
 

        
 
 

 
 

آذرباجيان، فرقه 

 دموآرات و پيشه وري
 ديباچه

 
پس از آنكه ايرانيان در پي قيام فرزند شايسـته ايـران زمـني،              

  نگـاه شاه امساعيل توانستند سرزمني خـود را از چنگـال عثمانيـان          



گران پرتقايل، هلنـدي و انگلـيس     دارند به فكر مقابله با استعمار     
ان اولـني بـار در    ن گفـت ايرانيـ    در واقع مـي تـوا     . نيز افتادند 

ل عثمان آه بيشرت آشوري اروپايي بود با مظـاهر      مواجهه با آشور آ   
ابعـادي از زنـدگي آشـنا    نظامي زندگي نوين غربي و تغيري آيفيـت         
 از  نـزد آنـان  فراتـر   –شدند و آوشيدند به اين آيفيت نوين آه        

 . جمهز شوند–بعد نظامي مني رفت 
 قوي اگرچـه جنـوب      ها و استقرار دوليت   پس از حصول امنيت در مرز     

 شده بود آه سـعي مـي آردنـد      يايران حمل تاخت و تاز استعمارگران     
پايگاههايي براي جتارت امتعه ي خود پيدا آنند امـا دوري مسـافت          

و آمي مجعيت در آن منـاطق  نسبت به مرآز و آيفيت راههاي ارتباطي        
 و ثبات و امنيـت  و حيت فقدان مجعيت در برخي از جزاير دور افتاده       

سـبب  در هر قدرت و خانداهناي حكوميت،  نسيب در اآثر اياالت و آشمكش       
و پوشـيدن لبـاس رزم در    " لبـاس آهنـه   "شده بود آه ضرورت تغـيري       

آـه شكسـتهاي    به يك جنبش عمومي تبديل نشود تا ايـن      زندگي نوين   
 -نوين غرب  واقعيت تلخ فاصله ي ايران با جهان      انيايران از روس  

را آشـكار   - مرزهاي ايران نفود آـرده بـود       به درون يش  زهارآه م 
 .ساخت

آذرباجيان با قرار گرفنت در خط مقدم برخوردها نقشي حساس داشـت            
 اميد روشن ايران به حساب مي ،م مقام ئو با داشنت عباس مريزا و قا      

م مقام، آذرباجيانيان بـا  ئو شهادت قا   از مرگ عباس مريزا      پس. آمد
 تارخيي و ملي آه به خاطر نزديكي آنان بـا متـدن        بار مسؤولييت درك  

آذرباجيـان را بـه قلـب تپنـده ي      جديد بر دوششان هناده شده بود،       
متـدن  ايـن  شناخت جـوهره ي  راه در  پاي  ايران تبديل آردند و خود      

تالششـان بـر   " حمبان ايران "اين  .  پيشرو شدند  تازه پا ويل نريومند،   
ايران را به چنان شايستگي  " سوطن مقد " بود آه     بنياد استوار  اين

و بـه دوران شـكوه      ... قـع شـده   وا" حمسـود عامليـان   "برسانند آـه    
 . گرددباز

 پرسـتانه در آجنـا      مـيهن بدين ترتيب با اين هنضت، انديشه هـاي         
و به عنوان يك ويژگي عمومي در وجدان مجعي مطـرح شـد و        تقويت شد   

 اين آوششها .از حالت و بايد شخصي به حالت و بايد مجعي تبديل شد       
و تالش روشنفكران آذرباجياني در مهاهنگي با ساير ايرانيـان و حـيت          

 ميهن جدا شده بـود مقـدمات مشـروطه و      از مام مناطقي آه در جنگ     
" آليد هبشـت قـدرت ايـران   " آه قرار بود  را  زندگي مبتين بر قانون     

باشد فراهم آرد آه سراجنام پس از آش و قوسهاي متعدد در هتران به        
 . ان مشروطيت منجر شدفرم



آموزان شيوه ي جديد نتوانسته بودند به طور        آه هنوز نو  در حايل   
علي شـاه و ليـاخوف   ت و اوضاع مسلط شوند، احتاد حممد     آامل بر مشكال  

تـا روح آن در آذرباجيـان بـه جنـبش        را شكسـت     روسي صورت مشروطه  
ي ار در آانوني به نام آوچه درآيد و گرمي اسلحه هاي ساالر و سرد       
به هم تنيده شده و وحـدت   ... امريخيزي با دالوران رشت و خبتياري و      

 . ميوه آن بود آزادسازي مشروطه آهزاتي را شكل دهند مبار
 طوفـاني   ،در عرصه بني امللل پس از سپري شـدن دوران صـلح مسـلح             

 طوفاني آه طليعه ي آن جنـگ جهـاني اول شـد و        .مهيب در راه بود   
بـدين ترتيـب ايـران بـا      . سرخ روسـيه  مهم ترين حادثه اش انقالب      

 با نام شوروي مهسايه شده رت از روسيه ي تزاري    خموفبه مراتب   آشوري  
ه اروپاي شرقي و غربي و امريكـا    بلك ،بود آه نه تنها خليج فارس     

 . وارد آـرده بـود  ارباب درگذشته اش  را نيز در وصيت تارخيي      ... و
رت خمويف شده شود آـه  قد خط مقدم مهسايگي با چنني       ،بيچاره آذرباجيان 

گـويي خـود مـي     بر ايوان خموف مي زد و پـرت را بـه جميز        طعنه قدرت 
  .طلبيد

يـك   مشال ايران را ترك آرده و در         ،پي انقالب اآترب  روسها آه در    
 و استعماري اعـالم آـرده بودنـد          را ملغا  1907ژست جديد قرارداد    

با قدرتي راه تزارها را فرصيت بودند آه   ت جديد در پي     أهي حال در 
جنگ جهاني دوم اين فرصـت را در اختيـار آهنـا         . بيشرت دنبال آنند  

 سـابق و   ايـدئولوژيك قرار داد تا يورشي مهه جانبه به مهراه دمشـن        
امروز خـود بـه مرزهـاي ايـران بـي طـرف، آغـاز             اسرتاتژيك  متحد  

 . ..دنآن
  در حـايل آـه سـربازان       -شوم بلعيدن آذرباجيان    و سراجنام تصميم    

 سناريوي  گرفته شد، پس– قزوين رژه مي رفتند      ر خياباهناي وروي د ش
در اين نوشتار خـواهيم   .  خورد  در آذرباجيان آليد   فرقه ي دموآرات  

آوشيد اين حوادث و رخدادها و سراجنام رهايي آذرباجيان را بررسـي         
 . آنيم
 

روسها از ترآمانچاي و گلستان تا جنگ جهاني اول تا توانسـتند            
 خنجـر خـود بـه دسـت روس سـرخ        باجيان آوفتند و  دشنه بر پيكر آذر   

 و حدت بر اين تن شـريف  سپردند، خنجري آه بارها و بارها با شدت       
 اگر چه رنگش بـه زردي    ،نازنني آذرباجيان اما اين   . دفرود آورده ش  

اين عشق ساز به دسـت  . مي گرايد اما داستان اآسري و رنگ عشق بود       
ايـن عاشـق   .  ايـران مـن   نوا نبست آه ايران من،    آوچه ها، لب از   

 سـرخ پـاي   انرپاچاي انداخت اما به خانه ي خ   آه   خود ب  ،ثابت قدم 



 ققنـوس ايـران زنـده     آذرباجيان به نـام   .  عفت پاس داشت   نگذاشت و 
 . بودخيانت پيشگانفروختگان و ماند، آنچه سيل برد آبروي خود

 
 
 
 
 
 

 ه در خصوص ايران روسي سياست -فصل يكم 
 

 سياست روسي
شـومي کـه     ي اخري بيندازمي آگاه مي       به تاريخ چندصدساله   اگر نگاهي 

هاي گـرم مهـواره    ب ي آن سرزمني تا آ    گرفنت روسيه، توسعه   قدرتپس از   
 اسـت تـا بتواننـد خـود را وارد        بودهخواست سردمداران آن کشور     

 - بـراي بازرگـاني و اسـتعمار      –هـاي بـزرگ اروپـايي         بازي قدرت 
 1991( خورشـيدي    1370وي در سـال     پس از فروپاشي نظام شـور     . بکنند
 در پي طور رمسي اعالم آرد آه ديگر     دولت فدراسيون روسيه به   ) ميالدي

سان به دو سده ترديـد پريامـون     به اين .  نيست رت پ ي  نامه  اجراي وصيت 
تـوان    مـي بـه عبـارت ديگـر،    . نامه پايان داده شد     وجود اين وصيت  

رهنمودهـاي پـرت     در چهـارچوب ،هاي آن کشور را تا آن تـاريخ         کوشش
  . کردحتليل

پرت آه از پادشاهان بزرگ تاريخ روسيه است پس از نشسنت بـر ختـت               
، حكوميت را پـي انـداخت       ) ميالدي 1682/  خورشيدي   1061(فرمانروايي  

 گرچه با ظاهرهايي متفاوت ويل با حمتوايي يكسان    -آه تا به امروز     
مهـه   آـه ايـن  دانسـت   پرت خـوب مـي    . به حيات خود ادامه داده است      -

زيســيت  ي هــم هــاي گونــاگون و نژادهــاي خمتلـف را آــه پيشــينه  قـوم 
زور مششري در آنار هم نگـه   مدت به   اند، شايد بتوان در آوتاه      نداشته

داشت اما براي با هم بودني درازمدت بايد آرماني برايشان ساخت،        
وي حـدود  . آاري را آه سري طبيعي تاريخ برايشان اجنام نداده بـود        

تنظـيم  » نامه  وصيت«، اصول سياست خود را زير نام        )1710 (1089سال  
نامـه، در حقيقـت عبـارت اسـت از طـرح          ي اين وصيت    مايه  درون. آرد

ي پرت براي اجياد يك امپراتوري وسيع آـه خبشـي از آن           بلندپروازانه
ي  وسـيله   بـه ،هاي ديگري از آن را خود از قوه به فعل درآورد و خبش       

سپس جانشينان سرخ آهنا به مورد اجـرا گذاشـته      ها و     ديگر رومانوف 



ترين اصـول ايـن منشـور     يابي روسيه به آهباي گرم، از مهم        دست. شد
 .گذرد است آه راه آن از فروپاشي ايران مي

گذشـته از آن    ... «: ي ايران آمده است     نامه درباره   در اين وصيت  
تـر   دست هتيروز  به هاي فراوان آرد آه آشور ايران روز      جويي  بايد چاره 

هم رفته بايد در پي آن بود آه    روي. شود و بازرگاني آن تنزل آند     
اما مصلحت نيست آه پيش از مرگ حتمي    ... ايران رو به ويراني رود    

گرجسـتان و سـرزمني   . جـان آـرد    باره بي   دولت عثماني، ايران را يك    
مهني آه نوك نيشرت اسـتيالي روس بـه آن      . قفقاز، رگ حساس ايران است    

برسد فورا خون ضعف از دل ايـران بـرون خواهـد رفـت و چنـان            رگ  
هر . ناتوان خواهد شد آه هيچ پزشك حاذقي نتواند آن را هببود خبشد       

فارس برسانيد و هر گاه به آجنا دسـت    قدر ممكن است خود را به خليج      
تـوان   آيد مي ي انگلستان به دست مي  وسيله  يافتيد هر قدر پول آه به     

آليـد هندوسـتان هـم سـرزمني        . ن فـراهم آـرد    مستقيم از هندوسـتا   
هاي قرقيزستان و خيـوه    توانيد به سوي بيابان     تا مي . ترآستان است 

تر شويد اما تأني را نبايد  و خبارا پيش برويد تا به مقصود نزديك       
 ) 1.(»...آاري خودداري آرد از دست داد و بايد از شتاب

اميت ارضـي ايـران     گريي پرت در روسيه، مت      گونه است آه با قدرت      اين
هنگام از خاور و باخرت و گاه جنوب مورد هتديـد بـود، از         آه تا آن  

يافته مورد جتاوز و يورش قـرار گرفـت و      طور سازمان   سوي مشال هم به   
هاي قفقاز تـا   قلمرو دولت ايران آه از آمودريا تا سند و از آوه       

ي  هرچنـد نقشـه  . ثبـاتي شـد    دجله دامن گسرتده بود وارد دوران بـي       
ي ايران با پيدايش نادر و هفتاد سال پس از او، آقاحممـدخان          جتزيه

نقش بر آب شد ويل پس از قتل فرد اخري، به آهستگي عملي شد، چه در        
تـوان آهنـا    ها آه مي هنگام حكومت تزاري و چه هنگام حكومت بلشويك       

 . را تزارهاي سرخ خواند
 به فناوري و    و صد البته، تزارهاي جديد عالوه بر برتري نظامي،        

رو  از ايـن . هاي انساني نوين هم مسلح بودند   تر از آن به دانش      مهم
تبـاران نيـز در دسـتور آـار قـرار         ي فرهنگي ايراني    بود آه جتزيه  

تغيري الفبا از فارسي به روسي و مبارزه با زبان فارسـي و         : گرفت
هاي قومي در برابر اين زبان ملـي و     به جاي آن برجسته آردن زبان     

آاري آه از سوي انگلستان هم در پريامون ايران پي گرفتـه        (خيي  تار
و آوتـاه  ... هـاي ايرانيـان،   ها و رسم   ، مقابله با دين و آيني     )شد

 اين ملـت  –بستگي ايرانيان  سخن آنكه رودررويي با هر آنچه در هم       
تـر بتواننـد بـر      نقش داشـت، تـا پـس از آن آسـوده         –آهن تاريخ   
آهنا در راستاي پيشربد مهني هدف، به    . انندهويت فرمان بر    مردماني بي 



حتريف تاريخ پرداختند و با تالش در راه انطباق تاريخ ايـران بـا          
» داري بـرده «هـاي   هاي آمونيسيت و استاليين، در تارخيمان دوره        نظريه

هـاي تـارخيي خوشـنام آهـن را       را وارد آردند و پادشاهان و شخصيت      
 . گرانه قرار دادند رانجانبه و وي مورد هجوم تبليغاتي مهه

بار در ادبيات سياسي معاصر، عنوان کثريامللـه         خنستنيکه براي    چنان
 بر اسـاس رهنمودهـاي اسـتالني در        »انرتناسيونال«ي   در سومني کنگره  

ي ايران به کـار    درباره»مليي    مارکسيسم و مسأله  «اي به نام     جزوه
 و ،)اسـت  شـرتك  م زبـان ي  پايـه  بر ملت    از استالني تعريف(شد    برده  

ي حـزب    کنگـره دومـني هاي ايراني نيز بـا کمـي فاصـله در            کمونيست
 ، از آن پس.ندکمونيست ايران مهان مصوبه را مورد تأکيد قرار داد       

هـاي   سياستهاي وابسته به  گروهديگر  هاي کمونيست و سپس       متامي گروه 
  براي اجياد جدايي و در هم شکسنت وحدت ملي و مهـوار       ستيزانه،  ايران

بـه  سـپس  هايي از ايران و   ي خبش   سراجنام جتزيه   و خودخمتاريساخنت راه   
گـاه بـه خـاك     آنو هـا،     آن خبش درآوردن   زير پرچم فدراسيون شوروي   

در اي آـه آشـكارا       رويـه  –خواهانـه      آزادي شـعارهاي  يمتـام سپردن  
 از اين اصطالح جعلي استفاده کرده    -  شده اجنام بارها   اروپاي شرقي 

 کشتارهاي زمان اسـتقرار  :توان اشاره آرد به     چنني مي   مه ،کنند و مي 
 کـه  )آذرباجيـان مجهوري (اران  در  استاليينکشي    ها و نسل    جمدد بلشويک 

گرا و حامل  مدار و ايران به مرگ بسياري از روشنفکراني که مهه دين       
 . اسالمي بودند اجناميد–  سنيت ايرانيفرهنگ

 
 

  اشغال ايرانهاي شوروي براي جتزيه پيش از  اقدام
به دنبال پاگريي حكومت بلشويكي در روسيه و در هم شكسنت مقاومت            

ي مردمان اسـري يـوغ تزارهـا در قفقـاز، خـوارزم، فـرارود               گسرتده
هاي ديگري  ، ارتش سرخ با اشغال شهر رشت و خبش       ...و) ماوراءالنهر(

ي خـونني تزارهـا بـه     از گيالن، دولت ايران را براي انتقال ارثيه       
سـان در حـايل آـه شـهر رشـت و         به اين . ، زير فشار قرار داد    خويش

هاي بزرگي از گيالن در اشغال ارتش سرخ بود و بيم حرآـت ارتـش           خبش
 1299رفـت، دولـت ايـران در هفـتم اسـفند              مزبور به سوي هتران مي    

را امضـا   ) ؟(!» مـؤدت «قرارداد  )  ميالدي 1921ي     فوريه 26(خورشيدي  
هـاي   ه، يعين متامي سرزمني قفقاز، سـرزمني    با اين امضا آن ارثي    . آرد

خوارزم و فرارود و خبشي از حاآميت ملت ايران بر درياي مازندران        
 )2. (، به تزارهاي جديد منتقل شد...و



آه در اين قرارداد به الغاي قراردادهاي استعماري          با وجود اين  
هـاي   تنـها سـرزمني   ي حكومت تزاري تصريح شده بود اما نـه        و ظاملانه 

اشغايل به ايـران بازگردانـده نشـد بلكـه آينـده نشـان داد آـه               
 . به آنچه دارند هم راضي نيستند» تزارهاي سرخ«

آـم    ي ايران در دوران لـنني دسـت          شوروي براي جتزيه    ي آوشش   درباره
خـان   اهللا گريي وابستگان سياست شوروي به رياست احسان     توان به قدرت    مي

 را - در گـيالن   -» ياليسيت ايـران  مجهوري شوروي سوس  «اشاره آرد آه    
خان ناچار شد بـا يـارانش بـه      طوري آه مريزا آوچك     تأسيس آردند به  

وري آـه يکـي از وزيـران آن       سيد جعفـر پيشـه    . نشيين آند   جنگل عقب 
در «: گويـد  هاي بعدي شوروي در ايران، مـي     ي هدف   مجهوري بود درباره  

ها آه اشاره شد و       نمها[جريان هنضت جنگل بنا به تصميم مليون گيالن         
 به هتـران آمـدم و در آجنـا سـازمان سياسـي و               ]نه مريزا و يارانش   

 ) 3. (»ي کارگران را تشکيل دادم شوراي مرکزي احتاديه
ي رضاخان سردار سپه برچيـده        وسيله  اما مدتي بعد، اين مجهوري به     

شـدن مرزهـاي ايـران بـا شـوروي،       شد و پس از آن هـم بـا بسـته            
رسـيد،   ي نريومند مشايل در امور ايـران بـه حـداقل          يههاي مهسا   دخالت

ي  در دوره... «: افزايـد   وري مـي    پيشـه . چنان ادامه داشت    هرچند هم 
ي بازداشت و توقيـف، منحـل    واسطه  رضاخان چهار بار مرکز ما را به      

دانستيم پسـت خـود    کردند ويل ما آه خود را سربازان راه آزادي مي       
را تشکيل دادمي، فعاليت مطبوعاتي خود   را ترک نکرده، پنجمني مرکز      

 روزنامه و جمـّالت خـود را توانسـتيم از       ،را به اروپا منتقل کرده    
ديوار چيين که پليس رضـاخان دور ايـران کشـيده بـود بـه ايـران              

هشت سـال متـام در      ...  بازداشت شدمي  1309باالخره در سال    . برسانيم
باالخره بعـد از    . .. قصر به غري از ما زنداني سياسي نبود        ]زندان[

کـرده و   اينها مهه حتصيل. وسه نفر را نزد ما آوردند      هشت سال پنجاه  
يك صـفحه پـيش   . »...ي ما را نداشتند    خوانده بودند، ويل جتربه     کتاب

تـوان تعـبري وي از آزادي    وري سخين گفته آه از آن مي      از اين، پيشه  
عي، مرا هم  اقيانوس هنضت اجتما  ... پس از انقالب اکترب   «: را دريافت 

مانند ساير جوانان معاصر از جاي خـود تکـان داده و بـه ميـدان            
. در آزادي ملل روسيه عمًال دخالت داشتم    ... ي سياسي انداخت    مبارزه

در اين کار بزرگ و پرافتخار عالوه بر مبارزه آزادخيواهي يک نظـر         
دانستم کـه جنـات و سـعادت ملـت و       من مي . کرد  مّلي هم مرا حتريک مي    

خواهند و اگر  است که انقالبيون روسيه مي    من در پيشرفت رژميي      ميهن
غري از لواي پرافتخار لنني، بريق ديگري در روسيه در اهتزاز باشد،        



. »...استقالل و آزادي ملت ايران مهيشه در معرض خطـر خواهـد بـود          
)4( 

، در سه دوره اقدام به      )1938 (1317تا  ) 1932 (1311شوروي از سال    
ر بسياري از شهروندان قفقازي آرد آـه از سـوي نريوهـاي          اخراج مشا 

دوسيت خود را  منظور آساني است آه علنا ايران    (تبار    امنييت، ايراني 
) آردند وگرنه اآثـر باشـندگان آن خطـه ايرانـي هسـتند            ابراز مي 

شدگان خنست در انزيل نگاهداري شـده سـپس         رانده. شناخته شده بودند  
هايي از آذرباجيـان فرسـتاده     وين و خبش  به شهرهايي چون بروجرد، قز    

 هنگام بازگرداندن اتباع ايران از آذرباجيان       1938در سال   «. شدند
 هزار تبعيـدي بـه      50شوروي، مقامات امنييت مأموران خود را ميان        

 )5. (»ايران فرستادند
مريجعفر باقروف، رييس حزب آمونيست آذرباجيان شوروي بـا شـناخيت           

ي ايران داشـت و بـراي    ها درباره  ي روس   طلبانه هاي توسعه   آه از هدف  
آه جايگاه خود را در سيستم آمونيسيت حمكم آنـد از مهـان آغـاز            اين

وي پـيش از  . ها گـام بـردارد   گريي تالش آرد آه در راه آن هدف        قدرت
ــين    ــي مع ــري در گزارش ــان هيتل ــا آمل ــوروي ب ــگ ش ــاز جن دار و  آغ

فرسـتاد،   ان بـه اسـتالني    ي آذرباجيان اير    گرايانه آه درباره    دخالت
در دوران ديكتاتوري رضاشاه اهايل آذرباجيان نه تنـها بـه         «: نوشت  

يابند بلكه از رسيدن به مناصب متوسـط     هاي باالي دوليت راه مني      مقام
در هيـأت  . شـود  اين وضع شامل ارتش نيز مـي    . اند  و آوچك نيز حمروم   

حكومـت شـاه   . توان يك آذرباجياني يافت    فرماندهي ارتش به ندرت مي    
هاي  با اعالم زبان فارسي به عنوان زبان رمسي آشور آن را به اداره       

هـا   زبان آذرباجياني از مدرسـه   . دوليت در آذرباجيان حتميل آرده است     
هـاي   در مؤسسـه . زدوده شده است و آموزش تنها به زبان فارسي است       

وگو به زبان آذرباجيـاني اآيـدا ممنـوع اسـت و اسـناد و             دوليت گفت 
ي   آه وارونـه    در حايل ) 6. (»...شوند  مدارك به زبان فارسي تدوين مي     

 –در آذرباجيان جريـان سـوادآموزي      : پندار باطل باقروف بايد گفت    
 مهانند –اي قدمي  ي مكتبخانه اي و چه به شيوه   ي نو مدرسه    چه به شيوه  

 و حيت خود قفقاز تا پـيش از روي آـار آمـدن        –ديگر مناطق ايران    
هـاي اداري از   نويسـي   و نيز اجنـام نامـه     –سيت در شوروي    رژمي آموني 

انـد،   هاي درازي آه ترآان بر ايران فرمان رانده     ديرباز و حيت سده   
مهيشه به زبان فارسي بوده و البته آسي هم آن را به آذرباجيانيان        

 )7. (حتميل نكرده است
ــتانه ــاره  در آس ــي درب ــاني در گزارش ــگ دوم جه ــاي  ي جن ي مرزه

مرزهاي جنوبي آذرباجيـان را در ايـران       «: ن چنني آمده است   آذرباجيا



تـوان   شناسـي منـي   نظر جغرافيايي و چه از ديدگاه مـردم       چه از نقطه  
درست به مشار آورد چـرا آـه اراضـي ايـران تـا مهـدان و حـيت تـا                

شهرستان زجنان صـد  . اند نشني هاي ترك   آباد در جنوب مهدان سرزمني      سلطان
دارد و در روستاهاي اطـراف شـهر قـم نيـز      ها تعلق     در صد به ترك   

 )8. (»آنند ها زندگي مي ترك
شهرهاي رشـت، بنـدر هپلـوي،       «: آند  ب نيز يادآوري مي     سازمان آاگ 

شـوند از   قزوين و زجنان آه به طور رمسي جزو استان يكـم حمسـوب مـي          
باقروف نيز در گـزارش خـود بـه اسـتالني         . »اند  آذرباجيان جدا شده  
. آند   هزار آيلومرت مربع قيد مي     230را  ) ؟(جنوبي  مساحت آذرباجيان   

)9( 
بـاقروف در گزارشـي،     ) 1941مارس   (1320 فروردين   -1319در اسفند   

هـاي زنـدگي مـردم آذرباجيـان بـه اسـتالني           پس از شرح متـام جنبـه      
حكومـت شاهنشـاهي ايـران بـا آگـاهي از متايـل خلـق              «: نويسـد   مي

، هر روز بـر شـدت    !)؟(روي  آذرباجيان براي پيوسنت به آذرباجيان شو     
 )10. (»افزايد فشارهاي پليسي مي

پـيش از ورود    ) 1941مه و ژوئن     (1320هاي ارديبهشت و تري       در ماه 
 3816 گـروه مرآـب از   52ارتش سرخ به ايران، در آذرباجيان شـوروي         

. نفر افراد غرينظامي براي اعزام به آذرباجيان آماده شـده بودنـد         
 نفر از آادرهـاي     70 آادرهاي باالي حزبي،      نفر از  12در ميان آهنا    

 مـأمور امنـييت،   200هاي شوروي،     نفر از آارمندان مؤسسه    100حزبي،  
 نفـر از آارآنـان   160،  )پلـيس شـوروي   ( نفر از افـراد پلـيس        400

 نفـر  245 نفر از آارمندان نشريات و مطبوعات،      150دستگاه قضايي،   
رشـناس نفـت ديـده       آا -شـناس    نفـر زمـني    42آهـن و      از آارآنان راه  

بايست در ترآيب ارتش سرخ بـه    براي رهربي اين گروه آه مي     . شدند  مي
ي مرآـزي حـزب    اف، دبري سوم آميتـه    شدند، عزيز علي    ايران اعزام مي  

 )11. (»آمونيست آذرباجيان شوروي در نظر گرفته شده بود
ي ايران پـا بـه        شده و آامال مشخص جتزيه      آهنا با هدف از پيش تعيني     

 .سرزمني هنادنداين 
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پيداش و فروپاشي فرقه دموآرات  -فصل دوم 
 آذرباجيان

 
 اروپا در جنگ

، آملان آه از جنگ اول جهاني، هبره اي جز حتقري و            1318ريور ماه   شه
ورشكستگي اقتصادي نـربده بـود، ايـن بـار بـه پيشـوايي هيتلـر،               

  هيتلـر، .جهانيان را به خونبارترين جنگ تاريخ بشر هـدايت آـرد         
 با زور و هتديد آشورهاي اتريش و چكسلواآي را به خاك آملان        ابتدا

ز ژرمن تباران هلسـتان بـه آجنـا     ادخواهي ا  به هبانه د    سپس افزود و 
ر آشيد آه در پي آن دولتهاي فرانسه و انگليس به آملان اعـالن         لشگ

 . جنگ دادند
 ايران مهانند جنگ اول جهاني ، موضع بي طـريف در پـيش گرفـت و                
اوضاع آشور در بيست و دو ماه اول جنگ، با مهه تب و تـاب جهـاني          

 با محله بـه شـوروي، متحـد     1/4/1324آرام بود تا اينكه آملاهنا در       
پيشني خود، جبهه اي به هپناي سه هـزار و دويسـت آيلـومرت در شـرق            

 . از آن پس موقعيت ايران، آرامش بردار نبود. اروپا گشودند
استالني چند روز پس از اين محله سهمگني و پيش بيين نشده، پيـامي              

پيـام اظهـار   مضمون  . آوتاه براي چرچيل خنست وزير انگليس فرستاد      
عجز استالني در پايدار مقابل ارتش آملان بود و درخواسـت آمـك از          
چرچيل آه يا جبهه ي جديدي از سوي دول متفق در بالكان بر عليـه         
آملاهنا باز شود يا اينكه هرچه سريعرت مواد غـذايي و سـاز و بـرگ           

چرچيـل گزينـه ي دوم درخواسـت       . جنگي براي شوروي فرسـتاده شـود      
پذيرفت اما انگليس ها ناتوان تر از آن بودند آه بـه       استالني را   

چراآه ضربات خرد آننده ي ماشـني     . تنهايي آمكي به شوروي برسانند    



اين بود . جنگي آملان، خود انگليس را هم به فروپاشي هتديد مي آرد       
 براي پشتيباني از شوروي آمك گرفتـه       "امپرياليست"يآه از آمريكا  

 )1(. بود
 و نه لنني تا ببينند آه چگونه سوسياليسم و          نه مارآس زنده بود   

 اتفاقي آه ! باهم متفق شدند   آاپيتاليسم، اين دو خصم ايدئولوژيك    
 :براي ماپريشاني تا سر حد پراآندگي به ارمغان آورد زيرا

ايران به واسطه اي ژئوپولتيك پر دردسرش، نزديكرتين راه دسرتسي          
راي مـتفقني، ايرانـي   و آمك به شوروي بود و اآنون ايران مطلوب ب       

بود آه به گذرگاهي امن و مطمـئن بـراي ارسـال ملزومـات نظـامي             
تبديل شود در آنار اين پيشروي ارتش آملان به سوي منطقه قفقـاز،         

روسـها هتديـد مـي آـرد، مـي        ) نفـيت (عالوه بر اينكه شريان حياتي      
توانست چاههاي نفت ايران و بني النهرين را هـم از دسـت انگلـيس           

 . دخارج آن
 در طـول    .به اين ترتيب ايران در آانون توجه متفقني قرار گرفت         
از يك سو . دو ماه انگليس ها زمينه اشتغال آشور را فراهم منودند       

با اعزام گسرتده لشگريان خود به عراق، نريوهـاي آـايف بـراي محلـه            
ل غتدارك ديدند و از سوي ديگر با درخواست اخراج اتباع آملاني شا       

 . زدندجوئيان، ساز هبانه در صنايع اير
 نفـر و مشـار      690 جالب است بدانيم مشار اتباع آملان در ايـران          

 با اين آـه ايـران اخـراج         )2(. تن بود  2980اتباع روس و انگليس     
مهان اندك اتباع آملاني را هم آغاز آرده بـود بـاز مـتفقني تعلـل            

ر  ايـران د  بي طـريف .دولت ايران را دليلي براي يورش خود آوردند       
 بر خالف قوانني بني املللي  نقض شد و از مشال، غرب             1320سوم شهريور   

مقاومـت   وجـود   بـا .و جنوب مورد محله ي شوروي و انگليس واقع شد       
نريوي دريايي در خرمشهر، يگاهناي ارتش در غرب و نريوهاي پراآنـده         

 بـراي رويـارويي بـا دمشـن وجـود          الزم  توانـايي  ،در سراسر ايران  
 ديگر خيانت برخي از فرمانـدهان ارشـد ارتـش، در          از سوي . نداشت
فرستادن مهمات الزم به خطوط دفاعي   نردن سربازان پايتخت و     آمرخص  
 .  ايران را تسريع آرد نظاميسقوط

به هر روي ايرانيان از صدر تا ذيل در بامداد سوم شـهريور در              
 برخاستند آه ناخواسـته بـه فصـل جديـدي از          خوابحايل سراسيمه از  

 . پرتاب مي شدند خودقطور تاريخآتاب 
حكيمـي  . مه داده شد  ص روز بعد به نريوهاي ارتش دستور ترك خما        دو

 شهريور رضا شاه به نفـع فرزنـدش از          23به خنست وزيري رسيد و در       
 .  را ترك گفتايرانپادشاهي آناره گرفت و 



حكيمي براي آنرتل اوضاع آشور، الحيه ي عفو زنـدانيان سياسـي را             
در ميـان  . رئه آرد آه تصويب شد و زندانيان آزاد شـدند      به جملس ا  

از بند رستگان آه در دو مرحله آزاد شدند، گروهي از آمونيستهاي        
ايراني هم بودند آه بعدها به گروه پنجاه و سه تن مشهور شدند و        

، حـزب تـوده ايـران را        1320يك هفته پس از آزادي در هفتم مهـر          
  )3(.بنيان گذاشتند

 
  فرقه وحزب توده 
 بنيان گذاشـته    ، حزب توده بر روي دو پايه         مينويسد احسان طربي 

 : شد
ازماني  اصـل سـ    -2اصل عقيـدتي مارآسيسـم و لنينيسـم          -1

 )4(ترآيب فعاليت علين و خمفي
سـيت را تـا مـدهتا        اما بنيان گذاران حزب، اين خط مشـي مارآسي        

اعي از جامعه پنهان منودند و شعار عدالت اجتم     ) دهه چهل خورشيدي  (
در . و اصالحات سياسي در چارچوب قانون اساسي مشروطه سر مي دادند       

نبودن تشكيالت ديگري آه خالء بزرگ فكري و نيازهاي جامعـه ايـران          
 بوده و در عني حال ريشه ايراني و وابسـته و دلبسـته        ورا پاسخ گ  

به اين آب و خاك باشد، حزب تـوده توانسـت در ميـدان خـايل رشـد             
 . سريعي پيدا آند

دو سال اول اشغال آشور، مصادف بـود بـا دوره سـيزدهم قـانون               
و در ايـن دو     .  به پايان مـي رسـيد      1322گذاري آه در پاييز سال      

ساله احزاب رنگارنگ و مطبوعات فراوان براي آسب آرسي هـاي جملـس          
انتخابات سرنوشت ساز و پـر    . چهاردهم سخت به رقابت مشغول بودند     

 26اه بـه طـول اجناميـد و در هنايـت            دامنه ي جملس چهاردهم چند مـ      
 .، جملس چهاردهم انعقاد يافت1322اسفند ماه سال 

 آرسي منايندگي جملس شوراي ملـي را        136توده اي ها هشت آرسي از       
 يكـي از    )5(.از حوزه هـاي حتـت اشـغال شـوروي بـه دسـت آوردنـد               

 در جلسـه ي   آـه  برگزيدگان، جعفر پيشـه وري، منتخـب تربيـز بـود          
 نفـر   9ه هنگـام بررسـي اعتبـار نامـه مناينـدگان از              ب 24/4/1323

خـويي و پيشـه   "منايندگان برگزيده ي تربيز، تنها اعتبارنامه هاي        
پيشه وري نامزد . سابقه فعاليت هاي بلشويكي رد شد     به دليل   " وري

 )6.(حزب توده مورد محايت شوروي بود
 



 1زندگينامه پيشه وري
 خورشيدي در روستاي زاويه ي      1271مريجعفر پيشه وري، فرزند جواد در       

او در دوازده سالگي به مهـراه پـدر بـه قفقـاز             . خلخال به دنيا آمد   
پدر در جستجوي يافنت کاري در چاههاي نفت بادکوبه برآمد و پسر            . رفت

 هم زمان با انقالب بلشويکي روسيه، پيشه        1296در سال   . راهي مدرسه شد  
ر مدرسـه ايرانيـان بـه       وري در کنار تدريس فارسي، ترکي و شرعيات د        

روزنامــه نگــاري رو آورد و در نشــريه آچيــق ســو و ســپس روزنامــه  
 .آذرباجيان جزء الينفک ايران در بادکوبه مقاله مي نوشت

 پيشه وري با پيوسنت به حزب عدالت به سردبريي روزنامـه            1298در سال   
او در انتقـاد از سياسـتهاي       . حريت و يولداش وابسته به حـزب رسـيد        

دولت ايران، انقالب پرولتاريايي را توصيه مي کرد و در مقالـه            خمالف  
ايـن يـک واقعيـت      «: اي پس از ستايش از رسوم و سـنن ايرانـي نوشـت            

شناخته شده اي است که ايرانيان مليت تارخيي اند که علي رغم فـراز و               
نشيب ها در گذشته و پذيرش بسياري مـذاهب و اعتقـادات، کـم و بـيش                 

 .»و سنت شش هزار ساله خود را نگاه دارندتوانسته اند فرهنگ 
 و در زمان جنگ ميان ارتـش سـرخ  بـا نريوهـاي روسـيه                 1299در سال   

. سفيد، پيشه وري به مهراه عده اي از اعضاي حزب عدالت وارد گيالن شد             
 در بنـدر انـزيل، او بـه         30/3/1299در کنگره حزب کمونيست ايـران در        

در آن سـاهلا    . زي برگزيـده شـد    عنوان يکي از چهار عضو کميته ي مرکـ        
پيشه وري کـه    . مريزا کوچک جنگلي در گيالن زمام امور را در دست داشت          

در آن ساهلا جوادزاده خلخايل ناميده مي شـد، اول در کابينـه اي بـا                
حضور مـريزا بـه کميسـري امـور خارجـه رسـيد، سـپس در پـي کودتـاي                    

 مسـتعجل، بـه     کمونيستها عليه مريزا کوچک خان و تأسـيس هيـأت دولـيت           
 در  2. مجهوري شوروي ايران منصوب شـد     ) امور داخلي (عنوان کميسر کشور    

) بادکوبه(مهان سال او به عنوان مناينده انقالبيون گيالن درکنگره شرق           
، 3شرکت جست و در زمان اقامت در رشت به مهـراه حيـدرخان عمـو اوغلـي                

 . روزنامه کامونيست را منتشرکرد4اردشري آوانسيان
د از مدت کوتاهي، گيالن را ترک آرد و به بـاکو برگشـت و بـه                 او بع 

 به عنوان مناينده    1300او در تابستان سال     . روزنامه نگاري ادامه داد   
                                                 

آذرباجيان در ايران معاصر، تورج :  بيشرت مطالب اين مقاله برگرفته است از-  1
  128-130اتابكي، ص 

 
 272ل، ابراهيم فخرايي، ص  سردار جنگ- 2
 
 .  حيدرخان عمواوغلي در درگريي با جنگلي ها آشته شد- 3
 
 اردشري آوانسيان يا اردشري سلطان زاده، بنيان گذار حزب آمونيست آه بعدها - 4

به مقام مشاوري لنني و رياست بانك دوليت شوروي رسيد، در زمان استالني مورد 
 . م شد اعدا1320غضب واقع شد و در سال 



کميته تربيز حزب کمونيست ايران در کنگره بني املللي کمونيست در مسکو            
 .شرکت کرد
ل  پيشه وري به هتران بازگشت و تا زمان دسـتگريي در سـا             1301در سال   

 به فعاليتهاي روزنامه نگاري براي حزب کمونيست و نشر روزنامـه            1309
در مهني دوره او معلم مدرسـه ايـران و شـوروي هـم              . حقيقت ادامه داد  

 . بود
 مـدت يـازده سـال       - مهانطور آه اشاره شد      –پيشه وري پس از دستگريي      

او در زندان بـا گـروه       . در زندان قصر زنداني بود    ) 1320 مهر   24تا  (
شهور به پنجاه و سه که گروهي از پريوان دکرت اراني بودند و در سال               م

وي با اين گروه که بيشرت آهنـا انديشـه          .  به بند آمدند، آشنا شد     1316
هاي مارکسيسيت را از راه حتصيل در غرب کسب کرده بودند و به ويژه به               

. خاطر انديشه هاي ايران گرايانه دآـرت ارانـي نتوانسـت کنـار آيـد              
 .فات زندان، سرچشمه اختالفات بريون از زندان گشتاختال

، پيشه وري در گردمهايي حزب توده شرکت منود و با تـأخري             1320در مهر   
او در دنباله فعاليت روزنامـه نگـاري خـود از           . به عضويت آن درآمد   

در انتخابات جملـس    .  روزنامه آژير را در هتران منتشر مي کرد        6/2/1322
او آه نامزد مورد محايت حزب تـوده و شـوروي هـا             ) 1322سال  (چهاردهم  

بود، از تربيز برگزيده شد، ويل منايندگان جملس اعتبارنامه ي او را به             
 .دليل سوابق فعاليتهاي کمونيسيت و محايت شوروي ها از او رد کردند

 در پي مرگ رضاشاه، پيشه وري پيام تسلييت دردمندانه خطاب           1323سال  
 روزنامه اش منتشر کرد که باعـث اخـراج او از            به خانواده سلطنيت در   

 پيشـه وري بـا دريافـت دسـتور از           1324شـهريور سـال     . حزب توده شـد   
فرقه ي دموکرات آذرباجيان را     ) صدر وزيران آذرباجيان شوروي   (باقراوف  
 .تأسيس منود

، در پي شکست فرقه به باکو گرخيـت و يـک            1325او سراجنام بيستم آذر     
 .شکوکي کشته شدسال بعد در تصادف م

 
 نقفقازيها و ايرا

  وزيـر امنيـت     ،  بريا گرجي حزب آمونيست شوروي،    رئيس    ، استالني
  و مرد مشاره دو شوروي وگرجي

آار بدستان آن روزگـار شـوروي و        ، صدر مجهوري آران ،     با قروف   
 . هر سه اهل قفقاز بودند. بودند موثر در امور ايران

 از آن بود آه اشتهاي قدرت طليب        مجهوري مسلمان نشني آران، آوچكرت    
از نگاه او اگر آذرباجيان بـه آران وصـل       . باقروف را فرو بنشاند   

. مي شد، جايگاه او در هرم قدرت مجاهري شـوروي ارتقـاء مـي يافـت           



معـاون  پيشـه    (لـو  باقروف اين مساله را بارها به دآرت جهانشاه       
 ).ما و بيگانگانآتاب ( يادآوري آرده بود )وري

ف پس از آن آه دريافـت اسـتالني بـا انديشـه هـاي پـان                  باقرو
ترآيسم ميانه خوبي ندارد، ايده بـان آذريسـم را مطـرح سـاخت و            

 را جعل آرد و از مهني   "آذرباجيان جنوبي " و   " آذرباجيان مشايل  "عبارات
اسـتالني  .  خوانده مي شـد  " آذرباجيان واحد  "رو از سوي عواملش پدر    

  مي خود را با منافع باقروف يكسان  مطامعدر مقطع جنگ دوم جهاني      
 آذرباجيان حتت لواي شوروي   مجهوري سوسياليسيت   چراآه بزرگ شدن    ، ديد

 .در هنايت به توسعه ي احتاد مجاهري شوروي منجر مي شد 
 

 ماموران حزب آمونيست با ماموريت ويژه در آذرباجيان
در مهان آغاز جنگ، افرادي از حـزب آمونيسـت و سـازمان امنيـت               

 رئـيس حـزب   –مريجعفـر بـاقروف     . روي به خاك ايران وارد شـدند      شو
 آه مديريت جنگ در ماوراي قفقاز به او      -آمونيست آذرباجيان شوروي  

سپرده شده بود، وظيفه گزينش و اعزام ايـن افـراد را بـر عهـده            
 )7(. داشت

سرگرد ابراهيم نوروزاف يكي از صدها مامور حزب آمونيست آه به           
ماموريت ما اين بود آه با اجنام آارهاي     :  گويد آذرباجيان آمد، مي  

. عام املنفعه، نظر عامه ايرانيان را به نظام شوروي هببود ببخشيم       
هم چنني با انتشار روزنامه و پخش فيلم، چهره ي مثبت و پيشـرفته         

 )8(. اي از آشور شوروي به مردم ايران نشان دهيم
در " يولونـدا وطـن   "از خنست آارهاي آنان، انتشـار روزنامـه ي          

ــار از      ــه نگ ــده روزنام ــور هف ــن منظ ــه اي ــه ب ــود؛ آ ــز ب تربي
، مهـراه بـا چاپخانـه و امكانـات الزم بـه            )آذرباجيان شوروي (آران

حمور تبليغاتي آنان، زمينه سازي تلقيين يـك       . ايران فرستاده شدند  
ه آذري يـ ايده بود آه وامنود آنند حكومت هپلوي حكومـت فارسـها عل         

 )9(.هاست
هاي خمالف حضور روسها در ايران نظري صـداي آذرباجيـان            روزنامه  

 . بسته شدند و اقداماتي براي ترور و ارعاب خمالفني اجنام گرفت
روس ها، آرام و بي سر و صدا در حايل آه سعي در هببود چهره هاي                
مهيشه منفور خود در آذرباجيـان داشـتند، در حقيقـت زمينـه سـازي             

. ان عمومي در پـيش گرفتـه بودنـد     گسرتده اي براي آماده سازي اذه     
در حايل آه از دانش پزشكي بي هبره بـودم، مهـراه        : نوروزف مي گويد  

 به صـوفيان  - آه البته او پزشكي مي دانست    - ديگر حزبيبا يك مهكار  
پـس از مـدت آوتـاهي در    . تربيز رفته و به بيماران دارو مي دادمي       



ا توجه به اين ب. شهرهاي اروميه ميانه به انتشار نشريه دست زدمي       
آه در اروميه نشريه ي حملي نبود و از هتران هم روزنامه اي به آن        

. جا مني رسيد، مردم از آن روزنامه ي يك صفحه اي استقبال آردنـد        
)10( 

 
 اوضاع اقتصادي ايران در روزهاي اشغال

اشغال نظامي آشور چند نتيجه ي هم زمان براي ايران به ارمغان            
 :آورد

رت رسيده در پي تثبيت قدرت خود نه مي خواست و           شاه تازه به قد   
بنـابر ايـن   . نه مي توانست در برابر آزادي هاي سياسي سخت بگريد       

ار زيادي از روزنامه ها و احزاب سياسي در آشور     در مدت آوتاهي مش   
در دوره ي پادشـاهي رضـا شـاه، احـزاب اجـازه ي           . به وجود آمـد   

 حـزب تاسـيس شـد و        21 فعاليت نداشتند و در دوره ي اشغال آشور،       
  . به صدها رسيد24نشريات آشور از 

و حضور نريوهاي اشغال گر     . جنگ جهاني اقتصاد جهاني را خمتل آرد      
حكيمـي بـه درخواسـت    . باعث گراني، آمبود و قحطي در ايـران شـد         

 ريـال بـه     68بريتانيا ارزش پول ملي را برابر پوند اسرتلينگ از          
ر گـردش را هـم بـه تقاضـاي           ريال تضعيف آـرد و حجـم پـول د          140

 .بريتانيا و شوروي افزايش داد
در ساهلاي پيش از جنگ نرخ تورم در ايران يك رقمي بود آـه بـا                

. اشغال آشور در آمرت از دو سال نرخ ارزاق عمومي چهار برابر شـد        
صنايع ايران در ساهلاي اشغال، سفارشات متفقني را توليد مي آردند        

بـه ايـن   . دي ايران هم روسـها بودنـد    و مشرتي اجباري غله ي تولي     
 .ترتيب مردم براي نان شب به مشكل افتادند

 در هتران، اصفهان و تربيز اعرتاض ها به گراني رنگ تظاهرات بـه             
.  باعث سقوط آابينه اول قوام شـد       1321خود گرفت طوري آه در سال       

در تربيز مردم مقابل استانداري جتمع آرده و از گرسنگي خود شكايت        
در بدو ورودم به تربيـز   : اين در حايل است نوروزف مي گويد      . ندآرد

مغازه ها پر از آاال و رستوراهناي هبرتين غذاها را سرو مـي آردنـد          
 . اما از مشرتي خربي نبود

 
ــهريور  ــهريور 1320از ش ــا ش ــه ي 1324 ت ــت فرق ــالم موجودي  و اع

 دموآرات



ه به خنسـت     آابين 10جمالس سيزدهم و چهاردهم تشكيل شد و روي هم          
 تن فروغي، سهيلي، قوام، سهيلي، سـاعد، بيـات، حكيمـي،            7وزيري  

 . صدر، حكيمي، قوام روي آار آمد
تـا   مردم بود    ابينه ها در دو سال اول تامني  نان        مسئله اصلي آ  

. فرستاد آه دولت آمريكا منايندگاني به ايران        1323 سال   اينكه در 
 جنــوبي آشــور،  در صــفحاتبـراي گفتگــو دربــاره ي امتيــاز نفــت 

روسها هم بالفاصله مناينده اي به ايران گسيل داشته و         )بلوچستان(
تقاضاي مشاهبي براي واگذاري امتياز اآتشاف و هبره برداري از نفت        
مشال آشور شامل استاهناي خراسان، مازندران، گيالن و آذرباجيان طرح        

اي  دولتـه مسئله نفت از آن پس بـه مهمرتيـن حمـور روابـط            . منودند
 1323اتفاق بسـيار جـاليب آـه در سـال           . ايران و شوروي تبديل شد    

افتاد اين بود آه پـس از انتشـار خـرب مـذاآره دولـت بـا هيئـت               
 رادمـنش از طـرف فراآسـيون        1323آمريكايي درباره نفت در تريماه      

هشت نفري حزب توده در جملس با واگذاري هرگونه امتيازي نفـيت بـه          
افل از اينكه در پايان شهريور مهان سال      غ. بيگانگان خمالفت ورزيد  

بـراي  . آافتارادزه معاون وزير امور خارجه شوروي راهي هتران شـد        
 .   بدست آوردن امتياز نفت مشال

 1312درخواست روسها حتميل قراردادي مشابه قرارداد حتميلـي سـال           
 )11(.ايران با بريتانيا بود

 پيشـنهاد روسـها کـه       حزب توده در آبان مهان سال و در واکنش به رد          
ديد و زور گويي بود، تظاهراتي در پنـاه سـربازان           هتمهراه با ارعاب و   

جالل آل امحد که در آن ساهلا عضو        . مسلح شوروي در هتران به راه انداخت      
حزب توده بوده و در اين تظاهرات شرکت مي کند، وي ميگويدآه پـس از               

رم گينانـه صـف     مشاهده پشتيباني علين ارتـش شـوروي از راهپيمايي،شـ         
 .كندتظاهرات کنندگان را ترک مي

در زمستان مهان سال احسان طربي در مقاله اي در روزنامه مردم بـراي              
 )12! (روشنفکران از لزوم دادن نفت مشال به شوروي دفاع کرده است

 شوروي آنچنان آشکار و زشت بود که        منافع دنباله روي حزب توده از      
وده، مني توانست آبرويـي بـرايش نگـاه         ديگر هيچ ژست ملي براي حزب ت      

 .دارد
گريي فرقه دموکرات مني توان از موضـوع         براي ورود به حبث چگونگي شکل     

چرا که  . تشکيالت حزب توده و درخواست واگذاري امتياز نفت چشم پوشيد         
حزب توده با چنني کارنامه در شرايطي که در شهر هاي مشايل کشور بسيار              
فعال بود و توانسته بود تشـکيالت وسـيعي در آذرباجيـان راه انـدازد               



الت و امکاناتش يکجا و يکشبه به فرقه        آنچنان که خواهد آمد، مهه تشکي     
 .دموکرت منتقل شد

 روزنامـه در آذرباجيـان و       بيست و يك   شهريور سال،    24 تا   20از مهر   
 : شد ميبه ترتيب زير منتشر

 و  آذري- فارسـي   روزنامه به زبان فارسي، سه روزنامه دو زبانـه         14 
روق و  به نامهاي آذرباجيـان، يومـو     ( آذري ترآي   سه روزنامه به زبان     

و يک روزنامه هـم بـه زبـان         ) وطن، يولوندا از سوي ارتش سرخ شوروي      
 .ارمين

 جعفر پيشه وري در هتران روزنامه آژير را در هتـران            1324تا شهريور   
در روزنامه آژير بيشرت از مهه تاريخ حزب عدالت نوشته مي           . منتشر کرد 

أسيس فرقـه   دستور ت ) 1945 ژوئيه 6 (16/5/1324 تا اينكه استالني در   .شد
در معيت عبدالصمد آـامبخش،     را به جعفر باقروف صادرآرد و پيشه وري         

به خنجوان دعـوت شـده و        -افسر ارتش سرخ و مأمور خدمت در حزب توده          
باقروف در کوپه يک قطار پس از يک مباحثه طوالني او را براي اجـراي               

 )13( .دستور تأسيس فرقه راضي کرد
 از سوي استالني براي باقروف 1324داد  مر24 و 16 زير در  هايفرمان

 :صادر شد
 

) جعفـر (فرمان دفرت سياسي کميته مرکزي احتـاد مجـاهري شـوروي بـه مـري              
اقـدامات  « باقراوف، دبري کميته مرکزي حزب کمونيست آذرباجيان درباره       

براي اجياد جنبش جتزيه طليب در آذرباجيان جنوبي و ديگر اسـتاهناي مشـايل              
 »ايران

  به رفيق باقراوف- به کلي سري -] 1324 مرداد16 [1945 ژوئيه 6
اقدامات براي اجياد جنـبش جتزيـه طلـيب در جنـوب آذرباجيـان و ديگـر                 

 .استاهناي مشايل ايران
 الزم است که اقدامات مقدماتي براي اجيـاد منطقـه خودخمتـار ملـي               -1

با اختيارات گسـرتده در داخـل کشـور ايـران آغـاز             ] Oblast[آذرباجيان  
 .   ددگر

ــيالن،        ــتاهناي گ ــه در اس ــيب جداگان ــه طل ــبش جتزي ــان، جن ــم زم ه
 .مازندران،گرگان و خراسان اجياد گردد

حـزب  « اجياد يک حـزب دمـوکرات در آذرباجيـان  جنـوبي، بـه نـام                  -2
، بـا هـدف راهنمـايي       ]فرقه دموکرات آذرباجيـان   [» دموکرات آذرباجيان 

 در آذرباجيـان جنـوبي،      جنبش جتزيه طليب، اجياد حـزب دمـوکرات       ] راهربي[
بايد هم زمان با جتديد سازمان تشکيالت حزب توده ايران در آذرباجيـان             



در [جنوبي و ادغام آن و مهه ي هواداران جنبش جتزيه طليب، از هر گروه               
 .اجنام شود] فرقه دموکرات

 در ميان کردهاي مشال ايران، اقدامات مقتضي براي جذب آنـان بـه              -3
زا، براي اجياد منطقه خودخمتار ملي کردستان، به عمل         جنبش جتزيه طليب جم   

 .آيد
] راهـربي [ استقرار يک گروه از کارگران مسئول، بـراي راهنمـايي            -4

جنبش جتزيه طليب و هم آهنگ کردن اقدامات آنان، با سـر کنسـول احتـاد                
 مجاهري شوروي در تربيز 

 .نظارت عايل اين گروه، به باقراوف و يعقوب اوف سپرده شود
 مســئوليت کارهــاي مقــدماتي انتخابــات آذرباجيــان جنــوبي بــراي -5

پانزدمهني دوره قانونگذاري جملس ايران، به عهده کميتـه، مرکـزي حـزب             
گـذارده مـي شـود تـا        ) باقراوف و ابـراهيم اوف    (کمونيست آذرباجيان   

اطمينان حاصل گردد که انتخاب شوندگان از هواداران جنبش جتزيه طلـيب            
 ... زير مي باشند] اصول[ي بر پايه شعارها

 اجياد گروه هاي رزمنده، مسلح به جنگ افزارهاي ساخت خـارج، بـا              -6
فعاالن جنـبش   ] و[هدف فراهم آوردن امکان دفاع براي هواداران شوروي         

 ]فرقه دموکرات آذرباجيان[جتزيه طليب دموکراتيک و سازماهناي حزب 
، مهـراه بـا رفيـق       بولگـانني ] نيکالي[مسؤليت اين مهم به عهده رفيق       

 .  باقراوف گذارده شود
 اجياد اجنمن روابـط فرهنگـي ايـران و مجهـوري سوسياليسـيت شـوروي                -7

آذرباجيان براي تقويت اقدام هاي فرهنگـي و تبليغـاتي در آذرباجيـان             
 .جنوبي

 براي جلب توده هاي وسيع به جنبش جتزيه طليب، الزم مي دانـيم کـه                -8
در تربيــز و در متــامي نــواحي » ن شــوروياجنمــن دوســتداران آذرباجيــا«

 .آذرباجيان جنوبي و گيالن، تشکيل شود
 کميته مرکزي حزب کمونيست آذرباجيان شوروي، مأمور اسـت کـه يـک              -9

جمله مصور در باکو براي پخش در ايران و سـه روزنامـه در آذرباجيـان                
 .جنوبي، اجياد کند

 سه ماشني چاپ مسـطح      متعهد است که  ) Yudin( بنگاه انتشارات دوليت     -10
در اختيار کميته حزب کمونيست آذرباجيان قرار دهـد تـا بـراي اجيـاد               

فرقه [براي حذب دموکرات آذرباجيان جنوبي ) tipografskaya baza(امکان چاپ 
 .، بکار گرفته شود]دموکرات آذرباجيان

 مسؤليت هتيه کاغذ خوب براي چاپ جمله مصور در باکو و مهچـنني سـه                -11
کميسـر خلـق      [Narkomvneshtorgه در آذرباجيان جنوبي، به عهـده        روزنام



مجع تـرياژ   . گذارده شود ) ميکويان] آناستاس[رفيق  ] (براي جتارت خارجي  
 . نسخه نباشد30000کمرت از 

 به کميسارياي خلق براي امور داخلي مجهـوري آذرباجيـان، اجـازه             -12
ه مـأمور اجـراي     داده شود که زير نظر رفيق باقراوف، براي کساني کـ          

اين اقدامات مي باشند، اجازه رفت بـه ايـران و بازگشـت از ايـران                
 .صادر گردد

 براي تأمني هزينه هاي جنبش جتزيـه طلـيب در آذرباجيـان جنـوبي و                -13
انتخابات پانزدمهني دوره قانونگذاري جملس، کميته مرکزي حزب کمونيسـت          

 ميليـون روبـل ارز      آذرباجيان شوروي، از صندوق ويژه ي با اختصاص يک        
 .، اجياد کند)براي تبديل به تومان(خارجي 

ــه   ــم ژوئي ــزي  1945شش ــه مرک ــي کميت ــرت سياس ــذ (، دف  v .4-5: ماخ
،189.i،89.S،1.f،AR SPIHMDA ( 

 
دستورالعمل حمرمانه شوروي در مورد اجنام مأموريـت ويـژه در سراسـر             

 آذرباجيان جنوبي و استاهناي مشايل ايران
 ] 1324 مرداد 24 [1945 ژوئيه 14
  درباره اجياد فرقه دموکرات آذرباجيان-1
از رهـربان حـزب     [پيشه وري و کام خبـش       ] سفر[ فوري ترتيب انتقال     -1

بسـته بـه نتيجـه      . را به باکو، بـراي اجنـام مـذاکره بدهيـد          ] توده
رياست کميته ي ناحيه اي حـزب تـوده   u پادگان] صادق[مذاکره، انتقال 

 .شته باشيدآذرباجيان را در نظر دا
و منـاطق ديگـر     ) تربيـز ( براي اجياد کميته هاي تشکيالتي در مرکز         -2
)na mestakh ( نامزدهــاي مناســب از ميــان دموکراهتــاي موجــه از ميــان

روشنفکران، بازرگانان طبقه متوسط، خـرده مالکـان و روحانيـان، از            
ان ميان احزاب خمتلف دموکرات و مهچنني از ميان غري اعضا، انتخاب و آنـ             

 .را در کميته هاي تشکيالتي فرقه دموکرات آذرباجيان، وارد کنيد
باالترين اولويت، مربوط به کميته تشکيالتي تربيز اسـت کـه وسـيله ي              
نشريات دموکرات موجود مانند خاور نو، آژير و جودت و بقيه، تقاضاي            

 .اجياد فرقه دموکرات آذرباجيان را خواهند منود
ر منـاطق بـا چـاپ تقاضـا در نشـريات،             گروه هاي مؤسـس در ديگـ       -3

خواستار محايت از اجياد کميته هـاي فرقـه دمـوکرات از ميـان فعـاالن                
 .تشکيالت حزب توده و ديگر تشکيالت هاي دموکرات خواهند گرديد

اجازه ندهيد که اين امر، تنها حمدود به تغيري نام حزب توده به حزب              
اي حـزب تـوده تربيـز و        به کميته ي منطقـه      . دموکرات آذرباجيان گردد  

تشکيالت ناحيه اي آن توصيه کنيد که تقاضاي فرقه دموکرات آذرباجيـان            



را مورد بررسي قرار داده و و تصميم بـه احنـالل تشـکيالت حـزب تـوده                  
پس از اجياد   . گرفته و اعضا را وارد فرقه دموکرات آذرباجيان بنمايند        

، بـاالترين اولويـت،     کميته تشکيالتي فرقه دموکرات آذرباجيان در تربيز      
اجياد کميته هاي تشکيالتي فرقه دمـوکرات آذرباجيـان در شـهرهاي زيـر              

اردبيل، رضائيه، خوي، ميانـه، زجنـان، مراغـه، مرنـد، مـاکو،             : است
 .، گرگان و مشهد] بندر شاه؟ [Shakhقزوين، رشت، هپلوي، ساري، شاخ 

رات اجياد يـک ارگـان مطبوعـاتي در کميتـه تشـکيالتي فرقـه ي دمـوک                
 »آذرباجيان] نداي؟[صداي «آذرباجيان در تربيز به نام 

ي کميتـه تشـکيالتي تربيـز داده         هتيه ي برنامه ها و منشور برا       ترتيب
  ...وشود 

ARSPHMDA F.1-s.89,i.90,v.9 )تا 331تاريخ جتزيه ايران، ازص : به نقل از 
 )  336ص 

لس دستچني شده   در موارد ديگر دستورات استالني، به صراحت به تشكيل جم         
اين گونه بود آه پيشـه وري در اجـراي          و  . فرمان داده شد  ) فرمايشي(

درست يـک روز پـس از        (1324 شهريور   12لني و باقروف در      استا دستورهاي
فرقـه دمـوکرات    موجوديـت   )  پايان قطعي جنگ جهاني دوم      و تسليم ژاپن 

 .آذرباجيان را اعالم کرد
ب تـوده بطـور کامـل بـه فرقـه           به طور هم زمان تشکيالت و اياليت حز       

 .پيوست
شوروي ها حزب توده را در اين مورد بازي دادند با دستور خود حـزب               

اينک تشکيالت  . را غافلگري کرده و در مقابل عمل اجنام شده قرار دادند          
 )14( .اياليت حزب بطور مستقيم تابع باقروف شده بود

ونيسـت را در    حال فرماهناي آشکار دفرت سياسي کميتـه مرکـزي حـزب کم           
 و استقالل راي او را ارز يـابي آنيـد           کنار ادعاي پيشه وري بگذاريد    

پس از مذاکراتي که سه روز متام بني من و شبسرتي و            :  که مي نويسد   آجنا  
ادگان ادامه يافت، تصميم گرفتيم فرقه دموکرات آذرباجيـان را          پصادق  

ا روساي حـزب    اجياد کنيم و قبل از مهه،صادق يادگان را مأمور کردم، ب          
توده و احتاديه کارگران آذرباجيان وارد مذاکره شود و مقـدمات احلـاق             

 )15( ...ان را به فرقه، فراهم آوردآن
 آذر روند تأسيس حکومت فرقه دموکرات حوادث به         21 شهريور تا    12از  

جالب است بدانيم حيت نـام فرقـه دمـوکرات هـم در             . سرعت پيش مي رود   
  تعـيني شـده بـود      10/4/24ت شوروي به تـاريخ      کميته مرکزي حزب کمونيس   

)16( 
 رييس سرويس خمفي آذرباجيان شوروي در تربيز از باقروف در خواست کرد            
که چندين هزار اسلحه براي پخش ميان اهايل به آذرباجيان فرستاده شود            



و باقروف پس از کسب تکليف از مسکو و تأييد بر اينکه سالحها نبايـد               
 قبضه  1000 قبضه تفنگ برنو به مهراه     10000 تور داد دسساخت شوروي باشد،    

 )17(.براي فرقه فرستاده شود.... تريبار و 
 خنستني کنگره مؤسسان در تربيز گشوده مي شود و کنگره بـا             1324 مهر   10

پذيرفنت نظام نامه پيشنهادي، رهربان فرقه دموکرات را هم بـه اتفـاق             
 . آرا برگزيد

و نظام نامه پيشنهادي فرقه از بـاکو        سرگرد نوروزوف مدعي که خود ا     
 .به تربيز آورده و حتويل داده است

افرادي بـراي از ميـان      : به فرمان کميته مرکزي حزب کمونيست شوروي      
. کساني که عليه جنبش جتزيه طليب اقدام کنند تعيني شـد          ) ترور(برداشنت  

ند نقطه ديگـر    چو گروههاي ويژه تروريست خمالفان سرشناس در ميانه و          
 )18(.را را ترور کردند

در حاليکه اعضاي فرقه عمليات محله به مراکزي ژاندارمري و ارتش را            
شروع کـرده و ارتـش شـوروي هـم از ورود نريوهـاي کمکـي ايـران بـه                    

در تربيز  ) کنسول گري (آذرباجيان جلوگريي مي کرد، مقامات سياسي شوروي        
 . نسبت به وقايع اتفاقيه اظهار بي اطالعي مي کردند

 ارتش در پادگاهنايش حمصور مي شود و امکان مانور از او گرفته شـده              
وابسـته  . چون نريوهاي ارتش شـوروي بـه آهنـا اجـازه حتـرک منـي دانـد                

مطبوعاتي کنسول گري امريکا در تربيز در مهان زمان به ستاد فرماندهي            
لشکر سوم آذرباجيان مراجعه و از سرتيب علـي اکـرب درخشـاني چگـونگي               

و بعد به عينه مي بيند که نظاميان        . رتش شوروي را مي پرسد    مداخله ا 
شوروي از خروج يک کاميون حامل سرباز از ستاد ارتش ايـران جلـوگريي              

 دسـت گـرفنت      بـه  در ماههاي آبان و آذر فدائيان فرقه موفق       . مي کنند 
مراکز ژاندارمري و شهرباني در آذرباجيـان شـده و تنـها تيـپ ارتـش                

 .فرماندهي سرتيب امحد زنگنه مقاومت مي کندمستقر در اروميه به 
چند هزار تن از اتبـاع      ) 1310حدود سال   ( در ساهلاي حکومت رضا شاه      

سـاهلاي   طـول آهنـا در    . ايراني االصل قفقاز با ايران برگردانده شدند      
بازگشت به ايران نتوانسته بودند جـذب جامعـه ايـران در آذرباجيـان              

وي اصلي طرفداران فرقه از ميـان مهـني         با شروع حترکات فرقه، نري    . شوند
 مهاجرين شکل گرفت و آنان به مهراه روستائيان بـي سـواد و کـارگران              

 شـکل    به سـرآردگي غـالم حييـا دانشـيان          فدائيان را  نريوي مسلح موسوم  
افرادي مهچون صفر قهرمانيان آه از مظامل خوانني حملـي و مهشـهري             .دادند

عنوان پياده نظام جتزيـه ايـران        بي آنكه بدانند ب    خود به جان آمده     
  .از آهنا استفاده مي شد



 ماهه حضور در ايران جاي پـاي خـود          6شوروي ها پيش از پايان مهلت       
 . را با تشکيل فرقه استحکام مي خبشيدند

اهداف شوروي از بررسي اسناد آن موقـع در يـک چهـارچوب حـداقلي و                
وي هـا بـه دسـت        شور  و حداقلي  خواست اصلي . حداکثري قابل توضيح است   

آوردن نفت مشال که عالوه بر مزاياي اقتصادي، جاي پاي حمکمي در ايران             
برايشان اجياد مي کرد و در مرزهاي جنوبيشان حرمي امن اجياد مي کرد و              
خواست حداکثري آهنا در جدايي کامل آذرباجيان و استاهناي مشايل و احلـاق             

 .گام به گام ايران بود تا رسيدن به خليج فارس
جالب است بدانيم انگليسيها که امتياز ناعادالنه نفت جنـوب را بـه             
دست آورده بودند، براي اين که حتديدي توجـه منـاقع نامشروعشـان در              
جنوب نباشد، از واگذاري امتياز نفت مشـال و خودخمتـاري ايـاالت مشـال               

 ! کشور و حيت مهه ايران محايت مي کردند
، خنستني کنگره فرقـه دمـوکرت       29/8/1324زير محايت ارتش سرخ شوروي در       

ميـان انگلـيس و     (در تربيز برپا شد و با استناد به منشور آتالنتيـک            
و نه قانون اساسي کشـور، خواهـان تعـيني          ) آمريکا در اوايل جنگ دوم    

 .سرنوشت براي ملت آذرباجيان شدند
 24لشکر تربيز در حماصره شورشيان بود و مقامات شوروي حيت اجازه محـل              

 سـتون   نـده به فرما   الستيک خودرو از هتران به تربيز را ندادند و         حلقه
هـر تـالش و     : ار کردنـد   صراحتا اخط  30/8/85ربيز در تاريخ    اعزامي به ت  

  )19 (.اقدام براي پيش روي، به منزله محله به احتاد شوروي خواهد بود
» به منزله محله به احتاد شـوروي      «: صراحت هلجه فرمانده روسي در تغيري     

البته دستورهاي استالني که اقدام براي جتزيه مشـال ايـران و تعهـد              و  
در تضــمني اســتقالل و ) 20 ( 1324 /13/6فرقــه در اساســنامه و اعالميــه 

 . متاميت ارضي ايران ميزان صداقت فرقه را به خوبي گواهي مي دهد
آري پيشه وري که در بادکوبـه در روزنامـه آذرباجيـان جـزو الينفـک                

يخ پرافتخار ملت ايران مقالـه مـي نوشـت و در سـاهلاي              ايران از تار  
زندان رماني به زبان فارسـي نوشـته بـود و در روزنامـه آژيـر بـه                  

 متوجـه شـد     1324تارخيچه حزب عدالت مي پرداخت، به يکباره در شهريور          
آتالنتيک حق  که او و ايالتش جزو ملت آذرباجيان هستند و مطابق منشور            

 !خودخمتاري طلب مي کرد
شي که شوروي ها براي مردم ايران و آذرباجيان پختـه بودنـد بايـد               آ

چـرا کـه در آن تـاريخ        . آماده مي شـد   ) 1946 دسامرب   13 (24/9/24براي  
کنفرانس وزيران امورخارجه سه متحد بزرگ در مسکو تشـکيل مـي شـد و               

 روز  )21(.آهنا مـي خواسـنتد موضـوع آذرباجيـان را متـام کـرده باشـند               
سـرتيب درخشـاني،    .  گردمهـايي در تربيـز تشـکيل داد         فرقه يـک   27/8/84



 تربيز هم ناگزير از گرفنت تصميمي سخت شد چرا کـه از             3فرمانده لشکر   
يک سو ارتش سرخ امکان هرگونه را از او گرفتـه بـود و برخـورد بـا                  

 بود و از سوي ديگر قواي        به شوروي  نريوي شوري هم به منزله اعالن جنگ      
 نفر و قواي ارتش     4000قواي فرقه   . ز مني رسيد  کمکي هم از مرکز به تربي     

در هنايت پادگان تربيز تسليم فرقه شد به شـرط          . تربيز هزار نفر بودند   
 .اين که به سربازان و پرسنل آن آسييب نرسد

 با هجوم مهه جانبه عناصر مسلح فرقـه از          1324 آذر   21سراجنام در روز    
ز به دست فرقه دموکرات     شهرهاي اطراف و نريوهاي آن سوي مرز، شهر تربي        

 :افتاد و باقروف جواب استعالم خود را از مسکو دريافت کرد
مشـا اعـالم    ) 11/9/24 (1945 دسامرب   12 روز   339در پاسخ تلفنگرام مشاره     

درباره افتتـاح   [مي دارد که با پيشنهاد کميته مرکزي فرقه دموکرات          
 )22 (.1945  دسامرب5 مولوتف، –موافقت مي شود ] جملس به اصطالح ملي

را صـادر و در     [!] و باقروف فرمان برگزاري مراسم گشايش جملس ملـي          
 جلسه افتتاحيه جملس، بدون     -1دستور دادم که    : گزارش به استالني نوشت   

  )23 (.برگزار شود] 21/9/24[1945 دسامرب 12تأخري روز 
 آذر مقاومت کرد که در هنايت بـا         27امحد زنگنه تا    سرتيپ  در اروميه   

فرقه پـس از دسـتگريي      . ام مهمات و تدارکات دست از مقاومت برداشت       امت
 سال زندان حمکـوم سـاخت، زنگنـه در          10خنست او را به اعدام و سپس به         

جلسه دادگاه حمکمه را کودکانه خواند و به رمسيت نشناخت و از اعـدام              
بنا برخاطرات آيت اهللا جمتهدي در      .  ژاندارم در اروميه پرده برداشت     300
راض منودنـد    در تربيز بيشرت مردم از آهنا اع       دت يکساله حضور دموکراهتا   م

 .و تعداد زيادي از خمالفان فرقه اعدام شدند
پيشه وري که عضويت در حزب کمونيست ايران در پرونـده او بـه ثبـت                
رسيده بود، سعي داشت در مقابل مردم مذهيب آذرباجيان چهره ضد ديين به             

 ارتباط برقرار کند که به گواهي آيـت الـه           خود نگريد و با روحانيان    
 )24( .جمتهدي در اين مورد توفيقي به دست نياورد

از اقدامات فرقه در زمان اشتغال آذرباجيان مصـادره امـوال کسـاني             
بود که شهر را ترک کرده بودند و تقسـيم خودسـرانه امـالک دولـيت در                 

اي اصلي آسفالت   در اوايل ظهور فرقه در تربيز خياباهن      . ميان کشاورزان 
مي شد و گدايان مجع آوري مي شدند آه هرچند در آن ماههـا توانسـتند                
در دل برخي از مردم رخنه کنند اما به زودي مهان مشکالتي که سـر راه                
مديران گذشته بود به سراغ آهنا نيز آمد و نتوانسـتند مشـکل کمبـود               

 . ارزاق عمومي را حل کنند
ر سر مناطق مشرتک کرد و آذري نشـني،         در اين دوره، رابطه با کردها ب      

آتشي زير خاکسرت بود که يک بار تا مرز درگريي پيش رفت ويل عمر آوتاه               



آن دو دولت و وجود گرفتاري هاي ديگر فرصـيت بـراي درگـريي بـه آهنـا                  
 )25(. نداد

در مدت اشغال آذرباجيان پس از حکيمي، قوام به خنست وزيـري رسـيد و               
اکرات با مقامـات شـوروي در هتـران و مسـکو            ايران در اين مدت با مذ     

وطرح شکايت در شوراي امنيت سازمان ملل و نيـز گفتگـو بـا مقامـات                
مسئول آمريکا، انگليس و حيت چني توانست بـه تـدريج حقانيـت خـود را                
اثبات کند و مقدمات خروج نريوهاي شـوروي از خـاک ايـران را فـراهم                

ازمان ملل بـه وسـيله تقـي        قوام به موازات شکايت ايران به س      . منايد
 .زاده سفري ايران در لندن، مذاکره مستقيم با استالني را پيش برد

استالني در دو هفته اقامت قوام در مسکو نتوانست خواست هاي خود را             
 ان حتميل کند و در مقابل قوام بـا پيشـنهاد مشـروط واگـذاري              به اير 

مـامور ادامـه    سـفري شـوروي در هتـران        . امتياز نفت، به ايران برگشت    
 مهـه   1325مذاکرات شد و در هنايت شوروي پذيرفت که تا ارديبهشـت سـال              

طرح قـوام ايـن بـود کـه بـراي           . نريوهاي خود را از ايران خارج کند      
هرگونه رمسيت قرارداد نفت، جملس ايران بايد قرارداد را تاييد کند و            

ياز نفـت   از آجنايي که جملس چهاردهم به ابتکار دکرت مصدق واگذاري امت          
به بيگانگان را ممنوع ساخته بود، پس بايـد بـه انتظـار جملـس جديـد                 

 . نشست
با پايان يافنت زمان جملس چهاردهم، مناينـدگان طرحـي را بـه تصـويب               
رساندند که تا ختليه کامل کشور از نريوهاي بيگانـه انتخابـات جديـد              

از بنابر اين استالني براي رسيدن به قـول نفـت بايـد             . برگزار نشود 
ايران خارج مي شد و اين گونه بود آه تنها سرزميين که بعـد از جنـگ                 
دوم جهاني روسها تصرف کردند و خارج شدند مهـان نـواحي مشـايل ايـران                

در هنايت استالني به سران فرقه فهماند که براي توافق با هتـران             . بود
زيرا نريوهاي شـوروي    . هرچه زودتر به نتيجه برسند و نرمش نشان دهند        

اچار به ترک آذرباجيان هستند و مهه مي دانستند که با رفـنت نريوهـاي               ن
 . شوروي، فرقه هم فرو خواهد رخيت

مشهور است که ترومن، رييس مجهور آمريکا بـراي وا داشـنت شـوروي در               
اين قول مشـهور در     . ختليه ايران، به شوروي التيماتوم امتي داده است       

  بـا مراجعـه تـورج اتـابکي،        ر حـايل آـه    مهه کتاهبا تکرار شده اسـت د      
پژوهشگر تاريخ به بايگاني هاي دوليت آمريکا، مشخص شد آه هيچ اثـري             

مي وجود ندارد و تنها برگه هايي کـه در          واز چنني اعالميه يا التيمات    
 مارس   5اسناد روابط خارجي اياالت متحده آمريکا وجود دارد، يادداشت          

 امـور خارجـه آمريکـا بـه         وزير)  خورشيدي 1324 اسفند   14( ميالدي   1946
 :مولوتف وزير خارجه شوروي است به اين ترتيب 



از آجنا آه مهلت اعالم شده براي خـروج متـامي سـپاهيان بيگانـه از                 
ه ايران به پايان رسيده و از اجنا آه تنها احتاد مجاهري شوروي اسـت آـ               

بي اعتنا به اعرتاض دولت ايران، هنوز سپاهيان خود را در اين آشـور              
اه داشته است، دولت ايالت متحد آمريكا، ضمن ايراز نگراني، اعـالم            نگ

. قي مبانـد  ع بـي اعتنـا بـا      بر اين وض  مي آند آه مني تواند آه در برا       
 ر طـول  ت متحد آمريكا و احتاد مجاهري شـوروي د        لاروابط بني  دو آشور اي     

از ان پـس مـا      . جنگ عليه دمشن مشرتك، به گونه دوستانه اي گسرتش يافت         
ك دولت ما به طور جدي      اين. امي ر يكدگر در سازمان ملل متحد بوده      مهيا

 احتاد مجاهري شوروي به خاطر گسرتش اعتماد بـني املللـي آـه              اميدوار است 
الزمه پيشرفت صلح آميز مهه ملل جهان است، هر چه زودتر سپاهيان خـود              

 )26( را از خاك ايران فرا خبواند
ن خود را از دست داد و مـذاکره         با خروج نريوهاي شوروي فرقه پشتيبا     

با مقامات هتران نتوانست خواست هاي فراتر از قانون اساسـي خـود را              
 قـوام بـه     1325به قوام و هيأت دولت بقبوالند تا اينکـه در آذرمـاه             

ارتش دستور داد براي حفظ نظم و امنيت جهت برگـزاري انتخابـات بـه               
 برابـر هتـران موضـع       پيشه وري در ابتدا در    . سوي آذرباجيان حرکت کند   

. مرگ هست اما بازگشـت نيسـت      : سخيت گرفت و مجله مشهوري به زبان راند       
اما نه تنها در مدت کوتاهي تن به بازگشـت داد بلكـه مـرگ هـم بـه                   

 . سراغش آمد
ارتش تنها در حوايل ميانه و در ارتفاعات قافالنکوه با مقاومت فرقه            

هـا پراکنـده و مضـمحل       روبرو شد که بعد از يک روز مقاومت فرقه اي           
شـب بيسـتم آذر     . شدند و با ختريب پل ميانه به سوي تربيز فرار کردند          

پيشـه وري بـه     . ميان سران فرقه بر سر مقاومت يا فـرار حبثـي گرفـت            
در هنايت  . به ترک مقاومت  ...... مقاومت اعتقاد داشت و جهانشاهلو و       

بايد تا فردا   ب مهراه پيشه وري اجرا شد که        .گ.دستور قلي اف افسر کا    
درمقابل اعرتاض پيشـه وري قلـي اف        . خود را به جلفا لب مرز برسانيد      

 ! مهان کسي که تورا آورد حاال مي گويد برو: پاسخ داد
 آذر راديو تربيز به زبان فارسي خرب از ورود ارتش ايران            21صبح روز   

براي برقراري امنيت انتخابات داد و مردم تربيز بـه يکبـاره متوجـه              
دستجات خودجوش مردم در خياباهنا بـه راه افتـاد و           . فرقه شدند افول  

هر که از افراد فرقه را مي شناختند کتک مي زدند يا مـي کشـتند، و                 
 بـه   .در حقيقت پيش از ورود ارتش به تربيز شهر به دست مردم آزاد شد             

اين مـردم   ): ...مرآز اسناد انقالب اسالمي   (گفته آيت اهللا مسلم ملكوتي      
دند آه تن به حاآميت آمونيست ها ندادند و در حقيقـت بـه              مسلمان بو 

  .اين ترتيب آهنا را شكست دادند و از سرزمني خود بريون راندند



مصادره . در روستاها هم مردم به برخورد با مأموران فرقه پرداختند         
اموال مردم، کشتار خمالفان فرقه، اجياد حمـيط رعـب و وحشـت و از مهـه                 

 بيگانگان گناهي نبود که فرزنـدان سـتارخان آن          مهمرت دريوزگي مقابل  
 .را حتمل کنند

 آذر آيت اهللا طالقاني مهراه روزنامه نگاران به زجنـان و تربيـز              25در  
سفر کرده و خاطرات خود را در مهان هنگام نوشـت آـه در نشـريه آيـني                  

 طالقاني بر خالف عقايـد غريبـومي از حمبوبيـت           آيت اهللا . اسالم منتشر شد  
ري در زجنان ذکر مي کند و سخين از يکي از اهـايل را نقـل مـي                  ذوالفقا

 )27(.زجنان را پس از خدا و دوازده امام ذوالفقاري جنات داد: آند
خاطراتي که از مهاجران به شوروي نقل شـد در ايـن سـاهلا نوشـته و                 
منتشر مي شود، آنچنان آزاردهنده است کـه باعـث دلسـوزي نسـبت بـه                

 )28 (. شودفرزندان خطاکار وطن مي
از مشهورترين مهاجران، حممد بي ريا وزير فرهنگ فرقه است کـه فقـط              

 سال در بدترين اردوگاههاي مجهوري      27به جرم عشق به بازگشت به ايران        
در زندان و تبعيد به سر برد تا باالخره بعد از انقالب در ساهلاي آخر               

 . عمر به ايران بازگشت
 

 :پانويس

 20فرت يكم، دآرت هوشنگ طالع، صتاريخ جتزيه ي ايران، د - 1

 38مهان، ص - 2

 253ايران بني دو انقالب، يرواند آبراهاميان، ص - 3

 25آژراهه، احسان طربي، ص - 4

 85- 89آذرباجيان در ايران معاصر، تورج اتبكي، ص - 5

 88مهان، ص - 6

رازهاي سر به مهر، محيد مـالزاده، بـه نقـل از خـاطرات ابـراهيم                 - 7
 .وروينوروزف خربنگار نظامي و افسر سياسي ش

 مهان - 8

گفت وگو بـا دآـرت محيـد        (روزنامه شرق، در گفت وگو با آاوه بيات          - 9
 84، آذر )امحدي و آاوه بيات درباره اسناد تازه فرقه دموآرات

 رازهاي سر به مهر، - 10

 63آژراهه، ص - 11

 65مهان، ص - 12

 رازهاي سر به مهر،  - 13

 41من متهم مي آنم حزب توده را، فريدون آشاورز، ص - 14

 ، به نقل از يادداشت هـاي پيشـه وري         61ص  تاريخ جتزيه ي ايران،       - 15
 )21 بازگشت هم بود، ص ،دمرگ بو(



 100 ص،مهان  - 16

 66مهان، ص - 17

 101مهان، ص - 18

 67مهان، ص - 19

 )به نقل از اسناد فرقه (120آذرباجيان در ايران معاصر، ص - 20
 76تاريخ جتزيه ي ايران، ص - 21

 87مهان، ص - 22

 مهان - 23

بـه آوشـش    خاطرات آيت اهللا جمتهدي، موسسه مطالعات تـاريخ معاصـر،            - 24
  رسول جعفريان

 140- 180آذرباجيان در ايران معاصر، ص  - 25

 184 مهان، ص - 26

مشاهدات من در زجنان، نشريه آيني اسالم سـال سـوم، نقـل از حبـران                 - 27
آذرباجيان هتران، رسول جعفريان، موسسـه مطالعـات تـاريخ معاصـر،            

1381 

  مهاجرت سوسياليسيت و سرنوشت ايرانيان: بنگريد به - 28

 ا پيوست ه–فصل سوم 
 معريف آتاب

 چاپ /  حيدريان حمسن و امريخسروي بابك نوشته /  سوسياليسيت مهاجرت

 امروز پيام :رناش / 1383 :دوم
 
 مجـاهري  احتـاد  «تاسـيس  آـه  روسيه آشور در سوسياليسيت انقالب پريوزي با

 خـود  آرزوهاي جتلي و تبلور سوسياليست انقالبيان داشت، پي در را »شوروي

 گـرايش،  ايـن  .يافتنـد  آن زمامـداران  و شوروي ياسيس نظام قامت در را

 برخـوردار  آن از آغـاز  در جهـان  هـاي  سـت يسوسيال آه بود عمومي گرايش

 مرياثـي  وارث آـه  اروپـايي  غربـي  هاي دموآراسي تا شرق در چني از بودند،

 آمال با ميان، اين در. بودند خودآامه هاي قدرت با مبارزه از گرانقدر

 دولت رفتار در شدن دقيق راه از را گرايش اين خطر آه آساني خنستني شگفيت،

: بودند ايرانيان دريافتند فكر هم ناانقالبي ديگر با روسيه سوسياليسيت
 ملكـي،  خليـل  رهربي به توده حزب عضو روشنفكران از گروهي، 1327 سال در

 برآورده جهت در روسيه دولت دست به عمًال آه   راتوده حزب از خود انشعاب

. داشـتند  اعالم بود، شده تاسيس ايران در شوروي فوري اهداف و منافع شدن
 آن اي  هتود هواداران و روسيه دولت آننده خرد فشار با انشعاب اين هرچند

 ميان در را خودسري و استقالل به گرايش بازماند راه ادامه از ايران، در

 از پـس  آـه  يديگر هاي  بانشعا .داد گسرتش ايراني هاي مارآسيست از گروهي



 با توده حزب رابطه پرده پشت مسائل از خبشي يك هر دادند، روي انشعاب اين

 . ساختند فاش را شوروي احتاد
 را خود استقالل گرايش يوگسالوي در ايراني، هاي مارآسيست انشعاب از پس

 ديگـر  و چكسـلواآي  جمارسـتان،  ايتاليـا،  در بعد هاي دوره در و مناياند

 شـوروي  آمونيسـت  حزب ي طلبانه توسعه هاي گرايش رابرب در جهان آشورهاي

 آمونيسـت  زمامـداران  آـه  رفت پيش آجنا به تا اين .شد داده نشان واآنش

  .دشدن ناميده سرخ تزارهاي شوروي،

 ي مهـه  بـه  توسـل  با شوروي مجاهري احتاد سياسي دستگاه سرد، جنگ دوران در
 جهت در نشاندگاني دست به را جهان آمونيست احزاب آوشيد مي ممكن هاي شيوه

 آـار  راستا، اين در. آند تبديل روسيه ملت و آشور اميال ساخنت برآورده

: گرفـت  قـرار  آـار  دسـتور  در جهان سراسر در مستقل يها  آمونيست سرآوب
 از نفر هزار چند اعدام ايراني، آمونيست ناانقالبي دوم و اول نسل آشتار

 جنـگ  در برلني سوي به شوروي نريوهاي پيشروي هنگام به هلستان ارتش اعضاي

 طالهـاي  بردن غارت به و اسپانيا خواهان مجهوري حق در راهزني دوم، جهاني

 بـراي  جمارسـتان  و چكسـلواآي  بـه  رآشيگلش آشور، اين اقتصاد پشتوانه

 در انگلستان و آمريكا با مهدسيت ،آشور دو اين مستقل چپ هاي جريان سرآوب

 و شـيلي  آمونيسـت  حزب برابر در مسئولييت يب ،مصدق ملي دولت عليه آودتا
 دو شـوروي  مجاهري احتاد آه بود اقداماتي مجله از ...و آلنده عليه  آودتا

 :آرد مي دنبال آهنا از را هدف
 ها ملت درميان خودسري و استقالل به گرايش اهندام -1

 و اهـداف  بـه  دسـتيابي  بـراي  داري سرمايه جهان با معامله -2
 .خود فوري نيازهاي

 دو هـاي  آوشش حاصل آه »ايرانيان سرنوشت و سوسياليسيت مهاجرت «آتاب

 در است، معاصر دوره در ايران سوسياليسيت سياسي هاي سازمان اعضاي از تن

 چـپ  سـازماهناي  اعضـاي  مهـاجرت ) 1299-1362  (ساله 63 تارخيچه گرينده بر

 تمهـاجر  دوره چهـار  تارخيچـه  ايـن  در .است سوسياليسم جهان به ايراني
 اعضاي مهاجرت -2، )1299 (عدالت حزب اعضاي مهاجرت -1: است شده بررسي

، )1332 (تـوده  حزب اعضاي مهاجرت  -3، )1325( آذرباجيان دموآرات فرقه
 ).تاآثريـ ( خلـق  فـداييان  سـازمان  و تـوده  حـزب  اعضـاي  مهاجرت  -4

 و سابق شوروي در ايراني مهاجران بازماندگان با گوو گفت با نويسندگان
 آمونيسيت، رژمي هاي دادگاه در آهنا حماآمات از مانده جاي بر اسناد ررسيب

 شوروي روسيه آمونيست رژمي هاي گري ستم و ها عداليت بي از انگيز ت حري تصويري

 .اند ه داد دست به



 هـوادار  آذرباجيـاني  جويـان  پنـاه  وضعيت بررسي به آتاب اين دوم فصل

 ايـن  در مفصـلي  توضـيحات  و است تهياف اختصاص شوروي در دموآرات ي فرقه

  .دهد مي آنان عاقبت و رابطه

 چـپ  جريـان  ي آارنامـه  بـازنگري  از اي نشانه آه را آتاب اين انتشار

 فـال  به است، ملت جايگاه و ملي مسائل امهيت به توجه و ايران در وابسته

 .آنيم مي پيشنهاد ايران جوانان ي مهه به را آن خواندن و گريمي مي نيك
 
 )برگرفته از تاريخ جتزيه ايران (ه مشار غائله آذرباجيانگا

1324  
   تسليم بدون شرط آملان     مه         8           ارديبهشت18
ان از متفقني خواست تا هر چه  مه          اير30   خرداد             7

  .تر خاک ايران را ترک کنندزود
روس ها از . مهايش پتسدام   اوت 12  ژوئيه تا17   مرداد11 تري تا 26

  .پذيرش تاريخ مشخص براي خروج ازايران امتناع کردند
   سپتامرب        تسليم بدون شرط ژاپن 2      شهريور      11
در اين مهايش، . يش لندن سپتامرب       گشايش مها11        شهريور    20

، به عنوان تاريخ ختليه )1324 اسفند 11(1946مارس روز دوم 
  .نريوهاي متفقني از ايران، معني شد

   يادداشت دوباره ايران به  نوامرب    17       آبان           6
کشوري و لشگري شوروي در  مداخله مأموران شوروي در باره

به ويژه پشتيباني از فرقه ي  امور داخلي ايران و
  دموکرات آذرباجيان

ي شوروي در قزوين از حرکت  نريوها نوامرب       30     آبان         29
  . ستون هاي ارتش ايران به سوي آذرباجيان جلوگريي کردند

 نوامرب      دولت بريتانيا، نظر دولت شوروي 26    آذر             5
 جلب کرد و دولت اياالت متحده 1941جانبه  را به پيمان سه

آمريکا پيشنها کرد که نريوهاي متفقني روز اول ژانويه 
  .يران را ترک کنند ا، خاک)1324 دي 11(1946

ولت  دسامرب      دولت احتاد شوروي، پيشنهاد د3 آذر            12
  .رارد کرد) نوامرب 26مورخ (امريکا 

 دسامري    تشکيل جملس به اصطالح ملي آذرباجيان و 12 آذر            21
  اعالم حکومت فرقه ي دموکرات آذرباجيان

فرقه ي  هاي تولد حکومت دسامرب    راديو مسکو 15         آذر    24
  .در مهاباد را اعالم کرد دموکرات در آذرباجيان و کومله

 دسامرب    نشست ويژه شوراي وزيران امور خارجه 16 آذر            25
 در اين نشست، دولت. شوروي و آمريکا در مسکو بريتانيا،



در مورد  مسيشوروي اعالم کرد که آماده نيست تا به صورت ر
  .ايران گفتگو کند

 ژانويه      دولت ايران، دولت شوروي را متهم به 19 دي            29
دخالت در امور داخلي کشور کرد و از شوراي امنيت 

  .                              درخواست بررسي منود
ا ير ايران، براي گفتگو ب فوريه      قوام خنست وز19 هبمن          30

  . و مولوتف وارد مسکو شداستالني
 مارس        راديو مسکو اعالم کرد که ختليه نريوهاي 1   اسفند      10

 شوروي از خبش هايي از ايران ممکن است در روزهاي آينده
 اما بقيه نريوها تا زماني که وضعيت روشن شود  آغاز شود

  .باقي مي مانند
  يني شده براي ختليه کامل ايران مارس       روز تع2    اسفند     11
 مارس       ايران در مورد باقي ماندن نريوهاي شوروي 3  اسفند       12

  .، اعرتاض کرد) اسفند11(  مارس2پس از  در کشور
عليه توسعه طليب   مارس       چرچيل در کاجل وست مينسرت5    اسفند     14

  ).  سرد آغاز جنگ( شوروي سخنراني کرد
 مارس       اعرتاض دولت ايالت متحده به شوروي در 6   د      اسفن15

  مورد عدم ختليه ايران
گفتگوهاي .  مارس       قوام، مسکو را ترک کرد7  اسفند        16

  .مسکوبه نتيجه ي مورد نظر روسها نرسيد
  . مارس     دوره ي جملس چهاردهم به پايان رسيد12 اسفند        21

1325  
 مارس     احتاد شوروي اعالم کرد که در صورت عدم پيش 24       فروردين 4

 ششظرف  آمد وضعيت غريقابل پيش بيين، نريوهاي اين کشور
  .هفته خاک ايران را ترک خواهند کرد

 مارس     هبأت منايندگي شوروي بااعرتاض به پذيرش 27 فروردين       5
  .شکايت ايران، نشست شوراي امنيت را ترک کرد

اعالم کردند که بر سر  آوريل       ايران وشوروي 5فروردين      16
 نريوهاي نظامي، شرکت خمتلط نفت ايران و مسأله خروج

موافقت نامه (شوروي و مسأله آذرباجيان توافق کرده اند
  )چيکوف ساد- قوام

 آوريل     ترومن، ريس مجهور آمريکا در يک سخنراني 24 ارديبهشت     4
يکپارچگي ملت  ش سازمان ملل متحد در حفظراديويي، بر نق

  . ها برابر جتاوز تأکيد کرد
الم کرد که مهه نريوهاي  مه           راديو مسکو اع23 خرداد          2

  . آذرباجيان خارج شده اندشوروي از
 مه           آغاز گفتگو ميان دولت و فرقه ي 27 خرداد          6

  دموکرات



 نوامرب       خنست وزير اعالم کرد که انتخابات زير 21 آبان            2
  .به عمل خواهد آمد) دسامرب(دولت در ماه نظارت

 نوامرب       خنست وزير به نريوهاي ارتش دستور 24 آذر             3
دادتا براي تضمني امنيت انتخابات به آذرباجيان گسيل 

  .شوند
  . ارتش وارد آذرباجيان شدند دسامرب      نريوهاي10    آذر       19
 دسامرب      سران فرقه به شوروي گرخيتند و گروهي نيز 11  آذر         20

  .توسط مردم دستگري شدند
ن با استقبال مردم تربيز  دسامرب     نريوهاي ارتش ايرا12 آذر          21

  .       شهر شدندوارد 

 آالم آخر
 

 ! آذر است21امروز 
 ان اينجا آذرباجي و

 و امروز  ما هستيم و مشا
 نويسيم و مي

 سرشتشان و عاقبتشان را
 !؟و آنان سر خويش داده اند  به آدامني مزد

 
مهانگونه آه خوانديد، مهواره عمر روايت هاي موهوم از تـاريخ و            

روايت سازي هاي ساده سازي شده بي مشار   . ملت ايران به سر مي رسد     
ن سرزمني فايده اي براي مبلغني  براي جلب اعتماد و اعتقاد مردم اي      

 .آن ندارد
 گفتاردرماني سفسطه آميز در تاريخ ايـن سـرزمني و يـا بـدنام              
آردن عالئم و نشانه هاي ملت ايران مهراه با اوصاف شـبه شـاعرانه          
يا بي اعتنايي هاي مثًال دلريانه ،گردونه مـرگ آوري را پديـد مـي           

 سراجنام ايـن ناشـي   آورد آه هيچ مرز مشخصي با ناشي گري ندارد و       
 . گري حرآت در مسري تباهي است

فرييب در تاريخ  ايران داشته      ساني آه با خودفرييب سعي در ديگر      آ
و دارند يقينًا در خواهند يافت آه مسريشان به راههـايي خـتم مـي           

آنان جاده صاف . شود آه توان راه حل سازي و سرنوشت آفريين ندارد       
خ هاي بيگانگان ختم مي شـود چـه    آساني هستند آه به غارها يا آا      

اگر ديروز در پس محايت احتاد شوراها بودند امـروز در آنـف محايـت           
 به هر حال اين عشـوه هـاي قـديس مابانـه و          .آمريكا قرار دارند  

طاووس گري هاي سياسي فقط در سايه تبسم مسموم دمشنان اين ملت به        



از هـر   ملت ايران در برابـر هرگونـه جداسـري       .دست مي آيد و بس    
 .گونه آه باشد ايستاده اند

 :در آالم آخر بايد گفت
اين معجزات خيايل شايد تنها در جلوه هاي ويژه آوتاه مدت موثر            

 وگرنـه در  ،باشد و شايد در افسانه ها و متون ختيلي سفسطه آميـز        
زيست امـروزه اي مـردم مـا ادعـاي چـنني معجزاتـي آهنـم از چـنني                

 .تردسيت هاي سياسي است و ديگر هيچپيامرباني بيشرت شعبده بازي و 
احتاد و مهگرايي براي حـل      از اين رو تنها با اتكا به خويشنت و           

ي مـورد پـذيرش متـامي    يمشكالت  ايـن سـرزمني بـه مهـراه راه حلـها            
 .  مي توان مادر ميهن را ياري آرداست آهايرانيان 

  خورشيدي 1385 آذر 21 -تربيز 
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