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 َوری و آنچه در آذربایجان گذشتپیشه
 برگ زرینی از رومانتیسم ایرانی

   

https://www.youtube.com/watch?v=TJG2e7FS-7g   

 بشنوید ئودوی از  را بحث این

 

 مینو   ایزدان  ھمه و  نیکوکار، خوب   سروران   امشاسپندان؛   و اورمزد  آفریدگار  یاری  و نیرو  و نام   به

  آذربایجان   دموکرات   فرقه  و  َوری پیشه  سیدجعفر   به  بحث  این  شما.   بر  سالم  محترم  آقایان  و   ھاخانم
  «غائله  گروھی  برای  ، ۱۳۲۵  و  ۱۳۲۴  سالھای  اتفاقیه  وقایع  پردازد.می  سی)فرقه  دموکرات  آذربایجان (

  یک   جرقه دیگر،   ای عده  برای   و   کنندمی  یاد   آذربایجان»   «نجات  عنوان   به  پایانش  از  و   است   آذربایجان» 
 ایرانی.  رومانیسم   از زرینی   برگ داشت.   عدالت سودای  که  مردمی»  و  ملی  «جنبش

 کنم.   اشاره   نکته سه  به   آغازدر

  نیست. یکی  justification داوری  و توجیه   با تشریح)،  و (توصیف Explanation وقایع شرح  -۱

 فردی  و جریان   علیه  یا  له موضعگیری نه است  فراموشی با مبارزه  برای   واقع»، «امر   ثبتِ  من؛   نیت -۲

  ھیچ   باشد.   آدم  یک  فقط  که   نیست  میآد   ھیچ  داریم.  وری پیشه  چند  ما   نیست!   نفر   یک   وری پیشه -۳
  و   سازدمی  را  او  اوست  سر  پشت  که  تاریخی  تمام  نیست.  لحظه  آن   فقط  ھم   آدم  زندگی  از  ایلجظه

 نیست!  نفر  یک  ھم وری پیشه  سیدجعفر  است. معینی  چیز   معین   لحظه  در ھم آدم آن

 

  یا درد  سر از   و گرفته  فاصله  آن از   ،ایم آزرده و  ناخوشدل نادرست)   یا  (درست چیزی یا   کسی از   وقتی
  سؤال   و   نقد   که  است   این   مھم   است.   طبیعی   حدودی  تا  دفع   و  جذب   این   شویم.می  دافعه   دچار   َوھم،

  به   نسبت   اگر   بعکس  و  نشویم،   خود   شیفتگی  مقھور  و   ندھیم  دست   از   داریم  دوست  آنچه  مورد   در   را
  نسبت  ھیستری  و  کینه  به  دراینصورت   بینیم.ب  بدتر  را  بد  نشود  باعث  این  داریم  دافعه  چیزی  یا  کسی

  خود   توھمات  رنگ   به   ھم  را   تاریخی  ھایشخصیت  و  وقایع  شده،  آلوده  واقعه،  یا  پدیده  آن  به
  برسیم  درست  داوری   به  ندارد  امکان   باشیم،   دافعه  مدار   در   بعکس   و   جاذبه  مدار  در  چنانچه  آوریم.درمی

  دیدنِ   توان حالت،   دو  ھر  در   کند. می آلوده   غیرواقعی   ھای فرض پیش   و  داوریپیش را   ما   کار  سراسر  و
  که   بینیممی  عینکی   با   و  بینیم می  را   چیزی  یا  نداریم،  را  ببینیم   خواھیم می  خودمان  آنچه   غیر   چیزی 

  به  بگذاریم.  خودمان   ذھنی  گرایشِ   ـ  پیش   و  ھافرضپیش  روی   پا  نیستیم  حاضر   ببینیم.  داریم  دوست
  وری پیشه  و   آذربایجان  دموکرات  فرقه  مورد در  گفتم  آنچه   گسلد... می یت واقع  با   پیوندمان خاطر  ھمین

 است.  صادق  ھم

 داشت  خوبی قلم وریپیشه 

  دنیا  به   خلخال   زاویه   روستای   در  خورشیدی   ۱۲۷۲  سال   خلخالی)  جوادزاده  (پرویز   وریپیشه  سیدجعفر 
  باکو  به   مادرش   و   پدر   با  نوجوانی   در   او   داد.   دست   از   را   جانش   اتومبیل  سانحه   یک   در   ۱۳۲۶  تیر   ۲۰  و   آمد 
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  کمونیسم  به  خورشیدی)  ۱۲۹۶(  ۱۹۱۷  روسیه   انقالب   حوالی   پرداخت.  کار   و   تحصیل  به   آنجا  در   و   رفت 
  کارگران  دست  به  باکو  در  که  پیوست  عدالت  حزب  به  سالگی،  وپنجبیست  در  بعد  سال  و  شد  جلب

 بود،  مزبور   حزب مرکزی   کمیته عضو   آمد. ود وج به  دیار آن   نفت  صنعت  ایرانی

  سرخ   ارتش  که  )۱۹۲۰(  ۱۲۹۹  اردیبھشت  داشت.   بعھده  ھم  را   «ُحریت»  روزنامه  سردبیری   وریپیشه
  به   عدالت حزب رھبران  از تعدادی  بھمراه  نیز  او  شد،   ایران  خاک  وارد  سفید  ھای روس با جنگ جریان   در

 شد.  برگزار  انزلی   در ایران  کمونیست حزب   کنگره  نخستین  آمد. گیالن

... 

  شد. می  منتشر   سوز»«آچیخ  نام  به  ای روزنامه  در   ھایشنوشته  نخستین داشت؛  خوبی  قلم  وریپیشه
  حزب  ارگان   «کامونیست»  روزنامه  انتشار   به  آقایف،   کامران  و  سلطانزاده   عمواوغلی،  حیدر   کنار   در  وی
  کمیساری   ِسَمتِ   دوستدار،   خان   هللا احسان   سرخ»  «کودتای  دولت   در   ۱۲۹۹  مرداد  پرداخت.   رشت  در

  روزنامه   و   رفت   باکو   به  مدتی   جنگل   نھضت   شکست  پی   در  گرفت.  عھده   به   را   داخله)  (وزیر   کشور 
  ھایسرمقاله  آمد.   ایران   به  تھران  تشکیالت   مسؤول  دبیر  عنوان   به   سپس  انداخت،   راه  را   «اکینجی»

  حزب   رابط   ، ۱۳۰۴  سال   در نوشت. می  و ا  کرد،می  مدیریت  دھگان»  «محمد   که  را   «حقیقت»  روزنامه 
  تا   ۱۹۱۹  سال   از   جھان  کمونیست   احزاب   (ُکمینتِرن=اتحادیه   شد.   سوم   انترناسیونال   و   ایران  کمونیست 

 )۱۹۴۳ سال 

 

 افتاد زندان  به وریپیشه 

 

  کمیته   دبیر  دیگر  بار   ارومیه)،  (کنگره  ایران  کمونیست  حزب   کنگره  دومین  در  ؛ ۱۳۰۶  سال   وریپیشه
  گرچه   کرد.  دستگیرش  شھربانی  ۱۳۰۶  ماه  دی  اوایل  شد.  تھران   در  حزب  تشکیالت  مسؤول  و  مرکزی

  ۱۳۱۸  اسفند  و نشد واقع  موثر   اما  کرد  حاشا   را   ایران کمونیست   حزب  در   عضویت   زندان،  و بازجویی  در 
  حکم   سال  ده  ،)۱۳۱۰  قانون   (طبق  اشتراکی   فرقه  تبلیغ  و  عضویت  جرم   به  جنائی  دادگاه   در

  حفظ  نفر  ۵۳  گروه   با  را   خود   فاصله   نوعی   به   و  داشت می  پاس  را   نظرش   استقالل  زندان،   در  او .گرفت
  خونی روضه  خودش  سلول  در  و  کرد می  مسلمانی  به   تظاھر  گاه  زندان  در  که   بویژه  ھم.  آنھا   کرد. می
  رفت درمی  رهکو  از   وقتی  وری پیشه  و  افتادند درمی  او  با  روستا   رضا   مثل   زندانیان  برخی   انداخت.می  راه 

  را   ھاپنبه  و  کنمبازمی  را  صندوق  (در  پانبوقی»  رمک  تو  صاندوقی،  «آچیرم  گفت:می  فریاد  با
  نشست  در   ۱۳۲۰  پاییز   شد.   تبعید   کاشان   به  آزادی،  از   پس وی   گویم؟]می  را   ھاریزم)...[ناگفتنیمی

  اولین   و...  اسکندری  رجای   ھمراه   شود می  گفته  و   بود  رھبران  شمار   در   کرد.  شرکت  توده   حزب   مؤسسان
  سابقه   زندان  دوران   از  که  کدورتی   و   آوانسیان   اردشیس  مخالفت   دلیل   به  ولی  نوشت   را   حزب  مرامنامه 

 کرد.  آغاز تھران در را   «آژیر» روزنامه  انتشار ۱۳۲۲ اردیبھشت و  گرفت کناره داشت، 

 

 شد   رد مجلس در  وریپیشه  اعتبارنامه

  

  حمایت   علیرغم   اش اعتبارنامه  ولی   نمود  شرکت   تبریز  حوزه   از   چھاردھم  مجلس  انتخابات   در   وری پیشه
  ھم   توده   حزب  شد. رد مجلس   در   طباطبائی   سیدضیاءالدین  گروه و  دربار   مخالفت   با   وی   از  مصدق  دکتر 

  در  خود  از   مثبتی   خاطره  و  نکرد  حمایت   چھاردھم،   مجلس  در   اشاعتبارنامه  بررسی  در   وری پیشه  از 
  مشی  خط  از  تخلف  و  غیرتشکیالتی  رفتار  مناسبت  به  وریپیشه  بودند  گفته  نگذاشت.  برجای  اذھان 
  زیر   افراد  چھاردھم  مجلس  در  توده  حزب  نمایندگان   است.شده  اخراج  اول  کنگره  تصمیم  موجب  به  حزب

  (از   دمنشرا  رضا   دکتر   فردوس)،  (از   فردوس  شھاب   هللا ولی  سبزوار)،  (از  گنابادی  پروین  محمد   بودند: 
  قزوین)،  (از  کامبخش  عبدالصمد  انزلی)،   (از  کشاورز   فریدون   دکتر  ساری)،   (از  اسکندری   ایرج  الھیجان)،

  چھاردھم   مجلس  در   نفر   ۸  این   شمال).   ارامنه   (از   آوانسیانس   اردشیر   اصفھان)،   (از   فداکار   تقی 
 بودند.  داده  تشکیل را   توده حزب   فراکسیون 
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... 

  آذربایجان   حزبی   سازمان  نماینده   عنوان  به   گردید،   برگزار   ۱۳۲۳  مرداد   ۱۰  ه ک  ھم   توده   حزب   اول   کنگره  در 
  خاطری با داشت زاویه  توده   حزب   با  که  ھم   وریپیشه شد. رد  اش اعتبارنامه ھم  اینجا  اما  یافت  حضور 

  تشکل،  این   پاگرفتن   از  بود.   آذربایجان  دموکرات  فرقه   تأسیس   اندیشه   در   او  رفت.   آذربایجان  به   رنجیده 
  آمد  ندا  اما  نامید،  غیرمترقبه  را  حادثه  آن   وقوع  استالین،  به  نامه  در  و  نکرد  استقبال   توده  حزب   رھبری

  طبری،  احسان  گفته   به   کند!   جبران  را  خود   خطای  فرقه   به   جانبه  ھمه   کمک  با  دارد   وظیفه  حزب   که 
 بودند... کرده  احضار  مسکو  به  ھم  را آوانسیان  آرداشیس

  تشکیل  مقدمات  که  موقعی  ھمان   ،۱۹۴۵  اوت  اواخر  در  «من  دھدمی  شرح  خاطراتش  در  اسکندری  ایرج
  با   توده]  حزب  [ مرکزی   کمیته  چون  کردم.  حرکت   فرانسه   به بود   شده فراھم  آذربایجان   دموکرات فرقه 

  می  مسکو  به فرانسه راه از چون  گفتند  داده، من  به  را  آن  و  شد نوشته اینامه بود مخالف  جریان   این
  حزب   دبیر  بعنوان   را   آن  ھم   خودت  و  بده   شوروی  کمونیست   حزب  مرکزی  کمیته  به   را  نامه   ن ای  روی
  داند،نمی  صالح  توده   حزب  مرکزی  کمیته  اینکه  و    برد   می   را  نامه   میدھد   شرح  اسکندی   کن...»  امضا

  بر   بنا  خودش  داده، قرار  خودش   برای   فرقه که را وظایفی  ھمه  توانذمی توده حزب  داند،   نمی   مقتضی 
    آید. وجود  به  دیگری حزب  که ندارد دلیلی لذا بدھد.  انجام  مقتضیات

  

 افتاد  زبانھا سر بر آذربایجان  دموکرات فرقه

 

  اعالم  تبریز،   در  ۱۳۲۴  شھریور   دوازده  سی)فرقه  دموکرات  (آذربایجان   آذربایجان   دموکرات  فرقه
  سید   رھبری  به  فارسی  و  ترکی  ھایزبان   به  ایماده  ۱۲  ایبیانیه  انتشار  با  حزب  این  نمود.  موجودیت

  تر گسترده  اختیارات  شد.  تشکیل  دیگر   آذربایجانی  سیاسی   فعال  چندین   ھمراھی  و  وریپیشه  جعفر
  ارضی   اصالحات  و  فارسی  زبان   کنار  در  مدارس  در  آذربایجانی  ترکی  زبان   تدریس  اداری،  لحاظ  از  محلی

 .شد عنوان  جدید  تشکل  این  اھداف توضیح در  که بود  ھایی خواسته ترینمھم  جمله  از اقتصادی و

... 

 ««فرقه واژه  مورد  در توضیحی 

  معترض   کلیسا   جمود   به   که   ارتجاعی   ضد   ھایگروه  نوزدھم   قرن  در   ندارد.   منفی   بار   ھمیشه  فرقه 
  به   واپسگرایان   از  گردن   و  سر  چندین  که  ھم  را  لوتر  مارتین  ھواداران   شدند.می  نامیده  فرقه  نیز،  بودند

  و   الھوتی   ابوالقاسم  او،  از  پیش  و   وری پیشه  گفتمان  در . نامیدندمی فرقه   بودند،  جلوتر  متدین   اصطالح 
  فرقه بود.  افتاده  جا  سکت)   نه  (و  «حزب»  معنی  به  «فرقه»  عربی  واژه  خیابانی،  محمد  شیخ

  عمواوغلی  حیدرخان   توسط  ۱۲۸۳  سال  که  ایران)  دموکرات  سوسیال  (حزب   عامیون   اجتماعیون
  فرقه   شد،  تأسیس  کرمانشاه  در  الھوتی  ابوالقاسم   توسط ۱۲۹۶  سال  که  کارگر»  فرقه«  شد.   تأسیس

  برگزار  انزلی بندر  در   را   خود  کنگره اولین ۱۲۹۹  تیر اوائل که  ھم  ایران) کمونیست (فرقه  باکو   در  عدالت 
  ساکن  ایرانیان  از   جمعی  توسط  شمسی   ۱۳۰۳  سال  در   که   ایران   انقالبی  جمھوری  فرقه ھمچنین   کرد، 

  عثمانی   ترکی  در  داشت.   فرقه  نام   اگرچه   کردمی  تداعی   را  «حزب»   نوعی  ھمه،   شد،   تأسیس   آلمان
 .استرفته  کار به   «حزب» حای   به «فرقه»،  واژه 
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  قدر  ھر ملل  و اقوام   این است.   گوناگون ملل   و  اقوام  مسکن «ایران آمده:   شھریور  ۱۲ بیانیه  مقدمه  در 
  کوشیده   والیتی،   و   ایالتی  اصل  و  اساسی  قانون   داشت.   خواھند   شتری بی   یگانگی   کنند،   زندگی   آزادتر

  خود   به   را  والیات   و   ایاالت  احتیاجات   رفع   و  داده   دخالت  کشور  سرنوشت   تعیین   در  را   ایران  مردم   تمام  که
  دارند  ایجداگانه  رسوم  و  آداب  و  زبان   که  کنندمی  زندگی  مردمی  آذربایجان   خاک  در  کند...  واگذار   آنھا

 باشند...»   مختار خود   خود داخلی  امور  اداره   در ایران   تمامیت  و استقالل  حفظ  ضمن  خواھندمی و

 زیربود:   موارد  بیانیه   اھداف ترین مھم 

  ایران، ارضی  تمامیت   و  استقالل   حفظ  با آذربایجان  مردم برای  مدنی   مختاریت   و  داخلی  آزادی   تقاضای 
  مالیات  از   نیمی   مصرف   آذربایجان،   مدارس  در   کیتر   زبان  تدریس   ، والیتی  و  ایالتی   ھای انجمن  تشکیل 
  نسبت   به   مجلس   در   آذربایجان  نمایندگان  ھای کرسی  افزایش   آذربایجان،   خود  در   آذربایجان  از   وصولی
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  و  بیکاری  با مبارزه  دو، ھر  مصالح  گرفتن  نظر  در  با  دھقان  و مالک  بین   حدود  و روابط  اصالح آن،  جمعیت
 و...  ادارات   در فساد و رشوه  با مبارزه  کشاورزی،  و  تجارت و  عصنای  ایجاد   و توسعه  جھت  در   تالش

... 

  تقسیم  دھقانان  برای  و  کار   شرایط   بھبود   و   ساالنه  مرخصی  روزانه،  کار  ساعت  ھشت   کارگران  برای 
  خواستار   دوستانش  و   وریپیشه بود.  شده   گرفته  نظر   در  خالصه   زمینھای   و  مرتجع   خانات  ھای زمین

  ترکی  زبان  آموزش  به  بودند.  ایران)  سراسر  در  آن  گسترش  به  امید  (و  آذربایجان   در  عمیق  اصالحات
  دادند می  اھمیت  آذربایجان   دادگستری   و   دولتی   آموزشی،   کارھای   در   آن   به  دادن رسمیت  و   آذربایجانی 

 نبود.  شانبرنامه  در ایران از   جدایی  جنبه  اما

 

 کردند  تأیید  را ای ماده  دوازده  بیانیه که   نفری ۴۶

 

- ۵  شاھین  آقازاده  هللا حبیب- ۴  وریپیشه  جعفر - ۳  شبستری   میرزاعلی   حاج -۲  بیرنگ   حسن  ۔۱
  فرشی   غالمحسین - ۹  اله  بیت   تقی   - ۸  (اصناف)  شکرچی  عبداله - ۷  فر رضایی  غالم   -۶  چلبی   حمدعلیم 

  عباسقلی-۱۵  صدقیانی- ۱۴  یحیوی  - ۱۳  عسگرزاده  -۱۲  محمدی  عبدالحسین-۱۱  فرشچیان  امین  -۱۰
  روستا  مجید- ۱۹  ناطقی  اعتماد - ۱۸  خیاط  درخشان  رضا   - ۱۷  خیاط  جدی   احمد-۱۶  قبادی  آذر  سفیدموی 

  نظام  رفیعی   محمدتقی   - ۲۳  زفیری   حسن   -۲۲  کفاش   زاده  حسن   ۔۲۱  مغازه   صاحب   غالمعلی -۲۰  ھمای
  آبادی  سعد   - ۲۸  پورعجم   - ۲۷  رسولی   رضا  -۲۶فشنگچی  میررحیم   - ۲۵  دارانداشی  حمید -۲۴  الدوله

-۳۴  زاده   آخوند  دکتر  - ۳۳  معمار  آزاد  -۳۲  آرا  چمن  احمد   -۳۱  یوسفی  - ۳۰  فرقان   رحیم-۲۹  حضرم  صاحب 
-۳۹  سازی   پریموس   کارخانه  صاحب  حسن  ۔ ۳۸  ماشینچی  علی -۳۷  دیبائیان  اصغر -۳۵  سراج   نوکان  اقر ب

  لیوارجانی  حسن  مال  -۴۲  فرخیابانی  مجید  مشھدی-۴۱  آبادی  رند حسین  کربالی- ۴۰  خیابانی  زارع  داخ
 النفس   سلیم حسین-۴۶ دبیر... -۴۵ ادیب   جعفر-۴۴ زاده]  [موزع موزع   رسام-۴۳

  کارخانه،   صاحب  نفر  سه ملی، شورای  مجلس   نماینده  نفر دو  نگار، روزنامه نفر  پنج فوق افراد میان  در
  ک، پزش  نفر  یک  شھرداری،   اداره   کارمند  نفر   یک  فرھنگی،  نفر   سه   باال،   به  متوسط  طبقه   از  نفر  چھار

 و...  کارگر   یک  ھنرمند، نفر یک  بازاری،   نفر ھفت  آخوند،  نفر  یک

  یا  و  ابراھیمی  فریدون   ریا،بی  محمد  جاوید،  هللاسالم  پادگان،  صادق  اسامی  کنندگان   امضا  لیست  در
 شود. نمی دیده داشتند،   مھمی نقشھای  خودمختار  دولت  ھیئت در بعدا که   افرادی  سایر
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 نیست  یکی اَران  و آذربایجان 

 

  به   ایران   اشغال  و  ۱۳۲۰  شھریور  وقایع  با  آشنایی  دموکرات»  فرقه  و  وری«پیشه  بحث  به  ورود  برای
  سرزمین   تاریخ  و ھویت که باشیم داشته توجه آن،  به  اشاره از پیش اما است.  ضروری متفقین  دست

  تفاوت   ارس)،  یودخانهر  شمال  (در  اَران   سرزمین  تاریخ  و  ھویت  و  ارس)  یرودخانه  جنوب  (در  آذربایجان 
  امپراتوری  احیای  برای  اول  جھانی   جنگ  جریان   در   که   جوان   ترکھای  طرف   از  دراصل   آذربایجان، دارد.
  شھرت   اران   به  تاریخ  در  که  قفقاز  منطقۀ  از  قسمتی  روی  بر  کردند،می  فعالیت  عثمانی  پاشیدۀازھم

  کنند   الحاق  آن  به  را   ایران  آذربایجان   وانند بت  آینده  در  که  بود   این   آنان،   انگیزۀ  بود.  شده  گذاشته  داشت، 
  (زمان  ایران   دمکرات  حزب   قیام  از   پس شد...   خارج  جریان   از  فکر   این   بعدھا  بپیوندند.  ترکیه   به  دو  ھر  و

  به   آذربایجان   نام  اطالق  به   اعتراضی  عنوان  به   آزادی)  (سرزمین   آزادیستان  نام  خیابانی)  محمد   شیخ
  از   مدلی  ارائه  برای  نیز   و  باکو  مرکزیت  به  آذربایجان   مستقل  یجمھور  عنوان   تحت  قفقاز  از   بخشی

 شد.  اطالق   ایران   آذربایجان   به  ایران   بقیه برای  دمکراسی  و  آزادی

 

 کردند   اشغال را ایران  متفقین؛

 

  از   یکی  که  است  معروف  »ایران  حران «ب   به  آذربایجان،  خودمختار  حکومت  نابودی  و  تأسیس  ماجرای
  به  اما   کرد،  اعالم  را   خود   طرفیبی  ایران  دوم،   جھانی   جنگ   آغاز  از  پس  بود.  سرد  جنگ   سرآغازھای

  سوم  و   بود   ناپایدار   طرفیبی  این  آلمان   با   کشور  آن   درگیری  و   شوروی  با  ایران  مرز   گستردگی   دلیل 
  کرد.   اشغال   را   ما  کشور  ایران،   در  آلمانی  کارشناسان   حضور  بھانهٴ   به  متفقین  ارتش  ،۱۳۲۰  شھریور

 نبود... این   تنھا  داستان   البته

  متفقین   نبرد،   ھای جبھه  به  آمریکا   و   بریتانیا   ھایکمک  ارسال   لزوم   و   شوروی   به   نازی  آلمان  حمله  از   پس
  داالن   شود.  استفاده   Corridor Persian The  پارسی»   «داالن  خودشان   قول   به   از   گرفتند   تصمیم 
  به   آنجا  از   و   خزر  دریای  تا   فارس   خلیج  از  جنگی،   ابزار   دیگر  و   مات مھ  رساندن  برای  بود  راھی   پارسی 
 روسیه. 

  نیز  انگلیس ارتش  شد.  ایران  خاک وارد  ستون  سه و  جھت سه  در  شوروی   ارتش  متفقین، شبیخون  در
  دریایی   نیروی   کردند.  اشغال   را   ایران  ھم   آمریکایی   نیروھای   نمود.  پیشروی  ایران  سمت   به   جھت  دو  از 

  قزوین،   ھمدان،   تبریز،   کشور،  آن  ھوایی   نیروی   و  بست   گلوله   به  را   انزلی  بندر   خزر   ایدری   در  شوروی 
  نظامی   ھدف   چند   نیز   انگلیس   ھوایی   نیروی   گرفت.   بمباران  زیر   را  تھران  حومه  نیز   و   الھیجان  مشھد، 

  میانه...   مھاباد،  بناب،  ماکو،  میاندوآب،  اھر،  خوی،  رضائیه،  اردبیل،  شھرھای  نمود.  بمباران   اھواز  در  را
  گرگان،   و   اردبیل  مشھد،  رشت،  رضائیه،  تبریز،  لشکرھای  اشغال،  عملیات   پیامد   در  شدند.  بمباران  ھم

  به  کشور  ھای راه  تمامی  شدند.  خیابان   و  کوچه  آواره  گرسنه  و   خسته  سربازان،  و   پاشیدند  ھم  از
  آمد.   در اشغالگر نیروھای کنترل  تحت شوسه   و  آھن  راه  خطوط خصوص 

 

 درآورد بازی شوروی

 

  آمریکایی  نیروھای   بروند.  ایران  از   اشغالگران  جنگ،  پایان  از   پس  شد  قرار   گرفت؛  صورت   که   توافقی  با
  را خود نیروھای  و درآورد  بازی شوروی دولت اما  پرداختند.  ایران  از خود نیروھای  تخلیه به  انگلیسی و

 داشت.   نگه  ایران   در

  کشید می  انتظار را مجلسی  جدید  دوره ایجاد و انتخابات  ودترز  ھرچه انجام   ایران  در   مسکو؛  ایام  آن   در
  امتیاز   با   معادل   -   را   ایران  شمال  نفت   امتیاز   وزیر)،  السلطنه(نخست   قوام   با   توافق   به  بنا   بود   قرار   که 
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  منع  قانون   تصویب  و  قوام   ھوشیارانه   دیپلماسی   با  اما  کند!   اعطا  شوروی   به   -  انگلیس   به   جنوب   نفت
 شد.   محروم  امتیاز  این  دریافت از   ملی،  شورای  مجلس  در خارجیان  به تنف  امتیاز  اعطای 

  مھم   سیاسی  پروژه  یک  عنوان   به  آذربایجان   موضوع  آغاز،  از   شوروی؛  برای  نفت   مسأله   اھمیت  رغم  به
  و   کردستان   در  خودمختاری  ھایجنبش  از   جانبداری  با   شوروی،   دولت  رو  ھمین  از  بود.  مطرح  مجزا   و

 بود.  نواحی   آن  به   ایران  نظامی   نیروھای ورود  سد اشغال،  دوره   در آذربایجان،

 

  از   بیش   ولی   کرد، می  اشاره   آذربایجان   قومی  مشکالت  و  مطالبات  به  گرچه  آژیر  روزنامه  در  وریپیشه
  درش   جداسری   و  فدرالیسم  از  حرفی  و  بود   متمرکز  ایران   ملی  منافع  بر  مقاالتش،  محتوای   درصد  ۸۰

 برگشت...  ورق البته  بعدھا  بود. ایران ملت   مصالح  اساس   بر .شدنمی  دیده

  داشت.   برپا   را  آذربایجان   خودمختار  حکومت   آن   دنبال   به  و  کرد   تأسیس  را   دموکرات   فرقه   ۱۳۲۴  سال 
  عملیات اینگونه  بود.   اردبیل  و   ارومیه و  تبریز  در  نظامی واحدھای و  ھا پادگان  تصّرف با ھمراه  اقدام   این 

  و  «باقراوف»   امثال   حمایت   بدون  بودند،   کرده  اشغال  را  ما   میھن   که   روسی   روھای نی   ھمیاری   بدون
  آذربایجان  روانه  که  فنی  و  پزشکی  تئاتر،  موسیقی،  ھایگروه  مطبوعاتی،  حزبی،   امنیتی،  کادر  صدھا
 .نبود میسر   بودند،  شده

  فرھنگی   ومی،ق  احساسات   از   و   کردندمی  پخش   اسلحه  ناراضی   دھقانان  بین  شوروی  امنیتی   ماموران 
  خود   و  کردندمی  تحریک  ایران   مرکزی  حکومت  علیه  را  ھاآذربایجانی  و  کردندمی  برداریبھره  ھمزبانی  و
 .نمودندمی نشان بخشنجات برادران ھمچون  را

  به   نسبت   برتری   موقعیت   اقتصادی،   لحاظ   به  قاجار   دوره   در   آذربایجان که  باشیم   داشته   توجه 
  در  تبریز   شھر   بود.   کرده   افت   استان  این   در   اقتصادی   رشد   رضاشاه   دوره   در   اما   داشت   دیگر   ھایاستان 

  ھای سیاست  اما  داشت.  زیادی   اعتبار  ایران   سیاست   صحنه  در  و  اقتصادی  لحاظ  به  قاجار  دوره
  رضاشاه   اقدامات   گرچه   کرد.   وارد   شھر  این  اعتبار  و   اقتصاد   به  انکارناپذیری   ضربه  رضاشاه   تمرکزگرایانه 

  خوی وخلق  رفتار،   اما   کرد،   ایران  به  زیادی   خدمات   او   و   است  انکار   غیرقابل  کشور  نکرد   مدرنیزه   در 
  و   سرخ   ارتش   ورود   با  کرد.  فراھم   شوروی   دولت   سوءاستفادهٴ   برای   مناسبی   زمینهٴ   وی   مستبدانه

  و   جبار   مالکان   از   حقوقبی  دھقانان  انتقام  فرصت   و   ناخشنودی   بروز   زمینه   رضاشاه،   برکناری 
 . بود شده  فراھم آنھا حامی  ھایژاندارم
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  گرفت.  نظر  در  باید  بازگشتند  ایران   به  شوروی  از  ۱۹۳۸  تا  ۱۹۳۶  ھایسال  در  که  ھم  را  مھاجرینی  نقش
  شوروی   تابعیت   یا  و  بازگردند  خود   کشور  به   یا   کرد  پیشنھاد  خارجی   اتباع   به   شوروی  دولت  ۱۹۳۰  سال   در
 .بپذیرند  را 

  فرزندان   شدند.   ایران   راھی   ایرانی   ھزار  چندین   و  نکرده   قبول  را   شوروی   دولت   تابعیت   ایرانیان  از   بخشی 
  خوانده   درس  مدارس  در  یا  و  رفته مھدکودک به  آنجا در  و   شده  متولد شوروی در اغلب  که  مھاجران  این

  با  آمیخته  ایران   به  آنان   برگشت  که  بویژه  داشتند  خاطر  تعلق شوروی  به  احساسی  لحاظ  به  بودند،
  وقتی  بودند.  عاصی  کشیده،  بسیار   ھای رنج  ژاندارمری   و   شھربانی  دست  از  و  بود   تلخ  خاطرات

  دست   آلت  ناآگاھی  اثر   بر  جوان   مھاجرین  این   اغلب  شدند  گسیل  ایران   آذربایجان   به  باقروف   گماشتگان
  تن  به سرخ ارتش لباس سرخ،   ارتش ورود  از  پس آنان   از شماری  و شدند، شوروی   آذربایجان  ماموران 

  بدون  و...  اردبیل  و   ارومیه   و   تبریز  در   نظامی  واحدھای  و   ھاپادگان   تصّرف  که  شد  اشاره  ر جلوت  کردند. 
  «باقراوف»   امثال   حمایت  بدون   بودند،  کرده  اشغال   را  ما   میھن   که   روسی   نیروھای  ھمیاری

  شوروی   به  که  ایران   به   بازگشته  مھاجرین فرزندان  ھمراھی  بدون   ھمچنین  نبود.  میسر   گماشتگانش و
 .داشتند طرخا تعلق 

... 

  فقط  نه  .  و...  آباد  شریف  در  قزوین  نزدیکی  در  ایران،  مقیم  شوروی  نظامی  نیروھای  اشغال،  دوره  در
 .رفتندمی ایران از   باید و  نبودند ماندگار  آنان  اما  شدند  مانع  را  ایران  ارتش   عبور آنجا، 

 

 کشید  بیرون  ایران  از  را نیروھایش شوروی

 

  طمع   چشم  ایران   از  مناطقی   به   روسھا،   کنندمی  ادعا  دارند  فاصله  و  زاویه  دموکرات  فرقه  با  کسانیکه
  توافقات   ھاغربی  صورت  این  در  که  چرا  نبود  دستور  در  شوروی  خاک  به  ایران   از  مناطقی  الحاق  داشتند.
  مغایر   شوروی  مصالح   با  این   و   کشیدندمی  ُرخ به  را  Conference Yalta  تایال  کنفرانس ویژه  به   پتسدام

  گرفتن   پایان  با  اما   داشت،   نیاز   ایران  در   سیاسی   پائی   جای   به   روز،   آن  شرائط   در   شوروی  اگرچه بود.
  داد یم   زیادی  اھمیت   غرب   قلمرو   به   جنوب)،   و   شرق  غرب،   جغرافیایی  قلمرو  سه   (از  دوم،   جھانی  جنگ

  را  غرب   دنیای   سیاست توانست نمی  بگویم  بھتر   یا  برانگیزد.   را   غرب   دنیای   حساسیت   خواستنمی  و
  نیروھایش ۱۳۲۵  اردیبھشت داشت،   غرب  در  آنچه   ھمه   سود   به   بنابراین  بود.  زیانش   به   چون  برانگیزد،

  البته   اتمی.  ب بم  و  ترومن»  «ھشدار  با  رابطه  در   است   شایع   که   آنچنان  نه  کشید.   بیرون  ایران  از   را
  کردند.   آغاز  شوروی  ارتش   از  آذربایجان   تخلیه  را  زیادی  فشار  انگلستان   و  آمریکا  شد  تمام  که  جنگ

  از  را  اتمی  بالقوه  خطر  نشینی،عقب  با  دید  صالح  اتم،   بمب  قضیه   از  بعد  بخصوص  ھم،  شوروی  ارتش
  سندی  ھیچ  مورد   این   در  بود. ن  کار  در  ترومن  جانب   از   ھشداری  گفتم   که   ھمانگونه  البته  کند.   دفع   خودش
  مقابله  برای   را  نیروھایمان   باید  حاال   و  بردیم  بین  از  را  فاشیسم  ما  بود  گفته  ایام  ھمان   چرچیل نیست. 

 ) Speech Fulton 1946 Churchill’s( کنیم.   متمرکز   شوروی سرکوب  و

 بود.  گرم   و سرد   جنگ اعالم  درواقع سخنرانی این 

  به  کمک   از  و   شدند  نشینی عقب  به  مجبور  ایران  و  یونان  مثل  مناطقی   در   شوروی  دولت   خالصه،
  در   دید.  آسیب  آذربایجان   دموکرات   فرقه   آن   دنبال   به  و  برداشتند  دست  بود  شده  پیدا  که  ھایی جنبش

  تواندنمی  کرد   حساب  شوروی   گرفت.  صورت  ای مصالحه  ایران   و  یونان  در   دوم   جھانی  جنگ  پایان
  کرد.می  مقاومت  و  بود  ایستاده  دموکرات  فرقه  البته  برداشت.  دست  حمایت  از  و  داردنگه  را  مقاومت

  در   بویژه  فرقه  بود.  اینطور  واقعا  نیست».  نشینیعقب  ولی  ھست  «مرگ  که  بود  مطرح  آن   آز  پیش
  و   بایستند  توانستند می  شودمیگفته  حاال   گرفتند.  را   آنھا  جلوی  عمالً   ولی   کرد  زیادی  مقاومت  زنجان 

 کنند...  حفظ   حکومت علیه را   پارتیزانی  مراکز و  بزنند  کوھھا به لزوم   صورت  در

  شد.  آنچه شد  و زد می دیگری  ساز  زمانه است.  پسینی  قضاوت البته ھااین

... 
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  دوام   ماه   ۷  از  بیش   نیز  آذربایجان  دمکرات   حزب   خودمختار   حکومت  شوروی،  نیروھای   خروج   از   پس
  این از و  شد  رد مجلس در نیز شوروی و  ایران   نفت  تلطمخ شرکت  تشکیل  به مربوط موافقتنامه نیاورد.

  نشد. شوروی   نصیب  چیزی  لحاظ

  ارتش  (که   ھا ذوالفقاری  ازجمله  فرقه  مخالفین   و  ایران  ارتش   شوروی،   نظامی   نیروھای  خروج 
  گرفت.   قرار  کار   دستور   در   دموکرات  فرقه   نیروھای  با   جدی   مقابله   و   برانگیخت  را   داشتند)   خصوصی 

 گریختند.  شوروی  به  ناچار)   (به  ھم  فرقه  فعاالن   و   رھبران   از  بسیاری  شدند.  مار  و  تار  یا  کشته  ھاخیلی

 

 برو  گویدمی   تو به آورد، ترا که کسی

 

 است:  گفته  یادمانھایش  در وری)، پیشه (معاون افشار جھانشاھلو   هللانصرت

  و   پذیرفت   را  وری پیشه  و  من   کوچکی  اتاق  در   تبریز]،  در  شوروی   کنسول  محل  [در   اوف   قلی  سرھنگ 
  ناجوانمردانه  روش  از  که   وریپیشه  آقای   باکو.   بروید   بروید.   تبریز   از  امشب   باید   شما   که   داد   اخطار 
  سودتان   که  حاال  و  میدان   میان   آوردید  را  ما  شما  گفت   و  کرد  پرخاش  وی  به  بود  برآشفته  سخت  ھاروس
  و   یافتند  سازمان   که  ھم  را  مردمی  شما  گذشت،  که  ما  از  کردید.  رھا  ناجوانمردانه  کند،نمی  اقتضا

 کیست؟   ھانابسامانی  ھمه این  پاسخگوی  اید. داده تیغ   زیر  کردند،  فداکاری

  ترا  که   (کسی  گِت  دییر  َسنه   گتیرن،  َسنی   گفت:  وری پیشه  به  تحکم  با  و  ایستاد  در  دم   رفت   اوف   قلی
 برو)  گوید می  تو  به آورد،

 

  چاکران   و   ُعمال  دست  به   کردستان  و  آذربایجان   و  زنجان  در  ھا ایفرقه  کشتار  وری،پیشه  خروج   از  پس
  کشتارجمعی   نخستین  این  شد.  آغاز  نظامی   نیروھای   پشتیانی  و   محلی   دارانسرمایه  و   فئودالھا 

  ھموارشدن  و   توده   حزب  سرکوب   برای   ای زمینه  و  است   معاصر   تاریخ   در   شانطرفداران   و   ھا کمونیست
  حکومت  دوران   در  که  ھنری  مراکز  و  ھاموزه  کتابخانه،  آرشیو،  شد.  رھموا  آمریکا  تابع  دیکتاتوری  راه

  شدن  کشیده   خون  و   خاک   به   از  بعد  رفت.   تاراج   به   بود،  شده   آوری   جمع   یا   و  ساخته   دموکرات   فرقه 
  دار   به  را   کرد  رھبران   دیگر  و  قاضی   سیف  قاضی،   صدر  محمد،  قاضی  کردستان،   در  زنجان،

  تیکان  حوالی   در و  گرفته شھرستان  مرکزی  بخش در   که زنجان عه قلصائین در   ھاییمقاومت کشیدند.
  گوسغند،  ھای(گله  بود  گرفته   فرقه از زیادی اموال که  شوروی اما   گرفت   صورت  شیر عجب نزدیک تپه

  دیگری   ساز   زمانه  گرفت! می  ھم   را   فرقه   سنگین   سالحھای   حاال  بدھد،  اسلحه   آن  ازای   در   تا   و....)  قالی 
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  در  کسانیکه   محدود   و  پراکنده   مقاومت  خوانین،  دیگر   و   ھاذوالفقاری  و  نظامیان  وم ھج  برابر  در   زد.می
 نبود.  ساز   چاره  بودند،  مانده  بیَکس  و  تنھا  دولتی  نیروھای برایر 

 

 شد  پا بر دار  ھایچوبه شھرھا در 

 

  در   .نگرفت  صورت  سادگی  به   کردستان   شمال   و   آذربایجان  به   ایران  مرکزی  حکومت  اقتدار   بازگشت 
  مرتجع  مالیان   ھا،ارباب  مسلح  افراد افتاد.  راه به خونینی گیری انتقام و شد  پا بر دار  ھایچوبه  شھرھا

  بودند،   دیده  آسیب  آن   از  نحویبه  یا  شده  گذاشته  کنار  خودمختار  حکومت  در   که  کسانی  از  بسیاری  و
 آوردند.   بار  به زیادی  مالی  و ی جان  ھایآسیب قانون، و  نظم  نبود در  و  گرفتند پیش  در   جوییانتقام راه 

... 

  رفته   پادشاه  پیش   ایران  در   شوروی   وقت   سفیر  «سادچیکف»   عالیجناب   که   داشت   ادامه   ببندھا   و   بگیر  
  کرد.   خواھیم   مداخله  ما  شود]  برخورد  دموکرات  فرقه  [با  بکنید  کاری  بخواھید  اگر  که  کندمی  تھدید  و

  اینکه  مثل   ببخشید!  بود:  داده  جواب  شاه  ،آمده  ]۲۳۸  [ص  اسکندری  ایرج  خاطرات  در  که  اینطور
 است! شده  تسلیم  فرقه که  رسیده  تلگراف  االن   دیرشده،

 است. نداشته  خبر ماجرا  از   ھنوز  -  ایران   در شوروی سفیر  -سادچیکف  حتی  که شگفتا

 

  نسلی برد،   ُمحاق  به  را   آذربایجانی  مبارزین  و  روشنفکران   از  نسلی  آن،   فروپاشی و  پاشید  ھم  از  فرقه 
  پشت  را   میرزاکوچک   جنگل   نھضت  و   خیابانی  آزادیستان  جنبش   پسیان،  کلنل  قیام   مشروطه،  تجربه  که

  کم   دیدند.می  آذربایجان   دموکرات  فرقه  پیروزی  در  را  خود   آرزوھای  و  امیدھا  تمام  و   سرگذاشته
 رفت.  غبار  در  ھا حادثه باد گرد  در رفت،  شقاوت دار  به که  یکانلی   خان   نورهللا امثال   خاطره کم
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 آب  فارس خلیج  در  و  داد خواھیم علف  ارس در  را مان  ھااسب 

 

  قرارداد  در   شده  تعیین  مدت  در   سرخ  ارتش   نیروھای  تخلیه   عدم   شمال،  نواحی   نفت   امتیاز  تقاضای 
  مردم   بین   در  شوروی  وجھه  به  تنھا  نه  آذربایجان،  خودمختار  حکومت   گیریشکل  در  مسکو  نقش  و  ۱۹۴۴
  ست،وابستگی  وابستگی،  واقعش   کشاند.  مکث  به  زدند  دست   توجیه  به  که  را  کسانی  بلکه  زد،   آسیب

  و  سو  ھر  به  عرب،  شیخ  آن   و   شیخ  این   و  لندن   و   واشنگتن   به   چه   مسکو،  به   چه  باشد.   که  سو  ھر  به
 ست. وابستگی وابستگی،  نیست. دفاع قابل  باشد که  کس  ھر

  دیگر،  آدم  ھر   مثل  که  شیفته،   و   شیدا   مرد   آن  من،  نگاه   از  داریم.  ورییشهپ  چند  ما  که  شد   اشاره   آغاز   در 
  قول  از  نگریست. می  ایران  الینفک  جزو  بعنوان آذربایجان  به و  ورزید می  عشق ایران  به نیست!   نفر  یک
  خلیج   در   و  داد  خواھیم   علف   ارس  در   را   مان   ھا اسب  شده:  اشاره   ترکی]   زبان  به   شعری   قالب  [در   او

 آب.   فارس

 

  آژیر   روزنامه  در   ایران  وحدت   و  یکپارچگی   از  دفاع  در  دموکرات   فرقه   تشکیل  از   قبل   سال   دو   وری پیشه
  یک   و   بیرق  یک   زیر   افراد  تمام  باشد.   داشته  معنا  تمام  به   مستقل  و  ملی  دولت  یک  باید  «ایران  نوشت:

  بماند   بود.  ایرانگرایانه   دیدگاھش  و   نگاه است.»   خائن  بکند   رفتار   این   خالف   کسی  ھر   یابند.  تمرکز  قانون 
  در  را  آن   جھت در   حرکت و  داشت شیفتگی -  جھان  ھایسوسیالیست  میھن  او  دید  از - شوروی   به که

  تعلق   عمواوغلی   حیدرخان  و  خیابانی  میسیو،   علی   ستارخان،  به دید.نمی  خودش  اصلی  میھن  با  تضاد 
  این  به ازجمله   ستودمی  را شوراھا   کشور اگر  دانست.می  آنان  راه دھنده ادامه را   خود و  داشت خاطر 
  انقالب  جاذبه  بر  عالوه بود.  برخوردار  جھان   نقاط  اقصی  در  زیادی  اعتبار  از  ھنوز   زمان،  آن   که  بود  دلیل

  فضای  لنینگراد   جنگ   از  پس  اساساً   بود.   زبانھا   سر   بر   ھیتلری  فاشیسم   بر   شوروی   پیروزی   اکتبر، 
  بودند  کرده   باور  ھاکمونیست  از  بسیاری   نمود. یم  نجات  فرشته  شوروی  دولت  و  چرخید  جھان  سیاسی

  بر  جھان  سوسیالیسم   مصالح  بنابراین،   است.   سوسیالیسم   و  صلح  نماد   جھان،   پرولتاریای   مرکز  که
  دارد. اولویت   ملی  منافع

  خبر  massacre Katyn The  کاتین»  «قتلعام چون   وقایعی  از  او  امثال  نه  و   وریپیشه  نه  ایام  آن   در
  بریا   امثال   و   استالین  سر   زیر گرفت،  صورت   لھستان  منطقه   در  که   جنایت   آن  دانستندنمی  و   نداشتند
  است...

  نزدیکی  Гнёздово  نیوزدوا»  «گه  روستای  در   است  جنگلی  کاتین   لھستانی؛   ھزار  چند  کشتارگاه   کاتین، 
  روسیه  از  که  است  Днепр  «ِدنیـِپـِر»  رودخانه حوالی روسیه.  کشور  در  Смоленск اسمولِنْسک   شھر 
 ریزد. می سیاه  دریای به   اوکراین  و بالروس  از  گذشتن  از   پس و شده   آغاز
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  حبیب  (اقازاده)،   آقایف   کامران  مثل  دوستانش   جان   شوروی،   در  که   کرد نمی  ھم   تصور   وریپیشه
  ھموطنش   شریف  مبارز   دھھا  و   زادهمناف محمدعلی  لوی، ع   مرتضی   میکائیلیان)،   (آواتیس   سلطانزاده 

  بگیرند...  را

  از   اینکه  بدون   دوران،   آن   فداکار  ھایکمونیست  تمامی  ھمانند  کوش، سخت  و  رنجدیده   وریپیشه
  ھایسیاست  بازیگر  شیفتگی،   با  باشد  داشته  درستی   شناخت  استالینی   نظام  سرشت  و  ماھیت
  شبستری و  وریپیشه با  تنھا آذربایجانی  رجال   تبارشناسی  بته ال  شد.  شوروی  حکومت  طلبانهٴ توسعه

  پروین   و  پاشا   زینب  ھمچنین  داریم.  ھم  را  خان  باقر  و  حان   ستار نیست.   پادگان  صادق   و  ریابی  محمد  و
  شھریار  و  رشدیه  قھرمانی، صفر  و  میسیو  علی تربیت،  علیخان  محمد  و  باغبان خان  حسین اعتصامی، 

 بان... باغچه و

  سیدحسن   ای، مراغه  ساعد   خیابانی،   محمد   شیخ  ھمچنین   داشتیم،   ھم  را   تبریزی   لدوله مستشارا 
  و   اوغلو)  (حالج  ترابی  اکبر علی  و  بھرنگی  صمد ساعدی،  غالمحسین  و  ھشترودی  محسن  زاده، تقی

 دیگر...   ھایخیلی

 

 نیست  پذیراثبات وری،پیشه  عمدی قتل

 

  تمامیت   و   ایران   به   جدی  طور به  ما   و  نیست   طلبیتجزیه  دموکرات،   فرقه  انگیزه  کردمی  تصریح  وریپیشه
  دیگر   ھای ایالت  ساکنان   از   ترفداکارانه  و   تر جّدی  شود   وارد   آن  به   ایخدشه  اگر  عالقمندیم.  آن   ارضی 
  خودمان   دست   با   را  خودمان  ما   اگر  ولی...  کرد.   خواھیم   اقدام  [خدشه]  آن   از  جلوگیری   برای   –   ایران 
  دھد. تری بیش  رشد  ایران   تعالی و تکامل  به   بتواند امر   این  بسا هچ  کنیم،  اداره 

  ایران  ارضی   تمامیت   چھارچوب   در   آذربایجان  خودمختاری  وری، پیشه  و  آذربایجان  دموکرات   فرقۀ  مطالبۀ 
  مضمون  خود.  دست  به  امور  اداره  و  خویش  سرنوشت  بر  شدن   حاکم  به  آذربایجان   مردم  اراده بود.

  بود.  ھمین نیز آذربایجان  دموکرات قهفر  شھریور ۱۲ بیانیه 

  مشروطه)   اساسی  قانون   (طبق  والیتی  و  ایالتی  مدیران   و  مسؤوالن   انتخاب  حق  ملی؛  ھویت  احیای
  عملی  آذربایجان   ملی  حکومت در خاورمیانه  در بار  نخستین   برای (که زنان  به   رای  حق  اھالی،  میان   از

  به  پس   آن  از  و   سوم  کالس  تا  ترکی   زبان  به  زشآمو   اجتماعی،  ھای فعالیت  در  زنان   دادنشرکت  شد)
  مبارزه   ترکی،  یعنی   مردم   زبان  به  رادیوئی  ھایبرنامه  و  ھاروزنامه  انتشار  فارسی،  و  ترکی  زبان   دو  ھر

  کتابخانه  ایجاد   معلم،   تربیت  دانشسرای   کشاورزی،   پزشکی،   ھایدانشگاه  اندازی راه  بیسوادی،   با
  خود   ھاینیازمندی  مصرف  به   مرکز   به   ارسالی   آمد   در  از   ی نیم  از  بیش   اختصاص  درخواست   عمومی، 

  ایشایسته  زندگی  دھقان  که  نحوی  به  رعیت  و  مالک  روابط  بر  دموکرات  دولت  مدیریت  آذربایجان،
  حمایت  دھقانان،  نفع  به  زورگو  مالکان   امالک   تقسیم  باشد،  امیدوار  کارش   ادامه   به   نیز   مالک  و   داشته

  آب   اشاھالی  که  تبریز  شھر  به  آبرسانی  ھایسیستم  احداث  رگران،کا   حقوق  و  کارگری  سندیکای  از
  وضعیت   بھبود   راستای   در   اقدامات   و  بیمارستان   احداث   نوشیدند، می  را  گندیده   انبارھای آب  متعفن 

  تاسیس  ھا،خیابان  کردن   آسفالت  آغاز  جدید،  ھایخیابان   و  ھا جاده احداث  مردم، سالمتی  و بھداشتی
  محدودی  امکانات  ھمان   با  تبریز…  شھر  در  سبز  فضای   و  باغ  و  موزه   ایجاد  تآتر،  یی بازگشا  تبریز،  رادیو

 بود.   که

  این  طباطبایی   سیدضیاء   انصار  و  اعوان   و  مذھبی  مرتجعین   زمینداران،  خوانین،  دربار، که  ستبدیھی
  بھره   فتدریا  به  و  بازگشتند  فراری  مالکین  دموکرات،  فرقه   شکستن  درھم   از  «بعد  برنتابند.  را  تغییرات 
  چنان  آن   و   گرفتند  پس  دھقانان  از   نیز  را   قبل  سال  مالکانه   بھره   بلکه  نکردند،   اکتفا  سال   ھمان   مالکانه

 دادند.»   دست از   ھم را  خود   غذائی  ذخیره آنھا  که  کردند غارت   را روستائیان
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 وری پیشه  مرگ  به  برگردیم

  نیروھای  رسیدن   از  پیش  کرد،   تخلیه  را  ایران   آذربایجان   و  کردستان  شوروی،  اینکه  از  بعد وریپیشه
  وری پیشه  به  تبریز  در  شوروی   کنسول  محل  در  [که  اوف  قلی  «سرھنگ اخطار  به  توجه  با  ایرانی،
  بیمارستان  در  بعد   کمی  و   شد  مجروح   اتومبیل  تصادف  در  بعد  سال  یک   و  )۱۳۲۵  (آذر  رفت   باکو  به  گفت]،

  میان   به  و...  باقراوف  به  اشاره  با  را  او  عمدی  قتل  آذر»  چشم  قاسم  «میر  و  توده»   «علی  درگذشت.
  معلوم   و  کشید  پلنوم  به   کار  و   بود   رفته  سؤال  زیر  رابطه)  این  (در  ھم   دانشیان  یحیی  غالم   اند.کشیده

  (در  فرجام» بد  ھای«گماشتگی  کتاب  نویسنده ازقضا   ندارد.  وجود اتھامی  چنین  برای  دلیلی   ھیچ شد
  «محمد  شودمی  گفته است. بوده  طبیعی  تصادف  که  کرده  اشاره  )۲۱۷  صفحه  مزبور،   کتاب  اول  جلد
  وزیر(نخست  «مالنکوف»  به  که   ای نامه  ضمن   ۱۹۵۴  آوریل   سوم  وری،پیشه دولت  فرھنگ  وزیر  ریا»بی

  جای   و  نیست   پذیر   اثبات  من،  نظر  به  که   کرده  اشاره  وری پیشه  عمدی  قتل  به   نوشته،   شوروی)  وقت 
  دارد.  چرا  و چون

 

 آذربایجان  دموکرات فرقه با شوروی رابطه تنظیم

 

  آذربایجان   جمھوری  اول  (مسؤول  باقروف   با   وریپیشه  مالقات  از   پس  آذربایجان؛  دموکرات  فرقه  آیا 
  حاصل یا   شد  تشکیل آن  مساعدت  و   پشتیبانی   و شوروی   دولت   صالحدید   با  استالین)   زمان در  جنوبی، 

 است؟ بوده آنان  تمایل و  آذربایجان   مردم  مبارزه

  ویژه به  ھم،  مردم   از  بخشھایی  حمایت   از  و   نبود  شوروی   نظامی  قوای   به   متکی   تنھا  مزبور  حکومت   -
  و  ظلم از روستاییان  که  شد  تشکیل زمانی  در  فرقه حکومت  بود. برخوردار  تاسیس نخست  ھایماه در

  از  شھری   یجامعه  و  بودند   آمده  ستوهبه  آنھا   حامی  ھایژاندارم  و   بزرگ  داران زمین  و  ھا ارباب  تعدیات
  و   عمومی  ارزاق   کمبود  گسترده،   بیکاری  ناامنی،  وجود   بود.  رنج   در  قومی   تبعیض   و  سیاسی   اختناق 

  اصالحی  ھای برنامه  کنار   در   آذربایجان   از   زیادی  مناطق   در  واگیر   ھای بیماری  شیوع   و   قحطی   بروز  حتی 
  جلب  خودمختار   حکومت   به   نسبت   را   ن آذربایجا   اھالی  از  بسیاری   توجه   دموکرات،  فرقه  یپیشرفته

  شور  و   آرمانخواھی  از   البته   این  و  گرفت   نادیده  تواننمی  را   شوروی  نقش   داستان   این   در   بود.   کرده 
 کاھد. نمی وری پیشه امثال   مبارزاتی

  مردم  اراده  توان نمی  اما  است،  داشته  نقش  دموکرات  فرقه  تشکیل  در  شوروی  که  دارد  واقعیت  این
  نادیده   بودند،   خود   دست  به  امور   اداره   و   خویش  سرنوشت   بر   شدن   حاکم   خواھان   ه ک  را  آذربایجان

  و   کند می  بحث   و  جرّ   باقراوف   با  وری پیشه  بارھا  نبودند.   باقراوف  امثال   بفرمان  گوش   که   ھمه  گرفت.
  به   [ایران]  آذربایجان   بایستی می  کردیم.   اشتباه  ما   گویدمی  وری پیشه  به   باکو  در   باقراوف  وقتی
  برابر  در  بایستیمی  کردیم  اشتباه   ما  بله   دھدمی  جواب  وریپیشه  شد،می  ملحق  جنوبی   یجانآذربا 
 ایستادیم... می  قاطع شما
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  تبعیض   با   آذربایجان  وی،  زمان   در  اما  نیست،   انکار   قابل   کشور   کردن   مدرنیزه  در   رضاشاه   اقدامات  گرچه
  روح  نیست)   اینجا   بحثش  جای  (که   ھم  دیگری  عوامل   بود.   شده   مواجه   جدیدی  اجتماعی   و  اقتصادی 

  آنان  از  بسیاری   تمایل  در   تبعیض،  و   فقر  و  مستقر   حکومت  از   مردم  نارضایتی  آذربایجانی،  خودمختاری 
 بود. موثر   وری پیشه امثال   به
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  ارتش   نظامی   لباس   فرقه  چرا  ست پرسیدنی  نیست،  سؤال  از   برتر  کس   ھیچ  و  چیز   ھیچ   که   آنجا  از 
  (ازجمله  ملی   قشون  نظامی   درجات   و   داد می  قرار   استفاده  مورد   شمایل   و   شکل   ھمان  با   را   سرخ 

  ھا، مسیو  علی   و   ھاستارخان   مگر   بود؟   شوروی  سرخ   ارتش   نظامی   درجات  از   شده   کُپی   ژنرال)، 
  دموکرات   فرقه  اگرخمیرمایه   گذشته،  این  از   داشتند؟  ھابازی  این   از  ھم  ھا خیزی  امیر  و   ھاخیابانی

  در   ایرانی  اقوام  دموکراتیک   حقوق   و  خودمختاری   پی   در  و   نداشت   یطلب جدایی  مضمون   آذربایجان
  دو  دولت، ھیات  دو  پارلمان، دو  وزیر،نخست دو باید واحد کشور   یک چرا پس بود،   ایران  کشور چارچوب

  دموکرات  فرقه   باشد؟   داشته   جدا   امنیتی   دستگاه   حتی   باشد؟   داشته   مجزا  ارتش   دو   و   جداگانه   پول
  سروان   و  آوررزم  مراد  سرگرد   آن   رأس  در  که   «اختارش»   نام  به  بود  امنینی  ستگاهد  یک  دارای   آذربایجان

 داشت.  قرار  جدی  حسین 

  شعار  تنھا  و  نکرد   مطرح  را  آذربایجان  استقالل   مسأله  رسما   ھیچوقت  دموکرات فرقه  که   است درست 
  دولت  تشکیل  .کردمی  تداعی  را  طلبیتجزیه  آن   عملکرد   بود.  دیگری  چیز  عمل  ولی  داد،می  خودمختاری

  و   بود  شوروی   ارتش  مشابه  آن   اونیفورم  حتی   که  ملی   ارتش   تشکیل  ملی،  مجلس  تشکیل   ملی،
  بود   قائل  اختیارات  خودش   برای   آنقدر  ملی   دولت   این  و  داشتند  لقب   ژنرال   اش  عالیرتبه  منصبان  صاحب 

  نصب   استالین   سعک  فرقه   رھبران  سر   باالی   در  که   بماند   داد.می  ژنرالی  درجه  رأساً   نظامیان   به   که
  ھای انجمن  به  شباھتی   چه  و   است؟  ملی   حاکمیت   حق   اصول   با   منطبق  کجاش   وضع   این  بود!  شده

 نیست.   قبول قابل ھم  سوئیس   مثل ملیتی   چند کشور  یک  در دارد؟ والیتی  و ایالتی 

... 

  ی فرھنگ   (نماینده  کالیشیان   ھمچنین   بوده،  ایران  در  تاس  خبرگزاری  مسؤول  آنزمان   که  ایوانف  گویا
  نزدیکان  ھمه  شوروی  در  را  باقراوف   امثال  نطر بودند   گفته  طبری  احسان  به   ایران)  در  شوروی  اتحاد

  نداشتند. استالین

  مسأله   در   سیاست   بود  گفته  خروشجف   کندمی  سفر   شوروی   به  پادشاه   که   ۱۹۵۶  سال  حوالی 
  بر   عالوه  ایام  ھمان   ظاھراً   نیست.  من  دسترس  در  گفتگو  محتوای  است.بوده  اشتباه  آذربایجان
  این بود گفته خروشجف بودند.  داده  انعکاس  را  خروشچف  حرف  ھم  دیگر   ھای  رسانه تاس، خبرگزاری

  کمونیست   حزب   بیستم  کنگره   در  را  آن   ما  و  بوده استالین  پرستش  سیاست  دوران  محصول  داستان،
  سؤال   زیر  را  آن   ھم  ما   و  نیست  ما  تقصیر  و  بوده  استالین  سیاست  نتیجه  این   کردیم.  محکوم  شوروی

 بردیم. 

 ھست.  من   سایت در  خروشچف  محرمانه  گزارش  کامل  متن 
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  و   رھبران   و  فروریخت  دادند،  پایان   ران ای   اشغال   به   شوروی  نیروھای  آنکه  از  بعد  فرقه  حکومت  اینکه 
  گویاست: کافی  اندازه به  زیر  اسناد  ھمچنین  بردند،  پناه شوروی   به آن   کادرھای

  ،)۱۹۴۵ ژوئیه  (ششم  شوروی   کمونیست حزب  مرکزی  کمیته  سیاسی دفتر   فرمان  -

  سادچیکوف، - قوام قرارداد   عقد از   بعد وریپیشه به استالین  نامه  -

  اشاره   و  کنندمی  اسلحه  درخواست  که  شوروی،  رھبری  و  استالین  به  یارانش  و  وریپیشه  نامه  -
 کند.  اعالم  را ایران از   آذربایجان  استقالل  تواندمی  فرقه که  موضوع   این  به غیرمستقیم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  و  شوروی  ارتباط   از  اسنادی  ،۲۰۰۱  سال   اواخر   که  ،Mikhail Krutikhin کروتیخین  میخائیل
  المللی بین  ی شعبه  در   شده کشف  اسناد  اگر   که   است   نظر   این  بر   کرد،   منتشر  را   ایرانی  ھای کمونیست

  «پوشش»   زیر  آذربایجان   دموکرات  یفرقه  کنیم،  باور  را   شوروی  اتحاد  کمونیست  حزب  /   مرکزی  کمیته
  ھزینه   روبل   ھزار   ۷۰۰ حدود  سال  ھر   شوروی  دولتی ی بودجه  ھم س  از   آن  گرداندان برای   و   کرد می کار 
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  در   شوروی  اتحاد   کمونیست  حزب   مرکزی  کمیته   المللی بین  یشعبه  از   صادره  گواھی   بر  (بنا   شدمی
 ).۱۳۷۸  اردیبھشت   – ۱۹۹۹ مه  ماه 

  

 

 🔴🔴  

 

  پانویس

 تبریز  در شوروی   اتحاد سرکنسول  کراسنیخ به   نامه

  کراسنیخ  به  اینامه  سال)  ھمان   آذر ۱۷(  ،۱۳۲۵ آذر  ۲۱ از   پیش  روز  چھار  دموکرات،   فرقه   رھبران 
  میرزا   پادگان،  صادق  وری،پیشه  سیدجعفر  را  مزبور  نامه  نویسند.می  تبریز   در  شوروی  اتحاد  سرکنسول

  فرقه   از   شوروی  که  بویژه  اند.کرده  امضاء  دانشیان  یحیی  غالم   و   جاوید  هللا سالم  شبستری،  علی 
  خود  از   مقاومتی  و  کند  قبول  را   ایران   مرکزی   دولت  مقابل  در  خود   اختیارات   شدن  محدود   بود  سته خوا 

  خالف   وبر  مردم  احساسات  برخالف  که  است  تمام  ماه  ھشت  «ما  : آمده  نامه  از  بخشی  در. ندھد  نشان 
  در   با  فات،اختال  آمیزمسالمت  حل  و  امور  پیشرفت  خاطر  به  مان؛فرقه  فعاالن   و  اعضا  تمایالت  و  آرزوھا

  شوروی،   دولت  میانجیگری  به  توجه  با  و  شوروی  اتحاد  بزرگمان   دوست  جھانی  سیاست  نظرداشت
  اعتقاد  و   فکر  برخالف  مواقعی   در   حتی   و   دھیم  جلوه  مترقی   و  دموکراتیک   را  قوام   سیمای   ایمکوشیده

  خلق  (…)  نشود   ختلم  ما  جانب  از  کار  که  استبوده  این  ھدف   ایم.نموده  نیز  تمجید  و   تعریف  او  از  خویش 
 :دارند شوروی   دولت  از   انتظار دو دموکرات  فرقه رھبران آذربایجان،

  شود،  داده  سالح  ما  به   کمی  مقدار  پابرجاست  مانملی  قدرت  و  ھستند  باز  مرزھایمان   که  مادام  اوالً 
  را  ھاسالح  این   قادریم   راحتی  به  ما  شد.  نخواھد   ممکن   دیگر   بعداً   رود،  پیش  روال  این  به  کار   اگر  زیرا

  شدت  و   شروع از  پس نشود. مطلع آن   از  مخالف نیروی که  برسانیم   ملی  قوای  دستبه  مخفیانه  چنان 
  مقداری   اندک   ما   منظور  خواھیم. نمی  زیادی   سالح  ما  بود.   خواھد  سخت   بسیار  کار  این  انجام  درگیری 

 .بروند  دشمن   جلوی   خالی  دست  با  نشوند  ناگزیر   فدائیان  تا  است
  ما  شود  داده   اجازه  است،  پرداخته  ما  برادران  خون   ریختن  به  و  کرده  شروع  را  جنگ   قوام   هک  حاال  ثانیاً 
  فراھم   را   ایران   جای  ھمه  آزادیخواھان  قیام  امکان   طریق  این  از   تا  دھیم،  قرار   تنگنا  در  را  او  سو  ھر  از   نیز

  تھران،   ارتجاعی  حکومت  ساختن   سرنگون  با  و  نماییم   آغاز   ایران   سراسر   در  بزرگی   نھضت   کرده،
  قطع  کامالً   تھران   از  بگذارید   نیست،   صالح   به   کار   این  اگر   سازیم.   مستقر   آن  جای  به   دموکراتیک   حکومتی 

  دارند.  تمایل  بیشتر  اخیر  حلراه  به  ما]  [مردم  آوریم.  وجود  به  را  خویش  ملی  حکومت  و  کنیم  رابطه
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  و  کنیم  اجرا  شرافتمندانه   را  آن توانیم می ما  کند، انتخاب که   را   راه   دو   این   از  کدام   ھر   شوروی   سیاست 
  داشتن   بدون   شوروی  دولت  که  است  اینسیه  بسیار  مسئله  نفت  مسئله  (…)  گردیم.  موفق

  نیز  السلطنهقوام نیت» «حسن شد.  نخواھد  آن   به  دستیابی به موفق   جامعه  و مجلس در طرفدارانی
. چیست نیت حسن  که  داد ان نش  آذربایجان   مسئله  در او زیرا آید،  حساببه  محکمی   تضمین  تواندنمی
(…) 

  بینند.می آن] [کمک  در  را  نجات   و   شماست]  کشور  [یاری   به   آن رھبران  و   فرقه  خلق،  ھمه   امید   چشم 
 .ماست]  [به   سالح  کمی   مقدار   دادن  تنھا   بکنید   باید  شما  آنچه 

 ran,I in Party Democratic Azerbaijani of Creation the and Stalin Fernande: Raine, Scheid
History, War Cold 1945, Iran, in: 1945, 

 внешней Архив (Федерации روسیه  فدراسیون   خارجی  سیاست  آرشیو  در  مزبور  نامه»»
 Российской) политики شودمی  نگھداری. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ۱۹۴۶  مه   ماه  ھشتم   وری،پیشه  به   استالین   نامه 
 وریپیشه  رفیق   به 
  اشتباه   دچار  مسئله  المللیبین  ُبعد   ھمچنین  و  ایران  داخلی  وضع  بررسی  در   شما  رسدمی  نظر  به

 اید. شده
  شرایط   لیکن   و  شوند.  برآورده  فوراً   آذربایجان   خلق  انقالبی  ھایخواست  تمام   خواھید می  شما  اوالً:

  ھای خواست  صورت  به  را  بیانقال  ھایخواست  لنین  سازد.می  غیرممکن  را   برنامه  این  تحقق  فعلی،
  داد می  انجام   زمانی   را   کار   این   و   کردمی  مطرح  عملی   ھای خواست  صورت   به  کنم: می  تکرار  –   عملی 

  این  باشد.  خارجی  دشمنی با  ناموفق  جنگی   اثر   در  انقالبی   بحران یک  تجربه  از  گذار  حال  در   کشور  که 
  موجود   آلمان   با   ناموفق  جنگ  ھنگام   ۹۱۷۱  سال  در  و  ژاپن  با  ناموفق  جنگ  ھنگام  ۵۱۹۰  سال   در  وضع
  وضع   اما است.   تحسین  قابل  و  خوب  بسیار  چیزی  این،  کنید.  پیروی  لنین  از  خواھیدمی  شما  اینجا  بود.

  کارگران  تعداد  ایران  در  نیست.  موجود   انقالبی   عمیقاً   وضع  ھیچ  ایران  در  کند.می  فرق  کامالً   ایران  کنونی
  دھند. نمی  نشان  خود  از  جدی   فعالیت   ھنوز  ایران   دھقانان   دارند.ن  خوبی   سازماندھی  ھا آن   و   است  کم

  -   (حکومتی؟  انقالبی  ھایدایره  تضعیف  باعث  که  نیست  خارجی  دشمن  علیه  بر  جنگی  حال  در   ایران 
  ھایتاکتیک  بودن  کارآمد  که  شرایطی  ایران   در  نتیجتاً   شود.  نظامی  شکست  یک  طریق   از  مترجم) 

 نیست.  موجود   کند  تائید   را   ۱۹۱۷  و   ۵۱۹۰  ھای سال
  امر   در   موفقیت   روی  توانستید می  شما   ماندند می  باقی   ایران  در   شوروی   قوای   اگر  مطمئناً   ثانیاً: 

  در   را  شوروی   نیروھای  توانستیم نمی  دیگر   ما  اما   کنید.  حساب   آذربایجان  خلق   انقالبی   ھایخواست
  ھای سیاست بنیاد ایران   در  ھاآن  حضور  ادامه که سبب  بدین نخست وھله  در ھم آن   و نگھداریم ایران 

  نیروھای   اگر  گفتند   ما   به  ھاآمریکایی  و  ھا بریتانیایی  کرد.می  مختل  را  آسیا   و   اروپا  در   ما   آزادسازانه
  و  یونان  اندونزی،  سوریه،  مصر، در  بریتانیا  نیروھای  چرا صورت آن   در   بمانند  ایران   در  توانندمی شوروی

  گرفتیم   تصمیم   ما   جھت  این   از   بمانند.   نتوانند  دانمارک   و   ایسلند  ن،چی  در   آمریکا   نیروھای  ترتیب  ھمین  به
  بگیریم،   ھا آمریکایی  و  ھا بریتانیایی  دست   از   را   بھانه  این   اینکه   تا  ببریم   بیرون  چین   و   ایران  از   را   نیروھا 
  تر بجانبحق  را  خود  آزادسازی   سیاست  ترتیب  بدین   و  بزنیم  دامن  را  مستعمرات  در  آزادیبخش  جنبش

 نمائیم.   ثرتر مو  و
  انقالبی   عمیق   بحران  ایران   در   کرد:   گیری نتیجه  چنین  توانمی  ایران  وضع   با   رابطه  در   تفاسیر   این   با   ثالثاً: 
  نظامی  شکست  یک نتیجه  در  که  نیست موجود خارجی  دشمنان  با  جنگی  اوضاع   ایران  در   ندارد.  وجود

  دامن  فرصت  شما  بودند  ایران   در  شوروی  قوای  که   مدتی  تا  گردد.  بحران   باعث  و  شود  تضعیف  ارتجاع
  جانبه ھمه  ھای خواست  با   دموکراتیک   گسترده  نھضت  یک  سازماندھی  و  آذربایجان  در   مبارزه  به  زدن 

  ایران  در   آنچه   کردند.   ھم   چنین   و   کردند می  ترک  را   ایران  بایست می  ما   نیروھای   اما   بودید.   دارا   را 
  که  ھستیم  ایران   انگلیس  طرفدار  دوایر  و  قوام  حکومت  بین  نزاعی  شاھد  اینجا  در  ما  چیست؟  بینیممی

  باید  باشد،  بوده  ارتجاعی  که  ھم  قدر  ھر  گذشته  در  قوام  ھستند.   ایران   عناصر  ترینارتجاعی  نماینده
  نیروھای   حمایت   و  داده   انجام   را   دموکراتیک   اصالحات  بعضی   حکومتش   و   خود   حفظ  برای   امروزه

  نزاع   این  از  باید   ما  من   نظر  به  باشد؟   باید  چه  شرایطی  چنین   در   ما  تاکتیک   کند.  جلب  را  ایران  دموکراتیک 
  منزوی   را  انگلیس  طرفدار  نیروھای  تا  کنیم  حمایت  او  از  بگیریم،  امتیاز  قوام  از  اینکه  تا  کنیم  استفاده
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  مبتنی   شما  به   ما  ھایتوصیه  تمام  کنیم.   مھیا   را   ایران   کردن   دموکراتیزه   ادامه   برای   ایزمینه  و   نماییم
  قطع  چیز،  ھمه   به کردن   تف  بود:  ممکن ھم  دیگری تاکتیک  گرفتن   پیش  در   البته  است.  تشخیص این بر

  بلکه   تاکتیک  یک نه دیگر این  اما  انگلیس.  طرفدار  مرتجعین پیروزی تضمین  ترتیب  این  با   و   قوام  با  رابطه
 بود. می  ایرانی   دمکراسی   و  آذربایجان   خلق  امر   به   خیانت   واقع   در   این   بود.می  حماقت 

  ادنی  قعر  به  سپس  و  بردیم  اعلی  عرش  به  ابتدا  را  شما  ما  گوییدمی  شما  امشنیده  که   طوری  بعاً:را
  است.   تعجب   جای  ما   برای  باشد،  درست  ھایم شنیده  این  اگر   نمودیم.   احترامی بی  شما  به   کرده   پرت 

  در  آشناست.   آن   با  انقالبی   ھر   که   ایم برده  بکار   را   تکنیکی   ما   اینجا   در   است؟   افتاده   اتفاقی  چه   واقعاً 
  از  را  ھاییطلب  از  معینی  حداقل  بخواھد  کسی  اگر  باشد،  ایران   امروز  شرایط  شبیه  که  شرایطی  ھر

  فراتر   حداقل  ھایخواست  از  دھد،  ادامه  خود  راه  به  باید  جنبش  صورت  آن   در  آورد،  دست  به  حکومت
  تأمین   حکومت   سوی  از   ازامتی  دادن  اینکه   تا   کند  ایجاد   حکومت   برای   مترجم)   -   (فشاری   خطری   و   رود 

  -   (امتیازاتی   اھدافی   به  توانستید نمی  ایران   کنونی  شرایط  در   رفتیدنمی  پیش   خیلی   شما   اگر   گردد. 
  است.   ھمین   انقالبی   جنبش   قانون  است.  آن  تأمین   به   ناچار   امروزه   قوام   حکومت   که   شوید   نائل   مترجم) 

  را   شما  ما  کنیدمی  تصور  شما  که  تاس   عجیب  بسیار  نیست.  مطرح  ابداً   و   اصالً   شما  به  حرمتیبی
  ما  معنوی   حمایت  با   و   کنید  رفتار  عاقالنه  شما  اگر  عکس،   بر  ایم.کرده  احترامیبی  و   ننگ  لکه  به  آلوده

  به   ایران  ھم   و  ھا آذری  ھم  صورت  آن  در   شوید   آذربایجان   در   فعلی  و   واقعی  وضع   شدن  قانونی  خواھان
 استالین   ی. گذاشت.  خواھد  احترام  خاورمیانه  در  اتیکدموکر  و  مترقی  جنبش  پیشاھنگ  عنوان   به  شما

Federation Russian the of Policy Foreign of Archive 
9-8 ll. 544, d. 34, p. 7, op. 06, f. RF, AVP RF) AVP( 

  است،نوشته شوروی  به رھبران  فرار و فرقه حکومت سقوط از بعد ماه پنج حدود استالین  را  نامه  این
 بود.  باکو  در ورییشهپ آنزمان  در

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 مختصری)  نطقینین  ورینین (پیشه وریپیشه سخنرانی   از ھایی بخش

  تبریز  خورشید  و شیر   تئاتر سالن در  ، ۱۳۲۴ شھریور ۱۹
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  نیست.   میان  در  عنوان  بھیچ  دیگران   به  آن  خاک  از  وجبی   دادن  عالقمندیم.  کامال  ایران  استقالل  به   ما 
  [مختاریت]  جزئیازاین  زبان  مسئله  است.  فرھنگی  مختاریت  و  داخلی  حقوق  خواھیممی  ما  آنچه

  جنگ   این  از  ایران   كه  بودم  كرده   اثبات  دالیلی   با  سالن  ھمین  در   پیش  نیم  و   سال  دو  تقریبا است...
  زیرا   نیست.  تردیدی  این   رد  ام.  عقیده  ھمان   بر  نیز  اكنون   آمد.  خواھد  بیرون   سالمت  به  [جھانی]
  اساسا  استقالل،   موضوع اند.  داده   تضمین   ایران   ھای ملت  به   باره   این   در   جھان  بزرگ   ھایشخصیت

  حزب   سابق   رھبران  از   -   مساوات   مرحوم   كند.   انكار   را   آن   خواھدنمی  كسی   نیست.   بحثی   قابل   موضوع 
  فقط باره   این   در   گفت:می  او  كنیم.  اجتناب   استقالل مسئله   طرح   از   كه كرد می  توصیه ما   به   -دموكرات

  غیر  و  حتمی  موضوعات  از   ایران   استقالل  باشد.  بحث   قابل   و  تردید   مورد   كه  كرد   بحث  توان می  زمانی 
  مورد   مان   حزب  آشكار  و  روشن  شعارھای  كه  كشیدم  پیش  را  مسئله  این  عمدا   من است.  بحث  قابل
  فراموش  را  آذربایجان   خلق  آزادیخواھانه   ارزهمب  تاریخ  توانیمنمی  نگیرد...ما  قرار  مغرضین  تعبیر   سوء

  این  از  امیدی   ھیچگونه   انتظار   توانیمنمی  ما   است.زده  آذربایجان  به   بزرگی   ضربات   تھران  ارتجاع   كنیم. 
  خلق  بزرگ  سردار  خائنانه  شدن   باشیم...كشانده  داشته  استكرده  النه  تھران   در  كه  استبدادی  رژیم

  حكومت   توانستیمنمی  ما است... نرفته  یادھا  از  ھنوز  او  شدن   شتهك  و  تھران   به  ستارخان   آذربایجان،
  صفحات  در  مقاالتی]  نوشتن   [با   زمان  آن  در   من   آوریم.   بوجود   رضاخان  سقوط  محض  به  را  خود   ملی

  كنم. اثبات جوانان   به  را  انقالب] یعنی [  امر این  بودن ناپذیر  امكان که  بودم  كرده   تالش   «آژیر»، روزنامه
  رھبری فاقد  انقالب   نداشت.  وجود باشد  انقالب   روند   و   ملی جنبش  رھبری  به   قادر   كه  یحزب  ھنگام  آن

  نیروھای   مبارزه،   نیم   و   سال   سه   اثر  در  و   كرده   تغییر   كال   وضعیت   اكنون   ولی   دھد.  نتیجه  توانست نمی
  اننش  مردم  به   صراحت   به   را   حقیقت  باید   اند...ما   شده   میدان  وارد   سیاسی   نیرومند  ھایجمعیت  و   جدید 

  حقوق   كننده  تامین  كه   اساسی   قانون  احیای   برای   ما   دارند.   قانونی   مبنای  ما   ھای خواست  دھیم. 
  فقط  والیتی   و   ایالتی   ھایانجمن  بدون   اساسی   قانون  ایم.  پرداخته   مبارزه  به   ھاست،   خلق   و   ھا ملت
  ما   كه  ت اس   آن   دانستن  مقدس   و  قانون   به   احترام  خاطر   به  باشد.   معنایی   بی   و  خشك   كاغذ  تواندمی

  ایالتی   انجمن   موضوع  یعنی   -قانون   ترین اساسی  بزرگترین،   اجرای   خواستار  اول   درجه   در 
  است. گذاشته  بجا  آذربایجان]  [از  خارج  در  عمیقی  بسیار  تاثیر  ]۱۳۲۴  شھریور  ۱۲[  ھستیم...بیانیه

  را   آن   -اند  نشسته  تھران  در  که  ـ  ایران  ھای خلق  حقوق  كننده  پایمال   مستبدین  بخصوص  ما،  دشمنان
  خانه   كه   داریم  را  آن  قدرت   و   لیاقت   كه  كرد   خواھیم  ثابت  جھانیان  به   ما  اند.  آمده   در   لرزه   به   و  خوانده 

  این   من   بنظر  دھند.» نمی  را  آن  گرفت.   باید   را  «حق  گویند:  كنیم...می  اداره  بیگانه   کمک  بدون  را  خود 
  اگر  کرد.  حفظ   را  آن  بتوان   باید   لیو  باشد،   آسانی  کار  حق  گرفتن  شاید  من  بنظر  نیست.   کامل   شعار 

  یا   و  آذربایجان  اکنون  شدند، نمی  اغفال  و   کردند می  توجه   نکته   این  به  ما  قھرمان  خواھان   مشروطه 
  و   فالکت  و   فقر   این  و   بود  جھان  دموکراتیک   بسیار   و   آزاد   بسیار   کشورھای   از   یکی   ایران  کل   شاید 

  ایالتی   ھای انجمن  تشکیل  با  قبل  سال   چھل  جان آذربای   مردم گشت.نمی  ما  دامنگیر  بدبختی   و  گرسنگی
  وحله  در   داریم.   پیش  در   را   بزرگی   است...اصالحات داده  نشان  را   خود   سیاسی   استعداد   و   رشد   والیتی   و

  مسئله  سپس کنیم. رفع  و حل  ای عادالنه طرز  به  را ھاارباب  و دھقانان میان  موجود  اختالفات باید   اول
  نداشته   بھداشت   و  فرھنگ  که   ملتی  است.  مھم   بسیار  مسائل  از  ما   نظر  به  که  است   بھداشت  و   فرھنگ
  باسواد   ما  آرزوھای  بزرگترین  از   بود...یکی  نخواھد  خود   آزادی  و   حیات  استقالل،  حفظ  به   قادر   باشد، 
  فرق  کند. نمی  خم   سر   فشار   و   ستم   برابر   در   تندرست   و  سواد   با  خلق   یک  است.   خلق   عموم   شدن
  زندگی  تنھا  است؛  اجتماعی  مخلوقی  انسان  است.   ھمین  در  نیز  تحیوانا   و  ھاانسان   میان   بزرگ
  و  کندمی  زندگی  جامعه  خاطر  به انسان  نیست.   خودش  شخصی  زندگی تامین فقط ھدفش کند،نمی

  که   کردمی  تالش   کس  ھر   اگر دھد.   ترجیح  خود  شخصی  منافع  بر  را  اجتماع  منافع  باید  جھت  بھمین
  جان  که  رشیدی   ھایانسان   و  فداکار   قھرمانان  بزرگ،   ھای تشخصی   بکشد،  بیرون  آب   از   را  خود   گلیم
  و   فرھنگ   دانش،   محصول  فقط  فداکاری   این   آمدند.نمی  بوجود  کردند،   فدا  ملت   و   وطن   راه   در  را   خود 

  طریق  این  از  و   دھیم   ترجیح   خود  منافع   بر   را  مردم   توده   منافع   که   کنیم   عادت  باید   ما   است.   تشکیالت
  نیست.   شخصی  زندگی  و  مکنت  و  ثروت  در  سربلندی   و  افتخار کنیم.   آزاد   فالکت  از  را  خلقمان 

  کنم. می  تکرار  باز  آخر  اند...در  کرده  خدمت  مردم  به   که  اند  بوده  کسانی  عموما  جھان   سربلند  ھایانسان 
  نیست.   میان  در  عنوان  بھیچ  دیگران   به  آن  خاک  از  وجبی   دادن  عالقمندیم.  کامال  ایران  استقالل  به   ما 

  [مختاریت]  این  از  جزئی  زبان   مسئله  است.  فرھنگی  مختاریت  و   داخلی  حقوق   واھیمخمی  ما  آنچه
 است. 
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 سخنرانی  پادشاه  روز  ۲۱  آذر  سال  ۱۳۲۵  در  تبریز 

 

ما   ایران   را  از   بلندای   دماوند،  تیسفون   و   توس   مینگریم  و   اما  چند  خطی   در   خصوص  این   رخداد  مھم  
تاریخی. ۲۱آذر ۱۳۲۵ روز نجات  آذربایجان،  روزی  بود  که یگان ھای  ارتش  ایران  در  میان   شور و  ھیجان و  
فریادھای  شادی  مردم  وارد  تبریز   و  رضاییه  شد  و   استان ھای   شمالی   ایران  را  از  چنگ   استالین   و   
مزدورانش بیرون  آورد. مردم  که   از پیشروی   ارتش   ایران   به آذربایجان  آگاھی   یافته  بودند، بپا  خاستند  و   
بر  فرقه  سازان   حکومت  خودمختار   پیشهوری  تاختند  و  بسیاری  از  کمونیستھا  را  نابود  کردند.  با   
پیشروی  ارتش  ایران   به  تبریز،  مردم  و  ارتش،  اعضای  فرقه  دموکرات  را  از  ادارهھای  دولتی  بیرون   آوردند  
و آنھا  را  بازداشت  کردند.  نیروھای  زیر  فرماندھی  سرھنگ بایندر، پس  از  پیروزی  در  تکاب  وا رد  شاھین   
دژ  شدند.  صد  نفر   از  سران   فرقه   دموکرات   ھمراه  با   پیشهوری  با  شتاب  وارد  جلفا  شدند  و   با  مقدار   
زیادی   اموال   غارت   شده   به   شوروی   گریختند.   ستون  دوم  ارتش   وارد   شھر   میاندوآب  شد   و   قاضی   محمد   
و  حاج   بابا   و   بسیاری   از  جدایی   خواھان  در   کردستان  تسلیم   شدند.   ستون  سوم  فرس تاده   شده   به   
رشت،   پس   از   زد   و   خورد   با   فداییان  فرقه   دموکرات   آنھا  را   شکست   داده   و  آستارا   را  زیر  کنترل   خود  در   
آوردند.  سپس   مھاباد،   مھار   ارتش  ایران  شد   و  سربازان  به   سوی   مرند   و   ماکو   پیشروی  کردند.   یک   ستون   
ارتش  پس  از  آزاد  کردن   چند  شھر  آذربایجان،  جلفا  شھر  مرزی   را  نیز  پس  از  یکسال  آزاد  کردند.   ۲۱  آذر   
روز  عید   ملی  اعالم  شد  و   از   سال  ۱۳۲۵  ھمه  ساله   در   آن   روز   به   یاد  نجات  آذربایجان  و  اعاده   حق   
حاکمیت   ایران  بر   آن  خطه   جشن  گرفته   شد.   نه   تنھا   ایرانیان   باید   پیوسته  به  یاد   این   روز  باشند  بلکه   تمام   
ملل  آزاده  جھان   نیز  بایستی  این  واقعه  تاریخی  را  به  خاطر  سپرده  و  فراموش  ننمایند.  یاد  و  نام  تمامی   
کسانی  که   در  این  راه  و  آزادی  خاک  میھن  اھورائی   جان   نثاری   کردند  جاودان  و  راھشان   پر  رھرو  
 باد.  پاینده  ایران
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