرف عمال سرشناس انگليس برضد دولت شوروي تلق

كه  نوشت به محض این مي« چوبين»السلطنه با امضاء مستفار  سلسله مقاالتي كه بر ضد قوام
السلطنه را دریافت ادامه مقاالت، فوراً قطع  كميته مركزي دزب توده، گرایش شوروي به قوام

 گردید!.
-برخي مخالرانش مانند سيدجفرر پيشه ؟را در پيش گرفتاما قوام چرا چنين سياست متراوتي 

دانست اما به نظر چنين نيست و قوام واقفا آنچه تمام آنها را براي فریب و دورویي قوام مي وري
ها انجام داده بود به مراتب توافقي هم كه او با روسچرا كه  باور داشت.كرد از صميم قلب مي

با ویليام دارسي انگليسي در همان زمان بود قرارداد قوام با  تر از توافقارزشمندتر و با صرفه
سال دوم  25درصد اما در 4۹سال اول 25سال بسته شده و سهم ایران در 50ها به مدت روس
آميز و دارسي، سهم ایران به مراتب تبفيضكه در آن زمان، در قرارداد شد. در داليدرصد مي50

برد در این زمينه در خاطرات خود زماني كه در لندن بسر ميدرصد بود. قوام بفدها  20كمتر از 
 نویسد:مي

بنابراین اصل شركت مختلط ایران و شوروي را با شرط توویب مجلس شوراي ملي و بدون 

 .382پرداخت سرمایه با داشتن پنجاه درصد سهميه قيمتي نمودم

و موقفيات او   ود خاود با   موقفيت در این شکي نيست كه قوام مثل هر سياستمداري در فکر
ایجاد كند.  الملليبين و داخلي صحنه در بزرگ، قدرت سه ميان موازنه مثبتي كرد كهایجاب مي

باعث انزواي دو تشکل تبریز و مهاباد شده و باا كناار    او با نزدیک شدن به دزب توده به نوعي
ادار به مواالحه باا   ها، دست از دمایت آنها برداشته و آنها را وخواست روسها ميآمدن با روس

آید كه وري  چنين برميدولت ایران كند و سرانجام نيز چنين شد. از نامه جالب استالين به پيشه

نشيني قاوام  اما روند دوادث باعث عقب 383.ها واقفا موفق بوده استقوام در جلب دوستي روس

م را وادار باه  قاوا  تحوالت جدیدي كه به وقاوع پيوسات در مااه اكتبر/مهار.     .از موضع خود شد
بزرگتارین   و چرخش به راست كرد كابينه ائتالفي سقوط كرد و قوام وزراي توده را كنار گذاشت

 .384آرا بودآمریکا، شاه، ارتش و رزمعامل آن، فشار 

در این شرایط، قاضي و جمهوري مهاباد در وضع بدي قرار داشت دتي به مراتب بدتر از تبریز. 
مراتب قویتر از آنها بوده كنار آمده در به مركزي با تبریز كه  دولت دیدند كهمي مهاباد مقامات
اند مستقلي براي جمهوري مهاباد قائل نشده هویت در این موالحه تهران با تبریز، هيچ كهدالي

 مناطق از شامل برخي خودمختار، نيمه استاني ایجاد در دد در اینچنين وضفي، قاضي

كرد، اما بسنده مي نشيني وباشد عقب منتوب از سوي تهرانآن و  خود استاندار كه كردنشين،
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برخي منابع مدعي  .در اینجا بزرگترین مانع، مخالرت شدید تبریز و فرقه دمکرات آذربایجان بود

اگر این درست  385اند كه پيشنهاد ایجاد استاني كردنشين از سوي قوام صورت گرفته بودشده

 الف و شکاف بين تبریز و مهاباد بوده است.قوام در پي ایجاد اخت ،باشد بدون شک

 

 های تبریز و مهاباد  پایان ماه عسل حکومت ـ 15

ها دیگر مخالف جنگ با دولات مركازي   در داليکه از همان زمان توافق روسيه با قوام، روس
هایي در دد فاصل بوكان و سقز درگيري «سرا»در روستاي 1325بودند در اواخر خردادماه ایران 
ف كنسول شوروي در اروميه در ااد با ارتش مركزي بوجود آمد هاشمنيروهاي جمهوري مهاببين 
، نزد قاضي محمد رفت و در روستاي سرا )مقر فرماندهي جبهه سقز( با هام  1325خردادماه  30

ف از قاضي محمد خواست كه نيروهاي جمهوري كردستان باا ارتاش ایاران    ادیدار كردند هاشم
به آنان دمله نکنند، چاون ادتماال دارد جناگ بزرگاي درگيارد كاه اتحااد         وارد جنگ نشوند و

 داند و به جمهوري كردستان كمک نظامي نخواهد كرد.شوروي آن را به صالح نمي

موقفيت و سرنوشت جمهوري مهاباد و فرقه دموكرات آذربایجان، به چگونگي روابط دولت  
لمللي گره خورده بود شوروي اكنون بر هر دو اشوروي با دولت مركزي ایران و تفادل قواي بين

 آورد كه مذاكره با تهران را بر هر تنش نظامي ترجيح دهند. تشکل فشار مي

 روستاي در هيئتي همراه به آتي، هايجنگ از جلوگيري براي محمد قاضي مامشه، جنگ از بفد

 آتش ها مجبور به ر روسوارد گرتگو شد و تحت فشا آرامرز با بوكان( -سقز محور بر سرا)واقع

 شد.  بس
 كردها یا شد: پيشنهاد راه دل سه جمهوري مهاباد برگزار كرد  مقامات با اي كه قاضيدر جلسه

 را خود قواي و كرده قبول ها راروس كنند یا توصيه دمله سنندج به هاروس به توجه بدون

ها را پذیرفته و از درگيري ه روسگردند. كه راه دوم یفني توصي ایران دولت تسليم برگردانند یا

 مظرر همين زمان در تبریز با ها درنيز با فشار روس وري. پيشه386با ارتش ایران پرهيز كردند

الوقت است تا پس از خروج دانست كه تهران در پي دفعمشغول مذاكره بود هر چند مي فيروز

 . 387نيروهاي شوروي ضربه خود را وارد آورد

مركزي ایران با شوروي و خروج قواي روسي، عمالً هر دو دکومت تبریز  پس از توافق دکومت
و مهاباد در مقابل دمله قواي نظامي ایران تنها مانده بودند قاضي محمد در سخنراني خود در 

اهميت تلقي كرد اما در اجتماع سران عشایر، تخليه قواي روسي را امري بي 15/2/1325
ما از بازگشت »وري نيز در یک سخنراني گرت:  پيشهاهميت نبوده و مشخص بود كه بي
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كنيم ما با ادترام و عزت آنها را بدرقه  نيروهاي ارتش سرخ همانند مرتجفين استقبال نمي
 «.…كنيم مي

الوقوع دمله دکومت مركزي پس از خروج قواي شوروي، رهبران تبریز و مهاباد را خطر قریب
ها و كردها همه، ترکشد اما با این اتحادي بين آنها قادانف به همدیگر نزدیکتر ساخت و منجر به

شان نداشتند نه تنها پشتيبان خارجي آنها یفني روسيه تسليحات كافي براي درظ دستاوردهاي
 كمکي نکرد بلکه دتي مانع مقاومت آنها در مقابل دمله ارتش مركزي ایران گردید! 

-و جمهوري مهاباد وارد است اینکه، پايش  بزرگترین انتقادي كه بر فرقه دمکرات آذربایجان

بيني آینده چندان مشکل نبود زیرا مفلوم بود كه ارتش شوروي روزي ایران را ترک خواهد كارد  
زمينه اتخاذ نکردناد و چناان باه زیار تسالط روسايه رفتناد كاه         این بنابراین هيچ تمهيداتي در 

شان مشاخص نباود و در باين    يفتکل ،استقالل خود را از دست دادند. پس از خروج ارتش سرخ
 تضاد بامذاكره و مبارزه در تردید بودند هر دو تشکل دست نشانده شوروي تلقي شده و كامالً در 

 آمدند. هاي امریکا و انگليس به شمار ميمنافع و استراتژي دولت

نند كاه  فرستاد تا به كردها اعالم ك مهاباد به را فيوضي علي و آراشهریور دولت، رزم اوایل در

چنان در . هر چند قاضي این پيشنهاد را رد كرد اما هم388ها را زمين گذاشته تسليم گردندسالح

 كرد.آميز بود و از برخورد نظامي پرهيز ميپي راه دل صلح

وري، مفااون او صاادق پادگاان و    مهر ميرجفرر باقروف در نخجوان باا پيشاه  28اكتبر/20در 
يي دانشيان دیدار كرده و رهبران فرقه گزارشي از وضفيت ایاران  یحها ژنرال غالمفرمانده فدایي

اناد،  ارائه داده و گرتند ارتش دکومت مركزي در مرزهاي آذربایجاان در داال تمركاز و تجماع    
گروههاي دزد و تبهکار زیادي در تحت رهبري افسران و جاسوساان انگليساي بار علياه فرقاه      

نظامي بکند اهالي آذربایجاان بادون چاون و چارا باه      اند. اگر تهران بخواهد دمله بوجود آورده

 «389مقاومت خواهند پرداخت اما در چنين شرایطي باید به آنان پول، اسلحه و اتومبيل داده شود

-اكنون زمينه براي بازگشت ارتش به تبریز و مهاباد كامالً آماده بود و بي هايچ ماانفي ماي   

ي انتخاباات عماومي باراي دور پاانزدهم     توانست به نام بازگشت قدرت مركازي و تاأمين آزاد  
 1۹46/30ناوامبر 21مجلس شوراي ملي، به سوي دو جمهاوري تاازه تأسايس دركات كناد در      

 7 باالخره طبق انتظار، قوام اعالم كرد كه براي تامين نظم در زمان انتخابات كاه در  1325آبان
 هد شد.برگزار خواهد شد ارتش به تمام مناطق ایران اعزام خوا آذر15/دسامبر

به »اي تحت عنوانروزنامه آذربایجان مقاله 67وري در همين زمان در شماره سيدجفرر پيشه
نوشته و ضمن دمله شدید به قوام، اعالم كرد كه ارتش مركازي باا   « آیند؟كجا و براي چه مي

. در تهران، سادچيکف سرير روسيه باا  390فرقه دمکرات مواجه خواهد شد فدائيانمقاومت شدید 

 داند. دیدار كرده و اعالم كرد كه دولت شوروي اعزام نيرو به آذربایجان را درست نمي قوام
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اف در ارومياه  هيئت نمایندگي كُردها جهت گرتگو و راه چااره باه كنساول شاوروي، هاشام     
اف به آنان گرات: ایاران نياروي كاوچکي را جهات دراظ امنيات رواناه         متوسل شدند و هاشم

امر انتخابات مجلس پانزدهم كه در پيش روست، نظارت كند و بفد از كردستان خواهد كرد تا بر 

 .391نشيني خواهد كردخاتمه انتخابات از منطقه عقب
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وري، شبستري، جاوید و پادگاان در  وقتي توميم آغاز دمله به آذربایجان قطفي گردید پيشه
ارسال كردناد كاه دکایات از اوضااع      نامه مرول و مهمي به باكو 1325آذر1۹46/11دسامبر 2

اكناون باراي ماا    »بحراني آذربایجان داشته و درخواست كمک كردند. آنان در نامه نوشاتند كاه  
-خواهند ما را نابود كنند ما این را با چشمان بااز ماي  مساله مرگ و زندگي مطرح است. آنها مي

درست است كاه ساالح كام     دهيمبينيم. دال كه چنين است ما مرگ شرافتمندانه را ترجيح مي
داریم اما با تمام قوا از خود دفاع خواهيم كرد و اگر مجبور شویم به كوه زده جنگ پارتيزاني باه  

 «اند...اندازیم تمام پيران، كودكان، جوانان و زنان ما نيز آماده مبارزهراه مي

دندان مسلح ایران  هاي تقریبا خالي در مقابل ارتش تابا دست»آنان در نامه نوشته بودند كه 
اناداز بادون خمپااره    خمپاره 2توپ بدون گلوله و  4قرار دارند در كل آذربایجان و كردستان تنها 

وجود دارد و بشدت نيازمند سالح هستيم چرا كه در دال داضر هيچ راهي غير از مبارزه براي ما 

 «392وجود ندارد...

اي كوتاه لين فرستاده و خودش نيز در نامهآذر به استا11باقروف نامه رهبران آذربایجان را در 
افسر و كارآموزان از آذربایجان ایران در مدارس نظاامي   375از ماه مي»از استالين خواهش كرد 

آباد در دال تحوايل هساتند و دو دساته، گروهاي متخواص تاناک و گروهاي        باكو و كيروف
هااي  هاا و خمپااره  اه ساالح متخوص توپ از قبل در منطقه نخجوان آماده شده آنها را به همر

اما جواب سران مساکو در مقابال   « 393غنيمت گرفته از ارتش آلمان به آذربایجان فرستاده شود

-آميز بحران توسط قوامهرگونه كمک نظامي خاموشي بود و همچنان چشم انتظار دل مسالمت

ناد كاه باا قاوام     السلطنه بودند! به همين خاطر در جواب نامه، به سرير خود در تهران دستور داد
هایش را یادآوري كند! گرتگوهااي متفادد و در واقاع بيهاوده سارير باا قاوام        گرتگو كرده وعده

 نتوانست قوام را از دمله به آذربایجان منورف كند.

آذرماه براساس پيشنهاد قاضي محمد، شوراي 14دسامبر/5اوضاع متشنج بود در در مهاباد هم 
ي ود قاضي تشکيل شد و در آنجا دکم دفاع در برابر دملهنرر و به رهبري خ 10جنگ با دضور 

تا  394ارتش دکومت مركزي صادر شد. روز بفد كه مردم به مسجد عباس آقا فراخوانده شدند
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اي این مسأله دکم صادر كنند، قاضي محمد، صدر قاضي و بسياري از افراد دیگر نظرشان بر
دولت مركزي توانایي »صدر قاضي گرت: این بود كه باید از آمدن ارتش شاه پيشگيري كرد. 

سال در تهران بودم  3ي آذربایجان و كردستان مبارزه كند من ددودا این را ندارد كه با دو جبهه
داران و افسران مطلع هستم دولت در سقز و سردشت و تکاب ي سربازان و درجهو از روديه

انيم نيروي دولت مركزي را نابود تونيرویي ندارد و ما به كمک فدائيان دمکرات به خوبي مي
توانستند زمان زیادي در برابر نيروي دولتي ایستادگي و اي از عشایر ميكنيم. در گذشته، عده

اما از ميان مردم « مقاومت كنند، اكنون شما از آنان كمتر نيستيد، نباید بترسيم، باید بجنگيم

رسي و مالدسين مجدي سخنراني افرادي مانند مالعبداهلل مد 395شهر، برخي مخالرت كردند

ترتيب، فکر تسليم را در ميان مردم شایع كردند. فایده است و بدینكردند و گرتند كه مقابله بي
تفدادي از رؤساي عشایر به ویژه منگور و مامش كه منتظر فرصت مناسبي بودند، خيلي سریع 

خود را آماده كردند كه در  ضفف و خيانت خود را نشان دادند و به جمهوري مهاباد پشت كرده و
 اولين فرصت با دولت مركزي همکاري كنند.

، هواپيماهاي دولت به ابتداآذر وقتي ارتش مركزي دمله خود را بر آذربایجان آغاز كرد 13در 
هایي از مردم خواستند برعليه فرقه به پاخيزند. ميرجفرر باقروف یک پرواز درآمده با ریختن برگه

 دهد:به استالين چنين گزارش مي 1325آذر 14له ارتش، درروز پس از آغاز دم
هاي جلاودار  دسامبر قشون ایران از زنجان گشته بسوي ميانه در دركت است بين بخش 4در 

هاي رخ داده است و جنگ چند ساعت دوام داشته قشون ارتش ایران با قواي آذربایجان درگيري
-كنند در نتيجه این جنگ، دستهره استراده مياست قشون ایراني از تانک، توپ صحرایي و خمپا

فااعي  هاي پارتيزاني آذربایجان روستاي رجفين و ایستگاه راه آهن را ترک كرده و در موقفيات د 
یحيي دانشيان فرمانده گروههااي پاارتيزان مياناه باه     ي كه غالمجدیدي مستقر شدند. در تلگراف

هاي ضد تانک و افسران ویاژه بررساتند   حوري فرستاده خواهش كرده كه براي كمک، سالپيشه
...در تبریز وضفيت جنگي داكم است. از تمام روستاهاي آذربایجان مردم به كميته مركزي فرقاه  

خواهند آنها را براي دفااع مسالح نمایناد.اما چاون ساالح نيسات       كنند و ميدمکرات مراجفه مي
 تواند خواهش آنها را بجا بياورد.رهيري فرقه نمي

هزار ترنگ، بيست سالح  5توپ،  16خواهد دداقل دست كم: فرقه بار دیگر از ما ميرهبري 

 396ضد تانک مقداري گلوله و خدمه بدهيم...

هاي مکرر هيچ كمک و دتي جوابي از سوي مقامات مسکو نشاد و  چون در مقابل درخواست
ي كه تنها داوي فآذر ميرجفرر باقروف تلگرا15امبر/دس 5اوضاع بشدت پيچيده و بحراني بود در 

در ارتباط با آذربایجاان ایاران از   »فرستاد و از او درخواست مالقات كردیک سطر بود به استالين 

 «397شما تقاضاي مالقات دارم
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البتاه   ه،یا صورت نگرفت هدانيم كه آیا این مالقات بين باقروف و استالين صورت گرفتما نمي
در این شکي اما . ندتيجه بودن آن را نشان دادنچندان مهم هم نيست! چون رخدادهاي بفدي بي

نيست كه نه تنها مقامات مسکو به هيچکدام از تمناهاي باقروف باراي كماک باه فرقاه توجاه      
 نکردند بلکه آنان توميم جدي گرفته بودند كه هر دو تشکل را بدست خود قرباني كنند.

هاي روستائيان، روشنرکران، هكه در همين روز، كميته مركزي فرقه دمکرات، اتحادیدر دالي 
اعضاي دزب دمکرات و زدمتکشاان را دعاوت باه مباارزه كارده و در تبریاز و دیگار جاهااي         

كردند توسط پليس فرقاه ناابود   آذربایجان، عمال قوام كه به منزله ستون پنجم دشمن عمل مي
ان تحویال داد در  وري، جاویاد و پادگا  یف دستور استالين را به پيشهشدند اما در همين روز، قلي

بار آمده بود كه هرگونه مقاومت كناار گذاشاته شاود و دتاي توساط جاویاد و       این دستور خيانت
اي به شاه و قوام نوشته و اعالم كنند كه هيچگونه مقاومتي در مقابل ورود ارتاش  شبستري نامه

 به آذربایجان را ندارند.

سنگيني را كاه در اختياار نهضات     هايارتش سرخ كه هنگام خروج از ایران آن مقدار سالح
و ارتش فرقاه فاقاد ساالح سانگين باوده و       فدائيانگذاشته بود، پس گرفته و با خود برده بود. 

وري  بناچاار، طاي   تهران نيز دمله خویش را با هواپيما و تانک و توپ آغااز كارده باود، پيشاه    
زا، كوكتل مولوتف، را مطارح  هاي آتشقافالنکوه، استراده از بطري فدائيانفرماني به فرماندهي 

زا بيشتر به شوخي كند، روشن بود كه در برابر هواپيما و تانک و توپ، مقاومت با بطري آتشمي
 شباهت داشت تا درگيري در یک جنگ تمام عيار.

وري در خاطرات خاود  در  اسماعيل شمس مدیر روزنامه آذربایجان و از دوستان نزدیک پيشه
وري در همين روز پس از دریافات تلگاراف اساتالين مبناي بار عادم       مورد وضفيت رودي پيشه

 كشد:هرگونه مقاومت در مقابل ارتش را چنين به توویر مي
وري رفتم تا در مورد روزنامه و مشاکالت ماالي آن صاحبت كانم او     آذر نزد پيشه17در  

باود كاه    خواستم صحبت كنم اما او چناان دردمناد  خيلي عوبي بود من در مورد روزنامه مي
گرات  خواست تا دردهایش را برایش بگویاد و سابک شاود دردمنداناه ماي     انگار یک نرر مي

اناد قشاون شااه در    اي در آنجا مرتکب شدهقواي شاه زنجان را گرفته جنایات تکان دهنده»
دال پيشروي بسوي آذربایجان هستند قواي ما فاقد سالح و مهمات هستند و ما ماردم را باا   

گرات كاه   او این مطالب را چنان دردمنداناه ماي  « سوي مرگ مي فرستيم...دستهاي خالي ب
گویناد او در  ها چه ماي انگار یک نرر را زنده زنده در تنور بسوزانند! من به او گرتم پس روس

آنها از ما »اي كه دریافت كرده و روي ميزش بود اشاره كرده گرت جواب من، به تلگراف تازه
السلطنه قاتل نشان نيت خودمان را به قوامرط تسليم شویم تا دسنقيد و شخواهند كه بيمي

 398هاست...آید از دست همين روساي كه بر سر ما ميدهيم فاجفه

در این زمان، آخرین و در واقع مهمترین ناماه و درخواسات رهباران آذربایجاان خطااب باه       
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اب به استالين نوشته شاده  آذر خط18دسامبر/ ۹ي فوق سري كه در استالين نوشته شد، این نامه
وري، پادگاان، شبساتري، دكتار جاویاد و     اصل نامه به تركي نوشته شده و پنج نرر یفني پيشاه 

ساز به عناوان آخارین   اوضاع سرنوشتآن اند و در واقع؛ در یحيي دانشيان آن را امضا كردهغالم
ز استالين بوده، آنان تالش رهبران فرقه دمکرات آذربایجان براي اخذ كمک فوري از شوروي و ا

نامه را از طریق كراسنيـ سركنسول اتحااد شاوروي در تبریاز بواورت محرماناه باه اساتالين        
 فرستادند آنان در این نامه چنين نوشته بودند:

هاایش باه دكتار    السلطنه كه هنوز مركب امضایش پاي موافقتنامه با ما و زیر ناماه ... قوام
ک نشده ا با بيشرمي آنها را نقض كرده و نيت پليد خاود را   جاوید ا استاندار آذربایجان ا خش  

ماناد و آن  علني ساخته است... در چنين دالتي تنها یک راه در برابر خلق آذربایجان باقي ماي 
 راه، دفاع از آزادي با نيروي سالح خود و قهرماني جوانان خویش است...

ماان را باه   ردیم، مجلاس ملاي  ما در اجراي این موافقتنامه، دکومت ملي خود را ملغي كا 
جات فدائي را به ساازمان نگهباان مبادل سااختيم؛ آمااده      انجمن ایالتي تبدیل نمودیم، دسته

 مان به آنان شدیم...سپردن اختيار و فرماندهي قشون ملي

اگر ما با نيروي مسلح خود، ارتجاع را در هم نکوبيم، سياسات هرگاز باه ساود ماا نخواهاد        
توانيم خود را گول بزنيم. امکان امروزي را براي ما وجود ندارد و ما نميچرخيد. هيچ تضميني 

نباید از دست داد ما اگر چنين كنيم تاریـ همواره ما را مذمت خواهد كرد. در جهان هيچ ملتي 

 399خود بدست خویش قدرت خود را نابود نکرده است. ما نيز نباید چنين كنيم...

-هاي زیر را مطارح ماي  اوضاع ، در پایان نامه، خواستهرهبران فرقه دمکرات پس از تشریح 

 كنند:
مان پابرجاست مقدار كمي به ما سالح اوال، مادام كه مرزهایمان باز هستند و قدرت ملي

داده شود. زیرا اگر كار به این روال پيش رود، این كار دیگر ممکن نخواهد شد. ما به رادتي 
دست قواي ملي برسانيم كه نيروي مخالف از آن مطلع ها را چنان مخريانه بقادریم این سالح

نشود. پس از شروع و شدت درگيري، انجام این كار بسيار سخت خواهد بود. ما سالح زیادي 
ناگزیر نشوند با دست خالي جلوي  فدائيانخواهيم. منظور ما اندک مقداري است تا نمي

 دشمن بروند.

به ریختن خون برادران ما پرداخته است، اجازه ثانيا، داال كه قوام جنگ را شروع كرده و 
داده شود ما نيز از هر سو او را در تنگنا قرار دهيم، تا از این طریق امکان قيام آزادیخواهان 
همه جاي ایران را فراهم كرده، نهضت بزرگي در سراسر ایران آغاز نمائيم و با سرنگون 

 جاي آن مستقر سازیم.ساختن دکومت ارتجاعي تهران، دکومتي دموكراتيک ب

اگر این كار به صالح نيست، بگذارید از تهران كامال قطع رابطه كنيم و دکومت ملي 
خویش را بوجود آوریم.) ]مردم ما[ به راه دل اخير بيشتر تمایل دارد.(. سياست شوروي هر 
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 موفق گردیم... توانيم آنرا شرافتمندانه اجرا كنيم وكدام از این دو راه را كه انتخاب كند، ما مي

ها دل شود. هر كنيم: كار از آن گذشته است كه با مذاكرات و توافقما باز هم تکرار مي
هاي انگليس و امریکا ، كند، دولتاندازه كه دولت شوروي براي صلح و مسالمت تالش مي
 كنند...دولت ایران را صد چندان به جنگ و خونریزي تحریک مي

اي داخلي است، گویند مسئله آذربایجان مسئلهها ميو امریکایيها قوام، انگليسيدال كه 
گویيم چنين است. بگذار هنگامي كه به آذربایجان گيریم و ما نيز ميما این را برال نيک مي

گویيم مسئله آذربایجان سر آنها را به سنگ بکوبند. ما نيز مي فدائيانكنند، دمله مي
كنيم. كسي دق این مسئله داخلي را خودمان دل مي اي داخلي است. ماآذربایجان مسئله

 ندارد در شوراي امنيت و یا در یک كشور خارجي عليه اتحاد شوروي هياهو بپا كند.

چنانکه در باال گرتيم اگر كمک اتحاد شوروي مخريانه انجام گيرد، آنگاه در صورت 
 مراجفه دولت ایران به شوراي امنيت، سندي در دست نخواهد داشت.

كنيم. دیگر توافقات و مذاكرات سودي نخواهند بخشيد. چشم ر خاتمه بار دیگر تکرار ميد
-اميد همه خلق ، فرقه و رهبران آن به ]یاري كشور شماست[ و نجات را در ]كمک آن[ مي

 بينند. آنچه شما باید بکنيد تنها دادن مقدار كمي سالح ] به ماست[.

ما بکنيد ه خواهند. اگر شما این كمک را بح ميدر دال داضر دهها هزار دهقان فقط سال
هم آزادي مردم ایران و هم سياست شوروي را از خطر نجات خواهيد داد و گرنه خطر بسيار 

 400.نزدیک و بسيار عظيم است

چناان بار مقاومات در مقابال ارتاش      در تبریز، روزنامه آذربایجان ارگان فرقه دمکارات، هام  
كساني كه فرمان دمله »نویسد:آذر در صرحه اولش مي1۹مه در كرد این روزنامركزي تاكيد مي

اند قورهایشان را به سرشان خراب خاواهيم كارد خلاق آذربایجاان     به آذربایجان را صادر كرده
دست صلح و مسالمت به طرف دولت مركزي دراز كرد اما دولت مركزي جواب آنها را با خمپاره، 

  401«پوش و دمله خود پاسـ دادزره

ها هيچ پاسـ مثبتي به آخرین نامه رهبران فرقه از سوي سران مسکو داده نشد بلکه در نه تن
اف، هماه كااره    اف كه بفد از خارج شدن ژنارال آتاكيشاي   اثر فشار گروه مولوتف و سرهنگ قلي
گردد در جلساه دو گاروه در   آذر تشکيل مي20دسامبر/11فرقه بود جلسه دفتر فرقه در تبریز در 

آذر یحيي دانشيان، ميرقاسم چشموري، فریدون ابراهيمي، غالمند: گروه اول، پيشهمقابل هم بود
ریا ، شبساتري و جاویاد   ارزه در مقابل ارتش بودند. گروه دوم، محمد بيو جهانشاهلو طرفدار مب

گرتند طرفداران فرقه بدون ساالح هساتند و در نتيجاه، مقاومات بيهاوده اسات و       بودند كه مي
وري كاه بار   هاا، پيشاه  طرفدار تسليم در مقابل ارتش مركزي بودند. در این جلسه با فشار روس

ریا كه موافق تساليم در برابار ارتاش    نار گذاشته شد و محمد بيكرد كمقاومت و دفاع تاكيد مي
كميته  پس از انتخابش به عنوان صدر ریا مركزي بود به عنوان رهبر فرقه انتخاب شد محمد بي
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اي را با امضاي خود، خطاب به مردمي كه در جلوي ساختمان كميته مركزي  مركزي فرقه، بيانيه
 ریا در این بيانيه چنين گرت: آمده بودند صادر كرد. بي گرد

آیند الزم هست انتخابات  به آذربایجان[ مي]قشون دولتي براي نظارت دسن انجام انتخابات 

402بزودي برگزار شود و مجلس ]پانزدهم[ بزودي تشکيل گردد
.  

ي در تلگرافاي  له جاوید به عنوان استاندار و شبستري باه عناوان رئايس انجمان ایاالت     ا سالم

 403.السلطنه و محمدرضاشاه، موضوع ترک مخاصمه را اعالم كردند خطاب به قوام

او این ساخن را پاس از شکسات     بودرسد كه جانِ كالم را موطري بارزاني گرته به نظر مي
اش در باره فرقه دمکرات آذربایجان نياز باه تماام و    جمهوري مهاباد بر زبان رانده بود اما سخن

 كند او گرته بود: ميكمال صدق 
این كردها نبودند كه از ارتش شاه شکست خوردند بلکه این شوروي باود كاه از ایااالت    

 .404متحده و بریتانيا شکست خورد

اي به اساتالين نوشات   وقتي نيروهاي تهران وارد ميانه شدند باقروف در نامه1325آذر  20در 
هاي خمپاره، تانک و توپ و با ل بر سالحكه بر اثر دمله نيروهاي دکومت مركزي ایران با توس

نشايني از  اناد و آنهاا در داال عقاب    پشتيباني هوایي، نيروهاي فرقه متحمل تلرات زیادي گشته
توانناد  مراغه، ميانه و مياندواب به سمت تبریز هستند در اوضاع پيش آمده نيروهاي فرقاه نماي  

رزهااي ماا راناده و وارد خااک ماا      مقاومت زیادي بکنند در نتيجه، در صورت فشار به سامت م 
گذاشته شود و نيروهااي فرقاه تحات     خواهند شد در نتيجه، او از استالين خواست مدتي مرز باز

 .405تفقيب قواي ایران پذیرفته شوند

وري و دیگر رهبران فرقاه گرتناد   نمایندگان باقروف به پيشه 1325آذر  21یک روز مانده به 
وري به دوستان نزدیکش گرتاه باود   آنها را به باكو ببرند. پيشهآیند تا كه بزودي چند ماشين مي

 خواست تبریز را ترک كند اما چاره دیگري براي آنها باقي نمانده بود.كه نمي

وري و رهبران دیگر فرقه از ایران، ترس و ودشت بر طرفدارن بدنبال انتشار خبر خروج پيشه
راي خاروج از ایاران، بطارف مارز باه دركات       فرقه در شهر مستولي گردید و انبوهي از مردم ب

ها در ميان برف و بوران و آتش سرگردان و بالتکليف كه هزاران نرر در جبههو در دالي درآمدند
 . ماده بودند

شهر تبریز دو داكميتي شد در یک طرف، رهباران فرقاه باقيماناده در    1325آذر  21 در صبح
مسالح   فدائيانمي قرار داشتند كه با گروه كوچکي از ریا، شبستري، فریدون ابراهيتبریز مانند بي

شاان  ها باه هماراه اطرافياان   سفي در ایجاد نظم داشتند و در مقابل، گروههاي اربابان و فئودال
داران بزرگ مانند جمشايد اسارندیاري، شاقاقي،    مانند عسگربقال تاجر ثروتمند، محسني و زمين
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نيروهاي پليس و ژاندارمري وفادار به شاه بودناد كاه   الهي و داج محمد ديدرزاده، تاجر تقي بيت
 .!قراربود بفدا به ناجيان آذربایجان ملقب گردند

 

 سقوط جمهوری مهاباد  ـ 17

محمد و مقامات جمهوري با هم مالقات كرده یک شوراي  قاضي 1325آذر 14دسامبر/ 5روز 

ولي روز بفد اوضاع  406جنگي ده نرري تشکيل داده و توميم به مقاومت مسلحانه گرفتند!

محمد،  . برادر قاضي407دگرگون شد و گزینه تسليم در مقابل ارتش مركزي برگزیده شد

صدرقاضي نتوانست دزب و رؤساي قبایل را متقاعد كند كه در مقابل ارتش ایستادگي كنند. از 
 رسد كه فروپاشي فرقه دمکرات آذربایجان كه از نظر عِده و عرده بهطرف دیگر، به نظر مي

فراهم مراتب از جمهوري مهاباد قویتر بودند بزرگترین عامل تضفيف روديه كردها و تسليم آنها 
چرا كه با تسليم آذربایجان وقتي ارتش به فرماندهي ژنرال همایوني به اروميه رسيد ساخت 

گرت كه در وضفيت پيش آمده كه آذربایجان تسليم شده و شوروي  آقا قاضي در مسجد عباس
 كرده چاره اي جز تسليم نداریم. به ما پشت

 هايهركي و شکاک ایالت طلبان مانندآذربایجان، برخي فرصت سقوط به محض مشاهده آثار

 11 روز توانستند به مهاباد دمله كنند درها نميكه با دضور بارزاني اروميه دریاچه غرب
تبریز را تورف  و يهاروم اطراف روستایي برخي مناطق و به تبریز دمله كرده آذر20دسامبر/

 .408باشند داشته سهمي ایران ارتش پيروزي در تا كرده

اي جز تسليم براي قاضي محمد نماند. عدم همراهي شوروي، قادرت برتار    در هردال، چاره 
محمد را باه تساليم واداشات.     نظامي نيروهاي ارتش، عدم همراهي عشایر و سایر عوامل، قاضي

ر قاضي برادر قاضي محمد و نماینده مجلاس در ميانادوآب باا    ارتش ایران روانه مهاباد شد. صد
اند با مساالمت از ارتاش ایاران اساتقبال     كردها آماده»سرلشکر همایوني دیدار كرده اعالم كرد: 

 «409كنند

و  هوري رهبر فرقه آذربایجان ، پيش از دركت به شوروي، با قاضي محمّد تماس گرفتا پيشه
پيشنهاد كرد كه قاضي هم هر چه زودتر از مفركه دور شود  وي را از توميم خود مطلع ساخت و

من در ميان ماردم و ملاتم خاواهم    »اما قاضي محمّد قاطفانه پيشنهاد وي را رد كرد و پاسـ داد

. به دعوت مسئولين دزب دمکرات، جمفي از ساران گارد آمدناد و در ماورد چگاونگي      410«ماند

اتراق نظر یافتند كه دیگر جاي ماندن نيست،  فرارشان به مشورت نشستند. این عده پس از آنکه
غروب روز بيست و سوم آذر ماه در منزل قاضي اجتماع كردناد و باا اصارار از او خواساتند كاه      
همراهشان باشد. قاضي از توميم آنها دمایت كرده اجازه داد كه هرچه الزم دارند با خود ببرند ؛ 
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گذارم، زیرا دکومت مركزي به زودي با خشم و يآیم و مردم را تنها نممن با شما نمي»اما گرت
توانم كينه باز خواهد گشت و اگر مرا نيابد، آنرا بر سر مردم خواهد ریخت به عالوه، اگر بمانم مي

 طلب نيز موون بمانند. ترتيبي دهم كه مردم شهرها از تفرض برخي عشایر فرصت

ستان به همراه قوایش از طرف سقز به كرد 4سرتيپ همایوني، فرمانده لشکر  1325آذر21در     
 برخي افراد مانند آذر23دسامبر/14 روزآذر به بوكان رسيدند و 22سوي مهاباد دركت كرد روز 

سرلشکر  با رفته و مياندوآب به از مهاباد  برهان شمس دسنشيـ شاففي، ردمت ميرزا
 در توانندمي شوند تسليم كه كساني كه كردند اعالم برگشته مهاباد كردند و به دیدار همایوني

 رها را خود دفتر كار مهاباد در آذر 24 دسامبر/15 در به نوشته كوچرا، اسدوف نيز 411امان باشند

 قاضي 1325آذر1۹46/25دسامبر16. در 412رفت اروميه در شوروي كنسولگري به و كرده

فتند تا تسليم ، سيف قاضي و داجي باباشيـ و شماري دیگر از سران مهاباد به مياندوآب رمحمد

رفت چون ادتمال مقاومت از سوي نيروهاي بارزاني مي 413.برسانند ارتشخود را به اطالع 

ها را راضي كرد تا بدون درگيري با ارتش از بارزانيروز، قاضي به مهاباد بازگشته و در همان 
است كه اند كه مالموطري بارزاني از  قاضي محمد خوبرخي منابع نوشته .مهاباد خارج گردند

. اما 414ماند تا كشتاري صورت نگيردبهمراه با بارزاني ها برود اما او ترجيح داد در كنار مردم 

ها این سوال این است كه اگر قاضي توميم به تسليم و ترک مقاومت گرفته بود چرا بارزاني
ه و رسد كه قاضي از دملبه نظر مي ؟همه مدت در مهاباد مانده و آنجا را ترک نکرده بودند

ها در شهر، هجوم دانست كه با دضور بارزانيترسيده و ميهجوم عشایر براي غارت شهر مي
ها یک هرته قبل از ورود كينان نوشته كه بارزاني ،پذیر نخواهد بود. پس اینکهعشایر امکان

منبع دست اول در این زمينه،  .آیدبه نظر درست نمي 415ارتش، مهاباد را ترک كرده بودند

آذر از سوي 1۹مرتضي زربخت است افسري كه خود همراه موطري بارزاني بوده، او در  خاطرات
ستاد ارتش فرقه براي ماموریتي به سقز)روستاي مالسرا( مقر فرماندهي موطري بارزاني 

شود كه فرقه دمکرات در آذر با موطري بارزاني دیدار كرده و باخبر مي21شود در فرستاده مي
آذر عازم مهاباد 21ها در شب اند بارزانيسران آن به روسيه پناهنده شدهتبریز سقوط كرده و 

 كنند.رسد كه پس از دیدار با قاضي از مهاباد به طرف اروميه دركت ميشده و به نظر مي
 .توانناد وارد شاهر شاوند   ها، قاضي به ارتش اطالع داد كاه اكناون ماي   پس از خروج بارزاني

 فرصات  عشاایر  تفارض  از رتش به مهاباد به خاطر این بود كهتالش قاضي براي ورود زودتر ا

اله جاوید در مسند استانداري در تبریاز  سناک بود همان ترسي كه سالمابه شهر مهاباد هر طلب
 خواست زودتر وارد تبریز گردند.داشت و از ارتش مي

رف ساقز،  آذر از طا  26عالوه بر قواي سرتيپ همایوني، نيروهاي سارهنگ غرااري نياز در روز    
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بوكان، وارد مهاباد شد. قاضي با دسن نيت به استقبال ارتش رفته خود را تسليم كرد و از ساوي  
ارتش زنداني شد. در همان زمان، عبداهلل مستوفي از دولت مردان برجساته پهلاوي كاه ساابقه     

-ماي اقوام ایراني داشته در مورد استقبال قاضاي از ارتاش ایاران     دقوق اي در دشمني بادیرینه

 نویسد:
ورى در آذربایجاان طلاوع كارد، قاضاى      ، كه موضوع دمکراسى پيشاه 1324در بهار سال 

محمد، بفد از یک سرر به بادكوبه و گارفتن دساتور از مقاماات كمونيسات، در تحات لاواى       
دمکراسى تبریز، دم از استقالل داخلى، و ترویج زبان كردى زده، قدم بقدم، سرم خود را جااى  

شبسترى گذاشت، داال كه طشت رسوائى ایان دمکراساى از باام افتااده، و      ورى و سرم پيشه
باباا شايخش، تشاریف آورده، دم از اطاعات      ورى فرار كرده است، آقاى قاضى، با داجى پيشه

ميزند! بفقيدۀ من؛ دولت باید این مردک جاهل را، با اتباعش، صادر قاضاى و سايف قاضاى،     

 416.رویۀ خود برسند ات اعمال بىبدادگاه صحرائى تسليم نماید، كه بمجاز

را باه عهاده    يرر، مسائوليت هماه اقادامات جمهاوري    قاضي محمد براي نجات دیگران از ك
ت گرفت. قاضي محمد، سيف قاضي، صدر قاضي و همه اعضاي كميتاه مركازي دازب دمکارا    

دستگير و زنداني شدند. تنهاا عضاو دولات جمهاوري كاه از       كردستان و اعضاء كابينه جمهوري
محمد بود به خاطر مقام و موقفيات   وزیر منووب قاضي ض موون ماند داج بابا شيـ نخستتفر

باار از بناد دادگااه و     بابا شايـ در داالي باراي دوماين     اش از دستگيري نجات یافت داج مذهبي
رهد كه دو سال گذشته نيز عليرغم همراهي محمدرشيد بانه و غارت و چپاول بانه  دستگيري مي

 شود. رو مي درشيد با عرو روبهو سقز توسط محم

 بازداشات  نرار  سي جمفاً جمهوري سران تمام مهاباد، سقوط از بفد روز چند كوچرا، قول به

.شدند
ي كمري را مخري كارده و  هاي كوچک مانند اسلحهسالح 1325آذر  30مردم تا روز  417

ي كردستان را در هایشان را به ارتش ایران تحویل دادند سرتيپ همایوني، رهبران جمهورسالح
دند. اماا ماردم   هایي شد كه از اتحاد شوروي تحویل گرفته بوشهرباني جمع كرده خواستار سالح

اناد، باه   اند و ليست آنها را قبل از رسيدن ارتاش ساوزانده  ها را تقسيم كردهگرتند كه آن اسلحه
مسئوليت این  اند، شخص قاضي محمدها را به چه كسي دادههمين دليل، كسي نمي داند سالح

كه در شهرباني  كار را هم به عهده گرفت. بفد از اتمام جلسه، همایوني دستور داد تمام كساني را
نرار از رهباران دازب دمکارات و      28 تقریباا  آذر 30بودند، دستگير كنند. به ایان ترتياب، روز   

ینده مجلس و قبل از همه قاضي محمد را دستگير كردند صدر قاضي نيز كه نما مهابادجمهوري 
 نجات براي تهران در او .شوراي ملي بود و به تهران رفته بود، در آنجا دستگير و عودت داده شد

كرد با قوام دوست و در دفتر او بود اما قوام هايچ كمکاي   قاضي تالش مي سيف و محمد قاضي
رون آماد در  بر او نکرد و با وجود اینکه داراي موونيت نمایندگي بود اما وقتي از دفتار قاوام بيا   
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 دادگااه اظهااراتي   در قاضاي  سايف  و محمد قاضي چون كه شد اعالم جا دستگير شده وهمان

در روز نهم دي ماه از تهران آورده در مهاباد  .شود بازجویي نيز قاضي صدر از است الزم اندكرده
 زنداني كردند. 

الين و قاضي بود ماردم  دکم، تواویر است اسناد، هر چه مربوط به آثار جمهوري مهاباد اعم از
سوزاندند تا به عنوان مدرک جرم بدست ماموران ها مياز ترسِ خشم دکومت، خودشان در خانه

چاپخاناه   دولتي نویسد نيروهايمي بردند. مکداولالبته برخي را هم سربازان از بين مي 418نيرتد

 .419سوزاندند را موجود كليه كتب كردند و كردي را ممنوع زبان به آموزش بستند، را كردي

 

 بیالن كاری ناجیان و فاتحان آذربایجان ـ 18
 وقتي بر گور پسرش خم شد 

 اي آفتاب را پوشاند چادرش لحظه

 آنگاه 

 كه برخاست  

 آفتاب رفته بود و گورستان  

 بوي شير مي داد.....                         

 شیركوبیکس                                   
از زماان فاجفاه    ايدر فرهنگ غرب به مرور تبدیل به استفاره« ر ساعت پنج عورد»عبارت 

و اكنون زمان گردد نيز مدام تکرار مي «مرثيه براي ایگناسيو سانچز مخياس»شده. در شفر لوركا
هاي موطري بارزاني، مهاباد فرا رسيدن ساعت پنج عور بود! با دضور قاضي محمد و پيشمرگه

هاي خونين جان سالم بدر بارد و  باه ميزاناي كاه مهابااد، دوران ساقوط و       وريهها و تاز انتقام
شکست را نسبتا به آرامي طي كرد اما در آذربایجان با فرار رهبران فرقه دمکارات و باه محاض    

ها و تجاوزها چون بهمني فرود آمد و بزرگترین كشتار تاریـ مشاهده آثار سقوط، كشتارها، انتقام
 جان صورت گرفت.مفاصر در آذربای

آذر، كشاتار ودشايانه در شاهر آغااز شاد، آن تفاداد از        21به محض روشن شدن آفتاب روز 
فدایيان و سربازان فرقه كه نتوانسته بودند به موقاع باه خااک شاوروي پناهناده شاوند گرفتاار        

ه آباد مساتقر شاد  هاي تبریز آمده ولي در بستانهاي مسلح گشتند. قشون دولتي تا نزدیکي دسته
ما مایل بودیم كه »نویسد:  له جاوید ميا دهند. سالمها را به ارتش نسبت نبود تا كشتار دموكرات

هااي كشاتار از گروههااي     دساته « هر چه زودتر قواي دولتي وارد شود ولي از آنها خباري نباود  
 مختلري تشکيل شده بودند كه بسياري از آنان روز قبل، وارد تبریز شده بودند.

-ا كه در همين روز به بازدید از شهر پرداخته در گزارش خود در ماورد عکاس  كنسول آمریک

ها، ماردم باا   دردين گذر از خيابان»نویسد:الفمل مخالرين فرقه كه بر شهر مسلط شده بودند مي



 181 /از مرکز  زیگر یهاظهور احزاب و تشکل 

-كردند و زنده باد آمریکا ميدیدن پرچم آمریکا روي كاپوت ماشين، شادمانه از من استقبال مي

بساياري از   .كردناد مردمي بودند كه چند روز پيش با خشم به مان نگااه ماي    گرتند. اینها همان
رفتند و هر چند وقات یاک باار صاداي     هاي سابق ميمردم عادي مسلح شده به شکار دمکرات

شوند. این خبر نگاران كنناده   رسد...نيروهاي ایراني امروز یا فردا وارد ميتيراندازي به گوش مي

 «420انگيزي بوجود آیدترسم شب هنگام وقایع اسفر نرسند من ميبود چون اگر نيروها به شه

آذر ارتش وارد تبریز شد اما كشتار و خشونت كور نه تنها خاموش نگردید بلکه با انتواب  23 
سرهنگ زنگنه به فرمانداري، شکلي رسامي و سيساتماتيک باه خاود گرفات، وقتاي سارهنگ        

وري بودند نابود كه عضو دزب پيشهكه تمام كساني باتمانقليج استاندار آذربایجان شد اعالم كرد
نرر به دار آویخته شاده و هازاران نرار در شاهرها و      760خواهند شد در نتيجه در مدت كوتاهي

 اي كشته شدند.بدون كوچکترین محاكمه هاو عوامل فئودال هاروستاها بدست ژاندارم

چه آنهاایي   421.منبفي نيامده است بيالن جنایات ناجيان آذربایجان به صورت دقيق در هيچ 

فئودالها در روستاها كشته شادند و چاه آنهاایي كاه در شاهر توساط       و ها كه بدست عمال خان
طرفداران شاه كشته شده و یا به صورت رسمي و سيستماتيک توسط دادگاههاي نظامي محکوم 

 هازندانيباید به  همچنين،و در شهرهاي مختلف آذربایجان، به دار آویخته شدند.  به مرگ شدند

هزار 10 در آخر، باید به ددودو .422شدند فرستادهجنوب ایران تبفيدي اشاره كرد كه به  هزارانو 

براي در امان ماندن از كشتار از ارس گذشته و به كشور شوراها پناه بردند و  ي اشاره كرد كهنرر
 .انگيزي پيدا كردندبرخي از آنها، سرنوشت غم

يم غيرمنتظره مبني بر عادم مقاومات، باعاث گردیاد كاه بساياري از       سقوط ناگهاني و توم
هزار نرار   15ها، به موقع نتوانند فرار كنند. نزدیک به  خبر در جبهه كادرهاي دزبي و فدایيان بي

از سربازان و فدایيان همچنان بالتکليف بودند. آمار دقيقي از تفداد كشاته شادگان وجاود نادارد     
روستاها كشته شدند همچنين، افرادي كه در سرماي جانسوز آذربایجان، تفداد روستائياني كه در 

در فرار از دست نيروهاي دولتي در برف و بوران گير كارده و یاـ زدناد در هايچ منبفاي ناام و       
 . یادشان ثبت نشده است

آمده است كه در برخي شهرها، افراد فرقاه را دساتگير كارده باه      خاطرات شاهدان عينيدر 
-سر ماي « قرباني براي ایران -زنده باد ایران»هاي ارتش با شفار د در جلو كاميونمانند گوسرن

-ها بفد در خاطرات خود در این باره چنين ماي بریدند! ادمد ساعي از اساتيد دانشگاه تهران سال

 گوید:
... چند روز بفد، مدیر مدرسه بفد از نطق آتشيني اعالم كرد كه براي پيشواز ارتش آمااده  

هاا   .. روز پيشواز از ارتش هنگام عبور از جلاوي منازل آقااي فتحاي باا دیادن جناازه       باشيد.
ایساتادیم و  « طييااره مئياداني  »نرر بودند. در محل مفروف باه   1۹ميخکوب شدم. شمردم، 
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توانم تنهاا باه خاناه برگاردم؟ بااالخره      انتظار طول كشيد خسته و نگران مادرم بودم، آیا مي
اولين ماشين كه ایستاد، افسري پياده شاد تاا آن لحظاه متوجاه      هاي ارتش دیده شدكاميون

نرر را دسات و پاا بساته زماين      3هاي بسته بين جمفيت هستند هر نرر با دست 3نبودم كه 
هایم پاشيد. به شدت بر خودم لرزیدم و هنوز هم  شان روي لباسخواباندند و سر بریدند. خون

 423كنم... آن لرزش را در وجودم ادساس مي

طارف نياز    در تهران نه تنها مطبوعاات وابساته باه درباار، بلکاه مطبوعاات تقریباًا باي        ما ا
  !بسازند« ناجي آذربایجان»كوشيدند از قشون دولتي به عنوان  مي

ها هرگز ننوشتند كه در برخي شاهرهاي آذربایجاان، افاراد فرقاه را در پااي      اما این روزنامه 
شارمي  ، بيبرخي از آنان .گرتندمي« زنده باد ایران»د و كردنارتش، گوسرندوار ذبح و قرباني مي

 ال بفد در سرر محمدرضاشاه به آذربایجان، نوشتند: سرا به آنجا رساندند كه یک
خواستند فرزندان خود را در پاي شاه قرباني كنند ولي شاه اجازه  ها مي بفضي از آذربایجاني

 !424نداد

راتب بزرگتر نيز افزود و آن، آمار پناهندگان باه خااک   ها، آماري به مباید بر این آمار كشته  
شوروي بوده كه سرنوشت شومشان دتي بدتر از آناني بود كه در وطن ماندند! داستان برخاي از  

كثيري از آنان وقتي در پي بازگشات باه زادوباوم خاود     «. یکي داستان است پر آب چشم»آنان 
هاي دب وطن را تاا سارماي   دوگاهها شده و شفلهافتادند در دوره سياهناي استالينيسم، راهي ار

جانسوز سيبري با خویشتن بردند برخي كه زنده از اردوگاهها بازگشتند جزو آناني بودند كه تنهاا  
-پس از فروپاشي شوروي و تَرَک برداشتن مدینه فاضله، در چله زمستان خویشاتن را در پيراناه  

سپردند تا باه امياد    -پر مخاطره و دراز دامنشساز با تاریـ این رود سرنوشت-سري به رود ارس
شاان  شان نشد الاقل گاوري از ایان خااک نوايب    اینکه اگر زندگي انساني در این خاک نويب

 گردد!.

هااي  پسات  1۹46دساامبر  1325/12آذر  21بر اثر پافشاري باقروف، مقامات مسکو در        
ناه دادن به فراریان فرقه گشودند بر طبق آمار سوار و آستارا را براي پمرزي جلرا، خدا آفرین، بيله

نرر ففال دزبي،  ۹5نرر از مرز گذشتند. از این عده  5784آذر جمفاً  28الي 21مقامات شوروي از 
نرر كارمند،  134نرر فدایي، 1057نررسرباز،  768نرر افسر،  1۹6آموزگار، پزشک و نویسنده،  ۹1

ها از مرز باه  ها، تفداد دیگري از دموكراتاعالم ممنوعيتپليس و غيره بودند. بفدها نيز با وجود 
افاراد   1۹47نرار رسايد از اول ساال     ۹022تفداد مهاجرین به  1۹54شوروي گریختند. در سال 

بازداشت شده از ایرانيان متواري شده به شوروي كه بوسيله نيروهاي امنيتي شاوروي بازداشات   

 .425نرر رسيده بودند10۹7شده بودند به 

ز شکست فرقه، كليه دفاتر فرقه در تبریز و شهرهاي مجاور به آتش كشيده شد و تماام  پس ا
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كه داراي اسامي تركاي باود كناده شادند و در     هائيها و اسامي محالت و خيابان تابلوهاي مغازه
هائي كه به زبان تركي نوشته شده بودند به آتش ساپرده  نيز، كليه كتاب« كتاب سوزان»مراسم 

 .426شدند

ارسالن و  كرد و امير ها و شفرهاي مبتذل هم سطح دسين غير از قوه 1340تا  1325ال از س
اي بزبان تركي امکاان  مقداري نوده و باضافه شفر ديدربابا، تقریباً در ایران، هيچ كتاب و نشریه

 انتشار نيافت. پليس انتشار كتاب و نشریه به زبان تركي را عمالً ممنوع كرده بود.

این آمارها، ميزان ضربات رواني، تحقيرهاي پس از شکست، اختناق و جو پليسي اما هرگز در 
هاي خاموش نيامده است در اینجا به عنوان نمونه، نگاهي گاذرا  داكم بر آذربایجان و خودكشي

انادازم  به زندگي و پایان دردناک دو هنرمند و شاعر آذربایجان پس از شکست فرقه دمکرات مي
كه در ایران ماند و دیگاري محماد    تبریزي بود اده هنرمند تئاتر و طنزپردازداجي ز هایکي از آن

 ریا شاعر و وزیر فرهنگ فرقه دمکرات كه براي گریز از مرگ به شوروي پناهنده شد:بي

تمامي بار و هنرمند تئاتر آذربایجاني تقریبا مثال بارزي از سرنوشت رقت زاده طنزپردازداجي
ترجيح دادند در ایران بمانند.  ،ذربایجاني بوده كه پس از شکست فرقههنرمندان و نویسندگان آ

زاده مفلم و هنرمند تئاتر ن تبریز با تحقير ميرزاباقر داجيیک گروهبان ارتش شاهنشاهي در زندا
فروشي در زیر كتک، له و لورده ساخت وقتي را در دالي كه سخت مریض بود به جرم وطن

« این مرتيکه وطن فروش را آدم كنند»ه آگاهي دستور داد تا تيمسار شوكت به گزمگان ادار
تيمسار من امروز پول نداشتم »اش كرده بود در پاسـ گرت: زاده كه فقر و نداري مچالهداجي

 «. توانم وطني به این بزرگي را برروشم!ام را برروشم موفق نشدم چه طور ميخواستم قابلمه

ه، چشم و چراغ مردم تبریز بود كسي از اهالي تبریز نبود كه او قبل از این، زماني در دوره فرق
در كل تبریز چنان شهرتي به هم 20ها نخندانده باشد و در دهه در گرداب مشکالت و مرارت

رسانده بود كه كسي نبود كه او را نشناسد اما در زمان مردن، كسي نبود كه او را بشناسد! به 
هاي تبریز تنها و گرسنه در برف و سرما در یکي از خيانهمين خاطر، در شباهنگام وقتي تک و 

به گورستان « الهویه مجهول»یـ زد كسي پيدا نشد تا او را بشناسد. وقتي جسدش را به عنوان 
صادب اش شركت نکرد. هنرمند، دسابي بيكردند، كسي در تشييع جنازهطوبائيه تبریز دمل مي

 .427مانده بود!

شاعر و وزیر فرهنگ فرقه  ریا راهي غربت شده محمد بي ،ه ماندناما آن دیگري كه براي زند
بود همان كه طرفدار تسليم و مخالف مقاومت در مقابل ارتش مركزي بود و به همين خاطر، در 

آذر در جلاوي بااغ گلساتان     21تبریز ماند اما با نزدیک شدن ارتش به آذربایجان، در صابح روز  
هاي مسلح مخالف فرقه دمکرات قرار گرفت ماشين اش سوراخ، ساوراخ شاده   مورد هدف گروه

و برادر او، باه   خودش نيز زخمي گردید امّا توانست از مهلکه بگریزد و به همراه ميررديم والئي
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محماد  »بيمارستان شوروي در تبریز پناهنده شود. مطبوعات آن دوران باه اشاتباه نوشاتند كاه     
ریا در بيمارساتان شاوروي    و همين خبر، باعث نجاتش شد! بي «به دست مردم كشته شدریا  بي
او را باه   ،پنهااني در بيمارساتان و كنساولگري شاوروي     لجه گردید و پس از چند ماه اقامتِمفا

نرار از ففااالن    30الاي 25آذر، والیاي و  همراه دیگر رهبران كميته مركزي باقيمانده مانند چشم

 .428ه ادارات شوروي پناهنده شده بودند به باكو انتقال دادنددیگر فرقه كه ب

گاردد پاس از یاک    ریا آغاز ميهاي بي پایان بياما در شوروي دوران زندان، تبفيد و دربدري
سال، ابتدا با اتهامات واهي و مضحک، به نه سال تبفيد به قزاقستان محکوم شد اتهاماتش اینها 

مفارف فرقه بوده با كنسول آمریکا در تبریز دیدار كرده؟ چرا وقتي بودند: چرا وقتي در تبریز وزیر 
بادون اجاازه   1۹47در شوروي بوده بدون اجازه مسکو به تبریز رفته؟ و چارا در دساامبر  1۹42در 

مقامات شوروي براي بازگشت به تبریز به كنسولگري ایران در باكو مراجفه كرده اسات؟...در آن  
گران در ها بفد مفلوم شد كه شکنجهشاعر چه آوردند! اما سالزمان هيچکس ندانست كه بر سر 

-هاي شاعر را شکستهزندان، بدن نحيف شاعر را زیر كتک گرفته و در زیر ضرب و شتم، دندان

 اند.

اي از تبفيدگاهش به مالنکف نوشته و از او باراي  ریا در هرتمين سال تبفيدش، نامه بي محمد 
نامه نيز به مانند هزاران نامه كه از سوي قربانيان باه ساوي او   اش كمک خواست اما این آزادي

ریا نيز به مانناد هازاران زناداني    استالين مرد محمد بي1۹53در  .429پاسـ ماندشد بيسرازیر مي

ریاا را از  رفات و باي  « ماارداو »گناه دکم برائت گرفت، ميررديم والیي دوست نزدیکش باه  بي

 .430طریق مسکو به باكو آورد

سالگي به باكو بازگشات.دکم  44سال تبفيد در سن۹ریا پس از تحمل ترتيب محمد بي بدین
هااي  اش نخواهد شد چراكاه پرتاره  كرد دیگر كسي مزادمبرائت در دستش بود و شاعر فکر مي

ها نياز گاویي پوسات انداختاه بودناد      آساي استالين برچيده شده بود باكو عوض شده و آدمغول
ها تفطيل خواهند شد و زندانيان سياسي همگي آزاد خواهناد باود   ر زندانكرد دیگشاعر فکر مي

وري كه دوستانش در صدد برگزاري مراسم دهمين سالگرد مرگ پيشه1۹57اما درست در ژوئن 
سال از آزادي شاعر نگذشته بود بار دیگر شاعر دستگير شد این باار  سالگردش بودند و هنوز یک

قبل بود: گناه شاعر این بود كه از آنچه در عرض نه سال زندان بار  تر از البته اتهاماتش مضحک
سرش آورده بودند در باكو براي خاص و عام تفریف كرده بود! براي نماز خواندن به مسجد باكو 

سال زندان برایش بریدند باار  10رفته و دوباره براي بازگشت به ایران تالش كرده بود! ...این بار 
 راهي غربت گردید.  دیگر از باكو دور شده

بفاد از تحمال دوره دوم زنادانش، دوبااره باه بااكو       1۹67ده سال دیگر گذشت و شااعر در  
شده بود كه تفجب همگان را برانگيخات! دیگار كساي از     بازگشت، این بار چنان پير و شکسته
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ناد  اش را برایش تفریف كهاي ده سال دبسدوستان و آشنایان باقي نمانده بود تا شاعر مويبت
اش بود وقتي كه او را باراي آخارین باار در تبریاز     تنها عکسي از پسرش همدم لحظات تنهایي

ریاا( در تبریاز دانشاجو    بوسيده و ترک كرده بود نوزادي بيش نبود اما اكنون این نوزاد)فائق باي 
 اش در دانشاگاه ادمد به تبریز و در جلسه سخنرانيين زمان، در سرر جالل آلمشده بود و در ه

اي رئيس. اما فائق زدهمجبور شده بود به او بگوید غرب پيچ كرده و جالل ، جالل را سئوالتبریز

 !431ام زدهزده نيستم، بلکه شرقریا نيز كم نياورده و گرته بود: من نه تنها غرببي

بار دیگر در باكو، شاعر به سرش زد كه براي رفتن باه تبریاز اقادام كناد ابتادا باه مقاماات        
ها هاي لنين، استالين یا خروشچف، عکسجان مراجفه كرد مقاماتي كه اینک بجاي عکسآذربای

هااي شااعر وقفاي    هایشان زده بودند اماا باه در خواسات   هاي برژنف را بر دیوار و سينهو مدال
كار در صالديت ما نيست دتي برایش توصيه كردند كه از این كار منوارف  ننهادند و گرتند این

بردار نبود براي كسب اجازه و گرفتن ویزا راهي مسکو شد در ایستگاه لجوج، دستشود اما شاعر 
از قطار پياده شد هنوز داخل ایستگاه راهن نشده بود كه یکي از دو نرر ماموري كاه  « كورسک»

آمدند بازویش را گرفت. بار دیگر، شاعر را با چند شاهد قالبي براي محاكمه آماده سر مياز پشت
ي شهادت دادند كه به ماموران توهين كرده است...! و شاعر را باه جارم تاوهين باه     كردند همگ

براي بار سوم، به زنادان  1۹67ریا در ماموران به دو سال زندان محکوم ساختند بدین ترتيب، بي
 بخش تامبوو منتقل شد.

شد  دوره زندانش تمام شد و از طریق مسکو به باكو آمد. خبردار1348/مرداد1۹6۹در آگوست
اند با پاي پياده راهي مزار به خيابان فخري منتقل كرده« بوزونا»وري را ازهاي پيشهكه استخوان

هااي  هایش سرازیر شد سپس در یکي از صندلياي خواند و آنگاه اشکوري شد ابتدا فاتحهپيشه
دبيار اول كميتاه مركازي دازب     « ولي آخونادوف »اي به نشست و نامه« كتابخانه صابر»خالي

كمونيست آذربایجان نوشت از او خواهش كرد كه اجازه دهناد داداقل در بااكو بماناد چارا كاه       
وزارت امور داخلي اتحاد جماهير شاوروي او را از مانادن در آذربایجاان باراي هميشاه محاروم       

-اي در پي نداشت بنابراین شاعر باید آذربایجان را هرچه زودتر تارک ماي  ساخته بود! اما نتيجه

 كرد.

از محال بخاش تاامبوو باراي    « یاروسالول»سوي مقامات وزرات كشور، روستایي به نام از  
اش را هام قطاع كردناد    زندگي او در نظر گرفته شده بود در آنجا منزلي به او ندادند و مستمري

هااي خيرخواهاناه   شاعر كه اینک فقير، پيري تکيده و محروم از همه چيز باود تنهاا باا كماک    
كارد خاودش در ماورد ایان     ترین روزهاي عمرش را سپري ميرد و سختكدیگران زندگي مي

اما گویي مرگ هام از او روي برگرداناده   « ام بودهر روز مرگ در پيش چشم»ها گرته بود: سال
 رسيد تا رادتش كند!بود و در نمي
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 وطناانش هاي هام اجازه دادند به باكو باز گردد اما پناهگاهي نداشت در خانه 1۹70/134۹در 
-شاوري در گورساتان  ماند بار خاطر شده بود بارها مزه تحقير را چشيد به كار غسالي و مرردهمي

پرداخت! چون كوليان آواره و سرگردان بود مادتي در شوشاا و مادتي در شااماخي     هاي باكو مي

 .432ماند ده سال بدین منوال گذشت و سرانجام اجازه بازگشت به ایران داده شد

ساله از بااكو باه    66پيرمردي 135۹مهر7ه سال زندگي محنت بار در پس از تحمل سي و س
چيز، سيمایي تکيده و استخواني با موهاي دراز و ساريدي كاه   سوي تبریز به راه افتاد: فقير و بي

بر سر و صورتش ریخته بود او را شبيه درویشان و عرفاي قرون ماضيه كرده باود كاه گاویي از    
ریا وزیر فرقه یي بسوي شهر بازگشته است! این شخص محمد بياپس ریاضتي طوالني از مغاره

آورد و با همات او  ها را به پرواز در ميدمکرات آذربایجان بود كسي كه زماني با شفرهایش، روح
ي مادري خاویش روشان شاده    شده« قرق»براي اولين بار چشمان كودكان آذربایجاني به زبان 

 ته بودند كه با آن بخوانند و بنویسند...!بود و در قرن بيستم، سفادت آنرا یاف

ریا از جلرا به سوي تبریز به راه افتاد و از ایستگاههاي گرگر، مرند، یاام  قطار دامل محمد بي
همه عاشقش بوده و براي دیدارش، آن همه زجار و  و صوفيان گذشت و به تبریز، شهري كه آن

ها رنج و محنت برایش ود كه از پس سالمرارت كشيده بود نزدیک شد انگار زندگي در پي آن ب
 لبخند بزند اما شاعر كور خوانده بود چرا كه همه چيز بر خالف انتظار شاعر بود!.

ي دهشتناک و دربدري، در این واپسين دم عمر، تنها دیدار خانواده و زاد و از پس یک ادیسه
دوباره با زندگي پيوناد دهاد   توانست مردمي بر قلب زخمي و پریشيده شاعر باشد و او را بوم مي

اش اما نه زن و فرزندي مانده بود و نه وطن آن وطني بود كاه روزگااري در تخايالت شااعرانه    
گذشات و از پاس   نيم از انقاالب ماي  ووار بر تخت نشانده بود، یک سالچون نوعروسي مفشوق

آتش نااامني   نشستن تب و تاب انقالب، مشکالت چون چاه ویل دهان گشاده بود، كردستان در
اي گارم  نه زن و فرزند و نه خاناه سوخت و جنگ ایران و عراق تازه آغاز گشته بود، در تبریز مي

 سویش ناپيدا بود!.وارد دهليزي از مشکالت عدیده گشت كه آن ریا،كشيد. بيانتظار او را مي

دندكه ناه  تر گردید. مردم تبریز با پيرمردي مواجه شا قلب شاعر شکسته بود و اینک شکسته
توانستند ددس بزنند كه ایان شاخص محماد    شناختند بلکه پيران نيز نميتنها جوانان او را نمي

ریا است! در واقع او بفد از تحمل دوران سخت تبفيد و زندان، وقتي پس از انقالب باه ایاران   بي
ياده باه   بود كه باا قادي خمياده و تک   « سرر به سيترا»قهرمان فيلم « اسپيرو»بازگشت به مانند
ها مرقاود شاده و   كشيد و تمام رابطهگشت در دالي كه هيچکس انتظارش را نميوطنش باز مي

 433او مجبور بود با سنگِ قبرِ مبارزان صحبت كند!

هاي شهر سرگردان مانده بود و در باغ گلستان تبریاز پرساه   وقتي شاعر در كوچه پس كوچه
سايماي هماان نوجاوان مفواوم، فقيار و       زد گویي به اصل و گذشته خود بازگشته است باه مي
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 بود...«چرخاننده چرخ فلک»یتيمي كه پنجاه سال پيش از این، در همين پارک گلستان

بار برهاند پنج سال پس از بازگشاتش  توانست او را از این زندگي مشقتگویي تنها مرگ مي
ود!. در واقاع، چناان   اش با به ایران نيز چنين شد، اما مرگي تلـ و دردناک كه عينا شبيه زنادگي 

كرد! در زندان بود دیدند مبتال به بيماري العالجاي شاده   زندگي را چنين مرگي باید تکميل مي
 سرپرستان تبریز دادند!آزادش كردند چون كسي را نداشت تحویل خانه بي

هااي  اش در مساند رهباري اتحادیاه   هاي آتشينشمسي با شفرها و خطابه20زماني در دهه 
 27لرزیدند و شهره شهر تبریز شده بود اما وقتاي در  ها و كارفرمایان بر خود ميدالكارگري، فئو

در نهایت فراموشي، خاموش شد دتاي روح تبریاز نياز از مارگ شااعرش خباردار        1363بهمن

 .434نشد...!

-ها بفد، سرنوشت و فرجام فرقه دمکرات آذربایجان و جمهوري مهاباد در نمایشنامهسال

محسين ساعدي به تلخترین شکل بازتاب پيدا كرده است در آن نمایشنامه، غال« مرغ انجير»ي
دو قدرت آمریکا اند! در ميان دو سنگ آسياب گرفتار آمدهمرغ انجير نمادي از مردمي هستند كه 

خورد اما گردد، دیگري شکست ميجنگند یکي پيروز ميكنند ميو شوروي با همدیگر رقابت مي
 بود نشسته چوبش روي انجير مرغ»در زنجير است و گرسنه! « رمرغ انجي»در همه دال 

 و كشيد جي  نخورده بود چيزي دیشب كه از مرغ و شد بلند زنجير صدايزد  هم به را پرهایش

 »انجير نخورده... زنجير، بستۀ انجير، مرغ گرت: زیر صدایي با

 ایران جشن  پس از شکست فرقه دمکرات، همه ساله از سوي دکومت در شهرهاي مختلف
از طرف دکومت  .شدشد و بر خشم و نررت بازماندگان قربانيان افزوده ميآذر برگزار مي 21

شدند كه در ستایش محمدرضاشاه به عنوان پهلوي، فرهنگيان و كارمندان مختلف تشویق مي
شيو امروزه بسياري از این شفرهاي بررموده در آر و ترفيع یابند! ناجي آذربایجان شفر بگویند

 .435سازمان اسناد ملي ایران موجود هستند

به ميزاني كه سنت شوم انتقام در تبریز دامن كثيري از افراد فرقه را در بر گرفت خوشبختانه 
در مهاباد كشتار چنداني رخ نداد. پس از اشغال تبریز، سرتيپ همایوني كه از طرف ستاد ارتش 

آذرماه تفدادي از مردان مفروف  23سيد. در مأمور تورف مهاباد شده بود، به شهر مياندوآب ر
، به همراه چند رئيس عشيره به ن كه مخالف جمهوري كردستان بودندمهاباد، به ویژه آنا

استقبال ارتش رفته و وفاداري خود را از طرف شهر مهاباد به سرتيپ همایوني نشان دادند. از 
-زاده به چشم ميآغا ایلخانيدسن شمس برهان و عليميان آنان ميرزا ردمت شاففي، شيـ

 .436خوردند. اما مردم مهاباد همچنان منتظر توميم قاضي محمد بودند
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 بررسی علل شکست ـ 19

ها تقریبا مشترک علل شکست فرقه دمکرات آذربایجان و جمهوري مهاباد از بسياري از جنبه
 گردد:با روسيه برميداخلي و برخي نيز خارجي و به نوع روابط آنها  ،هستند برخي از این علل

شکست  تاریـ مفاصر ایرانهاي دور از مركز در ها و جنبشقریبا تمامي قيام: تعلل داخلي

خان، قيام اند مانند جنبش خياباني، پسيان، كوچکخورده و سرانجامي تراژیک داشته
ها به منزله بخش كوچکي اند این جنبشالهوتي...همگي بدست دکومت مركزي سرنگون شده

كل ایران بوده و در نتيجه، در مقایسه با كل كشور ایران به هيچوجه از توازن قوا برخوردار  از
سطه مشکالت ااي و مقطفي، آن دکومت مركزي بودر برهه ه. هر چند ممکن بوداندنبوده

داخلي یا اشغال از سوي بيگانگان، تسلط و توانایي خود را بر كنترل بخشي از كشور از دست 
-جنبشاما با گذشته زمان، بالفاصله تجدید قوا كرده و در فرصتي مقتضي به سراغ داده باشد 

اما یکي از علل داخلي شکست فرقه  ساخته.ملحق  كشوررا به  و دوباره آنهاي مذكور رفته 
دمکرات  این بود كه نتوانست همراهي علما و مردم دیندار را جلب كند چرا كه اكثرا، مردم 

ه اعضاي فرقه دمکرات به عنوانِ افرادي المذهب و داراي گرایشات مذهبي آذربایجان ب
نگریستند كه طرفدار روسيه هستند و این مسئله به بهترین شکل در جریان كمونيستي مي

، با تفطيل مردمخود را نشان داد  1325 آبان 13 اصرهاني ابوالحسن سيد اهلل آیت درگدشتِ
ري و مجالس ترديم، مقامات فرقه دمکرات را غافلگير خود در عزادا و شركت گسترده ها مغازه

 .ساختند
تنها خطر از جانب دولت مركزي نبوده بلکه مهمتر از آن خطر  اما مشکل جمهوري مهاباد 

ميليون نرر بود كه از  3عشایر و خانخاني بوده. در دوران تشکيل آن، جمفيت كردستان ایران 
به عبارتي، براساس آماري كه در  437كردندزندگي مي هزار نرر در شهرها 300 این تفداد، تنها

و 22سال پس از شکست این دو تشکل گرفته شده استان آذربایجان غربي 10یفني دتي  1335
و خود شهر مهاباد جمفيتي در ددود  438اندبوده درصد شهرنشين2و 11كردستان تنها  درصد و3
ت كه چگونه جمهوري مهاباد و پایگاه هزار نرر داشت. این آمار خود به اندازه كافي گویاس16

دزب دمکرات كردستان، تنها محدود به شهري با جمفيت بسيار قليل بوده كه در محاصره 
و جمهوري مهاباد بخاطر سيطره روساي عشایر، است روستاهایي با اكثریت قاطع جمفيت بوده 

 شيوخ و آغاها در روستاها هرگز نتوانست نروذ كند.

ي محمد در جمهوري مهاباد، روساي عشایر بود كه از دکومت مركزي یکي از مشکالت قاض
آنکه قبالً پيشمرگ بوده یا خدمتي انجام داده باشند، درجه خطرناكتر بودند بسياري از آنها بي

افسري دریافت كرده و دتي نوعي رقابت ناسالم بين رؤساي طوایف شکل گرفته بود كه فکر 
روي دوش آنها بيشتر باشد، ارزش و ادترام آنان باالتر است  هايكردند هر چه تفداد ستارهمي
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هاي سردوشي كند كه ستارهنقل است كه یکي از رؤساي عشایر از قاضي محمد درخواست مي
خواست او را گردد، به خود ببالد، قاضي از سویي نمياو را افزایش دهد تا وقتي به روستا باز مي

قانون شکني كند، به همين دليل، به شرطي داضر شد به خواست تحقير كند و از سوي هم نمي
اش نوب و از او ترفيع درجه بدهد كه تنها در روستاي خودش نشانه ي ترفيع درجه را بر شانه

ي ژنرالي رسيدند كه عبارتند بودند از به عنوان مثال، چهار نرر به درجهآن استراده كند 
خان بانه و مالموطري بارزاني. در دالي  محمددسين سيف قاضي، عمرخان شکاک، محمدرشيد

ي سواد بود، درجهي كوچک و بيكه فرد دیگري یفني زیرو بهادري كه رئيس یک طایره
خواندند  كه در بسياري از مي« مارشال زیرو»مارشالي را براي خود برگزیده بود و وي را

ست. این مفضل، كم و بيش رتبه نظامي مارشال یا فيلد مارشال باالترین رتبه ارتش ا ،كشورها
افراد زیادي درجه افسري داشتند اما از سواد  ،در ارتش فرقه دمکرات آذربایجان نيز وجود داشته

 هاي خود را به جاي امضاء با اثرردار نبودند و ناچار بودند نوشتهدر دد خواندن و نوشتن نيز برخو
سراني كه فمفروف شده بودند یفني ا« بارماق باسان افسرلر»انگشت تایيد نمایند و بين مردم به 

 زنند!.بجاي امضا، انگشت مي
همچنين كثيري در تبریز یا در مهاباد بدون عقبه و یک شبه عضو دزب شده بودند تراوت 
آنها با افراد غيردزبي تنها در پر كردن یک كاغذ بود و به استثناي افراد بارزاني در مهاباد و 

توان گرت كه اكثریت نيروها مکرات آذربایجان پيوسته بودند ميافسران دزب توده كه به فرقه د
 هاي جنگي بودند.در هر دو تشکل، فاقد مهارت

توان به مشکالت اقتوادي اشاره كرد قبل از این،  محووالت همچنين از علل داخلي مي
هران، شد اما ظهور جمهوري مهاباد و قطع ارتباط با تمي فروخته مركزي ایران دولت توتون به

 شوروي به 1325 فروردین در محوول اخالل و تفللي كه از سوي دولت ایران پيش آمد این

 با را توتون مفامله فروش براي قاضي محمد نماینده) شرفي امين تبریز)محمد در شد فروخته

 رساند امضا به روس تجاري افسر اوفبا آقابيگ ايتوافقنامه و 43۹گذاشته شد درميان صمداف

 خریداري دالر یک ميليون و هشتاد هزار به نزدیک مبلغي به كردي توتون تمام آن قطب بر كه

شد، اما محروميت از بازار ایران براي فروش تنباكو همچنان محسوس بود و تاثير مخرب 
شد چون گذاشت و سبب نارضایتي عشایر ميخودش را بر اقتواد جمهوري مهاباد بجا مي

ها وجود بارزاني 440خرید.ه بود و توتون را زیر قيمت ميشوروي خودش پس از جنگ ورشکست
نرر هزاران هایشان نيز به عنوان مهمان، باري بر دوش مردم مهاباد بود آنان به همراه خانواده

 شدند كه پس از نبرد با دولت عراق و متحمل ضربات متفدد، خود را به ایران رسانده بودند. مي

خارج شدن ارتش سرخ، خود را در مقابل دو سنگ آسيا بورژوازي كرد بفد از  ،در واقع
هم  جدد سران عشایر كه دتي در جمهوريطرف قدرت گرفتن م كرد، از یکادساس مي
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دوباره روساي تبفيدي و عشایر به وضع سابق 1320صادب نروذ بودند چون با سقوط رضاشاه در 
نتایج منري زیادي  ،ط دیگر ایرانو ثانياً قطع شدن روابط اقتوادي با نقا  441برگشته بودندخود 
روابط اقتوادي با شوروي تا ددي جایگزین روابط اقتوادي با نقاط مركزي ایران شد اما  .داشت

هم قدرت عشایر افزایش یافت چون در زمان، دضور ارتش سرخ  ،با خروج ارتش سرخ از ایران
تش سرخ از ایران، ارتباط توانستند عرض اندام كنند و همچنين پس از خروج اردر ایران، نمي

 اقتوادي با روسيه تقليل یافت.

د داشتند كه هر لحظه افراد متنرذ و قدرتمند زیادي وجو ،همچنين، هم در تبریز و هم در مهاباد
هاي پشت سرخود را خراب نکرده و بند نافشان رفت بخش اعظم آنان، پلشان ميامکان خيانت

رشيد و برخي از توان به دمهترین آنها ميد از برجسته. در مهاباچنان به تهران وصل بودهم
در واقع، پس از خروج ارتش سرخ از ایران و آغاز گرتگوهاي  .سران قبایل دهبوكري اشاره كرد

این دو تشکل با تهران، پشتيباني عشایر از جمهوري مهاباد نيز رو به تحليل رفته و به محض 
البته بخشي  .پشت كرده و در كنار ارتش قرار گرفتند اینکه آثار ضفف و شکست هویدا شد به آن

از نارضایتي آنان، علت اقتوادي داشت چرا كه بخش عمده محووالت تنباكو و توتون بدليل 
قطع ارتباط با تهران باعث شده بود كه آنها بازار اصلي خودشان را كه ایران بود از دست 

عالوه بر این، بخش اعظم مردم دیندار در  .شندها بررورا به قيمتي ارزان به روس و آن 442بدهند
 شوروي بودند. مخالفتبریز یا مهاباد مخالف 

و سرانجان اینکه، این دو تشکل بوورت طبيفي رشد نکرده بودند بلکه به كمک ارتش سرخ و 
در عرض مدت كوتاهي باال آمده بودند. آنها در كوران مبارزات، پخته نشده بودند تا آنچه بدست 

 بودند مستحق آن گردند و هميشه، آنچه زود به دست آید زود نيز از دست خواهد رفت. آورده

، به نظر من ارتباط و اتکاي آنها به روسيه، یکي از بزرگترین علل شکست آنها علل خارجي

ده یفني شود این ارتباط مثل شمشير دو دم بوبوده كه از این علت، برخي علل ثانوي نيز زاده مي
گيري، رشد و استقرار آنها نقش داشته و كمک كرده با قطع این زان كه در شکلبه همان مي

ارتباط، در شکست آنها نيز نقش اساسي بازي كرده. نقش روسيه باعث شده كه ظهور فرقه 
 و اجتماعي و سياسي در ساختارهاي دروني نتيجه تحوالت دمکرات و جمهوري مهاباد در

هاي همانندسازي ستم و سياست و ظلم عليه واكنشي بيشتر بلکه نباشد این دو جامفه فرهنگي
ایدئولوژي  و اساسي فکر یک پایه بر دکومت مركزي یفني رضاشاه بوده است به عبارتي،

 مدت كوتاه منافع و دکومت مركزي از گذشته هايكينه خاطر به»و بيشتر افراد  نبوده  محکم

 اندیشه یک پایه بر كه داشتند وجود هم ايعده چه اگر كردندمي جمهوري مهاباد دمایت از

 «443كردنددمایت مي آن از ناسيوناليستي
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اند اميدي نداشتهرانِ مفاصر، پایاني جز شکست و ناهاي گریز از مركز در ایتقریبا تمامي جنبش
اند اما سرانجام با سردي و بي تراوتي مردم مواجه شده و آنها در ابتدا بوورت پر شور آغاز شده

اند! هر دو جنبش فرقه دمکرات و جمهوري مهاباد صداي مردم از پا درآمدههاي بيبا دست
توانستند بر دکومت مركزي گرفتار این تناقض و پارادوكس بودند كه بدون كمک روسيه نمي

شدند به زیر مهميز و تسلط آن غلطيده و سرنوشت و فائق آیند اما وقتي به روسيه متوسل مي
اي در ها و مناففي بيگانهخارج شده در دست سياست ،گر از دسترس خودشان دیديات و ممات

گرفت. از طرف دیگر، به ميزاني كه روسيه، دوست خارجي این دو تشکل آنسوي مرزها قرار مي
نشيني كرده پشت این دو را خالي كرد در مقابل، دو كشور انگليس و مخووصا آمریکا عقب

ها چنان بود كه دتي در یت كرد. اعتماد قاضي به روسشدیدا از دکومت مركزي ایران دما
ها چنان چشم اميد به دوستي و كمک روسزماني كه در زندان به انتظار اعدام نشسته بود هم

 .444دوخته بود
ي بسيار مهم دیگري را نيز باید در نظر گرفت و آن اینکه، چنين اما در اینجا یک مسأله

و  گور خود را كنده است ،در پيش بگيرد، با دست خویش جنبش انقالبي اگر سياست دفاعي را
اي خواهد بود كه سرنوشت محتومش ذره ذره خشک شدن و نابودي است. چرا كه چون بركه
و ارتباط با بقيه ایران باید باشد نه چشم دوختن بر یک ش انقالبي بقایش در دمله یک جنب

بزرگترین اشتباه فرقه دمکرات  .چار نشودتالش كند به ایستایي و سکون دباید و  قدرت خارجي!.
و جمهوري مهاباد در این بوده كه به سوي تهران دركت نکردند آنها مثل مردابي راكد ماندند و 

آنها دالت دفاعي به خود گرفته و منتظر سرنگوني و فروپاشي اسرناک  ،محوور در خود مردند
كردند آنها باید با رف تهران دركت ميكه آنها باید به طشدند. در دالي1325خود در آذر ماه 

توانستند به اما مشکل در این بود كه آنها نمي كردندميتمام آزادیخواهان ایران ارتباط برقرار 
ن ایران ارتباط برقرار كنند چون آنها توانستند با سایر آزادیخواهانميسوي تهران دركت كنند و 

-قد استقالل الزم بودند و بدون توميم استاد ازلتا خرخره به زیر تسلط روسيه فروغلطيده و فا

 توانستند توميم بگيرند!شان روسيه، نمي

دهد  مانور» با قدرت توانست كه داندقوام را شخويتي باهوش و انساني سياسي مي ،قاسملو
ربایجان و كردستان را قانع كند كه گویا در دال ایجاد تغييرات و بدون هيچ مشکلي رهبران آذ

ر ایران است. متأسرانه رهبران دزب دمکرات كردستان تا اندازه اي فریب مانورهاي اساسي د
رهبران فرقه دمکرات  ،داند كه قواماست كه او نمياما اشتباه قاسملو در این« 445قوام را خوردند

وري تا دهند كه سيدجفرر پيشهیا جمهوري مهاباد را فریب نداد بلکه اسناد روسيه نشان مي
هایش چه بوورت آشکار و چه ه عمرش به قوام اعتماد نداشته و بارها در نامهآخرین لحظ

داده كه قوام یک مرتجع تمام عيار است و نباید فریب او را خورد. ها تذكر ميمحرمانه، به روس
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السلطنه قرارداد بست بخاطر این نبوده كه وري به تهران رفت و با قواماما اگر سرانجام، پيشه
قاسملو كه در  .ها بوده كه به تهران برده شدرا خورد بلکه بخاطر اجبار و فشار روسفریب قوام 

 نویسد:آن زمان به اسناد فوق سري روسيه دسترسي نداشته به اشتباه مي
داد، اگر جمهوري كردستان براي مدت زماني مقاومت در برابر ارتش مركزي را ادامه مي

 446...كردوري كردستان دمایت و پشتيباني ميآن زمان ادتمال داشت كه شوروي از جمه

داند اصال علت اصلي شکست فرقه دمکرات و این نهایت ساده دلي است كه او نمي
بوده است و اگر این دو تشکل در از جانب روسيه نه از جانب ارتش ایران، بلکه جمهوري مهاباد 

سيه بوده كه پس از توافق مقابل دمله ارتش مركزي ایران مقاومت نکردند بخاطر فشارهاي رو
السلطنه، این دو تشکل را مجبور به تسليم كرده و مخووصا به رهبري فرقه دمکرات با قوام

 اي بدست دکومت مركزي ایران ندهند!تاكيد كرد كه كوچکترین مقاومتي نکنند و بهانه

 

 دو مرگ متفاوتِ دو رهبر اتوپیست ـ 20
 ي،دیگر نه اشتياقي در ميان بود نه رویای

 دیگر جز درد و تنهایيِ بيش از پيش، چيزي دیگري در ميان نبود.

 لوتس آركه/دوزخ                                                  

وري كاه در  هر دو آنها در ميان دو سنگ آسياب گير كرده بودند مخووصا سايدجفرر پيشاه  
زور و خشاونت قائال نبودناد     تمام عمرش چنين بود دو سيستمي كه به هيچ منطقي جز منطاق 

خانه بداند دتي وقتاي دوماين راي را از تبریاز    وري در ایران هرگز نتوانست خود را صادبپيشه
براي ورود به مجلس چهاردهم كسب كرد از ورود به آن كه دقش بود ممانفت كردناد از دازب   

بساته باود، تنهاا    توده نيز كنارش گذاشتند گویي در ایران باب هرگونه مشاركت سياسي برایش 
 باب زندان قور برایش گشوده بود!.

عدالتي خواستند این زندان تبفيض و بيگرفتار در دوري باطل گشتند هر دو مي ،هر دو رهبر 
-را بشکافند اما هيچ اميدي به پيروزي نداشتند جز تکيه بر عامل بيگانه. اما وقتي بدان تکيه مي

 چنين نيز شد.شان شکست تلـ بود كه اینپایان كهتند گشكردند گرفتارِ خشونت كورِ دیگري مي

وري به روسيه پناهنده شد و در آنجا با مرگ مشکوكي درگذشت اما قاضاي محماد در   پيشه 
مهاباد ماند و به استقبال ارتش رفت اما دارش زدند. هر دو پس از شکست، شش ماه بيشتر زنده 

شان، بيشتر از هر چيز، و دو گونه مرگ متراوتشان شد نماندند اما دو گونه مرگ متراوت نويب
هر دو  ها بود!.كامال شبيه و منطبق بر دو سيستم سياسي عقب مانده ایران و شوروي در آن سال

 ...!به راهي متراوت از پدر رفتندنيز تنها پسران هر دو شان، كشته شدند و پس از مرگ

ها در مهاباد انجام گيرد و به محاكمه قاضيآرا و سران ارتش، قرار بر این شد كه با فشار رزم
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دور از تهران باشد تا هيچ مقام متنرذي براي نجاتشان اقدام نکند. محاكمه تبدیل به یکي از 
هاي متفددي كه از آن دوران مانده خانواده . در نامهشدهاي تاریـ ایران ترین محاكمهعجيب
اند در السلطنه متوسل شدهوزیر قوامخستها به مقامات مختلف از جمله مجلس شورا و نقاضي
ها در محل نمور ها از وضفيت و محل بد نگهداري آنان سخن رفته و در آنها آمده كه زندانينامه

اند مخووصا بخاطر وخامت دال و تاریک نگهداري شده و در نتيجه همگي مریض شده
ده نامبرده درخواست محمددسين سيف قاضي و دارا بودن سابق رماتيسم، مشکل كبد و مف

ها اما با هيچکدام از نامه 447گردیده كه آنها را به مركز منتقل كنند تا مورد مداوا قرار گيرند

 .گرددنميموافقت 

كرده باشند بقول خود  مقاومتيآنکه براي دفاع از وطن تشيان كه در زمان ورود مترقين بيار
رده از صحنه گریخته بودند اما اینک قاضي اسلحه خود را با یک دست لباس مندرس مفاوضه ك

 كردند.براي محاكمه و انتقام از فرزندان این آب و خاک و كشتن شان اصرار مي

تبار و چند افسر دیگر تشکيل شد و سرهنگ فيوضي دادستان دادگاه بدوي به ریاست پارسي 
ي ارتش مایندهآن بود. رئيس دادگاه، از شخص قاضي بسيار كينه داشت و قبال نيز به عنوان ن

ایران در زمان جمهوري مهاباد به مهاباد آمده بود. دادگاه علني نبود، اجازه ندادند زندانيان براي 
قاضي از  1۹47ژانویه ۹دیماه/ 1۹خود وكيلي اختيار كنند براي هر سه نرر وكيل اجباري گرفتند، 

دادگاه فرمایشي ارتش  ساعت به طول انجاميد و تمام جرائم 14اي كرد كه خود دفاع شجاعانه
 شاه را تکذیب كرد.

جایي نرسيد. برگزاري دادگاه در  ها براي برگزاري دادگاه در تهران به تالش خانواده قاضي
توانست توجه افکار عمومي و بخووص روشرکران را به دادگاه و ادکام صادره جلب  تهران مي

ي متفددي به تهران ارسال و درخواست ها ها و تلگراف نگاري نماید. اما در منطقه مکریان، نامه
خسارات شخوي وارده به آنها بود. دمزه،  ، مرتبط باشد. برخي شکایات ها مي اعدام قاضي

دسين، محمد و ردمان قهرماني و سيدجامي جفرري ازجمله اشخاصي بودند كه نسبت به غارت 
و « ر تومان وجه نقدهزا  وسه سي»و خسارات وارده شاكي بوده و یکي از آنها مدعي دریافت 

 داشتند!.« بذل توجه»وارده بوده و از شاه كشور تقاضاي « هزار تومان هم خسارت متجاوز از ده»

محمد  افراد صادب نام و بفضاً همراهان و نزدیکان سابق قاضي  برخي دیگر از اهالي خووصاً
شمار زیاد ها بودند.  از منظري دیگر با ارسال تلگراف و نامه، خواهان مجازات قاضي

عنوان افراد صادب نروذ يت اجتماعي و اقتوادي خاص آنان به ها و نيز موقف امضاكنندگان نامه
ها عليه  شود كه ارسال این نامه ها، رؤساي عشایر و... مانع از آن مي اعم از رودانيون، كاسب

است كه در ها را ناشي از فشار مقامات دکومتي قلمداد كرد. برخي از این نامه موجود   قاضي
اند و امضا كنندگان از محمدرضاشاه، بردند نوشته شدهها در زندان بسر ميزماني كه قاضي
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كردستان به  این تجزیه طلبان و خائنين به وطننمایند كه نخست وزیر و ستاد ارتش تقاضا مي
ردم شان مردم كُرد را در بين مترین شکل مجازات كنند چرا كه آنان با اعمال ناشایستسخت

متفدد و استردامي  يهاكار ننشسته نامهها هم بي!. البته خانواده قاضي448ایران شرمنده كردند

همه نامه و نچه مهم است اینکه چرا ایناند اما آو خواهان اقدام او شده وزیر نوشتهبه نخست
اكترا ها نوشته شده و دتي تفدادي از آنها به نامه امضا كننده وجود داشته كه بر ضد قاضي

نکرده راهي تهران شده بودند تا بوورت دضوري از مقامات دکومت بخواهند در صدور دکم 
اند؟ به نظر ها عجله كنند! آیا واقفا این همه نامه، تحت فشار دکومت نوشته شدهاعدام قاضي

اساساً  1332مرداد  28آنکه تا كودتاي   رسد كه تمام آنها تحت فشار بوده باشد خووصاًنمي
چگاه براي عرض اندام دکومت شاه جوان فرصتي مهيا نشد. شاید تنرر از كمونيسم و یا هي

ها و البته نروذ گسترده نيروهاي شوروي و افکار آنها در  خاطرات ناخوشایند مردم از شوروي
محمد عامل این دركت باشد. هرچند ممکن است جناح كارگزاران و اركان اداري دستگاه قاضي

اي  د كه در داكميت دضور داشته و در این روزها جناح موافق او دیگر انگيزهمحم مخالف قاضي
سفي و تالشي در جهت تحریک مردم براي اعمال فشار به   براي دمایت از قاضي نداشتند،

ها بدون شک این همه امضا كنندگان برعليه قاضي .دادگاه قاضي و مقامات كشوري داشته باشد
وده چرا كه دکومت به این نتيجه رسيده بود كه افکار عموي مردم تاثير نبدر اعدام آنها بي

در  449بار نامه اكترا نکرده بودند ها راضي است، دتي برخي افراد به یکمنطقه از اعدام قاضي

، «چار بدبختي نمودهملت را د»، «باعث ریختن خون جوانان ما»ها اصطالداتي چون  این نامه
نمایيم این....  استدعا مي»، «ر و ندار ملت را از دستمان گرفتهدا»، «فروش و خائنجباران ميهن»

درنده جاني را در پيش چشم ما مظلومان ستمدیده مجازات نمایند كه جرادات ما ملت مظلوم 
تفدي به جان »، «نادق ریخته.... انتظار تسکين است. جوانان ما كه خون آنها به »، «التيام پذیرد

كه این عمل بار دیگر در تاریـ ایران تکرار نشود و استدعا و  ینبراي ا»، «و مال و... مردم
 « ...تقاضاي مجازات و اعدام خائنين را خواستار

 نویسد: اش ميها را از مرگ نجات دهد او در نامهها كرد تا قاضيآلن سرير آمریکا تالش
زات رهبران روزولت به او اصرار ورزید كه فوراً به نزد شاه برود و تقاضاي تخريف مجا

كرد را بنماید ... از شاه وعده مالقات فوري در كاخ سلطنتي خواستم. برنامه این مالقات 
براي عور تنظيم شده به شاه گرتم كه من درباره كردستان نگرانم ... پرسيد : چه چيز مرا 

اند نگران كرده ها داشتهدرباره سرنوشت مردان قبایلي كه همکاري استواري با شوروي
. گرتم آنان مردان فهميده و بي نظيري هستند ... شاه اوقاتش تلـ شد و گرت : او است

آرا داده است. در جواب گرتم : آنچه كه مرا بيش از هر چيز اختيار كارها را به دست رزم
سازد همين امر است. در این موقع شاه از من با صرادت سوال كرد : نگران و مضطرب مي
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من به زودي دستور كشتن قاضي محمد را بدهم ؟ گرتم : بلي، من  ترسي كهآیا از این مي
كنم. خوشوقتي  ترسم .خندید و با تأكيد گرت : نگران نباش، اقدام به این كار نمياز این مي

هاي تهران خود را بيان كردم و به منزل بازگشتم پس از دو یا سه روز در یکي از روزنامه
قاضي محمد و برادرش را صادر كرده و در همان صبح آنان آرا دستور اعدام خواندم كه رزم

ا مرد كنيه توز و رام نشدني آراند ... به عقيده من رزمار دادهرا در برابر جوخه اعدام قر
  450بود.

در دي ماه، دادگاه هر سه متهم را محکوم به اعدام كرد اما این راي بدالیلي در آن شرایط بين 

تجدید نظر باعث شد اجراي اعدام سه ماه به تفویق افتد. شاید  يو مسئله 451عموم افشاء نشد

هاي مهاباد بودند و اوضاع و ها بوده باشد كه هنوز در نزدیکيالفمل بارزانيبخاطر ترس از عکس
ها سرو خواست در مذاكراتش با شورويداد، شاید هم قوام نميرا نمي شرایط اجازه اجراي آن

 بود گرفته منابع صحبت از آن رفته كه مالموطري توميم . در برخي452صدایي بلند گردد

ها از كه بارزانيهنگامي 453بوده زندان فراري دهد اما قاضي به آن راضي نشده از را هاقاضي

تمام را دادگاه تجدیدنظر بالفاصله وارد شده و كار نيمه گردیدو خطرشان رفع  مهاباد دور شدند 
 تمام كرد.

كند اما راي دادگاه قبالً در تهران آماده ر اتهامات را با استدالل رد ميهر چند قاضي محمد اكث 
اینکه در پشت این دکم، چه قدرتي نهرته بوده متاسرانه دقيقا  .و دکم آن صادر شده بود

كند كه وقتي دو سال بفد محمدرضاشاه به مهاباد  مشخص نشده دتي سيف قاضي اشاره مي
با همسر قاضي محمد گرته بود كه مرا مجبور كردند كه  كند در آنجا در گرتگومسافرت مي

گوید كه شاه البته عيسي پژمان نيز در خاطرات خود مي 454ها را امضا كند دکم اعدام قاضي

رسد این نظر درست باشد چون به نظر مي 455.آرا قاضي را كشتمایل به اعدام قاضي نبود رزم

ه فرزندان سيف قاضي و صدر قاضي بورس داده و ها دلجویي كرده و ببفدا شاه از خانواده قاضي

  456به اروپا فرستاده، همچنين علي قاضي نيز در سرارت ایران در آلمان مشاور شد.

نویسد كه جاي تفجب  كيومرث صالح در گزارش خود در مورد اتهامات قاضي محمد مطالبي مي
درصد سود آن براي  51آن  یک مفامله نرت ایران با روسيه كه به موجب»دارد یکي از این موارد

 نرتي كمپاني و چاه كدام گرته مادرصد آن براي جمهوري مهاباد بوده قاضي مي 4۹روسيه و 

كرمانشاه، سنندج، تبریز و ایالم از  شویم؟! یا جدا كردن پنج شهر اروميه، مفامله وارد كه داریم
كه البته قاضي «! کش...این كشور و یا انتخاب پرچم براي جمهوري كردستان با آرم داس و چ

كند ولي بر روي پرچم، نقش داس و چکش به اهتزاز درآوردن پرچم كردستان را تایيد مي

. یا پول شبيه روپيه روسي آوردن مالموطري بارزاني به 457كندهمانند پرچم روسيه را رد مي

متفلق به  مهاباد كه یکي از اتهامات دیگر بوده قاضي محمد ضمن قبول آن، گرته بود كردستان
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اي از خاک كردستان كه بخواهد زبان آرزومند است در هر گوشهمه كردهاست هر فرد كرد ه
 تواند زندگي كند این دق مسلم آنهاست. مي

ساعت به طول انجاميد و پس از نيم ساعت وارد شور  4ها جلسات دادگاه براي محاكمه قاضي
ها در مورد دکم صادره اعتراض كرده، قاضي .براي آن سه تن دکم اعدام صادر گردید و شد

 .458نظر به تهران فرستاده شد تقاضاي تجدیدنظر كردند و پرونده براي اظهار

 نظر محکمه تجدید و شدند مهاباد وارد 7/1/1326نظر در  پس از ددود دو ماه، هيئت تجدید

 نسروا و جوصلح سروان شد تشکيل نکوزاد دادستاني سرهنگ و عطاء سرهنگ ریاست تحت
شده بودند دو روز بفد، دکم اعدام آنها را  دادگاه تفيين طرف از متهمين مدافع بوكالت هم نبوي

 .صادر كرد
 همایوني و شدند اعدام چوارچرا ميدان در10/1/1326دمسپيده در هاقاضي كه نویسدمي كوچرا
 رادیو طریق از د(كرمي هدایت را هابارزاني عليه عمليات آنجا در و بود اروميه در وقت آن )كه

 گذاشته نمایش به دیگران عبرت براي روز آنها تمام اجساد و كرد صادر را آنها اعدام دستور

 .459شد

قاضي و قاضي محمد و  اعدام سيف»ها نوشت كهروزنامه مرد امروز پس از اعدام قاضي 

اي لهاین روزنامه سپس در مقا 460«صدر قاضي در مهاباد اثر عميقي در افکار عمومي داشت

ها با در مورد چگونگي رویارویي قاضي« داد!خون قاضي محمد بوي نرت مي»ندیگر با عنوا
ها بفد از هشتاد روز كه محکمه نویسد كه هيئت تجدیدنظر محاكمه قاضيهاي دار ميچوبه

شوند قاضي  ها را محکوم به اعدام نموده بودند از تبریز به مهاباد وارد ميبدوي سه نرر قاضي
د و همراهانش اميدوار بودند كه در محکمه تجدید نظر تبرئه شوند و یا مدتي زنداني محم

ساعت متناوباً به طول انجاميد چندین بار دادستان در ضمن  48خواهند شد جریان محاكمه كه 
ناميد قاضي « كردهاي سگ صرت»بيانات خود نسبت به متهمين تندي نموده و آنها را به نام 

شده و نسبت به دادستان دمله نموده و دادگاه خيلي متشنج شده كه  محمد سخت عوباني
قاضي در آخرین دفاع خود صریحا اظهار داشت كه او  .منجر به دادن تنرس و تفطيل دادگاه شد

این روزنامه در  .از مقدرات خود اطالع داشت به خوبي مي دانست كه باالخره او را دار خواهند زد
 نویسد:ادامه مي

جریان دادرسي خاتمه پذیرفت و یک محيط متشنج و پر هياهوي تشکيل و مدت  باالخره
ساعت به طول انجاميد نيم ساعت بفد از نوف شب دکم  12شور و اتخاذ توميم بيشتر از 

دادگاه به اكثریت آرا مبني بر اعدام سه نرر قاضي، ساده و فوري به وسيله فرماندار نظامي 
خابره شد براي اجراي آن، توميماتي اتخاذ شد كه براي سيم ستاد ارتش ممهاباد با بي

جلوگيري از پيشامدهاي ادتمالي اوالً باید نيمه شب همان روز موقفي كه تمام اهالي مهاباد در 



 197 /از مرکز  زیگر یهاظهور احزاب و تشکل 

دهد اجرا گردد و ها را نميخواب هستند و مقررات دکومت نظامي اجازه خارج شدن از خانه
نظر هم ا انجام دهد و هيئت دادگاه تجدیداوليه ر ارد ادتياطثانياً قبالً باید نظاميان و مامورین مو

بایستي به تبریز مراجفه نماید محل زنداني محکومين در خارج وظيره خود را خاتمه داده مي
شهر سربازخانه ارتش بود و طبق نقشه قبلي مقرر بود كه دکم را در ميدان شهر مهاباد اجرا و 

 محکومين به دار آویخته شوند...

هاي عمارات نظامي واقع در بيرون شهر  هر حکومين به اعدام از مدتي قبل، در یکي از اتاقم
سه نرر با یکدیگر در یک اتاق زنداني بوده... ساعت یازده همان شبي كه چند ساعت قبل از آن 
دستور اجراي دکم رسيده بود، یک نرر افسر نظامي وارد اتاق زندانيان شده و به آنها اطالع داد 
كه دولت اجازه داده است كه آنها را به تهران اعزام دارند و بنابراین فوراً مقدمات كارهاي خود 

مایيد. محکومين از این مژده، را داضر نموده كه تا یک ساعت دیگر به طرف مركز عزیمت ن
الفاده مسرور و خوشوقت شده و همدیگر را بوسيدند... ]اما[ طبق نقشه قبلي قرار بود كه فوق
کم را در ميدان شهر اجرا و محکومين به دار آویخته شوند. بنابراین پس از آنکه محکومين را د

جدا جدا در كاميونهاي نظاميان مسلح سوار نموده، بدواً كاميون اول كه در آن محمد قاضي 
]قاضي محمد درست است[ رئيس دکومت خودمختار كردستان بود به طرف ميدان دركت داده 

مد را وارد عمارت نموده در یک اتاقي كه ميز بزرگي گذارده شده بود و یک شد... قاضي مح
با یک نرر آخوند محلي و دادستان دضور  جيد بر روي آن بود و رئيس بهداريجلد كالم اهلل م

داشتند... به مجرد اینکه محمد قاضي وارد اتاق شد، فوراً جریان را فهميد كه موضوع مسافرت 
تواند وصایاي خود را بنویسد  اغرال بوده است... اطالع داده شد كه مي به تهران دروغ و براي

شخواً در پشت ميز نشسته و خواست آخرین وصایاي خود را بنویسد ولي قادر نشد از آخوند 
نماید بنویسد مقداري از اموال خود را كرد محلي تقاضا نمود كه منویات او را كه دیکته مي

مارستان براي مردم مهاباد نمود و كردها را به اتحاد و یگانگي تخويص به ایجاد دبستان و بي
فراخواند سپس شروع به نماز خواندن كرد...باالخره ساعت قضا و قدر رسيد و او را به طرف 
دربي كه به طرف ميدان بود وارد نموده، به مجرد اینکه وارد ميدان شد و چشمش به دار افتاد 

ار زدن در مذهب اسالم مکروه است، تقاضا داشت كه او را نگران شد و اظهار داشت كه چون د
تيرباران نمایند ولي چون دستور ستاد ارتش اعدام با دار بود این تقاضا رد شد...او را باالي دار 

 كشيدند...
در ساعت سه و نيم شب سيف قاضي را آوردند...به مجرد اینکه سيف قاضي وارد ميدان شده و 

كه در باالي دار بود افتاد شروع به نفره و فریاد نموده و به چشمش به جسد محمد قاضي 
زد زنده باد پيشواي كرد و زنده باد استقالل ملت اطرافيان خود دمله نموده و دائماً فریاد مي

نمود مردمان مهاباد را كه در خواب بودند هاي سيف قاضي كه مانند رعد صدا ميكورد...نفره
هاي اطراف مملو از نظامي و هنوز  تي نمود ولي چون تمام خيابانبيدار نموده و متوجه جریانا

توانستند از منازل خود خارج شوند سيف قاضي فردي هم دکومت و مقررات آن پابرجا بود نمي
شجاع و قوي هيکل بود بخاطر همين وقتي دارش زدند طناب پاره شده آنان طناب را گره زده 
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یر بجاي مانده گره طناب دارش كامال هویداست. ساعت دوبار بر گردنش انداختند كه در تواو
پنج صبح بود كه نوبت صدر قاضي نماینده دوره چهاردهم مجلس گردید به خاطر داد و 
فریادهاي سيف قاضي تا ددودي متوجه جریان شده بود و به خاطر همين شروع به ناله و زاري 

 461نمود...مي

در شهر مهاباد دیده به جهان گشوده 1۹00مي127۹/1اردیبهشت11قاضي محمد در روز 
ش وقتي بر كرسي قدرت 1324سال بيشتر نداشت. در دوم بهمن ماه  47و در زمان اعدام 

 462قرارگرفت خطاب به مردم گرته بود این كرسي ریاست، كرسي زیرِ دار هم دارد!.

 اردیبهشت نيز چهار تن از افسران جمهوري مهاباد شامل: عبداهلل 17شش روز بفد در  
در تبریز در دادگاه زمان »روشنرکر، دميد مازوجي، محمد ناظمي و محمدرسول نقده را كه قبال 

پس  24اعتبه مهاباد آورده و س 17/1/26جنگ به اعدام محکوم و در تبریز زنداني بودند شب 

« 463اجسادشان را پایين آوردند... 8 دار آویخته و صبح ساعتاز اجراي مراسم به چوبه

فرمانده نيروي پيشمرگ بوكان نيز در شهر بوكان به دار آویخته  «بيگ شيرزاد علي»همچنين
 شد.

تن از رؤساي  11، نيز 1325اسرندماه  26دو هرته قبل از اعدام قاضي محمد و یارانش، در  
اهلل بيگي و گورک سقز كه در جمهوري مهاباد دضوري ففال داشتند، در شهر سقز عشایر فيض

 15نرري كه در مهاباد محاكمه شدند، برخي به دبس ابد، برخي به  28ز ا 464اعدام شده بودند

ساله محکوم شدند، بسياري از مسئولين  15تا  2هاي اي از آنان نيز به دبسسال و عده
شهر را ترک كرده و بسياري از آنان به عراق و  ،ي مهاباد نيز پس از ورود ارتش به مهابادجمهور

 .465سوریه گریخته بودند

ش ایران به مانند آذربایجان، اقدام به نابودي تمامي آثار برجاي مانده از جمهوري مهاباد ارت
هاي شهر سوزانده شدند، مدارک زمان جمهوري را هاي كردي در مأل عام در ميدانكتاب .كرد

یا پيشتر مردم از شدت ترس و ودشت سوزانده بودند و یا بفدها ارتش شاهنشاهي آنها را از بين 
تمام تالش و سفي دولت مركزي این بود كه هيچ اثري از جمهوري كردستان بر جاي برد 

 .466نماند

شان ها و ایاديتوان گرت به ميزاني كه در تبریز كشتار و انتقام مخووصا توسط خاندر كل مي
 توانمي را همچنين، این .پيش آمد در مهاباد قاضي سپر بال شد و اوضاع، آرام پيش رفت

 در یا انجام گرفته و انقالبي نوعي به و اصالدي هايتبریز، برنامه در كه كرد تفبير هم اینگونه

 در ولي انگيختمي بر را اعيان و از بزرگان زیادي عده مخالرت این و بود گرفتن انجام شرف
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نبود چرا كه در اینجا، هرگونه اصالدات  خبري اصالدات ارضي یا تغييرات انقالبي از مهاباد

 .467ناسيوناليزم كردي و وددت آنها صدمه مي زدارضي بر 

وري دقيقا تنها دو ماه پس از اعدام قاضي محمد رخ داد، برعکس اعدام مرگ سيدجفرر پيشه
آميز رخ وري مرموز بود و در یک توادف ساختگي ابهامقاضي و نمایش عمومي آن، مرگ پيشه

نوع مرگ دو رهبر، شبيه دو نوع  .توان كردداد كه هرگز اظهار نظر قطفي در مورد آن نمي
 گرفت!.سيستمي بود كه در آن صورت مي

زیست  پوشيد و ساده مي وري در باكو سکونت داشت، ساده مي پس از خروج از ایران، پيشه
كرد، دو اتومبيل نمره  رفت چيزي او را با دیگران مشخص نمي هاي شهر راه ميوقتي در خيابان

ا دکومت برایش خریده بود و دومي را فدائيان فرقه به او هدیه خارجي در اختيار او بود یکي ر
كرد كه جلب توجه نکند.  اي خود را مخري مي شد در گوشه كرده بودند، وقتي سوار اتوميبل مي

كرد گویا خاطرات سياسي  آمد آنجا خلوت مي برایش در كانون نویسندگان اتاقي داده بودند مي

اما همچنان به انتقادات خود از رهبران  .468نوشت خودش را مي 1۹41ا  1۹45هاي سال

گرت كه او را در نيمه راه داد در انتقاداتش ميشوروي چه بوورت علني و یا مکتوب ادامه مي
اي اي محرمانهبراي آرام كردنش كميته 1۹47در ماه مه .اش را خالي كردندرها كرده و پشت

راي اعزام به ایران آموزش ببينند و آخرین جلسه این ب فدائيانتشکيل داده و به او اجازه دادند تا 
اجازه داده شد تا براي آموزش و اعزام  وريتشکيل شد به پيشه 1۹47ژوئن23كميته كه در 

 نویسد:یحيي در خاطرات خود ميغالم .469نيروها به ایران اقدام كند

ن پيدا كردیم كه وري در راه باكو فکر كردیم و یقيما را به باكو خواستند. من و پيشه 
كميته مركزي ما را پذیرفت ميرجفرر  اندهاي فدایي، ما را خواستهدتماً در ارتباط با دركت

گرت كه طبق گرته پزشکان از اختالل عوبي پيش باقروف دستش را با باند بسته بود مي
 ام، دستم دوبار این طوري شده است:آمده دستش را بسته است. او گرت كه در طول زندگي

دففه اول وقتي خبر مرگ پسر بزرگم را در جنگ وطني شنيدم، دففه دوم نيز وقتي دادثه 
ي كه استالين ات پيش آمد، دچارش شدم. او تلگرافمربوط به شما یفني شکست فرقه دمکر

، استالين ما را به صبر، جدیت و محکم بودن ، برایمان خواند. در تلگرافبراي ما فرستاده بود

 .470توصيه كرده بودمان در كارهاي

باالخره  .ها مخالف بودندبودند اما روس كرده را درخواست فدائيانآموزش بارها رهبران فرقه 
نمک بخوابانند تا سه ماه بفد كه مجلس   خواستند در آبها موافقت كردند شاید ميروس

دشان گيري كند بدرخواست توميمف ميکسادچي-پانزدهم ایران در مورد قرارداد نرت قوام
نرر از  400وري توانست به كمک سران فرقه، دو اردوگاه سازمان دهد و تقریباً بخورد! پيشه

فدائيان را گرد آورد یک دسته در داجي كند نزدیک گنجه كه فرماندهي آن در دست تقي 
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 اش سرگرد نظري بود. موسوي بود و دسته دوم در شهر شکي و فرمانده

ابتدا به اردوگاه  .اكو براي سركشي به اردوگاهها براه افتادوري در اوایل خرداد از بپيشه
اردبيل كه  فدائيانكند نزدیک گنجه رسيده با افراد اردوگاه دیدار كرد زلرفلي بایرامزاده از داجي

وري  به اردوگاه آمد پيشه»گویدوري ميدر این زمان در اردوگاه مزبور بوده در مورد دیدار پيشه
ها گوش كرد آرزوي همگي آنها تنها بازگشت به وطن و هاي فدایيد دلها و دربه خواسته

-مبارزه با دشمن بود ...از ما خدادافظي كرده قول داد كه پي در پي به ما سرزند اما ما نمي

 .471دانستيم كه این آخرین دیدار ما خواهد بود

ه به طرف از گنج ،به اتراق دو نرر 6شب در گنجه مانده صبح فرداي همان روز ساعت 
آباد ا یوالخ برخورد اش به نرده پل جاده كيروف ماشين صبح 7یوالخ به راه افتادند در ساعت 

تير  20درآباد)گنجه( زي زیاد در بيمارستان كيروفری وري بر اثر خون كند و پيشه مي
بندد. راننده قبلي او  سالگي  چشم از جهان فرو مي 55در  17ساعت  1۹47ژوئيه3ش/1326
آذر بود كه مقامات امنيتي روسيه به تازگي او را عوض كرده بودند گرته شده كه چشم برادر

كه شب قبل نخوابيده بود در دين رانندگي خوابش گرفته و  مليکيان، راننده ماشين به دليل این
بيند و دو نرر  وري كه در جلو نشسته بود، از پيشاني ضربه مي گردد. پيشه باعث توادف شدید مي

شوند، امّا  اف، مفاون وزارت كشور( نيز شدیداً مجروح مي )دانشيان و سرهنگ نوري قليدیگر 
 ۹بيند. آنها را در ساعت  دليل در دست داشتن فرمان اتومبيل، صدمه چنداني نميه مليکيان ب

وري  اي به دال پيشه یدهرسند ولي فا رسانند هر چند جرّاداني از باكو مي صبح به بيمارستان مي
وري در  پيشه»ند به گرته علي توده از مهاجرین فرقه به خاک شوروي، واند داشته بات نمي

آخرین  .گرت برادرم در باكو پزشک است پيش من بياورید ولي اصرار او موثر نبود بيمارستان مي
السلطنه خراب شود و براي هميشه چشم از جهان  درفي كه بر زبان آورد گرت: خانه قوام

 472.«بست

كه خود از سرنشينان ماشين بوده ضمن رد عمدي بودن توادف، در خاطرات  یحييغالم
 نویسد:خود مي

وري نيز با شهر آشنا شد. ها مشغول كار شدم، پيشهآباد رسيدیم. من با فدایيما به كيروف
وري خيلي عجله داشت. شب این طور قرار رفتيم. پيشهمي« شکي»آباد به ما باید از كيروف

وري به همراه به راه بيرتيم.... پيشه« شکي»آباد به طرف صبح زود از كيروفگذاشتيم كه 
اُف با من در عقب ماشين نشسته و او را نيز خواب برده راننده در جلوي ماشين و نوري قلي

بود. بدون شک هواي خنک و مطبوع شهر باعث چرت زدن راننده هم گشته بود. در همين 
كني؟ و وري به سر راننده فریاد كشيد كه چکار ميد و پيشهزمان، ماشين از جاده منحرف ش

راننده كه خوابش برده بود، به جاي اینکه پا را روي ترمز بگذارد روي پدال گاز گذاشته و 
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فشرد. ماشين با سرعت از راست به چپ پيچيد و محکم به دیواره پل خورد. از برخورد مي
اُف هم شکست و دتي استخوان ست. پاي قليوري شکماشين با دیواره پل چند دنده پيشه

گوشت را دریده بيرون زد. سر من هم برخورد كرد و از هوش رفتم. ما را از آنجا به 

 .473بيمارستان یوالخ بردند

ساعت  3الي2گذشته در نتيجه ددود بخاطر اینکه صبح بوده هيچ ماشيني از آن ناديه نمي
عليرغم اینکه خون زیادي  ،سانند طبق گرته شاهدانربفد او را به بيمارستان مركزي یوالخ مي

كرده. به هيچکدام از جراداني كه از گنجه یا از او رفته بوده اما هنوز بيهوش نبود و صحبت مي
اما جرادان باكو كه با  .قراباغ آمده بودند اجازه مفالجه نداده بودند تا جراداني از باكو برسند

ساعت به بيمارستان یوالخ رسيدند و اندكي نگذشته خبر 6ليا5شدند بفد از هواپيما آورده مي
مرگش را ابتدا به برادرش ميرخليل كه خود پزشک بود و در كنار اتاق جرادي ایستاده بود دادند 

برخي منابع مفتقدند كه در پشت توادف، 474.سپس نهادهاي رسمي دولت را در جریان گذاشتند

را نه به باقروف بلکه به سران مسکو نسبت ه اما آنوري وجود داشتاي براي كشتن پيشهتوطئه

وري هنوز به هوش بود خواهش كرد از باكو برادرش را كه جراح پيشه»نویسند:و مي475دهندمي

بود آورده شود اما مانع شدند و خواست پسرش را بربالين او بياورند او را نيز باخبر نکردند اما تنها 
شود كه در ده ميجراداني از باكو به همراه پرستار آور ،يمایيژوئيه هواپ12یک روز بفد یفني در 

 .476وري فوت كرده بودهيشهاین زمان پ

وري بدست مقامات مفتقد است كه پيشه« وريزندگي و محيط پيشه»اما نویسنده كتاب
 وري  دست داشته است: روسي كشته شد و باقروف نيز در مرگ پيشه

وري را به گردن نگرفته و كوشيده آنرا دستور پيشه ، باقروف قتل...اگرچه در محاكمه

 . 477مسکو قلمداد كند اما بدون شک در اجراي دستور مسکو او دست داشته است

وري و باقروف، وري  نيز ضمن برشمردن اختالفات پيشهعلي توده شاعر و از دوستان پيشه

اند روف را رد كرده و نوشتهنقش باق ،اما اكثر منابع 478.كندذكر مي وريباقروف را قاتل پيشه

 479.كردهوري دفاع ميخر عمرش از پيشهكه باقروف تا آ

وري  را پس از توادف اف مفتقد است كه پيشهوري، پرفسور شوكت تقي درباره مرگ پيشه

جهانشاهلو نيز  رسد همين نظر درست باشد.كه به نظر مي .480انددر بيمارستان با آمپول كشته

وري عمدي بوده اما وري بود مفتقد است كه مرگ پيشه کترین فرد به پيشهكه در آن زمان نزدی
 نویسد: جهانشاهلو در این مورد مي .در اثر مسموميت در بيمارستان بوده است

وري  گویند باقروف به پيشه كه مي وري بودم این  من در شوروي همه جا در كنار پيشه
وري در راه )كيروف آباد( در  دادند كه پيشه اهانت كرده از بيـ و بن دروغ است...به من خبر
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  481هاي مسموميت در آن بود. اثر توادفي درگذشته است. وقتي رفتم و جنازه را دیدم نشانه

داند و مفتقدند كه اولين بار  وري بدست باقروف را ساختگي مي شميده نيزكشته شدن پيشه

دّ هرگونه توطئه در مرگ ميرتقي موسوي نيز ضمن ر482.توده مطرح ساخته است را علي آن

 نویسد: وري مي پيشه
من خودم در ارتباط نزدیک با این دادثه بودم. روز قبل از دادثه ما در گنجه بودیم 

براي سركشي و تبادل نظر و كمک و مساعدت  …اف  یحيي و قلي وري به همراه غالم پيشه
ري( را صدا كردم و و به افراد فرقه به گنجه آمده بود من، مليکيان )شوفر شخوي پيشه

ساعت دركت فردا را با ایشان در ميان گذاشتم چندین بار هم تذكر دادم كه با ادتياط بيشتر 
شناختم  ادتياط را مي و سرعت كمتر رانندگي كند چون از ایران از زنجان این راننده بي

بفد از هایي كه بفد از دادثه از مليکيان به عمل آمد، روشن ساخت كه ایشان ...بازجویي
جداشدن از ما با تفدادي از دوستان خود به یک مشروب فروشي رفته و تا پاسي از شب را در 

كه ممکن بود سروقت نتواند آماده باشد و یا از خواب بيدار شود،  اند. این گساري كردهمي آنجا
ماند تا ساعت  خوابي و مستي منتظر مي كند و با آن دالت بي وي از خوابيدن صرف نظر مي

برد و یا با  خوابي شب قبل خوابش مي دركت فرا رسد. ... مليکيان تحت تأثير ميگساري و بي
كند. سرانجام ماشين از كنترل او خارج شده، دو چرخ سمت راست از  سرعت زیاد رانندگي مي

كنند و در نتيجه فرمان از دست  شود و با جدول بتوني كنار جاده برخورد مي آسرالت خارج مي
شود. اصابت ماشين با كناره جدول بقدري شدید بود كه بخش اعظم اتومبيل  ارج ميراننده خ

  483آید... داغون شده و به صورت خورده آهن در مي

وري به شدت ضد و نقيض است و پرتوي بر زوایاي  ها در مورد مرگ پيشه به هر دال ارزیابي
وري، بيشتر متأثر از  گ پيشههاي آنان در مورد چگونگي مر افکنند. قضاوت تاریک مرگ او نمي

اما در اینجا بهتر  .نوع نگرش و دلبستگي یا عدم دلبستگي به نظام سوسياليستي شوروري است
وري  نيز در این است به محاكمه باقروف و سخنان شاهدان آن بپردازیم چرا كه از مرگ پيشه

رسد سخنان ظر مي. به نهمحاكمه سخن رفته و به عنوان یکي از اتهامات باقروف مطرح شد
 تر باشد:شد دقيق ابرازلطيف صمد اوغلو به عنوان یکي از شاهدان كه در محکمه 

در 1۹4۹الي1۹44ام و از در سازمان اطالعات داخلي شوروي بوده 1۹50الي1۹30من از سال
وري  كيلومتري یوالخ ماشين پيشه14در 1۹47ام در ژوئنیوالخ مدیر شفبه ک.گ.ب بوده

محض اینکه اطالع پيدا كردم به شبانه عازم محل دادثه شدم ماشين  توادف كرد به
را كه خرد شده بود پيدا كردم ماشين به نرده كنار پل اصابت كرده بود چهار نرر « هادسون»

داخل ماشين بودند اما در محل دادثه تنها راننده ماشين گارنيک مليکيان مانده بود او اسناد 
منات و  10000ت گرفته ایستاده بود وقتي او را گشتم از جيبش مربوط به سرنشينان را در دس

-پيدا شد كروكي دادثه را كشيدم و به یوالخ برگشتم به بيمارستان رفتم پيشه« والتر»یک كلت



 203 /از مرکز  زیگر یهاظهور احزاب و تشکل 

وري هنوز بهوش بود پایش و یکي از ستون فقراتش شکسته بود و سرش نيز آسيب دیده بود 
خم سطحي برداشته بود اما چون صورتش زخمي شده یحيي زاف نيز بهوش بود ژنرال غالمقلي

 وري خواستم در مورد توادف صحبت كند...توانست صحبت كند من از پيشهبود نمي

سال در ایران زندان 11وري چند بار كلمه خيانت را بر زبان آورد و گرت : كه من در آخر پيشه
ا از پاي درآورند اكنون با این خيانت، السلطنه نتوانستند مرانررادي را تحمل كردم رضاشاه و قوام

 آنها به هدف خویش رسيدند.

كند اینکه ماشين خودت و راننده خودت وري پرسيدم چرا چنين توور ميمن از پيشه
 یحيي است.وري جواب داد كه ماشين و راننده هر دو مال غالماست...پيشه

نشيند اما این دففه او را ننده نميوري به من گرت كه او هرگز در جلوي ماشين و كنار راپيشه
 كنار راننده نشانده بودند.

وري خراب شد و كمک خواست من بالفاصله به در خالل صحبت یک مرتبه دال پيشه
ساعت بفد هواپيما آمد كریموف  6الي5یمليانوف در باكو زنگ زده او را در جریان گذاشتم. ددود 

درمان، پرفسور ذوالرقار محمداف، سرگرد  اف مفاون وزیر بهداشت ومفاون وزیر، سليم
 ساریجالينسکي و پرستاران با همين هواپيما رسيدند.

وري را به عهده گرفت طبق خواسته پرفسور ذوالرقار محمداف شخوا عمليات جرادي پيشه
 خان تاليشينسکي از گنجه و جراح اسریان از قاراباغ رسيده بودند.من دكتر متخوص قاسيم

ن گرت كه در شب پشت فرمان به خواب رفته و باعث توادف شده اما او براي راننده ملکيا
اینکه آسيب نبيند فرمان را با تمام نيرو دو دستي گرفته بطوري كه فرمان دو تکه شده پس این 

كنم كه این دهد كه او در خواب نبوده و قبل از دادثه آگاه بوده من چنين ادساس مينشان مي
وري بوده است من براساس دالیل زیر بلکه عمدا براي به قتل رساندن پيشه دادثه توادفي نبوده
 ام:به این نتيجه رسيده

 ۹0وري در شب به نوخا برده شود راندن ماشين با سرعت(هيچ ضرورتي نداشت كه پيشه1
 نيز به هيچوجه واجب نبود. متركيلو

ده راننده نيز راننده خودش یحيي برده ش(او سوار ماشين خود نبوده بلکه با ماشين غالم2
 اند.نبوده و اینها توادفي نبوده

رئيس ک. گ. ب منطقه شامخور به من گرت « سركيسوف روبن ميرزیویچ»پس از این اتراق
راننده ملکيان، پسر رئيس داشناک ایران بوده و مادرش پلياک گاال نيز جز كاركنان سرارت 

وبن ميرزیویچ به ملکيان مشکوک شده شروع به بریتانيا بوده است به همين دليل، سركيسوف ر
گيرد كه ملکيان به تازگي از كند او از ک.گ.ب آذربایجان استفالم كرده دواب ميكار مي

 ک.گ.ب شفبه الف آذربایجان داراي كارت بوده است.

سرهنگ فرسوف وزیر امنيت دولت نخجوان بفد از توادف به من گرت كه خيلي قبل از 
با تلگراف به یمليانوف، وزیر ک.گ.ب جمهوري آذربایجان گزارش داده كه  توادف ماشين، او
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اما ک.گ.ب آذربایجان و وزیر آن یمليانوف خيلي قبل از خارجي است ملکيان مامور اطالعات 
 اینکه این اتراق بيرتد به مسئله توجه نکرده.

ري بودند بفدا مورد واما مسئله مهم این بوده كه تمام كساني كه مرتبط با دادثه مرگ پيشه
آزار و اذیت باقروف و یمليانوف قرار گرفتند سركيسوف روبن ميرزیویچ رئيس ک.گ.ب منطقه 

هاي مرا نيز از ارگان .شامخور از كار در ک.گ.ب كنار گذاشته شد و االن مدیر دمام است
ر بود فرجوف در نخجوان وزی .ک.گ.ب كنار گذاشتند در دال داضر مدیر مدرسه اتومبيل هستم

اف رئيس دبيرخانه بود ولي پس این نوري قلي ،برعکس .در دد مدیر یک شفبه تقليل داده شده
 «اتراق به پست مفاون وزیر ارتقاع داده شد...

 لطيف صمد اوغلو در پایان سخنان خود گرت:
وري پس از زخمي شدن اصرار كه پيشهالبته باید به دقایق دیگري نيز اشاره كرد این

آباد بود دداكثر در اش در كيروفساله 20پسرش را بر سر بالينش بياورند و پسرداشت كه 
وري توانست خودش را به پدرش برساند اما آنان به این خواهش پيشهعرض یکساعت مي

وري عمدي بودن توادف را به ترسيدند كه پيشهتوجه نکردند علت آن مفلوم بود آنان مي
اند اما اینکه چه كسي او را وري را كشتهكنم كه پيشهميپسرش بگوید...در نهایت من فکر 

 .484كشته من دليلي در دست ندارم

وري  به عمدي بودن دادثه توادف پيشه« خاطرات مربوط به ایران»نوروزاف نيز در كتاب 
 نویسد:تاكيد كرده مي

ستي شناسم كامال جاده هموار و بدون پوري توادف كرده خوب ميكه پيشه در آن جاده
وري به دوستانش و بلندي است و آسرالت شده است داشيه جاده نيز سنگچين شده بود پيشه

داد اما هميشه با ماشين خودش زد و به آنان در مبارزه اميدواري ميها زیاد سر ميو فدایي
وري كرده ...در سررها هميشه پيشهیحيي سرر ميكرد اما این بار با ماشين غالممسافرت مي

اش در كنار راننده نشسته نشسته اما این بار برخالف عادي هميشگيقب ماشين ميدر ع
صيح راه افتاده بودند و توادف نيز یک ساعت بفد از دركت اتراق  6بوده...در گنجه ساعت 

گویند راننده را در پشت فرمان خواب برده اما در روزهاي تابستان راه افتادن در افتاده و مي
شوند چرت زدن ن هم زود نبوده و كساني كه صبح زود مشغول كار ميصبح چندا 6ساعت 

  485در آن ساعت چندان مفمول نيست...

اجازه خاک سپاري او در باكو داده نشد از این رو  1326خرداد 10وري  در با كشته شدن پيشه
 به خاک سپردند. پس از«پوزوناخ»اش در جسد را بدون سر و صداي اضافي در باغچه یيالقي

دتي اجازه نوب سنگ قبر داده نشد و روي قبر او را گلکاري كردند تا محل قبرش  ،آن
 مشخص نشود. 

وري ، ماموران وزارت امنيت دولتي آذربایجان بالفاصله پس از شنيدن خبر مرگ پيشه
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هاي او را ضبط كردند در بين این بازرسي و نوشته ،شوروي اتاق كار او را در اتحادیه نویسندگان
شد البته كتاب دو جلدي تاریـ جنبش دمکراتيک آذربایجان ایران دیده مي غذها، دستنوشتهكا

شود. در نامه پنج جلد دوم هنوز كامل نشده بود در هر دو جلد كتاب، مهر ک.گ.ب دیده مي
-اي كه بوسيله كميته مركزي دزب كمونست آذربایجان به مسکو فرستاده شده موطريصرحه

كامل دادثه اشاره كرده این تنها اشاره از مقامات عالي دزب است كه به  یف به مشکوک بودن
مقام مسئول ک.گ.ب در آذربایجان شوروي كه به  .وري  داللت داردمشکوک بودن مرگ پيشه
وري  پرداخته بود هنگام انجام دادن سرر ماموریتي خود به مسکو به تحقيق در مورد مرگ پيشه

باغ از هر »اند كه وري نيز گرتهدان مراسم دفن جسد پيشهشاه486.علل نامفلومي كشته شد

طرف در دوار ماموران بود ما به سختي توانستيم خود را به داخل باغ برسانيم البته پس از دفن 

 «487.وري  نيز ورود به باغ ممنوع شدپيشه

مدا به ع وريرسد پيشهتوان گرفت اینکه به نظر ميهاي باال مياي كه از این نوشتهنتيجه
خورد كه در توادفات ها موارد متفددي به چشم ميقتل رسيده است چرا كه در آن سال

اند اما آیا باقروف در قتل او مشاركت داشته یا نه؟ ساختگي از سوي داكميت سر به نيست شده
چنين روابط اثبات نشد و هم ورياز یک طرف در محاكمه باقروف مشاركت او در قتل پيشه

 وري  هميشه دسنه و دوستانه بوده است.پيشه باقروف با

ماند اینکه اگر مقامات كرملين توميم بر دذف اما سئوالي كه در اینجا همچنان باقي مي
گرفته باشند مگر امکان دارد كه باقروف در چنان جایگاه باالیي كه قرار داشت از این  وريپيشه

اش در این قتل ه دتي عليرغم ميل باطنيخبر بوده باشد به هر دال، امکان دارد كمسئله بي
 دست داشته یا سکوت كرده باشد. 

كيلومتري باكو( دفن كردند  45اي در شهر بزونا ) وري را پس از مرگش، ابتدا در باغچه پيشه
وري در آن محل و اصرار آنها، باعث  هاي ایرانيان تبفيدي با دفن جسد پيشهامّا به خاطر مخالرت

وري را بيرون آورده و  آذر، مقامات شوروي جسد پيشه 21بيستمين سالگرد در 1۹65شد كه در 
به گورستان فخري باكو كه مدفن قهرمانان و بزرگان ادبي و هنري و نظامي این جمهوري است 

كنند مزار جدید او با یک تابوت بتوني مخووصي درست شده بود تا بفدا در زمان الزم،  منتقل 
آید كه سنگ قبرش از تبریز امکانپذیر گردد. از اسناد فرقه چنين برميهایش به انتقال استخوان

 488.تني  از اكراین آورده شده بود 50جنس گرانيت و مرمر به وزن 

خورد و تقریباً در  اش به چشم مي اكنون در سمت راست این گورستان، گورِ او با مجسمه
قرار دارد. پسر او )داریوش( نيز كه در زمان مرگ پدر  دانشيان یحيي روبروي گورِ او گورِ غالم

سال داشت  با دخترعمه خود ازدواج كرده به آلمان مهاجرت كرده و به راهي كامالً متراوت از 20
داري را براي هاي دامنهتالش ،موور ردماني، سرخورده و زخمي راه پدر رفت و زنش مفوومه
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ساواک در 489.به ایران بازگشت1346بهمن  18یران آغاز كرد و سرنجام در در بازگشت به ا

 ایران تالش كرد براي استراده تبليغاتي او را به موادبه با روزنامه زن بکشد اما موفق نشد.

استالين نه اولين و نه آخرین رهبر در تاریـ بوده و خواهد بود كه براي رسيدن به منافع خود 
را ها نيز بدست خود آن انت كرده و پس از منقضي شدن تاریـ مورفشدمای هایياز جنبش
در این شکي نيست كه  اما هاي تراژیک، تاریـ درازدامني دارندكند چرا كه این قوهقرباني مي

ها پيش، به خاطر انتقادات تندش از رهبران روسيه، دتي از شخص استالين از مدت وريپيشه
محمدامين چون د و او نيز به مانند رهبران دیگر آذربایجان روي دست سران كرملين مانده بو

 شان خورده بودند طرد شده بود.زاده، نریمان نریمانف كه زماني انگ قومگرایي بر پيشانيرسول

اي در اما در هر دال در این شکي نيست كه این دوتا ميرجفرر نقش اصلي و تفيين كننده
 ودند یکي در این سوي ارس در روستایي در خلخال دربوجود آوردن فرقه دمکرات بازي كرده ب

متولد شده بود هر  18۹6/1275و یکي به فاصله اندک در آنسوي ارس در قبا در  18۹3/1272
شان بود اما بودند از لحاظ سني سه سال فاصله بين رک و از شيرتگان و رهبران كمونيسمدو ت

 54سال پيش در ۹گره زده بود یکي دست تقدیر گویي براي هميشه سرنوشت آنها را بهم 
سالگي به 5۹سال بفد، آن دیگري در سن ۹سالگي به طرز مشکوكي كشته شده بود و اكنون 

. یکي از اتهاماتش نيز دست داشتن در قتل ميرجفرر اولي 490محاكمه كشيده شده و تيرباران شد

 ،نه فرقه دمکرات بوجود آمددال هيچکس به اندازه او آگاه نبود كه چرا و چگو!... اما با اینهبود
 وري  چگونه و چرا كشته شد،هيچکس به اندازه او آگاه نبود كه پيشه ،چرا و چگونه از بين رفت

كرد بيشتر دادگاه را نه محکمه كه مضحکه تلقي اما در روز دادگاه، او در عالم خودش سير مي
 ا خود به گور برد.كرد و سرانجام نيز بخشي از دقایق تاریخي را براي هميشه بمي

پس از مرگ استالين، براي محاكمه باقروف و سرلشکر آقاسليم 1۹56دادگاه در سال
اف)وزیر كشور جمهوري آذربایجان( و سرلشکر یميليانوف)رئيس ک.گ.ب. جمهوري  آتاكيشي

طول كشيد او به عنوان  روز 12آذربایجان( تشکيل شده بود در جریان محاكمه باقروف كه 
كه « افیامن یوسف»شد.  اول به جرم كشتار، شکنجه و تبفيد مخالران محاكمه ميمتهم درجه 

كرده در آن زمان در دادگاه دضور داشته و در دفتر دادستاني به عنوان رئيس بخش كار مي
در تمام جلسات دادگاه دضور »گوید: اي در مورد محاكمه باقروف ميها بفد در موادبهسال

كردند اما هيچ ترس و یض بود زیر بازوهایش را گرفته وارد دادگاه ميداشتم باقروف خيلي مر
ها انسان كشته شده و تبفيد گشته و در مقابل هزاران هزار و دتي مليون« اي نداشتواهمه

در  «من به آن نظام اعتقاد داشتم»گرت: كرد تنها ميكودكان یتيم مانده، هيچ كدام را انکار نمي
كشتن من نباید بوورت تيرباران باشد بلکه من شایسته آن هستم  هایش گرت كهآخر صحبت

 491.در مسکو تيرباران شد1۹56مي7سرانجام در  او«. كه شقه شقه بشوم
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وري، ميرداماد منجم و پيشگوي روستایشان در دق وي به پدر و در وقت تولد ميرجفرر پيشه
ر نگهداشتن او از گزند روزگار اي خواهد داشت براي دواو زندگي پر مخاطره»مادرش گرته بود 

 «.به مدت هرت سال، هم وزنش برنج و گندم صدقه دهيد و والدینش نيز چنين كرده بودند...

گرا، متواضع و رنج كشيده كه كرد: مردي چپاما پيشگوي روستا باید به آن مطلبي اضافه مي
هایش هم، نه اكامياش خواهد دید و مسبب اصلي نهاي بسياري در زندگيها و ناكاميشکست

داري، بلکه از سوي دشمنانش چون نظام سلطنتي ایران یا عمالِ انگلستان یا آمریکايِ سرمایه
اش در بار رفقاي روسياش خواهد بود و او استاد عبرت نگرفتن از تاریـ خيانتدوستان روسي

 دق خود و مردم خود خواهد بود!.

ارستان، غرق در خون و خنجر دوستان شاید در آن لحظات آخري كه بر روي تخت بيم
بجا آوردن این نشسته برقلب، چشم انتظار دیدن تنها پسرش بود و مقامات امنيتي روسي از 

كردند غمگينانه، بارها این شفر شاعر عرب را زیر لب اش نيز دری  ميآخرین خواسته ساده
 زمزمه كرده باشد:

 یک زماني برادراني داشتم من »

 ند پيراهني از زره فوالدین اعتماد داشتم! به آنان به مان

 بينم كه اما امروز مي

 اند، همگي دشمن من شده

 دیدم آنان را به مانند تيرهاي نوک تيزي مي

 واقفاً چنين بودند

 « اند!اما اینک قلب مرا سوراخ كرده

 

 

 های مالمصطفی بارزانیآوارگی ـ 21

 
 كه وطني از آن خود ندارندواي به دال آناني                                                                  

   نيچه                                                                                                              

ني وارد نقده ها در نقده بودند كه سرهنگ غراري به نمایندگي از طرف سرتيپ همایوبارزاني
خواهد كه براي مذاكره به تهران بياید. موطري بارزاني با شده ضمن مذاكره با بارزاني از او مي

شيـ ادمد كه رئيس روداني و برادر بزرگ او بود مشورت كرده با صالددید او موافقت كرده و 
ي، به همراه آذر به مهاباد آمده پس از دیدار با ژنرال همایون2۹در مفيت سرهنگ غراري در 

آرا و قوام مذاكره رزم گردد تا با شاه وسرهنگ غراري، ميرهاج و عزت عبدالفزیز عازم تهران مي
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به افراد ایل سرارش كرده بود كه اگر تا ده روز از تهران برنگردد بر عليه ارتش ایران  492.كند

 وارد جنگ شوند.
خواسات وارد  ایران نماي  این مذاكرات براي هر دو طرف ضروري بود از یک طرف، دکومت

هااي  درگيري با قواي متهور و بسيار ورزیده بارزاني گردد كه سابقه مبارزاتي طاوالني باا دولات   
عثماني و عراق داشتند و از طرف دیگر، بارزاني نيز در پي اغتنام فرصت بودند تا بهار سر برساد  

ها و زنان و كودكان اه خانوادهچرا كه در ميان برف و بوران و انسداد راهها، امکان دركت به همر
 پيشنهاد شد: ن به بارزاني سهدر تهرا سخت بود.

 هاي خود را تحویل داده تا به همراه خانواده و ایلشان كه در دادود راه دل اول اینکه، سالح

راه دال دوم اینکاه،    همادان اساکان یابناد.    نزدیکاي  در واقع الوند، نرر بودند در منطقه10000
دهد در ایاران  ها سابقه محکوميت دارند دولت ایران به آنها اجازه ميان بارزانيكساني كه در مي

هاي خود همگاي  فورا با خانواده ،بمانند ولي بقيه خاک ایران را تخليه نمایند. راه دل سوم اینکه

 493.خاک ایران را تخليه كرده به عراق بروند

ورت باا بارادر بازرگش شايـ     بهمن به اتراق سرهنگ غراري براي مش۹موطري بارزاني در 
گردد ظاهرا پس از مشورت، راه دل سوم یفني بازگشت به ادمد كه رهبر قبيله بود به نقده برمي

توانساته باا دو  پيشانهاد    كنند. دالیل متفددي وجود داشته كه بارزاني نماي عراق را انتخاب مي
در باين نيروهااي او   اش ایان باوده كاه    دیگرِ دکومت ایران موافقت كند یکي از دالیال مهام  

افسراني عراقي و همچنين ایراني وجود داشته كه برعلياه دکومات خودشاان جنگياده بودناد و      
شان مرگ دتمي بود همچنين، خودِ موطري بارزاني نيز نسبت هايمجازاتشان از سوي دکومت

سپس باه  به دکومت ایران بدبين بود در نتيجه، او تا آمدن بهار، سه ماه در اشنویه سپري كرده 

 494.كند از ایران خارج گرددهمراه افرادش سفي مي

آرا رئيس ستاد ارتاش و  يمسارادمدي وزیر جنگ، تيمسار رزمدر تهران كميسيوني مركب از ت
وزیر امور خارجه در وزارت دارائي تشکيل شد و پس از مذاكراتي توميم گرفته شد كه چون ایل 

اند در نتيجه، كميسيون توميم گرفات  در ایران شده بارزاني مایل به قبول تابفيت و اسکان دائم
الحساب مبل  سه مليون ریال براي هزینه یک ماهه افراد بارزاني اختواص دهد همچناين،  علي

تهيه وسایل دركت آنها ففال در محلي موقتي فراهم شود تا بفدا در نقاطي مناسب اساکان داده  

هيئات وزیاران ضامن تایياد تواميم       495.دداري اشاتغال ورزنا  شده و به امر كشاورزي و دشم

دارد كاه كميسايوني مركاب از نماینادگان وزارت جناگ و      مقرر مي»كميسيون براي اجراي آن
دارایي و كشور هرچه زودتر به نقاطي كه افراد ایل ففال سکونت دارند دركت نماوده و در خلاع   

ا باه نقااط مناساب    سالح و پرداخت وجه و سرشماري و تامين اعاشه و تهيه وسایل دركت آنها 



 209 /از مرکز  زیگر یهاظهور احزاب و تشکل 

 «496اقدام و نظارت كامل بفمل آورند

-بهمن مهلت ضارب 15نظرش تغيير یافته بود روز  ،گشت از تهراناما مالموطري پس از باز

شد وقتي زمان مهلت سپري شاد سارتيپ هماایوني در    ها تمام ميالفجل ستاد ارتش به بارزاني
ران گرفتاه شاده باود، باه اجارا در      نقده از وي خواست كه در اسرع وقت توميمي را كه در تها 

ساعت مهلت خواست تا شيـ ادمد را ببيناد و نظار وي را نياز در     24بياورد، مالموطري از وي 
این رابطه جویا شود مالموطري پس از دیدار با شيـ ادمد، به همایوني پاسـ داد كه شيـ ادمد 

 رود.زیربار توميم تهران نمي

-يز پيشنهاد تهران را نپذیرفته بود، اما در تهاران نماي  رسد كه مالموطري خود نبه نظر مي

خواست این نظر را به طور شراف به دولت ایران ابراز نماید و اعالم آن را به تأخير انداختاه باود   
او منتظر سپري شدن زمستان و باز شادن   .تا پس از بازگشت و جستن از خطر، آن را علني كند

ان را در اشنویه گذراندناد اماا باه اواخار اسارندماه كاه رسايد        ها سه ماه زمستراهها بود. بارزاني
تا  1325اسرندماه  21 ها ازبارزاني .دمالت ارتش ایران براي بيرون راندن آنها از منطقه آغاز شد

هاا در  در چندین منطقه با نيروهاي نظامي ایران درگير شدند و این درگياري 1326فروردین  24
ارمري( ایران منفکس شده كه البته بدون اینکه به ميزان تلراات  اسناد مختلف وزارت كشور)ژاند

 شاره شده باشد.اهاي ارتش و شکست

ها متحد بيگ كه پيشتر با بارزانيبرخي رؤساي عشایر مانند  رشيدبيگ و نوري ،در این زمان 
باا  بودند تسليم ارتش شاهنشاهي شدند دتي فراتر از آن، راه مزدوري در پيش گرفته و به جنگ 

رخ داد كه جزیي بود اما جنگي شدید « ورترگه»اسرند در24اولين برخورد در  .ها پرداختندبارزاني
در نالوس)واقع در بين نقده و اشنویه( روي داد كه در آن یک گردان پياده 1325اسرندماه  26در 

درجاه  17افسر و  5سرباز كشته شدند و  12در این جنگ یک افسر و  .ایراني تقریبا متالشي شد

این شکست ارتش ایران بازتاابي گساترده    497.ها در آمدندسرباز نيز به اسارت بارزاني300دار و 

داشت. بر طبق گزارش فرمانده هنگ ژاندارمري اروميه، درگيري بين طرفين باار دیگار در دوم   
ف آباد رخ داد كه در طي آن، ارتراعات به توردر ارتراعات جنوبي و غربي شيطان1326فروردین

ها و مهمات آنهاا را باه   ها سالحشوند و بارزانيها كشته ميآید اما دو نرر از ژاندارمارتش در مي

-نرر از ارتشي14درگيري دیگر در روز سوم فروردین روي داد كه در نتيجه آن،  498برندیغما مي

 499.ها در آمدندتن دیگر به اسارت بارزاني16ها كشته و 

ادمد برادر ارشد  با شيـ كه اكثریت داشتند ایل غيرنظامي اهانهمر 1326فروردین  24روز در 
اميد به  نيز كردند. مالموطري تسليم دولت عراق به را مالموطري از رودخانه گادر گذشته خود

بودند  كرده تسليم را ادمد خود شيـ با كه افسري چهار اعدام داشت اما بخشش دولت عراق 
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 ایران و تركيه چون .نداشته باشد شوروي جز رفتن به  راهي باعث شد كه او از عراق بازگشته و

چرا كه تا این زمان، او با قواي سه كشور عراق،  500نبودند آنها به پناهندگي دادن به  مایل نيز

نرر از نيروهایش كه همگي مردان  500ایران و تركيه جنگيده بود پس مجبور شد به همراه 
دركت كند در این راهپيمایي شورانگيزِ دوباره كه ددود جنگي بودند از مرز عراق بسوي شوروي 

كشد آنان در درگيري متفدد با قواي ایران، عراق و تركيه بارها وارد خاک تركيه ماه طول مي دو
از مرز تركيه وارد  1326گردند و سرانجام در پنجم خردادو عراق شده سپس به ایران باز مي

روز كه  20ایران و روسيه، پانود كيلومتر را در عرض ایران شده و بسوي شهرستان ماكو، مرز
خرداد به رود 26كنند تا اینکه در هاي متفدد با ارتش ایران بوده راهپيمایي ميتوام با درگيري

 رسند.ارس مي
خرداد داده 16در دستوري كه در  هشاه كه در این زمان در دال دیدار از شهر اردبيل بود

ها كامال پيداست او در ها و عملکرد ارتش در قبال بارزانيشکستاش از نارضایتي و عوبانيت
ها تماس نگيرند شدیدا ساعت دیگر با بارزاني 48تا ها اگر فرماندهان ستون»نویسددستورش مي

 ۹كند اما در آرا رئيس ستاد ارتش نيز دستورات شدیدي صادر ميو رزم 501«تنبيه خواهند شد

 500كه نيروهاي  آیدميداغ بين خوي و ماكو درگيري پيش خرداد در كوه قزل1۹47/1۹ژوئن 
سازند، تلرات ارتش چنين ذكر شکست سختي بر ارتش ایران وارد مي بار دیگر،نرري بارزاني 

ها برخي سربازان سه یا چهار گلوله خورده و زخمي. و در بين زخمي 35كشته و  31شده: 
ها دو چشم خودش را از دست داده نرجار نارنجکسروان بخردنيا فرمانده گروهان نيز در نتيجه ا

خرداد نيز گرداني از ارتش در جاده 1۹ها تنها دو نرر جان باخته بودند. در شب بود اما از برزن
اي به سرنشينان ها شده و بوسيله نارنجک، تلرات قابل مالدظهماكو و شوط گرفتار بارزاني

السلطنه درگيري در گزارش فرماندار ماكو به قواماین  502هاي دامل سربازان وارد آوردندكاميون

 چنين منفکس شده:
محترما به عرض دضر اشرف ميرساند طبق اطالع داصله بارزانيها از قزلداغ عبور و پس 
از توادم مختوري با قواي دولتي كه منجر به تلراتي از طرفين شده بقریه هاسون وارد و 

 503..ساعت در قریه مزبور متوقف شدند.36قریب 

موفقيت آميزشان  راهپيمایيایران و  بهاز مرز تركيه  1326در پنجم خردادها بارزانيدوباره ورود 
 گردندوارد خاک روسيه مي خرداد 26پيموده و سرانجام در  روز 20پانود كيلومتر را در عرضكه 

این  طوریکه دره ب ،در تهران انتقادات تندي نسبت به عملکردهاي ارتش گردد كه باعث شد
چندین آتشبار و دو گردان پياده، دو هنگ سوار،  15رتش ایران بال  بر ا ،غربيزمان در آذربایجان

  .504!گروه نيروي هوایي داشت
خرداد به رود ارس رسيدند بيمار، گرسنه، دتي  25گروه پانود نرري بارزاني سرانجام در 
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-از دیدن وضع كه پيچيده بودند هاي كهنهكرشي به پا نداشتند! بجاي كرش بر پاهایشان پارچه

شد. سه پوست بزي را بوورت خيک درآورده باد كرده و بوورت شان، مو بر تن آدمي راست مي
كلک درآورده سوار بر آن شدند از رودخانه دسته دسته عبور كردند و بقيه نيز از طریق گداري 

گروه  1326خرداد 26در  بدین ترتيب،كه پيدا كردند وارد قلمرو اتحاد جماهير شوروي شده و 
نخجوان عبور كرده وارد خاک آذربایجان و جلرا شده از طرف طریق از ها نرري بارزاني 500

دکومت آذربایجان برایشان كرش و لباس بردند و یک جرت كرش خوب هم براي موطري 
-رگان دادههایي كه به پيشما امتناع كرده و گرت از همان كرشز قبول آنهبارزاني آوردند اما او ا

 . 505اند به او بدهند

تقریبا كمتر منابفي به  .گرددساله او در سرزمين شوراها آغاز مي12 هاياز این زمان، آوارگي
سال دضور او كه بيشتر در باكو گذشته پرده 12زبان فارسي وجود دارد كه به شرح این 

وصا، خاطرات پاول در این زمينه خوب هستند مخو اما منابع روسي و آذربایجاني 506.بردارد

( جالب است NKVDاي سازمان اطالعات شوروي)( مامور افسانه1۹۹6-1۹07سودوپالتوف )
او همان كسي است كه شاهکاري چون كشتن تروتسکي در مکزیک را در كارنامه خود دارد كه 

 فرستند. بالفاصله او را به سراغ بارزاني مي

سرانجام به  ،هاي متفدد با ارتش ایرانيريساله پس از درگ 44براساس این منبع، بارزاني 
دو نرر از افرادش وارد روسيه شده و نامه او را به  1326خرداد 24شود ابتدا در ارس نزدیک مي

خرداد، 25ژوئن/16افتاد. صبح كنند اما پاسـ مسکو به تأخير مياستالين تقدیم مامور مرزباني مي
گردد و شخوي خود اداطه شده بوده، ظاهر ميبارزاني در مرزهاي ایران كه توسط محافظان 

ها فقط یک خواهد مذاكره كند تا با قواي خود وارد اتحاد جماهير شوروي گردد. اما مرزبانمي
اند، توقيف كرده قوانين مرزي را نقض كرده كه وظيره دارند: اینکه وارد بحث نشوند و كردهایي

نرري كه زخمي بوده و یا گرسنگي امانشان را 160تفداد  1326 خرداد 26و خلع سالح كنند. در 
گردد به روي آن گروه اول كنند مالموطري وقتي مطمئن ميبریده بود از رودخانه عبور مي

خرداد، وزارت امور 28ژوئن/1۹كند، در تاریـ آتش گشوده نشد روز بفد، بقيه افراد را راهي مي
نویسد كه تفداد ود آنها را اعالم كرده و ميور ،داخلي اتحاد جماهير شوروي در پيامي به استالين

ترنگ،  303شود كه شامل: است. هر چه سالح همراه داشتند از آنها گرفته مينرر  4۹۹كل آنها 
فشنگ. آنان بخشي از  13000و  دوربين شکاري 13نارنجک،  54، كلت كمري 55مسلسل،  5

 ند.زارهاي طرف ایران پنهان كرده بودهاي خود را در نيسالح

-كردهاي بازداشت شده به نخجوان منتقل شده و در آنجا تحت دمایت مرزبانان قرار مي   

خود  .گردندشوند سپس به آبشرون منتقل ميگيرند. مدتي در جلراي شوروي نگهداري مي
بارزاني را از آنها جدا كرده پس از مدتي كوتاه كه در  شوشاي)قراباغ( نگهداشته بودند به باكو 
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ند در اینجا بود كه به محض رسيدن بارزاني به باكو، بالفاصله سودوپالتوف مامور فرستمي
آید بارزاني خطاب به او و باقروف سازمان اطالعات شوروي از طرف آبوكوف به سراغ او مي

 نویسد:گوید كه آماده است براي سوسياليسم بجنگد. سودوپالتوف در خاطرات خود ميبارها مي
نماینده دولت اتحاد جماهير شوروي به بارزاني مفرفي شدم. این اولين بار من به عنوان     

، بارزاني را یک ست واقفي روبرو شدم. با این وجوددر زندگي من بود كه من با یک فئودالي
، سال گذشته 100م. وي گرت: در طول تجربه دید سياستمدار با نروذ و یک رهبر نظامي با

اند و بيش از ها شورش كردهيها و انگليسها، ترکرانيان، عراقيبار عليه ای 80كردها بيش از 
 اند.بار آنها از دمایت روسيه برخوردار بوده 60

هاي آموزش ،در پاسـ، من اعالم كردم كه اتحاد جماهير شوروي آماده است تا افسران وي  
ادم كه اسکان كردها هاي نظامي ما دریافت كنند. به او اطالع داي را در مدارس و آكادميویژه

از آذربایجان به آسياي ميانه موقتي است تا زماني كه شرایط بازگشت آنها به كردستان عراق 

 507فراهم گردد ...

كند و اینکه آباكوموف اما در اینجا سودوپالتوف در خاطرات خود به نقطه جالبي اشاره مي    
براي تحويل كردهاي بارزاني در  به من سپرده بود كه به هيچوجه در مورد موافقت استالين

شود مدارس نظامي را با ميرجفرر باقروف در ميان نگذارم! علت آن در ادامه خاطرات روشن مي
خواست از وجود كردهاي بارزاني براي تثبيت اوضاع در آذربایجان ایران استراده كند. باقروف مي

بلکه در عراق و براي سرنگوني  یران،تواند نه در اكه بارزاني مياما در مسکو فرض بر این بود 
 رژیم عراق وابسته به انگليس مريد باشد. 

داشت كيش شخويت و پرستش مالموطري اما آنچه مقامات روسي را به تفجب وامي       
پرستيدند! بنابراین، براي از بين بردن و یا سست توسط همراهانش بود كه در دد خدا او را مي

بارزاني جدا كند  موطري اتحاد جماهير شوروي تالش كرد كردها را از كردن این رابطه، رهبري
هاي خود را داخل آنها كرده و براي تبليغات تا كردها را به جامفه مدني جذب كند! تفدادي از آدم

آميز نبود چرا كه گوش كردها براي غریبه موفقيتاصال كمونيستي در بين كردها كوشيدند اما 
 ها بسته بود! 

گوید هنگامي كه در تاشکند یک خبرچيني به محرل ين رابطه، پاول سودوپالتوف ميدر هم
 بارزاني فرستادیم اما بزودي این شخص كال ناپدید شد!.

ایجان ميرجفرر باقروف ارسال كرد هاي آذرباي به رهبر كمونيست، بارزاني نامه1۹47در اكتبر 
 د: موارد زیر را خواهش كروي و از 

 ه بدهيد تا با داميانم دیدار كنم.. به من اجاز1

 . ایجاد شرایط براي آموزش آنها.2
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 . سازماندهي چاپ یک ماهنامه.3

قبال كردها در پيش در اي كه . ارائه شکایتي به سازمان ملل در مورد سياست ناعادالنه4
 گرفته شده.

 . تشکيل جلسه با استالين.5

آبان بارزاني نامه دیگري به 23نوامبر/ 15شود در اما به تمناهاي او ترتيب اثر داده نمي
 نویسد:مي« رهبر ملل شرق»ميرجفرر باقروف نوشته ضمن ستایش باقروف به عنوان

ما واجب دانستيم كه سرنوشت خود را با كشور اتحاد جماهير شوروي پيوند زنيم، زیرا این   
به رزمندگان »خواهدروف ميهاست... وي در پایان نامه از باقگاه آزادي و اميد خلقتکيه ،قدرت

 508«نهضت آزادي كه در وضفيت بسيار پریشان، نااميد و تحقيرآميزي قرار دارند، توجه كنند
مشکوک بود چرا كه موطري بارزاني در زمان اقامت در  هابه رهبر كرداما ميرجفرر باقروف    

ا براي آشنایي با جلسات متفددي با كردهاي ساكن در اینجا برگزار كرده و باره ،آذربایجان
وي ، آثار نویسندگان و شاعران  و پيشنهاد ایروان رفته بوده، دتي با تالشكردهاي ارمنستان به 

در آن زمان  همچنين، .و یک رادیو كردي در ایروان افتتاح شده بود كرده در باكو منتشررا كرد 
انتشار ادبيات  جهت ايدانشکده زبان كردي در دانشکده پداگوژي ایروان افتتاح و كميته ویژه

اینها،  همگي )آرمگوزیزدات( تأسيس شده بود عالوه بر كردي در انتشارات دولتي ارمنستان
بخش كردي اتحادیه نویسندگان ارمنستان، گروه مطالفات كردستان در آكادمي علوم ارمنستان 

ایده بارزاني  ها،كرده بود و باالتر از تمامي اینتأسيس  را و دانشکده كرد در دانشگاه ایروان
همچنين، در  .بازگرداندن منطقه خودمختار كرد در آذربایجان بود كه باقروف از آن نررت داشت

وجود داشته. ایده بازسازي این ساختار ، كه بفداً از بين « كردستان سرخ»قلمرو الچين و كلبجار 
 رفت، هم در مسکو و هم در باكو با نگرش منري روبرو شد.

اي و سلسله مراتب سنتي در بين كردها راضي نباود البتاه   قروف از روابط قبيلههمچنين، با   
بارزاني یک درخواست مهم دیگري نيز داشت این كه، پس از بازگشت باه عاراق، اساتالين از او    

آیاد كاه   كند. اما از خاطرات ساودوپالتوف چناين برماي    دمایتبراي تأسيس یک كشور كردي 
كند كه قود دارد به نبارد علياه مقاماات    اي نداشته. بارزاني اعالم مياستالين به این ایده عالقه

ایران ادامه دهد و دولت شوروي اسلحه، مهمات و شرایط آموزش براي او فاراهم كناد و اجاازه    
بازگشت به ایران را بدهد اما این درخواست آخري براي هر دو رهبري هم در مسکو)اساتالين( و  

. علت آن مشخص است چون باز پاي مسائله نرات باه مياان     بود هم در باكو)باقروف( خوشایند
سادچيکف بوورت نسيه بسته شده بود و در صاورت تواویب   -قرارداد نرت قوام! چرا كه آیدمي

سادچيکف -قرارداد قوام 1326مهر  2۹شد و مجلس پانزدهم در مي قطفيمجلس پانزدهم ایران 
 كاه قارارداد رد  زرگ نشااند. هنگاامي  ر دل خرص برا رد كرد و داغِ امتياز نرت را براي هميشه ب
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نامياده باود ایان باار     « سياستمدار بزرگ خاورمياناه »السلطنه را  گردید، سادچيکف كه قبالً، قوام
 ناميدند!« رجل مرتجع»مقامات شوروي ضمن دمالت شدید، او را 

رقه دمکرات نيز ین فدر این زمان بار دیگر، در كنار تکاپوهاي كردهاي بارزاني، پروندۀ مهاجر
ب. گذشت و افراد مشخوي براي آینده انتخاب شدند تا امکانات الزم در جهت از دیدگاه ک.گ.

نرري را به مدرسۀ دزبي فرا خواندند تا  100آموزش آنان فراهم شود در مردله اول، یک گروه 
ونق ر« صمدورقون»دفتر مركزي فرقه در خيابان  .با آموزش ماركسيزم لنينيسم آشنا شوند

شد. رادیو همان كادر خود را در  گرفت و كار رادیو و روزنامه آذربایجان نيز از همين جا اداره مي
آذر گوینده بخش آذربایجاني، علي گالویژ گوینده بخش كردي و  چشم :تبریز به همراه داشت

 نيز یجانكرد. مسئول كل تبليغات رادیو همراه با نشریه آذربا داتمي نيز بخش فارسي را اداره مي

 . 509ریا بود به عهده محمد بي

در همين زمان، ميرجفرر باقروف)دبير دزب كمونيست آذربایجان( به استالين پيشنهاد كرد كه 
هاي سادل دریاي خزر براي آموزش نظامي منتقل شاوند  در یکي از اردوگاه نيزنيروهاي بارزاني 
لح شاوروي باه هماراه تجهيازات     هاي مسا افسر نيرو 25نهاد موافقت كرده و مسکو با این پيش

 .510نظامي، آموزش پانود نيروي بارزاني را به عهده گرفتند
-ماي « هجدهم برومر لویي بناپاارت »افتد او در ابتداي كتابآدم یاد سخن كارل ماركس مي

شود بار اول به صاورت تاراژدي و باار دوم باه صاورت      دوادث در تاریـ دوبار تکرار مي»نویسد
ل اینکه، تشکيل دوباره فرقه دمکرات و آموزش كردهاي باارزاني بواورت   و این بار مث« كمدي

 شد!.كميک تکرار مي
، 1326مهر2۹در كنار عدم توویب قرداد نرت ایران و روسيه توسط مجلس پانزدهم در 

 زدهالفمل شوروي مرزي متفددي جهت جلوگيري از عکس ست به اتخاذ تدابيردکومت ایران د
هاي فرقه و كردستان در خووص كنترل افراد باقيمانده از دکومتو در منطقه آذربایجان 

 داري را آغاز كرد.هاي دامنهدمکرات آذربایجان و جمهوري مهاباد، كوشش

از باكو در گزارشي محرمانه در مورد تحركات افراد  1326آذر 12كنسولگري ایران در تاریـ 
 نویسد:ن، چنين ميها به وزارت امور خارجه ایرافرقه دمکرات و بارزاني

پس از رد قراداد شركت نرت از طرف مجلس شوراي ملي با اجراي تحریکات ماجراجویان 
فراري ایران را تقویت نموده و بيش از پيش به آنها كمک و مساعدت كرده در وضفيت آنها 

 اند كه آذربایجان ایران جزوهاي چاپ بادكوبه بيان نمودهبهبودي داصل شده ...در روزنامه
اند...براي این منظور به نشر مقاالت و اتهامات و آذربایجان قرقاز و آذربایجان جنوبي نام نهاده

طرف ارس قناعت نکرده استاسيون رادیوي سري را در بيزوآباد  تبليغات و نشان دادن فيلم آن
كنند و به ماجراجویان نيز دستور داده نزدیک مردكان تاسيس و مرتبا تحریک و تهدید مي
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خواهند هاي مزبور را با وسایلي ميده روزنامه را نيز چاپ و انتشار دهند یقين است روزنامهش
در نقاط آذربایجان و كردستان منتشر نمایند...فرقه دمکرات را كه تقریبا از بين رفته بود ایجاد 

 511شود...الفاده تشکيل ميكرده و جلسات خووصي آنها در هر هرته یکبار غير از مواقع فوق

ها از بين افراد و رهبران فرقه بيشتر به نویسد كه روساین گزارش محرمانه در ادامه مي
ریا چهار نرر اعتماد و نظر دارند این چهار نرر عبارت از كاویان، پادگان، غالم یحيي و محمد بي

جاد یحيي دانشيان ایاي براي رسيدگي به كارهاي فراریان فرقه تحت ریاست غالمهستند و اداره
 شده...  

ضمن رصد  1326آبان21نوراله بهنام سركنسولگري ایران در باكو در گزارشي به تاریـ  
 نویسد:ها در خاک روسيه ميتحركات افراد فرقه دمکرات و بارزاني

كليه متجاسرین آذربایجان در بادكوبه اقامت دارند و مورد مهر و محبت اولياي امور 
هاي كرد عراق هم در این نوادي سکونت دارند و ره بارزانيباشند طایآذربایجان قرقاز مي

اند و مالموطري بارزاني لباس افسري پوشيده و داراي غالبا آنها را به خدمات نظامي گماشته
درجه نظامي است و فراریان آذربایجان و دانشجویاني كه متجاسرین به این صرحات اعزام 

اور ایران قابل مالدظه است...با عرض مراتب باال، اند...تجمع این عده در بادكوبه مجداشته
رود به عنوان دلسوزي براي اهالي اوضاع از هر ديث دائز اهميت بوده و ادتمال قوي مي

آذربایجان، مجددا شروع به تبليغات مضره در آن سامان بنمایند بنابراین اقتضا دارد به مناطق 
مال تحت مراقبت قرار داده نيروي الزم مرزي بيش از پيش توجه گردد و آمد و رفت را كا

تمركز داده و در جلب رضایت ساكنين نقاط و تحبيب نسبت به عشایر و ایالت در آن 

 512صرحات فرو گذار نشود...

كند كه اطرال روساي عشایر جالب اینکه در پایان این گزارش، سركنسول ایران پيشنهاد مي 
اطن به عنوان گروه به تهران ببرند تا عشایر را در ظاهر به عنوان ادامه تحويل اما در ب

كند كه در نقاط مرزي همچنين، پيشنهاد مي« مرتکب عمليات برخالف قاعده بشوند»نتوانند
ها انتخاب نگردد چون كردها مخالف آذربایجان، مامورین از اهالي محل و یا از بين آذربایجاني

مایل هستند كه استاندار یا فرماندار از »دهند و كردها به اصل و نسب خيلي اهميت مي .هستند
كند سر كنسول در آخر به دکومت ایران پيشنهاد مي«. اشخاص برجسته و از تهران گسيل گردد

اكراد با » نویسدكه به تحبيب طوایف اكراد پرداخته و رضایت آنها فراهم كند و در آخر مي
توان از آنها در موقع ترتيب هم ميشوند و بدین مهرباني و محبت ولو ظاهري باشد فریرته مي

 .«513استراده نمود

البته عملکردهاي دکومت ایران در این برهه هوشمندانه بوده و در تحبيب و جلب رضایت 
كه علي گردد بطوريگروههاي متنرذ در خطه آذربایجان و كردستان كوشيده و موفق نيز مي
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مورد پيشنهاد سركنسول ایران جهت  در1326دي ۹منوور استاندار آذربایجان یک ماه بفد در 
 نویسد:تحبيب و جلب رضایت طوایف مختلف در آذربایجان و كردستان مي

آید و در طرز رفتار مامورین دولت نسبت به سکنه نوادي مزبور توجه و دقت بفمل مي
د طوایف و عشایر كه باشد اما در مورنها ملحوظ است ميبطور كلي رعایت آسایش و رفاه آ

اند كه براي روساي آنها مزایا قائل شده ت نظامي مستقيما آنها را تحت نظر دارند بقدريمقاما
اي عناصر مشکوک را كه چندان سوابق خوبي هم ندارند به دد افراط رسيده چنانکه دتي پاره

 514مشمول مساعدت نموده به آنها نشان و مدال و اسلحه داده...

افرادش را در خاک شوروي رصاد كارده در گزارشاي    هاي بارزاني و بفدها كه ساواک ففاليت
 نویسد:مي

موطري بارزاني فردي است با اراده آهنين و شخويت قوي كه براي اجراي مقاصد شوروي 
كامال مناسب مي باشد. پس از پناهنده شدن وي، مقامات شاوروي برکار تربيات و آماوزش او     

او كاه   اند. ضمنا سيود نرر همراهانشتهافتاده و براي اجراي نيات خود تاكنون در ذخيره نگهدا
الفاده زبده و ورزیده شده بودند با تفليماات كاافي بواورت دساتگاه     در اثر جنگهاي متوالي فوق

 515ضربت قوي درآمده است...

ميرجفرر باقروف كه در زمانِ عدم توویب قرارداد نرت ایران و روسيه از سوي مجلس ایران، 
ایجان نياز داشت و به نيروي كمکي در كنار افراد فرقه دمکرات آذربها به عنوان به وجود بارزاني

شاود  ها جهت آموزش به كنار خزر منتقل شده بودند اما وقتي این نياز رفع مي، بارزانياوخواست 
كناد  دیگر باقروف دضور آنها را در آنجا به ضرر آذربایجان تشخيص داده در نتيجه، پيشنهاد مي

 .!روهایش از مرز ایران و آذربایجان دور گردندكه باید بارزاني و ني

اوت  ۹بدنبال این نظر باقروف، بنابر توميم شوراي وزیران اتحاد جماهير شوروي، در مورخ  
گردناد و  گروه بارزاني از باكو خارج شده و به تاشکند)ازبکستان( منتقل مي 1327مرداد1۹48/18

را  تاوان آن كه در واقع ماي  گشتهلخوز منتقل آنها به صورت تدریجي و دسته دسته به مراكز كا
تبفيد ناميد، بخشي از كردها در مزارع جمفي ازبکستان و بخشي از آنها به اساتان آلتااي منتقال    

هاا باا   اي در نزدیکي تاشکند مساتقر شاد روس  گردند. رهبرشان موطري بارزاني نيز در خانهمي
گذشت زمان، روابط سنتي و كيش شخويت  خواستند بافاصله انداختن ميان رهبر و افرادش مي

ها و عليرغم همه تالش فایده بوده وي سودوپالتوف بيرا سست كنند اما تالشي كه به نوشتهاو 
هاي متفاددي را ترتياب دادناد كاه     ها به رهبرشان وفادار ماندند و اعتوابگذشت زمان، بارزاني

 : نویسدميوپالتوف با نارادتي خواستار برقراري رابطه دائمي با رهبرشان بودند. سود
ي از كردها توسط سرویس امنيتاي باا   ها و جذب یکهاي ما براي نروذ در بين بارزانيتالش

كرد، ما تحويل ميموفقيت روبرو نشد. ما موفق شدیم یک افسر جوان را كه در آكادمي نظامي 
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اثاري ناپدیاد شاد. ماا     ، او خيلي زود بادون هايچ   استخدام كنيم، اما پس از بازگشت به تاشکند

 .516نتوانستيم او را پيدا كنيم

نگاري كردها، مسبب انتقال و تبفيد كردهااي باارزاني از بااكو باه ازبکساتان را بيشاتر       تاریـ
دانند اما باقروف و البته به یاري الورنتي پاولوویچ بریا رئيس كميساریاي خلق در امور داخلي مي

آید كه ایده جابجایي كردها از جمهوري آذربایجان باه  از خاطرات پاول سودوپالتوف چنين برمي
توان استنباط ازبکستان از ابتدا توميم مسکو و استالين بوده است. از این اختالف نظر چنين مي

كرد كه جابجایي كردها از جمهوري آذربایجان به ازبکستان، از ابتدا تواميم مساکو و اساتالين    
ن با ادتمال عدم توویب قرارداد نرت ایران و روسيه، چون اي موقت یفني مقاربوده اما در برهه
كرد به آنها دركنار افراد فرقه دمکرات نياز باشاد پاس، آنهاا را باراي مادتي در      باقروف فکر مي

 شان سپري شد آنها را از آذربایجان دور كرد. آذربایجان نگهداشت اما وقتي تاریـ مورف

یوسوپوف مالقات كارد و  رهبر كمونيست ازبکستان ، موطري بارزاني با 1۹48در اواخر سال 
اعالم كارد و از یوساوپف خواسات    نارضایتي خودش را از شرایط گروهش  ، بارزانيدر آن جلسه

هااي آیناده صاحبت كناد. در واقاع،      اي با استالين ترتيب دهد تا در مورد اوضاع و برناماه جلسه
( اتحااد  50آن زماان )تاا اواساط دهاه     هركس در پي این بود كه كالهي از این نمد بساازد! در  

ه به عنوان متحاد  جماهير شوروي در خاورميانه قود داشت از كردها هم در عراق و هم در سوری
كردساتان  »استراده كند. بارزاني نيز به دنبال منویات خود یفني ایجاد دولات   خود بر عليه غرب

 بود!عراق در ایران یا « مستقل

-نویسد اما به هيچکدام پاسـ داده نميهاي متفددي به استالين ميبارزاني از ازبکستان، نامه

رساد، بناابراین وي از زناي در    ها به دست اساتالين نماي  كند كه شاید نامهشوند بارزاني فکر مي
 اش را در آنجا به صندوق پستي بيندازد!. خواهد كه به مسکو برود و نامهمحله مي

ميارد فشاار ناه تنهاا بار      ماي  1۹53و استالين در گذرد هاي سخت و تبفيد بسرعت ميسال
شاود اماا كردهااي    ها بلکه بر تمامي زندانيان، تبفيدیان دستگاه استالينيستي برداشته ميبارزاني

مانند و تنها پس ساقوط پادشااه   همچنان در ازبکستان مي1337تير1۹58/23ژوئيه  14بارزاني تا 
 گردند.فيول دوم به عراق برمي

وران امنيتي ایران لحظه لحظه دركت موطري بارزاني و یارانش را از شاوروي  مقامات و مام
ش رصد كرده و با توجه به دساسيت و اهميتي كاه  1337به سوریه و از آنجا به عراق را در سال

كاه  اند ساواک در گزارش سري خاود از ایان  هاي متفددي ارسال كردهبر آن قائل بودند گزارش
د ایراناي و موجاب   ايج ادساساات اكار  گاه خود ممکن است باعاث تها  ق و زادمراجفت او به عرا

اغتشاشات و آشوب و خطراتي براي دولت ایران در پي داشته باشاد گوشازد كارد كاه اقادامات      
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ادتمالي الزم در این مورد صورت بگيرد. وزارت امور خارجه ایران باه نقال از سارارت ایاران در     
 نویسد:بارزاني از شوروي به عراق ميگشت بغداد در گزارش محرمانه خود از باز

شوند و از همين دااال  مالموطري بارزاني و همراهان وارد بغداد مي1337روز چهارم مهرماه
اند آن عده اكارادي هام   اي زیادي از اكراد سليمانيه و اطراف براي استقبال او به بغداد آمدهعده

اي از شود عاده س كردي كرده گرته ميپوشيدند خود را ملبس به لباكه تا بحال لباس عربي مي

 517.روندهاي كرد هم تا سوریه به استقبال او ميجوان

ادمد كردنيا سركنسول ایران در شهر سليمانيه و اربيل نيز در گزارش خود از دال و هوا و جو 
مقاماات  »نویساد كاه  ها به كردستان عراق ميارزانياي كردنشين عراق به مناسبت ورود بشهره

-هاي خود افزوده و جهت خنثي نمودن ففاليات ي در مناطق كردنشين ایران بر مراقبتشاهنشاه

 .518اقدامات الزم را مبذول دارند« هاي ادتمالي اكراد

، بارزاني باه عاراق بازگشات از او باه عناوان یاک       1۹58ژوئيه  14پس از انقالب عراق، در 
هااي بغاداد باه وي    ترین عماارت قهرمان ملي پان عراقي استقبال گردید و بالفاصله یکي از به

اختواص یافت. در ابتدا ، روابط بين بارزاني و رهبر عراق عبدالکریم قاسام باه بهتارین شاکل     
توسفه یافت اما امتناع عبدالکریم قاسم از اعطاي استقالل به كردستان و روي آوردنش به سوي 

سركوب جنبش كردها منجر به 1۹61هایي شد كه در سپتامبرشوونيسم عربي موجب ایجاد تنش
هاي آواره و مایوس از ابرقدرت شرق باید همچنان به مادت نايم   رسد كه بارزانيشد. به نظر مي

قرن دیگر، در دسرت بدست گرفتن سرنوشت و مقدرات خود بمانند تا ابرقادرتي از غارب از راه   
 برسد!

ين باه شاوخي   موطري بارزاني زماني در دیدار با خروشچف در اشاره به دوران ساخت اساتال  
گرته بود: من باید همزمان عليه پنج كشور یفني عراق ، ایران ، تركيه ، آذربایجاان و ازبکساتان   

 ...جنگيدممي
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صرحه  13السلطنه فرستاده این نامه به همراه اصل گزارش به زبان انگليسي و ترجمه فارسي آن در رونوشتي از آن به قوام
 ..5۹86/230موجود است به این شماره:  در آرشيو سازمان اسناد ملي در كتابخانه ملي ایران

اي كه شد و در جلسه فراخوانده تبریز به محمد و رهبران جمهوري مهاباد قاضينویسد: تاح قاضي ميبه عنوان مثال ف.  2۹0
 كردند كه باید اخطار كردها به هاروس شد تشکيل كرد رهبران و دموكرات يفرقه از روساي تفدادي و وريپيشه دضور با

 با قاضي سيف و محمد قاضي اما شد خواهند نابود دستور این از باشند و در صورت مستقل بودن و سرپيچي آذربایجان تابع

 نژاد چون ماند خواهيم هافارس مطيع باشيم دیگران مطيع باشد قرار گرته بود اگر قاضي كرده و سيف مخالرت دستور این

 پيشين، ، . . .تاریخچه خليل، قاضي، فتاح است...بنگرید به: نزدیک هم به مانتاریخي سوابق و زبان آریا و ما دوي هر

 دزب در درون را خودتان باید كه اخطار كرده بوده محمد قاضي به افنویسد قلي. و یا یا هژار مي13۹-138-صص

 .72ص پيشين، مجيور، كشيم...چيشتيمي شما را غيراینوورت در و كنيد ادغام آذربایجان

291  .  A.Məmmədov. BAŞTUTMAMIŞ ÇEVRILŞ.Bakı, «El-ALliance» 

nəşriyyati.2007, s.117. 

 در پایان این كتاب. 46شماره .سند فوق سري  2۹2

 .110، ص 1۹63كردستان،  1۹46ایگلتون، جمهوري  . 2۹3

 .1۹41دسامبر3مورخه1025248. بنگرید به:وزارت امور خارجه، سند شماره 2۹4

 .412. تاریـ مفاصر كرد،دیوید مک داول،ترجمه ابراهيم یونسي...ص 2۹5

 پایان كتاب.در  42.بنگرید به: سند  2۹6
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 20. انگوس وارد، رایزن سرارت آمریکا كاه باه هماراه خاانم خاود و دوسانت ساوزان)رایزن سارارت فرانساه( در          2۹7
 1325مارداد 25سرري به آذربایجان و مهاباد كرده گزارشي از این سرر تهيه كرده كه در نامه اي از جرج و.الن در 1325تيرماه

صارحه   13این نامه به همراه اصل گزارش به زبان انگليسي و ترجمه فارساي آن در   السلطنه فرستادهرونوشتي از آن به قوام
 .5۹86/230در آرشيو سازمان اسناد ملي در كتابخانه ملي ایران موجود است به این شماره: 

 .51. خاطرات دكتر هاشم شيرازي، ص 2۹8

 .68. دکومت كردستان،نوشيوان موطري امين...ص 2۹۹

 .21اه سال خه بات،به ر گي یه كام،...ص. جه ليل گاداني،په نج 300

 .1324دي21. بنگرید به:شمار اول و چهارم روزنامه كوردستان،مورخه  301

منتشر شد كاه  1324دي1۹46/20ي ژانویه 10در « كوردستان»يي روزنامهنویسد كه نخستين شماره. قاسملو مي 302
،ساال اول. الزم باه   1324دي1۹46/21ژانویاه  11شماره اول،. مراجفه به خود روزنامه:  85اشتباه است چهل سال مبارزه...ص

چااپ گردیده)بنگریاد باه:    2006شماره از این روزنامه در یک مجلد در ساليمانيه عاراق در  ۹2هاي اخير ذكر است كه در سال
ي نکاه فيق صالح و صدیق صالح، ساليماني، ب ،ئاماده كردني ره1۹46ي هه تاوي)1325-1325هاباد،مه"كوردستان"يروژنامه
 .2007ژین:

 .53. قاضي محمد و جمهوري مهاباد در آینه اسناد،بهزاد خوشحال...ص 303

 .80.ص1358. دميد مومني. در باره مبارزات كردستان، تهران ، شباهنگ،  304

هاا  ماا كردهاا پنجااه نرار باودیم و آذربایجااني      »نویساد . غني بلوریان كه خودش جزو ایان محوالين باوده ماي     305
 .83بودند.برگ سبز...صسيودوپنجاه نرر 

 .73. پشدري...ص 306

. بنگرید به توویر سند: اسرار محاكمه قاضي محمد...بخش اسناد این سند در آرشيو سازمان اسناد ملاي ایاران باه     307
 .14۹۹-15-116007شماره...

 .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 پایان كتاب. 11. براي تاسيس چاپخانه بنگرید به سند  311

 .144 ص پيشين، ... تاریخچه خليل، قاضي، . فتاح 312
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 .1۹7، ص1371. شوق آموختن، آرچيبالد روزولت، ترجمه صبها سفيدي، انتشارات اطالعات،  313

 .52. به نقل از: قاضي محمد و جمهوري در آینه اسناد، ص 314

 .73ص پيشين، عه بدولره دمان، . قاسملوو، 315

 .15/11/1324. روزنامه كردستان، شماره اول، مورخه  316

 در پایان كتاب. 11. بنگرید به سند  317

 .5۹-58ص2008روابط جمهوري كردستان و آذربایجان، نوشته ریچارد آ. موبلي، ترجمه به فارسي، سليمانه، . 318

 .123...ص1372. كردها و كردستان، نوشته درک كينان، ترجمه ابراهيم یونسي، تهران: نگاه 31۹

 .238. مه ده ني...ص 320

 .264ران، آغاز جنگ سرد...جميل دسنلي... ص. آذربایجان ای 321

 .86ص پيشين، دسن، . ارفع، 322

 .132 ص پيشين، ویليام، جونير، . ایگلتون 323

 .214ص پيشين، كریس، . كوچرا، 324

 .264. آذربایجان ایران، آغاز جنگ سرد...جميل دسنلي... ص 325

 .48،ص2008هاسمفيل بختياري، سليمانيه، .روابط جمهوري كردستان و آذربایجان،نوشته ریچارد.آ.موبلي، ترجم 326

. رساله كارشناسي ارشد: پيدایش و افول جمهوري مهاباد ،نوشته ستار اميدي: دانشگاه باين المللاي اماام خميناي:      327
 .86-85. صص138۹پایيز

 .508 ص پيشين، جفرر، . مهدي نيا، 328

باه روایات دیگار، هاادي هاشاميان،       همچنين:اسناد فرقاه دمکارات آذربایجاان   126 ص پيشين، درک، . كينان، 32۹
 .68-67،صص13۹4تهران:كتابخانه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي،

 در آخر كتاب. 45. بنگرید به سند  330

 .6۹. اسناد فرقه دمکرات آذربایجان به روایت دیگر...ص 331

 .44. سند  332

 .412. جميل دسنلي...ص 333

 .82 ص پيشين، بهزاد، . خوشحالي، 334
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 .350..ص. برزویي. 335

 .123. ایگلتون...ص 336

 .105. چهل سال مبارزه، قاسملو...ص 337

 .518-517 صص پيشين، جفرر، نيا،. مهدي 338

 .46. سند  33۹

 ،ص اول.1325شهریور20، چهارشنبه،811. نامه رهبر، سال چهارم، شماره 340

 2:ب الاف 1محل در آرشيو2۹0005237. بنگرید به دست خط قوام موجود در: سازمان اسناد ملي ایران:شماره ردیف 341
 .یادداشتهاي قوام السلطنه در لندن.174ن 

 .33. بنگرید به سند 342

 .370-36۹در پایان كتاب و همچنين: آذربایجان ایران آعاز جنگ سرد...صص 35. براي این دیدار بنگرید به: سند  343

 .35. بنگرید به: سند  344

 .33. بنگرید به سند  345

 .4۹6. جميل دسنلي...ص 346

 - 1386اردیبهشات  « استالين و تأسيس فرقه دموكرات آذربایجان/نویسنده : فرناناد شااید رایناه،   » مجله گرتگو  . 347
 .48شماره 

348  .  A.Məmmədov. BAŞTUTMAMIŞ ÇEVRILŞ.Bakı, «El-ALliance» 

nəşriyyati.2007, s.114 

 در پایان كتاب. 36و  35. بنگرید به اسناد 34۹

 .33. بنگرید به: سند  350

 .34بنگرید به سند  . 351

 در پایان كتاب. 36. بنگرید به: سند  352

 .36. سند  353

 .12۹-128.صص1381زاده، بکوشش بهرام چوبينه، تهران:دادار،اي، راضيه ابراهيم. خاطرات یک زن توده354

 .38. سند  355

 .318. و علي زیبائي ص 23۹افشار، ص  اهلل جهانشاهلو . نورت 356
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ش( به كوشش مجياد تررشاي، محماود طااهر ادمادي،)تهران:       1324ا   1326هاي محرمانه شهرباني )  . گزارش 357
 .152(، ص 1371سازمان اسناد ملي ایران، 

 . پاورقي.318، ص . نجرقلي پسيان 358

 .240، ص اهلل جهانشاهلو . نورت 35۹

 .241ا  243، ص . جهانشاهلو، همان 360

 .241ا  243، ص . همان 361

 .243، ص . همان 362

 .368ص  .... گذشته چراغ راه آینده است 363

 ، صرحه اول.1325ماه اردیبهشت24شنبه، سه603۹. كوشش، سال بيست و چهارم، شماره 364

امه را در تهران سرير روسيه براي خوانادن در اختياار ماا    نویسد كه این ن. جهانشاهلو در خاطرات خود مي35. سند  365
 23وري پس از به نتيجه نرسيدن مذاكراتش در تهاران در نویسد كه وقتي پيشهگذاشت و سپس پس گرفت جميل دسنلي مي

از جناگ  وري كرد)آذربایجاان ایاران آعا   اردیبهشت به تبریز بازگشت كنسولگري روسيه در تبریز نامه استالين را تسليم پيشاه 
 (426سرد...ص

باه مان و   »وري پس از دیدن تلگراف استالين ساخت ترسايد و    نویسد كه پيشه مي در ادامه خاطراتش دكتر جهانشاهلو
اهلل جهانشااهلو، ماا و بيگانگاان، )تهاران: نشار       نوارت «.) آقاي پادگان گرت كه از این پس جان ما در این جا در خطر است

وري  دهاد كاه پيشاه    نشان مي السلطنه وري با قوام سد چون دیدار دوم پيشه( كه درست به نظر نمي243(،ص 1380ورجاوند، 
همچنان در مقابل درخواستهاي دولت قوام، سرسختي نشان داده و همين عدم نرمش او باعث شد كه در تهران با دولت قوام 

 به توافق نرسند.

 ص اول.1325فروردین 7ال دهم، دور سوم، چهارشنبه . روزنامه باختر، س 366

 .216 ص پيشين، كریس، . كوچرا، 367

 .46. سند  368

 .2/5/1325مورخه  52. سازمان اسناد ملي ایران، نامه شماره  36۹

 .324 ص پيشين، عبداهلل، . مجتهدي، 370

 .1325اردیبشت44،16. كوردستان، شماره 371

 .281. كوچرا...ص 372

 .146سيد محمد صمدي، مهاباد، ناشر، مولف.ص . تاریخچه مهاباد، 373
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 .518 ص پيشين، جفرر، . مهدي نيا، 374

 .221 ص پيشين، كریس، . كوچرا، 375

 .78. بهزاد خوشحال...پيشين...ص 376

 .16 ص135۹تيشک، مه هاباد، ئيران، كوردستاني خودمختاري مه سه له ي و محه ممه د قازي . قازي،ره ديم، 377

 .217.كوچرا،همان...ص 378

مهار   14. كابينه شاهپور بختيار در گرتگو با عرفان قانفي فرد، یحيي صادق وزیري ؛ آخرین وزیر دادگستري، شنبه  37۹
 .2007اكتبر  6،  1386

 301الي300. اذربایجان ایران آعاز جنگ سرد. جميل دسنلي...صص 380

 .347ص  .،343، ص السلطنه . باقر عاقلي، ميرزاادمد خان قوام 381

:ب 1محال در آرشايو  2۹0005237. بنگري به دست خط قوام موجود در: سازمان اسناد ملي ایاران: شاماره ردیاف    382
 .یادداشتهاي قوام السلطنه در لندن.174ن  2الف

 .35. سند  383

 .41۹ صص پيشين، جان، همچنين: فوران، 416 ص پيشين، دیوید، داول، . مک 384

 .342ص پيشين، آموختن، وقش بالد، آرچي جونير، . روزولت 385

 .17۹ صص پيشين... ویليام، جونير، . ایگلتون 386

 .387است...ص آینده راه چراغ . جامي،گذشته 387

 .200ص پيشين، ویليام، جونير، . ایگلتون 388

 .47. بنگرید به سند  38۹

 .357دوره دوم، شماره  1325آذر  4  شنبه 2. آذربایجان،  3۹0

 .520 ص پيشين، جفرر، . مهدي نيا، 3۹1

 .48. بنگرید به سند  3۹2

 .50. بنگرید به: سند  3۹3

 .205ص پيشين، ویليام، جونير، . ایگلتون 3۹4

 .214 ص پيشين، كریس، . كوچرا، 3۹5
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 .51. سند  3۹6

 .52. سند  3۹7

398  .  ӘKRӘM  RӘHiMLi (BiJE).MÜBARiZӘ BURULĞANLARINDA 

KEÇӘN ÖMÜR:SEYİD CӘFӘR PİŞӘVӘRİ(Həyatı…s.147 

 .53. سند  3۹۹

 .53به نقل از سند  . 400

 صرحه اول. دوره دوم. 36۹، شماره1325 آذر 1۹ شنبه،. روزنامه آذربایجان، سه 401

402  .  Aŷ lakaler silinir. Bake, 1993, yanclik, s. 145 – 6. 

 .28.ص1358نا[،  جا: بي اي از خاطرات نهضت ملي آذربایجان،)]بي له جاوید، گوشها سالم . 403

 .206ص پيشين، مهاباد، جمهوري يمقاله ي،آرچ جونير، . روزولت، 404

 .521. آذربایجان ایران آعاز جنگ سرد..ص 405

 .41۹. مک داول...ص 406

 .70. بدرالدین صالح ادمد محمدامين...ص 407

 .67ص ادگار، .  اباالس،417 ص پيشين، دیوید، داول، . مک522 ص پيشين، جفرر، نيا،. مهدي 408

 .112..ص.1۹71ي كوردستان، سنندج، روزبه. دسامي،كریم،كاروانيک له شهيدان 40۹

، بکوشش مرتضي زربخت، تهاران:  1326. از كردستان تا آنسوي رود ارس: راهپيمایي تاریخي مالموطري بارزاني، 410
 .14.ص1376شيرازه،

 .523 پيشين...ص جفرر، . مهدي نيا، 411

 .224 ص پيشين، كریس، . كوچرا، 412

 .20۹ ص پيشين، ویليام، جونير، تون. و ایگل224 ص پيشين، كریس، . كوچرا، 413

 .252. بهزاد خوشحال...ص 414

 .252 ص پيشين، درک، . كينان، 415

 .441، 3شرح زندگاني من، ج  . مستوفي، عبداهلل،  416

 .224ص پيشين، كریس، . كوچرا، 417

 .215 ص پيشين، ویليام، جونير، ایگلتون . 418
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 .417 ص پيشين، دیوید، داول، مک . 41۹

 .7-526یران آعاز جنگ سرد..صآذربایجان ا . 420

ر، آذ  اناد. ميرقاسام چشام    هزار نرر ذكر كارده  25منابع مختلف، تفداد كشته شدگان را با اختالف بين دو هزار الي  . 421
هازار   15 لکي(. خليل م10۹هزار نرر )قيام افسران خراساني، ص  20هزار نرر، ابوالحسن ترریشيان  25تفداد كشته شدگان را 

ساي،   اند، )آذربایجاان دمکارات فرقاه    هزار نرر قيد كرده 10( و بفضي از منابع تركي، افزون بر 376نرر )خاطرات سياسي، ص 
 3، مورخاه  36اند)خواندنيها، شامارۀ   ( بفضي از منابع نيمه رسمي، تفداد تلرات را هشت هزار نرر نوشته5، ص 1۹6۹، باكو 2ج

كناد )بهاروز دقاي،     هازار نرار ذكار ماي     25(. بهروز دقي به نقل از ماریا مارچاكي تفداد فدائيان كشته شده را 1325 دي ماه
( امّا دسين فردوست كه از نزدیک شاهد كشاتار باوده تفاداد    115، ص 1372، آلمان، كلن، لحظاتي از زندگي صرر قهرمانيان

(. مسافود بهناود   151، ص1زیابي كرده )دسين فردوست، ظهاور و ساقوط سالطنت پهلاوي، ج     نرر ار 3000الي  2000آن را 
هزار پناهناده   70هزار تبفيدي و  36اعدام، هرت هزار كشته، هشت هزار زنداني،  2500داصل كار فرقه دمکرات »نویسد:  مي

.(اما به نظر مي رسد آماري كاه جميال   276(، ص 136۹)مسفود بهنود، از سيدضياء تا بختيار، )تهران: جاویدان، « به شوروي.
نرر 8000زنداني و 3200كشته و اعدامي،3022دسنلي آورده دقيق تر باشد او بيالن جنایات ناجيان آذربایجان را چنين نوشته :

 (.534به جنوب ایران تبفيد شدند)جميل دسنلي..ص

 .534. جميل دسنلي،اذربایجان ایران آعاز جنگ سرد..ص 422

 .13۹1اسرند  6نگار، موادبه با دكتر ادمد ساعي، مجله خوي نگار، دوره سوم شماره  . مجله خوي 423

مفروف بود او فردي الت منش و « اكبر چولي»خواست فرزندش را قرباني كند به  امّا شخوي كه در سرر شاه مي . 424
ي بااغ گلساتان، پسارش را باراي     اي( بود كه در محله گازران ماشين شویي داشات او در جلاو   كاره )در واقع هيچ كاره و همه

 قرباني بر زمين زد امّا با سرزنش مردم مواجه شد و منورف گشت. )در موادبه با شاهدان عيني(.

425  .  Camil hasanli: soyug muharibanin baslandiyi yer: guney azarbaycan 1945- 

1946:buki- 1999 

 .60ا  61صص ،1378: بهرنگي، . برادرم صمد بهرنگي، روایت زندگي و مرگ او، تبریز 426

زاده، هنرمند طنز پرداز مردماي تئااتر آذربایجاان، تهاران:      منيري، سفيد، ميرزاباقر داجي.براي زندگي او بنگرید به:  427
 137۹علمي، 

 .5، ص 1376ک سوزلري، سئچيلميش اثرلر، تبریز، ارگ،  ، اورهریا این منابع: محمد بي . بنگرید به 428

 .108ا  110(، صص 1376دميد مالزاده، رازهاي سربه مهر، )تبریز، مهد آزادي، 

Aŷ lakalr silinir. Baki, 1993, yanclik, p. 147 

و اصال ناماه باه صاورت      6612ریا این نامه را به خط عربي نوشته كپي آن در آرشيو ک. گ. ب. به نماره ح. . بي 42۹
ریاا،  شود. براي كل این نامه بنگرید به: زندگي و زمانه محمد باي نگهداري مي 3712سري در اداره امنيت آذربایجان به نمره 

 .1384اي،تهران:نشر اوددي،نوشته علي مرادي مراغه
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 .280ص، 1372 آلمان، . زندگينامه شميده...به كوشش و ویرایش بهرام چوبينه، 430

431 .nabdel.com/Default.aspx-ttp://drh دكتر یونس نابدل به سایت بنگرید 

432  .  -Teyyub Qurban. Düşmənlərindən güclü şəxsiyyət.Mir Cəfər Bağırov 

haqqında məqalələr toplusu. Bakı, ġirvannəşr, 2006. S.38-41 . 

 .یونان1۹84. فيلم سرر به سيترا به كارگراني تئودور آنجلوپوس، محوول 433

آذر مندرج در كتاب زیر باه  نوشته ميرقاسم چشم« لي عومورمشقت»ریا بنگرید به مقالهنامه محمد بيبراي زندگي . 434
 خط كریل:               

Ağ ləkələr silinir. Mirzəyev Osman. Bakı,azerneşr،1991 

وده شده در آرشيو سازمان اسناد ملاي ایاران   بسياري از این شفرها را كه توسط برخي مفلمان و افراد مجيزگو سر . 435
 ام و در كتابخانه ملي ایران نيز موجودند.دیده

 .12۹چهل سال...قاسملو...ص . 436

 .22قاسملو...ص چهل سال مبارزه در راه آزادي، . 437

 .۹۹الي۹5صص1374بنگرید به:اصغر تابان،جغرافياي شهري،تهران، . 438

 .12۹ ص پيشين، ویليام، جونير، . ایگلتون 43۹

 .331.برزویي، همان...ص 440

 .434ص1366. كرد و كردستان، واسيلي نيکيتين، ترجمه محمد قاضي.تهران نيلوفر، 441

 .111ص پيشين، ایران، در ناسيوناليسم ریچارد، . كاتم، 442

 ناي: دانشگاه باين المللاي اماام خمي   ، نوشته ستار اميدي پيدایش و افول جمهوري مهاباد، . رساله كارشناسي ارشد: 443
 .156ص138۹پایيز

 قاضاي،  سايف  محمدرضاا  ترجماه  و یاارانش...گردآوري  و محماد  قاضي محاكمه ي اسرار رديم، قاضي، سيف . 444

 .47 ص ،137۹آنا، نشر تهران،

 .170. چهل سال مبارزه...قاسملو...ص 445

 .175. چهل سال...ص 446

 ملي ایران. در آرشيو سازمان اسناد11۹۹-106003. اسرار محاكمه قاضي محمد...سند 447

در آرشيو سازمان اسناد ملي ایران. مندرج در كتاب:اسرار 150۹-116007. به عنوان مثال بنگرید به نامه:سند شماره 448
 محاكمه قاضي محمد.
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توان به عزیز اميار عشاایري، علاي پروتاي ]پيروتاي[، دساين و        ها مي ها و تلگراف . ازجمله امضاكنندگان این نامه 44۹
اباراهيم    اميرعشایري، دسن بایرندي، كریم و عبداهلل بایرندي، ساليم آقاا جااق شاکوري،     قادر و ردمان عباس اميرعشایري، 

رسول نيکور، عزیزي كریم بایرندي، محمد، اماين، عبااس عزیاز و رضاا ناادري،        ساالر، عبدالردمان تيموري، محمد نادري،
ـ    ه،زاد عباداهلل ایلخااني    رساول ابراهيماي،    محمدمظرر، محمد كالباي،  قهرماان، عبادالردمن )وزیرخارجاه      آقاایي،  قاادر شاي

عزیاز مشايري، عباداهلل     داجي صالح عثماني، قاسام پنجاري،     آقایي، سليمان مفروفي، اسمفيل شيـ زاده، محمد( ایلخاني قاضي
جفراري،   سايدمفتمد   زاده، مواطري بلاوري،   زاده، سفيد ولاي  عبدالخالق دسن سيدداجي جفرري، ردمت شاففي، داج  كریمي،

اهلل ناصاري،   زاده، دسن نانوازاده، موطري كرباسايان، دااجي عباداهلل چلباي، فاتح      صالح فرازي، سفيد كرباسيان، محمدصالح
  ادماد داودي، سايدعلي دسايني، قاسام اوطميئاي، سافيد خارازي،         ابراهيم كریماي،   داجي ردمن شيربيگي،  محمد سوركي،

صدیق صادیقي،    آقا، خليل، شيـ دسن مشتي، شيـ دسين شمس الدین مال شمس عبدالردمن  مالسفيد عبداهلل، دسن مسفود،
پرویاز گاورک و     یار رئيس ایل منگور، عبداهلل بایزیدي منگور، بایزیاد عزیازي گاورک،    الدین، ابراهيم علي شيـ عثمان شمس

 ها شخوشيت دیگر نام برد. ده

 .107-8، ترجمه محمد مجدي ،سقز : محمدي، ص. سرري به سوي مردان شجاع در كردستان، دانا آدامز شهرت 450

 .545 ص پيشين، جفرر، نيا،. مهدي 451

 .351ص پيشين، آموختن، شوق بالد، آرچي جونير، . روزولت 452

 .25۹ ص ، 1380ي اسناد، همدان، بينا، چاپ او ل، . خوشحالي، بهزاد، قاضي محمد و جمهوري در آینه 453

 .7۹ص1380،گردآوري سيف قاضي،تهران، آنا،. اسرار محاكمه قاضي محمد و یارانش 454

 .27. تندباددوادث...ص 455

 .27ایي...و تندباددوادث...صخاطرات داماد ساعد مراغه . بنگرید به: 456

. پرچم كردستان شامل سه رنگ بود: رنگ سرخ در باال، سريد در وسط و سبز در پایين. آرم جمهوري كردستان در  457
ي ارج نهادن بر علام و فرهناگ باود و    ي گندم تشکيل شده بود، قلم نشانهر ميان دو شاخهوسط پرچم بود كه از یک مداد د

ي تولياد و كاار باود خورشايدي هام از بااالي آرم طلاوع كارده كاه سامبل آزادي باود بنگریاد باه:              گل گندم هام نشاانه  
 .82قاسملو...ص

 .130 ، ص137۹. خاطرات دكتر هاشم شيرازي، هاشم سليمي، انتشارات توكلي،  458

 .225 ص پيشين، كریس، . كوچرا، 45۹

 .2ص102فروردین، ش 15. مرد امروز،  460

ها علني نبوده در نتيجه، منبع چندان موثقي ناداریم كاه بادانيم آن چاه گذشاته، در آن      چون محاكمه و دفاعيات قاضي
اختوااص داده اماا بایاد هام      هاي خود، مقالاه جاامفي باه چگاونگي اعادام آنهاا      زمان، روزنامه مرد امروز در یکي از شماره

هاي این روزنامه را در آن زمان در نظر گرفت و هم و اینکه یکي از مخالران جمهوري مهاباد بوده. یکاي از مناابع   محدودیت
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دیگر خاطرات كيومرث صالح خبرنگار ارتش شاهنشاهي بوده كه خود در دادگاه دضور داشته و تقریباً اكثر منابفي كه باه ایان   

اند برگرفته از خاطرات او بوده است اما ما سندي دیگر نداریم كه خاطرات كيومرث صالح را با آن سنجيده تاا  اختهموضوع پرد
ها كتاب اسرار محاكمه قاضي محمد و یارانش اشااره كارد كاه در ساال      ببينيم چقدر مطابق با واقع بوده است. از دیگر كتاب

 هاي اخير منتشر شده...

 .11و۹و2صرحات 107شماره . 1326اردیبهشت  26، مورخه . روزنامه مرد امروز 461

 .144ص...آسو، به قلم قادر محمودزاده)آسو(. خاطرات زندگي پرماجراي دكتر 462

 .24/1/26مورخه12/143/1-2۹3. به نقل از خود سند:سازمان اسناد ملي ایران به شماره 463

-خان فااتح، دسان  خان متين، محمدخان دانشور، عليهلل. این افراد عبارت بودند از : ادمدخان فاروقي)ساالر(، عبدا 464

خان كاني نياز، محمدبيگ باباخان بيگ، ادمدخان شجيفي)شنگه(، شيـ اماين اسافد كسانزاني، آغاا صادیق اسافدي یاازي        
 144بالغي، علي آغاي جوانمردي تموته و رسول آغاي محمودي ميرده. بنگرید به: چهل سال...قاسلمو...ص

 .144سلمو...ص. چهل سال...قا 465

 .144. چهل سال...قاسلمو...ص 466

467  .  The Kurds in Iran:The Past, Present and Future،Kerim Yildiz...p.19.. 

 .187. ، ص 1367. تررشيان، ابوالحسن، قيام افسران خراسان، تهران: اطلس،  468

 .543. آذربایجان ایران آغاز جنگ سرد،جميل دسنلي...ص 46۹

470. xatirələr ،Qulam Yəhya .Baki، 2006, yanclik, s. 85. 

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 چند روز قبل از دادثه، ميرجفرر باقروف، دبير اوّل كميته مركزي، رهبران فرقه و تفدادي از  برخي نوشته.  47۹
بود در آن جلسه،  افسران ارشد را در یيالق خووصي خود به مناسبت سالگرد بنياد ارتش سرخ به صرف شام دعوت نموده
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ها، علت شکست نهضت فرقه را در كم توجهي و عدم تأكيد بر باقروف ضمن صحبت از جریان شکست جنبش دموكرات

وري در مقابل سخن او  )این طور نيست( پيشه« بله دگيل؟»وري پرسيده بود  وددت دو آذربایجان دانسته بفد خطاب به پيشه
وم روي وددت وابستگي به آذربایجان شوروي تأكيد شد. باقروف در مقابل گستاخي گرته بود خير، بر عکس، بيش از دد لز

وري بواسطه همين گستاخي آنشب، بدست  )بنشين مردک(. به نظر بفضي از نویسندگان پيشه« اوتوركيشي!»او گرته بود: 
خوي كه در مقابل سخن باقروف عوامل باقروف و بدستور او كشته شد. امّا بنظر رديم قاضي)برادر زادۀ قاضي محمد( آن ش

وري هميشه تا آخر مورد ادترام باقروف بود جهانشاهلو نيز كه در جلسه  وري نبود بلکه ژنرال آذر بود و پيشه سخن گرت پيشه
 وري است. وري با باقروف، منکر هر نوع توهين از سوي باقروف به پيشه نظر پيشهدضور داشت ضمن اشاره به اختالف

480  .  Teyyub Qurban. Düşmənlərindən güclü şəxsiyyət...S.35 

 .2۹6.، ص1380اهلل، ما و بيگانگان، تهران: نشر ورجاوند،  جهانشاهلو، نورت . 481

 .226، ص1372زندگينامه شميده...به كوشش و ویرایش بهرام چوبينه.آلمان: . 482

ا   362صاص   …تااریـ آذربایجاان    . ميرتقي موسوي در گرتگو با دكتر دسين یحيي، به نقل از: گوشه هاایي از  483
358. 

484  .  Mir Cəfər Bağırovun məhkəməsi. Bakı: Yazıçı, 1993, s.97 

485. Novruzov İ.M. Azərbayсan kartı. İran xatirələri. Bakı: 

Azərbayсan.ensiklopediyası, 1997.s.148 
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 ..545الي544صص
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491  .  http://modern.az/articles/33720/1 
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 ند اولس

توضيح مترجم:گزارش طوالني و مهمي است كه وضفيت سياسي و اقتوادي تبریاز در ساال   
، رهبري، دولت محلي و اوضااع و نتاایج   ي چوندهد كه در این ميان مواردرا توضيح مي 1۹43

كند. تأكيد بر نقش شوروي در منطقه  و تاأثير آن بار   تخابات مجلس چهاردهم را مشخص ميان
 .روي پيامدهاست

قائم مقاام  «سرگئي كافتارادزه»این گزارش طوالني را مارچنکو،كنسوليار شوروي در تبریز به 
 كميسر امور خارجه شوروي فرستاده.

 موضوعات مورد بحث

 سياست و دکومت -ایران  •

 اتحاد جماهير شوروي -روابط خارجي  -ایران  •

 روابط خارجي -ایران  •

 ایران -كمونيسم  •

 ایران –صنایع  •

 مکانهاي مورد بحث 

 آذربایجان ایران • ایران•

 شرح كلي از منطقه كنسولگري

هاي شهرهاي رضایيه ]اروميه[ ، ماكو و اردبيل در سال با توجه به این واقفيت كه كنسولگري
كردند، كنسولگري ما تنها شهرستانهاي)اساتان( تبریاز و مراغاه، از    ، مستقل از ما كار مي1۹43

 شد.، مراغه، ميانه، اهر، مرند و دهخوارگان ]آذرشهر[ را شامل ميجمله شهرهاي تبریز

هازار نرار در شاهرها    450ميليون نرر است كه دادود   1.3تفداد كل ساكنان مناطق نامبرده 
 كنند و بقيه در روستاها ساكن هستند.زندگي مي

باه طاور دائام    ها( داغلو )قره داغ جمفيت عشایر تنها در منطقه اهر است، جایي كه قبيله قره
شرقي نادياه  شود. عالوه بر این، در بخش جنوبهزار نرر را شامل مي 4كنند و ددود زندگي مي

 كنند.ها در ماههاي تابستان از خلخال مهاجرت ميمراغه )سهند( گاهي اوقات شاهسون

اي در كشاورزي و بقيه در صنفت و تجارت مشغول باه  درصد از مردم به طور درفه 85ددود 
هزار آذربایجااني،  250ليون و جمفيت منطقه كنسولي ما شامل یک مياز نظر مليت،  هستند. كار
هزار آشوري است. كردها تنها در منطقه مياندوآب 3هزار ارمني و 12زبان، هزار فارس35الي  30

 كنند. تفداد آنها در ناديه كنسولي ما ناچيز است.زندگي مي

جایگاه مهمي در اقتواد آذربایجان دارند. تمامي صنایع  در روابط اقتوادي، دو شهرستان باال،
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درصد از صنایع دستي آذربایجان در اینجا متمركز هستند؛ دادود   75سبک و سنگين  و بيش از 
 شود.هاي خشک شده، ]اینجا[ جمع ميدرصد از ميوه 65درصد از غالت كشت شده و  45

و اقتواادي آذربایجاان و مهمتارین    مركز سياساي  كنسولگري در شهر تبریز واقع است.  این
 اي.خط اتوال جاده

شهر تبریز به عنوان سومين استان، استانداري و ادارات مرتبط باا آن را داراسات: آماوزش و    
-پرورش، بهداشت، دامپزشکي، كشاورزي، صنفت، بزرگراهها، پليس، دفتر اسناد رسمي و عدالت

ها در تبریز خدمت سومين و چهارمين استان خانه. در كنار همه این موارد، ادارات مشترک تحت
ونقل، امور مالي، گمرک، اتاق بازرگاني و مركز فرمانادهي  آهن و دملقرار دارند: ژاندارمري، راه

عالوه بر كنسولگري عماومي ماا، كنساولهاي بریتانياا و تركياه،       نيروهاي ایراني در آذربایجان.
 اق در تبریز هستند.كنسولگري ایاالت متحده و مفاونت كنسولگري عر

-: به عنوان نتيجه از این واقفيت كه وضفيت سياسي و اقتوادي ناديه كنسولي ما نماي نکته

تواند از زندگي استان به عنوان یک كل جدا شود، ما مجبور به پوشش وضفيت تمام آذربایجاان  
 ایم.شده

 موقعیت سیاسی و فعالیت محلی دولت 

تواند در دو دوره توضيح داده شود: اول مي 1۹43سال وضفيت سياسي در آذربایجان در طول 
 .1۹44از آگوست تا ژانویه  -و دوم  1۹43از ماه ژانویه تا ماه آگوست  -

اولين دوره با تقویت موقفيت ماا، رشاد جنابش دموكراتياک و تقویات رودياه طرفاداري از        
جمان آلماني رخ داد هاي درخشان ارتش سرخ كه در مبارزه با مهاشوروي كه تحت تأثير پيروزي

المللي اتحاد جماهيرشوروي و نيز به عنوان دوول اقدامات دوساتانه دولات   و تقویت جایگاه بين
 شود.محلي نسبت به ما توصيف مي

دوره دوم به دليل عدم ففاليت دولت محلي، تضفيف قابل توجه در موقفيت ما، تقویت ففاليت 
 شود.د تناقضات ملي و طبقاتي توصيف ميضدشوروي توسط عناصر ارتجاعي و همچنين تشدی

اي از این تغييرات در وضفيت سياسي ناشاي از عازل مقادم از مقاام اساتانداري و مجموعاه      
مقامات بلندپایه )بزرگاني، كبيري، خدیوي و دیگران( بود كه به دنبال سياستي دوستانه نسبت به 

چهاردهم بود، كه از پايش، عناصار    ما بودند و همچنين مرتبط با آغاز مبارزات انتخاباتي مجلس
 ارتجاعي را ملزم به مبارزه قاطع براي درظ منافع خودشان كرده بود.

 دوره اول

با اصرار دولت ما، استاندار فهيمي از پست خود بركنار  1۹42دانيم، در اواخر طور كه ميهمان
ر جدي از بهبود زندگي و مقدم به جاي او منووب شد بفدها، قبل از ورود او به آذربایجان به طو

اجتماعي و سياسي استان و همچنين محدودیت ففاليت عناصر ارتجاعي كه در زمان اساتانداري  
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 كردند، خبر داده شد.فهيمي بود، و عمدتاً در دستگاه دولتي كار مي

 مقدم عمالً در كار خود اهداف زیر را دنبال كرد:

هاي مهم، دتاي  طرفداران خود در پست.عملي كردن جایگزیني كامل مقامات و قرار دادن 1
 اي، از ميان ساكنان بومي آذربایجان و عمدتاً از پيروانش.از مقامات منطقه

.بازگرداندن اقتدار و قادرت نهادهااي دکاومتي و همچناين ساخت گياري و نشاان دادن        2
 قاطفيت در بيان خود،كه منطبق و الزم شرایط موجود آن زمان بود.

 هاي عمومي به منظور كنترل.اي سازمانهسازي ففاليت.مطيع3

 .بهبود و تأمين نيازهاي زندگي مردم.4

مقدم، در تحقق برنامه خود، به مجموعه كاملي از مشکالت الینحل برخورد. در ابتدا، فهيمي، 
 1۹42استاندار پيشين، یک قحطي را در آذربایجان ایجاد كرد تا ما را بي اعتبار كند. در آگوسات  

دکومت شوروي ظااهرًا غاالت را از باين بارده و دساتور داد كاه غاالت را از         فهيمي گرت كه
هااي  هاا، در هايچ یاک از شهرساتان    روستاها خارج نکنند؛ در نتيجه، قبل از بسته شادن جااده  

ها در عرضه ، وقره1۹43آذربایجان ذخایر غله براي زمستان وجود نداشت و از اواخر ژانویه سال 
 اد.غالت به جمفيت شهري رخ د

اي پيچياده شاد،   وضفيت غذا نيز با ورود مشاور آمریکایي در آذربایجان به طور قابل مالدظه
او تمام ذخایر غالت را از نقاط در دسترس عبور خودرو باه تهاران بارد. در نتيجاه ایان عمال،       

الفاده جدي براي تحویل غالت به منظور تأمين مایحتاج جمفيت شهري باه وجاود   وضفيت فوق
م شهرها در شرایط كوالک تنها از طریق دمل غالت توسط ديوانات ميتوانستند غاالت  آمد. تما

 خود را تهيه كنند.

در وهله دوم، كاركنان دولتي بومي، باه تبفيات از فهيماي، كاه در پاي بازگشات باه پسات         
رفات و در  استانداري خودش بود، شروع به اخالل در كارهایي كردند كه توسط مقدم پايش ماي  

 هاي عادي خود را متوقف كردند.يتواقع ففال

ها، از بدو ورود مقدم به عنوان ها و آمریکایيدر وهله سوم، دولت ایران، به تأسي از بریتانيایي
استاندار، اوضاع را براي وي سخت و غيرقابل تحمل ساختند باه ویاژه، تاأمين ماالي نهادهااي      

توانست ه همين دليل، مقدم نميدولتي و تخويص وجوه براي خرید غالت متوقف شد و غيره. ب
هاي بازرگ  تا قبل از روزي كه عزل شد، سازماندهي آذوقه شهرها را مدیریت كند؛ تا ژوئن وقره

 در تأمين وجود داشت. روزهایي هم بود كه مقدم به جاي غالت به مردم سيب زميني داد.

 به رغم موارد فوق، مقدم موفق به انجام موارد زیر شد:

ت را توريه كرد. در انجام این كار او از اصل تقویت روابط دوساتانه باا اتحااد    .كاركنان دول1
جماهير شوروي دمایت كرد و از عناصري از كارمندان دولتي كه دشمن بودند، از جملاه رئايس   
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پليس، رستگار؛ ارباب زاده، رئيس بخش سراب، كه كه به دمله و دشمني با طرفاداران شاوروي   

 Colonelپااوالد)مفااروف تركيااه و دشاامن مااا كلناال دژم   مشااهور بااوده؛ و نماینااده   

Dzhampuladاي كه انجام داد، كارمندان دولت را مطيع و توانا ساخت.(.مقدم با این توريه 

.مقدم با وضاع قاانون و دساتوراتي،تفدیات مالکاان باه دهقاناان را متوقاف سااخت علاي          2
شد بدون داشتن مجاوز  نجام ميمالکان ا الخووص، هرگونه تنبيه و مجازات دهقانان كه توسط

 از مقامات رسمي را لغو كرد.

.پس از ورود نيروهاي نظامي به ایران، مسلح كردن مالکان را كه با نظر فهيمي آغاز شده 3
ها و باندهایي اشاره كرد كه به كمک بود، متوقف كرد؛ همچنين ميتوان به خلع سالح كل گروه

باندهاي جمشيد اسرندیاري)منطقه مراغه( و رشيد خانا ترین آنها فهيمي مسلح شده بودند، مهم
 )منطقه اردبيل( بود.

 هاي دموكراتيک و طرفداران شوروي؛.ایجاد روابط عادي براي كار سازمان4

.بازگرداندن دستگاههاي دولتي به دالت عادي در مناطق كردي، بدین طریق كه مقدم 5
 یتانيا كرد.شروع به توسفه كردستان و اخراج عناصر طرفدار بر

هاي سازي طرح دولت ایران براي جلوگيري از تهيه علوفه و غذا توسط پادگان.خنثي6
 شوروي.

هاي مختلف ضدشوروي به خووص ميان مالکان در كنار این، او قاطفانه عليه انتشار داستان
ري هاي كارگري در مورد قود پيوندآذربایجان ایران با جمهوو تجار، ]مثال[ شایفه اتحادیه

آوري عناصر ناسيوناليستي و افراد وفادار به ما آذربایجان، مبارزه كرد. او همچنين شروع به جمع
كرد كه عمدتاً از مالکان و تجاري بودند كه در زمان پيش از انقالب با روسيه همکاري كرده 

 بودند.

ه ویژه عناصر كارهایي كه مقدم انجام داد نقطه عطري در برقراري روابط با ما افراد مختلف ب
متشخص در بين مردم بود. همه مالکان، بازرگانان و مقامات بلندپایاه دولتاي كاه در گذشاته از     
روابط با ما اجتناب كرده بودند، شروع به بازدید از كنسولگري عمومي و برقراري ارتباط تجااري  

 با ما كردند.

كراتياک باه ميازان قابال     هااي دمو یافته توسط مقدم، ففاليت ساازمان  در اثر اقدامات انجام
م اعتوااباتي  1۹43توجهي افزایش یافت. به عنوان مثال، سازمان كار و دزب توده در ماه ژوئيه 

هاي بزرگ و كوچک صنفتي در شهر تبریز انجام دادند كه در نهایت مالکان مجبور را در شركت
ود، بر اساس آن، یک شدند یک توافقنامه جمفي را امضاء كنند كه براي كارگران بسيار سودمند ب

درصد افزایش یافت. عالوه بار ایان، مالکاان     15تا  10ساعت تفيين شد و دستمزد  8روز كاري 
 1.25موظف به تأمين دو دست لباس در سال براي كاارگران خاود، خادمات پزشاکي رایگاان،      
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 كيلوگرم نان در روز و غيره بودند.

 1۹42ر فهيمي توسط ماالکين در ساال   هاي روستایي خود را كه به دستودزب توده، سازمان
اي را باراي نماینادگي مجلاس    منحل شده بود، بازسازي كارد، و مباارزات انتخابااتي گساترده    

-چهاردهم ایجاد نمود در همه شهرها به شکل یکپارچه و در تفدادي از مناطق روستایي، انجمن

ر ارتجاعي مجباور شادند   هاي ارتباط فرهنگي با اتحاد جماهير شوروي سازمان یافته بود. عناص
 تا ددودي كار خود را متوقف و مخريانه انجام دهند.

 دوره دوم

هاي خلق، عناصر ارتجاعي رشد روديه طرفداري از شوروي و تقویت جنبش دموكراتيک توده
اي را براي تحکيم جایگاه خاود و  را شدیداً مضطرب ساخت كه با دمایت بریتانيا، مبارزه قاطفانه

هاي دموكراتيک ترتيب دادند. پس از شروع این نازاع، عناصار ارتجااعي در    ازماننابود كردن س
وهله اول، بر استاندار مقدم و داميانش ضربه زدند؛ یفني ادعا كردند كه مقدم مجبور به دمایات  

زاده و از جنبش دموكراتيک و دوستان ما باوده. فرمانررماا، شاریف اماامي، صادقياني، سارتيپ      
ختي را براي عزل مقدم ترتيب دادند. به منظاور مقابلاه باا مقادم، در ساال      دیگران، مبارزات س

ها به منظور جلوگيري از عرضه غالت ایجاد شد. مهمتارین تانش در   اندازي، برخي سنگ1۹43
هاي نرر، به تفدادي از مغازه 1000اي ددود در شهر تبریز رخ داد كه در آن عده 1۹43ژوئيه  12

دانايم،  فاون استاندار را مورد ضرب و شتم قرار دادند. همانطور كه ماي وپز یورش بردند و مپخت
این دركات با موفقيت به پایان رسيد مقدم و همه مقامات طرفدار شوروي از پسات خاود عازل    

 شدند.

كرایت است و قادر به سازماندهي ادمدي كه جانشين مقدم شد مفلوم گردید كه یک مقام بي
هایش فقط شامل جستجوي راههایي براي دریافت ت. تمام ففاليتكار عادي دستگاه دولتي نيس

رشوه و سایر درآمد غيرقانوني بود كه در نتيجه، مقامات محلي دولت و همچنين مقامات مركزي 
 از همکاري با او به عنوان استاندار امتناع كردند.

دي كاار را  ادما »پور، در این مورد باه مان گرات:    خان پزشکيمنشي پيشين استاندار، اشرف
آوري رشوه تبدیل كرد. من كامالً خراب كرد و دفتر استانداري را از مركز دکومتي به مركز جمع

از اردالن شنيدم كه دولت چندین بار سفي داشت او را از كار بركنار كند و به تهاران بازگرداناد،   
 «اما طبق گزارشات، سرارت شما بر این اعتراض كرده.

-وقتي ادمدي به مقام استانداري رسيد، تماام ففاليات  »اظهار داشت:  فرمانده تبریز، الهامي،

هاي دفتر استانداري را به طور كامل متوقف كرد. فرماندهان مناطق و دیگر مقاماات دولتاي باا    
 «تهران ارتباط برقرار كردند و براي عزل او به طور مستقيم با مقامات دکومتي مذاكره كردند.

اري و همچنين عدم تمركزي كه در دستگاه دکومتي اتراق افتاده عدم ففاليت در دفتر استاند
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الفاده جدي قرار داد؛ زیرا ماا از تواناایي تأثيرگاذاري بار زنادگي      بود، ما را در یک موقفيت فوق
اجتماعي و سياسي منطقه توسط مقامات محلي محاروم شاده باودیم و همچناين نراوذ ماا در       

 نه به ميزان قابل توجهي تضفيف شده بود.آذربایجان، براي مبارزه با عناصر خوما

 زنم:هایم چند مثال ميبراي تأیيد گرته

.در انتخابات نمایندگان مجلس چهاردهم، مالکان كمپاين شورشاي در منطقاه مراغاه و در     1
انادازي كردناد. آنهاا باا     -مناطق سراب و ميانه برعليه دزب توده و عناصر طرفدار شاوروي راه 

جمفي، اخراج دهقانان از روستاها، صدمه زدن به برداشت محواول  دستههاي استراده از سركوب
و غيره، از افراد طرفداران ما فرصت شركت در انتخابات را سالب كردناد، كاه در نتيجاه چناين      

هااي مکارر   هاي دیرینه با ما، مرتجفيني چون فرمانررما و فتودي انتخاب شدند. تاالش دشمني
هاي باالتر كه از طریق ادمدي پايش آماده   ادي در پستكنسولگري براي ایجاد یک وضفيت ع

 بود، ناموفق بود.

.در ارتباط با نارضایتي بسيار صادرات غله از آذربایجان براي تاأمين پایتخات، كنساولگري    2
مان خواست كه ادمدي ميزان مشخوي براي صادرات غله تفيين كند. پس از گرتگو با كارگران

امروز، كنساولگري اتحااد جمااهير    »ش مدیریت غله فرستادند: این دستورالفمل را به رئيس بخ
شوروي، آقاي كوزنسوف و نماینده سرارت تهران، آقاي راشدین، با مان دیادار كردناد و اعاالم     
كردند كه ما هيچ كاري نداریم و ]من[ شدیداً خواهان شروع صادرات غالت هستم. من صادقانه 

 «.د تا شکایات مشابهي را دریافت نکنم. ادمديكنم شروع به صادرات غالت كنيدرخواست مي

در كنار خوومت شخوي با ما، گروههااي مختلراي از عناصار ارتجااعي ایجااد شادند كاه        
هاي دموكراتيک بود. بدین گونه كه به عناوان مثاال، گروهاي از    مأموریت آنها تخریب سازمان

ي، سيراني، رشايد نظاام و   مالکان مرتجع و مقامات متشکل از مجتهدزاده، توكلي، قاضي، موسو
را ساازمان دادناد و كاار بسايار     «( باشگاه مالکاان « )»باشگاه فالدتي»نرر،  15دیگران، در كل 

بزرگي در زمينه ارتباط مالکين منطقه مراغه براي مبارزه با دزب توده و عناصر طرفدار شاوروي  
شهرساتان مراغاه   صورت گرفت. رهبران ایان نهضات، نظاام و مجتهادزاده، بارهاا و بارهاا در       

 اند.گرا شدههاي چپسخنراني كرده و خواستار دذف فيزیکي كارگران خطرناک سازمان

در تبریز، اهر، مراغه، اردبيل و سایر شاهرها برپاا شاده    « انجمن تبليغات اسالمي»هايشاخه
است. مركز این سازمان در تهران است و بر اساس اطالعات غيرموثق، شایفه شده است كه باه  

هاي ایان انجمان باراي از باين باردن      ضياء الدین، آلت دست بریتانيا، وصل هستند. شاخه سيد
 اند و این كار همراه با تبليغات ضد شوروي بوده.هاي دموكراتيک تالش كردهسازمان

اي در یکاي از مسااجد اهار ناوعي از     سخنراني رهبر بخش اهر مالسايد كااظمي در جلساه   
هااي  ببينيد، مردم! من قدرت ناابود كاردن تماام ساازمان    »رت: هاي سازماني است. او گففاليت
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ها را دارم و اموال اعضاي آن باید بين مسلمانان مذهبي تقسيم شود. هر ایجاد شده توسط روس
كنم چاون نيرویاي   كس غير از این بگوید، از صحنه روزگار محو خواهد شد. من این را ادعا مي

اده شروع انتقام شدید عليه خائنان به مردم هستند. دولت سربازاني كه آم -پشت ما ایستاده است
هاي متخاصم را سركوب كنند و آنها در همه جا ساركوب  همچنين دستور داده است كه سازمان

 «اند. تنها اهر باقي مانده است!شده

پس از اخراج مقدم، به دستور دکومت، گروه سركوبگران براي جلوگيري از پيشرفت جنابش  
ردمانه به سرقت و ضرب و شاتم  منطقه فرستاده شدند؛ براساس تقاضاي مالکان، بيدهقانان به 

، فقط در یک منطقه اهر، گروه ساركوبگران تحات رهباري    1۹43دهقانان پرداختند. در آگوست 
روستا انجام داد كاه در نتيجاه آن، دههاا     25اي بر عليه دهقانان سروان بهاور اقدامات ودشيانه

صدها دهقان مجبور شدند روستاها را ترک كنند و به كوههاا فارار كنناد.    دهقان كشته شدند و 
 رفت.دد و دور و ناعادالنه پيش ميعمليات سركوب در منطقه سراب با خشونت بي

هاا ]متارجم: دهقاناان ثروتمناد،     مالکان، با تکيه بر باندهاي مسالح كاه مركاب از كاوالک    
دادند،[ و خدمتکاران مالکان بودناد، آزار و   مي درصد جمفيت دهقانان را تشکيل 4ها تنها  كوالک

جمفي دهقانان را آغاز كردند، كه در نتيجه آن، تفداد زیاادي از دهقاناان از روساتاها    اذیت دسته
م، اربااب روساتاي   1۹43اخراج و از سرپناههاي خود محروم شدند. به عنوان مثال، در ساپتامبر  

زني همگاني را ساازمان داد.  انان روستاي خود، شالقاووما )منطقه ميانه(، به منظور برچيدن دهق
ها، كميته محلي دزب توده را به گلوله بستند، هماه اعضااي   ها و كوالکسپس با كمک ژاندارم

آن و دهقانان ففال را از روستا بيرون كردند و از بقيه تفهد گرفتند كه هرگز در كار دازب تاوده   
 هاي دیگر صورت گرفت.شركت نکنند. پدیده مشابهي نيز در روستا

سان، دذف گروهي بزرگ از مقامات طرفدار شوروي از آذربایجان، تشدید ففاليت عناصر بدین
هاي خلق كه به دليال تارور و ساركوب رخ داد،    ارتجاعي و نيز تضفيف جنبش دموكراتيک توده

تضافيف   موقفيت ما تضفيف شد، اما این به هيچ وجه اعتماد مردم به اتحاد جمااهير شاوروي را  
 نکرد.

مردم، تضفيف موقفيت ما را به عنوان یک پدیده موقتي ناشي از جنگ تلقي كردند. اكثریات  
هااي چاه دوساتان و چاه     قریب به اتراق مردم مانند قبل، به ما دیدگاه خاصي دارند كه از گرته

 شود.دشمنان ما، این موضوع ثابت مي

-خوي، براي شركت در اعتواب، ناماه شده توسط صادب كارخانه  گروهي از كارگران اخراج

در داال داضار در شاهر تبریاز ميااان     » اي باه كنساولگري اتحااد جمااهير شاوروي نوشااتند:     
استثمارگران و استثمارشدگان، یک جنگ طبقااتي شادید رخ داده اسات؛ مباارزه باراي زنادگي       

مالکاان  داران و نيست، بلکه براي مرگ است؛ مبارزه هم سياسي و هم اقتوادي است، سارمایه 
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كنند ما را با كار سنگين و گرسنگي سركوب كنند. درگير تناقضي الینحل هستند، آنها تالش مي
اما آنها به این امر دست نخواهند یافت زیرا اتحاد جماهير شوروي بزرگ وجود دارد، كه ما به آن 

 «ما را رها نخواهند كرد. ،اعتماد داریم و هرگز در بدبختي

در مدت كوتاه اقامت در آذربایجان، مان باه ایان بااور     »ه من گرت: كنسول ایران، سهيلي ب
 «رسيدم كه عالقه مردم به شما باالتر از كشور خودشان است.

درصد از جمفيت  70در دال داضر بيش از »یک تاجر و صادب كارخانه جورابچي بيان كرد: 
 «ایي  پيرو شما باشد.در هر زمينهآذربایجان آماده است كه 

ها با تشویق عناصر مرتجع توسط آنها اجاازه  نيز به این واقفيت تأكيد شد كه انگليسيدر باال 
ترسيدند كه از آذربایجان، نمایندگان طرفدار شاوروي  آغاز شود و مي 1۹43داد كه انتخابات نمي

 به مجلس راه یابند.

ي، المللا پيشتازي ارتش سرخ و همچنين رشد نراوذ اتحااد جمااهير شاوروي در رواباط باين      
 را عناصر ارتجااعي  ،بسياري را در آذربایجان مجبور كرد كه به فکر عاقبت خود باشند و این امر

زاده، تاجر بزرگ و صادب كارخانه در شهر هاي ضد شوروي بازداشته است. رديماز انجام ففاليت
، باه  وضفيت در دال تغييار اسات  »المللي به دوستانش اعالم كرد: تبریز، با ارزیابي وضفيت بين

طوري كه آنها افرادي مانند تيتو یا یک دمالي از خودمان را پيدا خواهند كرد و به كمک او تمام 
اند كه بریتانيا و آمریکا از دارایي ما را خواهند برد. دوادث یوگسالوي و مسئله لهستان نشان داده

 «.اتخاذ اقدامي عليه روسيه ناتوانند

كلاوب  »سازمان ضد شوروي  1۹42ري، كه در سال بازرگان بزرگ آذربایجان، نورت اسکند
آمده است، مان   وضفيتي كه پيش»كرد، در گرتگویي با من، گرت: را رهبري مي« هاآذربایجاني

كند با شما ارتباط برقرار كنم و به طور صادقانه همکاري كنم. اگر من ایان كاار را   را مجبور مي
بردن روستاها و اموال من در منطقه تحات نراوذ   اي براي از بين انجام ندهم، شما هميشه بهانه

 «.خود خواهيد داشت

 انتخابات مجلس

 یکي از مهمترین رویدادهاي ديات سياسي آذربایجان، انتخابات مجلس چهاردهم بود.

دوزه انتخابااتي تقسايم شاده اسات كاه       11، آذربایجان به 1۹34طبق قانون انتخابات سال 
 شوند:خاب ميتفدادي نمایندگان به شرح زیر انت

 نماینده؛  ۹دوزه تبریز »

 دوزه اردبيل یک نماینده؛

 شهر؛ دوزه مشکين

 دوزه خلخال؛
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 داغ(؛دوزه اهر )قره

 ميانه؛  -دوزه سراب

 دوزه افشار )صائين قلفه(؛

 نماینده 2از دوزه مراغه

 «ماكو–دوزه خوي 

كنند. بنابراین انتخاب مي اي راها نيز نمایندهها و آشوريعالوه بر مناطق فوق، جمفيت ارمني
 نماینده مجلس باید از آذربایجان انتخاب شود. 22

اناد و  سالگي رسيده 20طبق این قانون، افراد مذكر ایراني كه تا زمان شروع انتخابات به سن 
اناد،  ماه قبل از آغاز انتخابات در دوزه انتخاباتي زندگي كرده 6كساني كه به طور پيوسته دداقل 

 رند.دق رأي دا

اند و كساني كه عليه قانون زنان، نظاميان، افرادي كه به موجب قوانين اسالمي محکوم شده
 اند، از دق رأي برخوردار نيستند.اساسي و استقالل كشور سخن گرته

 ]افراد زیر[ مي توانستند براي مجلس انتخاب شوند:

 نتخاباتي شناخته شده هستند؛.مردان ایراني بين سي تا هرتاد ساله كه باسوادند و در دوزه ا1

 2اي .افراد مذهبي مسلمان یا كساني كه به ادیان دیگر ایمان دارند. نماینادگان باراي دوره  2
 شوند.ساله با آراي مستقيم و مخريانه انتخاب مي

 آغاز شد و در شرایط بسيار پيچيده برگزار شد.  1۹43آگوست  8انتخابات در تاریـ 

صر ارتجاعي، به تأسي از انگليس، تمام تالش خود را بار علياه ماا و    بر اساس موارد باال، عنا
كاندیداهاي دمایت شده ما آغاز كرده تا اجازه ندهند طرفداران ما مخووصا در دزب تاوده وارد  

 مجلس گردند.

در نبرد با ما ، آنها به روشهاي مختلري متوسل شدند یک كارزار ضد شوروي به راه انداخته و 
نداختن ساختگي انتخابات شروع كردند و تا عزل مقام هاي دولتي كه به ما كماک  از به تفویق ا

، ه استاندار مقدم ، خدیوي، كبيريمقام از جمل 30كرده بودند پایان یافت به همين دليل بيش از 
 بازرگاني و دیگران بركنار شدند.

طاور واضاح موقفيات    ها در بين بازرگانان بزرگ، فرمانررما، به یکي از مشهورترین انگلوفيل
ما باید یا كاندیداهاي دمایت شده »اي نوشت: عناصر ارتجاعي را بيان كرد، زماني كه او در نامه

ها را شکست دهيم و از انتخاب مطلوب مردم مطمئن شاویم و یاا باه هار قيمتاي      توسط روس
 «.انتخابات را تحریم و متوقف كنيم

توان با ورود سرير بریتانيا )باوالرد( قبال از   ا مياهميت نقش بریتانيا در انتخابات آذربایجان ر
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انتخابات به آذربایجان نشان داد و همچنين بيانيه كنسول بریتانيا در تبریز )رپ(، كه اعالم كارد  
سرنوشت آذربایجان و مجلس به نتيجه انتخابات بستگي دارد، اینکاه آیاا كساي ]از ماا[ وجاود      

 خواهد داشت یا نه.

فوق الذكر ،آنها  با الهام از انگليسها،مبارزات شدیدي عليه ما و نامزدهاي با عنایت به عناصر  
مورد دمایت ما آغاز كردند. آنها براینکه طبقات بازرگان، مالکان زمين و خرده بورژوازي را كه به 

آميز مختلري را دربااره سياسات ماا    ما نزدیک بودند براینکه از ما دور كنند ، داستانهاي تحریک
 ند ، مانند:پخش كرد

هاي سابق را به عنوان نمایندگان دزب تاوده باه مجلاس    ها قود دارند كمونيستبلشویک»
ها به كارگران وضع ها به دهقانان و كارخانهبررستند تا قوانيني را در مجلس در مورد انتقال زمين

تخاب شاده  ها قود توادب و جداسازي آذربایجان از ایران بوسيله نمایندگان انروس»یا « كنند
 و غيره.« در مجلس را دارند

ها تأثير خود را، به خووص بار طبقاه مالکاان گذاشات و آنهاا از طریاق فشاار        این داستان
آوري برداشت، محروميت از زمين و غيره( و ترساندن دهقاناان از  اقتوادي)مانند ممنوعيت جمع

م كردند. اما در برخي مناطق آینده، آنها را از فرصت رأي دادن به نامزدهاي مورد نظرشان محرو
ساكنان روستاها موفق به رأي دادن به نامزدهاي طرفدار ما شدند. دهقاناان در روساتاي اساکو،    

را راه انداختناد و نامزدهااي طرفادار شاوروي را تبليا       « كانون دموكراسي آذربایجان»سازمان 
 هاي رأي را توزیع كنند.هاي رأي سازماندهي كردند تا برگهنرر را در سر صندوق 600كردند، 

هااي  تر برگزار شد، بخش بزرگي از مردم به نامزدهاي سازماندر شهرها كه انتخابات آزادانه
 دموكراتيک رأي دادند.

گيري را به پایاان رسايد. نماینادگان زیار باه      وقتي در نه دوزه از یازده دوزه انتخاباتي، رأي
 مجلس راه یافتند:

 در دوزه انتخابي تبریز:

 در تهران؛« آژیر»نماینده دزب توده، سردبير روزنامه  –وري فرر پيشه.ج1

 تاجر مفمولي، دامي دقيقي اتحاد جماهير شوروي؛ –.فتحفلي ایپکچيان 2

مهندس و پيمانکار بزرگ ساختمان. او به سرارش سرارت توسط ما دمایت  –.عسگر پناهي3
 شد؛مي

 تهران. او از وفاداران به ما است؛« ستالكری»رئيس اداره كل شركت  -.ابوالقاسم صدیقي 4

هااي زیاادي از   نروذ. در دين انتخابات، دمایات مالک بزرگ و ذي -.اميرنورت اسکندري 5
رأي براي آنها جمع كرد. او بدون دمایت كسي به مجلس راه یافات.   4000نامزدهاي ما كرد و 

روابط دوستانه ایران و شوروي باا  در طول انتخابات، او به ما نزدیک شد و قول داد كه با تقویت 
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نمایندگان سرارت اتحاد جماهير شوروي همکاري كند. او از ترس از دست دادن روستاهاي خود 
 در منطقه ما )آذربایجان( به ما نزدیک شد؛

هااي تجااري   دار بازرگ. او از طریاق كاناال   مالک و كارخانه –.داجي زینال عبدل خویي 6
ماهير شوروي وابسته است. او با خرید آرا به مجلس انتخاب شد و آپوتوپرس تي.وي. به اتحاد ج

بيش از یک ميليون ریال براي این منظور صرف كرد. به علت ترس از دست دادن مقام خود در 
هاي متخاصم نخواهد پيوست. او بارها و بارها از آمادگي براي همکاري با ما مجلس، او به گروه
 اطمينان داده است؛

االسالم، نماینده انجمن مجلس ساابق. كاندیاداتوري او توساط دولات و فرقاه      ثقهاهلل .آیت7
 مذهبي شيفي پشتيباني شد؛

پزشک و پسر روداني مهم و مالاک . او توساط دولات و روداانيون در      -..یوسف مجتهدي8
 انتخابات دمایت شد؛

رژوایي. در دار و پيمانکار كوچاک، مفتقاد بار دماوكرات باو     اجاره -زاده.علي عسکر سرتيپ۹
 گرا بود. مشکوک به ارتباط با انگليس؛گذشته عضو چندین سازمان چپ

زاده و مجتهادي، در  رسد كه نماینادگان منتخاب از تبریاز، باه اساتثناي سارتيپ      به نظر مي
 مجلس از مواضع ما دمایت خواهند كرد.

 ماكو-خوی

لگري مااكو  مالک بزرگ مااكو. ناامزدي وي توساط مفاونات كنساو      -.عباس پاشا خویي10
 دهد او به ما وفادار است؛دمایت شد، كه این امر نشان مي

 پسر امام جمفه خوي، انگوفيل مشهور؛ -.جالل امامي11

 مراغه

 مالک كوچک با تمایالت سياسي نامشخص؛ -.اسکندر مقدم12

بازرگاان و مالاک بازرگ، دوسات صاميمي و داامي ساركرده بریتانياا          -.موسي فتودي13
 فرمانررما؛

 هرضائی

تاجر مفمولي، در مقابل هر دکام سارارت، از طارف مفاونات كنساولگري       -.صادق افشار14
 شد؛گيري طرفداري شوروي شناخته ميشد. به عنوان فردي با جهترضائيه پشتيباني مي

 مهاباد

برادر روداني مشهور قاضي محمد در كردساتان مركازي. توساط مفاونات      -.صدر قاضي15
شد. او نسبت به ما نزدیک بود. او با دمایت هماه جانباه ماا در    مي كنسولگري رضائيه پشتيباني
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 مجلس موافق بود؛

 اهر

 مالک اهري بدون وابستگي سياسي خارجي؛ -.سردار صروت بهادري16

 ميانه -سراب 

 مالک بزرگ و سركرده ضدشوروي مشهور؛ -.فرمانررما17

 شهرمشکین

اباتي او توسط مفاونت كنساولگري  شهر. نامزدي انتخمالک بزرگ مشکين –.مهدي عدل 18
 شد. اخيرا او فردي مورد تأیيد مفرفي ميگردد.اردبيل دمایت مي

رأي گيري هنوز در اردبيل، خلخال و منطقه ارمني انجام نشده است، جایي كاه كاندیاداهاي   
 مورد دمایت ما، شيـ لنکراني، ذكایي و اردشير آوانسييان هستند.

چياان،  وري، ایپاک نمایناده )پيشاه   8اناد،  ذربایجان انتخاب شاده بنابراین، از افرادي كه در آ
صدیقي، پناهي، صدیق افشار، عباس پاشا، عدل و صدر قاضي( به ماا وفاادار هساتند و در كاار     

االساالم( باا ماا دشامن     نماینده )اسکندري، خویي و ثقاه  3مجلس با ما همکاري خواهند كرد؛ 
نمایناده )فتاودي و فرمانررماا( طرفادار     2تقویت كنناد؛   توانند نروذ ما در مجلس رانيستند و مي

نماینده)مقدم و بهادري( بدون اتکا به كشوري بيگانه هساتند. نگارش آنهاا     2بریتانيا هستند؛ و 
 نسبت به ما به اكثریت مجلس بستگي دارد.

 دهد كه:روند انتخابات نشان مي

االسات. ایان دقيقات باا رأي دادن     الفاده ب.اعتبار اتحاد جماهير شوروي در ميان مردم فوق1
بخش بزرگي از مردم به نامزدهاي طرفدار شوروي در مناطقي كه انتخابات بيشتر یا كمتر آزادانه 

اي را در لبااس مبادل باه    شود، در دالي كه در این مناطق، عناصر خومانهبرگزار شد، ثابت مي
مثال، جالل اماامي، نمایناده    كردند. برايعنوان دوستان ما براي انتخاب به مجلس تحریک مي

مجلس انتخاب شد كه در همه جا و در طاول انتخاباات اعاالم     بهبریتانيایي، تنها به این خاطر 
 شود؛كرد كه دامي شوروي است و نامزدي او توسط سرارت شوروي دمایت مي

.ما عمدتاً باید براي انجام چنين مبارزات جدي سياسي مثل انتخابات مجلس، بر یک دازب  2
هاي كناوني ضافيف هساتند و    هاي دموكراتيک و گروهاي تکيه كنيم. سازماندموكراتيک توده

 ها ندارند.هنوز تأثير الزم را در زندگي اجتماعي و سياسي استان
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 سند دوم

راجع به وضفيت سياسي و اقتوادي ناديه كنسولي كنسولگري  است نامه اي توضيح مترجم:
 شود.ارسال مي 1۹43سال اتحاد شوروي در تبریز براي 

 مارچنکوف :فرستنده

 موضوعات بحث

 سياست و دکومت -ایران •

 اتحاد جماهير شوروي -روابط خارجي  -ایران •

 اتحاد جماهير شوروي• ایران• محل بحث

  1كنسولگري اتحاد جماهير شوروي در تبریز كپي محرمانه شماره •

 24شماره • 1۹44ژانویه  5•

»... م بسيار ضخيم، ادتمااالً از جمهاوري سوسياليساتي آذربایجاان:     ]شرح، شکل مهر و مو•
 «[1۹45اكتبر  24ام ]تاریـ[ 25

 به نماینده مردم اتحاد جماهير شوروي در كميسریاي امور خارجي؛•

 به مفاون كميسر خارجي كافتارادزه؛•

 به سرير اتحاد جماهير شوروي در ایران؛•

 اوف؛به مفاون كميسر خارجي ماكسيم•

من باه هماراه ایان، گزارشاي را دربااره وضافيت سياساي و اقتواادي از نادياه كنساولي           •
 فرستادم. 1۹43كنسولگري عمومي اتحاد جماهير شوروي در تبریز براي سال 

 تأخير در گردآوري گزارش به دالیل زیر بود:•

 . كنسول سابق، مفاون كميسر خارجي كوزنتسف، به رغم این كاه در پایاان ژانویاه ساال    1•
 تبریز را ترک كرد، هيچ گزارشي تدوین نکرد؛ 1۹44

 مطلع نبودند؛ 1۹44. كاركنان كنسولگري از ضرورت جمع آوري ]این گزارش[ تا فوریه 2•

. پس از دریافت دستور سرير، با توجه به كمپين انتخاباتي كه آغاز شد، ماا هايچ فرصاتي    3•
ماه كاركناان    1فوریاه تاا    15ثاال، از  نداشتيم. به عنوان م 1۹44براي شروع این گزارش تا مه 
هاي عماومي و سياساي محلاي باراي دراظ      ميتينگ با چهره 300كنسولگري عمومي بيش از 

 مان در انتخابات برگزار كردند، كه هر امکاني را براي كار بر روي این گزارش از بين برد.منافع

 اي.صرحه 84پيوست: گزارش •

 كنسولگري عمومي در تبریز/ مارچنکف/• يمفاونت كنسول در اتحاد جماهير شورو•
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 3سند 

اي در تبریز با آماوزش  هایي براي ایجاد مدرسهفرمان مولوتف در مورد برنامه توضيح مترجم:
 به زبان تركي.

 ویاچِسالو مولوتف. :ایجاد كننده

 دزب دموكرات آذربایجان •

 آذربایجان ایران •محل مورد بحث 

 1۹44 ژوئن 24در  13421فرمان شماره 

.صدور مجوز كميسریاي امور خارجه خلق اتحاد جماهير شوروي براي بازگشایي دبيرساتاني  1
در تبریاز )ایاران( باه منظاور      1۹44-1۹45مکمل با آموزش زبان آذربایجاني در سال تحويلي 

تحويل كودكان كارگران آذربایجاني فرستاده شده از اتحاد جماهير شوروي و كودكان جمفيات  
 ایجان.منطقه آذرب

ارز  28۹7۹نرار باا دساتمزد ماهاناه      36.تثبيت كاركنان مدیریتي و پرسنل آموزشي شامل 2
 .1روبل شوروي مطابق با پيوست شماره 40۹4خارجي و 

فين]كميساریاي امور مالي خلق[ اتحاد جماهير شوروي براي تاأمين  .قبول مسئوليت ناركوم3

 NKIDشااوروي باارآورد شااده توسااط روباال 50،182ارز خااارجي و  227،551بودجااه اضااافي 
باراي ساازماندهي و    1۹44]كميساریاي امور خارجاه خلاق[ اتحااد جمااهير شاوروي در ساال       

  2نگهداري یک مدرسه در تبریز مطابق با پيوست شماره

 .تأمين ]موارد زیر[ براي تکميل ساختمان و تجهيزات مدرسه در تبریز:4

حاد جمااهير شاوروي)رفيق منشايکوف( باا     لس]كمسيریاي جنگلداري خلق[ ات-الف: ناركوم
هاي اساتالينگراد و گالسانابلز ]اداره كال    هایي از چوب كاج در كارخانهمترمربع تخته 50ساخت 

تأمين چوب[ كميساریاي اتحاد جماهير شوروي از انجمن كمسيریاي خلق با تحویل ایان مقادار   

 .اتحاد جماهير شوروي NKIDتخته در سه ماهه سوم سال جاري به 

تن تيرآهن به اتحاد جمااهير  1كرمت ]كميساریاي ذوب آهن خلق[ موظف است -ب: ناركوم
 شوروي تخويص دهد.

تان خاط    500الکتروپروم ]كميساریاي صنایع الکترونياک خلاق[ موظاف اسات     -ج: ناركوم

 NKIDولات( در اختياار    220المپ الکتریکي ) 500متر( و ميلي 2.5*1.5*0.75برق)در اندازه 
 اهير شوروي بگذارد.اتحاد جم

 اتحاد جماهير شوروي براي خرید وسيله نقليه براي این مدرسه. NKID.صدور جواز 5

 وي. مولوتف/ ]اولين[ مفاون شوراي كميساریاي خلق شوروي
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 4سند 

برخي مسائل مهم در ارتباط باا  »سند بسيار مهمي است كه باقروف با عنوان  توضيح مترجم:
به اساتالين نوشاته و در ایان ساند،     1323شهریور  23/ 1۹44امبر سپت 14در «آذربایجان جنوبي

-كند كه در آذربایجان باید تشکيالت دمکراتيک برپا گردد، در واقع، ماي براي اولين بار ذكر مي

توان آن را در دکم گام اوليه براي تشکيل فرقه دمکرات به دساب آورد. بااقروف در ایان ناماه    
صورت گرفته در آذربایجان ایران از سوي عوامل روساي اشااره   هاي طوالني به كارها و ففاليت

وطان یولونادا( و دسات    «)راه وطن»هایي چون، راه اندازي مجلهكند و پس از تشریح ففاليتمي
اندركاران آن، ارائه كنسرتهاي رایگان در بين ماردم در شاهرهاي مختلاف ایاران توساط یاک       

مانند تاسيس فرستنده رادیو، افتتاح بيمارساتان در  نرري و ففاليتهاي اقتوادي و تبليغاتي 44گروه
بافي و تریکوبافي، تاسيس مدرسه متوسطه در تبریاز...  تبریز، خانه فرهنگ، ایجاد كارخانه جوراب

كند كه در آذربایجان بایاد  كه از سوي باكو صورت گرفته در پایان نامه اش باقروف پيشنهاد مي

 F.№ l, siy. № 90, iĢ № 71    تشکيالت دمکراتيک برپا گردد.

 به رفيق استالين

 مسایلي در ارتباط با آذربایجان ایران

در مورد دستورات شما مبني بر افزایش تاثيرات اتحاد جماهير شوروي بر آذربایجان جناوبي  »
تاادابيري از سااوي مااا اتخاااذ گردیااده از سااوي رهبااري جمهااوري آذربایجااان و كادرهاااي    

نرار دیپلماات، باراي اماور     13ان فرساتاده شاده از باين آنهاا    نرر به آذربایجاان ایار  245نظامي،
نرر به عنوان فرماندهين پادگانها و مابقي باه عناوان متخوواين اقتواادي،     150نرر،10تجاري

نرر نيز جهت امورات تجاري، بهداشات، دمال و   375دمل و نقل، امور فرهنگي ...بوده اند البته 
اند كه بزودي به آذربایجان جنوبي اعزام خواهند هنقل راه آهن و دیگر امور اقتوادي انتخاب شد

شد افراد فرستاده شده بدون استثنا همگي آشنا به زبان، مذهب و فرهناگ و ساایر خووصايات    
آذربایجان آشنا هستند و بزودي قادر به ارتباط با مردم آذربایجان ایران خواهند بود این افاراد در  

ن اعم از روشنرکران، كارگران، دهقانان و تا دادودي  مدت اندكي در بين اهالي مختلف آذربایجا
اند نروذ كنند براي اولين بار توده مردم مخووصا روشنرکران در بين رودانيون و تجار موفق شده

روشان شاد و باا    « وطن یولونادا »اي به زبان تركي بنامآذربایجان ایران چشمشان به یک مجله
هااي كاافي در تماام شاهرها و دتاي      جله در نسخهرغبت تمام با این نشریه مواجه شدند این م

گردد در این مجله  نویسندگان و شاعران با اساتفداد آذربایجاان   روستاهاي آذربایجن پخش مي
ریا، یوسف، مهتاج رضا ،علي توان به افرادي مانند محمد بيزنند كه از بين آنها ميایران قلم مي

له خانم و ...اشاره كرد این اقبال مردم به نشریه لرزاده، مير مهدي، یحيي تحري، هماي خانم، ال
گاردد و  توان موفقيت بزرگي قلمداد كرد آثار سياسي برنده آنان بر عليه فاشيزم هدایت ميرا مي
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شود و همين امر باه  هاي محروم نوشته ميبه نرع اتحاد جماهير شوروي به عنوان دوستدار خلق
مک كرده و باه ماردم نزدیاک كارده اسات. باه غيار از        نروذ بيشتر این روزنامه در بين مردم ك

روشنرکران تبریز، سي تن از مردم آذربایجاني مقيم در شهرهاي تهاران، مياناه، اردبيال، مرناد،     
كنند عالوه بر اینها، زناان آذربایجاان نياز    شاپور و غيره به عنوان خبرنگار این نشریه تالش مي

دهند باراي نشاان دادن اقباال و    از خود نشان ميجهت ففاليت در نشریه رغبت و عالقه زیادي 
توجه روشنرکران پيشرو تبریز به نشریه تنها به نوشته الله خانم كه مفلم مدرسه ابتدایي بوده در 

 نویسد:زیر مي آورم او در مورد مجله راه وطن)وطن یولوندا( مي

به خوانادن كاردم    او خطاب به من نوشته كه شماره اول نشریه را گرفتم و با هيجان شروع»
بودم براي همين شماره تمام دار و ندار خاود را بادهم باا طياب خااطر اینکاار را       اگر مجبور مي

كنم كه نشریه وطن یولوندا به مانند یک ستاره پرفروغ افقهاي تبریاز را ناوراني   ميکردم آرزو مي
 «كند

ان شاوروي نياز قلام    همچنين در این نشریه شاعران و نویسندگان و روزنامه نگاران آذربایج
ففاليتهاي كميته ضد فاشيستي كه تحات رهباري شااعر    « وطن یولوندا»زنند با انتشار مجلهمي

كند تقویت شده اسات كميتاه ضاد فاشيساتي ماذكور باا       بزرگ ایران باالش آذراوغلو عمل مي
كند و همين امر باعث محبوبيت آن در باين  جدیت، مقاالت و شفرهاي ضد فاشيستي منتشر مي

 وده مردم شده است.ت

با توجه به اینکه رودانيون در بين مردم شاهرها و مخووصاا روساتاهاي آذربایجاان نراوذ       
ام اخيرا پاس از تشاکيل اداره مسالمانان مااوراي     زیادي دارند در این زمينه ما تدابيري اندیشيده

كو برگزار شد ماا  قرقاز در باكو، اولين گنگره ضدفاشيستي رودانيون و مسلمانان قرقاز در شهر با
هاي تركي و فارسي تکثير كرده و در شهرهاي ایاران  هزار نسخه به زبان5مووبات كنگره را در 

پخش كردیم رودانيون و اهالي ایران از مواوبات كنگاره اساتقبال كردناد در ایان زميناه آرا و       
اباقر آقاا و  نظرات نمایندگان مجلس مانند شيـ االسالم مالیري، سيدرضا فيروزبيلي ،قاضي ميرز

االسالم، داجي ميرزاخليل آقا و افراد صادب نروذ و خادمين دیگار دیان   مجتهدیني چون آقا ثقه
االسالم عليزاده، اداره دیني قرقاز براي افزایشِ نروذ مشخص است عالوه بر این، به رهبري شيـ

 اند.ما، با خادمين دین در آذربایجان ایران ارتباطات شخوي برقرار كرده

نررند باه  44هاي هنري آذربایجان شوروي ما یک گروه كنسرت كه شاملي تبلي  موفقيتبرا
ایم و این گروه در شهرهاي تهران، تبریز، پهلوي، رشت، قازوین،  شهرهاي بزرگ ایران فرستاده
هااي نظاامي   اند گروه كنسرت در پادگاان هاي بزرگي كسب كردهماكو، شاپور و اردبيل موفقيت

ير شوروي كنسرت اجرا كرده و در بين اهالي محروم بوورت رایگان كنسارت  ارتش اتحاد جماه
اند الزم به ذكر است مهمترین نتيجه اعزام گروه كنسرت آذربایجان باه ایاران ایان    برگزار كرده
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بوده كه وضفيت دیروز و امروز آذربایجان را در بين مردم منفکس كرده و هنر بومي و قابل فهم 
ق زیاد نشان داده و اهميت  و فایده آنرا در بين مردم آذربایجان ایران گوشزد آنها را با شور و شو

هاي آذربایجان در بين خلق بوورت گساترده  كرده است. شفار زنده باد آذربایجان به همراه ترانه
 پخش گردید.

ه كنسارت و موسايقي   هاي تركي و فارسي مخووصا ارائا هاي رادیویي به زبانپخش برنامه
ه شاده  كسب كرده است براساس اطالعاات ارائا  در بين اهالي ایران محبوبيت زیادي  آذربایجان

هااي رادیاویي در شاهرهاي مختلاف     توسط اداره اطالعات شاوروي در سااعات پخاش برناماه    
هاي مختلاف  ها و قسمتتوان به گروههاي زیادي از مردم برخورد كه به كنسرتآذربایجان مي

 كنند.جنگ عليه فاشيزم با دقت گوش مي

هاي اقتوادي و فرهنگي اتحااد جمااهير شاوروي مخووصاا     براي آشنایي بيشتر با موفقيت
جمهوري آذربایجان)شوروي(در شهر تبریز خانه فرهنگي تاسيس گردیده باا توجاه باه تواميم     

هااي تركاي و   كميته مركزي دزب)كمونيست آذربایجان(ما در تبریز، مدرسه متوسطه باه زباان  
یم براي این كار آموزش، كاركنان، تجهيزات و كتابهااي درساي مخواوص    اروسي تشکيل داده

ایام آرزوي جواناان   انتخاب شده و در طول این مدت كار فرهنگي و آموزشي كه ماا انجاام داده  
اتحاد جماهير شوروي براي تحويل در مدارس نمایش داده شد بخاطر هماين، در تبریاز ایجااد    

 اي فوریت داشت.چنين مدرسه

ا توميم كميته مركزي ما در تبریز در قالب شركت سهامي یک كارخانه بافنادگي و  مطابق ب
كار، كاادر رهباري،   هاي شوروي عضو آن خواهند بود براي اینجوراب تاسيس كرده كه سازمان

افراد متخوص و تجهيزات الزم و همچنين ساختمان مناسب در نظر گرفته شده است كارخاناه  
ت یافتن مطابق با سياست كميسر تجارت خارجي، افتتاح خواهد شد در اندک زماني پس از رسمي

-خواهيم این كارخانه چنان پيشرفتي كند كه در آذربایجان ایران یک موسسه نمونه و باي ما مي

 نظير باشد و در مردله نخست، اهالي محل مخووصا زنان را جذب كند.

ر آذربایجاان جناوبي جازو    دانم به یک مسئله دیگر اشااره كانم دازب تاوده د    من الزم مي
رود اما در راس آن یک ارمني بنام اردشير آوانسيان قرار دارد اگرچه تشکيالت خوب به شمار مي

شاود  رود اما این باعث ماي گرته شده كه این رفيق، آدم صادق و جزو رهبران خوب به شمار مي
ن از ایان دازب فاصاله    كه این دزب در بين مردم آذربایجان از اعتبار بيرتاد و ماردم آذربایجاا   

 بگيرند.

رغم اینکه تشکيالت زیادي داریام  شود كه متاسرانه در ایران، ما علياز این نتيجه گرفته مي
اما هنوز هم تشکيالتي كه بتوانند سياست ما را پيش برده و اهداف ما را بوسيله اشخاص با نروذ 

ایران تاكنون نتوانسته نه تنهاا   تحقق بخشند وجود ندارد عالوه بر این، فرماندهي ارتش سرخ در
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در بين مردم بلکه در بين تمامي دوایر دکومتي ایران و موسسات عالي وضفيت مناسابي ایجااد   
گردد چرا كه باه  كند این وضفيت نامناسب موجود، از سوي ایرانيان به عنوان  ضفف ما تلقي مي

از زمان زیاادي كردهاا در جلاوي     كار و خيانتکار امکان جوالن داده. به عنوان مثال،عناصر فتنه
اند و فرمانادهي  چشم فرماندهي ارتش سرخ در ایران به غارت و چپاول مردم آذربایجان مشغول

-كند ما پيشنهاد ماي كند و تنها به هشدار دادن اكترا ميایي با آنها نميارتش ما نيز هيچ مقابله

در ایران موارد زیر مريد خواهاد   ها و تشکيالت ماكنيم كه در دال داضر، جهت تقویت سازمان
 بود: 

 .باید قاطفانه عمل شود تا اعتبارنامه نمایندگان آذربایجان در مجلس قطفي گردد.1

هاي ما متحاد شاده و عناصار    اي نزدیک باید تدابير الزم اندیشيده شود تا سازمان.در آینده2
 ي و رهبري برداشته شوند.كار كه دشمن اتحاد جماهير شوروي هستند از مسندهاي مدیریتفتنه

تقویت كرده و تدابيري اندیشيده شود تا تاثير  ها.باید نروذ دزب توده را از طریق آذربایجاني3
 و ادترام آن در بين روشنرکران، كارگران روستایيان افزایش یابد.

-.باید تدابيري اندیشيده شود تا جلوي عوامل ماجراجو كه از طرف دولت ایران تحریک مي4

 هایي بر ضد ما بزنند  گرفته شود.ند تا در آذربایجان جنوبي دست به ففاليتشو

هاي ما در ایاران  .دستورات الزم به فرماندهي قشون روسي در ایران و همچنين به دیپلمات5
ایي كه از سوي طوایف كُرد به آذربایجان هاي مسلحانهداده شود تا جلوي هرگونه تجاوز و غارت

هاا، باا   رد بگيرند همچنين، باید براي ایجاد روابط بين كردهاا و آذربایجااني  گيایران صورت مي
 برخي از روساي طوایف كرد تماس گرفته شود.

.در ایران در مناطقي كه ارتش سرخ مستقر هستند باید در آن مناطق نظام برقارار كارده و    6
هاي ما نباید باه  ادگانهاي ارتش سرخ تقویت گردد و پبراي ایجاد نظم باید تاثير و نقش پادگان
 تراوتي را در پيش گيرند.مانند قواي ایران در این مناطق، رفتار بي

 . باید بر اقدامات جاسوسي افزوده و در این زمينه از افراد با نروذ اهالي بهره گرفته شود.7

از مان در بين روستایيان، باید با ادتيااط كامال، نهایات اساتراده را     .. براي پيشبرد كارهاي8
 وجود روستایيان ببریم.

 از ميرجفرر باقروف دبير كميته مركزي دزب كمونيست آذربایجان

 شهر باكو3۹1شماره . 1۹44سپتامبر14
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ها و مؤسساات در شامال   هاي مختلف، كارخانههاي ساخت سازهتوضيح مترجم:دستور برنامه
 ایران تحت سازمان جمهوري سوسياليستي آذربایجان.

 دهایجادكنن

 187۹-1۹53استالين، ژوزف 

 موضوعات مورد بحث

 1۹46بحران ایران و آذربایجان در سال  •

 دزب دموكرات آذربایجان•

 آذربایجان ایران•: محل مورد بحث

 سرّي

 شوراي كميساریاي اتحاد جماهير شوروي

 مسکو، كرملين 1۹45ژوئن  10.  فرمان شماره ]قيد نشده[

 مال ایرانسازمان صنایع صنفتي شوروي در ش

 كند:شوراي كميسرهاي اتحاد جماهير شوروي توریح مي

هاي صنایع شوروي ساازماندهي كنياد:   اي از سازمان.در قلمرو شمالي ایران به عنوان شاخه1
اي از كارخاناه كارامال بااكو؛ ب( كارخاناه     شاخه –الف( یک كارخانه قند در ایران و آذربایجان 

هازار جرات   100انه كرش آ. ميکویان باكو با قابليت سااليانه  اي از كارخشاخه –كرش در تبریز 
و  هااي كتاان  دوک باراي تولياد پارچاه    10.000ریسي باا  كرش؛ ج( یک كارخانه بافندگي و نـ

اي از گروه صنایع نساجي لنين باكو ]كامبينت[؛ د( كارخانه شلواربافي در شاخه –تجاري در تبریز
-تن نـ در سال؛ و م( یک كارخانه ابریشم 180با بازتوليد شفبه گروه صنفتي آذربایجان  -تبریز 

اي از گروه صنفتي زیر مجموعه –«[ تازي»تابه ]همچنين،   60تابي در منطقه شهر رشت براي 
 ابریشم نوخينسکي لنين.

این فرمان، تأمين پرسانل مهندساي و فناي و     1.براي ساخت كارخانجات ذكر شده در بند 2
افاراد زیار    عهاده ها باه  و همچنين مدیریت ففاليت توليدي این شركتنيروي كار آموزش دیده 

 است:

آذربایجاان    Narkomlegprom SSR  –هاي كراش و شالواربافي   الف( براي كارخانه
 ]كميسيریاي مردمي صنفت برق[  )رفيق آخوندوف(؛

 SSR Narkomtekstil–ریساي ب( براي كارخانجاات بافنادگي و ریساندگي و ابریشام    
 اف(؛-]كميسيریاي مردمي نساجي[ )رفيق نقي آذربایجان
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آذربایجااان ]كميساايریاي  SSR Narkompishcheprom –ج( بااراي كارخانااه قنااد 
 مردمي صنایع غذایي[ )رفيق آداميان(.

 هاي فوق به عهده:تحویل تجهيزات و وسایل مورد نياز براي ساخت پروژه .3

آذربایجاان    Narkomlegprom SSR  –هاي كراش و شالواربافي   الف( براي كارخانه
 ]كميسيریاي مردمي صنفت برق[  )رفيق آخوندوف(؛

 SSR Narkomtekstilریساي   ب( براي كارخانجاات بافنادگي و ریساندگي و ابریشام    
اف(؛ و باراي عادم تحویال تجهيازات     -آذربایجان ]كميسيریاي مردماي نسااجي[ )رفياق نقاي    

 سدین(؛ اتحاد جماهير شوروي )رفيق Narkomtekstilریسندگي، 

 رفيق زوتوف(اتحاد جماهير شوروي ) Narkompishcheprom –ج( براي كارخانه قند

اكتبار   1ریسي تاا  هاي ابریشمتحویل تجهيزات و مواد باید براي كرش، شلواربافي و كارخانه
 تکميل شود. 1۹46ژانویه  1ریسي  تا و براي كارخانه بافندگي و نـ 1۹45

4 .SSR Narkomzem د )رفياق  لق[ را در آذربایجان در دسات بگيار  ورزي خ]اداره كشا

]كارخانه قند[  )رفيق آدامياان( مسائول فرساتادن     Narkompishchepromجفرروف( و  
كارخانه قند و همچناين   جهتمتخوص به آذربایجان ایران براي تفيين مواد خام موجود   2-3

 در آذربایجان ایران است.هاي پيشنهادي براي گسترش بخش كاشت چغندرقند سازي طرحپياده

 یف(:با مسوليت)رفيق قلي ه شوراي كميساریاي خلق آذربایجان.برگزاري كنگر5

هااي ماورد   نان دادن به آنها از دریافت زمينالف. فرستادن نمایندگان خود به ایران ]و[ اطمي
 این فرمان اشاره شده است؛ 1هایي كه در بند نياز براي شركت

را آمااده كارده و تخماين     هاي خاود اتحاد جماهير شوروي، برنامه اهايب( با مشاركت شور
ها و ارائه آنها براي تأیيد به كميساریاي خلق امور مالي اتحاد جمااهير  برآوردها براي این شركت

 ؛1۹45اوت  1شوروي بفد از 

يين ظرفيت توليد ج( با همکاري كميساریاي قومي شوراي صنایع غذایي در ظرف یک ماه تف
 هاي خود به كميساریاي شوراي اتحاد شوروي؛ارائه طرح قند و

تامين مالي  . كميساریاي امور مالي امور خارجه اتحاد جماهير شوروي )رفيق زورف( مسئول6
 هاي تایيد شده.بينيهاي ذكر شده در محدوده پيشهاي توليدي شركتساخت و ساز و ففاليت

روي در ظرف سه ماهه سوم و چهاارم ساال   ریزي شورفيق وزنسنکيف صدر كميته برنامه .7
هااي  ت مورد نياز جهت ساخت و نوب شاركت موظف براي آماده ساختن  مواد و تجهيزا 1۹45

 ذكر شده است.

( با هماهنگي باا كميسااریاي    NKVD. كسب مجوز الزم از كميساریاي خلق امور داخلي) 8
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راي خروج افرادي كه براي (توسط جمهوري سوسياليستي آذربایجان بNKGBخلق امنيت ملي) 
 شوند.ها به ایران فرستاده ميبوط به سازمان و ففاليت این شركتانجام امور مر

ها كاه در بناد   هاي شركتساز و ففاليتوهاي سازمان، ساختففاليت ریزي. نظارت و برنامه۹
 ذربایجان)باه عهاده  این فرمان مشخص شده است، به شوراي كميساریاي قاواي جمهاوري آ   1

 یف(.رفيق تيمور قلي

 رئيس شوراي كميساریاي خلق شوروي./ي. استالين

 مدیر امور شوراي كميساریاي قواي اتحاد شوروي/ چادایف
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توضيح مترجم:سند مربوط به زماني است كه پایان جنگ جهاني نزدیک شده مترقاين مانناد   
دن بقول كاریکاتور طنز آميز مجله توفيق در آن زماان  الشخورهایي به فکر الشه نرت افتاده بو

ها نرتي انگليس و آمریکا وارد ایران شدند و افتاده بودند و به تدریج كمپاني« ایران خانم»به جان
مذاكره بر سر نرت را با دولت ایران آغاز كردند هر چند ایان ماذاكرات ساري باوده اماا اتحااد       

ماموران شوروي در ایران تمام آنها را زیر  مذاكرات بود و جماهير شوروي در جریان جزیيات این
نظر داشتند در همين زمان مجله فکاهي توفيق داستاني را به چاپ رساند كه در آن ساه كشاور   
انگليس، شوروي و آمریکا چشم طمع به نرت ایران خانم دوخته اند نامه استالين كه بکلي سري 

ستور او براي انجام كارهاي زمين شناساي واكتشاافي در   است و در زیر آورده ميشود مربوط به د
 شمال ایران صادر شده است

دستور اكتشاف و دراري نرت در شمال ایران با جزئيات برنامه هااي دقياق اتحااد جمااهير      
 شوروي.

 1۹53-187۹ایجاد كننده:استالين، یوسف، 

 -قتواادي خاارجي   روابط ا -ایران  •ایران -صنفت نرت و تجارت  •موضوعات مورد بحث:
 اتحاد جماهير شوروي

 آذربایجان ایران •مکانها مورد بحث قرار گرفتند:

f.1 ،op. 89. d.104 كپي 

 فوق سري

 كميته دفاع ملي

 ۹168SS( شماره GOKOفرمان كميته دفاع دولتي)

 مسکو، كرملين 1۹45ژوئن  21از 

 كار اكتشاف زمين شناسي براي نرت در شمال ایران

ایران، كميتاه دفااع ملاي تواریح      مين شناسي و كار دراري نرت در شمالبا هدف بررسي ز
 كند:مي

دفتاار كميساااریاي خلااق   " ")آذربایجااان نراات( "آذنراات ". سااازمان صاانایع نراات  1

( یک اداره هيدروژئولوژیکي ساازماندهي كارده  و نظاارت بار اكتشااف      Narkomneftنرت)
 ین سازمان بسپاردزمين شناسي براي ذخایر نرتي در شمال ایران را به ا

. براي انجام این كار اكتشافي در شمال ایران دفتر كميساریاي خلق نرت)رفيق بایباكوف( و 2
آذرنرت )وزیروف( مسئول تهيه مقدار الزم كارگران از صنفت نرت براي دراري و تحقيقات تايم  
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 ان)قزوین(.ها و ارسال آنها به محل كار مورد نظر وابسته به نيروهاي نظامي شوروي در ایر

. ایجاد مأموریت براي جداسازي هيدروژئولوژیکي)آب شناسي( و انجام كاار زیار در شامال    2
 ایران:

پماپ ثابت)درااري عمياق عمياق( در منااطق       3ناديه، از جملاه   7پمپ در  10الف.دراري
پمپ ثابت )دراري عميق دراري ساختاري( در منااطق بالخارچااي و    4شاهي، بندر شاه و ميانه؛

 وادد دراري متحرک براي دراري ساختماني در مناطق بندر شاه، بابلسر و پهلوي؛ 3خوي؛

تيم در مناطق گرگان، اشارفيه، آمال،    10یک مأموریت شامل  -ب( تحقيقات زمين شناسي 
 اردبيل ...-زنجان، تبریز-خرم آباد، بالخارچاي، جلرا

ظات و ارزیاابي تناوع و    تيمي)اندازه گياري وزن و غل  3یک سرر  -ج( بررسي زمين شناسي 
اندازه گيري مقاومت( در مناطق: مناطق گرگان، مازندران و رشت و در طول سادل دریاي خازر  

 از مرز با شوروي تركمنستان به سوي مرز با جمهوري آذربایجان.

با مسيوليت دفتر كميساریاي خلق نرت)رفيق بایباكوف( و آذرنرت )وزیروف( انتقال تجهيزات 
 1۹45براي شروع عملي كار دراري در ماه سپتامبر  1۹45سپتامبر  1ز تا دراري مورد نيا

اوت  1. دفتر كميساریاي خلق نرت)رفيق بایباكوف( مسئول سازماندهي و توزیع امکانات در 4
تيم؛ یک تيم واقفه نگاري و برق سنجي؛سه تايم   10: یک تحقيق زمين شناسي مركب از 1۹45

وزن و غلظت،سنجش متغيار و ادوات و كشاف مقاومات( باا      براي سرر ژئوفيزیکي)اندازه گيري
برداشتن آن تيمها از نوادي: تيم وزن سنج از باكو، تيم متغيرسنج از شافبه مركازي ولگاا دفتار     

 كميساریاي خلق نرت و تيم مقاومت از منطقه كراسنودار.

ئوليت دفتر . با هدف تجهيز بخش هيدروژئولوژیکي با تجهيزات، ابزار و مواد الزم براي مس5
اختواااص داده و بااه اداره   1۹45كميساااریاي خلااق نراات)رفيق بایباااكوف( كااه در اوت     

Hydrogeological )مجموعه پماپ، تجهيازات درااري و ابازار درااري       5ارسال شده:الف

 1200مجموعه ميلاه )  3قاب، تجهيزات دراري و ابزار براي آنها؛ ZV-750دوار؛چهار مجموعه 

و ساایر تجهيازات و ماواد الزم باراي كاار جداساازي        KA-300هااي  متر( و ابازار باراي پمپ  
هيدروژئولوژیکي؛ ب( كميسر خلق براي تجارت خارجي )رفيق ميکویان( موظف است كه در بين 

كاااميون را از واردات از قطفااات موجااود در ایااران  120پااانزده تراكتااور و  1۹45ژوئيااه -ژوئاان

، موظف است به بخش Tyulenevفيق تيولنف اختواص دهد.ج( فرمانده جبهه ماوراي قرقازر
هيدروژئولوژیکي فضاي الزم براي دفاتر و محل زندگي در قزوین و محل كار اختوااص داده و  

وسايله نقلياه اختوااص داده شاده باه انباار        120همچنين پرسنل واددهاي نظامي در مونتااژ  
 هيدروژئولوژیکي؛كمک كنند.

ي)رفيق وربياوف مارشاال و فرماناده نيروهااي     د( كميسر دفاع خلاق اتحااد جمااهير شاورو    
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، باراي انتقاال نيروهااي انسااني هيادروژئولوژیکي      1۹45آگوست  1مهندسي ارتش شوروي( تا 

در شرایط كااري قارار دهاد:یک     AVB-2-100اقدام كرده در ایران دو وادد دراري كاملي از 

باا یاک وسايله و    تن  1.5، یک دستگاه ZIS-5، یک تانکر آب AVB-2-100دستگاه دراري 

 با سه تيم دراري. UA-125یک قاب 

ه( شوراي امنيت ملي كميساریاي دفاع خلق اتحاد جمااهير شاوروي )رفياق خرولياف،ژنرال     
مااک  5ارتش،ریيس پشتيباني ارتش شوروي( براي ارسال نيروي انساني آبشناسي  در دالت كار 

)ماشين جياب(، و همچناين باراي    وسایل نقليه ویليس 15تریلر كاميون و  7تني ، 12با ظرفيت 
تفمير تجهيزات دراري و دمل و نقل خودرو در تفميرگاه هااي اداره دمال و نقال شاوروي در     

 ایران ارائه شود.

.فرماندهي جبهه ماوراي قرقاز)رفيق تيولنف(، مسائول فاراهم نماودن كماک باه ترکياک       6
نگهبااني، اساکورت باراي    هيدروژئولوژیکي در دراري و تحقيقات زمين شناسي و ارائه نياروي  

سرر، فراهم نمودن مواد كارتوگرافي و همچنين فراهم نماودن لبااس و اساناد مناساب قسامت      
 كاركنان هيدروژئولوژیکي.

 8موظف اسات   1۹45. كميسيون امور مالي)رفيق زیروف( در سه ماهه سوم و چهارم سال 7
باشد براي تهيه تجهيزات دمل  روبل آن قابل تبدیل به ریال ایراني 2،400،000ميليون روبل كه

 و نقل و مواد و براي نگهداري پرسنل به آذر نرت بپردازد.

( جمهوري آذربایجان جهت صدو اجازه ناماه باراي   NKVD. كميساریاي خلق امور داخلي)8
باراي كاار هيادروگرافي     "آذر نرت"و  "دفتر كميساریاي خلق نرت  "ورود پرسنل آماده توسط 

 جهت ورود به ایران.

به ریاست اداره منابع آبشناساي منواوب شاده و ریاسات هناگ گاردان       «مليک پاشایف.»۹
واگذار شاده و قاایم مقاام وي    « ديدراوف»آبشناسي وابسته به ارتش شوروي در ایران به عهده

 به عنوان ناظر و سازمانده گروه كارگران فني و مهندسان تفيين شده است.«كران اف»نيز

)رفياق وزیاروف( مسائول    "آذر نرات "و  "ق نرت)رفيق بایبااكف( دفتر كميساریاي خل ". 10
كنترل ،تامين انبار هيدروژئولوژیکي ،تامين كاركنان، مهندسين و كاركنان فني و تأمين تجهيزات 

 و مواد الزم براي انجام كار دراري و زمين شناسي در شمال ایران مي باشند.

ذربایجان وظيف دارد باا اداره زماين   رفيق باقروف دبير كميته مركزي دزب كمونيست آ .11
شناسي و آذنرت همه گونه همکاري و كمک كرده و به كارهاي اكتشافي و زمين شناسي باراي  

 اكتشاف نرت در شمال ایران نظارت نماید.

 رئيس كميته دفاع دولتي

 ي. استالين
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 7سند 

فرقاه دمکارات و    ترین اسناد در ارتباط بااین سند یکي از مهمترین و كليدي توضيح مترجم:
كميته مركزي دزب مبني بر تشکيل فرقه دمکرات اسات  «پوليت بورو»جمهوري است و توميم

ف ژوئيه باقرو این سند مهر بکلي سري خورده است و خطاب به باقروف صادر شده است در اول
 يه این توميم گرفته شد كه در واقع اولين گام براي تشاکيل ژوئ 6به مسکو فراخوانده شد و در 

شاود  است براساس توميم پوليت بورو قرار بر این گذاشته مي  مهاباد فرقه دمکرات و جمهوري
 كه اقدامات الزم در شهرهاي آذربایجان وغيره... براي دركتهاي گریز از مركز صورت بگيرد. 

 موضوعات مورد بحث:

 اتحاد جماهير شوروي -روابط خارجي  -ایران  •

 ایران -انتخابات  • •

 جنبش هاي استقالل طلبي -تاریخچه  -ربایجان )ایران( آذ • •

 اتحاد جماهير شوروي -روابط خارجي  -آذربایجان  • •

 شوروي •آذربایجان ایران •ایران •مکانها مورد بحث :آذربایجان

 یک نسخه براي یميليانوف"در باال در گوشه سمت چپ بوورت دستي نوشته شده: 

 بکلي سري

 به رفيق باقروف

هااي  طلبي در آذربایجان ایاران و ساایر اساتان   ت الزم براي سازماندهي جنبش جدایياقداما
 شمال ایران.

ساازي باراي تشاکيل یاک منطقاه      هاي الزم براي شاروع و آمااده  . در نظر گرفتن توصيه1
آذربایجان، با قدرت گسترده در داخل دولت ایران.در عاين داال، مشاابه     خودمختاري در منطقه

 یي طلبي را در استان هاي گيالن، مازندران، گرگان و خراسان گسترش بدهيد.جداهمين جنبش

باا   "دزب دماوكرات آذربایجاان  ". ایجاد دزب دموكراتيک در آذربایجان جنوبي تحت نام 2
هدف هدایت جنبش جدایي طلب.براي ایجاد دزب دموكرات در آذربایجان جنوبي باید تغييارات  

یجان دزب توده ایران انجام شود و طرفداران جنبش جادایي  و سازماندهي مجدد در شاخه آذربا
 طلبي از تمام اقشار مردم  وارد این دزب گردند.

. كارهاي مناسب و تشویقي در ميان كردهاي شمال ایران انجام داده و آنهاا را باه جنابش    3
 جدایي طلبي كشانده تا یک منطقه خودمختار كردي تشکيل دهند.

ریز به عنوان مسائول جهات هادایت جنابش جادایي طلباي، باا        .سازماندهي گروهي در تب3
همکاري كنسولگري اتحاد شوروي در تبریز و نظارت كلي بر ایان گاروه باه عهاده بااقروف و      
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 یفقوب اوف است

. كميته مركزي دزب كمونيست آذربایجان)باقروف و ابراهيموف( باید تالش الزم را نماوده  5
در آذربایجان جنوبي برناده شاده و   15انتخابات مجلس  تا كاندیداهاي طرفداري خودمختاري در

 كاندیداهاي طرفداران جنبش جدایي طلبي بر اساس شفارهاي زیر عمل كنند:

الف(تقسيم اراضي دولتي و مالکان بزرگ بين دهقانان و پرداخت وام كم بهره دراز مادت باه   
 دهقانان.

همچنين موسساات و توسافه   ب( از بين بردن بيکاري از طریق گسترش توسفه شركت ها و 
 ساخت جاده ها و سایر كارهاي عام المنرفه.

 آباداني شهرها و تامين آب مردمج( 

 بهبود بهداشت و سالمت عمومي.د( 

 درصد مالياتها در محل.50مورف دداقله( 

هااي  برابري دقوق اقليتها و طوایف با افتتاح مدارس و نشر مطبوعاات و كتاب باه زباان    و( 
آسوري. انجام رسيدگي هاي قضایي به زباان مادري،ایجااد موسساات ملاي      مني،ار آذربایجاني،

 استاني از جمله ژاندارمري و پليس و شکل دهي انجمنهاي محلي و شهري.

 بهبود ریشه اي روابط شوروي و ایران.ز( 

. تجهيز افراد طرفدار شوروي و ففاالن جنبش جدایي طلب، ساازمان هااي دموكراتياک و    6
حهاي خارجي براي دفاع از خود. انجام این كار به عهده رفياق بااقروف و رفياق    دزبي به سالد

 بولگانين خواهد بود. 

.ایجاد یک انجمن روابط فرهنگي بين ایران و شوروي در آذربایجان براي تقویات كارهااي   7
 فرهنگي و تبليغاتي در آذربایجان جنوبي.

انجمان دوساتداران   "زم است كاه  . براي جلب توده هاي وسيع به جنبش جدایي طلبان، ال8
در تبریز تاسيس و شفبۀ هاي آن درهمه مناطق آذربایجان جنوبي و گايالن   "آذربایجان شوروي

 ایجاد شود.

. كميته مركزي دزب كمونيست آذربایجان ترتيب انتشار یک مجله مواور در بااكو باراي    ۹
 ذربایجان جنوبي منتشر نماید.توزیع در شهرهاي ایران را داده و همچنين سه روزنامه جدید در آ

خانه انتشارات ». براي انجام منابع چاپي جهت ارسال به دزب دموكرات آذربایجان جنوبي،10
سه چاپگر مسطح در اختيار كميته مركزي دزب كمونيسات آذربایجاان   « اتحاد جماهير شوروي

 قرار دهد. 

اغذ خوب براي انتشار مجله . كميته روابط خارجي)رفيق آناستاز ميکویان(موظف به تهيه ك11
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رنگي در باكو و همچنين سه نشریه جدید در آذربایجان ایران بوده و مجموع تيراژ كل مطبوعات 
 هزار نسخه باشد.30نباید كمتر از 

.كميساریاي امور داخله آذربایجان شوروي تحت نظر باقروف دق دارد مجوز الزم را جهت 12
 ي توميمات فوق صادر نماید.رفت و آمد افراد به ایران براي اجرا

. براي تامين نياز مالي جنبش جادایي طلاب در آذربایجاان جناوبي و همچناين نراوذ در       13
برگزاري انتخابات پانزدهم مجلس ملي ؛ كميته مركزي دزب كمونيست آذربایجان یک صندوق 

 اریزگردد.( و"براي تبدیل به تومان"ویژه اي ایجاد نماید كه در آن یک ميليون روبل خارجي )

 1۹45ژوئيه  6

 كميته مركزي: پليت بوري

 رفيق كافتارادزه-5رفيق باقروف؛  4-3رفيق مولوتف؛  2-1توزیع: 
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 8سند 

صاادر شاده و   1۹45ژوئياه   ۹آید بکلي سري بوده و در سندي كه در زیر مي توضيح مترجم:
هااي الزم  ریازي ش در مورد برنامهضوعرمانده كل ارتش چهارم است موپيام ژنرال تيولنف به ف

 براي تشکيل یک ناوگان هيدروژئولوژي براي شروع كار جستجوي نرت در شمال ایران است.

 فوق سري

 فرمانده ژنرال جبهه ماوراي قرقاز

 VS/  00212شماره . 1۹45ژوئيه  ۹

 به: فرمانده كل ارتش چهارم

 كپي: رئيس جمهور آذربایجان ، رفيق باقروف

 پاشایف-اره هيدروژئولوژیک انجمن ازنرت ،رفيق مليکرئيس اد

، یک بخش هيادروژئولوژیک در محال اساتقرار     GOKO No 9168SSبراساس مووبه 

. ، N. Gشاود و گياداروف ،   نيروهاي اتحاد جماهير شوروي در ایران در شهر قزوین تشکيل مي
 به عنوان رئيس آن منووب شده است.

هاي آن در مناطق زیر ففاليت خواهند قر خواهند شد و تيمكاركنان این بخش در قزوین مست
كرد: شاهي ، بندر شاه ، ميانه ، بولگرچاي ، خوي ، بابلسر ، پهلوي، گرگان ، آمل، جلرا، زنجاان،  
تبریز، اردبيل ، مازندران ، ]و[ رشت سادل جنوبي خزر از مرز تركمن شوروي تا مارز جمهاوري   

 آذربایجان شوروي.

از عملکرد این بخش ترکيک هيدروژئولوژیک ایجاد شده در منطقاه كاركناان   براي اطمينان 
 كنم:نيروهاي شوروي در ایران ، سرارش مي

م بخش هيدروژئولوژیک در منطقه نيروهاي شوروي در ایران به 1۹45اوت سال 1.تا تاریـ 1

این انتقال یابد  AVB-2- 100سرپرستي رفيق ن.ج.گيداروف دو وادد دراري كامل متحرک 

تني با  1.5براي دمل آب ، وسيله نقليه  AVB-2-100  ،ZIS-5وادد شامل: دستگاه دراري 
 ساز و قطفات یدكي از ششم شركت هيدروتکنيک.

مهندسين رزمي ارتش شوروي و در هر سه وادد  315از گردان  UA-5 یک فقره مته
  نرره باشد. 7نرر الي  6دراري تفداد خدمه شامل 

هاي جداسازي هاي زندگي در واددهاي نظامي براي تيمي اداري و محلهااختواص محل .2

 .در مناطق كاري
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شان از وسيله نقليه براي بخش ترکيک كننده به همراه پرسنل 120به آنها كمک كنيد تا  .3

 .واددهاي نظامي اختواص داده شود

يمها اختواص گهبان را براي تبنا به درخواست رئيس بخش، رفيق گيداروف ، یک تيم ن -4
ها ، از اعزامشناسي كمک كنيدري و جستجوي زمين، به آنها در انجام كارهاي درادهيد

 برداري را در اختيار آنها قرار دهيد.اسکورت كنيد ]و[ مواد نقشه

 گزارش انجام كار.
 فرمانده ژنرال جبهه ماوراي قرقاز

 ژنرال ارتش)اي.و.تيولنف(

 : به مخاطبان....3-1:نسخه ارسال شده 4]امضاء شده[ در 
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 9سند 

ایست كاه در بااكو توساط    آید بکلي سري بوده و برنامهتوضيح مترجم: سندي كه در زیر مي
شامال ایاران    باقروف تهيه گردیده شامل دستورالفملي براي ایجاد دزب دموكرات آذربایجان در

 طلب.اي براي جنبش جدایيبه منظور ایجاد پایه

اتحااد جمااهير شاوروي، بحاران ایاران و       -رواباط خاارجي   -ایران  ات مورد بحث:موضوع
 .ایران، فرقه دموكراتيک آذربایجان –انتخابات ،1۹46آذربایجان سال 

 1۹45ژوئيه  14

 كامال محرمانه

 اقدامات براي انجام وظایف ویژه در سراسر آذربایجان جنوبي و استان هاي شمالي ایران:

 ایجاد دزب دموكرات آذربایجان.الف(در ارتباط با 

ساپس   وري  و عبدالومد كامبخش براي مذاكره به باكو منتقل شوند.. فورا سيدجفرر پيشه1
 با توجه به روندِ مذاكرات در باكو، صادق پادگان ریيس ایالتي دزب توده در تبریز اعزام گردد.

گر تشاکيل گاردد تاا    هاي موسس در مركز )تبریز( و جاهاي دی. در عرض یک ماه، كميته2
نامزدهاي محلي را از بين عوامل دموكراتيکِ متنراذ از روشانرکران، بازرگاناان طبقاه متوساط،      
زمينداران كوچک و متوسط و رودانيون در ادزاب مختلف دموكراتيک انتخاب كند و همچنين از 

 قدام گردد.اعضاي غيردزبي و آوردن آنها به كميته هاي سازماندهي فرقه دموكرات آذربایجان ا

كميته موسس قبل از همه جا باید در تبریز تشکيل گردد و از طریاق مطبوعاات دمکراتياک    
مانند: خاور نو، آژیر، جاودت و غياره و اعالمياه هااي مختلاف، شاکل گياري فرقاه دمکارات          

 آذربایجان را به آگاهي همگان رساند.

هاي عالقمند به آن،با چااپ  پس از اعالم موجودیت فرقه دمکرات آذربایجان،افراد و گروه .3
آگهي هاي مختلف از آن دمایت كنند بوورت ارگانيک كميته ایالتي دزب توده در تبریز را وارد 
فرقه دمکرات كرده و كميته دزب توده در تبریز با رغبت خاطر انحالل خود را اعالم كرده و باه  

 فرقه بپيوندد و اعضاي آن عضو قرفه دمکرات گردند.

ل كميته موسس فرقه دموكرات آذربایجان باید در اولویت اول در تبریز اقدام . پس از تشکي4
به ایجاد كميته محلي كرد سپس در شهرهاي زیر: اردبيل، رضائيه، خوي، ميانه، زنجاان، مرغاه،   

 مرند، ، ماكو، قزوین ، رشت، پهلوي، ساري، شاهي، گرگان و مشهد كميته تشکيل داد.

راي سازماندهي كميته هاا در ایان شاهرها بررساتيد. باه طاور       نمایندگان كميته مركزي را ب
مرتب، پاسـ هاي مثبت افراد و همچناين  افارادي كاه خواهاان پيوساتن باه فرقاه دماوكرات         

 آذربایجان باشند در مطبوعات دموكراتيک منتشر گردد.
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ن .در این مدت باید به تهيه و تدوین اساسنامه دزب و نشریه اي به عنوان ارگان رسامي آ 5
 اقدام گردد.«صداي آذربایجان»بنام

. تدوین برنامه ها و منشاور كميتاه برگازاري تبریاز و در درجاه دوم اطميناان از انتخااب        6
 نمایندگان مجلس پانزدهم.

 ب(. اطمينان از انتخاب نمایندگان مجلس پانزدهم:

س ضروي . شروع مذاكرات با نمایندگان مجلس پانزدهم و دمایت از آنها در انتخابات مجل1
 است.

.دمایت از نامزدهاي مجلس و كساني كه براي اجراي شفارهاي فرقه دموكرات آذربایجاان  2
 تالش كرده اند.

 . فهرست نمایندگان توصيه شده از سوي سرارت را با توجه به وظایف جدید مرور كنيد.3

 . سازماندهي گسترده اي نامزدها انتخااب شاده باراي انتخاباات مجلاس در مطبوعاات و      4
 برقراي جلسات به منظور ارتباطات دهي آنها با راي دهندگان.

. دمایت از برگزاري جلسات، تظاهرات، اعتوابات و مبارزه با تقلب با هدف تضامين مناافع   5
 ما در انتخابات مجلس.

. در فرایند آماده سازي باراي انتخاباات، اخاراج نامزدهااي انتخابااتي كاندیاداهاي شامال        6
سط محافل ارتجاعي نامزد شده و ففاالنه عليه نامزدهاي جنبش دموكراتياک  ایران)كسانيکه( تو

 عمل مي كنند.

 . تقاضاي تفویض رهبران ارتجاعي نهادهاي محلي.7

 :"انجمن دوستان از آذربایجان شوروي"ایجاد  ج.

از نمایندگان شاركت كنناده در    "انجمن دوستان آذربایجان شوروي". در مورد سازماندهي 1
 سالگرد جمهوري آذربایجان در جشنواره استراده كنيد. 25د جشن سالگر

. بکارگيري و جذب كارگران كنسولگري هاي ما، فرماندهان نظامي،  و اعضاي ففاال آنهاا   2
 به تشکيالت.

در تبریاز، منشاور انجمان را تادوین      "انجمن دوستان آذربایجان شوروي". گروه برگزاري 3
 نماید.

از مطبوعات مدد  "انجمن دوستان آذربایجان شوروي"ت به براي جذب گسترده اي جمفي .4
جسته و در آنها دستاوردهاي اقتوادي، فرهنگ و هنر جمهوري آذربایجاان شاوروي و دوساتي    

 تاریخي مردم آذربایجان جنوبي و مردم شوروي استراده كرده و نشان دادن داده شود.

 طلب:نکاتي در رابطه با جنبش تجزیه د(
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ار براي ایجاد یک جنبش جدایي طلب با قدرت گسترده: یک منطقه مستقل . سازماندهي ك1
 آذربایجان ]و[ یک منطقه مستقل كردي.

در گرگان، گيالن، مازندران و استان هاي خراسان، نيز جنابش جادایي طلباي را در راساتاي     
 مسائل محلي ترتيب داده شود خووصا:

 در استان گيالن:

ت رفاهي در شهرهاي رشت و پهلوي، براي ایان منظاور   سازماندهي خدمات عمومي و امکانا
 درصد از درآمد هاي مالياتي كه از این استان جمع ميگردد براي این منظور استراده شود. 50

مطالفه در زبان ماادري تاركمن در مادارس؛ جاایگزیني ساازمان محلاي،        در استان گرگان:
مالياتي استان براي خادمات عماومي،    درصد از درآمد 50ژاندارمري و پليس با تركمنها، دداقل 

 امکانات رفاهي و بهداشتي در گنبد كاووس، گرگان و بندر شاه در نظر گرفته شود.

 در استان هاي مازندران و خراسان موارد زیر اعمال گردد:

شاه از آنها گرفتاه شاده   نداران كوچک و متوسط كه توسط رضاها به زمي. بازگرداندن زمين1
 است.

درصد از درآمد داصل از ماليات در استان را براي خدمات عماومي و امکاناات    50. دداقل 2
 رفاهي شهرهاي ساري، شاه، مشهد و قوچان اختواص یابد.

عالوه بر این، چنين سواالتي را به نحو ادسن در محل مطرح سازید تاا ساازماندهي جنابش    
اصالدات ارضي ناه تنهاا در   تقاضا براي انجام  جدایي طلبي در استان هاي مذكور شکل بگيرد.

 آذربایجان جنوبي بلکه در مناطق استان هاي شمالي نيز افزایش یابد.

 ه(. سازماندهي انجمنها

. پس از ایجاد كميته هاي سازماندهي دزب دموكرات آذربایجان همزمان با برگزاري كاار  1 
اباتي مردم یک كمپين براي انتخاب نمایندگان مجلس پانزدهم، با استراده از شور و اشتياق انتخ

 شود.براي سازماندهي انجمنها ایجاد مي

 ه( سازماندهي مطبوعاتي

. براي سازماندهي تمامي ففاليت هاي تبليغاتي از طریق مطبوعات، عالوه بر روزنامه هااي  1
 موجود یک خانه مطبوعاتي براي مجالت جدید در شهرهاي رشت، رضائيه و غيره ایجاد شود.

 1۹45ژوئيه14
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 10ند س

ت كه از سوي بااقروف و ژنارال   شود یادداشتي اسسندي كه در زیر آورده مي توضيح مترجم:
نيکف)فرمانده منطقه نظامي باكو( براي بریا)كميسر امور داخلي( نوشته شده است و دربااره  ماسل

-كمک به جنبش فرقه دمکرات آذربایجان است كه جزئيات دو ماموریت و عمليات را شرح ماي 

 دهد.

 1۹56-18۹6باقروف، ميرظرر عباس، سال  جاد كننده:ای

تاریخچاه   -آذربایجان )ایران(  ،1۹46بحران ایران و آذربایجان سال  موضوعات مورد بحث:
 جنبش هاي استقالل و استقالل -

 فوق سري

 ، بریارفيق الورنتي به كميساریاي امور داخلي شوروي، مارشال اتحاد جماهير شوروي

كميته مركزي در مورد آذربایجان ایران و شمال  1۹45اكتبر  8ت  مورخ براي اجراي توميما
 ایم:كردستان، ما اقدامات زیر را انجام داده

از آذربایجان « ک.گ.ب»بيست و یک نرر از ماموران اجرایي با تجربه كميساریاي امور داخله
، پليسها، افسران ارتاش و  )مانند ژاندارمها اند كه تا عليه افراد و سازمانهایيشوروي انتخاب شده

همکارانشان...( كه مزادم توسفه جنبش خودمختاري در آذربایجان ایران هستند اقدامات الزم را 
 انجام دهند  همه این رفقا باید از بين مردم محلي نيروهاي مسلح و پارتيزاني تشکيل دهند.

-كاه مادت  « وزهاا كالخ»جنگجو از كارگران و كشاورزي و ففالااان  75براي كمک به آنان، 

اناد و در انجاام برخاي از    هماراه باوده  « ک.گ.ب»هااي ویاژه وزارت داخلاي و   هاست با ارگان
كاارگران و   اناد. اناد، انتخااب شاده   هاي جنگي خاص بارها مورد آزمایش قارار گرفتاه  مأموریت
-يهاي مذكور در درجه اول به شهرهاي تبریز، اردبيل، ميانه، اروميه و مراغه  فرستاده مچریک

 شوند؛ آنها بفدا به مناطق دیگر فرستاده خواهند شد.

به منظور درظ این راز، براي این افراد از پوشش مفاونت فرمانداران نظامي در شهرها استراده 
ها مفرفي خواهناد شاد. افاراد    ها هم به عنوان اعضاي عادي این فرمانداريخواهد شد و چریک

در شهر باكو تحت آموزش سياسي، نظاامي و ویاژه   هاي خود، منتخب قبل از فرستادن به محل
« ک.گ.ب»قرار خواهند گرفت.ما اجازه شما را براي ارسال جزئيات این افراد از وزارت داخلاي و 

 كنيم)به پيوست یک ليست(.براي انجام اقدامات برنامه ریزي شده درخواست مي

آذربایجاان ایاران، ماا    ماامور و چریاک در    ۹6با توجه به نياز به اقامت طوالني مادت ایان   
 ریال براي پشتيباني ماهانه مي كنيم.100000درخواست تخويص 

دبيار كميتاه مركازي دازب      نيکف(ژنرال ارتش)ي.ي.ماسال  فرمانده كل منطقه نظامي باكو
 .273شماره1۹45 اكتبر  2شهر باكو  كمونيست آذربایجان )ميرجفرر باقروف(



 283 /   یشورو ریاتحاد جماه یسند فوق سر 53

 11سند 

اكتبار بااقروف    2وف باه ميرجفرار بااقروف اسات در     سند زیر ناماه ابراهيما   توضيح مترجم:
ابراهيموف را با دستوراتي زیادي كه به او داده بود روانه تبریز كرده و این نامه در واقع، گازارش  

باشد كه به باقروف گزارش و شرح جزئيات سرر او به آذربایجان ایران و اقدامات انجام گرفته مي
 دهد.مي

، فرقااه دموكراتيااک  1۹46یااران و آذربایجااان سااال  بحااران ا موضااوعات مااورد بحااث: 
 آذربایجان،آذربایجان )ایران(.

 كميته مركزي دزب كمونيست آذربایجان

 باقروف ج. رفيق م.

روز اقامت ما در آذربایجاان جناوبي ماا باا تفادادي از رهباران فرقاه دماوكرات          10در طي 
اف ي، شبستري، پادگاان و قلاي  ورپيشه داشتيم و چهار كنررانس با مشاركتآذربایجان مالقات 

 برگزار كردیم.

تواند به عنوان جنابش دموكراتياک   در این جلسات بررسي شد كه وضفيت در آذربایجان مي
اي و دزبي بدون هيچ گونه دوادث شناخته شود و دامنه وسيفتري را در بر گيرد انتخابات منطقه
مفرفاي  »]و[ « استقالل ملاي »از:  خاصي، در دال انجام است. شفارهاي فرقه دموكرات عبارتند

هاي مردمي بيشاتر و بيشاتر ماورد توجاه     و غيره، كه در ميان روشنرکران و توده« زبان مادري
هااي تهاران و عناصار    است. اما در كنار این، تفداد مشکالت مرتبط با دمالت مخرب روزناماه 

اعتبار كردن فرقاه  ش براي بياند وجود دارد كه در تالارتجاعي آنها كه در آذربایجان ففالتر شده
اي پراكنند كه جنبش آغاز شاده یاک مقدماه   دموكرات آذربایجان هستند آنها به دروغ شایفه مي

براي جدایي آذربایجان از ایران و اتحاد با آذربایجان شوروي است. البته این وضافيت بفضاي از   
وت)رئيس انجمان رواباط   ترساند. این مسئله توسط صرمحافل عمومي را در خود آذربایجان مي

فرهنگي ایران با اتحاد جماهير شوروي  در تبریز و همچنين]از سوي[ اعضاي فرقاه دماوكرات،   
اكتبر برگزار شد مطرح گردید ما سفي  28شبستري، بيرنگ و آقازاده، كه با آنها در جلسه اي در 
منان دموكراسي و آميز است كه توسط دشكردیم آنها را متقاعد كنيم كه این یک شایفه تحریک

 هاي آتش بيم دارند.ها به مانند شفلهیابد دشمناني كه از اتحاد ملتآزادي گسترش مي

هااي مطبوعااتي باراي برطارف     البته، بخشي از رهبران دزب دموكرات آذربایجان و آژاناس 
آميز تالش كرده و ما دستورات الزم را در رابطه با ایان شابهات باه    كردن این شایفات تحریک

ایم تاا ففاالناه در مقابال آزار و اذیات مارتجفين      ردم و رهبران فرقه دموكرات آذربایجان دادهم
 واكنش نشان دهند. 

-قره داغ یکي از نقاطي است كه جنبش دموكراتيک در آن بسيار كم رشد داشته است. پيشه
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اديه اختواص در آن نكسي را به عنوان نامزد براي این كار پر مسئوليت  وري نيز هنوز نتوانسته
ت باه  در آن منطقه همچنان در برابر ضفف عوامل دموكراتيک، دس هاي مرتجعدهد: چون خان

و عالوه بر این، چون نيروهاي شوروي در منطقه دضور ندارند  هر گونه اقدامات سركوبگرانه زده
 در نتيجه منطقه خارج از اقتدار قواي ماست.

اكتبر عازم  28ره داغ و اردبيل، رفيق دسنوف در به منظور مطالفه وضفيت در هر دو منطقه ق
-این مناطق شد. ما اقدامات نهایي را براي تقویت كار در این مناطق پس از ورود او تفياين ماي  

 كنيم.

توميم گرفته شد براي سرعت بخشيدن به كار، به تاسيس دفتر فرماندهي شوروي در شاهر  
 اهر، مركز قره داغ ایجاد شود.

سوال و تفدادي از سؤاالت دیگر، ما از رفيق  روساف درخواسات كاردیم. باه     با توجه به این 
 تبریز بياید ما نتایج را براي شما گزارش خواهيم داد.

محافل دولتي و مقامات ارتجاعي در آذربایجان، به رهبري ژنرال درخشاني، در برخاي ماوارد   
-برنامه بيزمان یافته و بياقداماتي را بوورت سازماندهي شده و در برخي مواقع بوورت غيرسا

كنناد. در روزهااي اخيار تقویات ژانادارمري مشااهده شاده اسات ]و[         نظمي و تشنج ایجاد مي
همچنين انتقال پرسنل نظامي در لباس غيرنظامي از تهران و غيره باه منطقاه دیاده شاده. باه      

تازه ایجاد  عنوان مثال، در منطقه اسکو، به بهانه اختواص یک نيروي نگهباني براي یک بانک
 افزایش یافته است. 45به  10شده و سایر نهادهاي دولتي، تفداد ژاندارم ها از 

وري در یک گرتگو با ما، از مبارزه جنادي در داخل دازب و خطار آن   اكتبر پيشه 30در شب 
هاي دزب موافق نبودناد  ها و خواستهسخن گرت به نظر او عناصر راست افراطي، باطنا با برنامه

هاي عملي كميته مركازي موافاق باشاند در دقيقات     توانستند با اعالم نظر علني و برنامهو نمي
وري توصايه شاد كاه    تر بودند. در این جلسه، به پيشاه روتر و محتاطانهآنان طالب اقدامات ميانه

صبور باشد و كارها را با آرامش و در جهت تجمع قوا براي ایجاد یکبارچگي در كميته پيش ببرد 
هااي اساساي   نظر در برنامهو قول دادیم كه تدابير الزم اتخاذ خواهد شد تا هيچ نوع اختالفبه ا

 بوجود نياید.

ساتاره  »، و «خاور نو»، «آذربایجان»هایي كه به طور منظم منتشر ميشوند عبارتند از: روزنامه
تاد تاا  در اردبيل. به زودي یک متخوص )مدیر( خاواهيم فرسا  « جودت»در تبریز و «آذربایجان

موافقات   وريیک چاپخانه در مهاباد دایر سازد و یک نشریه به زبان كردي منتشر گردد. با پيشه
 در تبریز را براي دهقانان منتشر كند.«اكينچي»شده است كه چهارمين روزنامه تحت عنوان

اكتبر در كنسولگري شوروي با مشاركت رفقاي خانه فرهناگ سارارت    2۹یک كنررانسي در 
براي ایجاد انجمن دوستي با جمهوري آذربایجاان برگازار شاد. پاس از بحاث      «كسو»شوروي 
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روز اقادامات الزم را جهات    10مرول،به رفيق شریف اف و باقرزاده دستور داده شاد در ظارف   
تشکيل انجمن دوستي مذكور به عمل آورند. آقاي خاریري )یکي از بازرگاناان و ]عضاو[ شافبه    

 ان با جمهوري آذربایجان شوروي( رئيس آن گردیده.تبریز انجمن روابط فرهنگي ایر

-یف، جفرر جفرروف، دسين شریفبراي اجراي دستور شما كميسيون چاپ مركب از رضاقلي

نگااران محلاي،   اف و غالم محمدعلي را تشکيل دادیام و كميسايون روزناماه   اف، عوض صادق
راهيماي و قياامي دساتور داد    وري به فریدون ابعباسي و محمدعلي را به كار دعوت كردند پيشه

ناادر  »اقدام به جمع آوري منابع براي تدوین تاریـ آذربایجان كنند.براي این منظور كاار مفاروف  
كه در باره تاریـ و جغرافياي تبریز است براي ترجمه انتخاب شد این كتاب تقریبا یکواد  «ميرزا

 سال پيش به زبان فارسي نوشته شده است.

از مطبوعات ایران در مورد جنبش دموكراتيک و همچنين سه جلاد  ما براي شما چکيده هاي 
و  1۹14، 18۹3كمک آموزشي  و درسي به زبان تركي به دضورتان مي فرستيم  كاه در ساال   

 در تبریز منتشر شده اند و براي كالس اول در نظر گرفته شده اند. 1۹21

دبيل، سراب، و ميانه ]و[ دیگري اند ما یکي از آنها را براي ارواددهاي متحرک فيلم وارد شده
 را به مرند، خوي، اروميه و غيره ميررستيم.

 كنيم:ما سرارشات شما را درخواست مي

 رفقاي انتخاب شده براي كار در تخوص ما. 8(براي تسریع اعزام 1

 ( اطمينان از عزیمت یک توليد كننده، هنرمند و آهنگساز براي كار در خانه فرهنگ؛2

دار مناسب سوخت براي وسایل نقليه ما،چرا كاه  ساپاه تبریاز در هايچ     ( تخويص یک مق3
 شرایطي قادر به عرضه آن نيست؛ و

( دستور دادن به رفيق قلي یف براي فرساتادن ظرار ظراروف، كاه در تبریاز اسات و باه        4
 تخوص اش نياز است.

 صرحه از گزیده ها. 4ضميمه: سه كمک آموزشي در زبان آذربایجاني و 

 نسخه )ميرزا ابراهيموف( 2در ارسال شده 

 م.ج.باقروف – 1كپي شماره 

 1۹45اكتبر31
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 12سند 

به مقامات ارشد شوروي در مورد عمليات نيروهاي  سند زیر مربوط به تلگراف توضيح مترجم:
كنند ها كمک درخواست ميفرقه دمکرات آذربایجان است كه از شوروي فدائيانایراني در برابر 

 ولوتف، بریا و مالنکف نوشته شده نيکف به استالين، مي ميرجفرر باقروف و ماسلمه از سواین نا
بوده  1324آبان 1۹45/2۹نوامبر20و از باكو به مسکو ارسال گردیده. تاریـ تحریر نامه مربوط به 

هاي نظامي دکومت یفني زماني كه فرقه دمکرات اقدام به مبارزه و خلع سالح واددها و پایگاه
شود كه در هاي ارتش فرستاده ميآید از سوي تهران قوایي براي كمک به پادگانمركزي برمي

 گردند.شریف آباد قزوین، جلوي این نيروها گرفته شده و مانع دركت آنها بسوي آذربایجان مي

 1۹46موضوعات مورد بحث: ایران. ارتش، بحران ایران و آذربایجان سال 

 20از باكو  تلگراف. یجان ایران و اتحاد جماهير شورويمکانها مورد بحث قرار گرفتند: آذربا
 1۹45نوامبر 

 به مسکو، به رفيق استالين، به رفيق مولوتف، به رفيق بریا، و رفيق مالنکف

زمان  24وقت ه نوامبر سال جاري ب 1۹با توجه به اطالعات دریافت شده از تبریز در تاریـ 
هاي ح ژاندارمري در شهر سراب، یکي از پارتيزاننوامبر در جریان خلع سال 17باكو، در تاریـ 

فرقه دمکرات كشته شده و همچنين گروهي از سربازان ایراني خلع سالح شدند بر اساس 
نرر ژاندارم را به منظور مبارزه  300اطالعات منتشر شده از تبریز، مقامات ایراني در صدد برآمدند

اعزام كنند اما بر اساس اطالعاتي كه از فرقه دمکرات از طریق زنجان و ميان  فدائيانبا 
واددهاي نظامي ما دریافت گردیده نيروهاي اعزامي از تهران به تبریز كه شامل دو گردان پياده 

نوامبر در روستاي كرج كه بين تهران و قزوین  18ارتش و یک سواره ژاندارم بودند در روز 
 است، متوقف شدند.

ير ما در سرارت مراجفه كرده از او براي رفتن نيروها به وزیر جنگ ایران به سرهنگ رازین دب
نوامبر نيز ژنرال درخشاني)فرمانده لشکر تبریز(دوباره به ژنرال  1۹تبریز اجازه خواسته . در روز 

گليينسکي، فرمانده نيروهاي شوروي در تبریز مراجفه كرده و از او خواسته تا اجازه دهيم كه سه 
به شهرهاي ميانه و مراغه منتقل شوند؛ بدیهي است كه مقامات ایراني  گروه از سربازان ایران را

 فرقه دمکرات اعزام كنند.  فدائيانكنند نيروهاي منظم خود را در براي مقابله با سفي مي

خواهند كه براي كمک به يه و شاهپور، به طور مداوم ميئ، رضاطقكردهاي ایران از منا
ا قواي دولتي ایران به آنها اجازه داده شود. در ارتباط با خلع فرقه دمکرات در مقابله ب فدائيان

هایي را به منظور سالح نيروهاي ایراني كه در شهر سراب رخ داد ما یک سري دستورالفمل
 ایم.جلوگيري از واكنش شدید عليه واددهاي ارتش ایران بجز در مواقع ضروري صادر كرده

 1۹45نوامبر21. يکفماسلن. باقروف   



 287 /   یشورو ریاتحاد جماه یسند فوق سر 53

 

 13ند س

نيکف خطاب به مقاماات ارشاد شاوروي    از سوي باقروف و ماسل این تلگراف توضيح مترجم:
نوشته شده و در مورد  افتتاح مجلس ملي آذربایجان در تبریز است. همچنين یادآور مي شود كه 

و طرفداران فرقه دمکرات آذربایجان در دال داضر در دال دفاع از دستاوردهایشان بوده  فدائيان
ها را از ها و ژاندارمر بيشتر زمينداران و واددهاي ژاندارمري در این منطقه غلبه كرده و پليسو ب

بخش اعظم شهرهاي آذربایجان بيرون راندناد و آنهاا بار دمایات شاوروي متکاي هساتند در        
نوامبر براي برگزاري انتخابات مجلس ملي تظاهرات متفددي در شهرهاي 1۹روزهاي منتهي به 

تارین  تظااهرات اشااره شاده اسات گساترده     180گرفت كه در برخي منابع باه   مختلف صورت
اناد در ایان   تن نوشاته 20000كت كننده در آن را تظاهرات در تبریز صورت گرفت كه تفداد شر

هااي  ل شهرداري ایستادند و به ساخنراني تظاهرات كه با وجود باران شدید مردم در ميدان مقاب
 مي گوش كردند:ریا و الها، محمد بيوريپيشه

 1۹45نوامبر  21از باكو  تلگراف

 به مسکو، به رفيق استالين، مولوتف، بریا و مالنکف 

 20كنيم.در تاریـ نوامبر گزارش مي 21ما اطالعات مربوط  به وضفيت آذربایجان ایران را تا 
منااطق  نوامبر مجمع ملي آذربایجان در سالن تئاتر شهر تبریز افتتااح شاد. نماینادگان از هماه     

آذربایجان در این جلسه شركت كردند به استثناي نمایندگان اردبيل و سراب، كه بواساطه بارف   
 شدید راهها نتوانستند به موقع برسند.

تارخان كه به عناوان  ترین نماینده و برادر سخان، مسنراني داجي عظيماولين جلسه با سخن 
جان ایاران اسات، آغااز گردیاد. اولاين      هاي جنبش دموكراتيک آذربایترین چهرهیکي از قدیمي

جلسه مجمع ملي آذربایجان در مياان شاور و شاوق زیاادي انجاام گرفات. نماینادگان تماامي         
قشرهاي شهر تبریز، روشنرکران، تجار، رودانيت، ارتش و زنان، از نمایندگان استقبال كردند. در 

زارشي در مورد وضفيت در وري ، رئيس فرقه دموكرات، گجلسه شبانه مجمع نيز سيدجفرر پيشه
 آذربایجان ایران و وظایف جنبش دموكراتيک ارائه داد. تبریز آرام است، دوادثي وجود ندارد.

کين ارتجاعي را عقب رانده  ي كه در مدت كوتاهي مالفدائيانفرقه،  فدائياندر مورد ففاليتهاي 
ي اول ها نسابت باه روزهاا   ح كردند در بفضي از مناطق پارتيها را خلع سالهاي ژاندارمو پست

 اندسازمان خود كمتر ففال بوده

تااثير  هاا باي  شده در كم كردن ففاليت پاارتيزان  البته آب و هواي سرد و بارش برف كه آغاز
ایم كمي از آنها دمایت كنايم. در  پول نياز دارند. ]ما[ مجبور شده به لباس گرم و فدائياننيست. 

نرر سازمان داده شده و در شهر رضائيه نيز گروه بزرگي  400منطقه مرند دسته فدایي با مجموع 



 288 انکار و مقاومت.../    

سازماندهي شده اسات. در منااطقي كاه گروههااي فادایي دضاور نداشات، عناصار          فدائياناز 
اناد  فرقه مسلح ساخته فدائيانافراد و عوامل خود را بر ضد  ارتجاعي، ژاندارمري و مقامات محلي

ها به پخاش شاایفاتي اقادام    راي مقابله با پارتيزانو هدف آنان تضفيف روديه مردم است آنها ب
اند كه واددهاي بزرگي از نيروهاي ایراني از تهران و كردستان مركازي در  كنند و شایع كردهمي

 دال دركت به آذربایجان هستند.

 م.باقروف

 يکفماسلن ي. ي.

 1۹45نوامبر  21
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 14سند 

يکف خطاب باه مقاماات ارشاد شاوروي در     باقروف و ماسلن از سوي تلگراف توضيح مترجم:
فرقه دمکرات آذربایجان برعليه ژانادارمري ایاران و تظااهرات مردماي در      فدائيانشرح ضربات 

 سراسر آذربایجان ایران است.

 1۹45نوامبر  21از باكو 

 به مسکو، رفيق استالين، مولوتف، بریا و مالنکف 

كنيم بر اساس گزارشاي از  كنوني آذربایجان را گزارش مينوامبر ساعت ده وضفيت  20ما در 
 18واددهاي نظامي ما، دو گردان از پياده نظام ارتش ایران و یاک شاركت ژانادارمري كاه در     

نوامبر به قزوین نزدیک شدند. یک افسر ایراني از  20نوامبر در روستاي كرج واقع شده بودند، در 
خواست  تا اجازه دهد نيروهاي ایراني در جهات تبریاز   فرمانده تيپ نيروهاي شوروي در قزوین 

 دركت كنند. اما فرمانده تيپ ما اجازه ورود به نيروهاي ایراني را نداد.

با توجه به اطالعات سربازان مرزي ما، با افزایش ففاليتهاي گروههااي فادایي فرقاه،مقامات    
ساروان صاراني) رئايس     محلي شهرستان آستارا؛ سرهنگ ذكریا)كميسر مرزي منطقاه آساتارا(؛  

نوامبر از شهر فرار  18ژاندارمري(؛ قدیاني) فرماندار شهرستان(؛ و نيکجو)رئيس گمرک( در تاریـ 
 كرده اند.

فرقاه باه پسات ژانادارمري روساتاي       فدائيانبراساس یک گزارش از تبریز در منطقه ميانه، 
 فدائيانو درنتيجه سه تن از تارک با هدف خلع سالح آن دمله كرده اما ژاندارمها مقاومت كرده 

كشته و سه تن زخمي شدند. از ژاندارمها نيز هرات تان كشاته شاده اناد در هماان منطقاه در        
همچنين در مياناه انوااري،    فدائيانپنج ژاندارم را خلع سالح كرده اند.  فدائيانروستاي مامان، 

موكراتيک مبارزه كرده رئيس پليس ایستگاه راه آهن را كه یک مرتجع قدیمي بوده و با جنبش د
تن از اسب سوار مسالح، در روساتاي    25بود كشتند. عزیزخان، مالک بزرگ در منطقه مراغه، با 
سواران مسالح اربااب زمينادار را     فدائيانخوشه مهر، یک دسته فدایي را مورد دمله قرار داد اما 
ري بنااب را خلاع   ، پسات ژانادارم  فادائيان خلع سالح كردند و ارباب مخري شد در همان منطقه 

سالح كردند و در طي آن بيست اسلحه بدست آورده و مکان ژانادارمري را هام اشاغال كردناد     
آمده و تقاضاي زناده مانادن جاان     فدائيانبزرگان محلي به همراه یک مال با یک قرآن به نزد 

آزار و اذیات   ها تفهد گرفتند كه دیگر دسات از پس از اینکه از ژاندارم فدائيانژاندارمها را كردند 
ها و زمينداران مرتجع شهر مراغاه مانناد   ها بروند برخي خاندهقانان بردارند اجازه دادند ژاندارم

افتخاري، موسوي و برادرش ادمد موسوي، پيمان و مليک محمدخان كه از طرفاداران دوآتشاه   
 دستگير شدند.  فدائيانكردند پنهان گردند توسط سيدضياالدین بوده كوشش مي

هرات طرفداران فرقه دمکرات در سراسر شهرهاي آذربایجان ایران برگزار شد كاه در آن،  تظا
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نمایندگان مجلس ملي انتخاب شدند و شمار زیادي از مردم در شهرهاي مختلاف آذربایجاان در   
در شااهپور؛   3000نرر در خوي؛ 2 000نرر در شهر رضایيه،  5 000این تجمفات شركت كردند: 

در اهر؛ و بايش   1500نرر در جلرا؛ تا  600در مرند؛  2000در مراغه؛ بيش از نرر  2000بيش از 
در تبریز در این تجمفات شركت كردند این تظاهرات باا آراماش و بادون هايچ گوناه      20000از 

اختاللي پيش رفت. در هماه جاا تواویب مجلاس ملاي و برگازاري انتخاباات آن و همچناين         
 آذربایجان گردید. درخواست اعطاي خودمختاري براي مردم 

 م.باقروف

 1۹45نوامبر21نيکف.  ي.ي.ماسل
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نيکف كه باه مقاماات   وي ميرجفرر باقروف و ماسلتوضيح مترجم:این نامه گزارشي است از س
فرقاه بار آذربایجاان مسالط      فدائيانارشد شوروي ارسال شده و در آن اعالم گردیده كه اكنون 

كنناد و  هاي فرقه دمکرات كار ماي سسات مدني به طور مفمول تحت نظر فدایيشده و تمام مؤ
 كنند تا با عناصر ژاندارمري باقيمانده بوورت صلح آميز برخورد كنند...تالش مي فدائياناكنون 

 به مسکو، رفيق استالين، مولوتف، بریا و مالنکف1۹45نوامبر  22از باكو 

 وط به آذربایجان ایران را گزارش مي دهيم.اطالعات مرب10نوامبر ساعت 21ما در 

-هاي ژاندارمري مبني بر اینکاه ساالح  اند به ارسال پيشنهادات به پستها شروع كردهفدایي

كز، دو ژاندارم به نوامبر در یکي از مرا 20در  هاي خود بروندگذاشته و به خانه هاي خود را زمين
باه   فدائيانفرقه دمکرات تحویل دادند. در مراغه، هاي خود را به طرفداران سالحطور داوطلبانه، 

ضياالدین طباطبایي است پيشنهاد كردناد  مانند فرماندار كه از داميان سيدهاي مرتجع بوروكرات
براي دومين بار رادیو تهران گزارش داد تهران در صدد اعزام نيروهاي نظامي  .شهر را ترک كند

آزاد متاثر از این گزارش است و سرهنگ مفين جهت سركوب جنبش دمکراتيک مردم آذربایجان
هاي ميانه، مسير سربازان ایراني كاه را  را جهت تسليم رد كرد پارتيزان فدائيانرادیویي، پيشنهاد 

كه به دستور ژنرال درخشاني براي از تبریز عزم شهرهاي مراغه و ميانه بودناد بساتند. در شاهر    
، ساازمان دهناده و   علاوي ه سيدضياالدین را كه علي سته بیک موسسه خيریه واب فدائيان ،ميانه

، همچنين تفداد كمي یونيرورم را در ایساتگاه راه آهان مياناه    فدائيانرهبرش بود منحل كردند 
فقير خود تقسيم كردند. در شهر ميانه تمامي موسسات دولتي به جاز   فدائيانضبط كردند و بين 

ین شهر توسط پليس محافظت ماي شاود. یاک    ستاد ژاندارمري به طور مفمول كار مي كنند و ا
دارایاي سارقت رفتاه را     فادائيان دادثه اي زماني رخ داد كه یک شهروند سارقتي انجاام داد و   

 برداشته آنها را به مالک برگرداندند، دزد را نيز به سختي مجازات كردند.

ساوي  در ماورد پيشاروي نيروهااي ایراناي از تهاران ب      فادائيان براساس اطالعات دریاافتي  
 25آذربایجان، آنها گامهایي باراي جلاوگيري و محافظات از گاذرگاه هااي باریاک و پلهاا در        

كيلومتري شهر ميانه بطرف زنجان انجام دادند. طبق اطالعات مرزبانان ما در ارتباط با عملياات  
فرقه، فرماندار شهر اردبيل، شهر را ترک كرده و به سمت تهران رفت. یاک ودشات در    فدائيان
افسران نيروي انتظامي آذربایجان دیده ميشود. شایفات در شهر تبریز منتشار شاده مبناي     ميان

براینکه یکي از افسران ایراني در شهر تبریز از پرواز به تهران به منظور ارایاه گازارش از ساوي    
سرهنگ درخشاناني از وضفيت نيروهاي ایراني در تبریز، ممنوع شده بود، در پاسـ به این شایفه 

 م شد كه چنين دادثه اي رخ نداده و این آخرین دروغ اختراع شده از سوي تهران است.اعال

 1۹45نوامبر22. يکفماسلن. ميرجفرر باقروف
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يکف به مقامات ارشاد شاوروي   ف از سوي ميرجفرر باقروف و ماسلناین تلگرا توضيح مترجم:
منتظار تقویات    فدائياناند و كردهدهد كه ارتش ایران در تبریز پيشرفت ارسال شده و نشان مي

 نيروهاي طرفدار خود در آذربایجان هستند.

 1۹45نوامبر  23از باكو 

 به مسکو، رفيق استالين، مولوتف، بریا و مالنکف

 21دهايم. در  اطالعات مربوط به آذربایجان ایاران را گازارش ماي   10نوامبر ساعت 22ما در 
نرار را  3۹تشکيل داد و یک كميته ملاي مركاب از   نوامبر مجلس ملي آذربایجان كنگره خود را 

ن توویب مردم را براي خودمختاري آذربایجان در چارچوب ایرا يانتخاب كرد كنگره درخواستها
اي آنرا براي دولت ایاران فرساتاد آنهاا همچناين تواميم گرفتناد       كرده و در طي یک اعالميه

رده و از آنهاا باراي تحقاق خواساته     اعالميه كنگره را به تمامي كشورهاي دموكراتيک ارسال ك
مشروع مردم آذربایجان كمک خواستند كنگره همچنين دولت را تایياد و آنارا موظاف كارد تاا      
انتخابات مجلس آذربایجان را برگزار كند و كميته ملي را باه ساازماندهي انتخاباات و و اجاراي     

 توميمات گنکره موظف كرد.

د و در آن یک هيئتي متشکل از شبستري، رفيفاي،  نوامبر برگزار ش22ميتينگ كميته ملي در 
سرباز مسلح را باه   80نوامبر فرماندهي لشکر ایران در تبریز22ریا و الهامي را انتخاب كرد در بي

هاا را در ديااط، ساقف    مان مجلس ملي آذربایجاان آورد پسات  همراه ترنگ و مهمات به ساخت
رمانادار مساتقر سااخت و ساربازان     ساختمان مجلس، و همچنين در یک مدرسه و سااختمان ف 

 شروع به ساختن سنگرها و آماده به شليک در دومه جنوب و شمال شهر شدند.

نوامبر، ژنر ال درخشاني به پليس دستور داده بود كه ليستي از تمام رهبران جنبش  21در روز 
كامال در   دموكراتيک آذربایجان را براي دستگيري آنها ارائه دهد. به رغم ایان واقفيات ، نظام   

نوامبر او قوانين دکومت نظاامي   22برند، امروز تبریز دکمررماست و جمفيت در آرامش بسر مي
هااي تبریاز را    صبح رفات آماد در سراسار خياباان     6تا  1۹00در تبریز را صادر كرد و از ساعت 

کرده ممنوع كرد. این اقدامات توسط ژنرال درخشان، كه هرچند تغييري در وضفيت تبریز ایجاد ن
 با دخالت در امور شهر، وضفيت را به طور جدي پيچيده كند. دتواناما مي

 مكنيشما درخواست مي هايما دستوارالفمل

هااي دفااعي تاالش    با توجع به كمبود نيرو، فرماندهي ارتش ایران در تبریز بر درظ تاكتيک
اع از خودشان تا آخرین براي دف فدائيانكرده و دستورات الزم را صادر كرده كه در صورت دمله 

نرر مقاومت خواهند كرد بنابراین، فرماندهي گروه قود ندارد تا زماني كه از تهران تقویت نشاده  
 بررستد. فدائيانواددهاي نظامي خود را در تبریز براي مقابله با 
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مرتجفين تبریز به سركردگي نماینده مجلس، سردار سطوت توميم گرفتناد از ساوي ماردم    
هاي بيگانه فرستاده و از آنها درخواست كمک براي بازگردانادن نظام   به كنسولگري نمایندگاني

اناد مارتجفين هناوز    در آذربایجان كنند آنها براي این موضوع به ژنرال درخشاني مراجفه كارده 
 اند.دست از این اعمال خود برنداشته

نارال درخشااني   كنساول انگلايس در تبریاز باه ژ    «اوول»با توجه به اطالعاتي كه آمده است
شکایت كرده كه امکان ارسال بموقع اطالعات درباره اوضاع آذربایجان از كنسولگري تبریاز باه   
سرارت انگلستان در تهران وجود ندارد به هماين خااطر، رادیاو لنادن باا اساتراده از اطالعاات        

 كند كه غلط هستند كنسول انگليس مفتقد است كاه دولات ایاران   سرارت، اخباري را پخش مي
دهاد او باه درخشااني توصايه     ها انجام نماي هيچ اقدام واقفي بر عليه عمليات مسلحانه پارتيزان

كرده كه از كنسولگري شوروي درخواست كمک بکناد چراكاه ایان اقادامات در منطقاه تحات       
ها مسئول درظ نظم در این منطقاه هستند.درخشااني   گيرد و روساشغال شوروي ها صورت مي

راي كمک به نمایندگان مشهور تبریز مراجفه خواهد كرد كنسول انگيلس نيز نيز پاسـ داده كه ب
 در جواب وي مخالرت كرده و گرته كه این كمک را بخواهيد اما در انتظار نتيجه نباشيد.

هاا در  در این ميان، كنسول عراق همه تقوايرها را متوجاه شاوروي دانساته و گرتاه: روس     
اند او اضافه كرده كه چرچيال  ا خطري جدي مواجه كردهتدارک جنگ جدیدي هستند و دنيا را ب

ها را نداده ولي اكنون انگليس و دیگر كشورها باید در ماورد  ها امکان نابود كردن روسبه آلمان
 ها بياندیشند.تجاوز جدید روس

 مير جفرر باقروف

 يکفي.ي.ماسلن

 10۹45نوامبر 23
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نيکف به مقامات مسکو ارسال گردیاده و در  باقروف و ماسلاین نامه از سوي  توضيح مترجم:
دهد اما به مقاماات مساکو اطميناان    فرقه و ژاندارمري توضيح مي فدائيانمورد درگيریهاي بين 

دهد كه وضفيت در آذربایجان مسالمت آميز و تحت كنترل است و  ژنرال درخشاني نيااز باه   مي
 تقویت نيروهاي خود دارد.

دهد و سپس، به چگاونگي كشاته   مورد اعالم كنگره موسسان توضيح مي نامه همچنين در 
پردازد. طرز كشته شدن شدن فرماندار مراغه و سرهنگ مفين آزاد فرمانده ایلخچي در مراغه مي

ها شبي یحيي ساالري، فرماندار مراغه را باه هماراه سارهنگ    آن دو بدین صورت بود كه روس
ي مراغه(؛ سرگرد صروت، رئيس نظام وظيراه و ساتوانيکم   مفين آزاد )دامپزشک و مسوول ایلخ

فریدون آذرنور، فرمانده پادگان مراغه را براي مذاكره دعوت كردند نامه كوماندانت شاورویها باه   
بود و دعوت به مذاكره به منظور تأمين امنيت شهر ذكار شاده باود از باين دعاوت        زبان آذري

فرماندار و مفين آزاد پذیرفتند، سارگرد صاروت نياز     شدگان، فریدون آذرنور آن را نپذیرفت ولي
ش.باود بفاد از   1324اي دوم آذر همان موقع فرار كرد شب دعوت كاه اوّل آذر و یاا باه نوشاته    

متر  400ا   500شب در موقع خروج فرماندار و مفين آزاد از ساختمان كومانداني و طي  ۹ساعت 
شخوي[ ارمني به نام سومباط بود، آن دو نرر  با تيراندازي مسلسل دستي مفاون كوماندانت، ]كه

و فرماندار ساعت یک بفاد    را با سربازي كه فانوس به دست داشت به خاک افکندند، سرباز فوراً
اي او را  ها باه طاور ناجوانمرداناه    اي شد كه بفدها فرقه  از نيمه شب مردند ولي مفين آزاد زخمي

 كشتند...

 1۹45نوامبر  24از باكو 

 ، رفيق استالين، مولوتف، بریا و مالنکفبه مسکو

بر اساس گزارشي از تبریز، چهار تن از نماینادگان ساتاد ژانادارمري كاه لبااس غيرنظاامي       
پوشيده بودند، به شهر اسکو وارد شده و به نيروهاي ژاندارمري دستور دادند كه به دوماه شاهر   

كه در این منطقه قابال   فدائيانضوع، بروند و در موقفيت آماده باش قرار گيرند با دریافت این مو
را  فادائيان ها پيشنهاد ففال نبودند، آنها را اداطه كرده و پيشنهاد كردند كه تسليم گردند ژاندارم

هاي رد كرده و بر آنها آتش گشودند پس از چهار ساعت درگيري، هشت ژاندارم به همراه سالح
ده شده و در روستاهاي اطاراف پنهاان شادند    نرر باقي مانده پراكن17شده و  فدائيانخود تسليم 

هاا ایان   هاي تسليم شده را با صميميت پذیرفته و به آنها غذا دادند وقتي ژاندارم، ژاندارمفدائيان
وارد شاوند. در   فادائيان خواهناد در صاف   را دیدند ابراز تمایل كردند كه ماي  فدائيانرفتار خوب 

پيشنهاد كردند كه چهار ژاندارمري كه  فدائيانيد طول این تيراندازي، هيچ  آسيبي به كسي نرس
در شهر اسکو بودند، در آنجا باقيمانده و نگهباني از بانک را برعهده داشاته باشاند. در شاهر باه     
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مانند قبل، نظم كامل وجود دارد فرماندهي شهر اسکو در گزارش خود به فرماندار شهر، ژاندارمها 
هاا  مجبور به اقدامي تالفي جویاناه بار علياه ژانادارم     ئيانفداكند كه را مقور دانسته و فکر مي

فرساتاده و اعاالم كردناد كاه      فدائياناند مالکان اسکو همچنين نمایندگان خود را به سوي بوده
اناد درسات عمال    هایي كه یک عمر بر مردم زور گرتهدر مبارزه و  بيرون راندن ژاندارم فدائيان
اندارمري تبریاز باا شانيدن داوادث اساکو، باه ژانادارمري        اند سرهنگ همایون، فرمانده ژكرده

 هاي خود را ترک كرده و بوورت غيرمستقيم به تبریز بروند.آذرشهر دستور داده كه پست

نوامبر در شهر مراغه یحيي ساالري فرماندار شاهر  22در  فدائيانبر طبق اطالعات ارتش ما، 
ي كردند ژانادارمري شاهر مراغاه پراكناده     را كشته و سرهنگ مفين آزاد فرمانده نظامي را زخم

اند افزایش دراظت از تمام نهادهاي دولتي توسط ساربازان  هاي شهر مخري شدهشده و در خانه
مسلح ایران با استراده از مسلسل در شهر تبریز ادامه دارد. ژنرال درخشاني به دولت اطاالع داده  

یافت نکند، او خود را مسئول درظ  نظم در كه اگر در چند روز آینده نيروهاي كمکي از تهران در
 آذربایجان نخواهد دانست.

بر اساس اطالعات رسيده از رشت، عناصر مرتجع در استان گيالن در روزهاي اخير در ارتباط 
اند مبني بر با جنبش خودمختاري كه در آذربایجان ایران در دال گسترش است شایفاتي پراكنده

هاایي كاه   در شهرهاي ميانه، زنجان و اردبيل و درگياري  ائيانفدتورف نهادهاي دولتي توسط 
فرقه و مقامات محلاي در شاهر تبریاز رخ داده فرزاناه، فرمانادار اساتان گايالن از         فدائيانبين 

دکومت ایران خواسته به گيالن نيروي نظامي بررستد كميساریاي مرزي و رئيس پلايس شاهر   
كرده. مردم گيالن با عالقمندي در بااره داوادث    آستارا نيز به تهران رجوع  و درخواست كمک

كنند رهبري كميته استاني دازب تاوده در رشات در داال بحاث و      آذربایجان ایران صحبت مي
بررسي و انتخاب شيوه مبارزه برعليه عناصر ارتجاعي است بر طبق دستور شما اعالميه  مووب 

ورهاي دمکراتيک فرستاده شاد اماا   نوامبر در تبریز به نمایندگان كش23كنگره موسسان در شب 
آنها از ارسال اعالميه به نمایندگان كشورهاي دموكراتيک در تهران خودداري كردند و همچنين 

ها نيز شده و اشاره كردند كه به شاه، دولت ایاران و مجلاس  ایاران    موفق به اصالح در روزنامه
 ها را دذف كردند.فرستاده شده است. آنها بقيه آدرس

 ر باقروفميرجفر

 نيکفي.ي ماسل

 1۹45نوامبر24
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نيکف به مقامات ارشد شوروي، ارسال گردیده از سوي باقروف و ماسل توضيح مترجم:این نامه
هاي بين طرفداران فرقه دمکارات آذربایجاان و مااموران ژانادارمري ایاران      و در مورد درگيري

آميز دل و فول كنند، اما گااهي  المتكنند بوورت مسها تالش ميانكند كه پارتيزصحبت مي
 شوند.اوقات به خشونت متوسل مي

كنند هرج كند كه همه جا اعالم ميهمچنين شایفات مخالران فرقه دمکرات را یادآوري مي  
زند و تنها بر شاهرهاي انادكي كنتارل    و مرج داكم است و فرقه دمکرات دست به خشونت مي

 دارد...

 1۹45نوامبر  26از باكو 

 ه مسکو، رفيق استالين، مولوتف، بریا و مالنکفب

 كنيم  وضفيت آذربایجان را گزارش مي 8نوامبر ساعت26ما در 

دهند كه شایفاتي اند، گزارش ميبر اساس گزارشي از تبریز، كارگران ما كه از شهر ميانه آمده
 رد.اند صحت نداكه توسط محافل ارتجاعي در مورد هرج و مرج در این شهر پخش شده

در  فدائيانزندگي در شهر ميانه از زمان وقوع دوادث در آذربایجان، بوورت نرمال ادامه دارد 
اناد و  مجموع یک نرر را كه از طرفداران سيد ضياالدین و منشي تشکيالت خيریه او باود كشاته  

]الناگ[  نوامبر، كنسول بریتانياا   22اند. در تاریـ باقيمانده عمليات را به خارج شهر هدایت كرده
اي به شهر ميانه داشت. او  با صحبت كردن با مگررانوف، فرمانده نظامي شاوروي، دو  سرر ویژه

بار اعالم كرد كه از طریق سرر شخوي به ميانه او از اشتباه شاایفات در ماورد اختالالتاي كاه     
كرد  دهد، متقاعد شده است.  وي به این واقفيت اشارهظاهرا رخ داده و همچنان در شهر رخ مي

كه به دليل اختالل موقت، ارتباطات او فرصتي به موقع براي اطالع رساني به سارارت خاود در   
 مورد وضفيت واقفي در ميانه نداشته. ]النگ[ همان روز به تبریز بازگشت.

مياناه باا پسات     فادائيان ما در دال ارسال جزئيات مربوط به یک درگيري ميان گروهاي از  
خواساتند  ماي  فادائيان نوامبر بوقوع پيوسته اسات  20هستيم كه در  ژاندارمري در روستاي تارک

یاک   فادائيان موضوع بدون خونریز دل شود به همين دليل، پس از محاصره پست ژانادارمري،  
هایشاان را  هاا فرساتاده و از آناان خواساتند ساالح     نماینده روداني و محترم را به سراغ ژاندارم

م، رئيس پسات ژانادارمري، ایان پيشانهاد را رد كارده و      تحویل داده و متررق شوند سروان ابرا
براي دومين بار یاک نرار ریاش ساريد و متنراذ را كاه        فدائيانشخوا به فرستاده شليک كرد. 

ها به مارد دوم نياز شاليک كارد و     شناخت فرستادند اما فرمانده ژاندارمسروان ابرام را خوب مي
هاي فرقه مجبور به تيراندازي و مقابله شاده و  زانتيراندازي كنند پارتي فدائياندستور داد بسوي 

هاا  ژاندارم در اثر تيراندازي كشته شدند و سروان ابرام نيز توسط فدایي ۹در نتيجه این درگيري، 
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سارباز   50ها، سه نرر زخمي شدند. بر اساس پيشنهاد پارتيزان نيز فدائياندستگير و كشته شد از 
ها، مهماات و چهاار وسايله نقلياه     در ميانه به همراه سالحو سه افسر در دال مأموریت نظامي 

هاي سه افسر را به آنها بازگرداناده و اجاازه دادناد كاه باه      طپانچه فدائيانشدند  فدائيانتسليم 
 هایشان بروند.خانه

خواهد باه خادمت   یکي از افسران كه در آذربایجان)شهر تبریز( سروان بود اعالم كرد كه مي
اش بساپارند انجاام دهاد    ازد، آماده است تا هر ماموریت دشواري را كه بفهاده به مردم خود بپرد

ند. ساربازان خلاع   ناو را پذیرفته و قود دارند از او براي آموزش مسائل نظامي استراده ك فدائيان
، غذا و پولشان تامين گردیده و با ماشين به محل مورد نظرشان منتقل فدائيانسالح شده توسط 

هایي را كه به طور داوطلبانه تسليحات خود را تسليم كرده بودناد  همچنين ژاندارم فدائيانشدند 
قبال از رفاتن آنهاا، بخاش ماالي هيئات        فادائيان هایشان بروند با پيشنهاد اجازه دادند به خانه

 شهرداري، دستمزدشان را پرداخت كرد.

گروه مسلحانه مركب از نوامبر، خان ساالر مظرر كه قبال از شهر فرار كرده بود و یک  23در 
پيشنهاد كردند  فدائيانها بوجود آورده بود، به شهر ميانه بازگشت مرد را براي مبارزه با فدایي 50

با توجه به سن و نروذ او در باين   فدائيانها را داوطلبانه تسليم كند و كه ساالر مظرر تمام سالح
 مالکان عملکردهاي خومانه او را نادیده بگيرند.

كيلومتري شهر ميانه ارشد رنجبري، یک مرتجاع و محارک    22ها نوامبر پارتيزان 23 در روز
 وعضو سازمان خيریه سيدضيا را كه قود فرار به تهران داشت، دستگير و كشتند.

نوامبر ما گزارش كردیم كه سارهنگ هماایون از ژانادارمري تبریاز باه       24در اطالعيه روز 
ت ژاندارمري آذرشهر را ترک كنند و به تبریز بروناد باا در   ژاندارمري آذرشهر دستور داده كه پس

به شهر آذرشهر وارد شاده و ژانادارمري را خلاع ساالح كردناد.       فدائياننظر گرفتن این دستور، 
ژاندارم را خلع ساالح   12در همان منطقه در مركز گوگان واقع در جنوب غربي آذرشهر  فدائيان

هنگام ارائه اعالميه كنگره موسسان باه كنساول آمریکاا،    كرده و اخراج كردند در شهر تبریز در 
اناد و در  كنسول سوال كرد كه آیا نمایندگان تمام طبقات مردم كه باه فرقاه دمکارات پيوساته    

مجلس ملي مشاركت دارند یا فقط اعضاي فرقه دمکرات دق شركت دارند كاه پاساـ داده شاد    
ر مجلس ملي شاركت دارناد و در زماان    نمایندگان تمامي طبقات مردم كه عضو فرقه نيستند د

ارائه اعالميه مذكور به كنسول بریتانيا، او با اكاراه آنارا قباول كارد و گرات كاه در ارتبااط باا         
رویدادهاي آذربایجان، او فرصتي براي فرستادن اخبار رویدادها را به سارارت بریتانياا در تهاران    

 است. نداشته اما زماني كه آنرا دریافت كرده اقدام نموده 

 ميرجفرر باقروف

 1۹45نوامبر 26/       نيکفي.ي.ماسل
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دهد كه درگيریهااي ماداوم باين طرفاداران آذربایجاان و      توضيح مترجم: این سند نشان مي
با كمک عوامال   كم پارتيزانژاندارمري ایران همچنان در برخي نقاط آذربایجان وجود دارد و كم

ها را شکسته و بر اوضاع مسلط گردند و ایان  وران و ژاندارمگردند مقاومت مامشوروي موفق مي
 ها و خلع سالح آنهاست...سند در مورد كشتن تفدادي از ژاندارم

 1۹45نوامبر  27از باكو 

 به مسکو، رفيق استالين، مولوتف، بریا و مالنکف

 كنيم.گزارش مي 10نوامبر ساعت  26ما وضفيت در آذربایجان ایران را در 

نوامبر در شهر زنجان، اعضاي غيرمسلح دزب دماوكرات   11گزارشي از تبریز، روز  بر اساس
تحت رهبري جهانشاهلو، رئيس كميته شهر و اعضاي كميته عليزاده یونس و عبدالرضا رئوف، با 
هدف خلع سالح ژاندارمري شهر، پليس راه آهن و سربازان ارتش، محل ایستگاه راه آهن را باه  

و به دضور نظامي آنها در دفتر پسات پایاان داده ارتباطاات باين زنجاان و      اشغال خود درآورده 
 تهران را مختل كردند.

، تحویال اعضااي فرقاه دمکارات شاده       هاتا از آن 20ترنگ را ضبط كرده و  ۹5ها دمکرات
ها خلاع ساالح   شوند. پليس بوسيله دمکراتها در محل كميته شهر محافظت ميباقيمانده سالح
دقيقه بطور ناگهاني بين اعضاي مسلح فرقاه دمکارات و برخاي    15از این به مدت نشد اما قبل 

هایي كه پليس دضور داشتند آتش ردوبدل گردید و دادستان، رئيس ژاندارمري، دستيار ساختمان
اناد در محال   او و رئيس پليس راه آهن توسط دموكراتها دستگير شدند. كساني كه دستگير شده

 شوند.و بقيه نيز خلع سالح شده و به خانه فرستاده مي شوندكميته نگهداري مي

 300محمودخان ذوالرقاري یک زميندار و مرتجع مشهور و از پيروان سيدضياالدین طباطباایي 
نرر مسلح به دور خودش جمع كرده و در ارتباط با دوادث مذكور براي مقابله با دمکراتها در دال 

ان آرام است. دادثه خلع سالح ژاندارمري باه طاور   آمدن به شهر است در دال داضر، شهر زنج
مستقيم توسط اعضاي فرقه دموكرات تحت رهبري كميته براي اولين بار انجام شد ما به كميته 
مركزي فرقه دمکرات آذربایجان توصيه كردیم نماینده خود را به زنجان بررستد تا محل را مورد 

 اي بازداشت شدگان را بازگردانند.هكنيم كه سالحبررسي قرار دهد ما توصيه نمي

خان یوریچي كه یک مرتجع شناخت شاده در منطقاه اساتان آذربایجاان باوده و در      نوراهلل
فرقاه وقتاي قضايه را     فادائيان ساخت را آماده مي فدائيانروستاي نير زمينه دمله به گروهي از 

مات او را در روساتاي   ناوامبر محال اقا   24خاان را شناساایي كارده و در    فهميدند دمله نوراهلل
فادایي  120آكچاي در چهل كيلومتري شهر اردبيل محاصاره كردناد. یکواد فادایي مسالح و      

آتش گشاود   فدائيانخان به روي غيرمسلح در این عمليات شركت داشتند. مردمِ طرفدار نوراهلل
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اصاره  ها را محاش آمده و فدایيبستگانش از روستاهاي همسایه با گروههاي مسلح به پشتيباني
كردند. رهبري گروههاي فدایي در استان آذربایجان از دیگار ناوادي، گروههااي فادایي را باه      
كمک آنها فرستادند. از زمان شاروع عملياات فادایي در اساتان آذربایجاان، آنهاا چهاار پسات         

ژاندارم مستقر بودند غاالم ميارزا، رئايس پسات     18اند كه در آنها ژاندارمري را خلع سالح كرده
مري در روستاي نير، كه به خاطر ظلم و ستم وي نسبت به دهقانان مشاهور باود، توساط    ژاندار

ترنگ و شش رولاور از طارف مارتجفين     65كشته شده چهار سرباز خلع سالح شدند و  فدائيان
شاهر باه   ایاي از ساربازان كاه از مشاکين    با دسته فدائيانمحلي غنيمت گرفته شد یک گروه از 

كرده و به روي آنها آتش گشوده و آنها را مجباور باه بازگشات نمودناد      رفتند برخورداردبيل مي
كساني كه دستگير شدند سه زميندار هستند كه از پيروان سيدضياالدین بوده و سافي داشاتند از   

هاا،  شهر اردبيل به تهران فرار كنند. و رئيس زندان اردبيل نيز كشته شد. از آغاز عمليات فادایي 
اردبيل دچار آشارتگي شاده یاک تياپ از ساربازان شاروع باه سااختن          افسران ارتش ایران در

سنگرهاي دفاعي در اطراف محل استقرار خود كرده فرمانده تيپ، سرهنگ ظریف بدون اتکا به 
خاان و  سربازان خودش، تالش كرده بود تا رهبران وفادار به ارتش مانند اميراصالن بيک، گوتام

ي كند اما هيچ موفقيتي كسب نکرد. هشتاد سرباز در روزهاي رهبر فدائيانخان را بر ضد نوراهلل
ها و نقاط مهم را تحات كنتارل خاود    كل جاده فدائياناند. در دال داضر، اخير از تيپ جدا شده

 دارند.

ژاندارم  20در منطقه سراب، رئيس ژاندارمري، رئيس پادگان و  فدائياناز زمان آغاز عمليات،  
ترنگ، سه ماشين سابک   25اند كه از آنها بازان ایراني خلع سالح شدهاند. گروهي از سررا كشته

 . و مهمات گرفته شده است

مارد را باراي    30خان محلي در روستاي الميرچي واقع در منطقه سراب، یک گروه مسلح از 
هاا را  ها پيشنهاد كردند كه خاان بالفاصاله تماام ساالح    آوري كرد. فدایيمبارزه با فدایيها جمع

 م كند و گروه را بركنار كند.تسلي

 ميرجفرر باقروف

 يکفي.ي.ماسلن

 1۹45نوامبر 27
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اي است از ميرجفرر باقروف به مقامات مسکو كاه در ماورد وضافيت در    نامهتوضيح مترجم: 
آذربایجان ایران و فشارهاي دولت ایران نسبت به فرقه دمکرات آذربایجان گزارش شده. ژنارال  

تبریز در مورد ورود بيات استاندار جدید به تبریز خطاب به باقروف گزارش داده و  آتاكيشي اف از
 باقروف آن را به مقامات مسکو ارسال كرده است...

 به رفيق استالين

 به رفيق مولوتف

 به رفيق بریا

 به رفيق مالنکوف

 دهيم:را گزارش مي 1۹45اول دسامبر  24ما وضفيت آذربایجان ایران را در ساعت

تاندار جدید بيات وارد  تبریز شده و قود دارد با رهبران فرقه دموكرات آذربایجان ماذاكره  اس
كرده ]و[ براي یکبار و هميشه از اهداف نهایي رهبران فرقه مطلاع شاده  و در صاورت امکاان     

خواهااد نتيجااه مااذاكرات خاود را در تبریااز بااه شااخص  ساازش و موااالحه نماینااد بيااات ماي  
خواهد نتایج گرتگوها و مشاهدات خود را به زیري گزارش كند بيات ميمحمدرضاشاه و نخست و

هاي ساعد و صادر را نادرسات تلقاي كارده و     شاه و دولت گزارش دهد.بيات عملکردهاي دولت
المک را عامل تخریب روابط ایران با اتحاد جمااهير شاوروي دانساته و عقياده     همچنين، دکيم

 یر و فخيمي را وارد دولت خود كرده است.دارد: دکيمي مخالران شوروي مانند هژ

برخي عقيده دارند كه بيات، شاه و برخي گروههاي بانروذ دولتي مفتقاد هساتند كاه بحاران     
توان با بهبود روابط دو جانبه با شوروي برطرف كرد. در عين دال، بيات با اساتراده  موجود را مي
كرده شروع باه تقویات ادارات دولتاي در    اي كه از سوي دولت ایران دریافت الفادهاز قدرت فوق
 نرر افزایش دهد. 100كند. او به رئيس پليس تبریز اجازه داد نيروهاي پليس را تا آذربایجان مي

سرهنگ ورهرام رئيس ستاد لشکر ایران در تبریز، براي اطمينان از اطالعات مستند خود، باا  
فرقاه   فادائيان كند كه ار كرده كه تأیيد ميیکي از نمایندگان با تجربه و از كاركنان اصلي ما دید

 گيرند.دمکرات از شوروي سالح مي

هااي ایاران در   اطالعات در دال تکميل اسات كاه در مياان ساربازاني كاه در ساربازخانه       
شهرهاي اردبيل و مراغه دضور دارند، هيچ گونه تمایل به مخالرت با فرقاه دمکارات و شاليک    

اناد  چهل و شش سرباز از تيپ ایراني در اردبيال رهاا شاده    رند.بسوي پداران و برادران خود ندا
اند. سرهنگ منووري مفاون فرمانده این تيپ براي ها نيز در اردبيل فرار كردهگروهي از ژاندارم

كاه  »مشاوره به جودت رئيس كميته فرقه دمکرات در اردبيل مراجفه كرده و از او پرسيده اسات  
اما همين شاخص وقتاي شانيد كاه     «. بردارد چه خواهد شد؟ اگر تيپ بخواهد دست از مقاومت
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گروهي  بيات استاندار تبریز وارد تبریز شده رفتار خودش را نسبت به فرقه دمکرات عوض كرده.
 از سربازان در پادگان مراغه قود ندارد از دستورات فرماندهان خود اطاعت كنند.

با انتخاباات مجلاس آذربایجاان برگازار     پيش از انتخابات، جلسات بزرگي در تبریز در ارتباط 
 شود.مي

وري رئايس فرقاه   نوامبر رئيس آموزش و پرورش شهر تبریز و مفاون وي با پيشه 30در روز 
همانطور كه آشاکار اسات    »وري آنها گرتند: دموكرات آذربایجان دیدار كرده و در گرتگو با پيشه
به ما بگویيد، در چنين وضفيتي ما بایاد   آورید،شما به زودي خودمختاري خودتان را به دست مي

 «چکار كنيم؟

 امضاي ميرجفرر باقروف

 نيکفي.ي. ماسل

 1۹45دسامبر2
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 21 سند

گزارش در مورد دمالت باين نيروهااي فرقاه دمکارات و تياپ ایراناي باه        توضيح مترجم: 
ه فرمانادهي ژنارال   پاس از تساليم لشاکر تبریاز با      فرماندهي سرهنگ زنگنه در اروميه اسات. 

كرد كه سرانجام مجبور به تسليم شاده  درخشاني، تيپ اروميه تسليم نشده همچنان مقاومت مي
فرقه دمکرات دمالت خود را بر پاساگاههاي خاارجي    فدائيان 1324آذر15شود از ميو پراكنده 

آنها نماوده و   شهر اروميه مانند قره دسنلو، نقده، باالنج آغاز كردند و به تدریج شروع به تورف
 فدائيانآذر ستوني از كردها به 22آذر با اعالم خبر تسليم لشکر تبریز به فرقه دمکرات، در 21در 

وري آذر نماینده پيشه 24فرقه دمکرات پيوسته و براي تسخير تيپ اروميه به دركت درآمدند در 
، درخواسات تساليم   با فرماندهي تيپ اروميه دیدار كرده و ضمن اعالم خبر تسليم لشاکر تبریاز  

تيپ را نموده اما فرماندهي تيپ اعالم كرد كه از لشکر تبریز اطاعت نکرده و تسليم نخواهد شد 
از تبریاز، سارانجام تياپ    ها و افراد تازه نرس فرقاه  با افزایش فشار ارتش سرخ و رسيدن كمک

از تبریاز،   هاا و افاراد تاازه نراس فرقاه     با افزایش فشار ارتش سرخ و رسايدن كماک   اروميه در
 كند...آذر سقوط مي 27سرانجام تيپ اروميه در غروب روز 

 "توسط رمزنگاري 300۹-3005/  244شماره "]دست نوشته:[ 

 به رفيق استالين

 به رفيق مولوتف

 به رفيق بریا

 به رفيق مالنکوف

 دهيم كه فرمانده تيپ ایراني در اروميه، سرهنگرا ما گزارش مي آذر24دسامبر/15اطالعات 
اناد كاه آمااده هساتند كاه باه       زنگنه و رئيس ژندارمري، نودینبخش، به كنسول ما اعالم كرده

كه در همان زمان، از صبح هاي خود را زمين بگذارند دردالينيروهاي خود دستور بدهند تا سالح
ها را مستقر كرده آماده دفاع  و درگير جنگ باا  دسامبر، تيپ رضایي در دومه شهر تانک 15روز 
هااي مسالح آغااز    ها عليه دموكراتها شدند در داخل سربازان و ژاندارمري شهر، مجازاتدایيف

كرده، آنها را فریب داده و دستگير كردند. پنج تن از اعضاي دازب دماوكرات توساط مااموران     
 ژاندارمري كشته شدند. با شروع تاریکي، جنگ در دومه شهر متوقف شد.

اي از آنها اجازه داده شود تا به همراه سالح و مهماات و دساته  رفقاي تبریز از ما خواستند به 
 فرقه از تبریز به پادگان اروميه دمله كنند.  فدائيانهاي كرد و پارتيزان

 در چنين شرایطي توميم گرفته شد:

ففال به اروميه دمله نشود بلکه افراد متنرذ از تبریز باراي ماذاكره و مواالحه باه ارومياه       .1
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 ها و جنگ با تيپ اروميه خودداري گردد.ا از درگيرياعزام شوند ت

.پيشنهاد شد كه براي اینکار از مقامات روداني و مقامات محلي متنرذ براي تاثيرگذاري بار  2
 هایشان را بر زمين گذارند.آميز سالحفرماندهي تيپ اروميه استراده شود تا بوورت صلح

 .از كردها براي خلع سالح تيپ استقاده نشود.3

 .ارتباط تيپ اروميه با تهران قطع گردد.4

هاا باه ارومياه    هاي اضاافي و ارساال فادایي   .با پيشنهاد رفقاي تبریز مبني بر ارسال سالح5
 موافقت شد. 

هاي خاود را  در پانزدهم دسامبر تيپ نهم پياده نظام ایران در اردبيل بوورت داوطلبانه سالح
هااي خاود رفتناد    سربازان و افسران تيپ باه خاناه  ها دادند پس از خلع سالح، تحویل دمکرات

 منطقه نظامي تيپ اكنون در اختيار دمکراتهاست.

 مير جفرر باقروف)امضا(

 نيکف)امضا(ایوان ماسل

 1۹46دسامبر16
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 22سند 

این گزارش در مورد واكنش ماردم تبریاز نسابت باه تشاکيل دولات فرقاه        توضيح مترجم: 
 ست.دمکرات آذربایجان ا

 18/12/45كلمه 183دستنوشته:

 به رفيق استالين

 به رفيق مولوتف

 به رفيق بریا

 به رفيق مالنکوف

-ما وضفيت مردم تبریز را در ارتباط با تشکيل دولت فرقه دمکرات آذربایجاان گازارش ماي   

 كنيم:

خلع سالح بدون خونریزي پادگان ارتش در تبریز موجب شور و شوق زیاادي در مياان تماام    
 مردم شد و قدرت دزب دموكرات و دکومت ملي آذربایجان را به شدت افزایش داد. اقشار

اقدامات انجام شده توسط دولت براي نظم دادن در شهر باعث افزایش همدردي نسابت باه   
دولت جدید شده و همچنين اقدامات شدید فرقه دمکرات در رابطاه باا دزدان، ساارقين و ساایر     

كنناد موجاب   آذربایجان ایران براي منافع شخوي خود استراده ميعوامل جنایتکار كه از وقایع 
 محبوبيت فرقه دمکرات گشته است.

آمياز اماور در تبریاز،    بخشي از طبقه بازرگان ثروتمند در تبریز با اعالم رضایت از نتایج صلح
باه   قود دارند با ارسال اعالني به تهران، توميم خود را براي دمایت از دولت جدید آذربایجان،

 تهران اطالع دهند.

صدقياني، رئيس اتاق بازرگاني تبریز، اعاالم كارد كاه از قواد قبلاي خاود باراي خاروج از         
 آذربایجان خودداري كرده و توميم گرفته است از دولت جدید آذربایجان دمایت كند.

كنناد مبناي براینکاه بفاد از ایجااد نظام در تبریاز،        محركين در تبریز شایفاتي پخاش ماي  
 ها شروع به دمله به تهران خواهند كرد.تدموكرا

منشي كنسولگري آمریکا در تبریز، ميوا آپریک، در یک گرت و گو اعاالم كارد كاه محافال     
كنند كه از دخالت آشکار آمریکایي عليه جنبش دموكراتيک در آذربایجان نيستند، اما گزارش مي

 روسيه در این مورد آگاه هستند.

 نيکفان ماسلایو. ميرجفرر باقرف)امضا(

 "N16 06-05"]دست نوشت:[  1۹45دسامبر  18

  18.12.1۹45ارسال :  ]فرم ارسال و دریافت مهر و موم در پایين:[



 305 /   یشورو ریاتحاد جماه یسند فوق سر 53

 23سند 

در سند زیر مقامات فرقه دمکرات در تبریز به علت اینکه تجرباه كشاورداري   توضيح مترجم: 
ر مشاور غيررسامي اعازام كنناد و    خواهند براي هر وزارتخانه یک نرندارند در نتيجه از باكو مي

آذر به مقامات مسکو نامه نوشاته تاا   28دسامبر/1۹براي این منظور، ميرجفرر باقروف در مورخه 
 اجازه این كار را بگيرد... 

 1۹ 1۹/12/45كلمه  6۹]دست نوشت:[ 

 به رفيق استالين

 به رفيق مولوتف

 به رفيق بریا

 به رفيق مالنکوف

 هاي عملي خود را آغاز كرده است.تدولت ملي آذربایجان ففالي

با توجه به اینکه اعضاي دولت آذربایجان تجربه مناسب در كاار دولتاي را ندارناد و نيااز باه      
اناد كاه اجاازه    مشاوه و كمک فکري دارند به همين منظور، مقامات تبریز از ما درخواست كارده 

د به نظر ما باید با نظار رفقااي   بدهيم براي هر وزیر یک مشاور غير رسمي از افراد ما اعزام شو
 تبریزي موافقت شود و افرادي را انتخاب كنيم تا به وزراي دولت آذربایجان كمک كنند.  

 كنيم.تان را درخواست ميهايدستورالفمل

 ميرجفرر باقروف

 ]امضاء شده[

 1۹45دسامبر  1۹
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باقروف در مورد وضافيت نظاامي در    سند زیر گزارش كورژنویچ  به ميرجفررتوضيح مترجم: 
 آذربایجان ایران و واكنش به ایجاد دولت جدید خودمختاري آذربایجان است.

 ، باكو003۹3، شماره 45بخش نظامي، باكو، دسامبر 

 فوق سري

 1كپي شماره 

 به رفيق باقروف

 كپي: كميساریاي عالي امنيت ملي جمهوري آذربایجان ژنرال یميليانف

ه از تيپ پياده نظام هشتم توسط دموكرات ها خاتمه یافتاه  و ساربازان باه    . دریافت اسلح1
اناد كاه نماینادگان فرقاه     اند. پرسنل افسران تيپ در یاک مکاان جماع شاده    هایشان رفتهخانه

دموكرات با آنها در دال صحبت هستند. جلسات سازمان یافته توسط دزب دماوكرات در ساطح   
 شود.شهر برگزار مي

هواپيماي داگالس از تبریز بسوي تهران برخاسته كه دامل درخشااني   1۹45ردسامب1۹.در 2
پياده نظام ، با گروهي از افسرانش: شامل رئيس ساتاد ورهارام، رئايس     3فرمانده پيشين بخش 

اطالعات امين، رئيس سررشته داري شهيدي، ]و[ دكتر دامپزشکي عطااهلل بودند عالوه بار آنهاا   
هایشان شناخته نشد دولت فرقه دمکرات به آنها اجاازه پارواز   ه پستتفدادي دیگري نيز بودند ك

 داد.

باه   "آذربایجاان "كنند. روزنامه وري استقبال مي. مردم آذربایجان از ایجاد دولت ملي پيشه3
هااي  دساامبر پياام   1۹كند. در شاماره  هاي متفدد را چاپ ميها و تلگرافطور سيستماتيک نامه

س، مراغه، آذرشهر، اهر و غيره منتشر كرده. یاک نشسات در اردبيال    تبریک از شهرهاي، سلما
-نامه به نقل از یک پيام تبریک ميبرگزار شد كه در آن بيش از هزار نرر دضور داشتند. این روز

 تفطيالت تااریخي باراي ماردم آذربایجاان اسات.      -روز افتتاح مجلس ملي  -آذر  21"گوید:  
هاي زیاادي مباارزه   مان را آغاز كنيم كه براي آن ساله جدیداكنون ما مي توانيم زندگي شادمان

 "ایمكرده

 در آرامش كامل هستند. 4مانده از ارتش . همه نيروهاي باقي4

 رئيس ستاد ناديه نظامي باكو

 ژنرال كورژنویچ

 نام خانوادگي نامشخص( -)امضاء شده توسط سرهنگ 1۹45دسامبر  20
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 25سند

وف باه ميرجفرار بااقروف در ماورد تشاکيل فرقاه دمکارات        گزارش یميليانتوضيح مترجم: 

 F № 1, siy. № 89, iĢ № 97دسامبر نوشته شده. 20آذربایجان است كه در 

 )ميرجفرر باقروف(يته مركزي دزب كمونيست آذربایجانبه دبير كم

 بحضورتان تقدیم ميگردد. «ها در آذربایجان ایراندرباره روند ففاليت»گزارش

 نسخه2 پيوست:

 1۹45دسامبر ،  20شهر باكو،  ميسيون امنيت دولتي آذربایجان)یميليلنوف(ك

 كامال محرمانه

هاي اخير اهميت در سال در مورد تشکيل فرقه دمکرات آذربایجان و تركيب آن تا آخر نوامبر:
هااي ملاي   فته و در نتيجاه گساترش جنابش، آزادي   هاي نيروهاي دمکراتيک افزایش یاففاليت

داند تا باه توسافه جنابش    اسي ففلي دزب توده وظيره خود نميدر شرایط سي یافتضرورت مي
ها و منویات طبقات مختلاف آذربایجاان را در   آزادیبخش ملي ایران كمک كند در نتيجه خواسته

دزب توده بدنبال اهداف خاود باوده و بيشاتر اعضااي آن      كرد عالوه بر این،خود منفکس نمي
اميرخيازي   همچنين برخي از رهبران آن مانند آرداشز آوانسيان، بدنبال رفاه شخوي خود بوده و

و دیگران به غارت و چپاول پرداخته و در نتيجه در بين مردم چندان ارج و قرباي ندارناد بادليل    
ضرورت ظهور یک تشکيالت جدیدي كه بتواند جنبش آزادیابخش مردماي را رهباري كارده و     

 كامال محسوس بود در ارتبااط باا هماين موضاوع،     نيروهاي دمکراتيک آذربایجان را متحد كند
تفادادي از   هاي ما توميم گرفت كه براي ایجاد تشکيالت فرقاه دمکارات آذربایجاان،   سازمان

افراد با نروذ را از ایران به باكو دعوت كند پس از مذاكرات زیاد تواميم گرفتاه شاد كاه فرقاه      
 وري  بسپارد.پرنروذ یفني سيدجفرر پيشه دمکرات آذربایجانِ تازه تاسيس را بدست یکي از افراد

به ماردم آذربایجاان    وريدر سوم سپتامبر اهداف و وظایفِ تشکيالت برپا شده از سوي پيشه
ها و مقاصد فرقه طبقات مختلف پذیرفته شد و برنامهایران مفرفي شد و از سوي اكثریت مردم و 

قبال زیادي مواجه شده و از سوي اهاالي  دمکرات آذربایجان از سوي توده مردم آذربایجان با است
هاا و تلگرافاات متفادد    مختلف آذربایجان بوسيله قطفنامه و نمایندگان پرنروذ مردم در شهرهاي

 براي پيوستن به تشکيالت اعالم آمادگي كردند .

ایده تاسيس فرقه دمکرات آذربایجان از سوي كميته والیتي دزب توده آذربایجان مورد قبول 
كنررانس والیتي دزب توده در آذربایجاان برگازار   6،7/۹/1۹45در این راستا در تاریـ واقع شده.

شد و پس از مذاكرات زیاد با اكثرت آرا توميم گرفته شد كه از كميته مركزي دزب تاوده جادا   
 شده و به فرقه دمکرات بپيوندد.

فرقاه   ساازي برگازاري گنگاره   جذب اعضا به فرقاه و همچناين آمااده   جهت  از طرف دیگر،



 308 انکار و مقاومت.../    

از طرفه كميته كارهاي بزرگي صورت گرفته اسات در هشاتم اكتبار اولاين      دمکرات آذربایجان،
نماینده از  237جلسه هيات موسس دزب دمکرات آذربایجان كار خود را آغاز كرده در این جلسه

ميهمان از جمله  17مشاور داراي دق راي شركت داشتند در كنگره همچنين 4شهرهاي مختلف،
 مدیرمالي و اقتوادي شاركت كارده بودناد در عارض ساه روز،      ریس پليس، شهردار، ،فرماندار

 كنگره دو تا مسئله را مورد مذاكره قرار داده و توميمات الزم در موردشان گرفته شد:

 .روساي ارگانها را انتخاب كرد.2 .برنامه و نظامنامه دزب را توویب كرد.1

مه اضاف كرده و به اتراق آرا موارد اضافه شده زیر را كنگره برخي موارد را به برنامه و نظامنا
 ب.جلب جوانان به سازمان جوانان دزب. الف. ایجاد بانگ ملي با سرمایه بزرگ. تایيد كرد:

 د.تمام كاركنان محلي دزب به زبان تركي خواهد بود. ج.درباره تشکيل سازمان زنان.

نرار باه عناوان باازرس انتخااب      12نرر به عنوان اعضاي كميته مركازي و  41در این كنگره
 (1شدند)ليست به پيوست اضافه شده بنگرید:شماره 

 تركيب رهبري سازمانهاي فرقه دمکرات بوورت زیر بود:

 نرر11 روشنرکران، نرر1 صنفتگراننرر،  7 نگهباناننرر،  4كارگراننرر،  10دزبي اركنانك از 

 .نرر2 كارخانه هاي كوچک صادبان، نرر4 بازرگانان، نرر10 مالکان كوچک و خانها

باه   وريالبدل انتخاب شدند. ميرجفرر پيشهاز بين كميته مركزي، هيات رئيسه و اعضاي علي
ها، داج ميرزاعلاي شبساتري،   الدوله رفيفي، صادق پادگان به عنوان قائم مقاميس، نظامئعنوان ر
لبدل و دسان بيرناگ،   اچي و جفرر ادیپ اعضاي علياله جاوید، دسن زفيري، علي ماشينسالم

 يسه انتخاب شدند.ئدسن جودت به عنوان اعضاي هيات ر

باال اولين اجالس هيات تاسيس فرقه دمکرات آذربایجان در كمال مودت و در سطح سياسي 
ل مربوط به دستور كاار را ماورد بررساي قارا دهاد ابتاد ساخنان        برگزار شد قبل از اینکه مسائ

اي دیگر همچنين ارامنه و كردها را گوش داد سخنرانان فرقه هياتهاي نمایندگي شهرها و ایالته
دار آذربایجان بوده تبریک گرتند دسن را كه منفکس كننده هویت ملي ریشهدمکرات آذربایجان 

ما مدتها پيش منتظر چنين روزي بودیم تا به نقض دقوق سياساي  »جودت نماینده اردبيل گرتند
ما از مدتها پيش آرزو داشتيم كه دقوق ماردم آذربایجاان   و اقتوادي آذربایجان پایان داده شود 

 «اعاده گردد و خودمان امور خود را اداره كنيم
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 26سند 

سند زیر گزارش كورژنویچ  به ميرجفرر باقروف در مورد وضفيت نظامي در توضيح مترجم: 
 آذربایجان ایران ارسال شده.

 ، باكو003۹6، شماره 1۹45بخش نظامي، دسامبر 

 سري فوق

 2كپي شماره 

 به دبير كل كميته مركزي دزب كمونيست آذربایجان رفيق باقروف

 كپي: كميساریاي عالي امنيت ملي جمهوري آذربایجان ژنرال یميليانوف

به گشت ما توسط یک پليس در خيابان مركزي شهر اروميه  1۹45دسامبر  17. در روز 1
دفتر فرمانده ما بازداشت شد. یک سند كه  تيراندازي شد.  تلراتي در پي نداشت. پليس توسط

توسط نمایندگان مقامات محلي تهيه شده است، توسط مأموران ارسال مي شود تا ]پليس[ 
 پاسخگو باشد.

. دکومت ملي آذربایجان به افتخار پيروزي جنبش دموكراتيک در تبریز مراسم رژه برگزار 2
اي سازمان شركت كردند. این رژه به شيوهآن  پارتيزان با سالح هاي خود در 2000كرد. ددود 

 .ندیافته انجام شد و جمفيت با گرمي رژه  گروه نظامي فرقه را پذیرفت

 .در آرامش كامل است 4. باقيمانده ارتش 3

 رئيس ستاد ناديه نظامي باكو

 ژنرال كورژنویچ

 نام خانوادگي نامرئي[ -]تأیيد و امضا شده توسط یک سرهنگ  1۹45دسامبر  21

 نسخه 3
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این گزارشي است از ميرجفرر باقروف خطاب به مقامات مساکو در خواوص   توضيح مترجم: 
 هاي مجلس ملي آذربایجان و دولت خودمختار تبریز.ففاليت

 به رفيق استالين

 به رفيق مولوتف

 به رفيق بریا

 به رفيق مالنکوف

كار خود را آغاز كارده اسات.    مجلس آذربایجان پس از سپري شدن تفطيالت مذهبي محرم،
مجلس فرقه دمکرات، قانوني براي ایجاد واددهاي شبه نظامي توویب كرد. مطابق این قاانون  

رسند باید براي خدمت سربازي به مدت یک سال و نايم اعازام   افرادي كه به بيست سالگي مي
ز وادادهاي شابه   كناد باراي دفااع ا   گردند با استراده از این قانون، مجلس دولت را مجبور ماي 

 نظاميان مردم، چه در داخل ایران و چه خارج از كشور، به خرید سالح اقدام كند.

همچنين قانوني براي مبارزه با جرایم علياه مناافع اساتقالل آذربایجاان تواویب كارد كاه        
شود براي مبارزه باا رشاوه   براساس آن، یک دادگاه نظامي و صحرایي به مدت سه ماه ایجاد مي

تغييراتي در قوانين مجاازات در نظار    اختالس كنندگان اموال دولتي و غيره...همچنين،خواري و 
 گرفته شده، قانوني نيز در مورد ماليات و كار مجلس اتخاذ شد.

مجلس بودجه اداري داخلي را تأیيد كرد. قوانيني كه ما ذكر كردیم توسط مجلس ملي فرقاه  
است و تنها براي آشنایي ما به ما ارساال شاده   توویب شده اما هنوز در مطبوعات منتشر نشده 

هااي  هاا و ادارات مربوطاه در اساتان   در دال داضر، دولت آذربایجان با ساختن وزارتخانه است.
البته هنوز در انتخاب پرسنل واجد شارایط باا مشاکالت بازرگ      آذربایجان مشغول به كار است.

اكثري از مقامات و متخوواان وفاادار،   مواجه هستند دولت ملي آذربایجان، عليرغم استراده دد
دساامبر ارساال    1۹دوباره از ما درخواست كمک كرده است. ما این گزارش را براي اولين باار در 

 كنيم.هاي شما را درخواست ميكردیم. ما دستورالفمل

طباطباایي، از   ریت ویژه از سوي رئيس مجلس ایرانیک كارمند وزارت دارایي ایران در مأمو
وري دعاوت كارده عضاویت در دولات ایاران را      تبریز آمده و بوورت شراهي از پيشه تهران به

وري  درخواسات  اماا پيشاه   .پذیرفته و با آن همکاري كند و براي آزادي همه ایران تالش كناد 
طباطبایي را به عنوان مانوري از سوي محافل ارتجایي ایران قلمداد كارد كاه باراي سارنگوني     

از هماان   گردند در نتيجاه بشادت آنارا رد كارد.    به رشوه متوسل مي جنبش دمکرات آذربایجان
اناد از طریاق   تمول از ترس تغييار رژیام سافي كارده    مالکين م تجار، ابتداي جنبش آذربایجان،

 كنسول بریتانيا پول و اشيا ارزشمند خود را به تهران منتقل كنند.
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ميليون  30فراد ثروتمند محلي بيش از در ماههاي نوامبر و دسامبر، بانک بریتانيا در تبریز از ا
هااي خاود را   ازرگانان طاال، المااس و دیگار ارزش   ریال دریافت كرد. عالوه بر این، تفدادي از ب

پس از اینکه دولت ملي فرقاه تشاکيل شاد و     براي ذخيره سازي به بانک بریتانيا تحویل دادند.
 ق بانک بریتانيا متوقف شد.هاي محلي برقرار شد، انتقال مشابه از طریكنترل بر بانک

گاران  ما دستور دادیم كه همه گونه اقدامات براي متقاعد كردن صادب زمين، تجار و مفامله
هاي آنها از بانک بریتانيا و قرار دادن آنها در گردش مالي اقادام  براي بازگرداندن سرمایه گذاري

ارمري، شروع باه از باين   ي و ژاندهاي نظامفرقه، پس از پایان دادن به خلع سالح فدائيانكنند. 
 اند.هاي مسلح ایجاد شده توسط مالکين ارتجاعي كردهبردن گروه

-ها صورت ماي در روستاي خيزلي در منطقه ميانه، باندهاي قاچاق كاال كه توسط برخي خان

فرقه، نه سركرده این گروهها كشته  فدائيانگرفت نابود شد. در طول نابودي این گروهها توسط 
به منظور داذف فاوري عناصار باقيماناده ایجااد شاده        نيز یک نرر كشته شد. فدائيان. از شدند

 اماه روداانيون  قبل از همه، سفي گردد براي مقابله با نكه بوسيله مرتجفين، دستوري صادر شد 
اند، ما به رفقااي تهاران و تبریاز توصايه     تهران كه به كشورهاي خارجي نوشتهمخالف فرقه در 

كشورهاي مشابه را براي شکایت باه  فرقه را به درخواست رودانيت وفادار به نيز ها[ كردیم تا ]آن
 دولت تهران سازماندهي كنند.  

و همچنين  "توده"و  "جنگل"بر اساس گزارشي از رشت، به ابتکار گروهي از اعضاي ادزاب
تمام اقشاار  دسامبر یک جلسه از نمایندگان  21برخي بازرگانان بدون وابستگي به دزب، در روز 

نرار در جلساه    500نرر كه دعوت شده بودند بيش از  200مردم شهر رشت تشکيل شد به جاي 
 دضور پيدا كردند.

-اه، مجلاس، نخسات  به ش ن به توویب رسيد  و متن یک تلگرافهاي مردم گيالدرخواست

هاا  جمان ها ارسال شد و تقاضا شاد در انتخاباات ان  وزیر، نمایندگان مجلس و سردبيران روزنامه
شتاب گردد و در طهران یک دکومت دمکراتيک بوجود آیاد و سيدضاياالدین بخااطر خياانتش     

آوري شده براي مورف نيازهااي محلاي خاود اساتان     درصد از ماليات جمع 50محاكمه گردد و 
نرر كه عمدتا از تجار، صادبان ملک و رودانيون بودناد امضاا    165را  ده گردد این تلگرافاسترا
 اند.كرده

 ميرجفرر باقروف

 1۹45دسامبر23
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نيکف به باقروف نوشته و در مورد خلع سالح سربازان و این نامه را ماسلتوضيح مترجم: 
هایشان فرستاده كه پس از خلع سالح، سربازان به خانه است فدائيانهایشان توسط ضبط سالح

به طور داوطلبانه براي خدمت به شوند. همچنين در نامه آمده است كه تفدادي از سربازان مي
 اند.دولت آذربایجان اعالم آمادگي كرده

 /، باكو 00218، شماره 45]مهر:[ دفتر مركزي، ناديه نظامي ]باكو[، دسامبر 

 فوق سري

 1كپي شماره 

 به دبير كل كميته مركزي دزب كمونيست آذربایجان/ميرجفرر باقروف 

 آذربایجان/ژنرال رفيق یميليانفكپي: كميساریاي عالي امنيت ملي جمهوري 

سوم پياده سرباز و افسر سپاه 5۹83ها در آذربایجان ایران فدایي 45دسامبر  24.در تاریـ 1
 75اند: چهار اسلحه را به دست آوردهاند. در جریان آن مقادیر زیر نظام را خلع سالح كرده

اسلحه از انواع  3،577اسلحه سبک  147اسلحه سنگين؛  58گلوله توپ؛  1000ميليمتر؛ 
 81تانک سبک، دو خمپاره  3تانک؛  3گلوله ترنگ؛ 470000هرت تير و طپانچه؛ 22مختلف؛ 

 گلوله خمپاره. 300ميلي متري و ]و[ 

اسلحه و مهمات بدست آمده در وضفيت خوب و مناسب براي استراده هستند به استثناء یک 
شادند عمادا از كاار    زب منتقال ماي  ماشين مسلسل سنگين كه در دالي كه به دا  18اسلحه و 

 خارج از استراده قرار داشتند. انداخته شده بودند و

اناد. در ایان   در اروميه و اردبيل خلع ساالح شاده   ژاندارم 2800ر طي همين مدت ددود . د2
 اند.ضبط شده فدائيانگلوله ترنگ مورد از سوي  31000ترنگ و تخمينا 565فرآیند، 

 هایشان پراكنده شدند.بالفاصله پس از خلع سالح، به خانه . همه سربازان و افسران3

اطالعات مربوط به تفداد سربازان و افسراني كه به طور داوطلباناه باراي خادمت باه دولات      
 شود.اند در دال بررسي ميآذربایجان اعالم آمادگي كرده

 فرمانده كل ارتش باكو

 يکف]امضا شده[ژنرال ارتش ماسلن

 1۹45دسامبر  24
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كاه   روماانوویچ كوزلاوف  از ایاران و توساط   « فوق الفاده سرّي»گزارش این توضيح مترجم: 
كارمند سرارت شوروي در تهران بوده به مقامات ارشد شوروي فرستاده شده و در مورد كوشاش  

طلبانه در استان گيالن اسات كاه باه نظار مقاماات روسايه در       قاللبراي ایجاد یک جنبش است
 تواند تحت كنترل فرماندهي فرقه دمکرات آذربایجان باشد.صورت موجود بودن این جنبش، مي

هاا و عوامال   با توجه به نقش گيالن در جنبش مشاروطيت و همچناين جنابش جنگال، روس    
كردند زمينه ظهور جنبش در آن مساتفد  کر ميف ميرزا ابراهيموف و ميرزا دسنوف باقروف مانند 

دي 11روز بفد از تشکيل دکومات فرقاه دمکارات در تبریاز، در     20تقریبا  است به همين خاطر،
اناد همزماان باا    كارده وري كوشاش ماي  ش. عوامل ميرجفرر بااقروف در تبریاز و پيشاه   1324

مركاز و طرفادار    گریاز از « جنابش »آذربایجان و كردستان در گيالن نياز هرچاه زودتار یاک     
 ماند... نتيجه ميها بيهاي قيام، این كوششخودمختاري آغاز گردد اما بخاطر فقدان زمينه

 از ایران

 2140/4ورودي شماره  1۹46ژانویه  1ارسال شده 

 رمزنگاري شده توسط رمز

 نسخه اصلي: شش كپي چاپ شده

 )دست نوشته(: به رفيق. استالين

 . به رفيق مولوتف 1

 رفيق بریا. به  2

 .به رفيق مالنکوف 3

 . به رفيق دكانوزوف  4

 . به رفيق پانيوشکين5

 به رفيق.ميکویان6

 .به رفيق ژدانوف7

 به فيليپوف ]استالين[

اي از یک متينگ در رشت  دریافت شاد. كاه باه امضااي     دسامبر یک قطفنامه 22در تاریـ 
ساازمان محلاي   داران، روشانرکران و  نمایندگان اقشار مختلف مردم گيالن اعم از دهقانان، زمين

 26و  25، 24هاي چاپ در روزهااي   ، این قطفنامه توسط اكثریت روزنامهدزب مردم رسيده بود
دسامبر منتشر شده بود. این قطفنامه شامل تقاضاهاي زیر است: تبفيد دار و دسته سيدضياالدین، 
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هااي  هاي دولتي، ایجاد انجمنران از دستگاهيایجاد یک رژیم دموكراتيک، تفقيب دزد و رشوه گ

این قطفناماه باه شااه،     هاي جمع آوري شده در خود استان.از ماليات ٪50، و اختواص محلي 
روز تقاضاها تحقاق   10مجلس و دولت تلگراف شد در این تلگراف اشاره شده بود كه اگر ظرف 

 نيابد، خودشان اقدام خواهند كرد. 

انتخاب شد. شک و تردید در كميته مركزي یک كميته هشت نرره براي هدایت جنبش 
پيش به دزب توده در ارتباط با جنبش در دال توسفه در گيالن افزایش یافته است. یک ماه 

وري  به او پيشنهاد ستا به تبریز رفت و ميرزا ابراهيموف و پيشهدستور كميته مركزي، رضا رو
ز كند و یک نقشه و برنامه عملي را اجرا كردند كه بالفاصله عمليات ففاالنه خود را در گيالن آغا

كند. وقتي رضا روستا این را به من اطالع داد به او توصيه كردم كه او بالفاصله تمام ماموریت 
خود را به رفقاي ما در سرارت شوروي گزارش دهد. آنها)سرارت شوروي( به روستا گرتند كه 

د ندارد؛ برعکس، چند روز بفد این رفقا هيچ دستورالفملي در مورد چنين عملياتي در گيالن وجو
توصيه كردند كه دزب توده عوامل خود را به گيالن و مازندران بررستند تا كارگران محلي را از 
اقدامات پيش از موعد، منورف سازد. به همين خاطر روستا و كامبخش به شمال رفتند و این 

يتينگ از نمایندگان اقشار مختلف وظيره را انجام دادند چند روز پس از بازگشت آنها یک م
جمفيت در گيالن برگزار شد، یک اولتيماتوم توویب شده و به دولت فرستاده شد و یک كميته 
ایجاد شد. اگرچه اولتيماتوم توسط مقامات محلي دزب توده امضا شد اما كميته مركزي دزب 

 توده در تهران از برگزاري این ميتينگ مطلع نبود.

وري به او گرتند كه الزم است وف و پيشهرگ علوي بازگشت ميرزا دسنینکه بزبه محض ا
 او توي باغ نيست!.اند، اما در گيالن عمليات صورت بگيرد و آنها این امر را به روستا سپرده

وف گرت كه گيالن را توصيه نکرده. سپس دسن علوي پاسـ داد كه سرارت شوروي عمليات در
ها موجب ها و دوگانگيرارت الزم است. هر دو این واقفيتاجازه س تواند اقدام كند اماخود او مي

گویند اگر سردرگمي در كميته مركزي دزب توده شده. مقامات كميته مركزي دزب توده مي
اي ایجاد گردد و آنها از آن دتي اطالع نداشته قرار باشد عملياتي در گيالن آغاز شود و كميته

دانند كه چه نقش آنها باید در جنبش تماد ندارند و آنها نميه آنها اعباشند، واضح است كه ب
داشته باشد. من رفقایمان را در سرارت از این مسئله آگاه كردم؛ و نرر دوم قول داد كه تمام 
شک و تردیدهایي كه اعضاي كميته مركزي دارند برطرف كند، و اعالم كرد كه جنبش در 

راهم با كميته مركزي دزب توده وجود ندارد.                                                                                   تن تحت كنترل ماست و هيچ گونه سوءگيال
 رومانوویچ كوزلف
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درخواست پيشنهادات بااقروف باراي پاساـ باه تماام ساواالت مرباوط باه         توضيح مترجم: 
 ان ایران.تشکيالت دولت جدایي طلبان در آذربایج

 به رفيق غرارزاده

 اوفبه رفيق یفقوب

 به رفيق یميليانف

 افبه رفيق آتاكيشي

اف از باكو استراده كنيد چرا كه كنم از دیدار رفيق آتاكيشيمن صميمانه از شما درخواست مي
هاي زیادي در كميسااریاي امنيات ملاي، كميسااریاي اماور      در این ارتباط سواالت و درخواست

ميته مركزي دزب كمونيست آذربایجان جمع شده است با توجه به اسنادي كه اخيارا  داخلي و ك
از تهران و تبریز رسيده است در عرض دو سه روز، پيشنهادات جامفي از سوي شما ارائاه گاردد   

اوف از رهباران نهضات ملاي آذربایجاان و آشاوروف از رهباران       اف، ابراهيموف، دسناكيشيآت
توانيم سریفا در مورد سواالتي كاه بساتگي دارد   شود كه ما ميمي نظامي است چنين ددس زده

گيري كنيم سواالتي مانند انتخابات مردم، آوردن كاركناان پرقادرت، كماک باه انتشاار      توميم
 روزنامه و غيره...

با توجه به سواالتي كه نياز به توویب كميته ملي تجارت خارجي و كميسااریاي خلاق اماور    
ادهاي جداگانه را ارایه كرده و همچنين یک یادداشت كوتاهي با پيشانهادات  خارجه دارند، پيشنه

 مناسب براي مقامات باالتر تهيه كنند.

 1۹46م.ج.باقروف/اول فوریه

 ف در پایين صرحه.ااف و ادتماال آتاكيشيبامضا شده توسط غرارزاده، یفقو
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وري و كنسولگري آمریکایي رابرت روسو هباقروف در مورد گرتگوي بين پيشتوضيح مترجم: 
 دهد.طلبان خلق آذربایجان گزارش ميدرباره سربازان شوروي در ایران و دیدگاه دکومت جدایي

 ایجادكنندگان:

 18۹6-1۹56باقروف، ميرجفررعباس، 

 18۹3-1۹47وري، ميرجفرر، پيشه

 روسو، رابرت

 موضوعات مورد بحث

 1۹46ل بحران ایران و آذربایجان در سا •

 دزب دموكرات آذربایجان •

 مکان مورد بحث 

 آذربایجان ایرانيان •

 به رفيق استالين

 به رفيق مولوتف

فوریه، كنسول آمریکایي در تبریز روسو با نخسات وزیار دولات ملاي آذربایجاان       4در تاریـ 
 وري دیدار كرد.پيشه

راي محمولاه روده  روسو با درخواست دذف ممنوعيت صاادرات از آذربایجاان باه امریکاا با     
 خریداري شده توسط یک تاجر ارمني آمده بود ظاهراً این دليل رسمي دیدار بود.

وري پرسيده است، ما متن گرتگو را به شما با توجه به جالب بودن سؤاالتي كه روسو از پيشه
 ارسال كردیم:

شود. بنابراین، مطابق توافقنامه، خروج نيروهاي مترقين از ایران از اول ماه شروع مي»روسو: 
رسد كه براي خروج نيروهاي نظامي، دداقل چناد مااه   به عنوان یک نظامي پيشين، به نظر مي

مقدمات اوليه نياز است. براي خروج سربازان شوروي، هيچ مقدماتي كه در اینجا ذكر شده است، 
 «بينيد؟فراهم نشده است. شما خروج این نيروها را طبق توافقنامه چگونه مي

ما این نيروها را دعوت نکردیم. اقامت آنهاا در ایاران باه دليال نگارش دولات       »وري: پيشه
كند، زیرا مركزي ایران به مترقين بود. با این دال، ماندن این نيروها، دولت ملي ما را تهدید نمي

تر است كاه ساؤال دربااره خاروج     كنند. در نهایت، براي شما آساندر امور داخلي ما دخالت نمي
 «ان شوروي را با مهلت تفيين شده براي دولت خودتان تبيين كنيد.سرباز
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هاي خارجي دارید؟ این در تضااد باا   آیا قود برقراري روابط تجاري مستقيم با دولت»روسو: 
المللي است، زیرا آذربایجان در داخل ایران است و روابط تجاري خارجي توسط دولت قوانين بين

 «شود.ایران انجام مي

دکومت تهران قود دارد تا با ]اعماال[ فشاار بار ففاليات اقتواادي و تجااري       »ي: ورپيشه
آذربایجان، مردم آذربایجان را سركوب كند، بنابراین ما باید روابط تجاري مستقيم با جهان خارج 

 «برقرار كنيم. منافع مردم ما به این نياز دارد ]و[ تجار و مالکين ما بر آن اصرار دارند.

گزارشي منتشر شد مبني بار اینکاه شاما در جلساه هيئات      « آذربایجان»زنامه در رو»روسو: 
نمایندگي دزب دموكرات در بخشي اعالم كردید كه طرفداران ایراني با كماک چنادین كشاور    

خواهند آزادي و استقالل را از مردم آذربایجان  سلب كنند. شما چه كساني را به امپریاليستي مي
ها را به عناوان یاک كشاور    ها فقط آلمانينظر داشتيد؟ ما آمریکایي عنوان ملت امپریاليستي در

 «اند.دانيد، آنها شکست خوردهامپریاليستي مدنظر داریم و همانطور كه مي

دانايم كاه در تفادادي از    بينيم. اما ميما هيچ ملتي را در جهان امپریاليست نمي»وري: پيشه
هاي امپریاليستي وجود دارد. در یاک كاالم، هماه    نههایي با زميها گروههاي داكم و دوزهایالت

خواهند آزادي و استقالل ما را ساركوب كنناد،   كنند ]و[ ميكساني كه به رژیم تهران كمک مي
 «خواهند آزادانه زندگي كنند.توانيم به درستي امپریاليست بناميم، زیرا مردم ما ميمي

 «بينيد؟شما مذاكره در لندن را چطور مي»روسو:

دانايم مسائله   شاود، تنهاا یاک چياز را ماي     مذاكرات هر چه كه باشد برگزار مي»وري: يشهپ
آذربایجان باید فقط در آذربایجان دل شود، نه در خارج از آن و نه از طریق یک كشور خاارجي.  
]با[ مطرح شدن این موضوع در خارج از ایران، دولت تهران مرتکب جرم عليه همه مردم ایاران  

نشايني نخواهاد   ربایجان سرنوشت خود را تفيين كرده است و از توميم خود عقبشده است. آذ
 «كرد. براي هرگونه فداكاري با عنوان درظ استقالل ملي آماده است.

 د.باقروف]امضا[

 1۹46فوریه  7

 هاي ارسال و دریافت در پایين:[]گروه

 1۹46فوریه  7،  21:05ارسال شده در 

 آیراپتوا OPSافسر عمليات 

 یافت شده توسط داودفدر

 آیراپتوا OPS؛افسر عمليات 1۹4فوریه  7، 21:40بررسي شده در 
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 32سند 

، يکف در مورد ففاليت هاي اطالعااتي زارشي است از طرف باقروف و ماسلنگتوضيح مترجم: 
 پس از خروج نيروهاي شوروي از شمال ایران كه به استالين و مولوتف ارسال شده است.

 مارس مسکو . 13كلمه ،  501و  250الي صرحه: شماره )دست نوشته در با

 به رفيق استالين

 به رفيق مولوتف

در ارتباط با توميم منتشر شده شوراي دکومتي درباره خروج جزئي نيروهاي نظامي شوروي 
در تبریاز تادریجا در پاي مطالفاه و     هااي خاارجي   كاركنان كنسولگري از مناطق شمالي ایران،

وهاي شوروي در منطقاه تبریاز هساتند كنساول بریتانياا )دیاوار( شابکه        ررسي  تحركات  نيرب

آوري اطالعات در مورد تفداد و نوع سربازان شوروي [ براي جمعagenturaنمایندگي خود را ]

[ كه در تبریز به سر مي برد، بسيج كارده  voyskovyyeاز تبریز و عمدتا واددهاي عملياتي ]
آوري اطالعات در مورد تفداد و نوع ماموران خود را براي جمع اي ازاست. كنسول بریتانيا، شبکه

بارد، بسايج كارده    سربازان شوروي در تبریز و عمدتا واددهاي عملياتي كه در تبریز به سر ماي 
 است.

وول كنسول بریتانيا دتي خودش را به این محدود نکرده بلکه خودش و عمالش از منااطقي  
دید كرده است. در ده مارس وقتي یک قطار نيروي زميناي باه   اند بازكه سربازان ما تخليه كرده

تانکها كه از اتحاد شوروي به ایستگاه تبریز رسيده و در آنجا ایستاده بود وول و ویس)كنسول(به 
گيرد اما با مالدظه كارگران ما دور شده و خواسات در  ز قطار عکس بایستگاه رفته و سفي كرد ا

 کس بگيرد.داخل ماشين خود از فاصله دور ع

مارس نيز )وول( و )النگ(دوباره در ایستگاه تبریز كه در آن یک قطار پار از نياروي    11در   
 ما كه به همراه یک هواپيماي ما متوقف شده بود ظاهر شد.

هاي آمریکایي و تركياه در تبریاز   در روزهاي اخير كنسول بریتانيا )وول( كنررانسي با كنسول
 داشته است.

جهي در بودجه كنسولگري آمریکا براي تشدید كار اطالعاتي اختواص یافته افزایش قابل تو
ریال، كنسول  50000جاي دریافت ماهيانه مفمول  است. به عنوان مثال، در پایان ماه فوریه، به

 ریال دریافت كرده. 240.000آمریکا 

قاه  پهلاوي و منط پس از خروج نيروهاي مسلح فرقه دمکارات آذربایجاان از منااطق طاالش    
ها و انتقاام علياه   اند به مجازاتآستارا، عناصر ارتجاعي همراه با ژاندارمري و پليس، شروع كرده

افرادي كه در جنبش دموكراتيک شركت كرده و با جنبش فرقه دمکرات و اتحاد شوروي همدلي 
 نشان داده بودند.
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 6، ژانادارمري  مارس در روستاي خوشتار)طالش(، طبق دستور انواري فرماندار گيالن 11در 
نرر را كه از جمله علي شاهي و ردمان كه از رهبران سازمان محلي دزب توده بودند دساتگير و  

 به تهران فرستاده است.

هااي برناو و   نرر كه مسلح به ترنگ 300آباد، در شرق شهر رشت، گروهي از در منطقه رديم
 3نظامي داشتند. در ميان آنها هاي فرانسوي بودند ظاهر شدند. اكثریت این گروه آموزش ترنگ

افسر ایراني در لباس نظامي بودند. این گروه از مازندران به منظور كماک باه عناصار ارتجااعي     
كنند افرادي كه در جنبش دمکراتيک شركت كارده بودناد بازداشات    محلي آمدند كه تالش مي

 كنند.

آباد، بيجار، همادان  ليماناطالعات در مورد تمركز نيروهاي گسترده دولتي ایران در مناطق س
و سقز رسيده است. تمام این مناطق با مرزهاي جنوبي و جنوب شرقي آذربایجان ایاران هماراه   

 است.

اند كاه  هزار سرباز ایراني نيز در منطقۀ سقز متمركز شده 30براساس اطالعات تایيد نشده، تا 
 شوند.نجان آماده ميرسد براي دمله به آذربایجان ایران از سمت تکاپ و زبه نظر مي

هاي شوند كه لباسه زنجان فرستاده ميافسران ایراني به طور سيستماتيک از تهران به منطق
هاي اطالعاتي و بررسي دضاور نيروهااي مسالح دولات     غير نظامي به تن كرده و براي ففاليت

 گردند.فرقه دمکرات اعزام مي

شان باه قاواي نظاامي    ارتش ایران و پيوستن افسراني از در كنار این، باید به مواردي از فرار
كيلاومتري   50آبااد  ماارس در منطقاه بساتان    10شود. در  فرقه دمکرات آذربایجان ایران اشاره

جنوب تبریز یک هواپيماي جنگنده ایراني فرود آمد. این دومين ماورد از پارواز خلباناان ایراناي     
یجان ایران بود. خدمه این هواپيما ستوان شان به قواي فرقه دمکرات آذرباارتش ایران و پيوستن

یکم جواد زرینه، و سرگرد محمدعلي پيدا كه هر دو اهل تبریز بودند؛ بر اساس شواهد افراد ماا،  
در صداقت و وفاداري آنها شکي نيست. در جریان بازجویي در وزارت نيروهاي ارتش، آنها اعالم 

انان دیگر كه مجوز پرواز از تهران به پادگاني در كردند كه روز قبل از آن، در ميان تفدادي از خلب
همدان دریافت كرده بودند آنها با استراده از وضفيت مطلوب، توميم گرفتناد قواد خاود را باه     

اعث فرود اضاطراري در  انجام رسانند و مسير را به تبریز تغيير دادند، اما به دليل كمبود سوخت ب
 آباد شدند.منطقه بستان

 )امضا(ميرجفرر باقروف

 1۹46مارس  13نيکف)امضا(  ي.ي.ماسل
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وري و همراهانش با بااقروف  این سند بسيار مهم، مربوط است به دیدار پيشهتوضيح مترجم: 
این دیدار بدستور استالين پس از خروج قواي شوروي از ایران صورت گرفته و بر طباق   در جلرا:

د كه در شرایط پايش آماده باراي دراظ وضافيت      دهدستور استالين، باقروف به آنها توضيح مي
موجود در آذربایجان اصرار نکنند و بهتر است پس از خروج نيروهاي شوروي با تهاران تاوافقي   

داد تا از مواضع خاود دسات   صورت بگيرد به عبارتي، استالين سران فرقه را تحت فشار قرار مي
 چنين انفکاس یافته است:اي از سوي ميرجفرر باقروف بردارند این دیدار در نامه

 F № 1,siy. № 89, iĢ № 112 
 رفيق استالين

فروردین. در جلراي شوروي با رهبران فرقه دمکارات آذربایجاان سايدجفرر    8مارس/28ما در 
 وري ، شبستري و دكتر جاوید دیدار كردیم.پيشه

يم كاه آنهاا   مطابق با دستور شما، ما وضفيت پيش آمده جدید را به آنها اطالع دادیام و گرتا  
نباید براي براي درظ وضفيت موجود در آذربایجان تاكيد كنند و بهتر است براساس توافقي كاه  

 مارس سرير ما)سادچيکف(به قوام نوشته عمل كنند. 24با دولت تهران شده و در نامه

 هر سه آنها پيشنهادات ما را بدون قيد این پيشنهادات ما آنان را در وضفيت دشواري قرار داد.
 دانند به اطالع ما برسانند:كنند اما موارد زیر را الزم ميو شرط قبول مي

هاي زیادي داده دکومت فرقه دمکرات آذربایجان از زمان ظهورش به مردم آذربایجان وعده
براي  هااما اكنون دست كشيدن از آن وعده ها نيز تحقق یافته استاست كه بخشي از آن وعده

دانند قوام باا اساتناد باه    كنند چرا كه بخوبي ميها به قوام اعتماد نميسخت است آنمردم خيلي 
و دتي آنچه كه بوورت كتبي به مردم ایران  مجلس و قانون اساسي ایران پا بر تمامي وعده ها

ست كند بلکه سندي ان اساسا دقوق مردم را مداففه نميداده خواهد گذاشت و قانون اساسي ایرا
 كند.حافظت ميكه از رژیم ارتجاعي م

ترسند اما مطمئن هستند كه قوام با تطميع تجار و مالكاين  آنها از نيروهاي مسلح ایران نمي
و رودانيون مرتجع، جنگ داخلي در آذربایجان به راه خواهد انداخت و اخاتالف كارد و تارک را    

 ها او را كمک خواهند كرد. دامن خواهد زد و در این زمينه، انگليسي

خواهد در ایران اصالدات انجام دهد براي این اصالدات نيروهااي مسالح   قفا مياگر قوام وا
ایران به همراه دکومت ایران به او اعتماد نخواهند كرد لذا بفيد اسات قاوام در پاي اصاالدات     

 باشد.

كنند كاه باه آنهاا اجاازه     وري، شبستري و جاوید خواهش ميبا توجه به آنچه گرته شد پيشه
وج نيروهاي ما از ایران، آنها با نيروهاي مترقاي در ساایر اساتانهاي شامالي     دهيم تا پس از خر
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 ارتباط برقرار كرده و به مقابله با ارتجاع تهران بشتابند. 

از نظر آنها تنها راه واقفي تضمين درظ هرچند دداقل دقوق این مردم، ميانجيگري شاوروي  
هااي زیار را تقاضاا    مسلح آنها كمکخواهد بود. به علت بحران مالي و تشکيل سریع نيروهاي 

 كنند:مي

 ميليون تومان پول. 5.دداقل 1

 .اختواص یکود دستگاه كاميون.2

مستشاار از وزارت اماور    20.براي خدمات مرزي و سازماندهي ارتش داخلي به مدت یکماه 3
 داخله آذربایجان شوروي فرستاده شود.

كنناد. ماا تاامين    ازم پزشکي تقاضا ماي . بر طبق ادتياجات قواي فرقه دمکرات، مقداري لو4
 تقاضاهاي آنها را ضروري دانسته و منتظر دستورات شما هستيم.

 م.ج.باقروف

 1۹46مارس2۹ي.ي.مسلنکوف
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فروردین. پس از توافق قوام با مقامات مسکو، بااقروف باه   14در سوم آوریل/توضيح مترجم: 
دهاد كاه تهاران درصادد ماذاكره باا دکومات فرقاه دمکارات          عوامل خود در تبریز اطالع مي

وري گرتگو كرده او را راضي به مذاكره با تهران بکنند آذربایجان خواهند بود بدین خاطر با پيشه
 4اوف(در اف و كریماف، آتاكيشيدر راستاي دستور باقروف، عوامل او در تبریز)ابراهيموف، دسن

نشينند و این سند تشریح همين مالقات با وري به گرتگو ميشهفروردین. در تبریز با پي15آوریل/
وري شارایط خاود را باراي    وري، رئيس دکومت آذربایجان در تبریز است كه در آن، پيشهپيشه

وري در مورد آنچه پس اند كه پيشهمذاكره با تهران بيان كرده است. منابع مختلف،گزارش كرده
لب فرقه آمده بشدت عوبي و از دسات مقاماات روساي    از توافق مسکو بر سر جنبش جدایي ط

گویاد كاه آنچاه    وري ضمن عوبانيت خطاب باه آنهاا ماي   مند بوده و در این مالقات، پيشهگله
وري خطااب  آورند پيشهها بر سر جنبش جنگل آوردند دارند دوباره بر سر فرقه دمکرات ميروس

توانيم خلف وعده كارده و  دیم دال چگونه ميگوید ما هزاران اميد و وعده به مردم دابه آنها مي
 به مردم خود پشت كرده با دکومت تهران به مذاكره بنشينيم؟...

یميليانف)وزیر امنيت ملي جمهوري آذربایجان( گزارش این مالقات را به باقروف فرساتاده و  
ه عوبانيت و فرستد اما سفي كردباقروف نيز در همان روز آنرا به مسکو به استالين و مولوتف مي

 وري را تا ددودي كمرنگ كند...هاي پيشهگالیه

 در باالي صرحه بوورت دستي نوشته شده براي رفيق باقروف، فوق سري.

 یادداشت

 از تبریز يیک گزارش تلگراف

شد و او توسط ابراهيماوف و  وري برگزار اي با پيشهفروردین. یک جلسه15آوریل/ 4در شب 
آوریال دریافات    3ستورات شما كه توسط تلگراف نظامي در تااریـ  ف بخوبي در جریان داكریم

 شده بود قرار گرفت.

 وري موافقت كرد كه مذاكرات با تهران را با شرایط زیر برگزار كند:پيشه

. مذاكرات در تبریز یا در موارد اضطراري در ميانه برگزار شود تا ادساس دمایات از ساوي   1
 با آنها بوجود آید.مردم و همچنين فرصتي براي مشورت 

 وري ، پادگان و شبستري باید مذاكرات را برگزار كنند.. پيشه2

 هاي خود را بوورت موارد زیر مطرح كرد:وري خواسته. پيشه3

 هاي ایالتي و والیتي؛الف. به رسميت شناختن خودمختاري آذربایجان در قالب انجمن

بق فرمانبري همه نيروهاي ایراناي از  ب. داشتن نيروهاي نظامي و فرماندهي محلي ولي مطا
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ستاد كل. در موارد ضروري نيروهاي آذربایجان نيز در مقابال دشامنان خاارجي از ایاران دفااع      
 خواهند كرد؛

ج. آذربایجان دق دارد كه نظم داخلي را با پليس خود بدون ژاندارمري و سایر پرسنل ارسالي 
 از تهران درظ كند؛

جان باید به زبان آذربایجاني انجام شود، اما مکاتباات باا تهاران    د. ارتباطات رسمي در آذربای
 بوورت فارسي باشد؛

ه. تحويل در مدارس تا پایان كالس سوم به زبان آذربایجاني انجاام شاود، پاس از كاالس     
 سوم، فارسي به عنوان زبان دوم اضافه خواهد شد؛

هااي دولتاي   بابي باید با هزیناه هاي دولتي بين دهقانان تقسيم شوند، اما زمينهاي ارو. زمين
خریداري و در بين مردم توزیع گردند سپس به تدریج بوورت اقساطي توسط كشاورزان، هزیناه  

 ها به دولت پرداخت شود؛این زمين

و. اقدامات انجام شده بوسيله فرقه دمکرات از سوي دولت ایران به رسميت شناخته گردناد و  
هاایي  پيگرد قانوني قرار نگيرند و باراي آنهاا محکوميات    ها تحتاز سوي دولت ایران، دمکرات

مانند جریمه و موادره اموال، محکوميت بخاطر عقاید، اخراج از آذربایجان ، اعدام، و غيره صادر 
 نگردد؛

 ر. افزایش تفداد نمایندگان آذربایجان در مجلس ایران به نسبت به جمفيت آذربایجان؛

به دشامنان جنابش دموكراتياک كاه از ساوي ماردم از        ز.عدم اجازه بازگشت به آذربایجان
 آذربایجان اخراج شده اند؛

كناد  وري ]با نارادتي[ اعالم كرد كه او دستورات رسيده را اجرا خواهد كرد و پنهان نميپيشه
كند كه تمام اینها منجر به ناابودي  او فکر مي كه فقط مجري است اما قلبا با آنها موافق نيست.

 اند.آذربایجان و همه آن دستاوردهایي خواهد بود كه مردم به دست آورده جنبش دمکراتيک

كارد و  وري عوبي بود، هميشه در مورد استقالل دموكراتها صحبت ميدر طي گرتگو، پيشه
نقش خيانتکار قوام و مسئله خروج شوروي و دست برداشتن از دمایت از دولت فرقه و غيره... را 

 ساخت.مطرح مي

اطفانه از ما درخواست كرد كه ما نتایج مالقات با او را خودمان بنویسيم و گزارش وري قپيشه
تواند قلم را در دست كنيم و او را مجبور به نوشتن نکنيم زیرا او بسيار خسته، عوبي است و نمي

 بگيرد.

  5 در پایااان، موافقاات شااد كااه جلسااه دیگااري بااا شااركت شبسااتري و صااادق پادگااان در
 برگزار شود. فروردین16آوریل/

وري  او را ادضاار كارده   آوریل كامبخش از تهران به تبریز آمد؛ او گرت كه پيشه 4در تاریـ 
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جویا خواهم شاد و باه شاما     وريخش را ادضار كرده من از پيشهدانم او چرا كامباست من نمي
 اطالع خواهم داد.

هم باوده اسات. در   كامبخش عضو كميته مركزي دزب توده ایران ]و[ نماینده مجلس چهارد
، وسط من)باقروف( به باكو ادضار شاد آغاز ایجاد فرقه دموكرات آذربایجان ایران ،كامبخش كه ت

نگرش منري به جنبش خودمختاري در آذربایجان و ایجاد فرقه دموكرات داشت. با توجه به این 
درش از خانادان  ماا  -افکار وي ، او را وارد جنبش دموكراتيک آذربایجان ایران نکردیم. اصل او 

و پدرش فارسي است. وي تحويالت نظامي و سياسي خاود را   -یفني آذربایجاني  -قاجار است 
 در مسکو فرا گرفته.

وري بدون اطالع ماا قابال درک نيسات و عجياب     فراخواني كامبخش از تهران توسط پيشه
علت اصلي  است چرا كه او هميشه نسبت به كامبخش نظر منري داشت. قرار شد در هر صورت،

وري  مشخص گردد به رفقا دساتور داده شاد كاه بواورت     آمدن او به تبریز و دیدارش با پيشه
 وري، رفقاي او و كامبخش اطالع دهيد كه:دوستانه، محترمانه و با آرامش پيشه

تواند عواقب و پيامادهاي ناامطلوب و منراي    .هرگونه اقدامات آنها بدون هماهنگي با ما مي1
 داشته باشد.

المللي، هر گونه اقدام از طرف هر یاک از آنهاا باه مفناي     . بدون در نظر وضفيت ففلي بين2
 ماجراجویي و محکوم به شکست خواهد بود.

امشب، قبل از نيمه شب، از طریق گلينسکي جزئيات كامل در ماورد هماه چيزهاایي كاه در     
و كاامبخش در   وريدال انجام است گزارش خواهد شد و همچنين طباق نظار شاما، باا پيشاه     

 جلراي شوروي جلسه مشتركي در شب ششم یا هرتم آوریل بوورت اضطراري خواهيم داشت.

 ميرجفرر باقروف/امضا

 نيکف/امضاي.ي.ماسل

 1۹46آوریل5
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 35سند 

ترین اسنادي اسات كاه ساالها از    ترین و مهماین سند محرمانه یکي از جالبتوضيح مترجم: 
-اي است كه استالين به پيشاه سالهاي اخير از بایگاني خارج شده نامه نظرها پنهان مانده بود در

باشاد یفناي مرباوط باه      ماي  1325اردیبهشت  18وري نوشته و تاریـ ارسال این تلگراف، دقيقاً 
السلطنه عازم تهران شده و به ادتماال قریاب باه    وري براي مذاكره با قوامزماني است كه پيشه

السالطنه و انتقاادات    وري در همکااري باا قاوام    ع از مقاومات پيشاه  یقين، این نامه پس از اطال
وري نوشاته  از سوي استالين خطاب به پيشاه  آشکارش از رفقاي روسي كه اخيرا شدت یافته بود

وري با سران كرملين نيز افزایش یافته بود استالين از تمام این اختالفاات و  شده اختالفات پيشه
وري كه در طول یک ماه اخير در اكثر جلسات خود به وابساتگان و عوامال   هاي پيشهنارضایتي

 شوروي ابراز داشته بود آگاه بود. 

 وري نامه استالين به پيشه

المللاي اوضااع    كنم شما هم در داخل ایران و هام در عرصاه باين    وري! توور مي رفيق پيشه
ر درصادد هساتيد و مایلياد باه هماه      كنياد. شاما در داال داضا     كنوني را صحيح ارزیابي نماي 

دستاوردهاي انقالبتاان دسات یابياد اّماا متوجاه نيساتيد كاه در شارایط ففلاي تحقاق چناان            
هااي   كنم. رفيق لنين خواسته هاي عملي لنين اشاره مي هایي مقدور نيست. من به تجربه خواسته

ياساي روسايه را   كاه بحاران س   1۹05داصل با ژاپن در ساال   انقالبي خود را در زمان جنگ بي
كشاد   داصل با آلمان پيش مي نيز مقارن با جنگ بي 1۹17كند و در سال  فراگرفته بود طرح مي

خواهيد از لنين تقليد كنيد. البته نيت شاما صاادقانه و قابال تقادیر      و شما در شرایط دیگري مي
فوق اشاره شاد  است امّا نبایستي فراموش كنيد كه در دال داضر اوضاع در ایران با آنچه كه در 

شاود،   كند. ففالً در ایران بحران عميقي به عنوان نيروي محركه انقالب ادسااس نماي   فرق مي
تاوان مثبات ارزیاابي كارد، دهقاناان       كارگران ایران در اقليت هستند، تشکل سياسي آنها را نمي

 ایران در ففاليتهاي سياسي مشاركت ندارند.

دانيد كاه ارتجااع    كند شما مي دشمن خارجي جنگ نميافزون بر اینها، ایران در دال داضر با 
آید، بنابراین باید در نظار داشاته    ایران در چنين جنگهایي است كه تضفيف شده و به زانو در مي

باشيد در ایران امروز چنين شرایطي به وجود نياماده اسات كاه باا تاكتيکهااي رفياق لناين در        
توانياد در   رد نظر را ایجاد كند. البته شاما ماي  مطابقت نماید و شرایط مو 1۹17و  1۹05سالهاي 

هااي انقالباي ماردم خودتاان باه       هنگام استقرار نيروهاي شوروي در ایران براي تحقق خواسته
تاوانيم نيروهااي خودماان را در خااک      موفقيتهایي اميدوار باشيد ليکن با وضفيت ففلي، ما نماي 

بخش اتحاد شوروي در آسيا  ساس سياست نجاتداریم زیرا وجود ارتش ما در ایران به ا ایران نگه
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 سازد. زند و آن را متزلزل مي و اروپا لطمه مي

گویند: اگر نيروهاي شما مجازند در ایران بمانند پاس چارا    ها به ما مي ها و آمریکایي انگليسي
انگليسيها در مور و سوریه، اندونزي و یونان و نيروهااي آمریکاا در چاين، ایسالند و دانماارک      

انند؟ به این دالیل ما مومم هستيم نيروهاي خودمان را از ایران و چين بيرون بکشيم تاا باه   نم
هاي رهایي بخش را در مستفمرات  ها بهانه ندهيم تا بتوانيم ففاليت ها و آمریکایي دست انگليسي

 آنها وسفت داده و سياست رهایي بخش خودمان را بهتر اجرا كنيم.

توانيد درک كنيد كه ما جز این راه دیگاري   بۀ یک نرر انقالبي ميوري! شما به مثا رفيق پيشه
در پيش نداریم، پس با توجه به نکات فوق و با در نظر گرفتن وضع موجود در ایران به نتایج زیر 

اا ایاران باا دشامن خاارجي جناگ       2ا در ایران بحران عميق انقالبي وجود نادارد.  1رسيم:  مي
ا شارایط  4فيف نيروهاي ارتجاعي گردد، پيش نيامده است. ا اوضاعي كه موجب تض3كند.  نمي

 یک كشور شکست خورده از جنگ در ایران داكم نيست.

توانيد در آنجا مبارزات دموكراتيک  الوصف تا هنگامي كه ارتش سرخ در ایران است شما مي مع
 را گسترش دهيد امّا در هر دال نيروهاي ما باید از ایران خارج شوند.

پرسم ما در ایران چه مناففي داریم؟ ماا در ایاران مناقشاات دکومات، مقاام و       ميمن از شما 
السالطنه بارهاا    كاه قاوام   ادارات و سازمانهاي مرتجع انگلوفيل هستيم و با در نظار گارفتن ایان   

سياست ارتجاعي به ایران اعمال كرده و امروز به منظور توجيه سياست خاود و دولاتش مجباور    
دي انجام دهد و براي خود در محافل دموكراتيک موفقيتي كسب كند است بفضي اقدامات اصال

كاه از ایان    سؤال این است در این صورت تاكتيک ما چه خواهد بود؟ باه نظار مان باراي ایان     
ببریم باید به قوام كمک نمایيم و انگلوفيلها را   مناقشات استراده كرده و به مسایل پشت پرده پي

اسي در ایران پایگاهي به وجود بياوریم، ما اینهاا را باراي شاما    منزوي كنيم و براي بسط دموكر
هاي دیگري نيز هسات باه هماه چياز تاف كاردن و        دانيم. البته تاكتيک صالح و مولحت مي

ها را تضامين   پيوندهاي موجود با قوام را قطع كردن، تحکيم موقفيت ارتجاع و پيروزي انگلوفيل
يک ناميد، بلکه دماقت بوده و در واقع به منزلۀ خيانت باه  توان تاكت كردن است. البته این را نمي

 مردم آذربایجان و دموكراسي ایران است.

بریم و ساپس در   اید كه ابتدا شما را به آسما مي ایم كه شما گرته وري! اطالع یافته رفيق پيشه
تفجاب  كنيم. اگر این گرته شما دقيقت داشته باشد باعاث   روي زمين غلطانده، پرت و رسوا مي

خواهد بود. مگر چه اتراقي افتاده است؟ ما در اینجا تدابير انقالباي خاصاي كاه باراي هار فارد       
ایم. در شرایط موجود ایاران و در موقفيات ففلاي باراي تاأمين       انقالبي روشن است به كار برده

 نماید. ها ایجاد خطر مي هاي شناخته شده نيروهاي انقالبي تجاوز از دداقل خواسته خواسته

مناً براي ترغيب دولت ]قوام[ به اعمال تسهيالت، الزم بود كه متقابالً امکانااتي در اختياار   ض



 327 /   یشورو ریاتحاد جماه یسند فوق سر 53

 باشد. گذاشته شود كه بدون این امر امکان خيزش به جلو مقدور نمي

توانستيد صادب امکاناتي باشايد كاه دکومات قاوام را وادار باه       شما در وضع ففلي ایران مي
گوناه رساوایي    كند و امّا درباارۀ شاما هايچ    قالبي چنين دکم ميسقوط نمایيد. قانون جریانات ان

توانيم باعاث رساوایي شاما     كنيد ما مي صورت نگرفته است. خيلي عجيب است كه شما فکر مي
شویم برعکس اگر شما عاقالنه رفتار نمائيد در سایه مساعدت مفنوي وضع ففلاي آذربایجاان را   

ر خاورميانه به عنوان پيشااهنگ جنابش دموكراتياک    توانيد درظ كنيد. آن موقع براي شما د مي
 «مردم آذربایجان و ایران دعاي خير به ارمغان خواهد آمد.
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پردازد ایان  وري با افراد مختلف در تبریز مياین سند به شرح دیدارهاي پيشهتوضيح مترجم: 
واي شوروي از ایران صورت گرفته و هادف  دیدارها در اوضاع بحراني پيش آمده پس از خروج ق

ها و همکاري با گروههاي مختلف در ایران براي مقابله با دمله ادتمالي وري  جذب كمکپيشه
هااي عوامال روساي در    تهران به تبریز است. نامه فوق سري بوده و از تبریز از سوي سه تاایي 

 شده است.تبریز یفني ژنرال آتاكيشي اف، ابراهيموف، دسنوف فرستاده 

 فوق سري

 یادداشت

 اف، ابراهيموف و دسنوف از تبریز.گزارش تلگراف آتاكيشي

 وري با جمشيد كشاورز، كه به درخواست برادرشيشهپ 1325 فروردین20 آوریل/ ۹در روز 
)فریدون كشاورز، دبير كميته مركزي دزب توده ایران( از تهران به تبریز آمده بود دیدار كرد 

اي از دزب توده را به تبریز ادضار ت بداند كه: آیا كامبخش یا هر نمایندهخواسكشاورز مي
 كرده؟

مند به كار با دزب توده بود و آرزو داشت با یکي از وري  توضيح داد كه او عالقهپيشه
 نمایندگان دزب توده دیدار كند و كامبخش در این زمينه دضور داشت.

وري موافقت خواهد كرد كه بود بداند كه آیا پيشهمند عالوه بر این، جمشيد كشاورز عالقه
وري  مذاكره دولت ملي فرقه با دولت تهران با مشاركت نمایندگاني از دزب توده باشد؟ كه پيشه

 پاسـ مثبت داد.

زاده، یکي از رهبران اتحادیه كارگري ایران با خانم)راضيه( ابراهيم ورييشهآوریل، پ ۹در روز 
هاي كاري مازندران آمادگي زاده از طرف سازمانشده بود، دیدار كرد ابراهيم كه از مازندران وارد

اي او همچنين در مورد دادثه خود را براي كمک و دمایت از مردم آذربایجان ابراز كرده است.
ها یک كارگر را لخت كرده و صحبت كرد كه در محل فيروزكوه رخ داده كه در آن، ژاندارم

ها را خلع سالح كردند و فقط دند و در پاسـ به آن، كارگران، گروه ژاندارماموالش را دزدیده بو
 هاي آنها را پس دادند.بفد از دریافت دستورات از كميته مركزي تهران  سالح

وري هاي انگليسي و آمریکایي در تبریز از طریق تلرن از پيشهآوریل، كنسول 8در تاریـ 
و به  10:00آوریل در ساعت  10كنسول بریتانيا در تاریـ وري به درخواست مالقات كردند. پيشه

 بفد از ظهر وعده مالقات داد. ما متن مکالمه را گزارش خواهيم كرد. 5كنسول آمریکا در ساعت 

 امضا شده: وزیر امنيت ملي جمهوري آذربایجان/یميليانف

 1105/21۹شماره  1۹46آوریل  10
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. از ایاران از ساوي   1325فاروردین 23م/1۹46ریال  آو 12ایان گازارش در   توضيح متارجم:  
یف خطااب باه بااقروف)دبير كميتاه مركازي دازب كمونيسات        ابراهيموف، دسنوف، آتاكيشي

آذربایجان( نوشته شده  و مربوط به بفد از توافقنامه شوروي و ایاران اسات كاه بار اسااس آن،      
كند و ایان ناماه باه    خارج ميشوروي نيروهاي نظامي خودش را در ازاي امتيازات نرتي از ایران 

اوضاع آذربایجان و تحركات كشورهاي آمپریاليساتي پاس از توافقناماه ایاران و شاوروي ماي       
 پردازد...

 [ از تبریزكپي ]تلگراف

 به رفيق ميرجفرر باقروف صدر كميته مركزي دزب كمونيست آذربایجان

وسط چندین محافل خاارجي  توافقنامه اتحاد جماهير شوروي و ایران و مسئله آذربایجان كه ت
مطرح شده و به طور غيرقانوني در شوراي امنيت بحث و مطرح شده بود، پس از اینکه مذاكرات 
بين دو دولت در مسکو آغاز شد و در تهران ادامه یافت و سرانجام به توافقناماه باين شاوروي و    

 ایران منجر شد تاثير مطلوبي بر وضفيت سياسي در جهان بجا گذاشته.

این توافق، دولت شوروي نشان داده است كه براي مدت طوالني در درظ صلح و امنيات   با  
اما در مقابل، بریتانيا و چندین محافال امپریاليساتي دیگار، در ماورد      در كل دنيا عالقمند است.

ذهان خاود را    توافق شوروي و ایران به عنوان یک بهانه مناسب براي خود، باه دسات آورده و  
حاد جماهير شوروي به عنوان كشوري كه اهداف تهاجمي و تضفيف اساتقالل  مشغول افشاي ات

 و آزادي ملت هاي كوچک در سر مي پرورند.

آنها با استراده از مطبوعات و رادیو تبليغات ضد شوروي را رها كرده و در تالشند تا خود را به 
جهاان را از   عنوان مداففان واقفي ملت هاي كوچک تحمل كنند و در عاين داال توجاه ماردم    

شوند منحرف سازند. در زماني كه مذاكرات ميان جنایاتي كه در یونان، ، مور و هند مرتکب مي
دولتهاي شوروي و ایران ادامه داشت، محافل امپریاليستي و همکارانشان هرچند این موجودیات  

ونه عذر كردند كه نيروهاي شوروي بدون هيچگمذاكرات را انکار كرده و زنگ خطر را اعالم مي
 .و بهانه ميخواهند در ایران باقي بمانند

ایران به عنوان یک درگيري -محافل امپریاليستي با كمک رهبران ایران با طرح مسأله شوروي  
اند. اما اینک، توافقنامه شوراي امنيت كشاندهرا به  امنيت جهان را تهدید مي كند، آنكه صلح و 

است كه تماام سار و صادا و تبليغاات آنهاا در ماورد       ایران منتشر شده كه نشان داده -شوروي
چارا كاه ماذاكرات باين دو      المللي بوده است،ي و ایران دروغ و نقض قوانين بينموضوع شورو

دروغگویاناه و   توافقنامه اتحاد جماهير شوروي و ایران خاط مشاي   دولت هرگز قطع نشده بوده.
داناد كاه دولات    دهاد. كال جهاان ماي    ها و محافل ارتجاعي را بازتاب ماي دورویي امپریاليست
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فاادار دقيقاي اساتقالل و آزادي    ه مدافع وطور صحيح دموكراتيک است و هموارشوروي، كه به 
 هاي كوچک است.ملت

دولت شوروي مانند كشورهاي استفمارگر هرگز از كشورهاي كوچک آزادیخاواه سوءاساتراده   
 كند.شان دفاع ميرام و از دقوقبرعکس به آنها ادت نکرده و آنها را فریب نداده، ، اما

كنناد تاا   عليه اتحاد جماهير شوروي تالش ماي محافل امپریاليستي با دامن زدن به تبليغات 
مردم جهان را به یک جنگ خونين جدید سوق دهند. اما دولت روسيه باا امضااي توافقناماه باا     

خواهاد. آنهاا   هاا را نماي  ل مردم و وجود امنيت آنایران، نشان داد كه هيچ چيز جز دوستي متقاب
دوباره عالقه شدید خود را به تقویت دوستي و امنيت سازمان یافته نشان دادند، اما كسااني كاه   

اناد كاه   شاان داده رانناد، ن نافع ملت هاي كوچک را بر زبان ميتنها كلمات راجع به دراظت از م
فاني هستند كاه خووصايات   اعمال آنها با ادعایشان مطابقت ندارد. آنها، امپریاليست ها و مرتج

مردمي جنبش آزادي آذربایجان را انکار مي كنند و به هر طریقي تالش مي كنند تا ثابت كنناد  
كه این جنبش ملهم از عوامل بيروني است. اینها ]آنها[ مي خواهند جنبش آزادیبخش ملي مردم 

ل خود نگهدارناد.اكنون،  آذربایجان را سركوب كنند و آنها را براي هميشه به عنوان برده در كنتر
پس از امضاي توافقنامه اتحاد شوروي و ایران، مشخص شده است كه جنبش آذربایجان توساط  

 مردم آذربایجان ایجاد شده است و با هيچ یک از سياست خارجي مرتبط نيست.

در دال داضر تمام جهان متقاعد شده است كه دولت شوروي هيچ ادعاي ارضي نسابت باه   
نيست كاه الهاام    يیگر كشورها ندارد. جنبش آزادیبخش در آذربایجان شبه انقالبآذربایجان و د

كند، تنها به ایان دليال   اگر بریتانيا چنين فکر مي گرفته از بریتانيا در هند و دیگر كشورها باشد.
 گيرد. با توجه به موضوع ایران و آذربایجاان، ا با استانداردهاي خود اندازه مياست كه همه چيز ر

از روز اول اعالم كردیم كه اهداف ما محدود به دمایت از آزادي آنهاا در چاارچوپ مرزهااي    ما 
ه شایفات غلطي را باه ماا تحميال    ایران است. ما گناهکار نيستيم اگر عناصر ارتجاعي و خومان

هاي خاود را داشاتند و   كند اما آرزوهاي ما همواره محدودیتات ما مطابقت نميكنند كه با نيمي
با این وجود، هاي جنبش آذربایجان آماده بودیم. ره با دولت تهران در مورد خواستهاي مذاكما بر

خواسات سياسات ارتجااعي    آذربایجان را نادیده گرفته و نماي هاي مردم دولت تهران درخواست
 خود را رها كند.

جنبش آذربایجان با تالش هاي قهرمانانه مردم و عزت نراس ساربازانش، قادرت ارتاش را     
ي یاک دقيقات   وردند و دولات ملاي خاود را بار پایاه     رهم شکسته و آزادي خود را به دست آد

دموكراتيک تأسيس كردند. و اگر دولت ففلي تهران بخواهد دموكراتيک باشد، ماا دوبااره آمااده    
مذاكره با آنها هستيم. اگر رهبران دولت ایران قود مذاكره را براساس دموكراسي مفتبر و ادترام 

هایمان ي ملي مردم آذربایجان آغاز كنند، ما واقفا براي دل و فول دوستانه تمام اختالفبه آزاد
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آماده هستيم. اما در انجام این كار آنها باید به یاد داشته باشند كه مردم ما، با اهادا خاون خاود     
 ه آمااده گيرند.  ماا هميشا  هيچ وجه دیگر تحت سلطه قرار نمي آزادي خود را بدست آورده و به

ند بادون تردیاد   مان هستيم و در صورتي كه بخواهند مشکلي بتراشا دفاع از ]ملي[ دکومت ملي
و باید یک بار و براي همه به خاطر داشته باشيد كه مردم آذربایجان دیگار   پيروزي از آن ماست

 اند.ظاهري]و[ آزادي فریبنده خسته شدهاز دوستي 

ف كرده و دستور دهند كه آنها دیگر با زبان دیگر غيرممکن است كه مردم آذربایجان را متوق
مادري خود ننویسند، یا دیگر به فکر منافع خودشان نباشند. مردم آذربایجان باید به زبان مادري 

-كنند، نشان مياطفانه از منافع ملي خود دفاع ميخود صحبت كنند، بنویسند ]و[ بخوانند. آنها ق

كنناد. ایان   ز مردم با استفداد جهان زنادگي ماي  یکي اكنند و به عنوان دهند كه آنها زندگي مي
-الشي كه عليه این عقياده انجاام ماي   اعتقاد كليدي براي دل همه اختالفات است، زیرا تمام ت

-زندگي كردیم، آنهاا دیگار نگارش باي     شود، به شکست رسيده است. ما مدت زیادي در ایران

ایان امار   چرا كه آنها آزادي خود را براي  ردمانه و ناعادالنه دولت ایران را تحمل نخواهند كرد.
 له آذربایجاني مسئله افتخار و غرور است.اند. براي ما مسئبه رادتي به دست نياورده

-ميریم، اما با افتخار ماي ده. ما ميميراث مقدس پيشينيان ما بو مرگ بخاطر افتخار و شرف،

 پذیریم.ميریم اما لکه ننک را نمي

 اف يشيابراهيموف، دسنوف، آتاك

 1۹46آوریل  12
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وري ترسيده و در صدد ارتباط با با خروج نيروهاي شوروي از ایران، پيشهتوضيح مترجم: 
آوریل باقروف در  7آید. در هاي دیگر در ایران برميدزب توده و نيروهاي دمکراتيک و تشکل

وري را راضي به تمکين نسبت پيشهدهد و وري گرتگوي مهمي انجام ميجلراي شوروي با پيشه
در این نامه، باقروف به شرح این دیدار كند. به وضفيت جدید پس از توافق قوام با استالين مي

هاي وري با نمایندگان دزب توده و كنسولپردازد. او همچنين، جلسات جداگانه پيشهمي
 كند.وري را توصيف ميپيشه انگليس و آمریکا در تبریز و علل ادضار كامبخش به تبریز از سوي

 به رفيق مولوتف. به رفيق استالين

وري در دضور در جلراي شوروي با پيشه 1325فروردین18آوریل/ 7در تاریـ من)باقروف( 
 ف و گلينسکي مالقات و گرتگو كردم.ايرفقا ابراهيموف، دسنوف، آتاكيش

يات ن هيچ مشکلي همه جزئكند و بدومي وري اعالم كرد كه او وضفيت ففلي را درکپيشه
توافق بين اتحاد جماهير شوروي و دکومت ایران را اجرا خواهد كرد وي همچنين اعالم كرد 
كه فرقه دموكرات و دکومت ملي آذربایجان ایران به هيچ وجه سفي نخواهند كرد هيچ گامي بر 

 عليه اتحاد جماهير شوروي بردارد.

برخي از اعضاي دزب توده مانند كامبخش را از در پاسـ به سوال من در مورد اینکه چرا 
اند كه قوام و وري پاسـ داد كه او و رفقایش متقاعد شدهتهران به تبریز دعوت كرده بوده، پيشه

هاي بزرگي هستند و او و رهبران دزب توده در این نظر همکارانش در دال تهيه دسيسه
ومت ایران به كشتار جمفي نه تنها مشترک هستند كه به محض خروج ارتش سرخ از ایران، دک

بنابراین او مجبور بوده با دیگر  هاي دیگر ایران، دست خواهد زد.در آذربایجان بلکه در استان
محافل و گروههاي پيشرفته در ایران ارتباط برقرار كند تا نظرات خود را در مورد آنچه كه در 

 افتد، مبادله كنند.آینده اتراق مي

ه در مورد امور آذربایجان بود كامبخش هم به این جلسه دعوت شده بود و در پایان گرتگو ك
در اواخر جلسه دضور پيدا كرد و گرتگو ادامه یافت. كامبخش تایيد كرد كه مرتجفين تهران 
تحت هدایت آمریکا و انگلستان پس از خروج ارتش شوروي از ایران، آماده فتنه و خونریزي در 

دامه داد كه دتي دستگيري سيدضياالدین و مرتجفين دیگر تنها به گردند. كامبخش اایران مي
منظور آماده كردن افکار عمومي در كوتاه مدت براي كشتار جمفي كارگران، دهقانان و سركوبي 

 هاي دمکراتيک است.سازمان

اي براي من)باقروف(از هر دو نرر آنها خواسته و هشدار دادم كه نباید كوچکترین بهانه
 زي به مرتجفين بدهند.سابحران

آوریل با جمشيد كشاورز در تبریز دیدار  ۹وري در روز پس از اینکه ما از هم جدا شدیم، پيشه
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كرده، كه جمشيد كشاورز به درخواست برادرش، رئيس كميته مركزي دزب توده، از تهران آمده 
دزب كمونيست ایران مند بود بداند كه كامبخش و دیگر نمایندگان بود. ]جمشيد كشاورز[ عالقه

 اند.وري دیدار كردهبخاطر چي با پيشه

وري خواسته است آیا دولت ملي آذربایجان در مذاكره با دولت تهران جمشيد كشاورز از پيشه
وري  به اجازه خواهد داد نمایندگاني از دزب توده در این مذاكره مشاركت داشته باشند كه پيشه

هاي سازمان ي مشابهي نيز با سایر نمایندگانچنين دیدارهاوري همپيشه او جواب مثبت داده.
 هاي ایران داشته است.دموكراتيک از سایر استان

وري دیدار كرد. اوول اعالم آوریل ساعت، كنسول بریتانيا در تبریز)اوول( با پيشه 10در تاریـ 
ه انگلستان را كه از كرد كه چند روز پيش كارگران وزارت امور داخله آذربایجان  مليت ارمني تبف

با توجه به اقدامات  اند.جات گرفتهتبریز عازم تهران بود بازرسي كرده و از او طال و نقره
غيرقانوني كاركنان پليس، )اوول( درخواست كرد براي بازگرداندن اشيا مربوطه به صادبش اقدام 

و به او )اوول( اطالع داد كه خبر بوده. وري  پاسـ داد كه، متاسرانه، از این اتراق بيگردد پيشه
مجلس ملي آذربایجان قانوني مبني بر ممنوعيت صادرات ارز و طال و نقره از آذربایجان توویب 
كرده، اما وعده داد كه اگر اشيا قيمتي مذكور مغایر با قانون توویب شده نباشد آنها را به 

 صادبش عودت خواهد داد.

آیند، كه لب اعضاي دیپلماتيک از تهران به تبریز ميعالوه بر این )اوول( گزارش داد كه اغ 
دانستند و بدون چک كردن و بازدید اسناد سري، به آنها اجازه ورود ها این موضوع را ميروس
هاي كنترل در نقاط مختلف در دست دادند. با توجه به این واقفيت كه در دال داضر، پستمي

ه قوانين موجود در مورد موونيت اعضاي دیپلماتيک دولت ملي آذربایجان هستند، لذا با توجه ب
هاي انگليسي در هاي كنترل دستور داده شود تا دیپلماتشود به پستاز بازرسي، درخواست مي

 زمان عبور، مفاف از ترتيش و بازرسي گردند.

هاي كنترل دضور دارند و چرخشي بوده و زود ي كه در پستفدائيانوري پاسـ داد چون پيشه
ها، آنرا به دولت آذربایجان شوند لذا كنسول باید در زمان آمدن هریک از دیپلماتعوض ميزود 

هاي كنترل داده شود ها به ماموران پستگزارش كند تا دستورات الزم در مورد ورود دیپلمات
 این گرتگو در همين جا پایان یافت.

دیدار كرد و  وريو(، با پيشهبفد از ظهر، كنسول آمریکا)روس 5آوریل در ساعت  10در تاریـ 
 اعالم نمود كه در آذربایجان نظم و آرامش نقض شده است.

نارادت شده، از او پرسيد كه او چه دالیلي براي این ادعا دارد  وري از سخن تند)روسو(پيشه
)روسو( پاسـ داد كه چند روز پيش وقتي كه او براي غذا خوردن به یک رستوراني رفته بود یکي 

ها را چه زماني از تير در دست گرته: این انگلوساكسوناد محلي با دیدن او با یک هرتاز افر
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 كنيم؟اینجا بيرون مي

وري اشاره كرد كه روشن است كه اینکار توسط دشمن دولت ملي با هدف تحریک و پيشه
گيرد و شما باید بالفاصله به پليس اطالع داده تا هویت این شخص ایجاد بحران صورت مي

 مشخص گردد و تحت تفقيب قرار گيرد.

-دانند كه نظم در اینجا نمونه و بيوري گرت كه همه ميدر مورد نظم در آذربایجان، پيشه

توانيد فروشگاهها را باز بگذارید و هيچ اتراقي نيرتد. اگر آذربایجان، نسبت به نظيراست مي
به صرادت در متينگها و جلسات  را توانستند آنداشت، آنها ميها ادساس نررت ميآمریکایي

 سخنراني اعالم كنند اما چنين دقيقتي وجود ندارد.

عالوه بر این )روسو( خاطرنشان كرد كه اگر چه این سوال مربوط به امور داخلي ایران است 
اما او عالقمند است بداند پس از توافق بين اتحاد جماهير شوروي و ایران، روابط آذربایجان با 

هاي خود و ارتباط خود پاسـ داد كه مردم آذربایجان خواسته وريه خواهد بود. پيشهتهران چگون
هاي وزیر ایران و كنسولگريبا دولت ایران را در اعالميه نشست مردم كه بارها به شاه و نخست

 خارجي تحویل داده و او نمي تواند چيزي بر آنها اضافه كند.

روسيه، دولت ملي آذربایجان هرگز آنها را رد نکرده و هاي ایران و با توجه به مذاكرات دولت
 هاي طبيفي و مستدل مردم آذربایجان همچنان اصرار خواهد كرد.نخواهد كرد، اما بر خواسته

هاي دوخته شده آمریکایي براي فروش به عنوان نتيجه، )روسو( خواست بداند چرا به لباس
 شود.در بازارهاي آذربایجان اجازه داده نمي

گذارد و وري پاسـ داد ورود چنين كاالهایي به تبریز بر صنایع دستي داخلي ما تأثير مييشهپ
زند. اما دولت ملي خوشحال خواهد شد كه یک صد دستگاه به صنفتگران ما آسيب مي

 اتومبيل از آمریکا خریداري نماید. و هر تفداد الستيک)برزنت( ویلز)جيپ از آمریکایي(

اعالم كرد اگر مردم آمریکا به درستي در مورد وقایع آذربایجان مطلع  وريدر پایان، پيشه
 شوند، آنها از دقوق قانوني و طبيفي آذربایجان دمایت خواهند كرد.

امروز، كنسولگري شوروي در تبریز، یک تلگراف از سرير سادچيکوف از تهران دریافت كرد 
ان، مردم را ودشت زده كرده و شروع به كه بر اساس آن، قوام اعالم كرده كه دموكراتها در زنج

 اند.دركت دادن نيروهاي مسلح خود در جهت روستاي منجيل كرده

هاي خارجي و قوام درباره عدم نظم و صلح در هاي كنسولوري، اعالميهبه گرته پيشه
ي گيرد تا قبل از آغاز مذاكرات، نيروهاي ایرانآذربایجان، عمدا و با هماهنگي همدیگر صورت مي

 به بهانه ایجاد نظم در آذربایجان، آماده براي سركوب جنبش دموكراتيک آذربایجان گردند.

 م.باقروف/امضا. يکف/امضاماسلن

 1۹46آوریل  12     
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ش.بااقروف باه اساتالين    1325فاروردین 1۹46/25آوریل14این تلگراف را در توضيح مترجم: 
دان شاوروي و ایرانياان طرفادار شاوروي در     آميز باه شاهرون  فرستاده و درباره دمالت خشونت

 آذربایجان ایران پس از خروج نيروهاي شوروي است.

 به رفيق استالين مسکو

پس از تلگراف ما در مورد وضفيت آذربایجان جنوبي، نه تنها دقایق جدیدي از ضرب و شتم 
و شاتم و  اعضاي ففال دزب توده و ایرانيان طرفدار شوروي ثبت شده است، بلکه موارد ضارب  

 تحقير شهروندان شوروي نيز صورت گرفته است.

. دو پليس همراه با دو ایراني مهندس یيکيشنوف، كاه در  1325فروردین10مارس/ 30در روز 
فروردین. یک گروه كاه در  1۹یل/آور 8كرد، كتک زدند. در روز بخش نظامي ما در تبریز كار مي

هي از كودكان كارگران ما دست به خشونت شان مالک یک كافه تبریزي قرار داشت بر گروراس
زدند. همچنين دو پسر مورد ضرب و شتم قرار گرفتناد كاه یکاي از آنهاا پسار ژنارال كنساول        
ماتویوف بود و زن جواني همراه آنها كه دختر كاپيتان نوویکوف بود توسط هرت نرر مورد تجاوز 

 قرار گرفت.

دهاد،  عتبار كاردن نماینادگان ماا رخ ماي    اهاي نارادت كننده مشابه كه در جهت بيواقفيت
شاوند.  هاي اطالعاتي خارجي سازماندهي ميتوسط عناصر ارتجاعي و البته با مشاركت سرویس

 كنند.ظاهرا كارمندان كنسولگري ما این واقفيت را درک نمي

با توافق تيولنوف، مجرمان دستگير و تحت نظارت در دفتر فرمانادهي نظاامي ماا در تبریاز     
 شوند.ي مينگهدار

كنم كه آن دسته از افرادي كاه  براي بررسي واقفيت تجاوز باند به هر طریقي، من توصيه مي
 اند به جلراي شوروي منتقل شوند تا تحقيقات تحت نظارت ویژه انجام شود.دستگير شده

 منتظر اوامرتان هستيم

 كميته مركزي آذربایجان/باقروف

 1325فروردین 1۹46/25آوریل14
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اي از باقروف به استالين و مولوتوف درباره قاوام و ماذاكراتش باا دولات     نامهتوضيح مترجم: 
ارساال   .1325فروردین 31/ 1۹46آوریل20ملي آذربایجان و دضور سربازان مهاجم ایران كه در 

 شده است.

 به رفيق استالين

 به رفيق مولوتف

ه دالیلي قوام ماذاكرات وعاده داده شاده    دهند كه بوري و افراد ما از تبریز گزارش ميپيشه
خود را با رهبران دولت ملي آذربایجان ایران به تفویق انداخته است. در عين دال تمركاز شادید   
واددهاي نظامي بزرگ، ژاندارمري و نيروهاي ویژه مجازات همچنان در مناطق قازوین، تکااب،   

 سقز و سردشت ادامه دارد.

اطق تکاب باه  فروردین، تهاجم نيروهاي ایراني از من28وریل/آ 17افزون بر این، از صبح روز 
 دژ و منطقه سقز تا بوكان آغاز شده.شائين

هاي سنگين، در دال ها و اسلحهبراي چهار روز نيروهاي ایران، با استراده از توپخانه، خمپاره
مقاومات   ها عليرغم متحمل خسارت سنگين، سرسختانهاند. فدایيجنگ با گروههاي فدایي بوده

 اند.اند و به همين علت، نيروهاي ایراني قادر به دركت به داخل سرزمين آذربایجان نشدهكرده

هاي دفاعي دولات ملاي   خواهد توانایيرسد كه قوام با این اقدامات، از یک سو ميبه نظر مي
داخال  آذربایجان را بررسي كند و از سوي دیگر، نيروهاي ارتجااعي را باراي ایجااد نااامني در     

 آذربایجان تحریک كند.

خواهد كه از دولت ایران توقف عمليات نظامي كه خواسته وري از سرير ما در تهران ميپيشه
آغازِ مذاكرات بين فرقه دمکرات و تهران را براي دل و فول مسئله آذربایجان ایاران تساریع    و

 كند؟.

ان یافتاه  ادامه مقاومت ساازم خواهد براي وري ميدر عين دال، اگر شرایط ایجاب كند پيشه
 هاي مردمي و شبه نظامي تشکيل دهد. ، گرداندر مقابل نيروهاي ایران

خاواهيم  كنيم. و از او ميهاي شما را از رفيق سادچيکف  درخواست ميما اجراي دستورالفمل
آميز مساله آذربایجان، نسبت به توقف عمليات نظامي و شروع فوري مذاكرات براي دل مسالمت

 به قوام تاكيد كند.

 يکف/امضاي.ي.ماسلن         ميرجفرر باقروف/امضا

 .1325فروردین1۹46/31آوریل20ارسال
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.از ساوي بااقروف باه اساتالين و      1325اردیبهشت2م/1۹46آوریل22این نامهتوضيح مترجم: 
ين ایران و مولوتف نوشته شده و در مورد افکار عمومي نسبت به سرر قوام به مسکو و مذاكرات ب
 شوروي است همچنين در زمينه ایجاد بانک در آذربایجان ایران سخن رفته است...

 رفيق استالين

 رفيق مولوتف

افکار عمومي آذربایجان ایران در دال داضر بر روي مساله سرر قوام به مساکو تمركاز دارد.   
به توافق با مسکو باراي  محافل مرتجع اميد زیادي به این دارند كه قوام در مذاكرات خود بتواند 

پایان دادن به جنبش دموكراتيک در آذربایجان دسات یاباد. اماا تاوده اصالي ماردم و دامياان        
كنند كه اتحاد جماهير شوروي فرصتي به قوام براي سركوب دموكراسي، هر چند ابراز اعتماد مي

 كنند.ميمنافع جنبش دمکراتيک آذربایجان نخواهد داد، با این وجود برخي اعالم خطر 

اما خود اعضاي فرقه دموكرات، با شناختي كه از قوام درگذشته به عنوان ساركوبگر جنابش   
ترساند كاه قاوام بتواناد     دهند آنها ماي هایي از خود نشان ميدموكراتيک در ایران دارند نگراني

هااي  اعتماد اتحاد جماهير شوروي را به دست آورد. آنها قاوام را باه عناوان ساركوبگر جنابش     
دانند زمااني كاه جنابش ملاي انقالباي در آذربایجاان در زماان        مکراتيک ایران در گذشته ميد

م. سركوب شد و رهبر مردم آذربایجان، ستارخان، كشته شد، قوام وزیر امور 1۹08مشروطيت در 
م.جنبش آزادي ملي در گيالن ساركوب گردیاد و   1۹20داخلي بود. همچنين، زماني كه در سال 

 خان كشته شد، قوام در قدرت بود.كوچک رهبر جنبش،

اي بر طبقه بازرگان داشاته باشايم كاه هرچناد دولات ملاي       مخووصا الزم است توجه ویژه
آذربایجان براي انجام تجارت خارج از مرزهاي آذربایجان ایران به آنها اجاازه داده اسات اماا تاا     

 اند.اكنون در وضفيت ففلي آنها هيچ گونه ففاليتي نشان نداده

رشات الزم داده شده تا از طریق رهبران جنبش دمکراتيک هر گونه شاک و نااميادي از   سرا
 آینده را در آنها از بين ببرند.

وري، در گرتگو با رفيق ليزین نماینده تجارت ما در ایران اعاالم كارد كاه دولات ملاي      پيشه
تاي، كاغاذ و دیگار    آذربایجان قود دارد از دفتر تجاري نمایندگي وسایل نقليه، فرآورده هاي نر

كاالها را خریداري كرده و در مقابل، قالي، نان و دخانيات را كه دولت دارد و همچنين از طریاق  
 تجار، بادام، گوشت، كره، پشم و ميوه خشک را برروشد.

ليزین پيشنهاد كرد كه دولت ملي آذربایجان، نقاط تجاري دولتي را در تبریز و شهرهاي دیگر 
 هاي تجاري بکند.مجبور به برخي ففاليت باز كند تا تجار را

ميلياون توماان پاول در     3وري به ما گزارش داد كه دولت ملي در دال داضر بايش از  پيشه
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كنند كه آنها بتوانند ففاليت بانک ملي ایاران را باا ایان وجاوه از     دسترس دارد  اما آنها فکر نمي
 ي است.سرمایه ادامه دهند، زیرا بانک داراي بدهي بسيار زیاد

ها، بانک ملي جدید آذربایجان را باز كند و از روسااي  ولت ملي قود دارد براي این صندوقد
 هاي مناسب به آنها كمک كنند.كند با مشاوره و رایزنيبانک ایران و روس درخواست مي

باناک  »باه رئايس   « كميساریاي مردمي تجارت خارجي»ما سرارشات شما را از طریق كانال
در تهران براي ارائه مشاوره الزم در سازماندهي یک بانک جدید براي دولت ملي  «روسيه_ایران

 كنيم.آذربایجان درخواست مي

 باقروف/امضا

 نيکف/امضا    ماسل

 1۹46آوریل22  
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در تهران بين سرير شوروي و دولات قاوام در خواوص    1۹46در چهار آوریلتوضيح مترجم: 
ي امضا شد كه قرار بود این قرارداد از سوي مجلس ایران دداقل در عارض هرات   نرت، قرارداد

ماه تودیق گردد. پس از خروج نيروهاي شوروي از ایران قاضي محمد رهبار كردهاا باا ماامور     
كنسولگري آمریکا در تبریز وارد گرتگو شده كه این گرتگو توساط جاسوساان روساي در ایاران     

 اند:ماسلنيکف متن گرتگو را به استالين فرستاده كشف شده  و ميرجفرر باقروف و

F № 1, siy. № 89, iĢ № 112 
 به رفيق استالين

با مامور موقات كنساولگري آمریکاا در    1۹46آوریل25قاضي محمد رهبر كردستان ایران در 
 فرستيم:هایشان را ميتبریز دیدار و گرتگو كرده چکيده صحبت

كنند در صورت هرگونه جنگ و قياام اگار در   ا زندگي ميدر اروميه اتباع آمریکایي م كنسول:
 كنم.اروميه رخ دهد من درظ جان آنها را از شما خواهش مي

-هيچ خطري متوجه اروميه و اتباع آمریکایي وجود ندارد در اروميه آذربایجااني  قاضي محمد:

اختالفي باين آنهاا   كنند و هيچ ها، ارامنه و كردها مانند یک خانواده متحد زندگي ميها، آسوري
ایي و اختالفي بين ما بيندازد تواند خدشهدهم كه هيچکس نميوجود ندارد. من به شما قول مي

 و ما اجازه نخواهيم داد كه كسي بر دوستي ما خللي وارد كند.

-كنسول: قبل از جنگ در مورد مشکالت بوجود آمده نمایندگان خودشان را باه آمریکاا ماي   

 كنند؟است كه در دال داضر نمایندگان كرد به آمریکا مراجفت نمي فرستادند اما چه شده

قاضي محمد: ما نمایندگان كردستان ایران تنها باا كردهااي خودماان ساروكار داریام و باا       
كردهاي تركيه، عراق و سایر كردها كاري نداریم.اگر شاما باه عناوان نمایناده ایااالت متحاده       

ین دعوت را قبول كرده و نمایندگان خود را با جاان و دل  آمریکا طالب نمایندگان ما هستيد ما ا
 به آمریکا خواهيم فرستاد.

توانيد نمایندگان خود را به آمریکا بررستيد اما نه براي مساایل خااص،   كنسول: شما البته مي
چرا كه كردستان یک دولت نيست. قوام السلطنه نمایندگاني به آذربایجاان فرساتاده اسات آیاا     

 نمایندگاني نيز براي دیدار با شما كردها فرستاده است؟.دکومت تهران 

ایي ناداریم البتاه ادتيااجي هام بار آن ناداریم       قاضي محمد: ما از تهران انتظار هيچ نماینده
توانناد باا   هاا ماي  ها و كردها خلق واددي هستند و یک خانواده هستند و آذربایجانيآذربایجاني

 مورد امور ما نيز اگر مولحت بدانند صحبت كنند. اند درنمایندگاني كه از تهران آمده

 ها و نمایندگان تهران چيست؟كنسول: نظرتان در مورد مسائل و گرتگوهاي بين آذربایجاني

هااي  قاضي محمد: من مطمئن هستم كه این گرتگوهاا مثمرثمار خواهاد باود چاون خلاق      
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واهان جدایي از ایران نيستند خواهند و خآذربایجان و كردستان چيز زیادي از دکومت ایران نمي
گوید عمل كند هاي ایران از رژیم ففلي راضي نيستيم اگر قوام به آنچه ميما نيز مثل دیگر خلق

در آن صورت به مطالباات قاانوني آذربایجاان پاساـ مثبات       باشدو اگر واقفا انسان دمکراتيکي 
 خواهد داد.

كانم اماا   کا سوار شوید اعتراض نماي كنسول: من از اینکه شما در ماشين جيب توليدي آمری
 ها را؟دهند ماشين ما یا اسبكردها كدام را ترجيح مي

از نظار   ادهند برایتان كامال روشن است آمریکا قاضي محمد: اینکه كردها كدام را ترجيح مي
اید شما اول به ایست اما تاكنون شما دتي یک ماشين نيز به ما نبخشيدهتکنيکي كشور پيشرفته

 شين بدهيد بفد سوال كنيد.ما ما

 اید.ها را از قشون ما كه ایران را ترک كرده خریدهكنم شما این ماشينكنسول: من فکر مي

دانايم كاه آمریکاا كشاور     ایام ماا ماي   ها را ما در تهران با پول خریاده قاضي محمد: ماشين
تان نيز خاود  هاي كوچک هستيد انگلسدمکراتيکي است خودتان طرفدار دمکراسي و مدافع خلق

هاا در اظهاراتشاان   داند اما براي ما كردها روشن نيست كه چرا انگليسيرا كشور دمکراتيکي مي
-گردد وجود ما را تهدیدي براي صلح دانسته و خواهان نابودي ارگانكه از رادیو لندن پخش مي

-ماد نماي  ناري كه خود را دمکرات ميهاي ماست ما هرگز چنين اظهاراتي را از زبان یک كشو

 توانيم درک كنيم شاید شما بتوانيد براي ما این مسئله را روشن كنيد.

گردد توضايح  توانيم آنچه از رادیوي كشورهاي خارجي پخش ميكنسول: ما آمریکایيان نمي
 توانيم در امور داخلي كشورهاي دیگر مداخله كنيم.دهيم عالوه بر این، ما نمي

كه كشورهاي بزرگي مثل آمریکا، روسيه و انگلساتان  كنيم قاضي محمد: ما كردها دس نمي
كنيم كه به ما كمک كنيد تا مثل مردم آمریکا آزاد و به ما نزدیک هستند ما از شما خواهش مي
خواهيم مثل مردم آمریکا بدون اسارت زندگي كنايم،  زندگي دمکراتيکي داشته باشيم ما هم مي

داده و از عقب مانادگي نجاات یافتاه و مانناد      خواهيم خلق كرد را بسوي ترقي سوقما نيز مي
 كشورهاي پيشرفته باشيم.

كنسول: افسوس كه ما آمریکایيان از وضفيت كردها و زندگيشاان هايچ اطاالع ناداریم اگار      
 اعتراض نداشته باشيد ما پس از بازگشت كنسول از تهران ظرف سه هرته با شما دیدار كنيم.

خواهياد بادانجا   كنيم شما اگر ميدستان ممنوع نميقاضي محمد: ما آمدن هيچکس را به كر
 بيایيد بررمایيد تشریف بياورید.

 کوفيي.ي.ماسلن    م.ج.باقروف

 1325اردیبهشت1۹46/3آوریل27    
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شود از طرف ميرجفرر باقروف خطاب به اساتالين  اي كه در زیر آورده مينامهتوضيح مترجم: 
هااي ماردم   از سوي ارتاش سارخ و داال و هاوا و واكانش      نوشته شده و راجع به تخليه ایران

 باشد:هاي آمریکا و انگلستان ميآذربایجان، كردها، دکومت ایران و دولت

F № 1, siy. № 89, iĢ № 112 
 به رفيق استالين   

هاي متراوتي در بين توده مردم، عناصر ارتجاعي و طرفداران خروج ارتش ما از ایران واكنش
 آورده است. انگلستان پدید

روستایيان، كارگران، روشنرکران و تمامي عناصر دمکراتيک از اینکه قشون ما ایران را تارک  
كردند كه پس از خاروج ارتاش   بيني مياین مردم از اول پيش كردند.كنند ادساس تاسف ميمي

تياک  سرخ از ایران، نيروهاي ارتجاعي هجوم خواهد آورد و در نتيجه، براي آینده جنابش دمکرا 
نگران و نارادت بودند اما با اینحال، در بين اهالي و رهبران دمکراتيک تردیدي در مبارزه پايش  

 اند.شان را از دست ندادهنيامده و روديه

در شهرهاي آذربایجان در جاهایي كه ارتش ما مستقر بوده مراسم جشن و سرور جهت بدرقه 
ایجان مانند اردبيل، مراغه، خوي و زنجاان  ارتش سرخ برگزار كرده آنان در شهرهاي بزرگ آذرب

هاي ایران و روسيه، تواویر رفيق هاي خود را با پرچمها و مغازهدر زمان خروج سربازان ما، خانه
هااي  استالين، قهرمانان شوروي، قهرمانان ارتش سرخ و فرماندهان تزئين كرده بودند. در شافبه 

هير شوروي، تماامي طبقاات اجتمااعي شاركت     محلي انجمن روابط فرهنگي ایران و اتحاد جما
هاا،  در این گردهماایي  كرده و در خووص خروج ارتش سرخ از ایران مراسم برگزار كرده بودند.

هااي دمکراتياک، روشانرکران و تجاار     هااي كاارگري و نماینادگان ساازمان    كارگران، اتحادیه
ارتاش سارخ نشاان داده و     هاي پر ادساسي ایراد كرده و قدرداني اهالي را نسابت باه  سخنراني

-نمودند. در مراسم بدرقه، دضور گسترده زنان آذربایجاني جلب توجاه ماي  هدایایي را تقدیم مي

 ایي تاكنون هيچوقت در اوضاع و ادوال ایران دیده نشده بود.كرد كه چنين منظره

وج نرر در شهر تبریز در این مراسم شركت كرده بودند چند روز قبال از خار  100000بيش از 
ارتش ما از پادگان تبریز، هر شب انجمن فرهنگي اتحاد جماهير شوروي، جامفه ارامنه، شاوراي  

-اي برگزار كردناد، روزناماه  هاي جداگانهمتنرذ اجتماعي جلسات و مراسم يهاشهر و شخويت

بخاش و  هاي جدید و مترقي در خووص نقش و اهميت ارتش سرخ به عنوان یک ارتش نجات
ایجان قلمررسایي كرده و بر رفتاار دوساتانه نماینادگان ارتاش سارخ باا ماردم        دامي مردم آذرب

 آذربایجان تاكيد كرده بودند.

هااي مركازي   هاي نظامي ما با غارور از كوچاه  اردیبهشت، وقتي ماشين15در پنجم ماه مي/
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ها نزدیک شاده دستهایشاان را بلناد كارده باا چناين       گذشتند زنان و مردان به ماشينتبریز مي
تاان زنادگي   كنياد؟ باراي  چرا ما را ترک ماي  روید؟براي چه مي كردند:ناني با آنان وداع ميسخ

شد مردم بدنبال ماشين دویاده فریااد   كنم. و پس از اینکه آخرین ماشين رد ميطوالني آرزو مي
 «...به اميد دیدار»، «ما را فراموش نکنيد»، «خير پيش دوستانِ خوب» زدند:مي

سرخ، رهبران و نمایندگان با نروذ مردم كرد از كردستان شمالي باه تبریاز    براي بدرقه ارتش
 آمده بودند.

گویند كه قوام هيچوقت نمایندگان غير رسمي تهران در مورد آنچه در آذربایجان رخ داده مي
وري نابود راضي به مطالبات نمایندگان آذربایجان نخواهد شد در روزهاي نزدیک، دکومت پيشه

ها در این اواخر، تماامي عملکردهااي دولات ملاي آذربایجاان را از نزدیاک       انگليسيخواهد شد 
گيارد و در ایان اواخار، آنهاا     كند و قوانين مووب و دستورات فرقه دمکرات را فرا ميتفقيب مي

ها و كردها منفقد شده به زبان خودشان ترجمه كارده و باه   اي كه بين آذربایجانيمتن سازشنامه
كنسول انگلساتان بدرخواسات تهاران، بياوگرافي شايـ      «ایول»اند. در این روزها تهران فرستاده

الاي  1۹20محمد خياباني را جمع كرده و فرستاده بودند)شايـ محماد خيابااني در باين ساالهاي     
به عنوان رهبر دركات دمکراتيک در آذربایجان شناخته شده و از طرف ارتجاع كشته شده 1۹21
 است(.

روند، ركيه در هرته، چندین بار در تبریز به دیدن كنسول انگلستان ميهاي آمریکا و تكنسول
گذارند و به مانند دکومت آنان در ارتباط با مسائل آذربایجان، دیدگاههاي خود را به اشتراک مي

-هاي دیگر عمل ماي كنسول انگلستان به عنوان مشاور ارشد كنسول«ایول»كنند.خود عمل مي

-هایي كه كنسول انگلستان به كمک كارمندان كنسولگري صورت ماي كنند و در تمام ميهماني

دهاد در پایاان مااه آوریال     مندي خود را به خروج ارتش سارخ از ایاران نشاان ماي    دهد عالقه
اكبر رضوي كه كه وابسته به اقمار انگلستان بوده فردي بنام صدري یا علي« قيام ایران»روزنامه

رشت آمده و بر عليه نامزدهاي مجلس كاه طرفادار شاوروي    برادر سردبير روزنامه فوق بوده به 
اند افرا مذكور براي پرداخت هزینه تبليغات به نرع انگلساتان  اند به ففاليت و تبليغات پرداختهبوده

 اند.در بانک انگليسي شفبه رشت یک دساب جاري بنام یک تاجر مرتجع باز كرده

خواهاد كاپيتاان گاگاارین    یکا در تبریز ميبر اساس برخي اطالعات، مفاون نظامي ارتش آمر
روسي به هر نحوي از كردستان برود او بارها براي رفتن به كردستان به مقامات محلي مراجفاه  
كرده و درخواست ورقه عبور كرده اما این مراجفات او بي نتيجه بوده است او در تبریز با چند نرر 

روج ارتش شوروي از ایران و بدتر شدن روديه فرقه از افراد بومي با نروذ دیدار كرده و در باره خ
دمکرات صحبت كرده و گرته است كه مقامات فرقه دمکرات باید پس از خروج قاواي شاوروي   

صاورت بایاد   آميز با دولت ایران پيدا كنند و در غير اینزباني مشترک براي گرتگو و روابط صلح
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 بياورند. براي دفاع از استقالل خود به مقابله مسلحانه روي

در هرتم ماه مي/هردهم اردیبهشت. گاگارین در تبریز با قاضي محمد دیدار كرده و ساواالت  
 زیر را از او پرسيده است:

 كند؟. براي آشنایي با مفيشت كردها آیا قاضي محمد با آمدن او به كردستان مخالرت نمي1

هاا  اسات آیاا از روس  هاي كمري كه در دست افسران كارد  هاي آمریکایي و سالح. سالح2
 اند؟نگرفته

 خواهد به آمریکا برود؟. آیا قاضي نمي3

 قاضي محمد به سواالت فوق چنين جواب داده:

. اگر دکومت ملي آذربایجان با آمدن گاگارین رضایت دهد ما مخالرتي با آمدن گاگارین به 1
 كردستان نداریم.

هاي آلمااني، انگليساي و   بلکه سالحهاي توليدي آمریکا در دست كردها نيست . تنها سالح2
 ها از زمان رضاشاه در دست كردها بوده.سایر كشورها نيز وجود دارد این سالح

 توان رفت.. راه رفتن به آمریکا باز است در صورت اراده، هر موقع مي3

هاي محافل مرتجاع و قدرتمناد آمریکاایي و انگليساي،     انگيزيبا وجود تبليغات شدید و فتنه
هاي وسيع دمکراتيک و طرفدار روسايه بااقي اسات و    ن وضفيت سياسي و مفنوي بخشهمچنا

محافل دمکراتيک آذربایجان گرتگوهاي بين فرقه دمکرات آذربایجان را با دولت قوام باا دقات   
آميز ادامه داشته باشاد و در عاين   كنند و اميدوار هستند كه روابط آنها بوورت صلحگيري ميپي

 و دستاوردهاي كسب شده مردم آذربایجان خلل وارد نگردد.دال به دقوق ملي 

هاي متفددي از اوضااع كناوني ایاران و قسامتهاي     اردیبهشت ماه. گزارش 18ماه مي/ 8در 
هاا، ساخنران عظيماا وزیار     يساخنران  مختلف فرقه دمکرات ارائه شاده مخووصاا در یکاي از   

تهاران از ساوي فرقاه دمکارات     دادگستري فرقه بود وقتي او به ضروري بودن پذیرش شرایط 
 اشاره كرد اعضاي فرقه دمکرات خشمگين شده و شروع به اعتراض كردند.

اعضاي فرقه چنين نارضایتي را در دیگر جاها از جمله سخنراني شبستري رئيس مجلس ملي 
آذربایجان نيز ابراز كرده بودند.اعضاي فرقه قيد كرده بودند كه فرقه دمکرات هرگونه سازش در 

 شناسند.السلطنه را به رسميت نميچوب اعالميه قوامچار

 م.ج.باقروف

 ي.ي.ماسلنيکف

 .1325اردیبهشت1۹46/23مي13
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ژوئن سادچيکف سرير روسيه از تهران به مسکو، تبریز و بااكو  5را در  تلگرافتوضيح مترجم: 
براي عقد توافقناماه  مخابره كرده و مربوط به طردي مركب از پانزده بند پيشنهادات دولت ایران 

ژوئان باا    8با دکومت فرقه است. باقروف پس از دریافت این طرح، ابتدا با مولوتف و سپس در 
كنند كه به نظر وري و رهبران دیگر فرقه در نخجوان دیدار كرده و بر روي طرح گرتگو ميپيشه
 كنند...افقت ميكه مربوط به جدایي زنجان بوده با بقيه بندها مو ۹رسد به غير از بند مي

 فوق سري

 یادداشت

 یک پيام تلگراف از تهران به مسکو. كپي به تبریز ]و[ باكو

 كنم:من پيشنهادات كتبي دولت ایران براي دل مسئله آذربایجان را ارسال مي

-ماده 7در نتيجه مذاكرات ميان نمایندگان دولت و آذربایجان و همچنين با توجه به اعالميه 

ش. در نتيجه تبادل نظرات، به توافق رسيدند، به 1325اردیبهشت 1۹46/2یلآور 22اي مورخه 
 گردد:عنوان توضيحات و اظهارنظرها براي اتخاذ توميم ارسال مي

رئيس بخش »شود:. بر اساس توافق به دست آمده عبارت زیر به بند اول اعالميه اضافه مي1
 «.شودتوسط دولت تایيد و منووب ميمالي نيز بر اساس پيشنهاد انجمن ایالتي نامزد شده و 

اعالميه مشخص شده است كه استاندار توسط دکومت مركزي و با  2. همانطور كه در بند 2
توافق شده است كه  ،رضایت و تایيد انجمن ایالتي منووب مي شود، براي رسيدن به این اصل
مفرفي كرده و سپس وزارت كشور یک نرر را از بين چندین كاندیداي پيشنهاد شده انتخاب و 

 گردد.توسط انجمن ایالتي تایيد و سپس براي توویب به دولت مفرفي مي

. با توجه به تغييرات اخيري كه در آذربایجان رخ داده است و مجلسي كه باه ناام مجلاس    3
 شود.ملي آذربایجان انتخاب و شناخته شده به عنوان انجمن ایالتي آذربایجان پذیرفته مي

هااي  مجلس شوراي ملي و توویب یک قانون جدیاد در ماورد انجمان    15 پس از انتخابات
ها آغاز خواهد والیتي توسط مجلس مذكور براساس قانون توویب شده انتخابات انجمن ایالتي و

 شد.

. براي تفيين سرنوشت نيروهاي محلي و فرماندهي آنها كه در نتيجه تغييرات و جنابش در  4
قي داصل شده است كاه كميسايون محلاي مركاب از نماینادگان      اند توافآذربایجان بوجود آمده

دولت و انجمن ایالتي آذربایجان ایجاد گردد تا این كميسيون راههایي براي دل این مشاکل در  
 اسرع وقت ارائه نماید.

درصد درآماد آذربایجاان باراي     75. با توجه به وضفيت مالي آذربایجان، توافقنامه شده كه 5
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درصد براي هزینه هاي عمومي كل ایاران باه دولات مركازي      25شده و  نيازهاي محلي تفيين
 پرداخت خواهد شد.

ها و درآمد موسسات پستي و تلگراف، آداب و رسوم، راه آهن و خطوط كشاتي  هزینه تبوره:
 در دریاچه اروميه استثنا ذكر شده است.

هاي كه تنها تلگرافدکومت ایران بوده ها به طور كلي صرفا در صالديت این درآمد و هزینه
مناطق محروم و و انجمن ایالتي و همچنين موسسات دولتي آذربایجان به صورت رایگان ارسال 
-خواهند شد. ساخت و ساز بزرگراههاي اصلي به دولت سپرده شده است. تارميم و تفميار جااده   

 هاي فرعي و محلي بر عهده انجمن ایالتي خواهد بود.

زودي راه ادامه راه آهن را از مياناه تاا تبریاز آغااز كناد و در       .دولت توافق كرده است تا به6
این به این مفني است كه در انجام این اقدام، اساتراده از   ترین زمان ممکن آنرا پایان دهد.كوتاه

 كارگران و متخووان آذربایجان در اولویت قرار گيرند.

شاوند، باه ژانادارمري    ماي . نيروهاي داوطلب كه در آذربایجان تحت نام فدایي نگهاداري  7
شوند در تفيين ساختار این نيروهاا و همچناين انتوااب فرمانادهي آنهاا، كميسايوني       تبدیل مي

مركب از نمایندگان دولت قوام و انجمن آذربایجان در محل تشکيل شده و در اسرع وقت باراي  
 دل و فول این مشکل پيشنهاد خود را براي توویب ارایه خواهد نمود.

هاي توزیع شده ميان دهقانان در جریان جنبش دمکراتيک در آذربایجان، از د زميندر مور .8
بيناد و  این زمينه مناقشاه نماي   ي دولتي در تمام ایران موافق استآنجا كه دولت با تقسيم اراض

 یک قانون متناظر در این زمينه براي اولين بار به توویب مجلس ارائه خواهد كرد.

هاي خووصي كه در نتيجه آخرین تغييرات در آذربایجان ها یفني زمينبا توجه به سایر زمين
اند، توافق شده جهت جبران خسارات مالکان زماين و یاا جاایگزیني    در بين دهقانان توزیع شده

امالک و مستغالت، كميسيوني مركب از نمایندگان دولت ایاران و انجمان آذربایجاان تشاکيل     
 ا جهت توویب ارائه نماید.گردد و این كميسيون پيشنهاد خود ر

كند قاانون جدیاد   ، مجلس را مجبور مي15. موافقت شد دولت ایران، پس از افتتاح مجلس ۹
انتخاباتي را بر مبناي اصل آزادي، تساوي افراد و دموكراسي و با شركت زنان و مردان بواورت  

 راي گيري مخري براي توویبش توميم بگيرد. 

ن آذربایجان و سایر مناطق كشور نسبت به تفداد جمفيت آنهاا  با هدف افزایش شمار نمایندگا
، دولت موظف به ارائه یاک الیحاه و درخواسات    15موافقت شد بالفاصله پس از افتتاح مجلس 

انتخاباات   ،لاس شاده بطاوري كاه پاس از تواویب آن      توویب آن بالفاصله پس از افتتاح مج
 مختلف انتخاب و به مجلس فرستاده شوند. اي برگزار شده و بقيه نمایندگان از مناطقمياندوره

 هاي سوم و چهارم خواهد شد.. استان آذربایجان شامل استان10
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يس رئا . یک شوراي اداري كه متشکل از اساتاندار آذربایجاان، رؤسااي ادارات اساتان و     11
 انجمن ایالتي بوده تشکيل خواهد شد و این شورا  كه تحت نظارت ]كنترل[ انجمن ایالتي استان

 ففاليت خواهد كرد.

مادارس آموزشاي   »آوریال مرباوط باه    22با توجه به اینکه بند سوم اعالمياه دولات در    .12
در مادارس متوساطه و   »است این جمله به آن اضافه خواهد شاد كاه  « متوسطه و آموزش عالي

 «عالي تدریس به زبان فارسي و آذربایجاني و مطابق برنامه وزارت آموزش خواهد بود

ه با توجه به شرایط محلي متغيير بوده و بر اساس دمکراسي و مطابق اصول مترقي این برنام
 عمل خواهد شد.

ها( بار اسااس   ها، آشوريكنند )كردها، ارمنياي ملي كه در آذربایجان زندگي ميه. اقليت13
اعالميه دولت دق دارند فرزندان خود را تا كالس پنجم باه زباان ماادري خاود تحوايل       3بند 
 كنند.

. با توجه به این واقفيت كه دولت قود دارد قانون انتخابات شاهرداران شاهرها را  باراي    14
 -توویب به مجلس پانزدهم تقدیم كند این قانون در سراسر ایران بر اساس اصول دموكراساي  

كه عموما، مخري، مستقيم و عادالنه است خواهد بود بفد از تواویب ایان قاانون در شاهرهاي     
تاا زماان تواویب ایان قاانون و       تمام ایران انتخاب شهرداران عملي خواهاد شاد.  آذربایجان و 

 انتخابات جدید، شوراهاي ففلي شهرداري، وظایف خود را انجام خواهند داد.

ایاالتي   السالطنه و انجمان  . این توافقنامه در دو نسخه پس از توویب توسط دولات قاوام  15
 آید.آذربایجان به اجرا در مي

دانم؛ آنها فرصاتي را باراي دراظ وضافيت     ادات دولت ایران را قابل قبول ميمن این پيشنه
دهند؛ عالوه بر این، قبل از تشکيل مجلس جدیاد، كاه ظااهرا قاوانين     ففلي آذربایجان ارائه مي

مربوط به ساختار اداري را بررسي و تفيين قانون نهایي آذربایجاان را بررساي خواهاد كارد، اماا      
هایت بسته به همبستگي نيروهاي دموكراسي و واكنش آنها در كشور و باه  آینده آذربایجان در ن

 ویژه به مجلس آینده بستگي دارد.

كنم طاوالني كاردن   در دال داضر، با توجه به شرایط داخلي نامطلوب در ایران، من فکر مي
ثباات  این مذاكرات به صرفه نخواهد بود چرا كه دشمنان ما سفي خواهند كارد از وضافيت باي   

نوني برعليه ما استراده كنند و این ترس را در شاه و قوام به وجود آورند كه ما تنها زماني كنار ك
كشيم كه آذربایجان بتواند از ایران جدا گردد چندین نمایناده از محافال خنثاي نياز شاک و      مي

 كنيم.هاي غلط خودمان را از دکومت ایران پنهان ميتردید دارند كه ما انگيزه

صابرانه باراي دال ایان     كه به ما نزدیک هستند بي«جبهه آزادي»گروههایي مانندافرادي و 
مسائل از ما انتظار كمک دارند  و به طور مداوم در مورد پيشرفت مذاكرات و یک تاریـ ادتمالي 
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چون براي ثبت رسمي قرارداد نرت مستلزم به پایان رساندن این  گيري مي پرسند.را براي نتيجه
 ا كه بدون توافق، دولت ایران آغاز انتخابات مجلس را اعالم نخواهد كرد. مذاكرات است چر

دهد كه ما اميادوار باشايم باه اینکاه انتخااب      وضفيت داخلي كشور در دال داضر اجازه مي
 مجلس پانزدهم و تركيب آن، در هر صورت بهتر از مجلس گذشته باشد.

آوریل كرده است كه دتاي   22ميه هاي زیادي از اعالنشينيدکومت ایران اصالدات و عقب
 تواند باشد.رفت ميبيشتر از آنچه انتظار مي

ناویس ایان   ها توصيه كنيم كه پيشكنم این امکان وجود دارد كه به آذربایجانيمن فکر مي
طرح دکومت ایران را بپذیرند، این توافقنامه را امضاء كنند و با قاوام در مباارزه مشاترک باراي     

 پارلمان آینده توافق كنند. تركيب دموكراتيک

 هاي فوري خود را ارسال كنيد.دستورالفمل

 ژوئن   5سادچيکف 

 وزیر امنيت ملي جمهوري آذربایجان/ژنرال یميليانف

 1۹46ژوئن  6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 348 انکار و مقاومت.../    

 45سند 

ش.باين اتحااد جمااهير    1325اردیبهشات 1۹46/4آوریال 24پس از اینکه در توضيح مترجم: 
وري دستور دادند كاه  ها به پيشهاد نرتي امضا شد و به تراهم رسيدند روسشوروي و ایران قرارد

هایش به دکومت تهران دمله نکند اما نمایندگان دیپلماسي روسيه در ایاران  دیگر در سخنراني
وري از ایان دساتور اطاعات نکارده و     دهناد كاه سايدجفرر پيشاه    به مقامات مسکو گزارش مي
هاي مختلف به استالين باه دفااع از   اما ميرجفرر باقروف در نامهكند همچنان به تهران دمله مي

ها بفاد پاس از درگذشات اساتالين در     ها سالكه یکي از همين نامهپردازد بطوريمي وريپيشه
وري هاي باقروف دست داشتن در مرگ پيشهگردد چون یکي از اتهاممحاكمه باقروف مطرح مي

-دهد كه اگر او بر ضد پيشهمقابل آن اتهام بود و نشان ميبوده و همين نامه، جواب باقروف در 

هاي متفدد به استالين، به دفااع از  وري در تبریز بوده در نامهبود چگونه زماني كه پيشهمي وري

  F № 1, siy. № 89, iĢ № 112هاست:پرداخته. نامه زیر یکي از این نمونهاو مي

 به مسکو دبير كميته مركزي رفيق استالين

 كوشيم ارتباط خود را با فرقه دمکرات آذربایجان نگهداریم.عطف به دستور شما، ما مي

-دهيم رادیو تبریز و روزنامهطبق دستور شما، ما به گرتگوهاي خود با فرقه دمکرات ادامه مي

هاا و  كنيم رهبر فرقه دمکرات در مسائل مهم با ما مشورت كرده و ما تمام نوشتهها را رصد مي
اي او را در ارتباط با تهران زیر نظر داریم پس از امضاي توافق با تهران، ما در بياناات  هصحبت

 بينيم.او سخني كه داكي از دمله به تهران یا ایهام داشته باشد نمي

هاي آذربایجاني و فارساي را  عالوه بر این، زیاد دیده شده كه كاركنان كنسولگري چون زبان
وري ایراد گرفته اطالعاات غلاط باه وزارت    ها و سخنان پيشهوشتهدانند به كرات بر نخوب نمي

شاود  از او در ماورد بيانااتش توضايح بخواهناد      دهند در نتيجه این باعث ميامور خارجه ما مي
 وري و دوستانش بگذارد.شود تاثير منري بر روديه پيشههمين مسئله باعث مي

هایشان را بر عليه ماا افازایش   یجان، ففاليتها و دوستانشان در آذربادر همان زمان انگليسي
اند دمایات  داده و با تمام قوا به صورت آشکار از عوامل خود كه كاندیداي مجلس )پانزدهم(شده

رفتار قوام نسبت به آذربایجان هم سرشار از تردید و بدگماني است قاضاي محماد باه     كنند.مي
دار باا قاضاي   ش كرده بود قوام را باراي دیا  صالددید ما به تهران رفته و سرير ما در تهران تال

كرده كردهاا را بار علياه آذربایجاان     كند اما قوام در تهران تالش مي محمد رهبر كردها راضي
داده تا از آذربایجاان متابفات نکناد در    ها ميتحریک كند او به قاضي محمد انواع و اقسام وعده

انداز دمکراساي  ایجان را كه به نقد چشموري رهبر دمکرات آذربچنين شرایطي الزم نيست پيشه
 پردازد ممنوع كنيم.و اوضاع سخت آن مي

 1۹46جوالي/ م.ج.باقروف
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  46سند 

وري قرار شد وزرات كشور، استاندار بر اساس مذاكرات بين دولت قوام و پيشهتوضيح مترجم: 
اینارو  انتخاب كند از دهد را از ميان چند نرري كه انجمن ایالتي آذربایجان مفرفي و پيشنهاد مي

اهلل  له جاوید، صادق پادگان و ميررديم والئي را پيشنهاد كارد. نوارت  ا انجمن ایالتي، دكتر سالم
-اف ماي نویسد دست نشاندگان روس باه دساتور سارهنگ قلاي     اش مي جهانشاهلو در خاطرات

كميته مركازي فرقاه    السلطنه پيشنهاد كنند امّا خواستند دكتر جاوید را به عنوان استاندار به قوام
رساد  .( كه به نظر مي247اهلل جهانشاهلو، ص  خواست دكتر جهانشاهلو را مفرفي كند)نورت مي

اش باه  ادعاي جهانشاهلو صحيح نباشد چون باقروف، مخالف دكتر جاوید باود بااقروف در ناماه   
ق استالين نسبت به ثبات شخويت او در مقابل سرویس جاسوسي انگلستان شک كارده و صااد  

است در این نامه 1325مرداد1۹46/24اگوست15داد نامه باقروف مربوطه به پادگان را ترجيح مي
وري و جاویاد  باين رهباري فرقاه پيشاه    »...دهاد كاه   شود باقروف خبر ميكه در زیر آورده مي

خواهد از دست او رادت شود و او به تهران رود اما ما صاادق  وري مياختالف افتاده و البته پيشه
 « دهيمادگان را ترجيح ميپ

السلطنه و شاه، دكتر جاوید را به سمت استاندار آذربایجان پذیرفتاه و اباالغ و    البته دولت قوام
نامه هئيت فرمان آن از طرف وزرات كشور صادر و به امضاي شاه رسيد. همچنين، طبق توویب

تان باه ناام آذربایجاان    هاي آذربایجان شرقي و غربي در هم ادغام شده یک اسا وزیران، استان
تأسيس گردید. همان روز مظرر فيروز، دكتر جاوید را به شاه مفرفي كرد و شاه نيز یک ميلياون  
ریال براي آب تبریز به جاوید داد. دولت مركزي براي عمران و آبادي و اصالدات شهرستانهاي 

ن ریال از طریق بانک استان آذربایجان با تقاضاي انجمن ایالتي موافقت كرد و مبل  هشت ميليو
ملي در اختيار انجمن قرار داد در این سند همچنين از اختالف بين كردهاا و تركهاا و همچناين    

 كمک مالي به كردها توسط روسيه سخن رفته است.

F № 1, siy. № 89, iĢ № 112 
 مسکو، دبير كميته مركزي، رفيق استالين

ه وخامت نهاده است بریتانيا كار بزرگي در روزهاي اخير وضفيت نوادي كردستان شمالي رو ب
-هاي مسلحانه بوجود ماي را براي سرنگوني كردها آغاز كرده است، بين طوایف كردي درگيري

 آورند.آورد و طوایف كردي به آذربایجان هجوم مي

در اواخر جوالي، سركرده مفروف كرد دمه رشيدخان پس از دیدار با مامور انگليسي سرهنگ 
هشت روستاي كردنشين را غارت كرده در شهر ارومياه، دیگار ساركرده     «بنام»كورنل در شهر 

كُردي نوري بي در روستاهاي آذربایجان شروع به جمع آوري ماليات به نرع خاود كارده كاه در    
يه بين كردان و تركها درگيري مسلحانه پيش آمده است در اوایال آگوسات   ژوئ20نتيجه آن، در 
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 هاي رشيدخان و نوري بي درگيري مسلحانه رخ داده است.نيز در شهر اروميه بين نيرو

ها در شهر اشنویه شهر مرزي بين ایران و عاراق، از باين كردهااي    در همين زمان، انگليسي
هاي مسلح تشکيل داده كه آنها براي ایجاد اغتشاش و هجوم به شامال كردساتان   ایراني دسته
 شوند.آماده مي

كردهاي آذربایجان، تالشهایي نيز از سوي قاوام صاورت    براي ایجاد نراق و دو دستگي بين
قوام با قاضي محمد رهبر كردهاي كردستان شمالي در تهران دیدار كرده به او پيشنهاد  گيرد.مي

كرده كه كردستان از آذربایجان جدا گردد و در این زمان او در نظر نگرفته كه در قاراردادي كاه   
ضا شده شهرهاي كردستان شمالي در چارچوپ آذربایجان بين دکومت ایران با فرقه دمکرات ام

 منظور گردیده است.

هاا كردهااي طایراه    در این ميان، رئيس ستاد ارتش ایران نيز بيکار ننشسته است. انگليساي 
بارزاني در عراق را كه از لحاظ ماادي در وضافيت وخيماي هساتند اساتراده كارده شاروع باه         

هاا كاه از كردهااي    اند وضفيت طایره باارزاني ه عراق كردهبازگرداندن آنها از شمال كردستان ب
توان گرات كاه در آنجاا    عراقي هستند بسيار سخت است آنها از لحاظ مادي بسيار محتاجند مي

 قحطي است تاكنون وضفيت اسکان آنها در كردستان شمالي دل نشده است.

-مي سالح و لوازم جنگي دادهمان تنها كبطور كلي ما نه تنها به آنها بلکه به كردهاي ایراني

ها نيز در وضفيتي نيستند كه بتوانناد باه آنهاا    ایم آذربایجانيایم و هيچگونه كمک مادي نکرده
زنناد و باا   كمک مادي بزرگي بکنند به همين خاطر، كردها به رادتي دست به هرگونه دمله مي

ایم باه كردهاا   ها توصيه كردهنيما به آذربایجا پردازندهاي مسلحانه ميها به درگيريآذربایجاني
 هاي مادي بنمایند.قند، دانه و دیگر كمک

هاي شورشي كردهاي عراقاي  در دمله ارتش ایران به كردستان شمالي و آذربایجان از دسته
اند و در آذربایجان این مسئله را مطارح  استراده خواهد شد آنها را به مانند قواي مسلح نگهداشته

هند ارامنه را از شهرهاي ایران به ارمنستان شوروي كوچ داده و جاهاي خالي خوااند كه ميكرده
ماا باه قاضاي محماد رهبار       آنها در برخي روستاها را به كردهاي ایراني طایره باارزاني بدهناد.  

كردهاي دمکرات توصيه كردیم و او را راضي كردیم كه برخي از روستاهایي كه از ارامناه خالاه   
 اي عراقي بدهد اما بخاطر اعتراض دکومت تهران این كار عملي نشد.شده آنها را به كرده

-ایم كافي نيست. در مرتبه اول باید به كردهاي عراقي كمکهاي غذایي بکنيم ميآنچه كرده

هزار تاومن در صاندوق    660توان اینکار را كرد. بنابر توميم كميته مركزي دزب كمونيست، از 
هازار توماان خارج نشاده و     240ن اختواص داده شده تا االن كه در ارتباط با كارهاي آذربایجا

كنيم اجازه دهيد یکود هازار توماان از ایان پاول از طریاق      باقيمانده است. از شما خواهش مي
دانم به اطاالع برساانم كاه در    ها به كردها اختواص دهيم. در پایان من ضروي ميآذربایجاني
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ایم كه بااهم دوساتانه كاار    ياري كه ما به آنها دادهارتباط با همکاري ما، با وجود هشدارهاي بس
اله جاوید تنشاها و اختالفاات زیاادي وجاود     وري رهبر فرقه دمکرات با سالمبکنند اما بين پيشه

خواهد استاندار باراي آذربایجاان   دارد براساس اخباري كه به ما رسيده قوام در دکومت خود مي
اما نباید تنها به این نگاه كنايم   ید را توصيه كرده است.وري براي اینکار جاوانتخاب كند و پيشه

ترسيم كه جاوید بشدت تحت تاثير قوام كه جاوید براي این كار مناسب و آماده است بلکه ما مي
وري نيز اگر او را براي استانداري توصيه كرده به این خاطر است ها قرار بگيرد و پيشهو انگليسي

ایم كه باراي وظيراه   ت شود به همين خاطر ما به این نتيجه رسيدهخواهد از دست او رادكه مي
وري در فرقه را كه فردي ثابت قادم  استانداري، صادق پادگان عضو فرقه دمکرات و مفاون پيشه

 و مناسب است مفرف كنيم. 

 منتظر دستوارت شما هستيم.

 قروفبا م.ج.

 ش.    1325مرداد1۹46/24آگوست15
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بيند استالين پس از توافق باا قاوام، در داال رهاا     مي ميرجفرر باقروف وقتيتوضيح مترجم: 
اش را هاي مادي و مفنوي به فرقه دمکرات آذربایجان است نهایات تاالش  كردن و قطع كمک

-مي كند تا استالين را از سياست رها كردن آذربایجان منورف كرده و او را وادار به ادامه كمک

ترسااند كاه   نماید باقروف در نامه زیر استالين را ماي  مهابادرقه دمکرات و جمهوري هایش به ف
اگر شوروي روابطش را با آذربایجان و جمهوري مهابااد ضافيف و یاا قطاع نمایاد انگلساتان و       

 راناماه  این آمریکا سفي خواهند كرد در آذربایجان دضور پررنگ داشته و تاثير بيشتري بگذارد. 
آید باقروف به استالين نوشاته و یکاي از مهمتارین اساناد اسات. ناماه       ر زیر ميكه ترجمه آن د

نتيجاه هيئات   اكتبار پاس از بازگشات باي    20مهار/ 28وري در مربوط به زماني است كه پيشاه 
یحيي در نخجوان با بااقروف دیادار كارده و در    آذربایجاني از تهران، به اتراق این هيئت و غالم

اند، آنان بر تحکيم استحکامات نظامي و كلي آذربایجان گرتگو نمودهاین دیدار در مورد وضفيت 
اناد بااقروف در   هاي سنگين از اتحاد جماهير شاوروي شاده  دفاعي تاكيد نموده و خواستار سالح

 F № 1, siy. № 89, iĢ № 112را به استالين نوشته: همين راستا، این نامه

 مسکو، كميته مركزي، رفيق استالين

ها وري، مفاون او صادق پادگان و فرمانده فدایيمهر در نخجوان با پيشه28اكتبر/20من در »
آنان گزارشي از وضفيت ایران ارائه دادند آنان گرتناد كاه    یحيي دانشيان دیدار كردم.ژنرال غالم

از دکومت تهران كه بازیچه انگلستان است انتظار هرگونه هجوم بر مواضاع فرقاه دمکارات را    
 يجه انتظار كمک دارند.دارند در نت

آید كه روديه مردم در آذربایجان خاوب اسات و نراوذ دکومات     هاي آنها چنين برمياز گرته
ها در بين رعایا تقسيم شده و ادامه دارد مردم بسايار  فرقه در بين مردم قوي است از اینکه زمين

اسات رواباط آنهاا باا      شان رو به پيشارفت ها نيز كارهاياميدوار هستند قواي نظامي و پارتيزان
اند اما اخيرا تهران عالوه بر اینکاه  هاي زیادي كردهكردها راضي كننده است آنها تاكنون كمک

ميليون تومان هم كه قرار بوده به آنها 20هيچگونه پول و كمک مادي به آذربایجان نکرده بلکه 
د امورات خود را بگذرانند اماا  تواننها ميبازگرداند برنگردانده است، در چنين شرایطي، آذربایجاني

 توانند كمکي بکنند.كه زیاد محتاجند نمي ها()بارزانيدیگر به كردها مخووصا به كردهاي عراق

اناد،  در چنين وضفيتي، ارتش دکومت مركزي در مرزهاي آذربایجان در دال تمركز و تجماع 
ساي بار علياه فرقاه     گروههاي دزد و تبهکار زیادي در تحت رهبري افسران و جاسوساان انگلي 

 اند.بوجود آورده

خواهناد قادرت   هاي مسلحانه ميتوان گرت كه آنها همه روزه در نوادي مختلف با هجوممي
عوامل مخالف فرقه، در داخل خاود آذربایجاان بواورت ففاالناه      فرقه دمکرات را امتحان كنند.
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 مشغول دسيسه و ایجاد شکاف در بين مردم هستند.

كنند كه جنگ در اراضاي آذربایجاان اجتنااب    ، هر روز شایفه پخش ميبه منظور ایجاد ترس
ناپذیر خواهد بود و اهاالي بایاد هار چاه زودتار از آذربایجاان خاارج گردناد.كردها را بار علياه           

 زنند.كنند و به اختالف آنها دامن ميآذربایجاني ها تحریک مي

یاز آماده در یاک دیادار     سركنسول جدید انگلستان كاه باه تبر  «كارس»مهر 25اكتبر/17در 
 وري پرسيده است:آمده در خالل صحبت، سواالت زیر را از پيشه وريغيررسمي به نزد پيشه

 خواهيد وسفت داده از نو برقرار سازید؟.فرودگاه تبریز را مي1

 خواهند آنرا سازماندهي كنند؟در فکر تجارت خارجي نيستند و نميآیا ها . آذربایجاني2

 ق آذربایجان، تاكنون ميادین نرتي آشکار شده است؟. در كدام مناط3

 . آیا ذخایر با ارزش دیگري غير از نرت وجود دارد؟4

خواهناد باا آنهاا    ها جهت استراده از فرهنگ دیگر كشورهاي اروپایي نماي . چرا آذربایجاني5
 ارتباط نزدیکي برقرار كنند؟

اي دمله باه شاهرهاي و روساتاهاي    . روابط آذربایجان با كردها چگونه است؟ آیا كردها بر6
 شوند؟ و غيره.آذربایجان آماده نمي

هاا گاردد در   وري جواب داده كه دليلي وجود ندارد كه باعث درگيري بين كردها و ترکپيشه
مورد برقراري ارتبااط باا فرهناگ كشاورهاي پيشارفته، دازب او آرزو دارد ناه تنهاا فرهناگ          

ر كل ایران گسترش یابد در جاواب باه بقياه ساواالت،     كشورهاي پيشرفته در آذربایجان بلکه د
وري پيشنهاد داده كه براي جواب آنها به دکومت تهران مراجفه كند چاون آن مساائل در   پيشه

 چارچوپ فرقه دمکرات آذربایجان نيستند.

كنند كه انتخاباات  وري  و دوستان او دساب ميدر ارتباط با رویدادهاي اخير در تهران، پيشه
ني ایران تا فلج كامل نيروهاي دمکراتيک و تا از ميان برداشتن مساله آذربایجاان باه درازا   پارلما

وري  و همکارانش مفتقد هستند كه تهاران در مقابال مسائله    خواهد كشيد. عالوه بر این، پيشه
آذربایجان، دو راه در پيش خواهد گرفت: یا متوسل بر دمله مسلحانه خواهد شد و یا قشون را به 

ف آذربایجان دركت داده و از طریق امضاي یک قرارداد ساازشِ صاوري و تقلباي، رهباري     طر
ژاندارمري و پادگان را بدست خود خواهد گرفت. تا بدین ترتيب، آذربایجان را به زاناو درآورد. در  
ارتباط با مذاكرات بفدي با دکومت تهران، آنها تاكيد كردند كاه بادون رهنمودهااي ماا گاامي      

نخواهند گذاشت اگر تهران بخواهد دمله نظامي بکند اهالي آذربایجان بدون چاون و  مستقل بر 
چرا به مقاومت خواهند پرداخت اما در چنين شرایطي باید به آنان پاول، اسالحه و اتومبيال داده    
شود. در مورد ميزان كمکها، قول دادند كاه در عارض دو روز، اطالعاات الزم را در اختياار ماا      

 دبير كميته مركزي دزب كمونيست آذربایجان )م.ج.باقروف(            خواهند گذاشت.



 354 انکار و مقاومت.../    

 48سند 

اسات در وقتاي كاه    1325آذر11موادف با 1۹46دسامبر2این سند مربوط به توضيح مترجم: 
گردد اما همچنان مقامات روسيه مخووصاا مولوتاف و   ارتش ایران آماده دمله به آذربایجان مي

كند و اینکه بهانه به دست دمکرات را به خویشتنداري دعوت مي وزارت امور خارجه روسيه، فرقه
اي مقامات تهران ندهند! در همين زمان یفني اول دسامبر موادف با ده آذر، رهبران فرقاه ناماه  

وري، شبساتري،  به باقروف نوشته و درصدد درخواست كمک از روسيه ميگردند این نامه را پيشه
باقروف یک روز بفد، درخواست آناان را باه اطاالع اساتالين ماي       اند.جاوید و پادگان امضا كرده

 رساند...

مطابق با نامه رمزي رفيق دكازانوف)یکي از مفاونين مولوتف(من تمام دستوراتي كه در ایان  
 نامه آمده بود با رهبران فرقه دمکرات در ميان گذاشتم.

كانم  ند براي شما ارسال ماي من پاسـ رهبران آذربایجان را كه از تبریز به آدرس من فرستاد
 اند:آنها در این نامه چنين نوشته

آمياز مشاکالت   رفيق باقروف، شما به خوبي مي دانيد كه ما براي رسيدن به دال مساالمت   
 خود، امتيازات عظيمي به دولت ایران داده ایم.

 اي]انجمان براساس توافقنامه با دکومت تهران، ما مجلس ملي خود را به یک مجلس منطقه
ایم؛ دولت ملي ما به طور كامل از بين رفته؛ انتواب یک استاندار و همچناين  ایالتي[تبدیل كرده

نياروي فادایي را    4000تمام مقامات ادرات آذربایجان توسط تهران را مورد موافقت قرار گرفته؛ 
مه قرار شاد  ایم؛ بر اساس توافقناهاي خود را فرستادهبه ژاندارمري تبدیل كرده و بقيه را به خانه

كه ارتش ملي ما را با نيروهاي ایراني ادغام كرده و یک فرمانده كل قوا از تهران منتوب كنند؛ 
ناپاذیر از  ]و[ زنجان و خمسه را به دکومت تهاران اعطاا كاردیم درداالي كاه بخشاي جادایي       

 آذربایجان و غيره بوده.

ام قارارداد باين ماا را نقاض     هاي ما، پس از یک تاخير نه ماهه، قونشينيبا تمامي این عقب
 كرده و به طور آشکار قود دارد تمامي دقوق ما را به زور از بين ببرد.

خواهد هيچکدام از نمایندگان ما به مجلس پانزدهم وارد شوند و بدون شاک، اگار ماا    او نمي
تاري از ماا طلاب خواهاد كارد و خواساتار       هاي سختاین را قبول كنيم، پس از آن، او خواسته

اند. چرا كه بفد از اینکه ات همه كساني خواهد شد كه در جنبش دمکراتيک ما شركت كردهمجاز
هاا،  اي كاه در زنجاان نسابت باه دماوكرات     ما زنجان را ترک كردیم او با تجاوزهاي ودشايانه 

همسران و فرزندان آنها )مانند كشتار، پرتاب مردم از پشت بام، قتل كودكان، خشونت عليه زنان 
قابل مردم و غيره انجام داد نيت خود را كامال آشکار سااخت. اكناون، قاوام هادفش     جوان در م

 اینست كه آزادیخواهان آذربایجان را كامال نابود كند.
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او نيروهاي مسلح بيشتري را در مرزهاي ما )زنجان، رشت، كردستان(متمركز كرده اسات در  
نيارو  10000منطقاه رشات    و در 12000نيروي نظاامي در قازوین و زنجاان     15000كردستان 

اند. این نيروها به توپ، اتومبيل زرهي، هواپيماا و ساایر تجهيازات مسالح هساتند.      متمركز شده
اند باه هماراه  عناصار    عالوه بر این، قوام گروهي از زمينداراني كه قبال از آذربایجان اخراج شده

ه انجاام كارهااي زیرزميناي و    ناراضي از دکومت آذربایجان را به آذربایجان فرستاده و آنها را با 
-آميز مشکالت اطمينان ميتوطئه در داخل آذربایجان گسيل داشته است.اگر ما به دل مسالمت

 دادیم اما اوضاع و شرایط كنوني غير از این است.داشتيم، همچنان به صبرمان ادامه مي

اهناد ماا را ناابود    خودر دال داضر یک انتخاب در برابر ما قرار دارد: زندگي یا مرگ.آنها مي
بينيم. درست است كه نيروهاي ما اندک هستند، جنگ افازار  كنند. ما این را با چشم خودمان مي

ما بسيار محدود است، اما مردم اعتماد كامل به دزب ما دارند و جمفيات ماا شاجاع و قهرماان     
س از آن باه كاوه   مان دفاع خواهيم كرد، اما اگر مجبور شویم پاست. ما با تمام نيرو از سرنوشت

 اندازیم.ها خواهيم زد و جنگ چریکي به راه مي

كنايم.  همه ما مردان و كودكان پير، پسران و دختران، زنان و مردان را براي مبارزه آماده مي
روديه مردم ما بسيار باالست و همانند روديه مبارزان فادایي و ارتاش ملاي ماسات. ماا مارگ       

دهيم.دست ماا تقریباا خاالي اسات اماا      و اسارت بار ترجيح مي آورشرافتمندانه را بر زندگي شرم
 اند.نيروهاي مرتجع تا دندان مسلح

-گروههاي جدیدتري از دهقانان، كارگران و روشنرکران به ما رجوع كرده و درخواسات ماي  

كنند تا آنها را به جبهه جنگ بررستيم اما ما دتي یک ترنگ نيز براي مسلح كاردن ایان افاراد    
اي نداریم. عالوه بار  توپ در آذربایجان و كردستان داریم اما هيچ گلوله 4ما در مجموع نداریم. 

این، دو خمپاره انداز داریم كه بخاطر نبون خمپاره فاقد استراده هستند. در این رابطه، ما بشادت  
هااي دشامن باا مشات و     ما در برابر تانک فدائيانبه كمک شما نياز داریم. هر چند بدون ابزار، 

 روند، اما این كافي نيست.چماق به ميدان مي

دانيد كه مردم آذربایجان دوست نزدیک اتحاد جماهير شوروي هستند. شما شما به خوبي مي
كند تا نروذ شوروي و جبهه آزادي را دانيد كه با تخریب آذربایجان، قوام تالش ميبهتر از ما مي

ربایجاان شاوروي كاه بارادر ماا هساتند از شاما        در سراسر ایران نابود كند با اعتقاد به ملات آذ 
 درخواست كمک و تحویل سالح داریم.

با این كمک شما و با عشق مردم ما به آزادي، ما دکومت ارتجاعي را نابود خاواهيم كارد و   
 گردانيم.آن را به تهران برمي

ي دولتاي  كنند.خلق و خوي نيروهاتمام نيروهاي آزادیخواه ایران، براي ما آرزوي موفقيت مي
 در همه چيز خوب نيست.
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اگر ما موفق شویم در یک یا دو مورد ضربه بزرگي به آنها وارد كنيم همه آنها فارار خواهناد   
كنند اما دستان ما غيرمسلح كنند چون آنها با ما همدردي ميكرد و یا شروع به تسليم شدن مي

 ت به ما داده شود.است.ما از شما درخواست كمک داریم و این كمک باید در اسرع وق

 بدون سالح نيروي ما تحليل خواهد رفت و روديه مردم تضفيف خواهد شد.

در دال داضر هيچ راهي جز مبارزه باراي ماا نماناده اسات، در داال داضار در دهاان هار         
وجاود نادارد. شافار اماروز ماا       "مرگ آري اما عقب نشيني نه"آذربایجاني شفار دیگري غير از 

با ]این[ شفار دزب ما و مردم ما به جلاو   "زاد یا مرگِ شرافتمند و غرورآميزیا  زندگي آ"اینست 
 كنند، اميد زیادي به استالين بزرگ دارند.دركت مي

هاا در انتظاار كماک شاما     رفيق باقروف باور كن! این واقفا روديه مردم ما است. همه چشم
 هستند و این ادساس طبيفي آنهاست.

آیا برادران ما در آن سوي رودخاناه  "پرسند: ن، دهقانان از ما ميدتي در دورتر نقاط آذربایجا
آیا قوام خونخوار، مانند یاک جاانور،    "كنند؟دهند و به ما كمک نميواقفا به ما سالح نمي ارس

 "واقفا ما را در مقابل چشم دولت شوروي بزرگ ذبح خواهد كرد؟ 

 ادساسات مردم ما در دال داضر چنين است.

 ، نامه ما را به استالين بزرگ ارائه دهد.كنيماقروف درخواست مياز رفيق ب ما

 وري ، شبستري، پادگان، دكتر جاوید.پيشه

ها وضافيت ساختي دارناد و    م كه آذربایجانيكنم الزم است گزارش كن)باقروف( فکر ميمن
مله بتوانناد  قرار دهيم تا در صورت دتوانيم آنها را در اختيارشان كه مي هایي دارندنياز به كمک
كنند دفاع كنند. در همان زمان ما باید قطفاا آنهاا را از دملاه باه     هایي كه اشغال مياز موقفيت

نيروهاي ایران محروم كنيم. در این راستا من به طاور كامال دیادگاه رفياق ساادچيکف را باه       
 نوامبر منتشر شده است. 30خود از  215گذارم. در تلگراف شماره اشتراک مي

 كنيم.فمل هاي شما را درخواست ميدستورال

 م..باقروف

 1325آذر1۹46/11دسامبر 2
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به استالين نوشته و مربوط به زماني اسات  1325آذر11این نامه را باقروف در توضيح مترجم: 
گردد و فرقه دمکرات نيااز باه ساالح    كه ارتش مركزي ایران براي دمله به آذربایجان آماده مي

المقادور  خواهاد دتاي  اي سنگين داشت و در این نامه باقروف از اساتالين ماي  همخووصا سالح
آباد در اجازه دهد تفداد افسر و كارآموزاني كه از آذربایجان ایران در مدارس نظامي باكو و كيروف

هااي  هاا و خمپااره  دال تحويل هستند و متخوص تانک و توپ هستند آنها را به همراه سالح
اماا جاواب ساران    « ش آلمان به كمک فرقه دمکرات به تبریز فرستاده شودغنيمت گرفته از ارت

آمياز  مسکو در مقابل هرگونه كمک نظامي، خاموشي بود و همچنان چشم انتظار دال مساالمت  
 السلطنه بودند!...بحران توسط قوام

F № 1, siy. № 89, iĢ № 112 
 مسکو، كميته مركزي، رفيق استالين

-ارآموزان از آذربایجان ایران در مدارس نظامي باكو و كيروفافسر و ك 375از ماه مي 

آباد در دال تحويل هستند در ارتباط با تغييراتي كه در اوضاع ایاران پايش آماده اسات ماا دو      
دسته، گروهي متخوص تانک و گروهي متخوص توپ از قبل در منطقه نخجوان آماده داریام  

هاي غنيمت گرفته از ارتش آلمان باه آذربایجاان   پارهبا اجازه شما آنها را به همراه سالدها و خم
 ایران فرستاده شود.

 ما منتظر شنيدن دستورات شما هستيم.

 ي.ي.ماسلنيکف

 م.ج.باقروف

 1۹46دسامبر2
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این سند مربوط به آمادگي دکومت ایران براي دمله باه آذربایجاان اسات و    توضيح مترجم: 
آنهاا را بار علياه فرقاه دمکارات       تسليح ساران قبایال شاهساون،   خواهد از طریق تطميع و مي

 اند...فرستاده 1325آذر1346/13دسامبر 4برانگيزاند گزارش را جاسوسان شوروي در 

 منطقه آذربایجان MVDاداره نيروهاي مرزي 

 باكو L-15470 1۹46دسامبر  4

 فوق سري

 "K"سري 

 فايق یفقوبيت جمهوري آذربایجان. رفبه وزیر امور داخلي امن

 به وزیر امور خارجه امنيت جمهوري آذربایجان. یميليانف

وارد  1۹46دساامبر   4مجتمع مرزي كه در  42[ 1بر اساس اطالعات زک. شبکه نمایندگي ]
در شهر اردبيل یک كنررانسي با شركت سران  1۹46دسامبر  5یا  4شده، مفلوم گردیده است در 

رگزار شده یک شخص آمریکاایي بناام الکسااندر گرگاورین     قبایل شاهسوان در خانه فرماندار ب
اند تا در این كنرارانس شاركت كنناد. آنهاا     گري عراق، شهر تبریز را ترک كردههمراه با كنسول

مبل  زیادي را در اختيار دارند و قود دارند به رهبران قبایال شاهساون رشاوه بدهناد و آنهاا را      
 تسليح كنند.

 .اطالعات نياز به تأیيد دارد

را جهات   zakیک دستور به گروهي داده شده است تا این اطالعات دریافت شده از طریاق  
 اطمينان مجددا بررسي كند. 

 شبکه نمایندگي

 مفاون سربازان مرزي وزارت داخله منطقه آذربایجان، سرهنگ كاچاراوا/امضا شده.
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وري، شبساتري،  فاي گردیاد پيشاه   وقتي توميم آغاز دمله به آذربایجان قطتوضيح مترجم: 
اكنون براي ماا  » نامه مرولي به باكو ارسال كرده و نوشتند كه1325آذر  10جاوید و پادگان در 

خواهند ما را نابود كنند ما مرگ شرافتمندانه را ترجيح مساله مرگ و زندگي مطرح است آنها مي
ه زده جنگ پارتيزاني باه راه  دهيم درست است كه سالح كم داریم و اگر مجبور شویم به كومي
 «اندازیم تمام پيران، كودكان، جوانان و زنان ما نيز آماده مبارزه اند...مي

ش. ارتش مركزي دمله خود را بر آذربایجان آغاز كرد ميرجفرر بااقروف یاک   1325آذر13در 
ح براي و تقاضاي سالفرستد ستالين گزارش زیر را ميبه ا 1325آذر 14روز پس از آغاز دمله، در

 كند...فرقه دمکرات كرده و البته استالين با هرگونه كمک نظامي به فرقه دمکرات مخالرت مي

F № 1, siy. № 89, iĢ № 112 
 به رفيق استالين كميته مركزي،

آدر. قشاون ایاران از   13دساامبر/ 4گاردد در  ایم تقدیم شاما ماي  اطالعاتي كه از تبریز گرفته
هاي جلودار قشون ارتش ایاران باا قاواي    دركت است بين بخششته بسوي ميانه در ذزنجان گ

هایي رخ داده است و جنگ چند ساعت دوام داشاته اسات. قشاون ایراناي از     آذربایجان درگيري
هااي پاارتيزاني   كنناد در نتيجاه ایان جناگ، دساته     تانک ، توپ صحرایي و خمپاره استراده مي

فاعي جدیادي مساتقر   ترک كرده و در موقيت دآذربایجان روستاي رجفين و ایستگاه راه آهن را 
وري  یحياي دانشايان فرماناده گروههااي پاارتيزان مياناه باه پيشاه        ي كه غالمشدند. در تلگراف

 و افسران ویژه بررستند از تلگاراف  هاي ضد تانکفرستاده خواهش كرده كه براي كمک، سالح
لخال و تورف اردبيال در اطاراف   آید كه ارتش ایران براي دمله به خدیگر دانشيان چنين برمي

 در دال تجمع هستند.« ارمغان»و « تزرون»روستاهاي 

در تبریز  وري از طریق رادیو مردم را در جریان هجوم ارتش به آذربایجان گذاشته است.پيشه
 وضفيت جنگي داكم است.

-ماي كنناد و  از تمام روستاهاي آذربایجان مردم به كميته مركزي فرقه دمکرات مراجفه ماي 

تواناد خاواهش   ري فرقه نماي لح نمایند. اما چون سالح نيست رهبخواهند آنها را براي دفاع مس
 آنها را بجا بياورد.

هزار ترنگ، بيست سالح  5توپ،  16 خواهد دداقل دست كم:رهبري فرقه بار دیگر از ما مي
 ضد تانک مقداري گلوله و خدمه بدهيم.

 م.ج.باقروف

 1۹46دسامبر5
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هايچ كماک و دتاي جاوابي از ساوي       ،هاي مکارر چون در مقابل درخواستيح مترجم: توض
ي ف تلگرافآذر. ميرجفرر باقرو15دسامبر/ 5نشد و اوضاع بشدت پيچيده و بحراني بود در  استالين

دانيم فرستاده و از او درخواست مالقات كرد البته ما نميكه تنها داوي یک سطر بود به استالين 
اما در این شکي نيست كه هيچ تااثيري بار وضافيت وخايم      ي صورت گرفته یا نه.چنين مالقات

 فرقه دمکرات نداشته است:

 مسکو به رفيق استالين

 «در ارتباط با آذربایجان ایران از شما تقاضاي مالقات دارم»

 م.ج.باقروف  

 1325آذر  1۹46/14دسامبر5
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يم كه آیا این مالقات باين بااقروف و اساتالين صاورت گرفات یاا       دانما نميتوضيح مترجم: 
نتيجاه باودن آن را نشاان    صورت نگرفت البته چندان مهم هم نيست چون رخدادهاي بفدي بي

داد در این شکي نيست كه نه تنها مقامات مسکو به هيچکدام از تمناهاي باقروف باراي كماک   
فته بودند كه فرقه را بدست خود قرباني كنند در به فرقه توجه نکردند بلکه آنان توميم جدي گر

هاي روستائيان، روشنرکران، اعضاي دالي كه در همين روز كميته مركزي فرقه دمکرات اتحادیه
دزب دمکرات و زدمتکشان را دعوت به مبارزه كرده و در تبریز و دیگر جاهاي آذربایجان عمال 

د توسط پليس فرقه نابود شدند اما در هماين  كردنقوام كه به منزله ستون پنجم دشمن عمل مي
باار  وري، جاوید و پادگان تحویل داد در این دستور خيانتیف دستور استالين را به پيشهروز، قلي

اي به شاه و آمده بود كه هرگونه مقاومت كنار گذاشته شود و دتي توسط جاوید و شبستري نامه
 ي در مقابل ورود ارتش به آذربایجان را ندارند.قوام نوشته و اعالم كنند كه هيچگونه مقاومت

آذر، رهبران فرقه دمکرات آذربایجان خطاب به 17دسامبر/8این آخرین و مهمترین نامه را در 
گردناد  نویسند و براي آخرین بار خواهان كمک نظامي از اتحاد جماهير شوروي ماي استالين مي

 ش.1325آذر17ع؛ در هاواي گارگ و مايش    اصل نامه به تركي و در تبریز نوشته شاده. در واقا  
كنند رهبران فرقه دمکرات آذربایجان آخرین تالش خود را براي اخذ كمک فوري از استالين مي

آنان، نامه را از طریق كراسنيـ سركنسول اتحاد شوروي در تبریز بوورت محرمانه باه اساتالين   
 فرستند...  مي

 فوق سري

 یادداشت

 یک پيام تلگرافي از تبریز

بحث مربوط به نرت تنها در صورتي به نرع اتحاد جماهير شوروي تماام خواهاد شاد كاه در     
پشت آن نيروهاي اجتماعي ایستاده باشد نيروهایي كه در زمان داضر در نقاط مختلف ایاران در  
دال سركوب شدن هستند در آذربایجان قدرت قابل توجهي داریم كه مي تواند فشار جادي بار   

 كند.دولت تهران وارد 

توانناد از ماا   در دال داضر، نيروهاي دموكراتيک و آزادیخواه در مناطق مختلاف ایاران ماي   
دمایت كنند، اما متأسرانه اگر وضفيت موجود ادامه یابد، قدرت ما از باين خواهاد رفات و در آن    

سياسات خطرنااک خاود را     توانند بادون كاوچکترین ماانفي،   صورت، قوام و سایر مرتجفين مي
 ل خود و كشورهاي بيگانه پيش خواهد برد. مطابق مي

توانند هواداران واقفي اتحاد جمااهير شاوروي   فقط نيروهاي مترقي و دموكراتيک مردم مي  
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باشند و بنابراین، این نيروها باید مورد دمایات قارار گيرناد و باه ویاژه از جنابش دموكراتياک        

 .آذربایجان ]الزم است[ دفاع و دمایت شود

ه یادآوري است كه كشورهاي خارجي كه در ایران در سياست ففال هساتند،  همچنين الزم ب
اند به ویژه انگلستان، هميشه در تالش است تا طرفداران خود نيروها و نروذ خود را كنار نگذاشته

را درظ كند ، اعتماد آنها را جلب كند و از آنها براي منافع خود استراده كند. باه عناوان مثاال ،    
ند در دوادث قشقایي خدمت كنند در آنجا، یاک راهپيماایي مسالحانه بازرگ، علياه      توانآنها مي

 دهند.نمي را ها به دولت ایران، اجازه خلع سالح این قبایلدولت سازمان یافته و اكنون انگليسي
 كنناادهااا و دیگاار مناااطق جنااوب كااه اقااوام در آن زناادگي مااي    هااا، بختياااري قشااقایي

اند كه هر روز، نيروهاي ارتجاع را در این منااطق  لستان تبدیل شدههاي تسخيرناپذیر انگبه قلفه

 .كنندپشتيباني و تقویت مي

، مطبوعاات دسات   از بازگشت نمایندگان ما از تهاران دانيد كه پس شما خود بسيار خوب مي
راستي و ارتجاعي آنجا، براي نابودي آزادي و مجموعه دستاوردهاي نهضت دموكراتيک ماا، باا   

-كردناد. قاوام  نظامي به آذربایجاان را تبليا  ماي    ار جدي و پر درارت ضرورت دملهلحني بسي

گرات، در تلگرافاات و   راي تامين آزادي انتخابات ساخن ماي  السلطنه نيز كه قبال از اعزام نيرو ب
هاي خود علنا و رسما اعالم كرد كه براي خاتمه دادن به نهضت و ناابودي ساران آن باه    بيانيه

خواهد كرد. سرانجام این مسئله در درف و نوشته محدود نماند و ساعت هرات   آذربایجان دمله
 12قبل از ظهر روز سيزدهم همين ماه ]آذر[، نيروهااي مسالح اعزاماي او ، در منطقاه رجفاين      

را زیر آتش ترنگ، مسلسل، توپ و تاناک گرفتناد و كوشايدند     هاي فدایي ماساعت تمام پست
این، برخالف موافقتنامه امضا شده، نيروي مسلح به زنجان اعزام  وارد اراضي ما شوند. گذشته از

نموده و برخالف نامه رسمي مفاونش مظرر فيروز، فئودال مشهور ذوالرقاري و دیگران را نه تنها 
 از زنجان دور نکرده، دتي به او درجه سرهنگي داده ، مسلح نموده به مقابله با ما فرستاده است.

-پاي موافقتنامه با ماا و زیار ناماه   ند كه قوام ا هنوز مركب امضایش  دهاینها همه نشان مي

شارمي آنهاا را نقاض كارده و     هایش به دكتر جاوید ا استاندار آذربایجان ا خشک نشده ا با بي   
و در اندیشه اجراي تفهدات رسامي كاه در   نيت پليد خود را علني ساخته است. روشن است كه ا

ایجان به نمایندگان شوروي ا كه خود آنها را واسطه سازش باا   آميز مسئله آذربباره دل مسالمت
ماناد و آن  در برابر خلق آذربایجان بااقي ماي   ما قرار داده ا نيست. در چنين دالتي تنها یک راه 

 راه، دفاع از آزادي با نيروي سالح خود و قهرماني جوانان خویش است...

مان را به انجمان  لغي كردیم، مجلس مليملي خود را مما در اجراي این موافقتنامه، دکومت 
پردن اختيار ایالتي تبدیل نمودیم، دسته جات فدائي را به سازمان نگهبان مبدل ساختيم؛ آماده س

مان به آنان شدیم و شروع به تحویل همه عایدات خود باه خزاناه آنهاا    و فرماندهي قشون ملي
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اویزي به دست آنها داده نشود. قاوام باا   یفني بانک ملي كردیم. اینهمه به این خاطر بود كه دست
ار را باه آنجاا   هاي خود افزود و سر انجاام كا  هاي ما هر روز بر خواستمشاهده این كوتاه آمدن

 باره به آزادي خاتمه دهد...یکه خواهد با یک دمله، برسانيده است كه مي

تماعي پشات آن  سود اتحاد شوروي دل شود كه نيروهاي اجه تواند بمسئله نرت هنگامي مي
در داال ساركوب شادن و از     ايالفادهه شکل فوقباشند. همين نيروها اكنون در سراسر ایران ب

اند. ما در آذربایجان، نيروي قابال تاوجهي   نابود نشدهاند. ولي این نيروها ]هنوز[ كامال بين رفتن
تواند نيروهاي ما ميان وارد كنيم. این امکانات توانيم فشار جدي براي دکومت تهرداریم كه مي

آزادیخواه و دموكراتيک دیگر نقاط ایران را تقویت كند. متاسرانه اگر كار به این منوال پيش رود، 
نيروي ما نيز بسرعت از دست خواهد رفت. آن هنگام قوام و دیگر مرتجفين سياست خود راا بي 

-دساب باز كردن روي دسندر سياست، آنکه مانفي بر سر راه باشد ا انجام خواهند داد. در كل  

نيت قوام و یا یک كارمند دیگر دولتي خطرناک است. تنها طرفدار جدي سياست شوروي، بخش 
ماين  ه این طيف، باید تقویت و دمایت شود. به پيشرفته و آزادیخواه خلق است و بخاطر همين،

 درظ كرد و از آن مراقبت نمود.باید خاطر است كه باید نهضت آذربایجان را 

[ سياست، هرگز دخيل درن نکته را نيز باید در نظر داشت كه در ایران، كشورهاي خارجي ]ای
كنناد باا نيرومناد نگهداشاتن     ها سفي مياند. بویژه انگليسيروذ و نيروي خود را از دست ندادهن

ي داميان خود، اعتماد آنها را جلب كرده و در موقع لزوم از آنها استراده كنند. مثال دادثه قشاقای 
پا ر هاي بزرگي عليه دولت بدانيد كه در آنجا چندین بار شورشرا در نظر بگيریم. شما خوب مي

اند. قشقایي ها خلع سالح آنها را به دولت ایران نداده ها تا امروز امکان، انگليسيهمه شد. با این
آنها روز  ند. كهاها مبدل شدهموجود در جنوب به دژهاي انگليسي ها و دیگر طوایفبختياريو یا 

 گردند.ها تقویت ميبروز نيز توسط انگليسي

تاوان یاک   توان بپا خيزاناد. و هميشاه نماي   دانيد كه توده را هميشه نميشما خود خوب مي
گاردد. در  ه وقت فاراهم نماي  اي همكرد و زمينه براي نهضت عظيم تودهجنبش را سازماندهي 

ترقيخواه اجتماعي در ایران و یاک نهضات    روهايهاي عظيم، نيبسيار و فداكاري ي عللنتيجه
بزرگ در آذربایجان شکل گرفته است. این نهضت داامي مساتقيم دولات شاوروي و پشاتيبان      

اي براي سياست شوروي است كه از طریق ایران است. این نيرو سالح برنده سياست شوروي در
 ي بزرگ خواهند گشت. هاي ایران قادر به انجام كارهاآن اتحاد شوروي نيز مانند خلق

، باه ایان زودي دیگار    برودهاي عظيم است و اگر از دست جنبش آذربایجان، آماده فداكاري
 توان بوجود آورد.چنين جنبشي نمي

توانناد مسالحانه   نقاط دیگر ميهاي ستمدیده یونان و اندونزي و یا دانيم كه چرا خلقما نمي
ید با دست خود، خود را تسليم جالدان كنيم. این ناه  در راه آزادي خویش مبارزه كنند، ولي ما با
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فقط درف ما، بلکه گرته آشکار مردم ما و اعضاي برجسته دزب ماست. فرقه ما و خلق ماا بماا   
و نوشته را  توانيم درفیگر نميمي گویند كه با اینهمه دالیل و مداركي كه در در دست داریم، د

آید. اگار  رود و دیگري بجاي او ميعتماد نمایيم. قوام ميو دیگران االسلطنه باور كنيم و به قوام
ما با نيروي مسلح خود ارتجاع را در هم نکوبيم، سياست هرگز به سود ما نخواهد چرخياد. هايچ   

توانيم خود را گول بزنيم. امکان امروزي را نبایاد از دسات   يني براي ما وجود ندارد و ما نميتضم
مواره ما را مذمت خواهد كرد. در جهان هيچ ملتاي خاود بدسات    داد. ما اگر چنين كنيم تاریـ ه

 قدرت خود را نابود نکرده است. ما نيز نباید چنين كنيم. ،خویش

 دمله خائنانه نيروي اعزامي قوام به ما، هيجان شدیدي در ميان مردم ما بوجود آورده اسات. 
خواهند. این نيز بيانگر الح ميند و براي دفاع از آزادي سكنردم گروه گروه به فرقه مراجفه ميم

جدي روديه مردم ماست. روديه چند فئودال و یا چند عنور ارتجااعي دیگار مانناد اميرنوارت     
، نمي تواند بيانگر روديه خلق باشد. روديه هامامي، سرلشکر مقدم و ذوالرقارياسکندري، جمال ا

تواند باشاد. ولاي   ت كه چگونه مياند ا روشن اس هایشان را از دست دادهآنها ا كه آقایي و زمين 
اناد، آمااده هرگوناه فاداكاري در راه     تایي كه آزادي و زمين بدست آوردههاي شهري و روستوده

دست آوردهایشان هستند. اگر ما امروز امکان دهايم كاه آزادي آناان از باين بارود، دیگار بپاا        
د كرد. توده نه فقط از ماا،  خيزاندن آنان ممکن نخواهد گشت. آنها دیگر به كسي اعتماد نخواهن

آیند نا اميد و مایوس خواهد گشت. نيارو و  ه ميدان ميبلکه از همه نيروهایي كه با شفار آزادي ب
 قدرت ما نيز در گرو اعتماد و ایمان مردم به ماست.

 خلق آذربایجان، رهبر آن فرقه دموكرات و سران فرقه دو انتظار از دولت شوروي دارند:

مان پابرجاست مقدار كمي به ما سالح داده مرزهایمان باز هستند و قدرت ملي مادام كه :اوال
رادتاي قاادریم   ه شود. زیرا اگر كار به این روال پيش رود، این كار دیگر ممکن نخواهد شد. ما ب

از آن مطلع نشاود. پاس از    دشمنانها را چنان مخريانه بدست قواي ملي برسانيم كه این سالح
خاواهيم.  خت خواهد بود. ما سالح زیاادي نماي  انجام این كار بسيار س ،گيريدر تشدیدشروع و 

 ناگزیر نشوند با دست خالي جلوي دشمن بروند. فدائيانمنظور ما اندک مقداري است تا 

داال كه قوام جنگ را شروع كرده و به ریختن خون برادران ما پرداخته است، اجازه داده  :ثانيا
ا در تنگنا قرار دهيم، تا از این طریق امکان قيام آزادیخواهان همه جاي شود ما نيز از هر سو او ر

ایران را فراهم كرده، نهضت بزرگي در سراسر ایران آغاز نمایيم و با سرنگون سااختن دکومات   
 ارتجاعي تهران، دکومتي دموكراتيک بجاي آن مستقر سازیم.

دکومت ملي خویش رابطه كنيم و  اگر این كار به صالح نيست، بگذارید از تهران كامال قطع
دو  . سياست شوروي هر كدام از ایان به راه دل اخير بيشتر تمایل دارد(مردم ما را بوجود آوریم.)

 توانيم آنرا شرافتمندانه اجرا كنيم و موفق گردیم.راه را كه انتخاب كند، ما مي
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يماي دقيقاي خاود را   قوام قبل از آنکه فرماندهي نيروهاي مسلح ما را در اختياار بگيارد، سا   
انادهي  نشان داد. این ، خوشحال كننده است. او اگر این كاار را بفاد ] از در دسات گارفتن فرم    

كرد. مردم آذربایجاان از دملاه اماروز او    داد، ما را یکسره نابود مينيروهاي مسلح ما[ انجام مي
ا فاقد تاوان دفااعي   كار را زماني انجام دهد كه م توانست اینكند. او ميساس خوشبختي مياد

اساتراده شاود ماا    باشيم. دال آنکه امروز این امکان دفاعي وجود دارد. اگر از این توان درسات  
، اگر اندكي تاخير شود و یاا تردیاد بخاود راه دهايم، ایان      هایمان دست یابيمقادریم به خواسته

، شاوند و ارتجااع  ترسند، ماایوس ماي  ت. چنانکه در باال گرتيم مردم ميامکان از بين خواهد رف
سازد. این نيز به مفني از دست رفتن نروذ و قادرتي اسات كاه    قواي آزادي را منهدم و نابود مي

 ،هاي طوالني كوشش و زدمات بدسات آورده اسات. در نتيجاه    سال ياتحاد شوروي در نتيجه
ایاران   از دوره رضاخان در ایران بالکل به آغوش انگليس و امریکا مي افتد، دسپوتيسمي شدیدتر

یابد. در چنين دوره و در چناين  ه هيچ عنوان امکان دركت نميآید و سياست شوروي بپيش مي
ت شوروي در ]موضوع[ نرات كاامال   شود و دولمي بيهودهشرایطي سخن گرتن از نرت در ایران 

 بازد. در این هيچ تردیدي نيست.مي

ياسات ترقيخواهاناه در   شکست سياست شوروي در مسئله نرت در ایران، به مفني شکست س
هاي دموكراتيک در خاور زمين خواهاد زد. زیارا   ایران است. این شکست ضربه بزرگي به جنبش

همانگونه كه جنبش آذربایجان تاثير عظيم و مثبتي بر جاي نهاده است، شکسات آن نياز تااثير    
 منري عظيمي برجاي خواهد نهاد.

هاا دال شاود. هار     كه با مذاكرات و توافاق  گذشته استكنيم: كار از آن ما باز هم تکرار مي
، دولت هاي انگليس و امریکاكند، دولتشوروي براي صلح و مسالمت تالش مياندازه كه دولت 
 كنند و امکانات ایان جناگ و خاونریزي را   چندان به جنگ و خونریزي تحریک ميایران را صد 
یک افسانه نيست. سايل اسالحه از   نمایند. دریافت مبالغي كالن از امریکا توسط قوام فراهم مي

هاایي كاه توساط    انگلستان و سایر كشورهاي ارتجاعي بسوي ایران سرازیر شده اسات. ساالح  
-و عليه ما مورد اساتراده قارار ماي    شونداند، مستقيما در زنجان تخليه ميها بارگيري شدهنواگ

به دست سياست خائنانه  يم بهانهگوئخواهيم. ما ميما از دولت شوروي كمک زیادي نمي گيرند.
ماا عالقمناد   ه تواند چنين وانمود كند كه دیگر بوي داده نشود، دتي دولت شوروي ميضد شور

خواهد با ميانجيگري دولت شوروي مسئله باا مساالمت   يست. اما داال كه دولت تهران نمينيز ن
تهاران باا هماان    خواهيم[ دولت شوروي هم بما امکان دهد كه ما نيز با دولت دل شود، ]ما مي

 روشي كه او در پيش گرفته است، رفتار كنيم.

اي داخلي است، ماا  گویند مسئله آذربایجان مسئلهها ميها و امریکایيدال كه قوام، انگليسي
هنگامي كه به آذربایجان دملاه   گویيم چنين است. بگذارگيریم و ما نيز ميرا برال نيک مي این
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گاوئيم مسائله آذربایجاان    نها را به سنگ بکوبناد. ماا نياز ماي    ر آآذربایجان س فدائيانكنند، مي
كنيم. كسي دق ندارد در شاوراي  این مسئله داخلي را خودمان دل مياي داخلي است. ما مسئله

 امنيت و یا در یک كشور خارجي عليه اتحاد شوروي هياهو بپا كند.

نگاه در صاورت مراجفاه   يرد، آتحاد شوروي مخريانه انجام گچنانکه در باال گرتيم اگر كمک ا
 دولت ایران به شوراي امنيت، سندي در دست نخواهد داشت.

كنيم. دیگر توافقات و مذاكرات سودي نخواهناد بخشايد. چشام    در خاتمه بار دیگر تکرار مي
بينند. شماست[ و نجات را در ]كمک آن[ مياميد همه خلق ، فرقه و رهبران آن به ]یاري كشور 

 بکنيد تنها دادن مقدار كمي سالح ] به ماست[. آنچه شما باید

ما بکنيد هم ه خواهند. اگر شما این كمک را بدر دال داضر دهها هزار دهقان فقط سالح مي
گرنه خطر بسيار نزدیک  و را از خطر نجات خواهيد داد آزادي مردم ایران و هم سياست شوروي

 و بسيار عظيم است.

رد قوام دمله را براي مدت كوتاهي متوقف سازد، نباید فریب مجددا تاكيد مي كنيم. امکان دا
اي تردید نداریم كاه او خاود را بطاور    ر مانوري بيش نخواهد بود. ما ذرهكا این كار را خورد. این

كند و در دال داضر، راه دیگري براي ما نماناده  نابودي نهضت آذربایجان آماده مي جدي براي
 است.

بهم بيشتر از دمله است. این وضع به تدریج موجب ناابودي ماا   خطر بالتکليري و وضفيت م
 خواهد شد و ما را نابود خواهد كرد.

 صبرانه در انتظار كمک مختور شما هستيم.بي

 ، پادگان، شبستري، دكتر جاوید، دانشيانوريبا ادترام صميمانه: پيشه

 1325آذر1۹46/16دسامبر 7

 یفقلي 

 ن/ژنرال یميليانف/امضا وزیر امنيت ملي جمهوري آذربایجا
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 .1377،جهوزارت خار ، تهران،:علل تداوم بحرن آن پس از انقالبكردستان، درضايدمپور، یيجال

 .1380تهران: نشر ورجاوند، بیگانگان، ما و اهلل،  ، نورتجهانشاهلو

 .138۹، خرم آباد، لر از لرستان به خراسان ریعشا دی: خاطرات تبعریملک دلگ ،يدعليام ،يداتم 

 .1387از پژوهشگران، تهران: يبکوشش جمف ،یتا فروپاش یریحزب توده از شکل گ

 .1387رازه،یهران:ش.تیترجمه منصور صفوت آعاز جنگ سرد.: رانیا جانیآذربا ل،یجم ،یحسنل

 .1372آلمان ]كلن[:، نشر آذربایجان، ، لحظاتی از زندگی صفر قهرمانیاندقي، بهروز، 

 .1357ترجمه دسين ابوترابيان، تهران: پيام، اطرات آقابکف، خ

 .1372تهران: طرح نو، ،يمجدآباد يبکوشش مجتب ،یبهبود خاطرات

 .1362تهران: هرته، فرصت بزرگ از دست رفته،  انور،،يا خامه

 . رانیا يپژوهش، انتشارات و آموزش، تهران، سازمان اسناد مل تیری، به كوشش مدو فرهنگ خشونت

تهران:  ،يسنجر دونیترجمه فر ،یمهربان و دوست داشتن یو مردم زیشگفت انگ نیسرزم ،اميلیو داگالس،

 .1377گوتنبرگ، 
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 1348تهران: ابن سينا، زمین زردشت، سردهقان، علي، 

 ، 4ج 1371تهران: عطار، . ،ییحی اتیح ،ییحی ،يآباد دولت

 .1357 ر،يكب ريام تهران، ،يترجمه رضا علوم ،یاسیاحزاب س، سیمور دوورژه،

 .1364ترجمه محمد رفيفي مهرآبادي، تهران: عطائي، تاریخ جنبش كمونیستی در ایران، ، سپهر، ذبيح

 ، دو جلد.1377، ایران، تبریز: مؤلف، توركلرینین اسکی تاریخیمحمدتقي،  ، ذهتابي

 .1372تهران، پازنگ، ،دوم یبزرگ در جنگ جهان یو قدرتها رانیا، رجیا ي،ذوق

 .1371، تهران، اطالعات،ي، ترجمه صهبا سفيدشوق آموختنبالد،  يآرچ روزولت،

 .1، جلد 1368دكترمحمود افشار، چاپ اوّل،  ادموقوفاتيافشار، تهران، بن رجیا ي، گردآوردر آذربایجان یفارس زبان

 .1372 ن،یپرو، تهران ات،يترجمه كاوه ب ،در دوره رضاشاه سیو انگل رانیا یاسیروابط س خیتار، اصغر يعل زرگر،

 .1372.آلمان:نهيبهرام چوب شیرایبه كوشش و و، دهیشم نامهیزندگ

تهران:]  1325تا دی ماه  1320های من در آذربایجان از شهریور ماه  أموریتخاطراتی از مزنگنه، ادمد، 

 .1353نا[،  بي

 .1343نا،  تهران: بي كمونیزم در ایران،زیبائي، علي، 

 .1377، تهران: ققنوس، گذشته چراغ راه آینده استسازمان جامي ]جبهه آزادي مردم ایران[، 

 .7880ص10 رجي، تهران اساطالسلطنة نامه خاطرات عینروز السلطنه،نيع رزايقهرمان م سالور، 

 .1385ران،یتهران، موسسه مطالفات ا ان،يتبرائ نصراالدی ترجمه ،جابر خزئل بن خیحکومت شتئودور،  اميلیو سترانگ،

 .1381، سنندج ، يرئوف كریم ،، ترجمهكردستان یتاریخ جنبشها، عالء الدین، يسجاد

 .1381كانون فرهنگ و هنر، ز،یتبر ، هاینولشهر ا زیتبرنيا، صمد، يسردار

 .1.ج1370،ياسيس ي، تهران،موسسه مطالفات و پژوهشهاو سازمان حزب توده استیس

 .1386،نشر اختران ، تهران،یگزار ش یک زندگاكبر ،  ي، عل يسياس

هران، نشر ، تيو ترجمه محمدرضا سيف قاض ي...گردآورمحمد و یارانش یاسرار محاكمه قاض، رديم، يسيف قاض

 .137۹آنا،

 .3. ج 1372 ران،یا -، ، توس، تهران سفرنامه شاردنژان،  شاردن،
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 .1352تبریز: دالغا،  ،«حیدر عمواوغلی»آزادلیق قهرمانی علي،  شميده،

 .1325، تبریز: مركزي تربيت شفبه سينين نشریه سي، 1324 _ 1325اون ایک سی،  شهریورین

 جلد. 2، 1366ز: نوبل، ، تبریادبیات اوجاغییحيي،  شيدا،

 .1386تهران، اندیشه نو، ،انیرانیا یملّ تیّو هو یضیاء، كثرت قوم ،يصدراالشراف

 .تهران، وزارت فرهنگ و هنر ،نرایا یو تحوالت فرهنگ ریرضاشاه كب ،مي، ابراهیيصرا

 .1370،  ي:دانشگاه آزاد اسالملي.اردبخیدر گذرگاه تار لیاردببابا،  ،يصرر

 .1384 ،ياسيس يتهران، مؤسسه مطالفات و پژوهشها امدها،ي،پها، واكنش ها نهیكشف حجاب، زم ،يمهد صالح،

 .1373، رهرو،مهاباد خیبه تار ینگاه دمحمد،يسي، صمد

 .ج اول.1376 ران،یا يتهران: سازمان اسناد مل ،رانیا یاسیاسناد احزاب سطيراني، بهروز، 

 .1377تهران، جاویدان، ، السلطنه میرزااحمد خان قوامباقر،  ي،عاقل

 .1368و جهان، تهران، رسا،  رانیا يپلماسید ،ياسيس ،ییچهل سال در صحنه قضاجالل،  عبده،

 135۹م   /   1۹80نا[،  ایللييي، باكو: ]بي 60...سینین ت سوسیالیست رسپوبلیکا آذربایجان سووهیف، ح. ع،  علي

 ش.

تهران، وزارت امور  ات،ي، ترجمه كاوه ب(25-1324)جانیو جنگ سراسر بحران آذربا رانیا ،سيفاوست، لوئ 

 .1373خارجه،

، تهران: مطالفات ترجمه كاوه بيات(، 1324ـ  1325ایران و جنگ سرد، بحران آذربایجان )فاوست، لوئيس، 

 .1373المللي،  سياسي و بين

 .137۹ي،انتشارات قادر فتاح قاض، یخانوده قاض خچهیتار خليل،،يفتاح قاض

 ه.ش. 1385، مؤسسه مطالفات، تهران، 527، صرحه: 4جلد:  ،رانیمعاصر ا خیروز شمار تاردسن،  ،يفراهان

 .1358، تهران: فرزانه، دده قور قورت كتابی: كتاب دده قورقورتم. ع،  فرزانه،

 تدین. دمدا: ترجمه ،(اسالمی انقالب از پس سالهای تا صفویه از ایران) اجتماعی تحوالت .تاریخفوران،جان

 .1378 رسا، فرهنگي خدمات تهران:موسسه

 .1380،بهزاد خوشحال،همدان،اسناد نهیدر آ یمحمد و جمهور یقاض

 .علم تهران، ،پژمان یسیبا ع ییتندباد حوادث: گفتگوقانفي فرد،عرفان، 
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مهر  14شنبه  ،ي...ریصادق وز ييحی، فرد یدر گفتگو با عرفان قانع اریشاهپور بخت نهیكابقانفي فرد،عرفان، 

1386. 

 .1378تهران: نشر چشمه، خاطرات صفرخان )در گفتگو با علی اشرف درویشیان(، قهرمانيان، صرر، 

 .1324سي،  تبریز: آذربایجان دموقرات فرقه صفحه لر، قیزیل

  .1371 ار، ت ر گ ر ش ن ، ران ه ت ،  ک رل س  ه ت رش ف  ه م رج ت ،ناسیونالیسم در ایرانكاتم، ریچارد، 

 .137۹، تهران: نشر ني، ترجمه كاوه بياتنفت ایران، جنگ سرد و بحران آذربایجان،  .،…كاتم، ریچارد، و دیگران 

 .1325تهران: پيام، زندگانی من،  ، ادمد،كسروي

 .1357تهران: رواق، كنم كمیته مركزی حزب توده ایران را،  من متهم میكشاورز، فریدون، 

 .1370دسين ابوترابيان، تهران: نشر نو،  وترجمه اسماعيل زند كا. گ. ب. در ایران، زیچکين، والدیمير، كو

 .1321 تبریز، ،رانیا یوحدت مل جانیآذرباكاتبي، دسينقلي، 

 .1375،  تهران، مركز، اجتماع، فلسفه و اقتصاد اتیچهارده مقاله در ادب ، ونیهما يمحمدعل انیكاتوز

 تهران، مركز. ،يریعز زيو كامب يسينر ديسف ۀترجم ،رانیا یاسیاقتصاد س ،ونیهما يمحمدعل ان،یكاتوز

 .1371رسا، يموسسه فرهنگ، تهران ن،یترجمه ادمد تد ،و نبرد قدرت مصدق، ونیهما ، محمدعليانیكاتوز

تهران، نشر  ،اتي، ترجمه كاوه ب...کایاز كنسولگری آمر ییگزارشها جان؛یدموكرات آذربای كُردها و فرقه

 .138۹ رازه،يش

 .1380تهران: نگاه، ،يونسی ميترجمه ابراه كرد، یجنبش مل، سیكر، كوچرا

 .1386ران،یمفاصر ا ـیموسسه مطالفات تار، ،تهراناول یعصر پهلو یمعمار ،يموطر ،يانيك

 .1371ایران،  ياسناد مل ،تهران ،ي، محمود طاهر ادمديبه كوشش مجيد تررشی...محرمانه شهربان یها گزار ش

 .136۹تهران، نشر نو  ،يصدق ايترجمه ض ،رانیدر ا یو خودكامگ یكارگر هایهیاتحاد ،اهللبيدب الجوردي،

 جلد. 2، 1348جا[: آذربایجان،  ، ]بيآزادلیق یولونون مبارزلریجفرر،  جيدي،م

به كوشش رسول مجتهدی، خاطرات مرحوم آیت اهلل میرزاعبداهلل ...بحران آذربایجان مجتهدي، ميرزاعبداهلل،

 .1381، تهران: موسسه مطالفات تاریـ مفاصر ایران،  جفرریان

 .138۹ ،تهران ، اسىي، مؤسسه مطالفات و پژوهشهاى س1298-1309 ؛یاز قاجار به پهلو ،يمحمدقل مجد،

 .1374 هور، نشر تهران، ،مهاباد یپر ماجرای دكتر آسو؛ چهره یخاطرات زندگقادر، ، محمودزاده
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 .1388،يتهران، اودد ،انییدانش ییحی: خاطرات غالمیزندگ یاعویخشم و هاي، علي، ادي مراغهمر

 .1385،يتهران، نشر اودد ،ارییو زمانه ب یزندگاي، علي، مرادي مراغه

ي، تهران، مراغه ا يمراد يعل ،جانیاز زندان رضاخان تا صدر فرقه دمکرات آذربااي، علي،مرادي مراغه

 .1381اوددي،

 .1380تهران: مركز، روشنفکران آذری و هویت ملی و قومی،  زاده، علي، مرشدي

 .1378تهران، ،اسناد تیلباس و كشف حجاب به روا رییتغ

 .1384تهران، زوار، ،من یشرح زندگان  عبداهلل، ،يمستوف

 ي،ترجمه اسماعيل بختيار ،یشورو یاسیس یحکومت كردستان:كردها در باز، انوشيروان، نيام يموطر

 .2005مانه،يسل

 .1۹54، باكو: میرزاعلی، آثار منتخبشبستري،  مفجز

 .1380 روزنه تهران، ،رانیا یو اجتماع یاسیتحوالت س ،يمجتبي، مقوود

 .1380تهران: موسسه مطالفات ملي،  ها، تحوالت قومی در ایران؛ علل و زمینهمقوودي، مجتبي، 

 .1380. تهران:يونسی ميهترجمه ابرا معاصر كرد، خیتار د،یویداول، د مک

 .137۹، تبریز: مهد آزادي، رازهای سر به مهرمالزاده، دميد، 

 .1374نشر مركز،  تهران، ،د، با مقدمه محمد علي همایون و امير پيشدابر خورد عقاید و آراءخليل،  ملکي،

 .137۹ن: علمي، تهرازاده، هنرمند طنز پرداز مردمی تئاتر آذربایجان،  میرزاباقر حاجیمنيري، سفيد، 

 .1370پانوس،، ، تهرانقوام السلطنه یاسیس یزندگجفرر،  ا،ين يمهد

 .2008مانه،يسل ،يترجمه به فارس ،جانیكردستان و آذربا یروابط جمهور ،آ چاردیر ي،موبل

 ..1358، تهران ، شباهنگ، در باره مبارزات كردستان ،ديدمي، مومن

 .1353ریز: آذربایجان روزنامه سينين نشریه سي، محمد آخوندزاده )سيروس بهرام(، تب ميرزه

 .13۹2نشر پرسين سيرگل، ،به شاه ینگاهميالني. عباس، 

 .1370تهران،البرز، ،يترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدو ،رانیدر ا هایکائیآمرلسپو،آرتور،يم

 .(1376، )تهران: رسا، بدفرجام یها یگماشتگ ،حسن(، ي)غازیانينظر
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 .1363، ترجمه سيد محمد صمدي (انگذارانیاز بن یکی هایادداشتیبه ژ.ک ) گرید ینگاه

 .1366لوفر،ي.تهران نيترجمه محمد قاض ،كرد و كردستان ي،ليواس ،نيتيکين

 .1388سقز، نشر گوتار، ،يبه اهتمام عمر فاروقباد قانون...، ندهیزنده باد مشروطه پا م،يدک ،يلوفرين

نشر  ،. تهرانيونسی ميترجمه ابراه ،(و دولت خیدم كرد)آغا، شمر یشناس جامعه، نيمارت ،سن نیيوان برو

 .1380ذ،يپان

 .4، ج 1375، تهران، زوار، خاطرات و خطراتمخبرالسلطنه،  ت،یهدا 

 .1372نشر البرز، تهران، ،یدر دوران پهلو رانیا یخارج استیس.،عبدالرضايمهدو هوشنگ

 جلد.2 136۹هران: مولف، ، تآذربایجان ادبیات تاریخچه بیرباخیشجواد،  هيئت،

 .1365، تهران: وارليق، توركلرین تاریخ و فرهنگینه بیرباخیشجواد،  هيئت،

جا[: زاگرس،  ]بي گویی با یکی از سران فرقه دمکرات،تهایی از تاریخ آذربایجان و گف گوشهحيایي، دسين، ی

 تا[. ]بي
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