
 زاده دآتر صمدرحمان

 ! آتابى آه جوانان بايد بخوانند                                                                                                                                   
 » ١٣٢۴زمستان سرد : مسكو«

 دآتر هوشنگ طالع
 

سرآنسول وقت  » سر آالر مونث اسكرين     «نوشته  » جنگ جهانى در ايران     «هائى از آتاب       آتاب دآتر هوشنگ طالع، با نقل قسمت           
السلطنه، سرلشگر ارفع رئيس مقتدر       قوام... «: ز جمله نوشته است    در اين آتاب سرآنسول انگليس ا       . انگليس در شمه شروع شده است       

 برآنار و از تهران تبعيد آرد و به جاى او افسر ديگرى را                      - و زن انگليسى داشت      -ها مخالف بود    ستاد ارتش را آه با سياست روس         
 » ...گماشت آه به دوستى بريتانيا شهرت نداشت                                                                                                                                                                                                                                          

آن، وقايعى آه آذربايجان را در آستانه پيدايش پرده آهنين معروف، مدت يكسال در تاريكى يك                    آتاب، در يازده بخش تدوين گرديده و در           
 .فرو برد، به ترتيب شرح داده شده است                                                                                                                                                                         » پرده سربى                        «

هاى دولتى است آه بين            ها و اعالميه      ها، تذآاريه   بينانه اين وقايع سياسى، همراه اسناد و مدارك رسمى مانند يادداشت                           نقل واقع  
جريان . المللى رد و بدل شده بود        ها و مراجع بين     وزير و وزارت خارجه ايران با زمامداران شوروى، انگليس و آمريكا و مقام                  نخست

السلطنه و طرح مجدد آن در     شكايت ايران به شوراى امنيت سازمان ملل متحد و چگونگى پس گرفتن اين شكايت در اوائل زمامدارى قوام                 
 .ست آه تاآنون در هيچ آتابى به اين دقت آه در آتاب دآتر طالع بيان گرديده، نيامده است                                                         هائى ا    آن شورا از موضوع          

وزير سالخورده   و ابراهيم حكيمى نخست     ) السلطنه قوام(هاى ديپلماتيك بين ايران و شوروى و بازيگران آنها از احمد قوام                        روياروئى
ندره گروميكو، نمايندگان شوروى تا انورين بوين و بيمس برنز وزيران خارجه                ا اندره ويشينيسكى و   زاده و عالء و نيز از        قبلى، تا تقى  

 .هاى بسيارى خواندنى اين آتاب است                                                       وقت انگليس و آمريكا و شگردهاى آنها از بخش                                                                                        
هان و  هاى پس از جنگ ايران و ج         اى را در دسترس محققان تاريخ حوادث سال          خارجه ايران، جزئيات تازه     استفاده از بايگانى وزارت    

 .دهد هاى سياسى ايران آن دوران قرار مى                                                                                                                                              ها و گرفتارى                                                درگيرى
هاى اخير ميسر شده است و به اين دليل، نقل آنها در آتاب و استناد                 رسد آه استفاده مؤلف از آرشيو وزارت خارجه، در سال           به نظر مى  

ى مظلوميت ايران در برابر مطامع خارجى، قطعيت                  هاى تاريخى برپايه اسناد زنده و گويا، به اثبات حقانيت و حت                            او به واقعيت    
بندى آتاب خود به خرج       در اين زمينه، ذوق و دقتى آه مؤلف با استفاده از اين اسناد رسمى، در تنوين و فصل                      . ترديدناپذيرى داده است  

توان گفت در نزديك شصت و سه سال          تا جائى آه مى   . داده، چنان نمايان است آه اين آتاب را از ديگر آثار مشابه ممتاز گردانيده است                  
دقت و امانت و     » ١٣٢۴مسكو، زمستان سرد     «اندازه   گذرد، آتابى آه به     آه از آن وقايع و رهائى آذربايجان از بند دردناك يكساله مى                

ها در ذهن اين     عنوانها و    ها، اين نام   از جمله اين آتاب    . تعبير درست اسناد مربوط به آن وقايع را در برداشته باشد، تأليف نشده است                 
مرگ بود بازگشت   «از قاسم مسعودى، آتاب      » تهران، مسكو، تهران  «از مهدى نورى، آتاب      » قوام السلطنه «آتاب  : نگارنده باقى است  

آموزان  جنبش جوانان و دانش      «از ابوالحسن احتشامى و تاريخچه           » هاى ايران قفل است       دروازه«از نجفقلى پسيان، آتاب         » هم بود  
اى آه داشتند، به موقع تأثير         ها، با محتواى آگاهى دهنده      البته اين آتاب  ! از دآتر ضياء مدرس آه يك روايت دست اول بود            » انآذربايج

به دليل عالقه و احاطه نويسنده آن به موضوع و دسترسى او به اسناد               » ١٣٢۴زمستان سرد   : مسكو«ارزنده خود را بر جاى نهادند، ولى        
 .ترى دارد                                       جامعيت افزون                                      و مدارك منتشر نشده،                                                                                                                                                           

اغلب آنان آه رويدادهاى آن زمان را هنوز در خاطر دارند، دآتر هوشنگ طالع را به عنوان يك ناسيوناليست عضو گروه پارلمانى حزب                        
آورند و از سرسختى اين گروه در موقع طرح رفراندوم مربوط به بحرين                  پان ايرانيست، در مجلس شوراى ملى مشروطيت، به ياد مى             

شدند آه مدافعه    انديشى تشكيل مى   هاى چندى متشكل بودند و از جوانان پر شور و پاك            ها را آه در گروه     ايرانيست آگاهند و همچنين پان   
 اين  ١٣٢٠هاى پس از اشغال ايران و در طول دهه ،              شمردند، چنانكه در سال     از مرزها و منافع ملى را بر هر چيز ديگرى مقدم مى                 

آور يا انترناسيوناليسم افراطى و چه در پيشبرد جنبش ملى شدن نفت در سراسر             در مقابله با نوعى جهان وطنى زيان      جوانان پر شور، چه     
 .آشور، خدمت جانانه آردند                                                                                                                                                                                                                                                                                         

نويسنده آتاب مورد بحث ما نيز آه از جرگه آن تفكر است، آتاب خود را در يازده بخش تدوين آرده است آه هر بخش آن مستند و آگاهى             
 خواندنى است و به اين دليل، خواندن اين آتاب، در اين موقع حساس از ديدگاه موجوديت ملى و منافع ملى، فرض بر هر ايرانى و دهنده و

 .اند جوانانى آه امروز در معرض تبليغات مبتنى بر تقليب تاريخ ايران قرار گرفته                                                                          . به ويژه جوانان است                  
در جنگ جهانى اول، عالوه بر روس و         . ر دو جنگ جهانى اول و دوم سخن رفته است           در پيشگفتار اين آتاب، از اشغال نظامى ايران د         

 ! ها آه بر سر مردم ما نياوردند                             هاى ما را اشغال آردند و چه                             انگليس حتى نيروهاى عثمانى شهرها و سرزمين                            
 : ولى در جنگ دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

آم در قالب قرارداد ،      ده شدن مطامع ارضى خود، دست       با اشغال ايران در جنگ جهانى دوم، روس و انگليس راه را براى برآور                  ... «
 .) طبق اين قرارداد روس و انگليس ايران را بين خود به دو قسمت تقسيم آردند                                                                                          . ( هموار ديدند             ١٩٠٧

در . آرد حضور ارتش آمريكا در ايران، با وجودى آه تنها نقش تدارآاتى داشت، مسأله را براى دو قدرت مزبور تا حدودى پيچيده مى                             
 و يا شايد بريتانيا و      -گيرى از اختالف محتمل ميان آمريكا با شوروى و بريتانيا          اين ميان مردم ايران اميدوار بودند آه شايد بتوانند با بهره           

هاى اشغالگر در ايران اشاره شده آه صدمات                هاى دولت   سازى آنگاه به حزب    » ...آمريكا با شوروى، استقالل آشور را حفظ آنند              
 : آمدهاى شوم اين احزاب البته تا امروز گريبانگير ما ايرانيان بوده است                                                                                                                 ير و پى                    ناپذ جبران

دولت ... هاى هوادار خود برآمدند    اندرآار ساختن و پرداختن احزاب و گروه        شوروى و بريتانيا، به محض استقرار در ايران، دست         ... «
ميان بريتانيا، اياالت متحد    ... جنگ قدرت .... رابر ايران اتخاذ آرد   ترى در ب   شوروى، پس از پيروزى در نبرد استالينگراد، سياست خشن        

 » ...اوج مسأله، غائله آذربايجان بود     . هر يك خواهان سهمى از ايران بعد از جنگ بود           ... آمريكا و شوروى بر سر ايران در جريان بود          
 تاخت و تاز، روس و انگليس و نيروهاى عثمانى ياد              از جريان اشغال ايران در جنگ جهانى اول و          » درآمد«نويسنده آتاب زير عنوان      

 : آرده آه در نتيجه آن                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 » ..داد هاى تهران محدود شده بود، چونان شبحى به حيات خود ادامه مى                            دولت مرآزى آه حيطه نفوذش به درون دروازه                 ... «



ستمسك تهديد ايران به اشغال آرده بود تحميلى         ها آن را م     آه شوروى سال   ١٩٢١شود آه قرارداد منسوخ       آنگاه به اين حقيقت اشاره مى      
به ايران تحميل » جمهورى شوروى سوسياليستى گيالن«بوده و با فشار نيروهاى بلشويكى آه در گيالن پياده شده بودند و در نتيجه تشكيل      

 .شد
متن . طرفى آرد آن جنگ اعالم بىگويد آه ايران بالفاصله در   سخن مى١٣١٨شهريور ١٩آنگاه نويسنده از شروع جنگ جهانى دوم در  

وزير وقت ايران در فصل مربوط به جنگ دوم و حمله متفقين به ايران در سوم                        طرفى ايران به امضاى محمود جم نخست          اعالميه بى 
 . درج شده است                                                                                                                                                                                                            ١٣٢٠شهريور                                                                     

.  غافلگيرانه بود  ١٣٢٠هريور  حمله نيروهاى شوروى و انگليس از شمال و جنوب در سوم ش             . اين فصل از مستندترين فصول آتاب است       
آنند و تلفات و صدمات سنگينى        هواپيماهاى شوروى شهرهاى شمالى ايران از آذربايجان و گيالن تا مازندران و خراسان را بمباران مى                   

 . سازند وارد مى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 ٧٠٠هاى پلنگ و ببر حدود        در حمله غافلگيرانه نيروهاى انگليسى از جنوب و غرب، نيروى دريائى نوپاى ايران با از دست دادن ناو                         

 .شود آشته و شهيد متالشى مى                                                                                                                                                                                                                                                                                   
در اين آتاب خيانت چند فرمانده ارتش به رضاشاه و مرخص آردن سربازان لشكر تهران و برآنارى و خلع درجه و زندانى آردن آنها به      

.  قزوين متوقف شدند و به تهران نيامدندشود آه چرا نيروهاى متفقين در ابتدا در  دستور رضاشاه شرح داده شده و اين نكته نيز روشن مى          
 روز طول آشيد و چون متفقين ديدند در اين مدت رضاشاه به ايستادگى خود در برابر فشار جنگى                         ٢٢مرداد ماه   ٢۵از سوم شهريور تا      

ه سوى تهران حرآت  شهريور نيروهاى خود را براى واداشتن رضاشاه به استعفا از قزوين ب٢۵دهد، روس و انگليس روز    آنان ادامه مى  
 .دادند و رضاشاه پيش از آن آه اين نيروها به پشت آاخ او برسند، استعفانامه تهيه شده را امضاء آرد                                                                                                              

 به دنبال استعفاى ابراهيم    ١٣٢۴السلطنه آه در بهمن      قوام. هاى سياسى او تحسين شده است      السلطنه و مهارت   در صفحات اين آتاب، قوام    
ها از در دوستى و تفاهم بيشتر درآمد و در رأس يك هيأت سياسى و مطبوعاتى                     وزيرى رسيد با شوروى    خستالملك، به ن   حكيمى، حكيم 

مؤلف آتاب، از نقش     . ها و تدبير او به نجات آذربايجان منجر گرديد             براى ديدار مستقيم با استالين و مولوتف به مسكو رفت و مهارت                 
با دليرى بسيار پيشنهاد تشكيل آميسيون سه جانبه درباره          «آند آه    السلطنه ياد مى    قوام زاده و ابراهيم حكيمى، سلف      ارزنده سيدحسن تقى  

 » ... بود رد آرد                                                              ١٩٠٧ايران را آه در حكم اجراى قرارداد                                                                                                                                                  
آهنگى و تبادل نظر آامل وجود         السلطنه و نماينده ايران در شوراى امنيت هم            شود آه بين قوام     در صفحات ميانى اين آتاب آشكار مى         

زاده سفير ايران در انگلستان نمايندگى ايران در            گرديد و در آن موقع سيدحسن تقى         شوراى امنيت ابتدا در لندن تشكيل مى        . اشته است د
عالء سفير ايران در آمريكا نمايندگى ايران در         محل اين شورا بعدًا به نيويورك انتقال يافت و در آن موقع حسين              . شوراى امنيت را داشت   

 . برعهده گرفت                                                                                                                                              آن شورا را                                                                                                                                              
وزير پيش از اتخاذ     شود آه نخست   آند و يادآور مى     هاى آنان را تحسين مى      هاى ديگر و همكارى     دآتر طالع هر دوى آنان و شخصيت        

 .آرد زاده در لندن و عالء در آمريكا تبادل نظر مى                                                                                                                               هرگونه تصميمى با تقى                                          
هاى  گيرى داد و به تصميم    وزير را در جريان امور قرار مى        ، نخست زاده با آگاهى آامل از فضاى شوراى امنيت و عالم ديپلماسى             تقى

زاده در پاسخ ويشينيسكى نماينده شوروى و همينطور طرح شكايت ايران از شوروى ابتكار                             سخنان تقى  . رساند درست او آمك مى      
 مطلع و صاحب دانش و تجربه بيفتد، حتى         داد وقتى اداره امور يك آشور در دست مردان آارآموزده و            اى بود و نشان مى     ديپلماتيك ويژه 

السلطنه در تهران و      در اين ماجراها، قوام    . المللى، امكان پيشرفت و اثبات حقانيت و آسب توفيق قطعى است                در يك مجمع بزرگ بين      
 توپ به دروازه حريف،      رسند آه هر يك در راندن       زاده و عالء و همكاران آنها در لندن و نيويورك مانند يك تيم فوتبال به نظر مى                      تقى

يعنى شكايت از شوروى و واداشتن آن آشور به دست آشيدن از آذربايجان و نفت، آن هم در يك محيط غير عادى، وظايف خود را به                                     
هاى نمايشى دوران استالين بود      ويشينيسكى نخستين نماينده شوروى در شوراى امنيت همان دادستان معروف محاآمه            . آنند خوبى ايفا مى  

نما بود و هر      اندره گروميكو نماينده بعدى شوروى در خشونت انگشت            .را باب آرد   » گيرى به سبك مدرن     اعتراف«ه از بيگناهان،      آ
رسيد آه هنگام    به معنى نه، به همان نتيجه مى      » ِيت نى«دوى آنها هر جا داشتن گوش شنوا به صرفه نماينده شوروى نبود، با گفتن آلمه                  

در همان فصول گاه و بيگاه اشاره به يك آنفرانس سه جانبه وزراى              ! شده بود » وتو«در واقع معادل روسى     » يت در نى «واژه  . » وتو«
خارجه شوروى و آمريكا و انگليس شده است آه در بحبوحه بحران آذربايجان و شكايت ايران از شوروى آه نخستين شكايت به شوراى                             

 .تشكيل شد                    امنيت بود آه بالفاصله پس از جنگ جهانى دوم                                                                                                                                                                                             
قضا را نخستين شكايت به جامعه ملل پس از جنگ اول جهانى نيز از جانب ايران بود و هر دو شكايت هم به زورگوئى اشغالگران                                           

 .شد خارجى مربوط مى                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 دو متفق   خواستند در مسأله ايران    ها ابتدا نمى   از نكات قابل توجه درباره آنفرانس مسكو با شرآت مولوتف و بوين و برنز آن آه شوروى                

ها بر آن بودند آه بدون         روس... «:  اين آتاب آمده است اين بود آه          ٧٩جنگى ديگر خود را شرآت دهند و دليل آن چنانكه در صفحه                  
شرآت دادن ديگران، به آمك فرقه دموآرات در آذربايجان و آومله در آردستان، نخست دو استان مزبور و سپس همه ايران را به چنگ                          

 » ...آورند
 در جلسه غير رسمى آنفرانس مسكو، بوين وزير خارجه وقت انگلستان از حزب                     ١٣٢۴روز سوم دى ،    ... «ى بعد از اين مقدمات         ول

ها مطرح شده بود آه        در آغاز اشغال از سوى انگليس       ...«آميسيون سه جانبه را عنوان آرد آه           » نويس طرح موسوم به     آارگر، پيش 
درباره ايران موافقت   «جانبه   آميسيون سه » يرخارجه آمريكا با نظر دولت بريتانيا در مورد تشكيل          وز.  تلقى گرديد  ١٩٠٧قرينه قرارداد   

و (دليل موافقت نكردن مولوتف،        «... تواند تشكيل شود    اين آميسيون بدون موافقت دولت ايران نمى           ... » :، ولى مولوتف گفت     ...آرد
رسمى، با حضور دولت اياالت متحد آمريكا در حريم شوروى موافقت آرده               خواست به صورت     شوروى نمى ... » ، اين بود آه   )استالين
 «... باشد

المللى به عمل آمد و مجموعه آنها به نجات آذربايجان و رد قول نفت به                            هاى بعدى آليه حوادث سياسى آه در صحنه بين                در فصل 
السلطنه  اى از نقشى آه قوام     گوشه.  شده بيان گرديده است    هاى مبادله  شوروى منجر شد با جزئيات و همراه متن فارسى اسناد و يادداشت             

 در سفر به مسكو و پس از آن بازى آرد در يك گزارش جداگانه آمده است
 


