از  ۲۱آذر ﺗﺎ  ۲۱آذر
١

آﻓﺘﺎب آﻣﺪ دﻟﯿﻞ آﻓﺘﺎب

 ١.٠.١ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮﻣﺎن اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ
ﺳﺮی« دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی
ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺮار »ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ّ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺑﻪ دﺑﯿﺮ اول ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺷﻮروی
»درﺑﺎرﻩ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻣﯿﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺎﻗﺮوف ﺑﺎ ﺗﯿﺘﺮ
ٔ
ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ و دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎنهﺎی اﯾﺮان ﺷﻤﺎﻟﯽ«
) ۶ژوﺋﯿﻪ  (۱۹۴۵اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن از ﺳﻮی اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ اﻣﻀﺎء ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ).(۱

ﻋﺒﺎس ﺟﻮادی -آﯾﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات در  ۲۱آذر  ۱۳۲۴ﭼﯿﺰی
»ﺧﻮدﺟﻮش« و ﻧﺘﯿﺠﻪ »ﺧﻮاﺳﺖ« و »ﻣﺒﺎرزﻩ« ﻣﺮدم آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻮد و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮروی ﻃﺮح رﯾﺰی و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ارﺗﺶ
ﺷﻮروی ﮐﻪ ﺷﻤﺎل اﯾﺮان را در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﺎﻓﺖ و ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﺨﻠﯿﻪ اﯾﺮان از ﺳﻮی ارﺗﺶ ﺷﻮروی،
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ ﻧﯿﺰ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد؟

اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن در دو ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺻﺎدر ﺷﺪﻩ اﺳﺖ:
ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ ﯾﮑﻢ )»ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺴﮑﻮ«( ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻮﺗﻮف ،ﺑﺮﯾﺎ ،ﺑﺎﻗﺮوف ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺷﺪﻩ
و ﺻﻮرت آن ﺑﻪ ﺑﻮﻟﮕﺎﻧﯿﻦ ،ﻣﯿﮑﻮﯾﺎن ،ﯾﻮدﯾﻦ ،ﮐﺮوﺗﯿﮑﻮف و زوروف )هﻤﮕﯽ
از اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب( ارﺳﺎل ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ در آرﺷﯿﻮ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در ﻣﺴﮑﻮ ﻣﺎﻧﺪﻩ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﺮاض ﺷﻮروی ﺑﻪ »آرﺷﯿﻮدوﻟﺘﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ روﺳﯿﻪ«  RGASPIﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ هﻤﻪ اﺳﻨﺎد
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﺴﻮﻣﻮل را در ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﺳﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖRGASPI F.17, :
o. 162, d. 37, 1.147-148

ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﻮال ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ هﻤﺮاﻩ ﺑﻮد.
ﺳﺮی اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺟﺎی ﺷﮏ و ﺷﺒﻬﻪ ای
اﻣﺎ اﻣﺮوزﻩ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺳﺎﺑﻘﺎ ّ
ﻧﻤﯿﻤﺎﻧﺪ .دﯾﮕﺮ ﺟﺎی ﺑﺤﺜﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﮏ ﺑﺪون درک اوﺿﺎع ﺟﻨﮓ و اﺷﻐﺎل ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻤﺎﻟﯽ اﯾﺮان از ﺳﻮی
ارﺗﺶ ﺳﺮخ ﺷﻮروی در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺸﻪ وری در
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن )و ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن( ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﮔﻤﺮاهﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﺨﻮاهﺪ
آورد.
ﺳﺮی« در ﺻﻨﺪوق هﺎی ﺣﺰب
اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ  ۷۰ﺳﺎل ﺑﺎ ُﻣﻬﺮ »ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ّ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺷﻮروی در ﻣﺴﮑﻮ و ﺑﺎﮐﻮ ﺧﺎک ﻣﯿﺨﻮردﻧﺪ ،ﺑﺪﻧﺒﺎل
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی و اﻧﺤﻼل ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در دﺳﺘﺮس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﻮم
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺻﺪ هﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮﻗﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﻪ وری هﻢ
در ﻣﯿﺎن هﻤﯿﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﻮد.

ﻧﺴﺨﻪ دوم )»ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎﮐﻮ«( ﻣﺴﺘﻘﯿﻤًﺎ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﯿﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺎﻗﺮوف دﺑﯿﺮ اول
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺷﻮروی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻣﺤﻞ
ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ »آرﺷﯿﻮ دوﻟﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن
هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن« در ﺑﺎﮐﻮ Azerbaijan State Archive of
 Political Parties and Social Movements GAPPODو ﺷﻤﺎرﻩ
و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﺳﻨﺪ در آﻧﺠﺎ اﯾﻦ اﺳﺖGAPPOD AzR, f. 1, op. :
 .89, d. 90, ll. 4-5هﻤﯿﻦ ﺳﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﮔﺎری ﮔﻠﺪﺑﺮگ ﺑﺮای
»ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﻣﺆﺳﺴﻪ وودرو وﯾﻠﺴﻮن« )واﺷﻨﮕﺘﻦ( ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
و ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺒﺎس ﺟﻮادی )ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﺟﺎزﻩ از »ﻣﺮﮐﺰ وﯾﻠﺴﻮن«( از اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ )ﺑﺎ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روﺳﯽ( ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ هﻤﯿﻦ اﺳﻨﺎد ،اﻣﺮوزﻩ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ﭼﻪ ﺷﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺪ .ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺣﮑﻮﻣﺖ آن ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ،ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ
ﺑﻪ آن و ارﺗﺶ ﺷﻮروی در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺮان ﯾﮑﺴﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮد و ﺑﺪﻧﺒﺎل
ﻓﺸﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻮروی ﺑﺮای ﺗﺨﻠﯿﻪ اﯾﺮان و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﻬﺮان و
ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺮای ﻗﺮارداد ﻣﺸﺮوط ﻧﻔﺖ ﺷﻤﺎل ،ﻗﻮای ﺷﻮروی از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ،هﺮ دو ﻧﺴﺨﻪ را ﭘﮋوهﺸﮕﺮان دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻧﺎﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪ راﯾﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻘﻼ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ ﻓﺮورﯾﺨﺖ و رهﺒﺮان و ﮐﺎدر هﺎی آن ﺑﻪ ﺷﻮروی ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎهﺪﻩ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ .ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﯽ هﺮ دو ﺳﻨﺪ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺘﻦ
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﭘﯿﺶ از ﺗﯿﺘﺮ و ﻧﺎمهﺎی ﺗﻮزﯾﻊ در دوﺳﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻓﺮق دارﻧﺪ.
دﯾﮕﺮ ادﻋﺎ ﻧﯿﺴﺖ .واﻗﻌﯿﺘﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺘﻮان اﯾﻨﻬﺎ را از زﺑﺎن رهﺒﺮی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﺧﻮد اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ و اﻣﺎ ﺑﺨﺶ هﺎﺋﯽ از اﯾﻦ ﺳﻨﺪ:
هﻢ ﺷﻨﯿﺪ.
»درﺑﺎرﻩ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در
ٔ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ و دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎنهﺎی اﯾﺮان ﺷﻤﺎﻟﯽ«
ﺳﺮی
ﻓﻮقاﻟﻌﺎدﻩ ّ
ﺑﻪ :رﻓﯿﻖ ﺑﺎﻗﺮوف
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﺟﻨﻮﺑﯽ و دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎنهﺎی اﯾﺮان ﺷﻤﺎﻟﯽ
 .۱در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﺎرهﺎی
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ وﻻﯾﺖ )»اوﺑﻼﺳﺖ«( ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﻣﻠﯽ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در ﭼﺎرﭼﻮب دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺷﺮوع ﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ
اﺧﺘﯿﺎرات وﺳﯿﻊ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در اﺳﺘﺎنهﺎی ﮔﯿﻼن،
ﻣﺎزﻧﺪران ،ﮔﺮﮔﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن هﻢ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺷﻮد.
 .۲در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻓﺮﻗﻪای دﻣﮑﺮات ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻓﺮﻗﻪ
)»ﺣﺰب«( دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن« ﺑﺎ هﺪف رهﺒﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺠﺰﯾﻪ
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ
هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺷﺎﺧﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﯾﺮان
ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﺮﻓﺪاران ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ از ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺮدم را

از ﻣﯿﺎن ﺻﺪ هﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﺷﻮروی در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ
دوم ،اﺷﻐﺎل اﯾﺮان و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﺳﻪ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ
روﺳﯽ و ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯽ آذری اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻬﻤﺘﺮ و ﮔﻮﯾﺎ ﺗﺮ از دﯾﮕﺮان هﺴﺘﻨﺪ.
اﺳﻨﺎد روﺳﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از (۱) :ﻓﺮﻣﺎن دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی ﯾﻌﻨﯽ رهﺒﺮی ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻮروی )ﺷﺸﻢ ژوﺋﯿﻪ (۲) ،(۱۹۴۵
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ هﻤﺎن دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ) ۲۹دﺳﺎﻣﺒﺮ (۱۹۴۵
و ) (۳ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻪ وری ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻣﻌﺮوف ﻗﻮام-
ﺳﺎدﭼﯿﮑﻮف در ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از ﺳﻮی ارﺗﺶ ﺷﻮروی در ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺸﺮوط ﻧﻔﺖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮ را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯿﮑﺮد )هﺸﺘﻢ ﻣﻪ
.(۱۹۴۵
ﺳﻨﺪ ﭼﻬﺎرم ﮐﻪ روﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻋﺒﺎرت از ﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﭘﯿﺸﻪ وری رﺋﯿﺲ ﻓﺮﻗﻪ
دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و »ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ« ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﻓﺮﻗﻪ و ﺑﺮﺧﯽ رهﺒﺮان
دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻗﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ و رهﺒﺮی ﺷﻮروی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ ،از رهﺒﺮ ﺷﻮروی ﮐﺴﺐ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ و در واﻗﻊ ﺷﮑﻮاﺋﯿﻪ ای
اﺳﺖ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﻠﺤﻪ و ﺣﺘﯽ ﻃﺮح اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻘﻼل
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از اﯾﺮان را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ.
١

١

٢

ﺑﻪ آن ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
 .۳ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﮐُﺮدهﺎی ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﺑﺮای ﺟﻠﺐ
آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﺪاﺋﯽ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ وﻻﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر
ﻣﻠﯽ ﮐُﺮد اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
 .۴درﺗﺒﺮﯾﺰ ﮔﺮوهﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮای رهﺒﺮی
ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻩ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وﻇﯿﻔﻪ هﻤﺎهﻨﮓ
ﮐﺮدن )»ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس«( ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﺗﺤﺎد
ﺷﻮروی در ﺗﺒﺮﯾﺰ را ﺑﺪهﯿﺪ .ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوﻩ ﺑﻪ
ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻗﺮوف و ﯾﻌﻘﻮﺑﻮف اﺳﺖ.
 .۵ﻃﺮح رﯾﺰی ﮐﺎر ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺎﻧﺰدهﻢ اﯾﺮان در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ و هﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻃﺮﻓﺪار ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ )ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ( )ﺑﺎﻗﺮوف و اﺑﺮاهﯿﻤﻮف( ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﻮد .ﮐﺎر
ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﺷﻌﺎرهﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ:
اﻟﻒ .ﺗﻘﺴﯿﻢ اراﺿﯽ دوﻟﺖ و ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑﺰرگ ﺑﻪ دهﻘﺎﻧﺎن و
دادن وامهﺎی دراز ﻣﺪت ﺑﻪ دهﻘﺎﻧﺎن،
ب .از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺑﯿﮑﺎری از ﻃﺮﯾﻖ اﺣﯿﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎر در
ﻣﻮﺳﺴﺎت و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ راﻩهﺎ و دﯾﮕﺮ
ﮐﺎرهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ج .ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ آب از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ،
د .ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﻩ .اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺣﺪ اﻗﻞ  ۵۰درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﯿﺎزهﺎی
ﻣﺤﻠﯽ،
و .ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای اﻗﻠﯿﺖهﺎی ﻣﻠﯽ و اﯾﻼت :اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺪارس و
ﻧﺸﺮ روزﻧﺎﻣﻪ و ﮐﺘﺎب ﺑﻪ زﺑﺎنهﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ،ﮐُﺮدی ،ارﻣﻨﯽ
و آﺳﻮری ،ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت دادﮔﺎﻩ و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت رﺳﻤﯽ در
ﻣﺆﺳﺴﻪهﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎنهﺎی ﺑﻮﻣﯽ ،اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
اﺳﺘﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ژاﻧﺪارﻣﺮی و ﭘﻠﯿﺲ ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻓﺮاد ﺑﻮﻣﯽ
ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦهﺎی وﻻﯾﺘﯽ ،اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﺷﻬﺮی )و(
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﻮد ﮔﺮدان ﻣﺤﻠﯽ،
ز .ﺑﻬﺒﻮد ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ رواﺑﻂ ﺷﻮروی و اﯾﺮان...

)و اﻟﺦ…(
ﺷﺸﻢ ژوﺋﯿﻪ ۱۹۴۵
دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ )ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ(
اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی
)اﻣﻀﺎء (:اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ
ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،در  ۱۲ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۲۴ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺮهﺒﺮی ﭘﯿﺸﻪ وری در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﺎﻓﺖ و در ۲۱
آذر هﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﺎﺻﻄﻼح »ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ« آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ
و »ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ« آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺮهﺒﺮی ﭘﯿﺸﻪ وری ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮐﺮد .اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﻠﺐ وﻇﯿﻔﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺎدﮔﺎن
هﺎی ارﺗﺶ و اﻧﺪارﻣﺮی از ﺳﻮی »ﻓﺪاﺋﯿﺎن« ﻓﺮﻗﻪ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح
ﺷﺪﻧﺪ .دوﻟﺖ و ارﺗﺶ اﯾﺮان در ﺷﺮاﯾﻂ اﺷﻐﺎل ﺷﻮروی ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﺒﻮد.
ﻣﻦ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺳﻨﺪ دوﻣﯽ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻩ
ام ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ از هﻤﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎن
اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
اﯾﺮان از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺸﻢ ژوﺋﯿﻪ  ،۱۹۴۵هﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰ رهﺒﺮی ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی ﺑﺎز ﺑﺪﺳﺘﻮر اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮات
»ﮐﻮﭼﮑﯽ« دادﻩ و در ﺗﺎرﯾﺦ هﺸﺘﻢ اﮐﺘﺒﺮ هﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﺎ ارﺳﺎل
»ﺿﻤﯿﻤﻪ« ای ﺑﻪ آن ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ »وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ« ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﻪ »ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺒﯽ« ﺑﻠﮑﻪ »ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﻣﻠﯽ« آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در
»ﭼﺎرﭼﻮب دوﻟﺖ اﯾﺮان« ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آن
ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺸﻢ ژوﺋﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:

آﻓﺘﺎب آﻣﺪ دﻟﯿﻞ آﻓﺘﺎب

»وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺮان ،ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﻣﻠﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺆﺳﺴﻪهﺎی ﺧﻮد
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در ﭼﺎرﭼﻮب دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد .در
ﻗﺮارﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ )ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ( اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی
ﻣﻮرﺧﻪ  ۶ژوﺋﯿﻪ  ۱۹۴۵ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻌﯿﻨﯽ دادﻩ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶهﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در اﯾﺎﻟﺖهﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
اﯾﺮان ،ﮔﯿﻼن ،ﻣﺎزﻧﺪران ،ﮔﺮﮔﺎن ،ﺧﺮاﺳﺎن و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﺻﻼح ﻧﯿﺴﺖ«.
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ »ﺿﻤﯿﻤﻪ« ﮐﻠﻤﺎت »ﮐﺎﺗﺐ )دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺣﺰب،
م( ژوزف اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ« ﺑﺎ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ
ﺳﻨﺪ در ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺎﻣﺒﺮدﻩ ﻣﺴﮑﻮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖRGASPI F.17, :
]o. 162, d. 37, 1.147-1 [52-183
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از هﻤﺎن آﻏﺎز

در واﻗﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮﻗﻪ از هﻤﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ در ۲۱
آذر ﺳﺎل  ۱۳۲۴ﺷﺮوع ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﻃﯽ دو ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮﻣﺎن
ژوﺋﯿﻪ ،هﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان و هﻢ واﺷﻨﮕﺘﻦ و ﻟﻨﺪن دﭼﺎر اﺿﻄﺮاﺑﯽ
ﻓﺰاﯾﻨﺪﻩ در ﺑﺎرﻩ اداﻣﻪ ﺣﻀﻮر ﻗﻮای ﺷﻮروی در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺮان
ﮔﺸﺘﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺷﻮروی هﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
آن هﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ از ﺳﺎل  ۱۹۴۱ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻩ
ﻧﯿﺮوهﺎی ﺧﻮد را از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ارﺗﺶ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ
هﻤﺴﺎﯾﻪ را ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻩ اﺻﻠﯽ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات ﻣﯿﺸﻤﺮدﻧﺪ .و ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﺴﮑﻮ ﺑﻄﻮر ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰی ﺿﻤﻦ رد اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺪﻋﯽ
ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ »ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮروی و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﻮروی در
ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺧﻠﯽ اﺳﺘﺎن هﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ )اﯾﺮان( ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ای ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارﻧﺪ« ) .(۲اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ هﺮی
ﺗﺮوﻣﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  ۱۹۴۵ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن
هﻤﻪ هﺸﺪارهﺎی ﻏﺮب ،در ﺑﺎرﻩ ﻣﺴﮑﻮ ﻣﯿﮕﻔﺖ» :ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ
ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ اداﻣﻪ دادﻩ ﺷﻮد… ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎی ﻣﺎ هﻤﺮاهﯽ ﻧﮑﺮدﻩ اﻧﺪ از ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ روﻣﺎﻧﯽ و
ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل اﯾﺮان
ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﻬﻢ آﺷﮑﺎر ﺳﺎزﯾﻢ… از اﯾﻦ ﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ
ﺷﻮروی هﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ام ).(۳
در آﺧﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ  ۱۳۲۴ﺳﻔﺮ اﺣﻤﺪ ﻗﻮام ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ
اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ اﺑﺘﮑﺎری ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ
و درﺳﺖ در زﻣﺎن ﻻزم ﺑﻮد .اﺣﺘﻤﺎﻻ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻧﯿﺰ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮد را ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮدن ﻗﻮای ﺷﻮروی از اﯾﺮان
ﺣﺲ ﻣﯿﮑﺮد ،ﺗﺼﻮر ﻣﯿﻨﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺮوج ﻗﻮای
ﺷﻮروی ﮐﻪ ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻮد ،اﻗﻼ اﻣﺘﯿﺎز اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ
ﺷﻤﺎل اﯾﺮان را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﮑﻮ ﻗﺒﻮل ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ
ﻗﻮای ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﻣﺎﻩ ﻣﻪ هﻤﺎن ﺳﺎل ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺮداد ۱۳۲۵
از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ .اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ در رﻓﺘﺎر ﺑﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ رﻓﺘﺎری ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﺷﺮط
آن ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﻠﻐﯽ ﺷﺪﻩ ﯾﮏ »اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ« ﺷﻮد
و ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﻓﺮﻗﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی »ﻧﮕﻬﺒﺎن« )ژاﻧﺪارﻣﺮی(
ﮔﺮدﻧﺪ .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮای ﺷﻮروی ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ در ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺴﮑﻮ را دﻟﮕﺮم ﻣﯿﮑﺮد اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻔﺖ ﺷﻤﺎل اﯾﺮان
ﺑﻮد .اﯾﻦ هﻢ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻮام در ﺑﺎرﻩ اﺻﻮل آن
ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ داد .اﯾﻦ اﺻﻮل در ﻣﺴﮑﻮ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﭼﻮن ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻗﺮارداد و از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻔﺘﯽ هﻨﻮز ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮد ،ﻗﺮارداد ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺑﯿﻦ دو
ﻃﺮف ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻗﻮام ﺑﻪ ﺗﻬﺮان از ﺳﻮی او و ﺳﻔﯿﺮ
ﺷﻮروی در اﯾﺮان اﻣﻀﺎ ﺷﻮد.
و ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ.
ﺣﺘﯽ از هﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﺳﻔﺮ ﻗﻮام ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و دﻟﻬﺮﻩ
ای ﺟﺪی رهﺒﺮان ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .آﯾﺎ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ آﻧﻬﺎ
و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻗﺮارداد اﯾﺮان و ﺷﻮروی ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد؟
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ﭼﻨﺪ هﻔﺘﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺮای ﺗﺨﻠﯿﻪ
ﻧﯿﺮوهﺎﯾﺶ و اداﻣﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺗﻬﺮان ﮔﺬﺷﺖ.
زﯾﺮﮐﯽ اﺻﻠﯽ ﻗﻮام در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دورﻩ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﻮد .دوﻟﺖ
اﯾﺮان ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺎﻧﺰدهﻢ هﻨﻮز
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪﻩ ،اﺑﺘﺪا ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻧﻔﺘﯽ ﯾﺮان و ﺷﻮروی رای دهﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،اﯾﺮان ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺤﺖ اﺷﻐﺎل ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎ
ﺑﺮاﯾﻦ ﻗﻮای ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را ﺗﺮک ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ اﯾﻦ ﺷﺮط را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر در
ﺗﻬﺮان ﺑﻪ اﻣﻀﺎء رﺳﯿﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ هﻢ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺧﻮب ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻔﺖ ﺷﻤﺎل
اﯾﺮان ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺎﯾﺪ او ﭼﺎرﻩ دﯾﮕﺮی ﺟﺰ اﻣﻀﺎی
ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ در ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﻧﻤﯽ دﯾﺪ و اﺣﺘﻤﺎل هﺮﭼﻨﺪ ﺑﻌﯿﺪ
اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻔﺖ ،ﺑﺮای دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﺷﻮروی در درﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ وﺳﯿﻠﻪ ای
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺷﺨﺼﯿﺖ و وزن ﺳﯿﺎﺳﯽ اش ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺸﻪ وری ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻨﺴﻮل ﺷﻮروی در
ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﺑﺎﻗﺮوف در ﺑﺎﮐﻮ هﺸﺪار ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ ﻗﻮام ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ
وﻓﺎدار ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد .او در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﭘﯿﺎم هﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎﻗﺮوف
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ادﻋﺎ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ »ﺗﻤﺎم اﯾﺮان آﻣﺎدﻩ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ« و آﻧﻬﺎ،
ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﻗﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
ﺗﺎ آن آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎﻩ هﺎ و ﺣﺘﯽ هﻔﺘﻪ هﺎ ،ﺧﻮد ﭘﯿﺸﻪ وری و دﯾﮕﺮ
رهﺒﺮان ﻓﺮﻗﻪ ﻇﺎهﺮا از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺴﮑﻮ ﺑﯿﺨﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﻧﻤﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ
دﯾﮕﺮ ،آﻧﻬﺎ هﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻧﯿﺮو و ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﻬﺮﻩ ﮐﻮﭼﮑﯽ
در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻼن هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف ﺑﻪ دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ
ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ.
اﻣﺎ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﮔﻮش ﺷﻨﻮاﺋﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﺮاﻧﯽ هﺎی ﭘﯿﺸﻪ وری
و هﺸﺪار هﺎی او درﺑﺎرﻩ ﻗﻮام و ﺧﻮاﺳﺖ هﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﺴﮑﻮاز »اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﯾﺮان« ﻧﺪاﺷﺖ.
در هﺸﺘﻢ ﺧﺮداد ﻣﺎﻩ  ۱۳۲۵ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوهﺎی ﺷﻮروی از
اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ.
٣.٠.١

(AVP RF) AVP RF, f. 06, op. 7, p. 34, d. 544,
ll. 8-9
و اﻣﺎ ﺑﺨﺶ هﺎﺋﯽ از ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻪ وری از ﺗﺎرﯾﺦ
هﺸﺘﻢ ﻣﺎﻩ ﻣﻪ :۱۹۴۶
ﺑﻪ رﻓﯿﻖ ﭘﯿﺸﻪ ورى
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﺷﻤﺎ درﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻊ داﺧﻠﯽ
اﯾﺮان و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑُﻌﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﭼﺎر
اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺷﺪﻩ اﯾﺪ.
)…(
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ اﮔﺮ ﻗﻮاى ﺷﻮروى در اﯾﺮان ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯿﻤﺎﻧﺪﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ روى ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﻣﺮ
ﺧﻮاﺳﺖ هﺎى اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻠﻖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺣﺴﺎب
ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻧﯿﺮوهﺎى ﺷﻮروى
رادر اﯾﺮان ﻧﮕﻬﺪارﯾﻢ و آن هﻢ در وهﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻪ اداﻣﻪ ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در اﯾﺮان ﺑﻨﯿﺎد
ﺳﯿﺎﺳﺖ هﺎى آزادﺳﺎزاﻧﻪ ﻣﺎ در اروﭘﺎ و آﺳﯿﺎ را
ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯿﮑﺮد .ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﺋﯽ هﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ هﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﮔﻔﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﻧﯿﺮوهﺎى ﺷﻮروى ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﺮان
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ در آﻧﺼﻮرت ﭼﺮا ﻧﯿﺮوهﺎى ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﻣﺼﺮ،
ﺳﻮرﯾﻪ ،اﻧﺪوﻧﺰى ،ﯾﻮﻧﺎن و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﯿﺮو
هﺎى آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭼﯿﻦ ،اﯾﺴﻠﻨﺪ و داﻧﻤﺎرك ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﻧﯿﺮوهﺎرا
از اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ را
از دﺳﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﺋﯽ هﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﻬﺎ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ(…)،
)…( ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاى ﺷﻮروى در اﯾﺮان
ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺻﺖ داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ در
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﯾﻚ ﻧﻬﻀﺖ ﮔﺴﺘﺮدﻩ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﻚ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ هﺎى هﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ را دارا
ﺑﻮدﯾﺪ .اﻣﺎ ﻧﯿﺮوهﺎى ﻣﺎ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ اﯾﺮان را ﺗﺮك
ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ هﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﭽﻪ در اﯾﺮان
ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺎهﺪ ﻧﺰاﻋﯽ ﺑﯿﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﻮام و دواﯾﺮ ﻃﺮﻓﺪار اﻧﮕﻠﯿﺲ اﯾﺮان
هﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﯾﺮان
هﺴﺘﻨﺪ .ﻗﻮام در ﮔﺬﺷﺘﻪ هﺮ ﻗﺪر هﻢ ﮐﻪ
ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺮوزﻩ ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ ﺧﻮد
و ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﺑﻌﻀﯽ اﺻﻼﺣﺎت دﻣﮑﺮاﺗﯿﻚ را اﻧﺠﺎم
دادﻩ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﯿﺮوهﺎى دﻣﮑﺮاﺗﯿﻚ اﯾﺮان را ﺟﻠﺐ
ﮐﻨﺪ .ﺗﺎﮐﺘﯿﻚ ﻣﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻧﺰاع اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﯿﻢ
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻗﻮام اﻣﺘﯿﺎز ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ
ﺗﺎ ﻧﯿﺮوهﺎى ﻃﺮﻓﺪار اﻧﮕﻠﯿﺲ را ﻣﻨﺰوى ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ و
زﻣﯿﻨﻪ اى ﺑﺮاى اداﻣﻪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﺰﻩ ﮐﺮدن اﯾﺮان را
ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻨﯿﻢ )…(
)…(
ى .اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ

از ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻪ وری

ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻪ وری هﺸﺘﻢ ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ۱۹۴۶
) (۱۳۲۵ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوج ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻮای ﺷﻮروی
از اﯾﺮان اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻋﻠﻞ ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوهﺎى ﺷﻮروى از اﯾﺮان
را ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻪ ورى ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪهﺪ .ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﺎور ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ آن
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ارﺗﺶ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﺷﻮروى ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر
آﻣﺪﻩ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺧﺮوج آﻧﻬﺎ از اﯾﺮان ﻗﺪرت اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ را ازدﺳﺖ دادﻩ
ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ُﻣﻬﺮ ﺗﺎﺋﯿﺪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻄﻠﻊ در ﺑﺎرﻩ اﯾﻦ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿﺮود.
ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺟﺰو اﺳﻨﺎد »ﻓﻮقاﻟﻌﺎدﻩ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ« ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮد ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺘﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮداری ﺷﺪﻩ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ اﺻﻠﺶ ﺑﻪ
روﺳﯽ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا در ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎهﯽ »اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ«
آﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ درج ﮔﺮدﯾﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
هﻤﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ )ﻧﻪ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ اﺻﻞ آن( در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮﮐﺰ
»ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻨﮓ ﺳﺮد« ﻣﺆﺳﺴﻪ »وودرو وﯾﻠﺴﻮن« واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .هﻤﯿﻦ ﻣﺘﻦ از ﺳﻮی وﻻدﯾﺴﻼو م .زوﺑﻮک ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺘﻦ آﻧﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﺟﺎزﻩ از هﻤﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ از ﺳﻮی ﻋﺒﺎس
ﺟﻮادی ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۱در ﺗﺎرﻧﻤﺎی
»ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺻﻞ روﺳﯽ ﺳﻨﺪ درآرﺷﯿﻮ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ:
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ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﻪ وری ﺑﻪ رهﺒﺮی ﺷﻮروی

درﺳﺖ در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ آﺧﺮﯾﻦ روزهﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ ،ﭘﯿﺸﻪ وری
و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از رهﺒﺮان دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ »رهﺒﺮی
ﺷﻮروی« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺨﺶ  ۱۷آذر ۱٣۲۵
ﯾﻌﻨﯽ درﺳﺖ ﭼﻬﺎر روز ﭘﯿﺶ از  ۲۱آذر هﻤﺎن ﺳﺎل اﺳﺖ ،ﭘﯿﺶ
از ﺳﻘﻮط ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﯿﺸﻪ وری ﺑﻪ آﻗﺎی ﮐﺮاﺳﻨﯿﺦ ﺳﺮﮐﻨﺴﻮل
اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻃﻼع »رهﺒﺮی
ﺷﻮروی« رﺳﺎﻧﺪﻩ ﺷﻮد .ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﭘﯿﺸﻪ وری ،ﭘﺎدﮔﺎن
،ﺷﺒﺴﺘﺮی ،ﺳﻼم اﻟﻠﻪ ﺟﺎوﯾﺪ و ﻏﻼم ﯾﺤﯿﯽ داﻧﺸﯿﺎن اﻣﻀﺎء ﺷﺪﻩ
در واﻗﻊ ﮔﻠﻪ ای ﺟﺪی و ﻓﻮری اﻣﺎ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ از »دوﺳﺖ ﺑﺰرﮔﻤﺎن
اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی« اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺤﺪود

١

٤

آﻓﺘﺎب آﻣﺪ دﻟﯿﻞ آﻓﺘﺎب

ﺷﺪن اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد درﻣﻘﺎﺑﻞ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ
و ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪهﺪ.
از ﻟﺤﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ هﻨﻮز ﺷﻮروی هﺎ ﺑﻪ رهﺒﺮان
ﻓﺮﻗﻪ دﺳﺘﻮر ﻧﺪادﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ رهﺒﺮی ﻓﺮﻗﻪ ﺑﺎ
اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮی ﻗﺮﯾﺐ اﻟﻮﻗﻮع و ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﺳﺘﺪﻋﺎ ،ﺧﻮاهﺎن
»ﮐﻤﮑﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ« و از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ارﺗﺶ
ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﻓﺮاز هﺎی ﺟﺎﻟﺐ از آن ﻧﺎﻣﻪ:

ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﻧﯿﺮوی ﻣﺎ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﻧﯿﺮوی
ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ دارای اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪی ﺑﺮای وارد
آوردن ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻬﺮان هﺴﺘﯿﻢ(…) .
ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ هﻤﻪ ﺧﻠﻖ  ،ﻓﺮﻗﻪ و رهﺒﺮان آن
ﺑﻪ ]ﯾﺎری ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎﺳﺖ[ و ﻧﺠﺎت را در ]ﮐﻤﮏ
آن[ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ دادن
ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﺳﻼح ] ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺖ[«.

»ﻣﺎ هﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﺗﻤﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺮدم ﻣﺎ ،ﺑﺮ ﺧﻼف آرزوهﺎ و ﺗﻤﺎﯾﻼت
اﻋﻀﺎ و ﻓﻌﺎﻻن ﻓﺮﻗﻪ ﻣﺎن؛ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻣﻮر
و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ اﺧﺘﻼﻓﺎت؛ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮداﺷﺖ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوﺳﺖ ﺑﺰرﮔﻤﺎن اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮی دوﻟﺖ ﺷﻮروی ،ﮐﻮﺷﯿﺪﻩ
اﯾﻢ ﺳﯿﻤﺎی ﻗﻮام را دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺟﻠﻮﻩ
دهﯿﻢ و ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﻓﮑﺮ و اﻋﺘﻘﺎد
ﺧﻮﯾﺶ از او ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮدﻩ اﯾﻢ.
هﺪف اﯾﻦ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﻣﺨﺘﻞ
ﻧﺸﻮد(…) .
ﺧﻠﻖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،رهﺒﺮ آن ﻓﺮﻗﻪ دﻣﻮﮐﺮات و
ﺳﺮان ﻓﺮﻗﻪ دو اﻧﺘﻈﺎر از دوﻟﺖ ﺷﻮروی دارﻧﺪ:
اوﻻ ﻣﺎدام ﮐﻪ ﻣﺮزهﺎﯾﻤﺎن ﺑﺎز هﺴﺘﻨﺪ و
ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ ﻣﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺳﻼح دادﻩ ﺷﻮد .زﯾﺮا اﮔﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ روال ﭘﯿﺶ
رود ،اﯾﻦ ﮐﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﻣﺎ ﺑﺮاﺣﺘﯽ
ﻗﺎدرﯾﻢ اﯾﻦ ﺳﻼﺣﻬﺎ را ﭼﻨﺎن ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ
ﻗﻮای ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﻣﺨﺎﻟﻒ از آن ﻣﻄﻠﻊ
ﻧﺸﻮد .ﭘﺲ از ﺷﺮوع و ﺷﺪت درﮔﯿﺮی اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﻣﺎ ﺳﻼح زﯾﺎدی
ﻧﻤﯽ ﺧﻮاهﯿﻢ .ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ اﻧﺪک ﻣﻘﺪاری اﺳﺖ
ﺗﺎ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺟﻠﻮی
دﺷﻤﻦ ﺑﺮوﻧﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻗﻮام ﺟﻨﮓ را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻩ و
ﺑﻪ رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﺑﺮادران ﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،اﺟﺎزﻩ
دادﻩ ﺷﻮد ﻣﺎ ﻧﯿﺰ از هﺮ ﺳﻮ او را در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار
دهﯿﻢ ،ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻣﮑﺎن ﻗﯿﺎم آزادﯾﺨﻮاهﺎن
هﻤﻪ ﺟﺎی اﯾﺮان را ﻓﺮاهﻢ ﮐﺮدﻩ ،ﻧﻬﻀﺖ ﺑﺰرﮔﯽ در
ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺗﻬﺮان ،ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﺑﺠﺎی آن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺳﺎزﯾﻢ.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻼح ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﮕﺬارﯾﺪ از
ﺗﻬﺮان ﮐﺎﻣﻼ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻮﺟﻮد آورﯾﻢ] ).ﻣﺮدم ﻣﺎ[ ﺑﻪ راﻩ ﺣﻞ
اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد (.ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﻮروی
هﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ دو راﻩ را ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آﻧﺮا ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻮﻓﻖ
ﮔﺮدﯾﻢ.
)…( ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻔﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺴﯿﻪ ای
اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻃﺮﻓﺪاراﻧﯽ
در ﻣﺠﻠﺲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن
ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ ».ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ« ﻗﻮام اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻧﯿﺰ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺤﺴﺎب آﯾﺪ .زﯾﺮا
او در ﻣﺴﺌﻠﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ
ﭼﯿﺴﺖ(…) .
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻔﺖ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻮد اﺗﺤﺎد
ﺷﻮروی ﺣﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺸﺖ
آن ﺑﺎﺷﻨﺪ .هﻤﯿﻦ ﻧﯿﺮوهﺎ اﮐﻨﻮن در ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ
اﯾﺮان ﺑﺸﮑﻞ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ای در ﺣﺎل ﺳﺮﮐﻮب
ﺷﺪن و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﻧﺪ .وﻟﯽ ]هﻨﻮز[ ﮐﺎﻣﻼ از

اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﮐﻪ اﺻﻠﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯽ آذری اﺳﺖ ﺳﯿﺮوس ﻣﺪدی
ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و در ﺗﺎرﻧﻤﺎی »اﺧﺒﺎر روز« ) (۴ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻩ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻗﺎی ﻣﺪدی ،اﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت در
»آرﺷﯿﻮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ« ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯿﺸﻮد:
VPRF, F
94 , .38 , .364A, .49, .1-7
Federatsii Arkhiv vneshnei politiki Rossiiskoi
ﻣﻮرخ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺟﻤﯿﻞ ﺣﺴﻨﻠﯽ
ﮐﻪ ﺧﻮد ﭘﮋوهﺸﯽ در ﺑﺎرﻩ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﯿﺪﻩ
اﺳﺖ ) (۵ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻧﺴﺨﻪ دوﻣﯽ از هﻤﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﯾﺮ در
»آرﺷﯿﻮ دوﻟﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮر آذرﺑﺎﯾﺠﺎن درﺑﺎرﻩ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﺟﻨﺒﺶ هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« )ﻣﺨﺰن ۱ﻓﻬﺮﺳﺖ  ٨۹ﭘﻮﺷﻪ۱۱۴
ﺻﻔﺤﻪ  (۲٣۰ -۲۱٨وﺟﻮد دارد:
AR SPIHMDA
f.1, s.89,i.114, v.218-2
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ﭘﺮدﻩ آﺧﺮ

ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺮوج ﻧﯿﺮو هﺎی ﺷﻮروی در ﺧﺮداد ﻣﺎﻩ  ،۱۳۲۵ﭘﯿﺸﻪ
وری ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد ﺗﻬﺮان و ﻣﺴﮑﻮ و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻣﻮران
ﺑﺎﮐﻮ ﮐﻪ ﻣﺠﺮی اواﻣﺮ ﻣﺴﮑﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻬﺮان ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ
ای را اﻣﻀﺎء ﮐﺮد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ »اﻧﺠﻤﻦ
اﯾﺎﻟﺘﯽ« و »ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ« آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ »اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺤﻠﯽ«
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺒﺸﺪﻧﺪ.
ﻧﯿﺮوهﺎی ﻓﺪاﺋﯽ« هﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﻟﻐﻮ و در ﻧﯿﺮوهﺎی
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺴﺘﺤﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺧﺮوج ﻗﻮای ﺷﻮروی ،دورﻩ اﺣﯿﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖ
ﻣﺮﮐﺰی در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪﻩ ﺑﻮد � ﭼﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰﻗﺪرت ﻓﺪاﺋﯿﺎن و ﭼﻪ زد و ﺧﻮرد و ﺣﻤﻠﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﺮﮐﺰی.
دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮﻗﻪ ،ﭘﺮدﻩ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎزی آﻏﺎز
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭼﻬﺎر روز ﭘﯿﺶ از  ٢١آذر ﯾﻌﻨﯽ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﻪ وری ،رهﺒﺮان ﻓﺮﻗﻪ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺰودی
در اﻧﺘﻈﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ﺧﺒﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺒﺮی ﻣﯿﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻮد ﺳﻪ ﭼﻬﺎر روز ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوج ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪﻩ آﻧﺎن از
اﯾﺮان ،از ﻣﺴﮑﻮ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺳﻠﺤﻪ و ﯾﺎ اﺟﺎزﻩ ﺑﺮای اﻋﻼن اﺳﺘﻘﻼل
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﮐﻪ در  ۲۱آذر ۱۳۲۴
رﺳﻤﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ وﺟﻮد هﻤﻪ ﺧﺒﺮ هﺎ و ﺗﺤﻮﻻت
ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮای رهﺒﺮان ﻓﺮﻗﻪ ،در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ
اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺟﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮد .اﻣﺎ ﯾﮏ روز ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ  ۲۱آذر
 ۱۳۲۵ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻗﺮوف ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻪ وری و دﯾﮕﺮ رهﺒﺮان ﺑﺎﻻی
ﻓﺮﻗﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺰودی ﭼﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎﮐﻮ
ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﭘﯿﺸﻪ وری ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮑﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ
ﺗﺒﺮﯾﺰ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﭼﺎرﻩ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد.
روز ﺑﯿﺴﺘﻢ آذر روزﻧﺎﻣﻪ »آذرﺑﺎﯾﺠﺎن« ارﮔﺎن ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات
آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎرﻩ ﺧﻮد را در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﭘﯿﺸﻪ
وری از هﻤﻪ »ﺑﺮادران اﯾﺮاﻧﯽ« ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﺮای آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ« .ﻣﻄﻠﺐ اﺻﻠﯽ روزﻧﺎﻣﻪ ،آﺧﺮﯾﻦ
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اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻓﺮﻗﻪ از ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر هﺎﺋﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
»زﻧﺪﻩ ﺑﺎد آزادی و اﺳﺘﻘﻼل اﯾﺮان!« ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮای
ﺷﻌﺎر هﺎی اﯾﺮان دوﺳﺘﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﯿﻠﯽ دﯾﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ
ﻋﻤﻮﻣﺎ »ﺑﺮادران اﯾﺮاﻧﯽ« ﺑﻠﮑﻪ »ﺑﺮادران آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ« هﻢ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ ).(۶
اﮐﺜﺮ رهﺒﺮان ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﺷﻮروی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ .ارﺗﺶ اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮوی ﺧﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ دو ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ
از آن ﺷﺮوع ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد اداﻣﻪ داد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﻮارد اﻧﺪﮐﯽ،
ارﺗﺶ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ روﺑﺮو ﻧﺸﺪ .در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد
ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ ﻓﺮﻗﻪ ﭼﯽ هﺎ و ﻓﺪاﺋﯿﺎن را ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ارﺗﺶ
ﺧﻠﻊ ﺳﻼح و از ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺪرت ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ).(۷
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات ﮐﻪ دﯾﮕﺮ در ﺑﺎﮐﻮ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ
در ﺑﺎرﻩ »ﺗﻠﻔﺎت ﺑﯿﺶ از دﻩ هﺰار ﻧﻔﺮ« ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﮔﺰارش
هﺎی ﻧﯿﻤﻪ رﺳﻤﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﺎﮐﯽ از هﺸﺘﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻮد ) (۸در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﻬﺮان
از »ﻗﺘﻞ  ۴۲۱ﻧﻔﺮ از دﻣﮑﺮات هﺎ« ﺧﺒﺮ ﻣﯿﺪاد.
ﺑﻪ هﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ،ﻣﺎﺟﺮای ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮﻧﯿﻨﯽ داﺷﺖ.
ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺎﻧﺰدهﻢ هﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق در ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻮام را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﻧﻤﻮد .ﺷﺎﯾﺪ هﻢ اﯾﻦ اﺗﻬﺎم
ﺑﯿﻤﻮرد ﻧﺒﻮد .ﻣﺠﻠﺲ دورﻩ ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ اﯾﺮان و ﺷﻮروی و
از ﺟﻤﻠﻪ دادن اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺷﻮروی را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻩ آن را رد
ﻧﻤﻮد .ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻔﺖ هﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﮔﺸﺖ .ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯿﺸﻮد اﯾﻦ ﻋﯿﻨﺎ ﻧﻘﺸﻪ اﺣﻤﺪ ﻗﻮام ﺑﻮد ﮐﻪ اﺟﺮا ﺷﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﭘﯿﺸﻪ وری درﯾﺎزدهﻢ
ژوﺋﻦ  ۱۹۴۷در ﯾﮏ ﺗﺼﺎدف اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﻮروی
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ .اﮔﺮﭼﻪ هﯿﭻ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﺑﺎرﻩ ﺳﻮء
ﻗﺼﺪ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ هﺎ ﺑﺮ آﻧﻨﺪ ﮐﻪ
دﺳﺘﮕﺎﻩ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺷﻮروی از ﺗﺼﺎدف هﺎی راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺨﺼﻮص در
اﯾﻦ راﻩ ﺑﺮای ﻗﺘﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯿﮑﺮدﻩ اﺳﺖ.
ﻗﻀﺎوت در ﺑﺎرﻩ اﯾﻨﮑﻪ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﻓﺮﻗﻪ
دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺧﻮب و ﯾﺎ ﺑﺪ ﮐﺮد ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ هﺮ ﮐﺲ ﻓﺮق ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ ،در ﻣﻮرد ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻓﺮﻗﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ
آن در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺷﮏ و ﺷﺒﻬﻪ ﮐﺮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ از
روی ﻋﻨﺎد و ﯾﺎ ﺗﻌﺼﺒﯽ ﻏﯿﺮ ﺟﺪی ،وﺟﻮد و ﯾﺎ اﻋﺘﺒﺎردﻩ هﺎ و ﺻﺪ
هﺎ ﺳﻨﺪی را ﮐﻪ دﯾﮕﺮ در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻣﻮرد
ﺗﺮدﯾﺪ ﻗﺮار داد.
زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ هﺎ
) (۱ﺑﺮی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﻨﺎد و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﺗﺎرﻧﻤﺎی »ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز« ،دﻓﺘﺮ »از  ۲۱آذر ﺗﺎ ۲۱
آذر« ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
) (۲ﺷﺎﯾﺪ راﯾﻨﻪ ،ﻓﺮﻧﺎﻧﺪ :اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ و ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،در :ﮔﻔﺘﮕﻮ .۱۳۸۶ ،اﯾﻦ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎهﯽ از
اﺻﻞ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ )»اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ،ﺑﺎﻗﺮوف و ﺳﯿﺎﺳﺖ هﺎی ﺷﻮروی
در اﯾﺮان در ﺳﺎل هﺎی  ،«۴۶-۱۹۳۹ﺳﺎل  ،۲۰۰۰داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﯾﯿﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ( اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺗﺰ دﮐﺘﺮای ﺧﺎﻧﻢ ﺷﺎﯾﺪ راﯾﻨﻪ اﺳﺖ
و هﻨﻮز ﺑﺼﻮرت ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻣﻞ ﭼﺎپ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ
ﻋﺒﺎرت از ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۴۰۰ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻨﻈﺮم ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ و دﻗﯿﻖ
ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﺟﺮای »ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن« ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿﺮود.
) (۳ﺷﺎﯾﺪ راﯾﻨﻪ ،هﻤﺎﻧﺠﺎ
) (۴ﻣﺪدی ،ﺳﯿﺮوس :ﻧﺎﻣﻪ رهﺒﺮان ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ-
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪ رهﺒﺮان اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی )ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﻧﻮ
ﯾﺎﻓﺘﻪ( ،ﺗﺎرﻧﻤﺎی »اﺧﺒﺎر روز«
) (۵ﺣﺴﻨﻠﯽ ،ﺟﻤﯿﻞ :ﻓﺮاز و ﻓﺮود ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن،
ﻧﺸﺮ ﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان ۱۳۸۳
) (۶اﺗﺎﺑﮑﯽ ،ﺗﻮرج :آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺗﻬﺮان
 ،۱۳۷۶ص ۱۸۴

) (۷اﺗﺎﺑﮑﯽ ،هﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص ۱۸۶-۱۸۴
) (۸اﺗﺎﺑﮑﯽ ،هﻤﺎﻧﺠﺎ

٢

درﺑﺎرﻩ  ۲۱آذر
ﻓﺮﻣﺎن اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ
ٔ

ﻣﺘﻦ زﯾﺮ اوﻟﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﻨﺪی ﻓﻮقاﻟﻌﺎدﻩ ﻣﻬﻢ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ
درﺑﺎرﻩ ﺟﺮﯾﺎن  ۲۱آذر و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﻪوری در
ٔ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ) ۱۳۲۴ﺗﺎ (۱۳۲۵اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻋﺒﺎرت از ﻓﺮﻣﺎن
ﺳﺮی دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﻓﻮقاﻟﻌﺎدﻩ ّ
اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺑﻪ دﺑﯿﺮ اول ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺷﻮروی
»درﺑﺎرﻩ اﻗﺪام
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻣﯿﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺎﻗﺮوف ﺑﺎ ﺗﯿﺘﺮ
ٔ
ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ و
دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎنهﺎی اﯾﺮان ﺷﻤﺎﻟﯽ« ) ۶ژوﺋﯿﻪ  (۱۹۴۵اﺳﺖ .ﻧﺴﺨﻪ
اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط ﺷﻮروی از ﺳﻮی ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺟﻤﯿﻞ
ﺣﺴﻨﻠﯽ )ﺑﺎﮐﻮ( در اﺧﺘﯿﺎر »ﭘﺮوژﻩ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد«
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ از روﺳﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن در دو ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺻﺎدر ﺷﺪﻩ اﺳﺖ:
ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ )»ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎﮐﻮ«( ﻣﺴﺘﻘﯿﻤًﺎ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﯿﺮ ﺟﻌﻔﺮ
ﺑﺎﻗﺮوف دﺑﯿﺮ اول ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺷﻮروی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻪ از ﺳﻮی آﻗﺎی ﺟﻤﯿﻞ
ﺣﺴﻨﻠﯽ دﺳﺘﺮس ﺷﺪﻩ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺗﻨﻬﺎ اﺻﻞ روﺳﯽ اﯾﻨﺠﺎ
و اﺻﻞ روﺳﯽ و ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﯾﻨﺠﺎ( .ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻮﻧﯽ
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ »آرﺷﯿﻮ دوﻟﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن« در ﺑﺎﮐﻮ Azerbaijan State Archive
of Political Parties and Social Movements ,
 GAPPODو ﺷﻤﺎرﻩ و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﺳﻨﺪ در آﻧﺠﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ:
.GAPPOD AzR, f. 1, op. 89, d. 90, ll. 4-5
هﻤﯿﻦ ﺳﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﮔﺎری ﮔﻠﺪﺑﺮگ ﺑﺮای »ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﻣﺆﺳﺴﻪ وﯾﻠﺴﻮن« )واﺷﻨﮕﺘﻦ( ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺗﻮﺳﻂ
ﻋﺒﺎس ﺟﻮادی )ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﺟﺎزﻩ از »ﻣﺮﮐﺰ وﯾﻠﺴﻮن«( از اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
)ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روﺳﯽ( ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ دوم )»ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺴﮑﻮ« ،اﺻﻞ روﺳﯽ ﺳﻨﺪ در
اﯾﻨﺠﺎ( ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد و در ﭘﺎﯾﺎن ،ﺑﻌﺪ از ﻧﺎم ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ،
ﺑﺎ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ »ای .اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ« ،ﯾﻌﻨﯽ ﻇﺎهﺮاً ﺧﻮد اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ
آن را اﻣﻀﺎء ﮐﺮدﻩ .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻮﺗﻮف ،ﺑﺮﯾﺎ ،ﺑﺎﻗﺮوف ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ
ﺷﺪﻩ و ﺻﻮرت آن ﺑﻪ ﺑﻮﻟﮕﺎﻧﯿﻦ ،ﻣﯿﮑﻮﯾﺎن ،ﯾﻮدﯾﻦ ،ﮐﺮوﺗﯿﮑﻮف و
زوروف )هﻤﮕﯽ از اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب( ارﺳﺎل ﮔﺸﺘﻪ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ در آرﺷﯿﻮ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در ﻣﺴﮑﻮ ﻣﺎﻧﺪﻩ
و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﺮاض ﺷﻮروی ﺑﻪ »آرﺷﯿﻮدوﻟﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ روﺳﯿﻪ« RGASPIﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ هﻤﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﺴﻮﻣﻮل
را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﺳﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
 .RGASPI F.17, o. 162, d. 37, 1.147-148ﺑﺪﻧﻪ
اﺻﻠﯽ هﺮ دو ﺳﻨﺪ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺘﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﭘﯿﺶ از ﺗﯿﺘﺮ و
ﻧﺎمهﺎی ﺗﻮزﯾﻊ در دوﺳﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻓﺮق دارﻧﺪ.
و اﻣﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﻨﺪ:
»درﺑﺎرﻩ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ
ٔ
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ و دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎنهﺎی
اﯾﺮان ﺷﻤﺎﻟﯽ«
ﺳﺮی
ﻓﻮقاﻟﻌﺎدﻩ ّ
ﺑﻪ :رﻓﯿﻖ ﺑﺎﻗﺮوف
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ و دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎنهﺎی اﯾﺮان
ﺷﻤﺎﻟﯽ
 .۱در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﻪ ﮐﺎرهﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ وﻻﯾﺖ
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)»اوﺑﻼﺳﺖ«( ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﻣﻠﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در
ﭼﺎرﭼﻮب دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺷﺮوع ﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ
اﺧﺘﯿﺎرات وﺳﯿﻊ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در
اﺳﺘﺎنهﺎی ﮔﯿﻼن ،ﻣﺎزﻧﺪران ،ﮔﺮﮔﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن
هﻢ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺷﻮد.
 .۲در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻓﺮﻗﻪای دﻣﮑﺮات
ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻓﺮﻗﻪ )»ﺣﺰب«( دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن«
ﺑﺎ هﺪف رهﺒﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد
ﺷﻮد .اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ
هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺷﺎﺧﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﺮﻓﺪاران ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺠﺰﯾﻪ
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ از ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺮدم را ﺑﻪ آن ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
 .۳ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﮐُﺮدهﺎی ﺷﻤﺎل
اﯾﺮان ﺑﺮای ﺟﻠﺐ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﺪاﺋﯽ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ وﻻﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر ﻣﻠﯽ ﮐُﺮد اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد.
 .۴درﺗﺒﺮﯾﺰ ﮔﺮوهﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺴﺌﻮل
ﺑﺮای رهﺒﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
دادﻩ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وﻇﯿﻔﻪ هﻤﺎهﻨﮓ ﮐﺮدن )»ﺑﺮﻗﺮاری
ﺗﻤﺎس«( ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی
در ﺗﺒﺮﯾﺰ را ﺑﺪهﯿﺪ .ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوﻩ
ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻗﺮوف و ﯾﻌﻘﻮﺑﻮف اﺳﺖ.
 .۵ﻃﺮح رﯾﺰی ﮐﺎر ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ در راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺎﻧﺰدهﻢ اﯾﺮان
در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ و هﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻃﺮﻓﺪار ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ )ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ(
)ﺑﺎﻗﺮوف و اﺑﺮاهﯿﻤﻮف( ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﻮد .ﮐﺎر ﻣﺰﺑﻮر
ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﺷﻌﺎرهﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ:
اﻟﻒ� ﺗﻘﺴﯿﻢ اراﺿﯽ دوﻟﺖ و ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑﺰرگ
ﺑﻪ دهﻘﺎﻧﺎن و دادن وامهﺎی دراز ﻣﺪت ﺑﻪ
دهﻘﺎﻧﺎن،
ب� از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺑﯿﮑﺎری از ﻃﺮﯾﻖ اﺣﯿﺎ و
ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎر در ﻣﻮﺳﺴﺎت و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از
ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ راﻩهﺎ و دﯾﮕﺮ ﮐﺎرهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ج� ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ آب
از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ،
د� ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﻩ� اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺣﺪ اﻗﻞ  ۵۰درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت
دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﯿﺎزهﺎی ﻣﺤﻠﯽ،
و� ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای اﻗﻠﯿﺖهﺎی ﻣﻠﯽ و
اﯾﻼت :اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺪارس و ﻧﺸﺮ روزﻧﺎﻣﻪ و ﮐﺘﺎب ﺑﻪ
زﺑﺎنهﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ،ﮐُﺮدی ،ارﻣﻨﯽ و آﺳﻮری،
ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت دادﮔﺎﻩ و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت رﺳﻤﯽ در
ﻣﺆﺳﺴﻪهﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎنهﺎی ﺑﻮﻣﯽ ،اﯾﺠﺎد
ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ژاﻧﺪارﻣﺮی و
ﭘﻠﯿﺲ ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻓﺮاد ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦهﺎی وﻻﯾﺘﯽ ،اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﺷﻬﺮی )و(
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﻮد ﮔﺮدان ﻣﺤﻠﯽ،
ز� ﺑﻬﺒﻮد ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ رواﺑﻂ ﺷﻮروی و اﯾﺮان.
 .۶ﮔﺮوﻩ هﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻼحهﺎی ﺳﺎﺧﺖ
)ﮐﺸﻮرهﺎی( ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪﻩاﻧﺪ ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﯿﺪ.
هﺪف از اﯾﻦ ﮐﺎر آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻃﺮﻓﺪار ﺷﻮروی
)و( ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ رﻓﯿﻖ )ﻧﯿﮑﻼی( ﺑﻮﻟﮕﺎﻧﯿﻦ و رﻓﯿﻖ
ﺑﺎﻗﺮوف ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﻮد.
 .۷ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺎر ﻓﺮهﻨﮕﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
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ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ رواﺑﻂ ﻓﺮهﻨﮕﯽ اﯾﺮان و ﺟﻤﻬﻮری
ﺷﻮروی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن راﻩاﻧﺪازی ﺷﻮد.
 .۸ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮدﻩهﺎی وﺳﯿﻊ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ،اﯾﺠﺎد ﯾﮏ »اﻧﺠﻤﻦ دوﺳﺘﺎن
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﻮروی« در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ ﺷﻌﺒﻪ هﺎﺋﯽ در
ﺗﻤﺎم اﯾﺎﻻت آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﯿﻼن
ﻻزم ﺷﻤﺮدﻩ ﻣﯽﺷﻮد.
 .۹ﮐﺎر ﭼﺎپ ﯾﮏ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺼﻮر در ﺑﺎﮐﻮ ﺑﺮای
ﭘﺨﺶ در اﯾﺮان و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ
در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ )ب( آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﻮد.
 .۱۰ﺑﻪ ادارﻩ ﻧﺸﺮﯾﺎت دوﻟﺘﯽ )ﺗﺤﺖ
ﻧﻈﺎرت ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺗﺤﺎد
ﺷﻮروی( )ﯾﻮدﯾﻦ( ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ
ﭼﺎپ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ )ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ(
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزهﺎی ﭼﺎﭘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
 .۱۱ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﺧﻠﻖ ﻋﺎﺋﺪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت
ﺧﺎرﺟﯽ )رﻓﯿﻖ ﻣﯿﮑﻮﯾﺎن( ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای
ﭼﺎپ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺼﻮر در ﺑﺎﮐﻮ و ﺳﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ
در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﺮﻏﻮب در اﺧﺘﯿﺎر
ﺑﮕﺬارد .ﺗﯿﺮاژ ﮐﻞ اﯾﻦ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از
 ۳۰هﺰار ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 .۱۲ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی اﻣﻮر داﺧﻠﻪ در
ﺟﻤﻬﻮری ﺷﻮروی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت رﻓﯿﻖ ﺑﺎﻗﺮوف ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در
ﭼﺎرﭼﻮب اﺟﺮای اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽروﻧﺪ و
از اﯾﺮان ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ اﺟﺎزﻩﻧﺎﻣﻪ ﻻزم دادﻩ ﺷﻮد.
 .۱۳ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﺟﻨﻮﺑﯽ و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ
ﭘﺎﻧﺰدهﻢ اﯾﺮان )در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ( از
ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد .در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ )ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ( آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻮدﺟﻪ
ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻋﺒﺎرت از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن روﺑﻞ ارز
ﺧﺎرﺟﯽ )»ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﻣﺎن«( اﺧﺘﺼﺎص
دادﻩ ﺷﻮد.
ﺷﺸﻢ ژوﺋﯿﻪ ۱۹۴۵
دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ )ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ(
اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی
)اﻣﻀﺎء(
درﺑﺎرﻩ ﺗﻘﻮﯾﻢ:
ﺗﻮﺿﯿﺢ
ٔ
ﺷﺸﻢ ژوﺋﯿﻪ  ۱۵) ۱۹۴۵ﺗﯿﺮ  = (۱۹۲۴ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن
ﻓﻮق
 ۱۲ﺷﻬﺮﯾﻮر  = ۱۳۲۴ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
 ۲۱آذر  = ۱۳۲۴اﻋﻼن ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ »ﻣﻠﯽ« ﭘﯿﺸﻪوری
 ۲۱آذر  = ۱۳۲۵ﺳﻘﻮط ﺣﮑﻮﻣﺖ »ﻣﻠﯽ« ﭘﯿﺸﻪوری
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از ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﻪ

ﺳﺎﯾﺖ »ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز« ﺑﻪ ﺳﻨﺪی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪاﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮﻣﺎن دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺮان از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺸﻢ ژوﺋﯿﻪ  ۱۹۴۵ﮐﻪ اﺻﻞ
آن ﺳﻨﺪ در دو ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎﮐﻮ و ﻣﺴﮑﻮ ﻗﺒ ً
ﻼ در »ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز« ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪﻩ ﺑﻮد )اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ( ،هﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰ رهﺒﺮی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ

٧

ﺷﻮروی ﺑﺎز ﺑﺪﺳﺘﻮر اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮات دادﻩ و در
ﺗﺎرﯾﺦ هﺸﺘﻢ اﮐﺘﺒﺮ هﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﺎ ارﺳﺎل »ﺿﻤﯿﻤﻪ« ای ﺑﻪ آن
ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ »وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ«
ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻪ »ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ«
ﺑﻠﮑﻪ »ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﻣﻠﯽ« آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در »ﭼﺎرﭼﻮب دوﻟﺖ اﯾﺮان«
ﺑﺎﺷﺪ.
در اوﻟﯿﻦ ﻣﺎدﻩ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ هﺸﺘﻢ اﮐﺘﺒﺮ
 ۲۹) ۱۹۴۵دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۴۵ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﺷﻤﺎرﻩ  (۴۷آﻣﺪﻩ
اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻘﻞ ﻗﻮل » .۱وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺮان ،ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﻣﻠﯽ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺆﺳﺴﻪهﺎی ﺧﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در ﭼﺎرﭼﻮب دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﻮد«.
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ هﻤﭽﻮن
ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺮﺟﻌﻔﺮ ﺑﺎﻗﺮوف ،دﺑﯿﺮ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﻮروی و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﻟﻮﺗﻮف ،ﺑﺮﯾﺎ و ﻣﺎﻟﻨﮑﻮف،
ﺑﻮﻟﮕﺎﻧﯿﻦ ،ﻣﺎﺳﻠﻨﯿﻨﮑﻮف و ﮐﺮوﺗﯿﮑﻮف از اﻋﻀﺎی رهﺒﺮی ﺣﺰب
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ هﻤﯿﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻩ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻠﯽ از
اﯾﻦ »ﺿﻤﯿﻤﻪ« ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﭼﻬﺎرم ژوﺋﯿﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ از »ﺗﺠﺰﯾﻪ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن« ﺑﻪ »ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری ﻣﻠﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﺮان« اﺳﺖ:
»در ﻗﺮارﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
)ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ( اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﻣﻮرﺧﻪ  ۶ژوﺋﯿﻪ
 ۱۹۴۵ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻌﯿﻨﯽ دادﻩ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶهﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در اﯾﺎﻟﺖهﺎی
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺮان ،ﮔﯿﻼن ،ﻣﺎزﻧﺪران ،ﮔﺮﮔﺎن،
ﺧﺮاﺳﺎن و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺻﻼح ﻧﯿﺴﺖ«.
دو ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺴﮑﻮ ،در  ۲۱آذر ۱۳۲۴
ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن هﻤﺎن ﺳﺎل
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را
اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ از آن دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی در ﻓﺮﻣﺎن وﯾﮋﻩای
دﺳﺘﻮر »اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺪاﺋﯽ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ« )ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﯾﺎ
»ﺳﭙﺎراﺗﯿﺴﺖ«( در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺮان و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽ اﯾﺮان
را ﺻﺎدر ﮐﺮدﻩ و ﺟﺰﺋﯿﺎت دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن و »ﻟﺰوم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻓﺮﻗﻪ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن« )اﯾﺮان( را ﺷﺮح دادﻩ ﺑﻮد .ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ دو ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﺎﻓﺖ .در
هﻤﺎن ﻓﺮﻣﺎن اﺟﺮای اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ ﮔﺮوهﯽ ﺑﻪ رهﺒﺮی ﻣﯿﺮﺟﻌﻔﺮ
ﺑﺎﻗﺮوف ،دﺑﯿﺮ اول ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﻮروی ﺳﭙﺮدﻩ
ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ در آرﺷﯿﻮ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در ﻣﺴﮑﻮ ﻧﮕﻬﺪاری
ﺷﺪﻩ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﺮاض ﺷﻮروی ﺑﻪ »آرﺷﯿﻮ دوﻟﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﺳﯿﺎﺳﯽ روﺳﯿﻪ« ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ هﻤﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﺴﻮﻣﻮل
را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ »ﺿﻤﯿﻤﻪ« ﮐﻠﻤﺎت »ﮐﺎﺗﺐ )ﺣﺰب،
م( ﯾﻮﺳﻒ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ« ﺑﺎ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ
ﺳﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖRGASPI F.17, o. 162, :
]d. 37, 1.147-1 [52-183
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪﻩ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ
 ۸٫۱۰٫۱۹۴۵اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺑﺎﻻی ﺳﻨﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ» :ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۹دﺳﺎﻣﺒﺮ ،۱۹۴۵
ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﺷﻤﺎرﻩ  «.۴۷دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺷﺎﯾﺪ آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
اﺣﺘﻤﺎ ًﻻ در هﺸﺘﻢ اﮐﺘﺒﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻓﻮق در دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎ ًﻻ در ﺟﻠﺴﻪ  ۲۹دﺳﺎﻣﺒﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪوداً ﺳﻪ

ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺼﻮرت »ﻓﺮﻣﺎن« )در ﺣﻘﯿﻘﺖ »ﺿﻤﯿﻤﻪ«
ﻓﺮﻣﺎن ژوﺋﯿﻪ( ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺑﻼغ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرﺧﯿﻦ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻮادث روز ﺑﺮوز و هﻔﺘﻪ
ﺑﻪ هﻔﺘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﻓﺮﻗﻪ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺪهﻨﺪ
ﮐﻪ ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻦ ژوﺋﯿﻪ و اﮐﺘﺒﺮ ۱۹۴۵
ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ و رهﺒﺮی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺮان ﻋﻮض ﺷﺪ و از »ﺗﺠﺰﯾﻪ« ﺑﻪ »ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری«
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺖ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﻤﺪ ﻗﻮام در
ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۲۴ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﺬاﮐﺮات ﺗﻬﺮان
و ﻣﺴﮑﻮ و ﺑﻄﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ هﻤﺰﻣﺎن ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻗﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان هﻢ در هﻤﯿﻦ اﯾﺎم ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﺸﯽ رهﺒﺮی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی ﻣﯽﺷﻮد .اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت هﻢ ﻓﺸﺎر ﻏﺮب ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺨﻠﯿﻪ
اﯾﺮان از ﺳﻮی ﻗﻮای ﺷﻮروی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪﻩ و هﻢ اﻣﯿﺪی هﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻪ
زﯾﺎد در دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﺷﻮروی ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺎزش ﺑﺎ
دوﻟﺖ اﯾﺮان ،ﻣﺴﮑﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻔﺘﯽ
از ﺗﻬﺮان ﺑﺪﺳﺖ آورد.
ﺑﻨﺪهﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ »ﺿﻤﯿﻤﻪ« اهﻤﯿﺘﯽ ﺑﻈﺎهﺮ ﺛﺎﻧﻮی دارﻧﺪ.
در ﻣﻮاد دﯾﮕﺮ اﯾﻦ »ﺿﻤﯿﻤﻪ« از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﺎدﻩ دوم ﻧﺎم ﯾﮏ ﮔﺮوﻩ
»ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ« )م .اﺑﺮاهﯿﻤﻮف ،ص .آﺗﺎﮐﯿﺸﯽ ﯾﻒ ،ق .ﺣﺴﻦ اوف(
ﺟﻬﺖ »ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات« و »راﺑﻄﻪ داﺋﻤﯽ ﺑﺎ آن« دادﻩ
ﺷﺪﻩ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻗﺮوف ﮐﺎر اﯾﻦ ﮔﺮوﻩ را هﺪاﯾﺖ ﺧﻮاهﺪ
ﮐﺮد .هﻤﭽﻨﯿﻦ در هﻤﯿﻦ ﻣﺎدﻩ دوم ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد »ﺑﺎ اﺷﺨﺎص
و ﮔﺮوﻩ هﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺮان ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽورزﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻓﻌﺎل ﻣﺒﺎرزﻩ ﺷﻮد و
ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﮔﺮوﻩهﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻬﺖ دﻓﺎع از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺳﺮﻋﺖ دادﻩ ﺷﻮد«.
ﺳﻨﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮار دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﺷﻮروی از ﺷﺸﻢ ژوﺋﯿﻪ  ۱۹۴۵و ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺗﺼﺤﯿﺤﯽ آن ﺳﻪ
ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ در ﻣﻮرد ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺟﺎی ﺷﮏ و ﺷﺒﻬﻪ ای ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﯿﮕﺬارد:
ﯾﮑﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ،هﺪاﯾﺖ و رهﺒﺮی ﻧﻬﺎﺋﯽ اﺟﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ۲۱آذر ﻧﻪ در ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﺣﺘﯽ ﻧﻪ در ﺑﺎﮐﻮ ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﺴﮑﻮ
ﺑﻮد .ﻣﺴﮑﻮ »ﺧﻂ« را ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯿﮑﺮد ،ﺑﺎﮐﻮ رهﺒﺮی اﺟﺮاﺋﯽ آن
ﺧﻂ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ داﺷﺖ و ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻧﻘﺶ »ﺳﺮﺑﺎز
وﻇﯿﻔﻪ« را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪاد.
دوم اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺮای آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺮان و ﻓﺮﻗﻪ
دﻣﮑﺮات در ﻋﺮض ﺳﻪ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻼﺣﻈﺎت دﯾﮕﺮی
ﮐﻪ ﻣﺴﮑﻮ داﺷﺖ از »ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺒﯽ« ﺑﻪ »ﻃﻠﺐ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری در
ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﯾﺮان« ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﮑﻮ و ﺷﺨﺼﺎ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ هﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
و ﺳﯿﺎﺳﺘﺶ را ﻋﻮض ﻣﯿﮑﺮد ﺑﻪ ﺑﺎﻗﺮوف دﺳﺘﻮر ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ
آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ او دﺳﺘﻮرات ﻻزم ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮای اﺟﺮای ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﻪ وری و ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات اﺑﻼغ ﮐﻨﺪ و اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺮار هﺎ را ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﺳﻨﺪ ﺳﻮم ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻪ وری
ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﺧﻮاهﯿﻢ دﯾﺪ ،اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪ از
ﭘﯿﺸﻪ وری ﻣﯿﺨﻮاهﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺴﮑﻮ اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎدﻩ ،ﺑﭙﺬﯾﺮد و دﺳﺖ از ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮ دارد .ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪ
از ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻗﻮای ﺷﻮروی از اﯾﺮان ،ﺷﮑﺴﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ و
ﻓﺮار اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرگ رهﺒﺮان ﺑﻪ ﺷﻮروی اﺳﺖ .او ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﻣﺨﺼﻮص
»اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ« ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻪ وری ﮐﻪ در ﺑﺎﮐﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮد و ﻃﺒﻖ
رواﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﯿﺎر »دل ﺷﮑﺴﺘﻪ و اﻓﺴﺮدﻩ« ﺑﻮد ،ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ
ﻓﺮﻗﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻀﻮر ﻗﻮای ﺷﻮروی در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺮان ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر
آﻣﺪ ،ﺑﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻗﻮا ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد اﻣﺎ »ﺷﻮروی ﭼﺎرﻩ
دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺖ« و ﺣﺎﻻ ﭘﯿﺸﻪ وری ﻧﺒﺎﯾﺪ در »اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ«
ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﮑﻮ اﺑﺘﺪا ﻓﺮﻗﻪ را »ﺑﺎﻻی ﺗﺎﻗﭽﻪ« ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ
ﺣﺎل ﺧﻮد رهﺎ ﮐﺮد.
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آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاهﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ اوﻟﯿﻦ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺎﻣﻞ و ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ژوزف اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ رهﺒﺮ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروى ﺑﻪ ﺳﯿﺪ
ﺟﻌﻔﺮ ﭘﯿﺸﻪ ورى رﺋﯿﺲ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن )اﯾﺮان( اﺳﺖ.
ﭘﯿﺸﻪ وری ﺑﺮاى ﻣﺪت ﯾﻚ ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ
در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﺷﻐﺎل ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ
ارﺗﺶ ﺳﺮخ ،در  ٢١آذر ﺳﺎل  ١٣٢٤ﺗﺎﺳﯿﺲ و درﺳﺖ ﭘﺲ
از ﯾﻚ ﺳﺎل ﺑﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻗﻮای ﺷﻮروی و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارﺗﺶ اﯾﺮان
ﺑﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪ.
در آﺧﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ  ۱۳۲۴ﺳﻔﺮ اﺣﻤﺪ ﻗﻮام ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ
اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ اﺑﺘﮑﺎری ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ
و درﺳﺖ در زﻣﺎن ﻻزم ﺑﻮد .اﺣﺘﻤﺎﻻ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻧﯿﺰ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮد را ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮدن ﻗﻮای ﺷﻮروی از اﯾﺮان
ﺣﺲ ﻣﯿﮑﺮد ،ﺗﺼﻮر ﻣﯿﻨﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺮوج ﻗﻮای
ﺷﻮروی ﮐﻪ ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻮد ،اﻗﻼ اﻣﺘﯿﺎز اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ
ﺷﻤﺎل اﯾﺮان را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﮑﻮ ﻗﺒﻮل ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ
ﻗﻮای ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﻣﺎﻩ ﻣﻪ هﻤﺎن ﺳﺎل ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺮداد ۱۳۲۵
از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ .اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ در رﻓﺘﺎر ﺑﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ رﻓﺘﺎری ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﺷﺮط
آن ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﻠﻐﯽ ﺷﺪﻩ ﯾﮏ »اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ« ﺷﻮد
و ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﻓﺮﻗﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی »ﻧﮕﻬﺒﺎن« )ژاﻧﺪارﻣﺮی(
ﮔﺮدﻧﺪ .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮای ﺷﻮروی ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ در ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺴﮑﻮ را دﻟﮕﺮم ﻣﯿﮑﺮد اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻔﺖ ﺷﻤﺎل اﯾﺮان
ﺑﻮد .اﯾﻦ هﻢ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻮام در ﺑﺎرﻩ اﺻﻮل آن
ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ داد .اﯾﻦ اﺻﻮل در ﻣﺴﮑﻮ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﭼﻮن ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻗﺮارداد و از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻔﺘﯽ هﻨﻮز ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮد ،ﻗﺮارداد ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺑﯿﻦ دو
ﻃﺮف ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻗﻮام ﺑﻪ ﺗﻬﺮان از ﺳﻮی او و ﺳﻔﯿﺮ
ﺷﻮروی در اﯾﺮان اﻣﻀﺎ ﺷﻮد.
ﺣﺘﯽ از هﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﺳﻔﺮ ﻗﻮام ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و دﻟﻬﺮﻩ
ای ﺟﺪی رهﺒﺮان ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .آﯾﺎ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ آﻧﻬﺎ
و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻗﺮارداد اﯾﺮان و ﺷﻮروی ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد؟
ﭼﻨﺪ هﻔﺘﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺮای ﺗﺨﻠﯿﻪ
ﻧﯿﺮوهﺎﯾﺶ و اداﻣﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺗﻬﺮان ﮔﺬﺷﺖ.
زﯾﺮﮐﯽ اﺻﻠﯽ ﻗﻮام در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دورﻩ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﻮد .دوﻟﺖ
اﯾﺮان ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺎﻧﺰدهﻢ هﻨﻮز
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪﻩ ،اﺑﺘﺪا ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻧﻔﺘﯽ ﯾﺮان و ﺷﻮروی رای دهﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،اﯾﺮان ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺤﺖ اﺷﻐﺎل ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎ
ﺑﺮاﯾﻦ ﻗﻮای ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را ﺗﺮک ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ اﯾﻦ ﺷﺮط را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر در
ﺗﻬﺮان ﺑﻪ اﻣﻀﺎء رﺳﯿﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ هﻢ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺧﻮب ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻔﺖ ﺷﻤﺎل
اﯾﺮان ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺎﯾﺪ او ﭼﺎرﻩ دﯾﮕﺮی ﺟﺰ اﻣﻀﺎی
ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ در ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﻧﻤﯽ دﯾﺪ و اﺣﺘﻤﺎل هﺮﭼﻨﺪ ﺑﻌﯿﺪ
اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻔﺖ ،ﺑﺮای دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﺷﻮروی در درﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ وﺳﯿﻠﻪ ای
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺷﺨﺼﯿﺖ و وزن ﺳﯿﺎﺳﯽ اش ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺸﻪ وری ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻨﺴﻮل ﺷﻮروی در
ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﺑﺎﻗﺮوف در ﺑﺎﮐﻮ هﺸﺪار ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ ﻗﻮام ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ
وﻓﺎدار ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد .او در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﭘﯿﺎم هﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎﻗﺮوف
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ادﻋﺎ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ »ﺗﻤﺎم اﯾﺮان آﻣﺎدﻩ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ« و آﻧﻬﺎ،
ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﻗﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
ﺗﺎ آن آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎﻩ هﺎ و ﺣﺘﯽ هﻔﺘﻪ هﺎ ،ﺧﻮد ﭘﯿﺸﻪ وری و دﯾﮕﺮ
رهﺒﺮان ﻓﺮﻗﻪ ﻇﺎهﺮا از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺴﮑﻮ ﺑﯿﺨﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﻧﻤﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ
دﯾﮕﺮ ،آﻧﻬﺎ هﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻧﯿﺮو و ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﻬﺮﻩ ﮐﻮﭼﮑﯽ
در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻼن هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف ﺑﻪ دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ
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ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ.
اﻣﺎ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﮔﻮش ﺷﻨﻮاﺋﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﺮاﻧﯽ هﺎی ﭘﯿﺸﻪ وری
و هﺸﺪار هﺎی او درﺑﺎرﻩ ﻗﻮام و ﺧﻮاﺳﺖ هﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﺴﮑﻮاز »اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﯾﺮان« ﻧﺪاﺷﺖ.
در هﺸﺘﻢ ﺧﺮداد ﻣﺎﻩ  ۱۳۲۵ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوهﺎی ﺷﻮروی از
اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻪ وری
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻪ وری هﺸﺘﻢ ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ۱۹۴۶
) (۱۳۲۵ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوج ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻮای ﺷﻮروی از
اﯾﺮان اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻋﻠﻞ ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوهﺎى ﺷﻮروى از اﯾﺮان
را ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻪ ورى ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪهﺪ .ﺑﺎور ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻗﻪ
دﻣﮑﺮات زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ارﺗﺶ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﺷﻮروى ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر آﻣﺪﻩ ﺑﻮد و
ﺑﺎ ﺧﺮوج آﻧﻬﺎ از اﯾﺮان ﻗﺪرت اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ را ازدﺳﺖ دادﻩ ﻣﺘﻼﺷﯽ
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ُﻣﻬﺮ ﺗﺎﺋﯿﺪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ
ﻣﻄﻠﻊ در ﺑﺎرﻩ اﯾﻦ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿﺮود.
ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺟﺰو اﺳﻨﺎد »ﻓﻮقاﻟﻌﺎدﻩ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ« ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮد ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی در دﺳﺘﺮس
ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﻇﺎهﺮا ﮐﺴﯽ ﺟﺰ »آرﺷﯿﻮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ« اﺻﻞ و ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ اﺻﻞ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﻧﺪارد .ﻣﺘﻦ
ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮداری ﺷﺪﻩ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ اﺻﻠﺶ ﺑﻪ روﺳﯽ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا
در ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎهﯽ »اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ« آﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم
ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ درج ﮔﺮدﯾﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل هﻤﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺘﻦ
اﺻﻠﯽ )ﻧﻪ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ اﺻﻞ آن( در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮﮐﺰ »ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻨﮓ
ﺳﺮد« ﻣﺆﺳﺴﻪ »وودرو وﯾﻠﺴﻮن« واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .هﻤﯿﻦ
ﻣﺘﻦ از ﺳﻮی وﻻدﯾﺴﻼو م .زوﺑﻮک ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ ).(۳
اﯾﻦ ﻣﺘﻦ آﻧﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﺟﺎزﻩ از هﻤﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ از ﺳﻮی ﻋﺒﺎس
ﺟﻮادی ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۱در ﺗﺎرﻧﻤﺎی
»ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺻﻞ روﺳﯽ ﺳﻨﺪ درآرﺷﯿﻮ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ:
Archive of Foreign Policy of the Russian
Federation
(AVP RF) AVP RF, f. 06, op. 7, p. 34, d.
544, ll. 8-9
ﺑﺎ اﯾﻦ هﻤﻪ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻋﺒﺎس ﺟﻮادی،
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻮﺗﺎهﯽ در آرﺷﯿﻮهﺎی
ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ اﻧﺠﺎم داد .ﻇﺎهﺮا ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ
اﺻﻞ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻪ وری را ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﻣﻨﺒﻊ ،اﺻﻞ ﻧﺎﻣﻪ هﻨﻮز در »آرﺷﯿﻮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﺪراﺳﯿﻮن
روﺳﯿﻪ« در ﻣﺴﮑﻮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻇﺎهﺮا اﺟﺎزﻩ ﻓﺘﻮ ﮐﭙﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻦ از
آن را ﺑﻪ هﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺪهﻨﺪ .ﯾﮏ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺘﻦ آن را ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﺎﺗﺎﻟﯿﺎ اﯾﮕﻮرووا ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﻢ ﺗﺎرﯾﺦ
و ﻋﻀﻮ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم روﺳﯿﻪ ﺧﻮد در
آرﺷﯿﻮ دﯾﺪﻩ ،ﻋﯿﻨﺎ روﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮدﻩ و ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ
اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را در ﺳﺎل  ۱۹۹۴در ﻣﺠﻠﻪ هﻤﯿﻦ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ Novaya
I Noveishaya Istoriya, Nr. 3, May-June 1994
ﺟﺰو ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺑﺎ ﺗﯿﺘﺮ »ﺑﺤﺮان اﯾﺮان  «۱۹۴۶-۱۹۴۵ﺑﭽﺎپ
رﺳﺎﻧﯿﺪﻩ اﺳﺖ
و اﻣﺎ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻪ وری از ﺗﺎرﯾﺦ هﺸﺘﻢ
ﻣﺎﻩ ﻣﻪ :۱۹۴۶
ﺑﻪ رﻓﯿﻖ ﭘﯿﺸﻪ ورى
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﺷﻤﺎ درﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻊ داﺧﻠﯽ
اﯾﺮان و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑُﻌﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﭼﺎر
اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺷﺪﻩ اﯾﺪ.
اوﻻ :ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاهﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﺳﺖ هﺎى
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻠﻖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻓﻮرا ﺑﺮآوردﻩ ﺷﻮﻧﺪ .و
ﻟﯿﮑﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ،ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻏﯿﺮ
ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯿﺴﺎزد .ﻟﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺖ هﺎى اﻧﻘﻼﺑﯽ را
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ﺑﺼﻮرت ﺧﻮاﺳﺖ هﺎى ﻋﻤﻠﯽ � ﺗﮑﺮار ﻣﯿﮑﻨﻢ:
ﺑﺼﻮرت ﺧﻮاﺳﺖ هﺎى ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯿﮑﺮد و اﯾﻦ
ﮐﺎر را زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﮔﺬار
از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﻚ ﺑﺤﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﺛﺮ ﺟﻨﮕﯽ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ
ﺑﺎ دﺷﻤﻨﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ وﺿﻊ در ﺳﺎل
 ١٩٠٥هﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎ ژاﭘﻦ و در ﺳﺎل
 ١٩١٧هﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎ آﻟﻤﺎن ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﻮد .اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاهﯿﺪ از ﻟﻨﯿﻦ ﭘﯿﺮوى ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ،ﭼﯿﺰى ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺖ.
اﻣﺎ وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان ﮐﺎﻣﻼ ﻓﺮق ﻣﯿﮑﻨﺪ .در
اﯾﺮان هﯿﭻ وﺿﻊ ﻋﻤﯿﻘﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ .در
اﯾﺮان ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻢ اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ
ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .دهﻘﺎﻧﺎن اﯾﺮان هﻨﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺪى
از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯿﺪهﻨﺪ .اﯾﺮان در ﺣﺎل ﺟﻨﮕﯽ
ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﯿﻒ
داﯾﺮﻩ هﺎى اﻧﻘﻼﺑﯽ )ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ؟ -ﻣﺘﺮﺟﻢ( از ﻃﺮﯾﻖ
ﯾﻚ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ در اﯾﺮان
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻮدن ﺗﺎﮐﺘﯿﻚ هﺎى ﺳﺎل هﺎى
 ١٩٠٥و  ١٩١٧را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ اﮔﺮ ﻗﻮاى ﺷﻮروى در اﯾﺮان
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ روى ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در
اﻣﺮ ﺧﻮاﺳﺖ هﺎى اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻠﻖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺣﺴﺎب
ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻧﯿﺮوهﺎى ﺷﻮروى
رادر اﯾﺮان ﻧﮕﻬﺪارﯾﻢ و آن هﻢ در وهﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻪ اداﻣﻪ ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در اﯾﺮان ﺑﻨﯿﺎد
ﺳﯿﺎﺳﺖ هﺎى آزادﺳﺎزاﻧﻪ ﻣﺎ در اروﭘﺎ و آﺳﯿﺎ را
ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯿﮑﺮد .ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﺋﯽ هﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ هﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﮔﻔﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﻧﯿﺮوهﺎى ﺷﻮروى ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﺮان
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ در آﻧﺼﻮرت ﭼﺮا ﻧﯿﺮوهﺎى ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﻣﺼﺮ،
ﺳﻮرﯾﻪ ،اﻧﺪوﻧﺰى ،ﯾﻮﻧﺎن و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﯿﺮو
هﺎى آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭼﯿﻦ ،اﯾﺴﻠﻨﺪ و داﻧﻤﺎرك ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﻧﯿﺮوهﺎرا
از اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ
را از دﺳﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﺋﯽ هﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﻬﺎ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ،
ﺟﻨﺒﺶ آزادﯾﺒﺨﺶ در ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات را داﻣﻦ ﺑﺰﻧﯿﻢ
و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﯿﺎﺳﺖ آزاد ﺳﺎزى ﺧﻮد را ﺣﻖ
ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﺮ و ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺿﻊ اﯾﺮان
ﻣﯿﺘﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮى ﮐﺮد :در اﯾﺮان ﺑﺤﺮان
ﻋﻤﯿﻖ اﻧﻘﻼﺑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در اﯾﺮان اوﺿﺎع
ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﻚ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ارﺗﺠﺎع ﺗﻀﻌﯿﻒ
ﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺤﺮان ﮔﺮدد .ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاى
ﺷﻮروى در اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺻﺖ داﻣﻦ زدن
ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﯾﻚ ﻧﻬﻀﺖ
ﮔﺴﺘﺮدﻩ دﻣﮑﺮاﺗﯿﻚ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ هﺎى هﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
را دارا ﺑﻮدﯾﺪ .اﻣﺎ ﻧﯿﺮوهﺎى ﻣﺎ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ اﯾﺮان
را ﺗﺮك ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ هﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﭽﻪ
در اﯾﺮان ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺎهﺪ
ﻧﺰاﻋﯽ ﺑﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﻮام و دواﯾﺮ ﻃﺮﻓﺪار اﻧﮕﻠﯿﺲ
اﯾﺮان هﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﯾﺮان هﺴﺘﻨﺪ .ﻗﻮام در ﮔﺬﺷﺘﻪ هﺮ ﻗﺪر هﻢ ﮐﻪ
ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺮوزﻩ ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ ﺧﻮد
و ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﺑﻌﻀﯽ اﺻﻼﺣﺎت دﻣﮑﺮاﺗﯿﻚ را اﻧﺠﺎم
دادﻩ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﯿﺮوهﺎى دﻣﮑﺮاﺗﯿﻚ اﯾﺮان را ﺟﻠﺐ
ﮐﻨﺪ .ﺗﺎﮐﺘﯿﻚ ﻣﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻧﺰاع اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﯿﻢ
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻗﻮام اﻣﺘﯿﺎز ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ

ﺗﺎ ﻧﯿﺮوهﺎى ﻃﺮﻓﺪار اﻧﮕﻠﯿﺲ را ﻣﻨﺰوى ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ و
زﻣﯿﻨﻪ اى ﺑﺮاى اداﻣﻪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﺰﻩ ﮐﺮدن اﯾﺮان را
ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺻﯿﻪ هﺎى ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺗﺎﮐﺘﯿﻚ دﯾﮕﺮى هﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد :ﺗﻒ ﮐﺮدن ﺑﻪ هﻤﻪ
ﭼﯿﺰ ،ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﻮام و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﭘﯿﺮوزى ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ ﻃﺮﻓﺪار اﻧﮕﻠﯿﺲ .اﻣﺎ اﯾﻦ دﯾﮕﺮ
ﻧﻪ ﯾﻚ ﺗﺎﮐﺘﯿﻚ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻣﯿﺒﻮد .اﯾﻦ درواﻗﻊ
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﻠﻖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ
ﻣﯿﺒﻮد.
راﺑﻌﺎ :ﻃﻮرى ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪﻩ ام ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﻮﺋﯿﺪ
ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﺮش اﻋﻠﯽ ﺑﺮدﯾﻢ و ﺳﭙﺲ
ﺑﻪ ﻗﻌﺮ ادﻧﯽ ﭘﺮت ﮐﺮدﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯽ اﺣﺘﺮاﻣﯽ
ﻧﻤﻮدﯾﻢ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﻨﯿﺪﻩ هﺎﯾﻢ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاى
ﻣﺎ ﺟﺎى ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ .واﻗﻌﺎ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎدﻩ
اﺳﺖ؟ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ را ﺑﮑﺎر ﺑﺮدﻩ اﯾﻢ ﮐﻪ
هﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎﺳﺖ .در هﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ
ﺷﺒﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاهﺪ
ﺣﺪ اﻗﻞ ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﻃﻠﺐ هﺎﺋﯽ را از ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺑﺪﺳﺖ آورد ،در آﻧﺼﻮرت ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ راﻩ ﺧﻮد
اداﻣﻪ دهﺪ ،از ﺧﻮاﺳﺖ هﺎى ﺣﺪ اﻗﻞ ﻓﺮاﺗﺮ رود و
ﺧﻄﺮى )ﻓﺸﺎرى- ،ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﺑﺮاى ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دادن اﻣﺘﯿﺎز از ﺳﻮى ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﮔﺮدد .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯿﺮﻓﺘﯿﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ اهﺪاﻓﯽ )اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ،
ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﻧﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﻮام اﻣﺮوزﻩﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ آن اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ
هﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﯽ ﺣﺮﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺻﻼ و اﺑﺪا
ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻮر
ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را آﻟﻮدﻩ ﺑﻪ ﻟﮑﻪ ﻧﻨﮓ و ﺑﯽ
اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﮐﺮدﻩ اﯾﻢ .ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ
رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻌﻨﻮى ﻣﺎ ﺧﻮاهﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺷﺪن وﺿﻊ واﻗﻌﯽ و ﻓﻌﻠﯽ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﻮﯾﺪ
در آﻧﺼﻮرت هﻢ آذرى هﺎ و هﻢ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﻌﻨﻮان ﭘﯿﺸﺎهﻨﮓ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺘﺮﻗﯽ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﻚ در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺣﺘﺮام ﺧﻮاهﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
ى .اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ زﯾﺮ را ﺑﺮاى اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از زﺑﺎن ﺧﻮد اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ
رﺳﻤﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ:
ﯾﮑﻢ :اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن
ﻧﯿﺮوهﺎی ﺷﻮروی ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻘﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ،
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوهﺎى ﺷﻮروى از اﯾﺮان ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ زﯾﺮا
ﻏﺮب ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ آن ﺻﻮرت آﻧﻬﺎ هﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ
در ﮐﺸﻮر هﺎﺋﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺼﺮ و اﻧﺪوﻧﺰى ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﻋﻨﺼﺮ ﻓﺸﺎر ﻏﺮب
ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﯿﺮون ﺑﺮدن ﻧﯿﺮو هﺎﯾﺶ از اﯾﺮان ﺑﺎر هﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ
و ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻩ اﻣﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ اﻃﻼع دارﯾﻢ از ﺳﻮی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻨﺪ
ﭘﺎﯾﻪ ﺷﻮروی هﺮﮔﺰ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮد.
دوم :اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻣﮑﺮرا ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﻮام را
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺮﺣﺎل در ﻣﻘﺎﺑﻞ »داﯾﺮﻩ هﺎی ﻃﺮﻓﺪار اﻧﮕﻠﯿﺲ« در اﯾﺮان
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ اﻣﺘﯿﺎزات و »اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ« ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻗﻮام اﻧﺠﺎم
دهﺪ واﻗﻌﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮد.
ﺳﻮم :اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻪ وری از رﻓﺘﺎر رهﺒﺮی
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی ﻧﺎراﺿﯽ و ﺷﺎﮐﯽ ﺑﻮدﻩ و ﺑﻨﻈﺮش روﺳﻬﺎ
او را اﺑﺘﺪا»ﺑﻪ ﻋﺮش اﻋﻼ ﺑﺮدﻩ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻗﻌﺮ ادﻧﯽ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ«.
اﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺠﺎ ﺷﻤﺮدن اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺸﻪ وری ،اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ
ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﮐﻮﺷﺶ هﺎی ﭘﯿﺸﻪ وری و ﻓﺮﻗﻪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ
دادﻩ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ هﺎی ﻓﺮﻗﻪ و ﭘﯿﺸﻪ وری ،اﻻن
ﻣﯿﺘﻮان از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﻮام ﺧﻮاﺳﺖ اهﺪاف و اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ را ﮐﻪ ﻗﻮل
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دادﻩ اﺳﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺪت هﺎ ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ و ﺗﺎرﯾﺨﻨﻮﯾﺴﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﮕﯿﺰﻩ ﻣﻬﻢ روس هﺎ در رهﺎ ﮐﺮدن ﭘﯿﺸﻪ وری
و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ ،وﻋﺪﻩ اﻣﺘﯿﺎز اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان از
ﺳﻮی ﻗﻮام اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ هﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از ﻃﺮف روس
هﺎ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯿﺸﺪ اﮔﺮﭼﻪ روس هﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﺷﻐﺎل ﺷﻤﺎل
اﯾﺮان و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﯿﺸﻪ وری ﺳﯿﺼﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس
ﻧﻔﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺪون اﻃﻼع ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ
ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ رﺳﻤﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺴﮑﻮ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ ﺑﻌﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﺘﯿﺎزات
و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اهﺪاف ﺧﻮد ﻣﯿﻨﮕﺮﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

 ٥ﭼﻨﺪ ﺳﻨﺪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﯿﺸﻪوری

آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ

درﺑﺎرﻩ
ٔ

ﺳﺮی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورﻩ
در اﺳﻨﺎد ﺳﺎﺑﻘًﺎ ّ
ﭘﯿﺸﻪوری ﻣﯿﺸﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺑﺮهﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان
و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻧﻨﺪ هﻤﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ
»ﺳﺮی« دارﻧﺪ
وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﮐﻪ هﻤﮕﯽ در ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﺷﺎن ُﻣﻬﺮ ّ
ﺑﻌﺪاً ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن ﺷﺪﻩ در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
)ﺗﻤﺎم اﺳﻨﺎد در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ( .ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد در داﻧﺸﮕﺎﻩ
وﯾﺴﮑﻨﺴﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺷﺪﻩ و از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ هﻢ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺣﺘﯽ ﭼﺎپ اﺳﺖ .اﮐﺜﺮ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﻧﺎﻣﻪ هﺎی رد و
ﺑﺪل ﺷﺪﻩ ﺑﯿﻦ ﺳﻔﺎرت هﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺮﮐﺰ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ در
واﺷﻨﮕﺘﻦ هﺴﺘﻨﺪ .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ هﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت
ﺑﯿﻦ ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﻬﺮان و ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﺒﺮﯾﺰ و
ﯾﺎ ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﺴﮑﻮ و ﻣﺮﮐﺰ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ در واﺷﻨﮕﺘﻦ
اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از اﺳﻨﺎد ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ اﺳﺖ از ﺗﺎرﯾﺦ هﺸﺘﻢ ژاﻧﻮﯾﻪ ۱۹۴۶
از ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﺴﮑﻮ ﺑﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری
ﺷﻮروی ﺗﺎس را ﻧﻘﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ از ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﺨﺎﺑﺮﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
درﺑﺎرﻩ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻌﺎون ﮐﻨﺴﻮل آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﺒﺮﯾﺰ »روﺳﻮو«
ﻣﻘﺎﻟﻪ
ٔ
و ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﭘﯿﺸﻪوری »ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺮان« اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺎس ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ »آﻗﺎی روﺳﻮو در
ﺷﺨﺺ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺮان اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻧﻤﻮد« ﻃﺒﻖ هﻤﯿﻦ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺷﻮروی ﮐﻨﺴﻮل آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ راﻩ ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ ﺗﻬﺮان ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﯿﺸﻪوری ﺟﻮاب ﻣﯿﺪهﺪ اﯾﻦ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ راﻩ
ﻣﺬاﮐﺮﻩ را ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .روﺳﻮو ﻣﯿﭙﺮﺳﺪ اﮔﺮ ﺷﺎﻩ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺮان را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﭘﯿﺸﻪوری ﭼﻪ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﯽ ﻧﺸﺎن
ﺧﻮاهﺪ داد و ﭘﯿﺸﻪوری ﺟﻮاب ﻣﯿﺪهﺪ ﮐﻪ »ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن« ﺧﻮد
ﻣﺤﺘﺎری »ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ« اﺳﺖ و »ﻣﻬﻢ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺿﻤﺎﻧﺖ دادﻩ ﺷﻮد« .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺳﻔﺎرت ،ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺧﺒﺮﮔﺰای ﺗﺎس ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ روﺳﻮو »ﻗﻮل
هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺮان« را )ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﻪوری( داد.
ﻃﺒﯿﻌﺘًﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺎس ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻬﺮ ﺣﺎل از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ
ﺳﻨﺪ )]]ﺑﺮای اﺻﻞ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اش اﯾﻨﺠﺎ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ[[( ﺣﺎﺋﺰ
اهﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
از دو ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ اوﻟﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﻬﺮان
ﺟﻮرج آﻟﻦ ﺑﻪ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﯿﻤﺰ ﺑﯿﺮﻧﺰ ) ۱۵ﻣﻪ (۱۹۴۶
ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ هﻨﻮز ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﯿﺸﻪوری ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺪرت اﺳﺖ
و ﺳﻨﺪ دوم ﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﺮﻧﺰ ﺑﻪ آﻟﻦ از  ۲۰دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۴۶ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ
از ﺳﻘﻮط ﭘﯿﺸﻪوری اﺳﺖ )اﺻﻞ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﯾﻦ دو ﻧﺎﻣﻪ در اﯾﻦ
ﻟﯿﻨﮏ( در ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺰارﺷﯽ از ﻣﻼﻗﺎت ﻗﻮام ﺑﺎ ﺳﻔﯿﺮ
دادﻩ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ در آن ﻗﻮام ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺮ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻋﻼم اﺳﺘﻘﻼل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﯿﺸﻪوری از اﯾﺮان و ﻟﻐﻮ
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ﺳﻠﻄﻨﺖ )در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن( ﺑﺎﯾﺪ دادن اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ
»اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﻮد ﺷﺎﯾﺪ اﺳﺘﺎن هﺎی دﯾﮕﺮ و ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﺗﻬﺮان در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن(
ﺑﺰﻧﻨﺪ «.ﻗﻮام ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻩ ﺑﺎ دادن هﺮ اﻣﺘﯿﺎزی
ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻪوری ﮐﻪ ورای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﻔﺖ ﻣﺎدﻩ ای از ﭘﯿﺶ اﻋﻼم ﺷﺪﻩ
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ  .ﻗﻮام ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ او ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻪوری ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﺎﻩ ﺑﺎ دادن اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﻔﯿﺮ ﻋﻼوﻩ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ او
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﮏ دارد .ﺳﻔﯿﺮ آﻟﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮام ﺷﺎﯾﺪ
درﺑﺎرﻩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺎﻩ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻪ وﻟﯽ
ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻪوری ﻣﺴﺘﻘﯿﻤًﺎ
ٔ
اﺣﺘﻤﺎ ًﻻ ﻃﻮری ﺣﺮف زدﻩ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻪوری ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ او ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮام
ﻣﻮاﻓﻖ ﯾﮏ راﻩ ﺣﻞ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺷﺎﻩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﺣﺎﮐﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات و ﻣﺸﺨﺼﺎ
ﺧﻮد ﭘﯿﺸﻪوری اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻗﻮام ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﯽ ﺑﺮآورد ﺷﺪن
ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﻓﺮﻗﻪ ﺑﻮد.
ﺳﻨﺪ ﺳﻮم ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﻣﻪ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﯿﺮﻧﺰ ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺮ آﻟﻦ
ﮐﻪ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط ﭘﯿﺸﻪوری ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻇﻬﺎر
اﻣﯿﺪواری ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد را
در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن دوﺑﺎرﻩ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ دوﻟﺖ ﻗﻮام رﻓﺘﺎر آﺷﺘﯽ
ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ای ﺑﺎ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن در ﭘﯿﺶ ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ و از اﻗﺪاﻣﺎت
اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ روس هﺎ ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ هﺎ و ﮐُﺮد هﺎ ﭘﺮهﯿﺰ
ﺧﻮاهﺪ ﻧﻤﻮد.

٦
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در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۳۲۴/۱۹۴۵ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﻧﻘﺸﻪ ای ﮐﻪ از
ﺷﻮروی ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺑﺮای ﻣﺪارس ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ
اراﺋﻪ ﺷﺪ .ژﻧﺮاﻟﯿﺴﻢ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺮزهﺎی ﺷﺮﻗﯽ را
ﻧﻈﺎرﻩ ﮐﺮد ،ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺎﻟﯿﻦ ،ﺟﺰاﯾﺮ ﮐﻮرﯾﻞ ،ﭘُﺮت آرﺗﻮر و
دارﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼ در ﯾﺪ اﻗﺘﺪار اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .آﻧﮕﺎﻩ ﺑﺎ
ﻏﺮور ﺑﻪ ﻣﺮزهﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ» :اﯾﻨﮏ ﺗﻤﺎم ﺑﻼروس هﺎ ﺑﺎ هﻢ،
اوﮐﺮاﺋﯿﻨﯽ هﺎ ﺑﺎ هﻢ ،ﻣﻮﻟﺪاوی هﺎ ﺑﺎ هﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺧﻮب
اﺳﺖ…« وﻟﯽ در ﭘﯽ ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻣﺮزهﺎی ﻗﻔﻘﺎز ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻧﺎرﺿﺎﺋﯽ
ﺳﺮی ﺗﮑﺎن داد .ﭘﯿﭗ ﺧﻮد را از دهﺎن ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺎ آن ﺣﺪود
ﺟﻨﻮب را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺮزهﺎی اﯾﺮان و ﺷﻮروی زﯾﺮ
ﻟﺐ ﮔﻔﺖ» :وﻟﯽ ﻣﺮزهﺎﯾﻤﺎن را در اﯾﻨﺠﺎ دوﺳﺖ ﻧﺪارم« .ﻏﺮﻏﺮ
زﯾﺮ ﻟﺐ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺗﺒﻌﺎﺗﯽ ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺖ.
ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ،در ﺷﺸﻢ ژوﺋﯿﻪ هﻤﺎن ﺳﺎل ،اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ
ﻓﺮﻣﺎن »ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ« ای را اﻣﻀﺎء ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻃﺮف
»دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی«
ﺑﻪ دﺑﯿﺮ اول ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺷﻮروی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻣﯿﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺎﻗﺮوف ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺷﺪ .ﺗﯿﺘﺮ رﺳﻤﯽ ﻓﺮﻣﺎن
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد» :در ﺑﺎرﻩ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ و دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎن هﺎی اﯾﺮان ﺷﻤﺎﻟﯽ« )۶
ژوﺋﯿﻪ .(۱۹۴۵
در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن )ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﻻ( اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﺮوف دﺳﺘﻮر
ﻣﯿﺪهﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن ،اهﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻤﺖ اﻋﻼن اﺳﺘﻘﻼل
و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﺷﻮروی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺴﯿﺞ
ﺷﻮﻧﺪ .در ﺳﻨﺪ ﺟﺰﺋﯿﺎت هﻤﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ
اﻋﺘﺮاض ﻣﺮدم آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ زﺑﺎن
ﺗﺮﮐﯽ آذری ،ﻧﺎرﺳﺎﺋﯿﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻈﺎﻟﻢ ﻣﻼﮐﯿﻦ و
ژاﻧﺪارﻣﺮی ،ﻓﺴﺎد و رﺷﻮﻩ در ادارات دوﻟﺘﯽ و ﺷﺮوع ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﮔﺴﺘﺮدﻩ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ اﺻﻼﺣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻗﺒﯿﻞ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺮﮐﯽ ،ﺗﺎﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎﻩ و رادﯾﻮی ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ در
ﺷﻬﺮ و ﯾﺎ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد و ﺣﺘﯽ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺟﺪول
زﻣﺎﻧﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﮏ ﺗﮏ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﯿﺪ ﻣﯿﮕﺮدد .ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
از ﻣﺴﮑﻮ ﺻﺎدر ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺣﺘﯽ ﻧﻮع ﮐﺎﻏﺬ ﻣﺠﻼت و روزﻧﺎﻣﻪ هﺎی
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ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮارﺷﺪﻩ ﺑﻮد در ﺑﺎﮐﻮ ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ ﺳﭙﺲ در ﺷﻤﺎل
اﯾﺮان ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد را هﻢ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯿﮑﺮد.
ﻃﺒﻖ هﻤﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎن »ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن« ﺑﻪ رهﺒﺮی
ﻣﯿﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﭘﯿﺸﻪ وری ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﺷﺎﺧﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ
ﺧﻮد را ﻟﻐﻮ ﮐﺮدﻩ ﺑﻪ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات ﭘﯿﻮﺳﺖ .رهﺒﺮان و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
ﻓﺮﻗﻪ دﺳﺖ ﺑﮑﺎر ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﻪ واﻓﺮ
و اﮐﺜﺮا ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﻮ و ﻣﺴﮑﻮ داﺷﺘﻨﺪ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ هﻤﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻼ در ﻣﺴﮑﻮ ﻃﺮح رﯾﺰی و در
ﺑﺎﮐﻮ هﻤﺎهﻨﮓ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ »ﭘﺪر ﺧﻠﻖ هﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺟﻬﺎن« اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻬﺮان و ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ آن ﺑﺴﯿﺎری ازاﻓﺮاد و ﮔﺮوﻩ
هﺎی ﻏﯿﺮﺣﺰﺑﯽ و ﺑﯿﻄﺮف اﯾﺮاﻧﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮد آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
اﯾﺮان اﺣﺴﺎس ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﮑﻮ ﻣﯿﺨﻮاهﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﮐﺮدﺳﺘﺎن را از اﯾﺮان ﺟﺪا ﮐﻨﺪ .ﻣﺴﮑﻮ و ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﮐﻮ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮر آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺮان را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮدﻩ اﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت
را »ﺟﻌﻠﯿﺎت ﺟﻨﻮن آﻣﯿﺰ رژﯾﻢ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺗﻬﺮان« و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ
هﺎ ﻣﯿﻨﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد ﻣﺮدم
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای »دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺑﭙﺎ ﺧﺎﺳﺘﻪ
اﻧﺪ«.
ﯾﮑﯽ از دو ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻞ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ در »آرﺷﯿﻮ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ
ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ« ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯿﺸﻮد .ﻧﺴﺨﻪ دوم در »آرﺷﯿﻮ
دوﻟﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن«
در ﺑﺎﮐﻮ ﻗﺮار دارد .ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ از هﻤﯿﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻌﺪ از
ﺳﻘﻮط ﺷﻮروی از ﺳﻮی ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺟﻤﯿﻞ ﺣﺴﻨﻠﯽ )ﺑﺎﮐﻮ( در
اﺧﺘﯿﺎر »ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﻣﺆﺳﺴﻪ وﯾﻠﺴﻮن« )واﺷﻨﮕﺘﻦ(
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ از روﺳﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ .ﺗﺎ
اﻓﺸﺎی اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﮏ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ هﻤﮕﺎن ،ﮐﺴﯽ
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ دﻟﯿﻞ و ﺳﻨﺪی ﮐﺘﺒﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
ﻣﺎﺟﺮای ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ آن ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر و
ﻃﺮح اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
در ﺳﺎل  ۲۰۱۲اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ در راﯾﺎﻧﻪ »ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز« ﺑﭽﺎپ رﺳﯿﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن در ﺷﺸﻢ ژوﺋﯿﻪ  ۱۹۴۵ﺑﻮد .هﻤﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ آﻣﺎدﻩ ﺑﻮد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﺗﺤﺖ
اﺷﻐﺎل ارﺗﺶ ﺷﻮروی ﺑﻮد .دو ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ،در  ۱۲ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۲۴
ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﺎﻓﺖ .از ﻃﺮف ﺑﺎﮐﻮ
و ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﻮروی ﻣﯿﺮزا اﺑﺮاهﯿﻤﻮف ﮐﻪ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ آﻣﺪﻩ ﺑﻮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻓﺮﻣﺎن
اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻧﻈﺎرت ﻣﯿﮑﺮد .ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺑﺮاهﯿﻤﻮف هﻢ در
ﻓﺮﻣﺎن اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻗﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.
در  ۲۱آذر  ۱۳۲۴ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات »ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری«
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺮان را اﻋﻼن ﮐﺮد .ﭘﯿﺸﻪ وری دﯾﮕﺮ »ﺑﺎش وزﯾﺮ«
)ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ( ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.
ﺗﺎ درﺳﺖ ﯾﮑﺴﺎل ﺑﻌﺪ.
در  ۲۱ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۲۵روﺳﻬﺎ اﯾﺮان را ﺗﺮک ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻓﺮﻗﻪ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪﻩ و اﮐﺜﺮ رهﺒﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﻮروی ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ارﺗﺶ اﯾﺮان ﮐﻨﺘﺮل اوﺿﺎع را دوﺑﺎرﻩ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺤﺮان آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ روﯾﺎروﺋﯽ و ﺗﻘﺎﺑﻞ
ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺴﺐ ﻧﻔﻮذ در
ﮐﺸﻮر هﺎﺋﯽ ﺧﺎرج از اروﭘﺎ ﭘﺎی ﺑﻪ ﻣﯿﺪان رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻬﺎدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ،
رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺷﻮروی در ﺳﺎل  ۱۹۹۱اداﻣﻪ
ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﭘﺎراﮔﺮاف ﻧﺨﺴﺘﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در ﺑﺎرﻩ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ
ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ﺳﺮآﻏﺎز ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ﺟﺎﻟﺐ و ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ
ﻓﺮﻧﺎﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪ راﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻓﺎرﺳﯽ آن را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﯿﺪ:

»اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ و ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن«
اﺻﻠﺶ:
Fernande Scheid Raine: Stalin and the
Creation of the Azerbaijan Democratic Party
in Iran, 1945
ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﺴﺖ در ﻣﺠﻠﻪ:
Cold War History, Vol. 2, No. 1, October
)2001 (pp. 1-38
ﮐﻪ در اﺻﻞ ﺧﻼﺻﻪ ای از ﺗﺰ دﮐﺘﺮای ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان
اﺳﺖ:
Stalin, Bagirov and Soviet Policies in Iran,
1939-1946, Yale University, 2000
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ او ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪهﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﺪﺳﺖ
ﻣﯿﺮﺟﻌﻔﺮ ﺑﺎﻗﺮوف ﻃﺮح رﯾﺰی و از ﻃﺮف ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﭘﯿﺸﻪ وری
ﮐﻪ در اﺻﻞ اﻧﺴﺎن ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﺋﯽ ﺑﻮد اﺟﺮا ﺷﺪ و وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح
دﯾﮕﺮ »ﮐﺎر ﺧﻮد را ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻧﺮﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮد« ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﺋﯽ هﺎ ﺑﺎ اﻋﺮاب ﮐﺮدﻧﺪ »در ﻧﯿﻤﻪ راﻩ رهﺎ ﺷﺪ«.

 ٧ارﺗﺶ ﺳﺮخ» ،ﮔﻮپ« و ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﭘﯿﺸﻪوری
 ۷۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺷﻮروی ﭘﺲ از اﺷﻐﺎل ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻤﺎﻟﯽ اﯾﺮان
در ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ ارﺗﺶ ﺷﻮروی ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎل در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺮان ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻗﺪرت آﻣﺪ ،از »ﮐﺎرت« زﺑﺎن ﻣﺎدری ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮد.
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات در  ۱۲ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۲۴و ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ در ﺗﺒﺮﯾﺰ در  ۲۱آذر هﻤﺎن ﺳﺎل ،ﻃﻮری ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﻟﻪ هﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ دﯾﺪﯾﻢ ،ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮر هﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺴﮑﻮ
و ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﻮروی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
اوﻟﯿﻦ دﺳﺘﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﯽ ﭘﺮدﻩ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ،رهﺒﺮ ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﯾﮏ »ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ«
در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﺳﭙﺲ ﮔﯿﻼن ،ﻣﺎزﻧﺪران و ﺧﺮاﺳﺎن
ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻋﺎﻣﻞ »زﺑﺎن هﺎی ﺑﻮﻣﯽ« ﻧﯿﺰ درﯾﮏ
ﻣﺎدﻩ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻼت اﺷﺎرﻩ ﻣﯿﮑﺮد:
)ﺑﻨﺪ( و � ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای اﻗﻠﯿﺖهﺎی
ﻣﻠﯽ و اﯾﻼت :اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺪارس و ﻧﺸﺮ روزﻧﺎﻣﻪ و
ﮐﺘﺎب ﺑﻪ زﺑﺎنهﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ،ﮐُﺮدی ،ارﻣﻨﯽ
و آﺳﻮری ،ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت دادﮔﺎﻩ و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت
رﺳﻤﯽ در ﻣﺆﺳﺴﻪهﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎنهﺎی ﺑﻮﻣﯽ،
اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ژاﻧﺪارﻣﺮی
و ﭘﻠﯿﺲ ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻓﺮاد ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦهﺎی وﻻﯾﺘﯽ ،اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﺷﻬﺮی )و(
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﻮد ﮔﺮدان ﻣﺤﻠﯽ )(...
ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮرد را در ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﺸﺎن دادﻩ ﺑﻮدﯾﻢ.
در ﻓﺮﻣﺎن ﻓﻮق ﺑﺮ ﮐﺎراﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن هﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻧﯿﺰ در
دو ﺑﻨﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮد:
 .۹ﮐﺎر ﭼﺎپ ﯾﮏ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺼﻮر در ﺑﺎﮐﻮ ﺑﺮای
ﭘﺨﺶ در اﯾﺮان و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ
در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ )ب( آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﻮد.
 .۱۰ﺑﻪ ادارﻩ ﻧﺸﺮﯾﺎت دوﻟﺘﯽ )ﺗﺤﺖ
ﻧﻈﺎرت ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺗﺤﺎد
ﺷﻮروی( )ﯾﻮدﯾﻦ( ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ
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ﭼﺎپ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ )ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ(
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزهﺎی ﭼﺎﭘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
»ﮔﻮپ« ﭼﯽ هﺎی ﺣﺰب و ارﺗﺶ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی
در واﻗﻊ ﻧﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات ﺑﻪ رهﺒﺮی
ﭘﯿﺸﻪوری در  ۲۱آذر ۱۳۲۴و ﻧﻪ ﺳﻘﻮط اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ درﺳﺖ
ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در  ۲۱آذر  ۱۳۲۵را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺟﺪا از اﺷﻐﺎل
ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ ﺳﺮخ و ﺳﭙﺲ ﺗﺨﻠﯿﻪ اﯾﺮان درﺳﺖ
درک ﮐﺮد و ﻓﻬﻤﯿﺪ.
درﺳﺎل  (۱۹۴۱) ۱۳۲۰آﻟﻤﺎن ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺣﻤﻠﻪ
ﮐﺮد .در اﯾﺮان ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت رﺿﺎﺷﺎﻩ ﺑﺎ آﻟﻤﺎن ﮔﺮم ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺳﺎس ﻧﮕﺮاﻧﯽ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ »ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ« آﻟﻤﺎن
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺴﮑﻮ دو ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ در ﻣﺮداد
ﻣﺎﻩ  ۱۳۲۰واﺣﺪ هﺎی ارﺗﺶ ﺳﺮخ را وارد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽ اﯾﺮان
ﮐﺮد .ﺑﻄﻮر هﻤﺰﻣﺎن ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺟﻨﻮب اﯾﺮان را اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮد.
در درون ارﺗﺶ ﺳﺮخ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎم »ادارﻩ ﮐﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ« )ﮔﻮپ() (GUPPﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ اش
ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﺮای اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ،ﻧﻈﺎم ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،و ﮐﺴﺐ
اﻋﺘﺒﺎر و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺮای ﻧﯿﺮو هﺎی اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ارﺗﺶ ﺳﺮخ ﺑﻮد.
در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺮان و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﻐﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎل اﯾﺮان،
اﮐﺜﺮﯾﺖ »ﮔﻮپ ﭼﯽ« هﺎی ارﺗﺶ ﺳﺮخ ﻋﺒﺎرت از »ﺷﺮق ﺷﻨﺎﺳﺎن
ﻧﻈﺎﻣﯽ« ﺑﻮد.
در ﺳﺎل هﺎی  ۱۹۳۰ارﺗﺶ ﺷﻮروی ﺑﺮای آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ ،ﺑﺴﯿﺠﯽ در داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎی ﺷﻮروی ﺑﻪ راﻩ اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ
ﻃﺒﻖ آن هﺰاران ﮐﺎدر ﺑﺎ داﻧﺶ ﺑﻪ زﺑﺎن ،ﺗﺎرﯾﺦ ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﺗﺠﺎرت،
ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﺸﻮر هﺎی ﻓﻌﺎل در ﺟﻨﮓ و ﯾﺎ
هﻤﺴﺎﯾﻪ ﺷﻮروی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ .ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻋﺒﺎرت از
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ و وزارت دﻓﺎع ﺷﻮروی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ زﺑﺎن و رﺷﺘﻪ ﺑﺨﺼﻮص داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯿﮑﺮد .در
ﻣﻮرد اﯾﺮان اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺳﺎﺳًﺎ از ﺟﻤﻬﻮری ﺷﻮروی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
از ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮان از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﻣﯿﺮزا اﺑﺮاهﯿﻤﻮف و
»ﺷﺎﻋﺮ ﺧﻠﻖ« ﺳﻠﯿﻤﺎن رﺳﺘﻢ ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﺟﺰو »ﭘﯿﺸﺎهﻨﮕﺎن« ادارﻩ
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ »ﮔﻮپ« ﺑﺮای ﻗﺒﻮﻻﻧﺪن ﻧﻈﺎم ﺷﻮروی ﺑﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯿﺎن
اﯾﺮان ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺎﻣﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻌﺮ ،ادﺑﯿﺎت و
ﺗﺒﻠﯿﻎ زﺑﺎن ﻣﺎدری اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪادﻧﺪ .زﯾﺮ دﺳﺖ اﯾﻦ ﻋﺪﻩ دﻩ هﺎ ﻧﻔﺮ
از اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﻪ ﺑﺎﮐﻮ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ
ﺗﻤﺎﯾﻼت ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ارﺗﺶ ﺳﺮخ و ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی در
آﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻓﺮاد اﯾﻦ ﮔﺮوﻩ ﻧﺴﺒﺘًﺎ ﺑﺰرگ از ﻗﺒﯿﻞ ﻏﻼم ﯾﺤﯿﯽ
داﻧﺸﯿﺎن )ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻨﮓ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﯿﺸﻪوری
ﺑﻌﺪ ازﻓﻮت او در ﺑﺎﮐﻮ( ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از اﺷﻐﺎل اﯾﺮان از ﻃﺮف ارﺗﺶ
ﺳﺮخ و ﯾﺎ هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آن ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎر هﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺗﺮ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات و ﮔﺮوﻩ هﺎی ﻣﺴﻠﺢ
آن ﯾﻌﻨﯽ »ﻓﺪاﺋﯿﺎن« ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﺑﻌﺪ از اﺷﻐﺎل آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺮان هﯿﺌﺘﯽ ﺑﻪ
رهﺒﺮی ﯾﮑﯽ ار دﺑﯿﺮان ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﻮروی ﺑﻨﺎم
ﻋﺰﯾﺰ ﻋﻠﯿﯿﻒ )ﭘﺪر زن ﺣﯿﺪر ﻋﻠﯿﯿﻒ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺪر ﺑﺰرگ رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮری ﮐﻨﻮﻧﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن( ﺑﺎ دﻋﻮت ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﻧﯿﺮوهﺎی ارﺗﺶ
ﺷﻮروی در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ آﻣﺪ ﺗﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب »ﮔﻮپ« و »ادارﻩ
ﮐﺸﻔﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ« رواﺑﻂ ارﺗﺶ ﺳﺮخ را ﺑﺎ روﺷﻨﻔﮑﺮان و اﻓﺮاد
ﺑﺎﻧﻔﻮذ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﻠﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺮان ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﮐﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوﻩ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺮان ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ
زﺑﺎن و ﻓﺮهﻨﮓ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ ،ﻓﺮق آن ﺑﺎ زﺑﺎن و
ﻓﺮهﻨﮓ ﺣﺎﮐﻢ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﺮان و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻗﻮم ﮔﺮاﺋﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ
ﺑﻮد .ﻣﯿﺮزا اﺑﺮاهﯿﻤﻮف ﺑﻌﺪ هﺎ در ﻣﻘﺎﻟﻪ »اوﺟﺎﻟﯿﻐﯿﻦ ﺣﮑﻤﺘﯽ«
)آذرﺑﺎﯾﺠﺎن (۱۹۸۳-۵ﻧﻮﺷﺖ» :ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﯾﻢ ﺳﺮﺑﺎزان زﯾﺎدی آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺎ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻘﺎﺗﯽ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ

ارﺗﺶ ﺳﺮخ» ،ﮔﻮپ« و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﯿﺸﻪوری

و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دوﺳﺘﺎﻧﻪ ای را ﮐﻪ از هﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ و
ارﺗﺶ ﻣﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪﻩ ﺑﻮد ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﯿﻨﻤﻮدﯾﻢ«.
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﺳﯿﻊ ﻗﻮم ﮔﺮاﺋﯽ و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﮔﺬﺷﺖ .ارﮔﺎن اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت روزﻧﺎﻣﻪ »وﻃﻦ ﯾﻮﻟﻮﻧﺪا«
ﺷﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺳﺮدﺑﯿﺮش ﺧﻮد ﻣﯿﺮزا اﺑﺮاهﯿﻤﻮف ﺑﻮد .ﻣﯿﺮزا
اﺑﺮاهﯿﻤﻮف ﺑﻌﺪ هﺎ ﻧﻮﺷﺖ» :ﺑﺮای آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯿﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ از
ﻣﺪارس ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ادﺑﯿﺎت ﺑﺰﺑﺎن ﻣﺎدری ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻧﮑﺎر هﻮﯾﺖ ،ﻣﻠﯿﺖ ،ﺗﺎرﯾﺦ و زﺑﺎﻧﺸﺎن در دوران اﺳﺘﺒﺪاد
رﺿﺎﺷﺎهﯽ ﺗﺤﺖ ﻇﻠﻢ و ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،روزﻧﺎﻣﻪ »وﻃﻦ
ﯾﻮﻟﻮﻧﺪا« ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ درﺧﺸﯿﺪ») «.ﺳﺎل هﺎی
 ،«۷۰-۱۹۲۰ﺑﺎﮐﻮ .(۱۹۷۹
اﻗﺪاﻣﺎت دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎر ﻋﺰﯾﺰ ﻋﻠﯿﯿﻒ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻮروی ،ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﻮروی ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوﻩ هﺎی
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺗﺌﺎﺗﺮ و دﻋﻮت از اﭘﺮا هﺎی ﺷﻬﺮ هﺎی ﺷﻮروی ﺑﺮای
اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺷﻬﺮ هﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺮان ﺑﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭼﻨﺪان ﮔﺮم
ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺮان روﺑﺮو ﻧﺸﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ
در  ۱۲ﺷﻬﺮﯾﻮر » ۱۹۲۴ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن« ﺑﻪ
رهﺒﺮی ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﭘﯿﺸﻪ وری ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ و ﺷﺎﺧﻪ آدرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ﺧﻮد را ﻣﻨﺤﻞ ﮐﺮدﻩ ﺑﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﭘﯿﻮﺳﺖ.
رهﺒﺮی ﻓﺮﻗﻪ اﺑﺘﺪا از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ هﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ »ﮐﺸﻮر هﺎی
دوﺳﺖ« ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯿﻬﺎی اﯾﺮان ﮐﻪ »در آﺳﺘﺎﻧﻪ
ﻧﺎﺑﻮدی از ﺳﻮی ارﺗﺶ اﯾﺮان ﻗﺮار دارﻧﺪ« ﺑﺸﺘﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺗﺮ ﺑﺎ ﺻﺪور
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ »ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ« ﺑﺮای »ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﻠﯽ« ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در واﻗﻊ ارﺗﺸﯽ در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪش »ﻣﺒﺎرزﻩ« ﮐﺮد زﯾﺮا هﻤﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ارﺗﺶ اﯾﺮان
ﮐﻪ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ورود ارﺗﺶ ﺳﺮخ ﺑﻪ
ﺗﻬﺮان ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻩ و ﯾﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۱آذر  ۱۳۲۴ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات در
ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﯿﺸﻪ وری ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺪ.
روزﻧﺎﻣﻪ »وﻃﻦ ﯾﻮﻟﻮﻧﺪا« ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ داد اﻣﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ای
ﺑﻨﺎم »آذرﺑﺎﯾﺠﺎن« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ارﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﻓﺮﻗﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ آن
ﺷﺪ .هﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ »آذرﺑﺎﯾﺠﺎن« در دﺳﺖ ﺷﻮروی هﺎ ﺑﻮد اﻣﺎ
ﺑﺴﯿﺎری از آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ هﺎی اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در آن ﻣﯿﻨﻮﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺨﺶ
ﻣﻬﻤﯽ از ﺳﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ هﺎ را ﺧﻮد ﭘﯿﺸﻪ وری ﻣﯿﻨﻮﺷﺖ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در دوران ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﯿﺸﻪ
وری رﺷﺪ ﮐﺮد ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﻪ
ﺗﺮﮐﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ آن هﻢ ﺳﺮﺷﺎر از ﺗﻌﺮﯾﻒ
و ﺗﻮﺻﯿﻒ زﺑﺎن و ﻓﺮهﻨﮓ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی و ﺑﺨﺼﻮص
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ واﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﻮد ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻓﺴﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان
»ﮔﻮپ« )»ادارﻩ ﮐﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ«( ﻃﺮاﺣﺎن اﺻﻠﯽ آن ﺑﻮدﻧﺪ.
»ادﺑﯿﺎت ﺣﺴﺮت« و »ﺟﺪاﺋﯽ« و »ﻧﻘﺶ ارس در ﺟﺪا ﮐﺮدن
ﻗﻬﺮی دو ﭘﺎرﭼﻪ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ واﺣﺪ« از اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
رواج ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ »وﻃﻦ ﯾﻮﻟﻮﻧﺪا«» :اﺣﺴﺎس وﻃﻨﺪوﺳﺘﯽ
هﺮ روز ﻗﻮﯾﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد  .ﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﻌﺎر ﺑﯽ اهﻤﯿﺘﯽ
ﻣﯿﻨﻮﺷﺘﻨﺪ اﮐﻨﻮن آﺛﺎر ﺣﻤﺎﺳﯽ در ﻣﻮرد وﻃﻦ ،ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﺳﺘﺎرﺧﺎن
ﻣﯿﺴﺮاﯾﻨﺪ«.
در  ۱۱اردی ﺑﻬﺸﺖ  ۱۳۲۵ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻗﻮام ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﻋﺪﻩ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮ و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ارﺗﺶ ﺷﻮروی ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺮان
و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽ اﯾﺮان ﮐﺮد .ﺗﺎ ﺳﻘﻮط ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ ﻓﻘﻂ
 ۷-۶ﻣﺎﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد.
در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺸﺮوی ارﺗﺶ اﯾﺮان و اﺣﯿﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺮان ﺻﺪ هﺎ وﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻃﺮﻓﺪاران ﻓﺮﻗﻪ ﭼﻨﺪ
هﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎدر هﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻓﺮﯾﺪون اﺑﺮاهﯿﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﺑﺰرگ رهﺒﺮان ﻓﺮﻗﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺷﻌﺎر ﻣﻌﺮوف ﭘﯿﺸﻪوری ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻔﺖ

١٣

»ﺋﻮﻟﻤﮏ وار ،دؤﻧﻤﮏ ﯾﻮخ« )ﻣﺮگ هﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﯿﺴﺖ( ﺑﻪ
ﺷﻮروی ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﺮزا اﺑﺮاهﯿﻤﻮف و دﯾﮕﺮ»ﮔﻮپ« ﭼﯽ هﺎی ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی و ارﺗﺶ ﺳﺮخ ﻗﺒﻞ از هﻤﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎم هﺎی ﺧﻮب در ﺑﺎﮐﻮ ﺑﻪ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ
دادﻧﺪ و ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد را از »ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺟﻨﻮب« ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ ﺑﻌﻀﯽ آﻣﺎر  ۵۰۰ﺗﺎ ﺳﻪ هﺰار ﻧﻔﺮ از ﮐﺎدر هﺎی ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات
هﻢ ﺑﻪ ﺷﻮروی ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺎﻋﺮان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ
»ادﺑﯿﺎت ﺣﺴﺮت« از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮔﻠﮕﻮن در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد
اداﻣﻪ دادﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ دم ﺑﺮ ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻏﺮب ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ هﺎی دﯾﮕﺮ اﺻﻼ اﯾﺮان را
ﺗﺮک ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺗﺮﺟﯿﺢ دادﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﻄﺮ زﻧﺪان و اﻋﺪام ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی »ادﺑﯿﺎت ﺣﺴﺮت« و »ﮔﻮپ« ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺲ ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺒﯽ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺪرت
هﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻗﻮﻣﯽ و ﺑﺨﺼﻮص زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت
هﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،دوﻟﺖ هﺎی اﯾﺮان از آن ﭘﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ
زﺑﺎن هﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯽ آذری و ﮐﺮدی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﮏ و
ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ در ﻋﻤﻞ ﻣﺎﻧﻊ آن ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﭘﻬﻠﻮی و ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،اﮔﺮ ﭼﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ زﺑﺎن هﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﺎدﻩ ای ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎدﻩ
ﭘﺎﻧﺰدهﻢ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ »آزاد« ﺷﻤﺮدﻩ ﺷﺪ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاﺋﯽ در ﻧﯿﺎﻣﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺤﺚ هﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در دورﻩ
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری آﻗﺎی ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،ﻋﻤﻼ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
اﻣﺮوزﻩ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ  ۷۰ﺳﺎل از  ۲۱آذر ،۱۳۲۶
دوﻟﺘﻤﺪاران اﯾﺮان ،دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ هﻢ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ ،ﻣﯿﺨﻮاهﻨﺪ هﻨﻮز
از ﺗﺠﺮﺑﻪ  ۲۱آذر هﻤﭽﻮن ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺧﻄﺮ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺒﯽ و دﺳﺖ
اﻧﺪازی ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﻮدﻩ هﻤﭽﻨﺎن ﻣﺎﻧﻊ از اﺟﺮاﺋﯽ ﺷﺪن
ﻣﺎدﻩ  ۱۵ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ
اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﺨﺼﻮص در ﺳﺎل هﺎی اﺧﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭼﻨﺪان
ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دوﻟﺖ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺮدم هﻢ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ دوﻟﺖ اﯾﺮان ،ﭼﻪ در داﺧﻞ و ﭼﻪ در ﺧﺎرج
ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ ،هﻨﻮز ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ اداﻣﻪ
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ازﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ زﺑﺎن هﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،ﺑﺨﺼﻮص در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﮑﻪ ﺟﻠﻮی ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﺗﺠﺰﯾﻪ را ﺑﮕﯿﺮد،
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﻗﻮم ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ
ﺷﺪت هﻢ ﺑﺒﺨﺸﺪ .ﺑﻪ هﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ،ﻋﺪم آزادی ﺗﺤﺼﯿﻞ زﺑﺎن
ﻣﺎدری ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﺻﻠﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ در دﺳﺖ اﯾﻦ
ﻧﯿﺮو هﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ هﺎ اﻣﺮوزﻩ ﻇﺎهﺮا ﺑُ ّﺮاﺋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﭼﻨﺪان دﻟﯿﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
دوﻟﺖ هﻤﭽﻨﺎن از اﺟﺮای آن ﻣﺎدﻩ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﺮاﻧﻪ ﻃﻔﺮﻩ
رود�آن هﻢ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ دﻟﯿﻞ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﯾﻦ اﮐﺮاﻩ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺎ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ اﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺸﮑﻼت و ﭼﺎﻟﺶ هﺎ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ .اﻣﺎ ﺳﻮال اﺻﻠﯽ در ﺟﺎی
دﯾﮕﺮی اﺳﺖ :آﯾﺎ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻞ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ؟
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از:
David Nissman: The Soviet Union and
Iranian Azerbaijan. Use of Nationalism for
Political Penetration, 1986
Touraj Atabaki: Azerbaijan: Ethnicity and
the Struggle for Power in Iran, 2000

 ٨ﮔﺰارش رﻣﺰی ﺳﻔﺎرت ﺷﻮری
درﺑﺎرﻩ »ﺟﻨﺒﺶ« ﮔﯿﻼن
ﺳﺮی« از ﺳﻔﺎرت ﺷﻮروی در ﺗﻬﺮان
ﯾﮏ ﮔﺰارش »ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ّ
)دﺳﺎﻣﺒﺮ ،۱۹۴۵آذر  (۱۳۲۴ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات در ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪهﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺷﻮروی و ﭘﯿﺸﻪ وری ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯿﮑﺮدﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،در ﮔﯿﻼن ﻧﯿﺰ هﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﯾﮏ
»ﺟﻨﺒﺶ« ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری وﺳﯿﻊ آﻏﺎز
ﺷﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ هﺎ ﺑﺎ ﺗﺮدﯾﺪ و ﺑﯽ ﻣﯿﻠﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب
ﺗﻮدﻩ روﺑﺮو ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »ﺟﻨﺒﺶ ﮔﯿﻼن« ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﺷﺪﻩ ،درﺑﺎرﻩ ﺗﺮدﯾﺪ هﺎی ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻤﻬﻮری ﺷﻮروی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺧﻮد ﭘﯿﺸﻪ وری ﺑﺮای
ﺷﺮوع هﺮﭼﻪ زودﺗﺮ »اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ« ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻩ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺳﻨﺪ را ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮول روﻣﺎﻧﻮوﯾﭻ ﮐﻮزﻟﻮف ﮐﻪ آن
زﻣﺎن ﻇﺎهﺮا ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺳﻔﺎرت ﺷﻮروی در ﺗﻬﺮان ﺑﻮدﻩ آﻣﺎدﻩ ﮐﺮدﻩ
ﺑﺼﻮرت رﻣﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻘﻮط ﺷﻮروی
ﺳﺮی« ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ
در ﺳﺎل  ۱۹۸۹ﺑﺼﻮرت »ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ّ
از ﺳﻘﻮط ﺷﻮروی هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آرﺷﯿﻮ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ
روﺳﯿﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻇﺎهﺮا از اﯾﻦ ﺳﻨﺪ دو ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮ
ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﻦ ﺳﻨﺪ در »آرﺷﯿﻮ دوﻟﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن« در ﺑﺎﮐﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯿﺸﻮد:
RGASPI, f. 82, op. 2, d. 1221, ll. 29-30
هﻤﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﻃﺮف ﺟﻤﯿﻞ ﺣﺴﻨﻠﯽ )ﺑﺎﮐﻮ( دﺳﺘﺮس ﺷﺪﻩ،
از ﻃﺮف ﮔﺮی ﮔﻠﺪ ﺑﺮگ )ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻨﮓ ﺳﺮد در ﻣﻮﺳﺴﻪ
وودرو وﯾﻠﺴﻮن( ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ
اﺟﺎزﻩ از ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻨﮓ ﺳﺮد از ﻃﺮف اﻟﻨﺎز اﻓﺮوزی ﻓﺮ
ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و از ﻃﺮف ﻋﺒﺎس ﺟﻮادی وﯾﺮاﯾﺶ ﺷﺪﻩ در
ﺗﺎرﻧﻤﺎی »ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺻﻞ روﺳﯽ
ﺳﻨﺪ و ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﺪود ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ار اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ،دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی
اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ اﻣﻀﺎء ﮐﺮدﻩ دﺑﯿﺮ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﻮروی
ﻣﯿﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺎﻗﺮوف را ﻣﺴﺌﻮل رهﺒﺮی ،ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای »اﻗﺪام
ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ و
دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎن هﺎی اﯾﺮان ﺷﻤﺎﻟﯽ« ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﯿﺸﻪ وری ﺑﺎ
ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رهﺒﺮان ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﻮروی
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﮔﯿﻼن و ﺣﺘﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﺰو
اﺳﺘﺎن هﺎﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺷﻮروی در آن هﺎ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺧﻮدﻣﺤﺘﺎری ﯾﺮاﻩ ﺑﯿﺎﻧﺪازد و رهﺒﺮی ﮐﻨﺪ.
از ﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﺎم هﺎﺋﯽ ﮐﻪ در »ﺳﻨﺪ ﮔﯿﻼن« ذﮐﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ،
ﻣﯿﺮزا اﺑﺮاهﯿﻤﻮف )آﮐﺎدﻣﯿﮏ( و ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ اوف دو ﻣﻌﺘﻤﺪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺮﺟﻌﻔﺮ ﺑﺎﻗﺮوف و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﺨﺼﯽ او در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﮐﺎر هﺎی ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات را از ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ادارﻩ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .ﻧﺎم
ﻣﯿﺮزا اﺑﺮاهﯿﻤﻮف ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﺠﺰﯾﻪ
ﺳﺮی اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ هﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ
ﻃﻠﺒﯽ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺮان در ﻓﺮﻣﺎن ّ
ﺑﻮد .رﺿﺎ روﺳﺘﺎ ،ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﮐﺎﻣﺒﺨﺶ و ﺑﺰرگ ﻋﻠﻮی از رهﺒﺮان
ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.
و اﻣﺎ ﻣﺘﻦ »ﮔﺰارش رﻣﺰی« ﺳﻔﺎرت ﺷﻮروی در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ
ﻣﺴﮑﻮ در ﻣﻮرد »ﺟﻨﺒﺶ ﮔﯿﻼن« ،ﻣﻮرﺧﻪ اول ژاﻧﻮﯾﻪ :۱۹۴۶
}ﺳﺮﺑﺮگ  :داﯾﺮﻩ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در
ﻧﺰد ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ
اﺗﺤﺎد )ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ({

٩

١٤

ﺗﻠﮕﺮام رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﺷﺪﻩ
از اﯾﺮان
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺷﺪﻩ در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮑﻢ ژاﻧﻮﯾﻪ ، ۱۹۴۶
ﺷﻤﺎرﻩ ۲۱۴۰/۴
درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ داﯾﺮﻩ رﻣﺰ
) دراﺻﻞ ۲۹:م دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۱ ( ۱۹۴۵ژاﻧﻮﯾﻪ
۱۹۴۶
رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ داﯾﺮﻩ رﻣﺰ ۱ ،ام ژاﻧﻮﯾﻪ
۱۹۴۶
) ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪﻩ در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ  ،دﺳﺖ ﻧﻮﯾﺲ در
ﻧﺴﺨﻪ ﻇﺎهﺮا ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ  « :ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﯿﻠﯿﻦ.
ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم داد؟  ۳ژاﻧﻮﯾﻪ  ، ۱۹۴۶و
 .ﻣﻮﻟﻮﺗﻮف(
در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮ » :ﻋﻀﻮ
)ﯾﺎدداﺷﺖ دﺳﺖ ﻧﻮﯾﺲ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ
ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ » :رﻓﯿﻖ ﺳﯿﻠﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎﻩ ﻣﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال را ﺑﻪ رﻓﯿﻖ ﺑﺎﻗﺮوف ﻓﺮﺳﺘﺎد.
« در ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮ» :ﻋﻀﻮ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی .اوﻟﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﯾﺎدداﺷﺖ
رﻓﯿﻖ ﻣﻮﻟﻮﺗﻮف ﺑﻪ رﻓﯿﻖ س )ﺳﯿﻠﯿﻦ( ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ
ﺷﺪ(.
)ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ  :ﺷﺶ روﻧﻮﺷﺖ ﭼﺎپ ﺷﺪ ،ﻧﺴﺨﻪ
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ  :ﺳﻪ روﻧﻮﺷﺖ ﭼﺎپ ﺷﺪ(
) دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ رﻓﯿﻖ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ(
 -۱ﺑﻪ رﻓﯿﻖ ﻣﻮﻟﻮﺗﻮف
 -۲ﺑﻪ رﻓﯿﻖ ﺑﺮﯾﺎ
 -۳ﺑﻪ رﻓﯿﻖ ﻣﺎﻟﻨﮑﻮف
 -۴ﺑﻪ رﻓﯿﻖ دﮐﺎﻧﻮزوف }ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺖ ﻧﻮﯾﺲ
در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮ{
 -۵ﺑﻪ رﻓﯿﻖ ﭘﺎﻧﯿﻮﺷﮑﯿﻦ }ﻣﯿﺎن ﻧﺎم هﺎی
ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ{
 -۶او/اس }ﻣﯿﺎن ﻧﺎم هﺎی ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ
در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ{
 -۷دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﻪ )ﺑﻪ رﻓﯿﻖ ﻣﯿﮑﻮﯾﺎن(
 -۸دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﻪ )ﺑﻪ رﻓﯿﻖ ژداﻧﻮف(
ﺑﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﻮف)اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ(
در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۲دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﮔﯿﻼن از رﺷﺖ
درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رﻋﺎﯾﺎ و
دهﻘﺎﻧﺎن  ،ﻣﻼﮐﯿﻦ  ،ﻃﺒﻘﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮ و ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺤﻠﯽ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ رﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮد .اﻏﻠﺐ روزﻧﺎﻣﻪ
هﺎی ﭼﭙﮕﺮا اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ را در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۵ ، ۲۴و
 ۲۶دﺳﺎﻣﺒﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
زﯾﺮ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ  :ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎء ،
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﮏ رژﯾﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ  ،ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮد
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ دزدان و رﺷﻮﻩ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن از دﺳﺘﮕﺎﻩ
دوﻟﺘﯽ  ،اﯾﺠﺎد اﻧﺠﻤﻦ هﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و وﻻﯾﺘﯽ و
اﺧﺘﺼﺎص  ۵۰درﺻﺪ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺟﻤﻊ اوری ﺷﺪﻩ
در اﺳﺘﺎن )ﮔﯿﻼن � ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت و
ﻧﻬﺎدهﺎی ﻣﺤﻠﯽ .ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻩ  ،ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ
ﺗﻠﮕﺮاف ﺷﺪ .درﺗﻠﮕﺮاف ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺎرﻩ
ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻃﯽ  ۱۰روز) ،آﻧﻬﺎ ﺧﻮد-،ﻣﺘﺮﺟﻢ( اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯽ
را آﻏﺎز ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد .ﮐﻤﯿﺘﻪ ای هﺸﺖ ﻧﻔﺮﻩ
ﺑﺮای رهﺒﺮی ﺟﻨﺒﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .ﺗﺮدﯾﺪهﺎﯾﯽ در
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش
ﺟﻨﺒﺶ در ﮔﯿﻼن ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﻣﺎﻩ ﭘﯿﺶ ﺑﺎ
دﺳﺘﻮر ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی رﺿﺎ روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ رﻓﺘﻪ
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ﺑﻮد و در آن ﺟﺎ ﻣﯿﺮزا اﺑﺮاهﯿﻤﻮف و ﭘﯿﺸﻪ وری
ﺑﻪ وی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻮرا اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ
را در ﮔﯿﻼن آﻏﺎز ﮐﻨﺪ و ﻧﻘﺸﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
را ﻧﯿﺰ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ روﺳﺘﺎ ﻣﺮا
از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﻮد  ،ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادم
ﮐﻪ ﻓﻮرا هﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ رﻓﻘﺎی ﻣﺎ در هﯿﺌﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ )ﺳﻔﺎرت ﺷﻮروی�،ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﮔﺰارش
ﮐﻨﺪ .درآن ﺟﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ او )روﺳﺘﺎ�،ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﮔﻔﺘﻨﺪ
هﯿﭻ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ درﻣﻮردﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در
ﮔﯿﻼن وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺮﻋﮑﺲ  ،ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ
اﯾﻦ رﻓﻘﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻓﺮاد
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﯿﻼن ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ هﺎی زودهﻨﮕﺎم ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺤﻠﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
روﺳﺘﺎ و ﮐﺎﻣﺒﺨﺶ رﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ در ﺑﺎزﮔﺸﺘﺸﺎن ﺟﻠﺴﻪ ای ﺑﺎﺣﻀﻮر
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻗﺸﺎرﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم در ﮔﯿﻼن ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ  ،اوﻟﺘﯿﻤﺎﺗﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪﻩ و ﺑﻪ دوﻟﺖ
ارﺳﺎل ﺷﺪ و هﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ای اﯾﺠﺎد ﺷﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ اوﻟﺘﯿﻤﺎﺗﻮم ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺤﻠﯽ
ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ رﺳﯿﺪ  ،اﻣﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ
از ﺗﺪارک اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺒﻮد.
ﺑﺰرگ ﻋﻠﻮی در هﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ  ،ﻣﯿﺮزا
ﺣﺴﻦ اوف و ﭘﯿﺸﻪ وری ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ )آﻏﺎز�،
ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﮔﯿﻼن ﺿﺮوری اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ روﺳﺘﺎ ﺳﭙﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ او
در ﺧﻮاب ﺑﻮد .ﻋﻠﻮی ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ
هﯿﺌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ درﮔﯿﻼن را
ﻧﺪادﻩ اﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ اوف ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد
او دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺸﻮد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا اﺟﺎزﻩ ﮔﺮﻓﺖ.
هﺮ دواﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ دوﺑﺎرﻩ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ در
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ﺷﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت
در ﮔﯿﻼن اﻏﺎز ﺷﻮد و ﮐﻤﯿﺘﻪ ای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد و
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ در ﺑﺎرﻩ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دادﻩ
ﻧﺸﺪﻩ  ،ﭘﺲ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ )ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی
ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ- ،ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ
ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎزی
ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ رﻓﻘﺎﯾﻤﺎن در هﯿﺌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ را از
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﮔﺎﻩ ﮐﺮدم .ﻧﻔﺮ دوم ﻗﻮل داد هﻤﻪ
ﺗﺮدﯾﺪهﺎی اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ
و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ در ﮔﯿﻼن ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل
ﻣﺎﺳﺖ و هﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺆ ﺗﻔﺎهﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی
وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﮐﻮزﻟﻮف
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ﮐﺘﺎب »ﺧﺎﻃﺮات ژﻧﺮال ﻏﻼم ﯾﺤﯿﯽ ) «(٢٠٠٦-١٩٠٦ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ٢٠٠٦در ﺑﺎﮐﻮ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯽ آذری ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺳﻮاﻻت و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺎﺟﺮای ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺎﻓﮑﻨﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ
آهﻨﮓ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ هﻤﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺣﻮادث در ﺗﻌﺮﯾﻒ
و ﯾﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﻟﻒ ﮐﺘﺎب ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد ﻏﻼم ﯾﺤﯿﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺳﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺘﺎب )ص  ٧٨ﺗﺎ
 (٨٢ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮزدهﻢ ﺗﺎ -٢٢ام آذر  ١٣٢٥ﯾﻌﻨﯽ روزهﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
و ﻓﺮار رهﺒﺮی ﻓﺮﻗﻪ ﺑﻪ ﺷﻮروی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺴﻨﺪﻩ ﺧﻮاهﯿﻢ
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ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺧﺎﻃﺮات ﻏﻼم ﯾﺤﯿﯽ از زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﻣﯿﺸﻮد
ﮐﻪ او ﺑﻌﺪ از ﻗﺮارداد ﺗﺤﻮﯾﻞ زﻧﺠﺎن از ﻃﺮف ﻓﺮﻗﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﺮﮐﺰی ،هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ دﺳﺘﻪ هﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻋﻘﺐ
ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺑﺎ ﻓﺮض راﺳﺘﮕﻮﺋﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات ،ﺧﻼﺻﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ او در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ
ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ:
او ﺗﺎ -١٩ام و ﯾﺎ -٢٠ام آذر  ١٣٢٥در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻏﻼم ﯾﺤﯿﯽ دو ﭼﯿﺰ ﻣﺘﻀﺎد ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :از ﺳﻮﺋﯽ او ادﻋﺎ
ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﻠﻪ دوﺑﺎرﻩ ﺑﻪ زﻧﺠﺎن را داﺷﺘﻨﺪ و از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﻋﻼوﻩ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ »وﺿﻊ ﻣﺎ هﯿﭻ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﺒﻮد« و »ﺗﻮپ
هﺎی ﻣﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻧﺪاﺷﺖ «.ﺑﻌﺪ ﻋﻼوﻩ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ »درﺳﺖ هﻤﺎن وﻗﺖ
ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺗﺒﺮﯾﺰ دﺳﺘﻮر آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون هﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﯽ )ﻧﻈﺎﻣﯽ(
ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮوﯾﻢ «.اﻣﺎ او ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﺗﺮک اﯾﺮان و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺷﻮروی ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .هﻤﺎن ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ
او ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯿﺎﻧﻪ را ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪﻩ و ﺟﻮﯾﺎی
ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺪﻩ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺻﺤﺒﺖ دﺳﺘﻮر دادﻩ
اﺳﺖ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ » ٢٠٠هﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل دوﻟﺖ« را »ﺟﻬﺖ
ﺧﺮج ﺑﺮای ﻓﺪاﺋﯿﺎن« ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮدازد .ﻏﻼم ﯾﺤﯿﯽ از ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﯿﭙﺮﺳﺪ ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻘﺪر اﺳﺖ؟ او ﺟﻮاب ﻣﯿﺪهﺪ  ٢٠٠هﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل دوﻟﺖ و  ٨٠هﺰار ﺗﻮﻣﺎن »ﭘﻮل ﻣﺮدم «.او ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ
»دﺳﺘﻮر دادم  ٢٠٠هﺰار ﺗﻮﻣﺎن را ﺑﺮاى ﺧﺮج ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ و
آن  ٨٠هﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل ﻣﺮدم در ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻤﺎﻧﺪ) «.در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ،
از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﺠﺎ ،ادﻋﺎ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﻼم ﯾﺤﯿﯽ هﻨﮕﺎم ﭘﻨﺎهﻨﺪﻩ
ﺷﺪن ﺑﻪ ﺷﻮروی ﮔﻮﯾﺎ »دو و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل« از ﭘﻮل دوﻟﺖ را
ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻮروى ﺑﺮدﻩ اﺳﺖ(.
ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻏﻼم ﯾﺤﯿﯽ ﻇﺎهﺮا ﻧﻤﯿﺪاﻧﺪ و ﯾﺎ ﻧﻤﯿﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
ﺑﺰودی ﺑﻪ ﺷﻮروی ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﺮﯾﺨﺖ .ﻇﺎهﺮا ﺻﺒﺢ روز -٢١ام آذر
او ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻗﻪ رﻓﺘﻪ ﺳﺮاغ ﭘﯿﺸﻪ
وری را ﻣﯿﮕﯿﺮد .اﻣﺎ در ﺟﻮاب ،هﻤﻪ ﺑﻪ او ﺑﺎ ﺣﯿﺮت ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ ﻣﯿﺨﻮاهﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﮕﺮ از ﺗﺤﻮﻻت اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺨﺒﺮ هﺴﺘﯽ؟
ﺑﻌﺪ ﻣﯿﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﯿﺮﯾﺎ ﺑﺠﺎی ﭘﯿﺸﻪ وری ﺻﺪر ﻓﺮﻗﻪ ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ.
هﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻏﻼم ﯾﺤﯿﯽ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﻓﺪاﺋﯽ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﭘﯿﺸﻪ وری هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ دو ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از دﯾﮕﺮ
رهﺒﺮان درﺟﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻗﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ را ﺑﺴﻮی ﻣﺮز ﺟﻠﻔﺎ ﺗﺮک ﮐﺮدﻩ
ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ هﻢ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از رهﺒﺮان
درﺟﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻗﻪ از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺨﺺ اول ﻓﺮﻗﻪ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .اﻣﺎ در هﻤﯿﻦ ﺟﺎ او ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ »ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮوﯾﻢ« )ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺷﻮروی ﺗﺮک ﮐﻨﯿﻢ( اﻣﺎ ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﺪ
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺑﻪ او اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻏﻼم ﯾﺤﯿﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ ای هﻢ اﺷﺎرﻩ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻟﺐ
اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺑﺎرﻩ ﻓﺮﯾﺪون اﺑﺮاهﯿﻤﯽ دادﺳﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺎ ﺣﮑﻢ او دﻩ هﺎ ﻧﻔﺮ اﻋﺪام ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﻏﻼم
ﯾﺤﯿﯽ ﻗﺒﻞ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﻮی ﻣﺮز ﺷﻮروی اﺑﺮاهﯿﻤﯽ را ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ
ﮐﻪ »ﺑﺎ اﺣﻮاﻟﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻧﺎراﺣﺖ« ﺑﻪ ﻏﻼم ﯾﺤﯿﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ »وﻗﺘﯽ
رﻓﻘﺎ ﻣﯿﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ هﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮوم و ﺑﻬﻤﯿﻦ
ﺟﻬﺖ ﻣﻦ هﻢ هﻤﯿﻨﺠﺎ ﻣﯿﻤﺎﻧﻢ «.ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺪون اﺑﺮاهﯿﻤﯽ
ﺑﻌﺪ هﺎ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﺗﯿﺮﺑﺎران ﻣﯿﺸﻮد.
ﻏﻼم ﯾﺤﯿﯽ آﻧﮕﺎﻩ اﺑﺘﺪا ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش راﺑﺎ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻠﯽ ﮐﻪ
»ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ« ﺑﻪ ﻣﺮز ﺟﻠﻔﺎ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺪ و ﺑﻌﺪ ﺧﻮدش ﻣﺪﺗﯽ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﻓﺪاﺋﯽ هﺎ )ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﯽ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ( ﻣﯿﺸﻮد و
ﺳﭙﺲ ﺳﻮار اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻠﯽ ﮐﻪ »ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ« ﺷﺪﻩ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﻧﺪ
ﺑﻪ ﺟﻠﻔﺎ ﻣﯿﺮود .او درآﻧﺠﺎ ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﭼﯽ هﺎ و ﺧﺎﻧﻮادﻩ
هﺎﯾﺸﺎن در آﻧﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .ﻣﺮزﺑﺎﻧﺎن ﺷﻮروی ﺑﻪ او و ﺧﺎﻧﻮادﻩ
اش هﻢ اﺟﺎزﻩ ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﻣﺮز و ورود ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی را ﻣﯿﺪهﻨﺪ.
ﻏﻼم ﯾﺤﯿﯽ در ﺑﺎرﻩ ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﭼﯿﺰ ﻣﺸﺨﺼﯽ

ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﺪ اﻣﺎ ﺣﺎدﺛﻪ ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﻣﺮز ﺟﻠﻔﺎ ﺑﺎﯾﺪ  ٢١و ﯾﺎ -٢٢ام
آذر ﺳﺎل  ١٣٢٥ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻏﻼم ﯾﺤﯿﯽ داﻧﺸﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻧﯿﺮوی »ﻓﺪاﺋﯿﺎن« ﻓﺮﻗﻪ
دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ
»ﻗﺰﻟﺒﺎش« ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﻓﺮﻗﻪ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
) (١٣٢٥-١٣٢٤را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪاد .ﻏﻼم ﯾﺤﯿﯽ در ﮐﻮدﮐﯽ
هﻤﺮاﻩ ﭘﺪرش ﺑﺮای ﮐﺎر در ﻣﻌﺎدن ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﻮ رﻓﺘﻪ و در آﻧﺠﺎ
ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .در اوج ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ هﺎی
اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ در ﺳﺎل هﺎی  ٣٧-١٩٣٦اﮐﺜﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺑﺎﮐﻮ
را اﺧﺮاج ﮐﺮدﻩ ﺑﻪ اﯾﺮان ﭘﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .اﻋﻀﺎی رهﺒﺮی ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان را هﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺎﮐﻮ و دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻮروی ﻓﺮار ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ اﻋﺪام ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دورﻩ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﻮد و ﻣﺴﮑﻮ
ﺗﻼش داﺷﺖ هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻼن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ،در
ﮐﺸﻮر هﺎی هﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺟﺎی ﭘﺎی ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺎز
ﮐﻨﺪ.
در ﺳﺎل هﺎی  ۱۹۳۰ارﺗﺶ ﺷﻮروی ﺑﺮای آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ ،ﺑﺴﯿﺠﯽ در داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎی ﺷﻮروی ﺑﻪ راﻩ اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ
ﻃﺒﻖ آن هﺰاران ﮐﺎدر ﺑﺎ داﻧﺶ ﺑﻪ زﺑﺎن ،ﺗﺎرﯾﺦ ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﺗﺠﺎرت،
ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﺸﻮر هﺎی ﻓﻌﺎل در ﺟﻨﮓ و ﯾﺎ
هﻤﺴﺎﯾﻪ ﺷﻮروی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ .ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻋﺒﺎرت از
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ و وزارت دﻓﺎع ﺷﻮروی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ زﺑﺎن و رﺷﺘﻪ ﺑﺨﺼﻮص داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯿﮑﺮد .در
ﻣﻮرد اﯾﺮان اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺳﺎﺳًﺎ از ﺟﻤﻬﻮری ﺷﻮروی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
از ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮان از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﻣﯿﺮزا اﺑﺮاهﯿﻤﻮف و
»ﺷﺎﻋﺮ ﺧﻠﻖ« ﺳﻠﯿﻤﺎن رﺳﺘﻢ ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﺟﺰو »ﭘﯿﺸﺎهﻨﮕﺎن« ادارﻩ
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ »ﮔﻮپ« ﺑﺮای ﻗﺒﻮﻻﻧﺪن ﻧﻈﺎم ﺷﻮروی ﺑﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯿﺎن
اﯾﺮان ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺎﻣﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻌﺮ ،ادﺑﯿﺎت و
ﺗﺒﻠﯿﻎ زﺑﺎن ﻣﺎدری اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪادﻧﺪ .زﯾﺮ دﺳﺖ اﯾﻦ ﻋﺪﻩ دﻩ هﺎ ﻧﻔﺮ
از اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﻪ ﺑﺎﮐﻮ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ
ﺗﻤﺎﯾﻼت ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ارﺗﺶ ﺳﺮخ و ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی در آﻣﺪﻩ
ﺑﻮدﻧﺪ .اﻓﺮاد اﯾﻦ ﮔﺮوﻩ ﻧﺴﺒﺘًﺎ ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از اﺷﻐﺎل اﯾﺮان از ﻃﺮف
ارﺗﺶ ﺳﺮخ ) (١٩٤١و ﯾﺎ هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آن ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎر
هﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺗﺮ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات و
ﮔﺮوﻩ هﺎی ﻣﺴﻠﺢ آن ﯾﻌﻨﯽ »ﻓﺪاﺋﯿﺎن« ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻏﻼم ﯾﺤﯿﯽ ﮐﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،هﻤﭽﻮن
ﯾﻚ اﯾﺮاﻧﯽ وﻓﺎدار و ﺳﺮﺳﺨﺖ در راﻩ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ »ﮐﺸﻮر
ﺷﻮراهﺎ« ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯿﺎﻣﺪ ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﮔﺮوهﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﻣﻘﯿﻢ ﺑﺎﮐﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﺎدی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺎل
 ١٩٣٧ﺑﻪ اﯾﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺷﺪ .او ﭼﻮن اهﻞ ﺳﺮاب ﺑﻮد ﺑﻪ آﻧﺠﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺷﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد دﺳﺘﻪ هﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﻪ
ﮐﻤﻚ اﯾﺠﺎد ﺷﻮرش هﺎى دهﻘﺎﻧﯽ و دﺳﺖ اﻧﺪازی ﺑﻪ روﺳﺘﺎهﺎ،
اﻓﺮاد و ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ داد .ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻓﺮﻗﻪ
دﻣﮑﺮات در ﺳﺎل  ،١٣٢٤ﻏﻼم ﯾﺤﯿﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺣﺰب
ﺗﻮدﻩ در آﻣﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻗﺒﻮل دﻋﻮت ﭘﯿﺸﻪ وری وارد ﻓﺮﻗﻪ ﺷﺪ
و ﺑﺰودی ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ هﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ در روﺳﺘﺎهﺎی
اردﺑﯿﻞ ،ﺳﺮاب و ﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ »ﻓﺪاﺋﯿﺎن« ﻓﺮﻗﻪ ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﺎﺻﻄﻼح »ارﺗﺶ ﻣﻠﯽ« ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ.
ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻮﯾﻞ زﻧﺠﺎن
ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ و وﺿﻊ و اﺣﻮال ﻣﺮدم و هﻤﭽﻨﯿﻦ
ﯾﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ دﻣﮑﺮات هﺎ و ﻓﺮﻗﻪ ﭼﯽ هﺎ دﯾﺪن ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻠﯽ دارد )در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ( ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﯾﺎدآوری
ﻧﻘﺶ ﻏﻼم ﯾﺨﯿﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺋﺰ اهﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
ﻏﻼم ﯾﺤﯿﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ارﺗﺶ اﯾﺮان ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﻌﻠﻮم
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ او در ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد در ﺑﺎﮐﻮ و ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی وارد ارﺗﺶ ﺷﻮروی و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت
ﻧﻈﺎﻣﯽ آن )ﮔﻮپ( ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﯾﺎﻧﻪ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻏﻼم
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ﯾﺤﯿﯽ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ هﺎی ﺧﻮد در روﺳﺘﺎهﺎی ﺳﺮاب ،اردﺑﯿﻞ و
ﻣﯿﺎﻧﻪ از ﻃﺮف ﭘﯿﺸﻪ وری ﻋﻨﻮان »ژﻧﺮال« را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖ ﻓﺮﻗﻪ و ﻓﺮار رهﺒﺮان آن ﺑﻪ ﺷﻮروی ﭘﯿﺸﻪ وری
در ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺤﻪ اﺳﺮاراﻧﮕﯿﺰ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد
ﻏﻼم ﯾﺤﯿﯽ ﻧﯿﺰ در هﻤﺎن اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﺑﻮدﻩ و زﺧﻤﯽ ﺷﺪ .ﺟﺎی ﭘﯿﺸﻪ
وری را در ﺻﺪارت »ﻓﺮﻗﻪ در ﺗﺒﻌﯿﺪ« اﺑﺘﺪا ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻨﺎم ﻗﺎﺳﻢ
ﭼﺸﻢ آذر و ﺳﭙﺲ ﻏﻼم ﯾﺤﯿﯽ ﮔﺮﻓﺖ .در هﻤﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت در
ﺷﻮروی رهﺒﺮان ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ و ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﻪ ادﻏﺎم اﯾﻦ دو ﺳﺎزﻣﺎن در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻏﻼم ﯾﺤﯿﯽ ﻋﻀﻮ
هﯿﺌﺖ اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ﺷﺪ.
او ﮐﻪ در ﺳﺎل  ٢٠٠٦در ﺑﺎﮐﻮ ﻓﻮت ﻧﻤﻮد در »ﮔﻮرﺳﺘﺎن
ﻣﺸﺎهﯿﺮ« ﺑﺎﮐﻮ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از:
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ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﺎﻃﺮات ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﭘﮋوهﺸﯽ :ﻣﺮادی
ﻣﺮاﻏﻪ ای ،ﻋﻠﯽ :ﺧﺸﻢ و هﯿﺎهﻮی ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ :زﻧﺪﮔﯽ و ﺧﺎﻃﺮات
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 ١٠ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن
در ﺑﺎﮐﻮ
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺗﺰ
دﮐﺘﺮای ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﻧﺎﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪ راﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﯿﺘﺮ
»اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ،ﺑﺎﻗﺮوف و ﺳﯿﺎﺳﺖ هﺎی ﺷﻮروی در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان  «۱۹۴۶-۱۹۳۹اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ۲۰۰۰ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل داﻧﺸﮕﺎﻩ ﯾﯿﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ اﺛﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﺎﯾﺪ راﯾﻨﻪ
ﺳﺮی
ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﻣﺪارک ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ّ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی در ﻣﺴﮑﻮ و ﺑﺎﮐﻮ
ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪهﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﺗﺤﺖ رهﺒﺮی ﺳﯿﺪ
ﺟﻌﻔﺮ ﭘﯿﺸﻪ وری ﺑﺎ دﺳﺘﻮر اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ و ﻃﺮاﺣﯽ
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﻗﯿﻖ ﻣﺴﮑﻮ و ﺗﺤﺖ رهﺒﺮی
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯿﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺎﻗﺮوف رﺋﯿﺲ وﻗﺖ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﻮروی اﯾﺠﺎد ﺷﺪﻩ و
ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺴﮑﻮ و اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺣﺎل
ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .در ﺣﺎﺷﯿﻪ رواﺑﻂ ﺗﻬﺮان و ﻣﺴﮑﻮ در
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ هﺎی ﺑﺰرگ ﭘﺲ
از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ،ﺧﺎﻧﻢ ﺷﺎﯾﺪ راﯾﻨﻪ در ﺿﻤﻦ
اﺷﺎرﻩ ای هﻢ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد »ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن
اﯾﺮان« ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ در ﻣﺴﮑﻮ و ﺑﺎﮐﻮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪهﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺰب ﮐُﺮدی هﻢ در آﻏﺎز ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﻣﺴﮑﻮ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﻗﺮوف و ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ در ﺑﺎﮐﻮ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .ﻃﺒﻖ اﺳﻨﺎد ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ از آرﺷﯿﻮ
هﺎی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ دﻓﺘﺮ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی در ﺷﺸﻢ
ژوﺋﯿﻪ  ۱۹۴۵ﺑﺎ ﺻﺪور دﺳﺘﻮری اﻣﻀﺎء ﺷﺪﻩ
از ﺳﻮی اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ،از ﺑﺎﻗﺮوف ﮐﻪ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
اﯾﺮان و دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎن هﺎی ﺷﻤﺎل اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ

ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﺑﺎﮐﻮ

ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﮔﯿﻼن ،ﻣﺎزﻧﺪران و ﺧﺮاﺳﺎن »ﺟﻨﺒﺶ
هﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ« راﻩ اﻧﺪازی ﮐﻨﺪ )ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ :ﻓﺮﻣﺎن اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ در ﺑﺎرﻩ ۲۱
آذر( .آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺻﻔﺤﺎت
 ۲۹۸ﺗﺎ  ۳۰۲هﻤﯿﻦ اﺛﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺒﺎس ﺟﻮادی
اﺳﺖ .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ هﺎ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ﺟﺎﻟﺐ ﺟﻨﺒﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎدﻩ را هﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،از دﻗﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
دور ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﺎﯾﺪ راﯾﻨﻪ ﺧﻮد
و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دوﺳﺘﺎن و هﻤﮑﺎران ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ
اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را ﺷﺨﺼﺎ
ﻣﺸﺎهﺪﻩ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ و ﻧﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻓﺮاد و ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺛﺎﻧﻮی.
ﻧﺎم ،ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری هﻤﻪ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد
در زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ هﺎ ﻗﯿﺪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻬﺎﺋﯽ
اﯾﻨﮑﻪ در ﻓﺼﻞ هﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﯿﺰ اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﺷﺎرﻩ ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ،ﺑﻪ
ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮد.
)در ﮐﺸﺎﮐﺶ ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺷﺮوع ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
اﯾﺮان در ﺗﺒﺮﯾﺰ- ،م( ﻣﻮﺿﻮع ﮐُﺮد هﺎ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ در راس ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻧﺒﻮد
ﮐﻪ ﻣﯿﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺎﻗﺮوف را ﺑﺨﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯿﮑﺮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ
از داﯾﺮﻩ دﻗﺖ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﯿﺰ ﺑﯿﻦ او دور ﻧﺒﻮد .او ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ
ﮐُﺮدهﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺤﺪی را ﺗﺸﮑﯿﻞ دهﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
هﻢ از ﺳﻮﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻮﭘﺎی ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪ و هﻢ ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،آن دﺳﺘﻪ ازﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ اﯾﺮان
را ﮐﻪ دور از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﻮروی و ﺧﺎرج از ﺣﻮزﻩ اﺷﻐﺎل ارﺗﺶ ﺳﺮخ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻃﺮﻓﺪار ﺷﻮروی ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ) .(۱۳۵هﻨﮕﺎم
ﺳﻔﺮ هﯿﺌﺖ ﮐُﺮدی ﺑﻪ ﺑﺎﮐﻮ در ﺳﺎل  ،۱۹۴۱ﺑﺎﻗﺮوف ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ روﺣﯿﻪ و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ هﺎی رهﺒﺮی ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯿﺮﻓﺖ .در اواﺧﺮ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،۱۹۴۵ﺑﺎﻗﺮوف ﺑﻪ دوﺳﺖ
و هﻤﮑﺎرش آﺗﺎﮐﯿﺸﯽ ﯾﻒ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ را ﺑﺮای
ﻣﺬاﮐﺮات در ﺑﺎرﻩ آﯾﻨﺪﻩ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﮐﻮ
دﻋﻮت ﮐﻨﺪ ) .(۱۳۶ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ هﻢ ﺑﺎ ﮔﺮوهﯽ از رهﺒﺮان ﮐُﺮد
ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺧﻮد ﮐﻪ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﻋﺎزم ﺑﺎﮐﻮ
ﺷﺪ ) .(۱۳۷ﺳﻔﺮ آﻧﻬﺎ هﻢ دارای هﻤﺎن وﯾﮋﮔﯽ هﺎی ﺗﻮﻃﺌﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻗﺮوف ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﻘﺸﻪ هﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﭼﯽ هﺎی
ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﯿﺸﺪ :هﻤﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮت هﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎ
ﻗﻄﺎر و ﮐﺎﻣﯿﻮن و هﻤﺎن ﺿﯿﺎﻓﺖ هﺎی ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ آﻣﯿﺰ ﺑﺎ هﻤﺎن هﺪاﯾﺎ
ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از ﺗﺼﺎوﯾﺮﻗﺎب ﺷﺪﻩ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎﻗﺮوف هﯿﺌﺖ
ﮐُﺮدی را ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و از ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺷﻮروی از ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﮐُﺮدهﺎی اﯾﺮان اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮد .او ﺑﻪ ﮐُﺮد
هﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻨﻈﺮ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی هﺮ ﻣﻠﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ
زﺑﺎن و ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ
دارا ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ را هﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﻮروی ازﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺑﺮای هﻤﻪ ﻣﻠﺖ هﺎی اﯾﺮان اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎﻗﺮوف اﯾﻦ
را هﻢ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ هﺎی ﺧﻮد ﻋﻼوﻩ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ هﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ
آن واﺣﺪ و ﺑﻄﻮر هﻤﺰﻣﺎن ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﻣﻠﯽ را در ِ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،آذری هﺎ ﺑﯿﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﺻﻒ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮار
دارﻧﺪ و ﻓﺎرس هﺎ ،ﮔﯿﻠﮏ هﺎ و ﮐﺮد هﺎ ﻧﯿﺰ راﻩ آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاهﻨﺪ
ﭘﯿﻤﻮد .اﻣﺎ ﺗﺎ آن روز ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐُﺮد هﺎ اﯾﺠﺎب ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
از ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ هﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای
ﺗﺎﺳﯿﺲ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد ﺻﺒﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ اوﺿﺎع آراﻣﺘﺮ ﺷﻮد.
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ رهﺒﺮان ﮐُﺮد ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻧﺒﻮد.
ﺑﺎﻗﺮوف ﮐﻪ دﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻼﻗﻪ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐُﺮد هﺎ را
ازدﺳﺖ دهﺪ ،ﻟﺤﻦ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻩ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮروی
را از ﺧﻮاﺳﺖ هﺎی ﻣﻠﯽ ﮐُﺮد هﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد .وﻋﺪﻩ هﺎﺋﯽ ﮐﻪ
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او ﺑﻪ ﮐُﺮد هﺎ داد ﻋﺒﺎرت از ﮐﻤﮏ ﻣﺎدی ،آﻣﻮزش و ﻣﻬﻢ ﺗﺮ
از هﻤﻪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺮای
اهﺪاف ﮐُﺮدهﺎ رهﺒﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎﻗﺮوف ،در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ او ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،هﻤﺎن ﭼﯿﺰی را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد
ﮐﻪ در ﻣﻮرد دﻣﮑﺮات هﺎی ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد:
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﭘﯿﺮوزی اش »در دﻧﯿﺎ و ﺑﺨﺼﻮص
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ و اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی« رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ و ُﻣﺪ
ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،ﮐُﺮد هﺎ هﻢ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮد را »ﺣﺰب دﻣﮑﺮات
ﮐﺮدﺳﺘﺎن« )ح د ک( ﺑﻨﺎﻣﻨﺪ .ﺑﺎﻗﺮوف ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ
در ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن هﻤﻪ اﯾﻦ وﻋﺪﻩ هﺎ ﺟﺪی اﺳﺖ .او ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ
ارﺳﺎل ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﻪ او ﺧﺒﺮداد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﻋﺪﻩ هﺎﺋﯽ را
دادﻩ اﺳﺖ .او هﻤﭽﻨﯿﻦ از ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎ )وزارت ﺧﺎرﺟﻪ- ،م( اﺗﺤﺎد
ﺷﻮروی ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ وﻋﺪﻩ هﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﻮ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ ).(۱۳۸
در ﻣﺎﻩ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﮔﺮوهﯽ از روﺳﺎی ﻋﺸﺎﯾﺮ و
رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪان روﺳﺘﺎهﺎی ﮐُﺮد را ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ای در ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮهﻨﮕﯽ
ﺷﻮروی در ﻣﻬﺎﺑﺎد دﻋﻮت ﻧﻤﻮد .او هﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﮐﻪ ﻋﻀﻮ »ﮐﻮﻣﻠﻪ«
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯿﺸﻨﺎﺧﺖ .ﮐﻮﻣﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﻔﯽ و ﻃﺮﻓﺪار ﺷﻮروی
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۴۲ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ در
اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ در ﻓﺎش ﮐﺮدن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﻔﺮش ﺑﻪ ﺑﺎﮐﻮ
ﺗﺮدﯾﺪی ﺑﻪ دل راﻩ ﻧﺪاد .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻠﺴﻪ هﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻧﻮ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻮﻣﻠﻪ و ﮐﺎدر هﺎی آن را ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و اداﻣﻪ
دهﻨﺪ .ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻤﺎ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن را
ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻧﮕﺮﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﮐﺎر او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮ اﻧﻄﺒﺎق راﻩ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ هﺎی ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﮐﻮ ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ .از
ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﺑﺎﻗﺮوف ﺣﺰب دﻣﮑﺮات
ﮐﺮدﺳﺘﺎن را در ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰﺑﯽ هﺪاﯾﺖ ﻣﯿﮑﺮد .اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺎوی ﺑﻨﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺣﺰب
دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن »ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد ﺑﺎ ﻣﺮدم آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و
اﻗﻠﯿﺖ هﺎی ﻣﻠﯽ آن ،ﺑﺮادری ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎورد« ).(۱۳۹
ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ هﻨﻮز اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐُﺮدهﺎ را
اﻗﻨﺎع ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﻃﺮح ﺧﻮاﺳﺖ هﺎی ﺧﻮد در ﺣﺮﮐﺖ آذری هﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎر ﺑﺎﻗﺮوف ،ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻨﺞ
ﻧﻔﺮ از رﻓﻘﺎی ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻩ ﺑﻌﻨﻮان هﯿﺌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺣﺰب
دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻪ »ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ« ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات در ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﻓﺮﺳﺘﺎد .اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﮐُﺮد ،ﺑﺠﺎی اﺣﺴﺎس راﺑﻄﻪ ای ﻋﻤﯿﻖ
ﺑﺎ هﻤﺴﺎﯾﮕﺎن آذری ﺧﻮد ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهﺎی
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﺣﺴﺎس ﻋﻤﯿﻖ ﺣﺴﺪ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .ﻗﺎﺿﯽ
ﻣﺤﻤﺪ هﻨﻮز ﻗﺎدر ﺑﻮد از هﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯽ رﻓﻘﺎی ﺣﺰﺑﯽ اش
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ او ﺑﻪ ﺑﺎﻗﺮوف ﻧﯿﺰ هﺸﺪار داد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ
از ﺣﺪ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﻌﻄﻞ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺑﻪ وﻋﺪﻩ
هﺎﯾﺶ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﺟﺪﯾﺪی را
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد .و ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﺟﺎی ﺧﻮد را ﻣﺤﮑﻢ ﻧﮑﺮدﻩ ﺑﻮد ،ﺑﺎﻗﺮوف ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺖ هﺎی
ﮐُﺮد هﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاد .در اواﺧﺮ دﺳﺎﻣﺒﺮ ﮐُﺮدهﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮ ،اوﻟﯿﻦ
ﺳﺮی اﺳﻠﺤﻪ را از ﺷﻮروی هﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺒﺎﻧﻪ
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ّ
ﮐﺎﻣﯿﻮن هﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﭼﺮاغ هﺎﯾﺸﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻘﺮر ﺷﺪﻩ
آﻣﺪﻧﺪ و ﯾﮏ اﻓﺴﺮ ﺷﻮروی ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺗﻔﻨﮓ هﺎ و ﻣﻬﻤﺎﺗﯽ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐُﺮدهﺎ در اﻧﺘﻈﺎرش ﺑﻮدﻧﺪ ).(۱۴۰
ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺴﮑﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﺎﻗﺮوف ﺑﻪ ﮐُﺮد هﺎ ﭼﺮاغ
ﺳﺒﺰ روﺷﻦ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ ) .(۱۴۱اﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﺮوف ﻧﻮﻋﯽ هﺸﺪار دادﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐُﺮد
هﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ او را از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ هﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺮان ﻣﻨﺤﺮف
ﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎﻗﺮوف از هﻤﺎن آﻏﺎز ﮐﺎرﮐﻮﺷﺶ ﻣﯿﮑﺮد ﻧﺸﺎن دهﺪ
ﮐﻪ ﮐﻤﮏ او ﻧﻪ اﺑﺘﮑﺎری ﺷﺨﺼﯽ در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ازﺟﺪاﺋﯽ ﺧﻮاهﯽ
ﮐُﺮدی ،ﺑﻠﮑﻪ واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺧﻮاهﺶ ﮐُﺮد هﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﻓﻘﺎی

آذری ﺷﺎن اﺳﺖ ) .(۱۴۲ﭼﻪ ﻣﺴﮑﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ »ﺧﻮاهﺶ« ﮐُﺮد هﺎ
رﺿﺎﯾﺖ دادﻩ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻧﻪ ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ ،ﺑﺎﻗﺮوف
ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﮔﺰارش داد ﮐﻪ او از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺒﺮﯾﺰﺷﺮوع ﺑﻪ
ارﺳﺎل اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ ﮐُﺮد هﺎ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ ) .(۱۴۳اﻣﺎ اوآﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﮐُﺮد هﺎ واﻗﻌﺎ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻧﺪادﻩ ﺑﻮد و آن ،ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺮای
اﻋﻼم ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻮد.
زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ هﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ:

 -۱۳۵ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺎﻗﺮوف ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ از  ۲۸ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،۱۹۴۵
آرﺷﯿﻮ دوﻟﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن )ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ» :آرﺷﯿﻮ ﺑﺎﮐﻮ«( ،ص  .۳۹در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﺮوف
ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ دﻗﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ هﺎ و
ﮐﺮد هﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ،او هﻨﻮزﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺟﻨﺒﺶ هﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪ
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﮔﯿﻼن ،ﻣﺎزﻧﺪران و ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ.
 -۱۳۶ﺑﺎﻗﺮوف در ﮔﺰارش اش ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در
ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ را ﮐﻢ اهﻤﯿﺖ ﺗﺮ ﺟﻠﻮﻩ دادﻩ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ
ﮐُﺮدهﺎ ﺑﺎ ﺷﻮر و ﺷﻮق و ﺑﻄﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮروی
از ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﯾﮏ ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻧﯿﺮوی اﺻﻠﯽ
ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﺎﻗﺮوف ﻧﻮﺷﺖ» :آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﻩ ﻣﺼﺮاﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ هﯿﺌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﺷﺎن ﺷﺪﻧﺪ «،اﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻗﺮوف ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ آﻧﻬﺎ را در اراﺿﯽ
اﯾﺮان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪﯾﺪ» ،ﻣﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪﯾﻢ هﯿﺌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐُﺮد هﺎ
را در ﺑﺎﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ «.در :ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺎﻗﺮوف ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ۲۸ ،
دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،۱۹۴۵هﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص .۳۹
 -۱۳۷اﻋﻀﺎی اﯾﻦ هﯿﺌﺖ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﻨﺎف ﮐﺮﯾﻤﯽ و
ﻋﻠﯽ رﺣﯿﻤﯽ از ﻣﻬﺎﺑﺎد ،ﻗﺎﺳﻢ آﻗﺎ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ از ﺑﻮﮐﺎن ،ﺳﻌﯿﺪ ﻗﺎﺿﯽ
از ﻣﯿﺎﻧﺪوآب و دﯾﮕﺮ رهﺒﺮان از ﻣﺎﻣﺎش و ﺑﯿﮕﺰادﻩ .اﯾﻦ ﮔﺰارش
از ﻣﻼﻗﺎت هﯿﺌﺖ ﮐُﺮدی در ﺑﺎﮐﻮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ص  ۴۶-۴۳در اﯾﻦ
ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺖEagleton, W.: The Kurdish Republic :
) of 1946, London, 1963ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ» :اﯾﮕﻠﺘﻮن«(.
 -۱۳۸ﺑﺎﻗﺮوف ﺑﻪ ﮐُﺮد هﺎ وﻋﺪﻩ ﯾﮏ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ،ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ
هﻔﺖ ﮐﻼﺳﯽ ،آﻣﻮزش ﻧﻈﺎﻣﯽ  ۲۰-۱۵ﮐُﺮد در اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی
و ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻮﭼﮏ را دادﻩ ﺑﻮد .ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ :ﺗﻠﮕﺮام
ﺑﺎﻗﺮوف ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻣﻮرخ  ۲۸ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،۱۹۴۵آرﺷﯿﻮ ﺑﺎﮐﻮ،
ص .۳۹
 �۱۴۰اﯾﮕﻠﺘﻮن ،ص .۵۵
 �۱۴۱در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮐُﺮد هﺎ هﻨﻮز در »آرﺷﯿﻮ دوﻟﺘﯽ
ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن هﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« اﺳﻨﺎد ﺑﺴﯿﺎری هﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آن ﻣﺴﺌﻠﻪ
»ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ« ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻦ ﻧﺒﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزﻩ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
اﺳﻨﺎد دادﻩ ﻧﺸﺪ.
 -۱۴۲ﺑﺎﻗﺮوف ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﺎﻩ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﮐُﺮدهﺎ ﺑﻪ او
»اﻇﻬﺎر آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﮔﺎن هﺎی ارﺗﺶ و ژاﻧﺪارﻣﺮی
اﯾﺮان در ﻣﻬﺎﺑﺎد ،رﺿﺎﺋﯿﻪ و دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮ هﺎ را ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮐﻨﻨﺪ«،
ن .ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺎﻗﺮوف و ﻣﺎﺳﻠﻨﯿﮑﻮف ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ،ﻣﻮﻟﻮﺗﻮف ،ﺑﺮﯾﺎ،
ﻣﺎﺳﻠﻨﯿﮑﻮف ۱۹ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،۱۹۴۵آرﺷﯿﻮ ﺑﺎﮐﻮ ،ص  .۵۲روز
ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨﯽ در  ۲۰ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،ﺑﺎﻗﺮوف ﺑﺎز ﺑﻪ رهﺒﺮان ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﺴﮑﻮ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐُﺮدهﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺪاﺋﯽ
هﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ن .ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺎﻗﺮوف و ﻣﺎﺳﻠﻨﯿﮑﻮف
ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ،ﻣﻮﻟﻮﺗﻮف ،ﺑﺮﯾﺎ ،ﻣﺎﺳﻠﻨﯿﮑﻮف ﻣﻮرخ  ۲۰دﺳﺎﻣﺒﺮ
 ،۱۹۴۵ن .هﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص .۵۴
 �۱۴۳ﺑﺎﻗﺮوف اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ۲۵
دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۴۵ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺴﮑﻮ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ن .هﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص .۲۹۴
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎدﻩ ﮐﺮدن ﮐُﺮد هﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ هﺎی آﺗﯽ در ﺗﻠﮕﺮام
هﺎﺋﯽ ﻣﻮرخ  ۱۵و  ۱۶دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﻣﯿﻠﯿﺎﻧﻮف و ﯾﻌﻘﻮﺑﻮف
ﺷﺮح دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ن .هﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص  ۲۶-۲۴و هﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص
۳۱-۳۰
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ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات

در آﺧﺮﯾﻦ روزهﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ »ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات« در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن،ﺳﯿﺪ
ﺟﻌﻔﺮ ﭘﯿﺸﻪ وری و دﯾﮕﺮ رهﺒﺮان ﻓﺮﻗﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر
روزاﻓﺰ ون ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯿﺪﯾﺪﻧﺪ ،هﺮﭼﻪ د ِر ﻣﺴﮑﻮ را زدﻧﺪ ﺗﺎ
ﮐﻤﮑﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اوﺿﺎع ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﻧﻪ در
ﻣﺴﮑﻮ ﮔﻮش ﺷﻨﻮاﺋﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ هﺎی آﻧﻬﺎ هﺴﺖ و ﻧﻪ در ﺑﺎﮐﻮ
).(۱
ﺑﯿﺪاری ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺳﺮﻣﺴﺘﯽ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ دوﻟﺖ و ارﺗﺶ هﻤﺴﺎﯾﻪ
ﺷﻤﺎﻟﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ،زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺑﻌﺪ
از ﮐﺸﺎﮐﺶ هﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻣﺴﮑﻮ ،در ﺑﻬﺎر  ۱۳۲۵ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ
ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻩ ﭘﺲ از ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ ،ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻬﺮان و
ﻣﺴﮑﻮ اﻣﻀﺎء ﺷﺪ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ارﺗﺶ ﺷﻮروی از اﯾﺮان
ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﻻﯾﺤﻪ اﻋﻄﺎی ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ
ﺷﻤﺎل را ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﯾﺮان ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺎد.
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻗﻮام ﺑﻪ ﺷﻮروی هﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ دادﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﻪ از ﺳﻮی ﻣﺠﻠﺲ »ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد« وﻟﯽ
اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﺠﻠﺲ ،ﻗﺒﻼ ارﺗﺶ ﺷﻮروی ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ،
از آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و هﻤﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ هﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﻮد.
ﻃﺒﻖ هﻤﯿﻦ ﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ »ﻗﺮارداد ﻗﻮام -ﺳﺎدﭼﯿﮑﻮف«
ﻣﻌﺮوف ﺷﺪﻩ ﺑﻮد »ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ« ﭘﯿﺸﻪ وری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ادارﻩ
ﻣﺤﻠﯽ ﺷﺪ» ،وزﯾﺮان« او ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ادارﻩ هﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪﻟﯿﻪ و ﻣﺎﻟﯿﻪ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وزارت هﺎی ﻣﺮﮐﺰی در ﺗﻬﺮان
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،رﺋﯿﺲ »ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ« ﻣﺪﯾﺮ »اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ« ﺷﺪ
و ﭼﻮن ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی در ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﭘﯿﺸﻪ
وری از»ﺑﺎش وزﯾﺮی« )ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی( ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪ اﻣﺎ
ﺑﻌﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﻓﺮﻗﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۱آذر  ۱۳۲۴ﺑﺎ
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﻗﯿﻖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی
و ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ارﺗﺶ ﺳﺮخ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﺋﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﻮروی ﺑﻪ رهﺒﺮی ﻣﯿﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺎﻗﺮوف ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ،درﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﺎل ﯾﻌﻨﯽ دوازدﻩ ﻣﺎﻩ دوام آورد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ دورﻩ ای ﮐﻪ ﻓﺮﻗﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﯿﺸﻪ وری در ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﺑﻪ آﯾﻨﺪﻩ ﺧﻮد ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ ﺗﺮ از هﻤﻪ ﺑﻮد ،هﻤﺎن ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﻧﺨﺴﺖ
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۳۲۴ﺑﻮد .ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻋﻼن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ در ۲۱
آذر  ۱۳۲۴وﺿﻊ ﺑﺘﺪرﯾﺞ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪﻩ رو ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ
ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻓﺸﺎر
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺮون ﺑﺮدن ﻗﻮای ﺧﻮد از اﯾﺮان
و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺬاﮐﺮات ﺗﻬﺮان و ﻣﺴﮑﻮ در ﺑﺎرﻩ ﺧﺮوج ﻗﻮای
ﺷﻮروی و ﺷﺮاﯾﻂ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آن � ﯾﻌﻨﯽ در درﺟﻪ اول اﻋﻄﺎی
ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮ ﺑﻮد.
ﻧﯿﻤﻪ دوم ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ آﺧﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ آﮐﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺎ
اﻣﯿﺪی روزاﻓﺰون و زواﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻗﺮارداد ﻗﻮام-
ﺳﺎدﭼﯿﮑﻮف آﻏﺎز ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.
رهﺒﺮ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و دوﻟﺖ ﺷﻮروی ژوزف اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﮐﻪ
ﻇﺎهﺮا ﺷﮑﺎﯾﺎت ﭘﯿﺸﻪ وری از ﺷﻮروی را در ﻣﻮرد ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺑﻮد ،ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد ﻓﻮق ﻧﺎﻣﻪ ای
ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻪ وری ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻮد ﺑﻪ او »آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ«
ﺑﺪهﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻋﻤﻼ ﻓﺎش ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا ﻧﯿﺖ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و دوﻟﺖ ﺷﻮروی از ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات و
ﺣﮑﻮﻣﺖ آن در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﭼﻪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
اﮐﺜﺮ ﺷﺎهﺪان ،اﺳﻨﺎد و ﺧﺎﻃﺮات اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺸﺎن
ﻣﯿﺪهﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻪ وری ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد ﻗﻮام
ﺳﺎدﭼﯿﮑﻮف ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ اﻓﺘﺎدﻩ هﻤﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﻧﻤﻮد ﺗﺎ از
ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺮارداد ﺗﻬﺮان -ﻣﺴﮑﻮ ﺷﻮد واز ﺳﻮی دﯾﮕﺮ رهﺒﺮان
ﺷﻮروی را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺧﻮد را از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﻧﮑﻨﻨﺪ و
ﯾﺎ اﻗﻼ ﺑﻪ ﻓﺪاﯾﯿﺎن ﻓﺮﻗﻪ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد ﻣﻘﺪاری اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺪهﻨﺪ

ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات

).(۲
اﻣﺎ ﮐﺸﺘﯿﺒﺎن را ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ دﮔﺮ آﻣﺪﻩ ﺑﻮد.
اﻟﻮ ،ﻣﺴﮑﻮ؟ اﻟﻮ ،ﻣﺴﮑﻮ؟
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۳۲۵ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻓﺮﻗﻪ هﻨﻮز ﺑﺎ ﺷﻮر و ﺷﻮق
ﺧﺒﺮ از آﻣﺎدﮔﯽ هﺎ ﺑﺮای ﯾﮑﻤﺒﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ
در  ۲۱آذر ﻣﯿﺪادﻧﺪ .اﻣﺎ ﻃﻮری ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪی ﭘﯿﺸﻪ وری ﺑﻪ
اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻣﻮرﺧﻪ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ از ﺳﺎﻟﮕﺮد  ۲۱آذر ﺑﻪ رهﺒﺮی
ﺷﻮروی ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯿﺸﻮد ،رهﺒﺮ ﻓﺮﻗﻪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ »ﺑﺎش وزﯾﺮ« هﻢ
ﻧﺒﻮد و وزارت هﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ هﻢ ﺑﻪ ادارات واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت
هﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻬﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪان ﺷﻮر و ﺷﻮﻗﯽ در
دل ﻧﺪاﺷﺖ .او ،ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ،از اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﺮض ﺗﻬﺮان ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن
دادن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ در هﺮاس ﺑﻮد و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ
ﻣﺴﮑﻮ و ﻣﺠﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖ هﺎی آن ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺮﺟﻌﻔﺮ ﺑﺎﻗﺮوف ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
ﯾﺎدآوری ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ دل ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﻗﻮام درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ راﻩ
اﺧﺬ ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ ﺷﻤﺎل اﯾﺮان از ﺳﻮی ﺷﻮروی ،ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ اﺳﺖ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﻮام ﮐﻪ هﻨﮕﺎم ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺷﻮروی هﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از
اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ را ﺑﻪ هﯿﺌﺖ وزﯾﺮان راﻩ دادﻩ و ﻇﺎهﺮا ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ
دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﮑﻮ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ از ﺧﺮوج
ﻧﯿﺮوهﺎی ﺷﻮروی از اﯾﺮان ،اﯾﻦ وزﯾﺮان را از ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﻤﻮد
و ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ را اﻓﺰاﯾﺶ داد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻗﻮام در
ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در ﺑﺎرﻩ ﺟﺰﺋﯿﺎت هﻤﮑﺎری ﺑﺎ »اﻧﺠﻤﻦ
اﯾﺎﻟﺘﯽ« آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺎ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات اﻧﺠﺎم دهﺪ و هﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ هﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺖ
و ﯾﺎ ﻋﺠﻠﻪ ای از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯿﺪاد.
ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻗﻮام و اﺧﺮاج وزﯾﺮان ﺗﻮدﻩ ای ،ﭘﯿﺸﻪ
وری ﻧﮕﺮان ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻄﻮر ﻓﻮری ﺧﻮاﺳﺘﺎر ارﺳﺎل ﺗﻌﺪادی ﺗﻔﻨﮓ،
ِ
ﻣﺴﻠﺴﻞ ،ﮐﺎﻣﯿﻮن و اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﺮﺗﺎب ﺗﻮپ ،ﻣﻘﺎدﯾﺮی ﻗﻨﺪ و
ﭼﺎی و هﻤﭽﻨﯿﻦ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن )ﺑﺎ ﻧﺮخ راﯾﺞ وﻗﺖ ﺣﺪود
ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر( ﭘﻮل ﻧﻘﺪ از ﻣﺴﮑﻮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎرج ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻓﺮﻗﻪ را ﺑﭙﺮدازد ).(۳
اواﺧﺮ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻩ ﻗﻮام از ﺳﻔﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﻬﺮان ،ﺟﻮرج آﻟﻦ،
ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﺮان ارﺗﺶ ﺧﻮد را وارد آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﮐﻨﺪ و ﺷﻮروی
ﺑﻪ دﻓﺎع از ﭘﯿﺸﻪ وری ﺑﺮﺧﯿﺰد ،واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭼﻪ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد؟ ﺟﻮاب
آﻟﻦ در اﺑﺘﺪا ﻧﺎ روﺷﻦ و دو ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺰودی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺒﻠﻎ دﻩ
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر وام ﺑﻪ اﯾﺮان داد ) (۴ﺗﺎ آن را ﺻﺮف ﻣﺨﺎرج ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺧﻮد ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻮام اﻋﻼم
ﮐﺮد ارﺗﺶ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ آراﻣﺶ و اﻣﻨﯿﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وارد
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
ﺣﺘﯽ در اواﺳﻂ آﺑﺎن ﻣﺎﻩ  ۱۳۲۵ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ
ﺳﻘﻮط ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ و ﻓﺮار رهﺒﺮان آن ﺑﻪ ﺑﺎﮐﻮ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد ،از
ﻣﺴﮑﻮ ﺧﺒﺮی ﻧﺮﺳﯿﺪ.
اواﺧﺮ آﺑﺎن ﻣﺎﻩ ﭘﯿﺸﻪ وری ﺑﺎ اﻣﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﻓﺮﻗﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﺗﺶ اﯾﺮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد در ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ رهﺒﺮان
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﻮروی ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ورود ارﺗﺶ اﯾﺮان
ﺑﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺮان اﻋﻼم ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ
ﻣﯿﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ »هﻤﻪ دﺳﺘﺎوردهﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را ﻣﻠﻐﯽ ﮐﻨﻨﺪ« ).(۵
ﭘﯿﺸﻪ وری هﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ »آذرﺑﺎﯾﺠﺎن« ارﮔﺎن ﻓﺮﻗﻪ
دﻣﮑﺮات ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ هﻢ ﺑﻪ »رﻓﻘﺎی ﺑﺎﮐﻮ« ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ »ﺑﯿﺶ از  ۲۰هﺰار ﻓﺪاﺋﯽ آﻣﺎدﻩ ﺟﻨﮓ هﺴﺘﻨﺪ �
ﻣﺮگ هﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﯿﺴﺖ«.
ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ در هﻔﺘﻢ آذر ﻣﺎﻩ ) ۲۸ﻧﻮاﻣﺒﺮ( ﺟﻮاب ﻣﺴﮑﻮ ﺑﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ هﺎی ﭘﯿﺸﻪ وری آﻣﺪ .ﺟﻮاب اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ ﺑﺎﯾﺪ از هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ارﺗﺶ اﯾﺮان
ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ روﺑﺮو ﻧﺸﻮد.
ﭘﯿﺸﻪ وری ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎور ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﺮﺧﻼف ﭼﻨﺪ
ﻣﺎﻩ ﭘﯿﺶ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯿﺨﻮاهﺪ از ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .او
ﻧﺎﻣﻪ ای ﺷﻮر اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﺮوف ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮاهﺶ ﮐﺮد آن را ﺑﻪ

١٩

اﻃﻼع اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ) (۶ﭘﯿﺸﻪ وری در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﻨﻮﺷﺖ ﮐﻪ
در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻣﺮدم ﻣﯿﭙﺮﺳﻨﺪ »ﻣﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮادران ﻣﺎ
در آن ﺳﻮی ارس ﺑﻪ ﻣﺎ اﺳﻠﺤﻪ و ﮐﻤﮏ ﻧﺪهﻨﺪ؟«
اﻣﺎ از ﮐﻤﮏ و اﺳﻠﺤﻪ و ﭘﻮل ﺧﺒﺮی ﻧﺸﺪ .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﻤﮑﯽ
ﮐﻪ ﺷﻮروی ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات ﺑﮑﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺮ
ﺷﻮروی اﯾﻮان ﺳﺎدﭼﯿﮑﻮف ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻟﻦ هﺸﺪار داد ﮐﻪ
ارﺳﺎل ارﺗﺶ ﺑﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت در ﺧﻮد
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﻣﺮز ﺷﻮروی ﺷﻮد ،هﺸﺪاری ﮐﻪ ﻧﻪ آﻟﻦ آن را ﺟﺪی
ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻨﮕﻨﺎی ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ آﻣﯿﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻪ وری در ﺗﺎرﯾﺦ
 ۱۷آذر ) ۱٣۲۵هﻔﺘﻢ دﺳﺎﻣﺒﺮ (۱۹۴۶ﯾﻌﻨﯽ درﺳﺖ ﭼﻬﺎر
روز ﭘﯿﺶ از  ۲۱آذر  ۱۳۲۵ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮوف ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ
و دﯾﮕﺮ رهﺒﺮان ﺷﻮروی ﻧﻮﺷﺖ .در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ )اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ( ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻣﻀﺎی ﭘﯿﺸﻪ وری و دﯾﮕﺮ رهﺒﺮان ﻓﺮﻗﻪ رﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ:
اوﻻ ﻣﺎدام ﮐﻪ ﻣﺮزهﺎﯾﻤﺎن ﺑﺎز هﺴﺘﻨﺪ و
ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ ﻣﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺳﻼح دادﻩ ﺷﻮد .زﯾﺮا اﮔﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ روال ﭘﯿﺶ
رود ،اﯾﻦ ﮐﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﻣﺎ ﺑﺮاﺣﺘﯽ
ﻗﺎدرﯾﻢ اﯾﻦ ﺳﻼﺣﻬﺎ را ﭼﻨﺎن ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ
ﻗﻮای ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﻣﺨﺎﻟﻒ از آن ﻣﻄﻠﻊ
ﻧﺸﻮد .ﭘﺲ از ﺷﺮوع و ﺷﺪت درﮔﯿﺮی اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﻣﺎ ﺳﻼح زﯾﺎدی
ﻧﻤﯽ ﺧﻮاهﯿﻢ .ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ اﻧﺪک ﻣﻘﺪاری اﺳﺖ
ﺗﺎ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺟﻠﻮی
دﺷﻤﻦ ﺑﺮوﻧﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻗﻮام ﺟﻨﮓ را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻩ و
ﺑﻪ رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﺑﺮادران ﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،اﺟﺎزﻩ
دادﻩ ﺷﻮد ﻣﺎ ﻧﯿﺰ از هﺮ ﺳﻮ او را در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار
دهﯿﻢ ،ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻣﮑﺎن ﻗﯿﺎم آزادﯾﺨﻮاهﺎن
هﻤﻪ ﺟﺎی اﯾﺮان را ﻓﺮاهﻢ ﮐﺮدﻩ ،ﻧﻬﻀﺖ ﺑﺰرﮔﯽ در
ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺗﻬﺮان ،ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﺑﺠﺎی آن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺳﺎزﯾﻢ.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻼح ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﮕﺬارﯾﺪ از
ﺗﻬﺮان ﮐﺎﻣﻼ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻮﺟﻮد آورﯾﻢ] ).ﻣﺮدم ﻣﺎ[ ﺑﻪ راﻩ ﺣﻞ
اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد (.ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﻮروی
هﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ دو راﻩ را ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آﻧﺮا ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻮﻓﻖ
ﮔﺮدﯾﻢ.
)…( ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻔﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺴﯿﻪ ای
اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻃﺮﻓﺪاراﻧﯽ
در ﻣﺠﻠﺲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن
ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ ».ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ« ﻗﻮام اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻧﯿﺰ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺤﺴﺎب آﯾﺪ .زﯾﺮا
او در ﻣﺴﺌﻠﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ
ﭼﯿﺴﺖ(…) .
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻔﺖ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻮد اﺗﺤﺎد
ﺷﻮروی ﺣﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺸﺖ
آن ﺑﺎﺷﻨﺪ .هﻤﯿﻦ ﻧﯿﺮوهﺎ اﮐﻨﻮن در ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ
اﯾﺮان ﺑﺸﮑﻞ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ای در ﺣﺎل ﺳﺮﮐﻮب
ﺷﺪن و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﻧﺪ .وﻟﯽ ]هﻨﻮز[ ﮐﺎﻣﻼ از
ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﻧﯿﺮوی ﻣﺎ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﻧﯿﺮوی
ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ دارای اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪی ﺑﺮای وارد
آوردن ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻬﺮان هﺴﺘﯿﻢ(…) .
وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ هﻢ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺸﺪ.

ارﺗﺶ اﯾﺮان وارد آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺪ .ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻬﺮان و
ﺷﺎﯾﺪ هﻢ ﺧﻮد ﭘﯿﺸﻪ وری ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﺳﺘﻪ هﺎی ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﻓﺮﻗﻪ ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮد ).(۷
ﺧﻮد ﭘﯿﺸﻪ وری و رهﺒﺮی ﻓﺮﻗﻪ ﮐﻪ هﻨﻮز در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻮد،
ﺷﺐ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ آذر ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺒﻞ از ورود ارﺗﺶ ﺑﻪ
ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺷﻬﺮ را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺮدﻩ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﺷﻮروی ﺑﻪ ﺑﺎﮐﻮ
ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ.
روز  ٢١آذر ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ارﺗﺶ ﻣﺮﮐﺰى وارد ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺷﻮد،
ﻓﺮﻗﻪ ﺷﻬﺮ را ﺗﺮك ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد .ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رهﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﯾﻚ
روز ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨﯽ  ٢٢آذر ﺑﺎ ورود ارﺗﺶ ﻣﺮﮐﺰى ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ
ﺳﺎل ﺟﺪاﺋﯽ و ﯾﮏ روز و ﻧﯿﻢ ﺑﯽ ﺻﺎﺣﺒﯽ ،ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﯾﺮﯾﻦ
ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ هﺎ
) (۱ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﻨﺎد و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﺗﺎرﻧﻤﺎی »ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز« ،دﻓﺘﺮ »از  ۲۱آذر ﺗﺎ ۲۱
آذر« ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
) (۲ﺷﺎﯾﺪ راﯾﻨﻪ ،ﻓﺮﻧﺎﻧﺪ :اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ و ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،در :ﮔﻔﺘﮕﻮ .۱۳۸۶ ،اﯾﻦ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎهﯽ از
اﺻﻞ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ )»اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ،ﺑﺎﻗﺮوف و ﺳﯿﺎﺳﺖ هﺎی ﺷﻮروی
در اﯾﺮان در ﺳﺎل هﺎی  ،«۴۶-۱۹۳۹ﺳﺎل ۲۰۰داﻧﺸﮕﺎﻩ ﯾﯿﻞ
آﻣﺮﯾﮑﺎ( اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺗﺰ دﮐﺘﺮای ﺧﺎﻧﻢ ﺷﺎﯾﺪ راﯾﻨﻪ اﺳﺖ
و هﻨﻮز ﺑﺼﻮرت ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻣﻞ ﭼﺎپ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ
ﻋﺒﺎرت از ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۴۰۰ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻨﻈﺮم ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ و دﻗﯿﻖ
ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﺟﺮای »ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن« ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿﺮود.
) (۳ﯾﺎدداﺷﺖ هﺎی ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻪ وری ،ﺑﯿﺴﺘﻢ اﮐﺘﺒﺮ
 ،۱۹۴۶ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺮی ،آرﺷﯿﻮ اﺳﻨﺎداﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن
هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﺎﯾﺪ راﯾﻨﻪ ،ص
۳۴۵
)(۴ﮐﯿﻮﻧﯿﻬﻠﻢ :رﯾﺸﻪ هﺎی ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﺎﯾﺪ
راﯾﻨﻪ ،ص ۳۴۶
)(۵ﮔﺰارش ﻗﻠﯽ ﯾﻒ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﺮوف از ﻃﺮﯾﻖ آﺗﺎﮐﯿﺸﯽ ﯾﻒ ،ﺑﻪ
ﻧﻘﻞ از ﺷﺎﯾﺪ راﯾﻨﻪ ،ص ۵)۳۴۷
) (۶ﺑﺎﻗﺮوف ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﺎﯾﺪ راﯾﻨﻪ ،ص ۳۴۷
) (۷اﺗﺎﺑﮑﯽ ،ﺗﻮرج :آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺗﻬﺮان
 ،1376ص ۱۸۶-۱۸۴
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ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎرﻩ روزﻧﺎﻣﻪ »آذرﺑﺎﯾﺠﺎن« از  ۲۰آذر ۱۳۲۵
ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ .اﮔﺮ آﺧﺮﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻓﺮﻗﻪ از ﺗﺒﺮﯾﺰ را ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﺷﻤﺎرﻩ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮدﻩ درج ﺷﺪﻩ اﺳﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﺮاﯾﻂ
آن روز هﺎ ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت و ﺧﺎﻃﺮات اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ آﻣﻮزﻧﺪﻩ هﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎرﻩ روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﺮان ﭼﺎپ ﺷﺪ.
ﺷﺐ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ آذر  ۱۳۲۵ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﯿﺸﻪ وری
ﺳﻘﻮط ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از آن روزﻧﺎﻣﻪ »آذرﺑﺎﯾﺠﺎن« »در ﻣﻬﺎﺟﺮت«
ﯾﻌﻨﯽ در ﺑﺎﮐﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﭼﺎپ و ﭘﺨﺶ اﯾﻦ ﺷﻤﺎرﻩ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از آن
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻪ وری و دﯾﮕﺮ رهﺒﺮان ردﻩ ﺑﺎﻻی ﻓﺮﻗﻪ ﺳﻮار
اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ هﺎی ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﺷﻮروی ﺷﺪﻩ ﺗﺒﺮﯾﺰ را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺎﮐﻮ
ﺗﺮک ﮐﻨﻦ.nﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﮐﻮ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر
ﻣﯿﺮﺟﻌﻔﺮ ﺑﺎﻗﺮوف رﺋﯿﺲ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﻮروی ﮐﻪ
ﻣﺠﺮی اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﮑﻮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺮان ﺑﻮد،
ﺑﻪ رهﺒﺮان ﻓﺮﻗﻪ دﺳﺘﻮر دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ردﻩ ﺑﺎﻻی ﻓﺮﻗﻪ ﺑﻪ
ﺷﻮروی ﭘﻨﺎهﻨﺪﻩ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺑﻘﯿﻪ و ﺑﺨﺼﻮص اﻓﺮاد ردﻩ هﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ
و ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺗﺎ »ﺷﻬﺎدت« ﺑﻪ »ﻣﺒﺎرزﻩ« اداﻣﻪ دهﻨﺪ
)ﺷﺎﯾﺪ راﯾﻨﻪ(.۳۵۰-۳۴۷ ،
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ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﭼﻨﺪان اﺟﺮا ﻧﺸﺪ و در روز هﺎی
ﺑﻌﺪ ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭼﻨﺪ هﺰار ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﮐﺎدرهﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و
ﺣﺘﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﺑﻮدﻧﺪ هﻢ ﺑﺪﻧﺒﺎل رهﺒﺮی ،ﺑﻪ ﺷﻮروی ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ.
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎرﻩ روزﻧﺎﻣﻪ
»آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯿﺨﻮرد ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ آن ﺑﺎ ﺗﯿﺘﺮ »اﻋﻼﻣﯿﻪ
ﻣﺸﺘﺮک ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی اﺗﺤﺎدﯾﻪ هﺎی
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﺋﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن« ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﭘﯿﺸﻪ وری و ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﯿﺮﯾﺎﺳﺖ ﮐﻪ در آﺧﺮﯾﻦ روزهﺎی ﻓﺮﻗﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﯿﺸﻪ وری رﺋﯿﺲ
ﻓﺮﻗﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .در اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻی ﻓﺮﻗﻪ ﮐﻪ
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ »ﮐﺎرﮔﺮان و روﺷﻨﻔﮑﺮان آزادﯾﺨﻮاﻩ ،زﻧﺎن ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪ و
ﻣﺮدان ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻮس آذرﺑﺎﯾﺠﺎن« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ و هﻤﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯿﺎن در اﯾﻦ روز ﺣﺴﺎس ﺑﺎﯾﺪ هﻤﻪ ﻧﯿﺮوهﺎ
را ﺻﺮف ﻣﺒﺎرزﻩ در »ﺟﺒﻬﻪ« ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ »ﻣﺒﺎرزﻩ« اداﻣﻪ دهﻨﺪ
ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ» ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﻧﻮ« در »ﻣﺒﺎرزﻩ ﻓﺮﻗﻪ« اﺳﺖ و ﭘﯿﺮوزی
ﺑﯿﺸﮏ از آن ﻓﺮﻗﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد…
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﻟﯿﻒ و اﻧﺘﺸﺎر
اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﯾﻌﻨﯽ در ﺷﺐ -۲۰ام ﺑﻪ -۲۱ام آذر ،ﭘﯿﺸﻪ وری
و دﯾﮕﺮ رهﺒﺮان درﺟﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻗﻪ ﺑﺎ ﺳﺮاﺳﯿﻤﮕﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ و اﯾﺮان را
ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺗﺒﺮﯾﺰ هﻨﻮز از ارﺗﺶ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد.
اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﻓﺎش ﺷﺪﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪهﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ارﺗﺶ ﺷﻮروی از آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﮐﻪ ﺣﺎﻣﯽ اﺻﻠﯽ ﻓﺮﻗﻪ
ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رهﺎ ﮐﺮدن ﻓﺮﻗﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ از آن در ﻣﺴﮑﻮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و ﺑﺎﮐﻮ ﮐﻪ ﻣﺠﺮی دﺳﺘﻮرات ﻣﺴﮑﻮ ﺑﻮد از آن ﺑﺎ
ﺧﺒﺮ ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻓﺮﻗﻪ ﺷﺪﻩ
ﺑﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻃﺮات اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر و ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در دورﻩ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﻣﺠﺘﻬﺪی ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺑﻨﺎم ﺗﺒﺮﯾﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در
ﺗﻬﺮان ﭼﺎپ ﺷﺪ .او در ﺧﺎﻃﺮات ﻣﻮرﺧﻪ روز  ۲۱آذر ۱۳۲۵
ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط ﻓﺮﻗﻪ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ:
»ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ۲۱آذر
ﺑﺎ ﺻﺪای ﻻﯾﻨﻘﻄﻊ ﺗﯿﺮ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪﯾﻢ.
ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﮐﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪن ﻧﺎن ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ﺑﻮد  ،ﻣﻄﻠﻊ
ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ اوﺿﺎع ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .اهﻞ
ﺷﻬﺮ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﯿﺸﻪ وری ﻗﯿﺎم ﻧﻤﻮدﻩ و
ﺷﻬﺮ را ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .ﻓﺪاﺋﯽ هﺎ و ﻣﻬﺎﺟﺮ هﺎ
را ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻧﻤﻮدﻩ و دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮی
ﮐﻪ ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ،ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻌﻘﯿﺐ و دﺳﺘﮕﯿﺮی
و ﻗﺘﻞ ﺳﺮان و ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﯿﺸﻪ
وری ﻓﺮار ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﻧﻈﻤﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف اهﻞ ﺷﻬﺮ
در آﻣﺪﻩ اﺳﺖ و ﻣﻬﺎﺟﺮ هﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ هﺎی
ﻣﺼﺎدرﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﮑﺎن )دادﻩ( ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺮون
رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .از هﺮ ﻃﺮف ﺻﺪای ﺗﯿﺮ ،ﺗﻔﻨﮓ و
ﻣﺴﻠﺴﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از هﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ«.
ﻣﻨﺒﻊ» :ﺑﺤﺮان آذرﺑﺎﯾﺠﺎن )ﺳﺎﻟﻬﺎی
 ۱۳۲۵-۱۳۲۴ش(
دو روز ﺑﻌﺪ وﻗﺘﯽ ارﺗﺶ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان وارد ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪ ﺧﺒﺮی
از »ﺣﮑﻮﻣﺖ« ﻓﺮﻗﻪ و دﺳﺘﻪ »ﻓﺪاﺋﯿﺎن« و ﺑﺎﺻﻄﻼح »ﻗﺰﻟﺒﺎش«
آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮد… آﻧﻬﺎ ﯾﺎ ﻓﺮار ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﺧﻮد ﻣﺮدم ﻣﺤﻞ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
»ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺣﺴﺎب« ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺧﻼء ﯾﮑﯽ دو روزﻩ ﻣﯿﺎن ﻓﺮار
رهﺒﺮان و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻓﺮﻗﻪ و آﻣﺪن ارﺗﺶ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺑﻠﺒﺸﻮ و ﺑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪﻩ ﺑﻮد…
ﻇﺎهﺮا ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﺷﺒﺴﺘﺮی رﺋﯿﺲ »ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ« ﻓﺮﻗﻪ ﮐﻪ
ﺑﻌﺪا ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ »ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺎﻟﺘﯽ«
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ﺷﺪﻩ ﺑﻮد از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر ﻓﺮﻗﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ هﻨﻮز در ﺷﻬﺮ
ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد…
ﮐﻨﺴﻮل اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ در ﺗﺒﺮﯾﺰ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات را از روز ﺑﻌﺪ
از ﻓﺮار رهﺒﺮان ﻓﺮﻗﻪ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ:
ﺗﻠﮕﺮام «۱۲۴۶-۰۰/۱۲-۸۰۱
از ﮐﻨﺴﻮل ﺗﺒﺮﯾﺰ )ﺳﺎﺗﻦ( ﺑﻪ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ
ﺗﺒﺮﯾﺰ  ۱۲دﺳﺎﻣﺒﺮ ) ۱۹۴۶درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ۱۶ :
دﺳﺎﻣﺒﺮ ۱:۱۴ ،ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ(
)…(
اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ و
ﺳﺮﮔﺮم ﺷﮑﺎر دﻣﮑﺮات هﺎی ﺳﺎﺑﻖ هﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﯽ
ﻧﻈﻤﯽ ﮐﻠﯽ ﭼﻨﺪان زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﻬﮕﺎﻩ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی
هﺎ ﺑﮕﻮش ﻣﯿﺮﺳﺪ اﻣﺎ هﺪف اﯾﻦ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی هﺎ
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺎخ اﺳﺘﺎﻧﺪاری رﻓﺘﻢ اﻣﺎ
آﻧﺠﺎ ﻋﻤﻼ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی )ﺣﺎﺟﯽ ﻋﻠﯽ،
� ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﺷﺒﺴﺘﺮی رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ ) ﻗﺒﻞ
از آن رﺋﯿﺲ »ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ« ﻓﺮﻗﻪ،ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯿﮑﺮد ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﺎدﯾﻦ
ﻧﺸﺎن دهﺪ ﮐﻪ اوﺿﺎع ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ .او
ﺑﯿﻦ دﻣﮑﺮات هﺎ ﻓﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان
ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻣﺮدم ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﺻﺮﻓﺎ
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت وﻃﻨﺪوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯿﺨﻮاهﻢ در اﯾﻦ دورﻩ ﻧﺎروﺷﻨﯽ هﺮ
ﮐﻤﮑﯽ از دﺳﺘﻢ ﺑﺮ ﻣﯿﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دهﻢ ﺗﺎ از ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد .او اﻇﻬﺎر اﻣﺘﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺐ ﺑﯿﺪار ﺑﻮدﻩ و ﻣﯿﺨﻮاهﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
در اﯾﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽ اش ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮای
دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .وﻗﺘﯽ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدم
اﺑﺘﺪا ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺴﻠﺢ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻗﺒﻼ هﻢ دﯾﺪﻩ
ﺑﻮدم اﻣﺎ ﺑﻌﺪا ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ آﻧﻬﺎ آﺳﻮری هﺎﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن هﺮاس داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻣﻨﯽ ﺑﺒﺮم .ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از هﺮج و ﻣﺮج هﺮﭼﻪ از دﺳﺘﻢ
ﺑﺮآﯾﺪ ﺧﻮاهﻢ ﮐﺮد اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ در هﻤﺎﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
آﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﻘﺮ دﻣﮑﺮات هﺎ رﻓﺘﻢ و دﯾﺪم آﻧﺠﺎ
ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺠﺰ ﭼﻨﺪ ﺳﺮﺑﺎز ﺳﺮﺗﺎﭘﺎ ﻣﺴﻠﺢ ﮐﻪ
ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺮﯾﺎ ،رهﺒﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮی
)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﯿﺮﯾﺎ رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ،وزﯾﺮ
ﻓﺮهﻨﮓ و در آﺧﺮﯾﻦ روزهﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﯿﺸﻪ وری،
ﻣﺘﺮﺟﻢ( در درون ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ
درون ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن رﻓﺘﻢ دﯾﺪم ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺳﺮﮔﺮدان
ﮐﻤﯿﺘﻪ آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ از هﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد.
دﻓﺘﺮ ﭘﯿﺸﻪ وری ﮐﻪ ﺗﺎ روز ﭘﯿﺶ ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺪرت
دوﻟﺘﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿﺮﻓﺖ ﭘﺮ از آﺷﻐﺎل هﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪﻩ هﺎی ﻧﺎن ،ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ،اﺳﺘﮑﺎن هﺎی
ﺧﺎﻟﯽ و ﺗﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﺑﻮد .اﯾﻨﻬﺎ آﺛﺎر آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت
ﻧﺎروﺷﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .هﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻪ
وری ﮐﺠﺎﺳﺖ .ﺷﻨﯿﺪم ﺑﻪ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﺑﯿﺮﯾﺎ ﺣﻤﻠﻪ
ﺷﺪﻩ و او را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻮروی ﺑﺮدﻩ اﻧﺪ.
رﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ او را ﺑﯿﺎﺑﻢ .در هﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﺸﻤﮕﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی
در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮد اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ
ﻓﺮد دﻣﮑﺮات هﺎ را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺰﺷﮑﺎن
ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺮﯾﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮد اﻣﺎ
از درﻋﻘﺐ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻠﻢ ﺑﺎز
در ﺷﻬﺮ ﺑﻪ راﻩ اﻓﺘﺎدم .ﮔﺮوﻩ هﺎی ﻣﺮدم ﮐﻪ
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هﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺪون هﺪف ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﭘﺮﭼﻢ
اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﻣﺮا ﻣﯿﺪﯾﺪﻧﺪ اﻇﻬﺎر ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺎ ﺗﯿﺮﭘﺮاﻧﯽ ﺑﮕﻮش ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ اﻣﺎ ﻣﻦ
ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﯾﮏ ﻟﮑﻪ ﺧﻮن
دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻨﻈﺮم ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
ﺑﻮد .ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺟﺎوﯾﺪ )ﺳﻼم اﻟﻠﻪ ﺟﺎوﯾﺪ ،اﺳﺘﺎﻧﺪار
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات ،ﻣﺘﺮﺟﻢ( را
ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ﻗﻮای اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﻧﺪ و او اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺶ اﯾﺮان ﯾﺎ
اﻣﺮوز و ﯾﺎ ﻓﺮدا ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﻦ ﺧﺒﺮی ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ
ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺮان آن ﺑﻮدم ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﯿﻤﻪ
ﺷﺐ ﺷﻮد و ﻗﻮای دوﻟﺖ هﻨﻮز ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﺮﺳﻨﺪ ﭼﻪ
ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .هﺮ آﻧﭽﻪ از دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺮﻣﯿﺎﻣﺪ اﻧﺠﺎم
دادم و اﻧﺠﺎم ﺧﻮاهﻢ داد ﺗﺎ هﻤﭽﻨﺎن در ﺷﻬﺮ
ﺑﮕﺮدم ﺗﺎ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ در دل ﻣﺮدم را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن و ﺗﻬﺮان ﻣﯿﺸﻮد«.
)ﻣﻨﺒﻊ ۲۱ :آذر  :۱۳۲۵ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﺴﻮل آﻣﺮﯾﮑﺎ
در ﺗﺒﺮﯾﺰ(
ﺳﺮاﺳﯿﻤﮕﯽ در ﺗﺮک اﯾﺮان از ﺳﻮی رهﺒﺮان ﻓﺮﻗﻪ ﮐﻪ در ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق
ﮐﻨﺴﻮل آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺘﻮان دﯾﺪ و دﻋﻮت ﻓﺮﻗﻪ از
ﻣﺮدم ﺑﻪ اداﻣﻪ »ﻣﺒﺎرزﻩ« ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﮔﺮﯾﺨﺘﻦ از اﯾﺮان ﮐﻪ
در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ روزﻧﺎﻣﻪ »آذرﺑﺎﯾﺠﺎن« و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﻢ
و ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﺪهﻨﺪﻩ رﯾﺎﮐﺎری ﺳﺎﻟﻮﺳﺎﻧﻪ رهﺒﺮان ﻓﺮﻗﻪ و
ﮔﺮوﻩ ﺑﺎﻗﺮوف�آﺗﺎﮐﯿﺸﯽ ﯾﻒ در ﺑﺎﮐﻮ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ دﻟﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ
وﺿﻌﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻪ وری و دﯾﮕﺮ رهﺒﺮان
ﻓﺮﻗﻪ ﺧﺒﺮ ی از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﮑﻮ و ﺑﺎﮐﻮ داﺋﺮ ﺑﺮ رهﺎ ﮐﺮدن ﻓﺮﻗﻪ در
ﻧﯿﻤﻪ راﻩ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﺎﮐﻮ و ﻣﯿﺮﺟﻌﻔﺮ ﺑﺎﻗﺮوف اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺠﺮی ﻓﺮﻣﺎن هﺎی ﻣﺴﮑﻮ
و اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﻮد ،ﻇﺎهﺮا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی »آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺰرگ ﺷﻮروی«
ﺧﻮدش را هﻢ داﺷﺖ .اﻣﺎ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات در ﻧﻘﺶ »ﻣﺠﺮی دوم«
و »ﭘﯿﺎدﻩ ﻧﻈﺎم« ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﻣﺴﮑﻮ ،ﺑﺎزﻧﺪﻩ اﺻﻠﯽ ﺑﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﺎرﯾﺦ ،اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﻧﺒﻮد .ﻓﻘﻂ ﺗﮑﺮار
ﺳﻨﺎرﯾﻮﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﯾﮏ ﻗﺪرت ﺑﺰرگ ﯾﮏ ﻧﺒﺮوی در اﺻﻞ
ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﺤﻠﯽ رااﺑﺘﺪا اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ ،از آن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺧﻮد را
ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ رﺳﺎﻟﺖ آن ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ،
آن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ ﻣﯽ اﻧﺪازد.
ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ:
Scheid Raine, Fernande: Stalin, Bagirov
and Soviet Policies in Iran 1939-1946, Ann
Arbor, MI, 2000

 ١٣ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺮﻗﻪ ،ﺿﺮﺑﻪ ای دﯾﺮﭘﺎ ﺑﻪ
ﺧﻮاﺳﺖ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﺎدری
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺮدم از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن،
اﻓﺮاد و ﮔﺮوﻩ هﺎی آزادﯾﺨﻮاﻩ اﯾﺮان و از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺸﺮ ﺑﺰرﮔﯽ از
روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان و ﺣﺘﯽ ﺧﻮد آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،دﻩ هﺎ
ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﻓﺮﻗﻪ هﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از آﻣﻮزش و ﺗﺪرﯾﺲ
زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ آذری در ﮐﻨﺎر زﺑﺎن رﺳﻤﯽ و ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺸﻮر ﯾﻌﻨﯽ
ﻓﺎرﺳﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻮرا ﺳﻮال هﺎی ﻣﺸﮑﻮﮐﺎﻧﻪ ای در ذهﻦ
ﺑﺴﯿﺎری از اهﻞ دوﻟﺖ و ﻓﺮهﻨﮓ ﺑﺮﻣﯿﺨﺎﺳﺖ :ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺎزﻣﻮﺿﻮع
زﺑﺎن ،ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ اﯾﺮان و وﺻﻠﻪ ﮐﺮدن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪ
ﺷﻮروی و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺖ؟ هﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ
ﮐﻮﺷﺸﯽ ﻣﯿﮑﺮد و ﻣﺜﻼ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻟﯿﻒ و ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب و ﻣﺠﻠﻪ ای
ﻣﯿﺰد ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﺪﯾﺪا ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺒﯽ و ﻗﻮﻣﮕﺮاﺋﯽ هﻢ ﺑﻮد،
اﺑﺘﺪا ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﺧﺎﺋﻦ ﺑﻪ وﻃﻦ« و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺐ
ﻧﯿﺴﺖ.

ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اش را ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ هﻤﯿﻦ ﺳﻄﻮر ﺣﺪود ۲۶
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﻣﻦ در ﺳﺎل  ،۱۹۸۹ﺑﺎ هﻤﻪ
ﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﮕﯽ هﺎی ﺟﻮاﻧﯽ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﯿﺘﺮ »آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و زﺑﺎن
آن« ﻧﻮﺷﺘﻢ ﮐﻪ در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﭼﺎپ ﺷﺪ .در آﻧﺠﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم
آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯿﺎن »اﻗﻼ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ دﯾﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ« اﻣﺎ از
ﻧﻈﺮ ﺣﻖ آﻣﻮرش ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﻣﺤﺪودﯾﺖ هﺎ و
اﺟﺤﺎﻓﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن آﻣﻮزش ﺗﺮﮐﯽ آذری هﺴﺖ ﮐﻪ از
زﻣﺎن رﺿﺎ ﺷﺎﻩ هﻤﭽﻮن ﻣﻌﻀﻞ ﺟﺪی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻼت
ﻣﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را ﺑﯿﺸﺘﺮ هﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ .آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺟﻼل
ﻣﺘﯿﻨﯽ اﺳﺘﺎد ﺳﺎﺑﻖ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪﯾﺪی
ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ »اﯾﻦ ﻋﺒﺎس ﺟﻮادی ﮐﯿﺴﺖ؟ ﺣﺘﻤﺎ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﺖ و
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺐ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﮐﻮﺳﺖ« و ﻏﯿﺮﻩ! و آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺟﻮاد هﯿﺌﺖ
ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺟﻮاب ﺑﻪ آن ﻣﻘﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺘﯿﻨﯽ در دﻓﺎع از ﺑﻨﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ
و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻔﺼﻠﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎرﻩ در ﻣﺠﻠﻪ وارﻟﯿﻖ ﭼﺎپ ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .آن ﺗﻨﻘﯿﺪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺘﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﺮام ﺑﻨﺪﻩ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
هﻤﭽﻨﯿﺎن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ،در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ارزش ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺸﺎن را هﯿﭻ
هﻢ ﻧﮑﺎﺳﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ درک ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ﺳﻮء ﻇﻦ و آﻟﺮژی از
ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،از هﻤﺎن دورﻩ ﭘﯿﺸﻪ وری اﺳﺖ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺎﯾﺪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ
ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ آﻣﻮرش زﺑﺎن ﻣﺎدری اﻗﻠﯿﺖ هﺎ در ﮐﻨﺎر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
را ﺑﻪ ﻓﺮهﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان زد � ﭼﻪ در رﻓﺘﺎر دوﻟﺖ هﺎ اﻋﻢ از
ﭘﻬﻠﻮی و اﺳﻼﻣﯽ و ﭼﻪ در ذهﻨﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﺮدم.
»ﮐﺎرت ﺳﯿﺎﺳﯽ« زﺑﺎن ﻣﺎدری در دورﻩ ﭘﯿﺸﻪ وری
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۹۴۱ﻧﯿﺮوهﺎی ﺷﻮروی وارد ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻤﺎﻟﯽ
اﯾﺮان و از ﺟﻤﻠﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﯿﺮوهﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺟﻨﻮب اﯾﺮان
را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .هﺪف آن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ
اﯾﺮان رﺿﺎﺷﺎهﯽ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن و ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ
دوم ،از ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺷﺪن ِ
آن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل راﻩ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن
ﻣﻬﻤﺎت از ﺳﻮی ﻏﺮب ﺑﻪ ارﺗﺶ ﺷﻮروی را ﺑﺎزﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻘﻂ ﺷﺎﺧﻪ
ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ زن و ﺑﭽﻪ را ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل
از ﺳﺮﺑﺎزان ﺷﻮروی ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن هﺎی ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻓﺮﺳﺘﺎد وﻟﯽ ﻣﺮدم ﺗﺒﺮﯾﺰ
و دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮ هﺎ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﺷﻐﺎل ﺷﻮروی و ﯾﺎ ﻃﺮﻓﺪاری از آن
ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻘﻮط رﺿﺎ ﺷﺎﻩ،
ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،هﺮج و ﻣﺮج ،ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺴﺎد
و رﮐﻮد در اوﺿﺎع داﺧﻠﯽ ،آﻧﻬﺎ دﻟﺸﻮرﻩ هﺎی دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻨﺪ.
در اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻌﺪ از رﺿﺎ ﺷﺎﻩ و ﺣﻀﻮر هﻢ ﺷﻮروی،
هﻢ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﻔﻮذ ﻧﺴﺒﯽ آﻟﻤﺎن ،ﻧﯿﺮو هﺎ و اﺣﺰاب
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﭼﻮد و ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﮔﺮوﻩ هﺎ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮروی ﺑﻮد.
ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ هﺎ و ﮔﺮوﻩ هﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ هﻢ ﭘﻨﻬﺎن و ﯾﺎ آﺷﮑﺎر
از ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از آﻟﻤﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
هﻨﻮز از ﺧﻮاﺳﺖ هﺎ و ﺷﻌﺎرهﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
و رﺳﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد.
ﺣﺘﯽ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ۳۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺑﺨﺼﻮص در زﻣﺎن رﺿﺎ ﺷﺎﻩ اﮐﺜﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ،روﺷﻨﻔﮑﺮان،
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺷﻌﺮای اﯾﺮاﻧﯽ و در راس آﻧﺎن
روﺷﻨﻔﮑﺮان آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ،ﻃﺮﻓﺪار اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮ اﺿﻤﺤﻼل دوﻟﺘﺪاری ﻣﻠﯽ اﯾﺮان در زﯾﺮ ﻓﺸﺎر از ﺧﺎرج
و ﻗﺒﯿﻠﻪ ﮔﺮاﺋﯽ ﻋﺸﺎﯾﺮو اﯾﻼت در داﺧﻞ ،ﺻﻼ ح ﮐﺎر آن اﺳﺖ ﮐﻪ
دوﻟﺘﯽ ﻣﻠﯽ ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺤﺖ رهﺒﺮی ﯾﮏ رهﺒﺮ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ
ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم دارای ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ
آﻣﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ در ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻣﺼﺮ هﻢ ﺟﺎ اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﻮد.
رﺿﺎ ﺷﺎﻩ و آﺗﺎﺗﺮک رهﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز دورﻩ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﯿﻦ
ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول و دوم را در اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮآورد ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
هﻨﻮز از ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد و هﻤﻪ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ هﺎ و اﮐﺜﺮ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﭼﭗ در ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ﺟﻤﻊ
ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻧﯿﺮو هﺎی راﺳﺖ ،ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد
داﺷﺘﻨﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺬﯾﺮا ﺑﻮدن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت و
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ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮب ﺑﻮد .ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و
ﺑﺤﺚ هﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ هﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی آزاد
ﺑﻮد و ﻧﻈﺮﯾﺎت رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﯿﺸﺪ .در ﺷﺮاﯾﻂ
آن دورﻩ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ،ﺣﺘﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری ﻣﺤﻠﯽ و
آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﺎدری در ﮐﻨﺎر ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻌﻨﻮان زﺑﺎن ﻣﻠﯽ و ﻣﺸﺘﺮک
ﮐﺸﻮر اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﻋﺎم ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﺗﺎﺑﻮ هﻢ ﺑﺸﻤﺎر ﻧﻤﯿﺮﻓﺖ
ﮐﻪ از ﺑﯿﺦ و ﺑُﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ورود ارﺗﺶ ﺷﻮروی ﯾﻌﻨﯽ در اواﺧﺮ
ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ،رهﺒﺮی ﺷﻮروی و ﺷﺨﺺ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ای را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮدﻩ دﺳﺘﻮر اﺟﺮای آن را داد .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ
ﻧﻘﺸﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدن زﺑﺎن هﺎی ﻣﺎدری و ﻋﺎدات
ﻣﺤﻠﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ هﺎ ،ﮐﺮدهﺎ ،ﮔﯿﻠﮏ هﺎ و ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ هﺎ ،ﺟﺮﯾﺎن
هﺎی ﺧﻮاهﺎن ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری در ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻤﺎﻟﯽ اﯾﺮان
ﺑﻮﺟﻮد آوردﻩ ﺷﻮد .ﻃﺒﻖ هﻤﯿﻦ دﺳﺘﻮر ﻣﺴﮑﻮ ) (۱ﺷﺎﺧﻪ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ۱۳۲۴از ﺣﺰب ﺟﺪا
ﺷﺪﻩ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ
هﻢ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و هﻢ رﺳﻤﯿﺖ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ در راس
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻗﺮار داﺷﺖ � ﻋﯿﻨﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
دﺳﺘﻮرﻣﺴﮑﻮ.
اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ رهﺒﺮی اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ را ﺑﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﻮروی و دﺑﯿﺮ آن ﺣﺰب ﻣﯿﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺎﻗﺮوف ﺳﭙﺮد ﮐﻪ
ﺧﻮد ﻃﺮاح اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻮد .ﺑﺎﻗﺮوف ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺨﺎﻃﺮ » ُﻣﺪ ﺑﻮدن« و رواج واژﻩ »دﻣﮑﺮاﺳﯽ« در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎﯾﺎن
ﺟﻨﮓ دوم ،ﻧﺎم ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﺣﺰاﺑﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در
ﺷﻤﺎل اﯾﺮان اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﭘﯿﺎدﻩ ﮐﻨﻨﺪ :ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
و ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان ) .(۲در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ
ﻓﺮد ﺑﺮای رهﺒﺮی اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات ،ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﭘﯿﺸﻪ وری
ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﻩ ﺷﺪ ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﮐﻪ ﺗﺎزﻩ از زﻧﺪان رﺿﺎ ﺷﺎﻩ
آزاد ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .او ﯾﮏ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮاﻧﺪوﺳﺖ و اﺻﻼح ﻃﻠﺐ
ﺑﻮد و ﻧﻪ ﯾﮏ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﻪ وری را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ و ﺑﺎﻗﺮوف ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﯿﻨﻤﻮد ،ﻇﺎهﺮا رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ او در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
ﻣﻠﯽ و دﻟﺴﺮدی او ازﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ﺑﻮد .در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ ،ﭘﯿﺸﻪ وری
ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ در روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻮوﺳﻮم ﺑﻪ آژﯾﺮ از ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ
اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻃﺮﻓﺪاری ﻣﯿﮑﺮد ،رهﺒﺮ آﺗﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری و
دﯾﺮﺗﺮ ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻩ ﺟﺪاﺋﯽ ﻃﻠﺒﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺪ.
ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪ رهﺒﺮی ﭘﯿﺸﻪ وری در ۱۲
ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۲۴ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﺎﻓﺖ .هﻨﻮز ﺷﺨﺼﯿﺖ هﺎ ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و
ﺳﺎزﻣﺎن هﺎی ﻣﻌﺘﺪل ،ﻟﯿﺒﺮال و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﯾﺮان اﻣﯿﺪ ﺧﻮد را از از
ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻮﭘﺎی ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات و ﺧﻮد ﭘﯿﺸﻪ وری ﻗﻄﻊ ﻧﮑﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.
»ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ  ۱۲ﺷﻬﺮﯾﻮر« ﯾﻌﻨﯽ اوﻟﯿﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﮐﻪ دوازدﻩ
اﺻﻞ را ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮد در ﺿﻤﻦ از »ﻣﺨﺘﺎرﯾﺖ ﻣﺪﻧﯽ« )ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری
ﻓﺮهﻨﮕﯽ( ﺑﺮای ﻣﺮدم آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻔﺖ .در اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ
آﻣﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای آﻣﻮزش در ﺳﻪ ﺳﺎل اول ﻣﺪرﺳﻪ هﺎی اﺑﺘﺪاﺋﯽ،
زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ زﺑﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻩ ﺷﻮد.
ﭘﺲ از آن زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻨﻮان زﺑﺎن رﺳﻤﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ
و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ هﺮ دو زﺑﺎن
ﺗﺮﮐﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﻮد ) .(۳ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻮرج اﺗﺎﺑﮑﯽ در ﻧﻈﺮ
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﭘﺬﯾﺮش زﺑﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﻌﻨﻮان زﺑﺎن رﺳﻤﯽ
)هﺮﭼﻨﺪ ﻧﻪ زﺑﺎن »دوﻟﺘﯽ«(»ﺣﺴﺎس ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ« ﺑﻮد و ﺑﺴﯿﺎری
از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺣﺘﯽ ﺧﻮد آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯿﺎن ،ﭘﺬﯾﺮش هﺮ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺠﺰ زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ هﻤﭽﻮن زﺑﺎن رﺳﻤﯽ را »ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻗﺪم ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺟﺪاﺋﯽ«
و ﺗﺠﺰﯾﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ .روزﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﻟﯿﺒﺮال
ﻣﺎﻧﻨﺪ آزادﮔﺎن ،ارس ،دارﯾﺎ و اﯾﺮان ﻣﺎ اﺻﻮﻻ هﻤﺪردی ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺧﻮاﺳﺖ هﺎی اﺻﻼﺣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻗﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻣﺎ »راﺟﻊ
ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ زﺑﺎن اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ« ) .(۴اﯾﺮان ﻣﺎ در ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺑﺎ
ﺗﯿﺘﺮ »زﺑﺎن ﻣﻠﯽ هﻢ ﻣﯿﻬﻨﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ« ﺿﻤﻦ
دﻋﻮت از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ دادن ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ »درﺧﻮاﺳﺖ هﺎی

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺮﻗﻪ ،ﺿﺮﺑﻪ ای دﯾﺮﭘﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﺎدری

ﺑﺠﺎی ﻓﺮﻗﻪ« ﻧﻮﺷﺖ» :اﺣﺘﺮام ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺤﻠﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در ﻧﻈﺮ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ زﺑﺎن ﻣﺤﻠﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
در ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ هﯿﭻ وﺟﻪ زﺑﺎن ﻣﻠﯽ هﻢ ﻣﯿﻬﻨﺎن ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ،
زﯾﺮا ﻣﺎ ﻣﺮدم آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را ﻣﻠﺘﯽ ﺟﺪا از ﺧﻮد و ﺳﺎﯾﺮ هﻢ ﻣﯿﻬﻨﺎن
ﻧﻤﯽ ﭘﻨﺪارﯾﻢ(۵) «.
در هﻤﯿﻦ ﮐﺸﺎﮐﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻃﺮﻓﺪاران روﺷﻨﻔﮑﺮ و
ﻣﻌﺮوف آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ ،اﻧﻮر ﺧﺎﻣﻪ
ای ،ﻋﻠﯽ اﻣﯿﺮﺧﯿﺰی و ﯾﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﺟﻮدت ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری
ﻃﻠﺒﯽ و زﺑﺎن دوﻟﺘﯽ ﺷﺪن ﺗﺮﮐﯽ آذری ﺑﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻓﺮﻗﻪ
دﻣﮑﺮات ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮدﻩ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان رﻓﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات در ﻣﻮﺿﻊ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ ﺧﻮد در ﻣﻮرد
رﺳﻤﯿﺖ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ هﻤﭽﻨﺎن ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد .اوﻟﯿﻦ ﺷﻤﺎرﻩ
روزﻧﺎﻣﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ارﮔﺎن ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات در  ۱۴ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۲۴
ﻧﻮﺷﺖ» :در ﻃﻮل ﺳﺎل هﺎ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﺋﻨﺎن و ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺘﺎن ﺗﻼش
ﮐﺮدﻩ اﻧﺪﺗﺎ زﺑﺎن ﻣﺎ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ آن ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ
وﯾﮋﻩ در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺿﺎﺧﺎن دﺷﻤﻦ آزادی ،اﯾﻦ ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎر
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ .اﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﮐﻪ از زﺑﺎن ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺮدار
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ(۶) «.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺸﺎورﯾﻦ »ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ« ﺑﺎﮐﻮ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺮای رهﺒﺮی
ﭘﺸﺖ ﭘﺮدﻩ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﮑﻮ ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ آﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،هﺮﭼﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻃﺒﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ آذری ﻣﯿﮑﻮﻓﺘﻨﺪ .روزﻧﺎﻣﻪ
وﻃﻦ ﯾﻮﻟﻮﻧﺪا ،ﭼﺎپ ﺑﺎﮐﻮ ،ﯾﮑﯽ از ارﮔﺎن هﺎی اﺷﺎﻋﻪ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ
آذری در اﯾﺮان ﺑﻮد .اوﻟﯿﻦ ﺳﺮدﺑﯿﺮاﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ،ﺷﺎﻋﺮ و وزﯾﺮ
ﻓﺮهﻨﮓ ﺑﻌﺪی ﺟﻤﻬﻮری ﺷﻮروی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻣﯿﺮزا اﺑﺮاهﯿﻤﻮف
ﺑﻌﺪ هﺎ ﻧﻮﺷﺖ» :ﺑﺮای آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯿﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ از ﻣﺪارس،
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ادﺑﯿﺎت ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ
اﻧﮑﺎر هﻮﯾﺖ ،ﻣﻠﯿﺖ ،ﺗﺎرﯾﺦ و زﺑﺎﻧﺸﺎن در دوران اﺳﺘﺒﺪاد رﺿﺎﺷﺎهﯽ
ﺗﺤﺖ ﻇﻠﻢ و ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،روزﻧﺎﻣﻪ »وﻃﻦ ﯾﻮﻟﻮﻧﺪا«
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ درﺧﺸﯿﺪ(۷) «.
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات ،ﺑﺎز
درﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﮑﻮ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮای ﯾﮏ »ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ«
آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﺒﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،در  ۲۱آذر  ،۱۳۲۴ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات
»ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ« ﺧﻮد را در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﻮد ،ﭘﯿﺸﻪ وری »ﺑﺎش
وزﯾﺮ« )ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ( ﺷﺪ» ،ﻓﺪاﺋﯿﺎن« ﻓﺮﻗﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ »ارﺗﺶ
ﻣﻠﯽ« آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺪﻧﺪ و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻤﻼ از روزﻧﺎﻣﻪ هﺎ و
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت آذرﺑﺎﯾﺠﺎن رﺧﺖ ﺑﺮﺑﺴﺘﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾﮏ
زﺑﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮﮐﯽ ﺳﭙﺮد.
روﺷﻨﻔﮑﺮان اﯾﺮان و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﮐﻼ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ از ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات و ﭘﯿﺸﻪ وری ﻗﻄﻊ اﻣﯿﺪ ﮐﺮد و هﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺧﻮاﺳﺖ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﺑﺎ دﯾﻮاری از ﺷﮏ و ﺳﻮء ﻇﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ
ﻃﻠﺒﯽ روﺑﺮو ﮔﺸﺖ � ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﺎ دﻩ هﺎ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ
اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ.
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ هﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ:
) (۱ﻋﺒﺎس ﺟﻮادی :ﻓﺮﻣﺎن اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ در ﺑﺎرﻩ  ۲۱آذر ،در:
اﯾﺮان و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﻟﻨﺪن  ،۲۰۱۶ص ۳۶۸-۳۶۳
) (۲ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺎﻗﺮوف ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻣﻮرخ  ۲۸ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
 ،۱۹۴۵آرﺷﯿﻮ ﺑﺎﮐﻮ ،ص  ،۳۹ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ازﻓﺮﻧﺎﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪ
راﯾﻨﻪScheid Raine, Fernande: Stalin, Bagirov
and Soviet Policies in Iran 1939-1946, Ann
Arbor, MI, 2000, p. 300
) (۳ﺗﻮرج اﺗﺎﺑﮑﯽ :آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺗﻬﺮان
 ،۱۳۷۶ص ۱۱۶-۱۱۴
) (۶ ،۵ ،۴اﯾﻦ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل هﺎ هﻤﻪ از ﺗﻮرج اﺗﺎﺑﮑﯽ :هﻤﺎﻧﺠﺎ
) (۷ﻣﯿﺮزا اﺑﺮاهﯿﻤﻮف :ﺧﺎﻃﺮات ،ﺳﺎل هﺎی  ۱۹۲۰ﺗﺎ
 ،۱۹۷۰ﺑﺎﮐﻮ ۱۹۷۹
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