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 ايرانى هاىفيل

 گرايش نظر از پهلوى و قاجار ۀسييييلسييييل دو ۀفاصييييل در را ايرانى سييييياسييييتمردان 
 نام ايرانى هاىفيل راآن ما كه. كرد تقسييييم توانمى دسيييته پنج به کمدسيييت سيييياسيييى

 :ايمنهاده
 هاآنگلوفيل. 1

  معناى به انگليسيييى زبان در فيل) انگليس طرفداران و دوسيييتداران يا هاآنگلوفيل
 در و داشييتند هاانگليس به مالى و سييياسييى فكرى، هاىوابسييتگى كه( اسييت دوسييتدار

 انگليس طرف به ايران اقتصادى ـيييييييي سياسى روابط سوى و سمت كه بودند آن پى
 هاىآنگلوفيل از. نداريم كارى هاآن نبودن يا بودن عامل و پنهانى ارتباطاتبه .باشد

 .برد نام را طباطبايى سيدضياالدين و الدولهنصرت الدوله،وثوق توانمى معروف
 هاروسوفيل. 2
 ايران بزرگ شكست دو از بعد. بودند تزارى ۀروسي طرفداران هاآنگلوفيل لبمقا در
 عباس ۀخانواد در سييييلطنت از كردند تعهد هاروس چاى،تركمن و گلسييييتان ۀعهدنام
 ايران ارتش و اقتصيياد سييياسييت، در بااليى دسييت هاروس پس. كنند پشييتيبانى ميرزا
 .كردند پيدا

 هاآلمانوفيل. 3
 اسييتعمارى سييياسييت دو دسييت از ايران نجات راه كردندمى فكر كه بودند كسييانى
 كلنل. ندارد اسييييييتعمارى منافع ايران در كه اسييييييت آلمان با نزديكى روس و انگليس
 .انددسته اين از خان كوچك ميرزا و پسيان
 هاامريكانوفيل. 4
عد گرايش اين  بر گرايش اين طرفداران و گرفت قدرت دوم جهانى جنگ از ب

 مقاصد تواندنمى ،ايران از اديز يیايجغراف ۀفاصل علت به امريكا كه بودند باور اين
 اقتصاد و سياست در امريكا دخالت طرفدار لذا ؛باشد داشته کشور نيا در استعمارى

 .بودند افراد اين ۀجمل از قوام احمد و ملى رجل بهار الشعراىملك. بودند ايران
 هاايرانوفيل.  5

 ،كشيييييييور صيييييييالح و فالح راه که بودند باور اين بر انيرانيا بودند ايران مليون
 .است جهانى هاىبلوك تمامى از استقالل
 مواضيييع درك براى اما ،نيسيييت تقنىم   و دقيق بندىتقسييييم هرچند بندىتقسييييم اين
 .نيست فايدهبى ايران سياسى رجال

 
 وزيرىنخست به قوام انتخاب

 و مسكو به رفتن براى حكيمى دولت تالش كه شد مطرح زمانى قوام وزيرىنخست
 خاطر به شييوروى از ملل سييازمان در ايران شييكايت و امريكا و انگليس از اسييتمداد
 .بود نرسيده جايى به ايران داخلى امور در دخالت و ايران نكردن تخليه
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 شكايت شوروى از ملل سازمان در ايران دولت ،1324 سال بهمن نهم و بيست
 مشييكل يك آذربايجان ۀلئمسيي داشييت اعالم و كرد رد را ايران شييكايت شييوروى .كرد

 اجازه خرابكار هاىسازمان به ايران و ندارد شوروى به ربطى و است ايران داخلى
 .كنند توطئه باكو شهر و آذربايجان جمهورى عليه ايران خاك در تا است داده
 را اوفيعقوب و ماكسيموف ،او معاون و سفير 1324 بهمن اول در بعد كمى و
 مشييييييكالت با حكيمى. فراخواند ايران از حكيمى دولت ۀخصييييييمان برخورد عنوانبه

 مجبور و بود داده دست از را شوروى دولت با مذاكره شانس و بود رو روبه فراوان
 .شد استعفا به

 ششم در كه بود قوام احمد شاه ضمنى هاىمخالفت رغمعلى وزيرىنخست نامزد
 كرد اعالم متفق دول رؤسيييييياى به پيامى طى یو. رسيييييييد وزيرىنخسييييييت به بهمن

 به كرد تمايل اظهار و اسيييت متقابل احترام و مودت وازنه،م براسييياس او سيييياسيييت
 .كند سفر شوروى

 .كرد موافقت شوروى به قوام نرفت با اىدوستانه پيام طى ستالينا
 

 بود كه قوام احمد

 جريان در او نقش و آمد كار روى قوام چرا بفهميم تا كندمى كمك ما به قوام ۀگذشييت
 .بود نقشى چگونه دمكرات، ۀفرق

 فرزند و خراسيييان در فراماسيييونرى لژ مؤسيييس الدوله،قوام ميرزامحمد ۀنو قوام
 .بود آذربايجان موروثى پيشكار معتمدالسلطنه ابراهيم ميرزا

 سييييال قرارداد كه سييييرسييييخت آنگلوفيلى. بود الدولهوثوق حسيييين ميرزا او برادر
 .بود شده بسته او دست به انگليس و ايران 1919
. گرفت حضييور دبير لقب و يافت راه او دربار به شيياه ناصييرالدين زمان در قوام

 منشيييى معروف، كرمانى   رضييياى ميرزا توسيييط شييياه ناصيييرالدين ترور از پس اموق
 .بود شده منصوب آذربايجان پيشكارى به كه شد الدولهامين

 دبير مدتى از بعد وا. گرفت قرار وليعهد ميرزا محمدعلى عنايت مورد تبريز در
 دشييييمنان از كه الدولهنيع. شييييد شيييياه مظفرالدين اعظم صييييدر الدولهعين حضييييورى

 .بود مشروطه بزرگ
ماسيييييييون به قوام كه اسييييييييت دوران همين در عد. نددپيویم هافرا  پيروزى از ب

 سييتد مشييروطه یوزيرنخسييت به بار چند و دوشييیم خواهمشييروطه قوام مشييروطه،
 .ابديیم

 را او احضييار دسييتور شيياه. بود خراسييان والى احمدشيياه حكومت زمان در قوام
 قوام و كرد مقاومت بود صييييييدراعظم كه ،قوام برادر ،الدولهوثوق اما كرد صييييييادر
 كشيييده خود طرف به را هاآن كه دمكرات حزب اعضيياى از اىعده توسييط توانسييت

 . بود موفق كاراين در او. كند نظرصرف او عزل از شاه تا كند بسيج را مردم بود
 دستور دستگيری او داده  شد.  1299با کودتای سيد ضيا در سال
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 كلنل توسييط ،سيييدضيييا دسييتور به قوام ،1299 سييال در سيييدضيييا یكودتا جريان در
 حكم سييييييييدضييييييييا عزل از بعد تهران در. شيييييييد تهران ۀروان و دسيييييييتگير پسييييييييان
 .دادند او به زندان در را الوزرايىرئيس
 مرگ با باالخره كه شييد او قيام و پسيييان كلنل بيمناكى سييبب ،نصييب و عزل اين
 .يافت پايان 1300 سال ميزان نهم در كلنل

 استاندارد كمپانى به هاامريكايى به را كشور شمال نفت امتياز سال همين در قوام
 و گيالن مازندران، اسييييترآباد، آذربايجان، ینواح نفت شييييامل قرارداد اين. داد ويلا

 .بود عايدات تمامى از درصد ده ايران حق. بود سال پنجاه آن مدت و هشد خراسان
 اين واگذارى ممنوعيت آن پنج بند كه بود شيييييييده تنظيم ماده پنج در قرارداد اين
 به را قرارداد اين از بخشيييييى اويل اسيييييتاندارد اما. بود ديگرى شيييييركت به قرارداد
 شيييديد مخالفت با كه شيييد قرارداد فسييي  باعث خود اين و فروخت انگليسيييى شيييركتى

 .كرد سقوط قوام ۀكابين بعد مدتى. بود رو روبه زين مجلسيان و مطبوعات
 و شد مستعفى مدتى از بعد یو. شد وزيرنخست مشيرالدوله ،قوام سقوط از بعد

 .شد واگذار قوام به كابينه ،1301 سال در
 سيييينكلر كمپانى به را شيييمال نفت تا گرفت تصيييميم قوام ،قرارداد اين لغو از بعد
 سهم 1000 که بود كرده تعهد يکمپان نيا و. بود امريكايى كمپانى يك نکلريس .بدهد
 .بدهد قوام به ونيسيکم عنوان به را شركت اين

 :نويسدمى چنين خود سياسى احزاب تاري  در بهار الشعراىملك
 اظهار مجلس در رسما   شد بيتصو مربوط كمپانى قرارداد كهآن براى هم قوام»
 تقديم مجلس به راآن هم من و داده من به سيييييييهم هزار يك مذکور كمپانى كه كرد
 «.كنممى
 براى كه. اشامريكايى نوع از البته دوسيييييييتىوطن گويندمى راسيييييييتى به رااين)

 (بگذرد خود سهم از است حاضر شمال، نفت به امريكا رسيدن
 قوام. بود قوام كارهاى جمله از نيز 1301 سييال در امريكايى مسييتشيياران آوردن
 .سپرد ميلسپو دكتر دست به را ايران ۀمالي كل رياست

 
 ميلسپو ۀكابين

 ؛ماسكى آى چارلى مستر ،عمومى صندوق مباشر و دارخزانه. 1
 مواظبت و پول رواج و مبادالت به مربوط مسييايل ۀكلي و ضييرابخانه مباشيير. 2
 ؛بوكارتال دكتر ـ نقره
 ؛كور اج فرانك مستر ـ مميزى و محاسبات ناظر. 3
 ؛پرلى مستر ـ مستقيم ماليات مأمور. 4
 ؛گوماك مستر ـ تهران مستقيم ماليات و ارزاق و خالصجات مدير.  5
 ؛ميچل مستر ـ غيرمستقيم ماليات مدير. 6
 ؛اروماس ـ جى مستر ـ ماليه ۀاحصائي ۀتهي مأمور. 7
 ؛پيرسن توماس مستر ـ ماليه كل رئيس مخصوص معاون.  8
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 .فالناكان مستر ـ ماليه كل رئيس كابينه رئيس. 9
 قوام کمی بعد در صدد کودتا بر.كرد سقوط و نپاييد ديرى قوام ۀكابين
 صييييدد در قوام بود، (رضييياخان) سيييپه سيييردار گيرىقدرت دوران كه دوران اين در
 .شد كشور از خارج به قوام تبعيد باعث و رفت لو كودتا. برآمد رضاخان عليهاكودت

 با. رفت تبعيد به رضاشاه که یسال. ماند تبعيد در ،1320 سال شهريور تا قوام
 ،1321 سال در و بازگردد ايران سياسى ۀصحن به يافت فرصت او رضاشاه سقوط
 به را ميلسپو دكتر جمله آن از امريكايى مستشاران بالفاصله قوام. شود وزيرنخست
 .سپرد هاآن به را كشور حياتى امور و كرد دعوت ايران
 يكم و بيست بلواى و. ماندن دور او پسر چشم از رضاشاه، به نسبت او ۀكين اما
 در اما بود نان فقدان اولب نيا ۀبهان هرچند .شيييييييد منجر قوام ۀخان زدن آتش به آذر
 .بود تههفن شاه و دربار ۀسيدس ،آن پشت

 قوام انتخاب به كهآن از قبل. شد خارج صحنه از ،1324 سال بهمن تا قوام ،پس
 اندازچشم تا كندمى كمك ما به قوام به راجع نظر اظهار دو برسيم وزيرىنخست به

 .باشيم داشته او به نسبت ترىوسيع
 1301 سال در شهيد نگارروزنامه و شاعر يزدى فرخى از اظهارنظر نخستين

 سياه ادوار به اگر»...: نوشت یزدي یفرخ رسيد وزيرىنخست به قوام یوقت. است
 اين براى كلمات، قاموس در بخواهيد و كرده مراجعه السييييلطنهقوام ۀخانواد ننگين و

 در بايستى تأمل و انديشه هيچ بدون نماييد، استخراج اسمى حقيقتبى و طماع فاميل
 خانواده ها،آن حكومت و وزارت تاري  سيييرلوحه در و ايشيييان اعمال ديباچه صيييدر
 ...«1بنگاريد برجسته خط به را خيانت

  2.ستا ورىپيشه ازآن   ،اظهارنظر دومين
 آقيياى ايمشييييييينيييده كييه قرارى از عجيييب، ۀصيييييييحنيي اين بييازيگران از يكى»... 

 و طوالنى تاري  آزادى كردن خفه در كه طلبجاه پيرمرد اين .اسيييييت السيييييلطنهقوام
 و آزاديخواه عناصيير كردن خراب در بندى،دسييته در تحقيق طور به و دارد شييگفتى
 و يأس رود،نمى رو از هرگز اسيييييت غريبى اعجوبه لوح،سييييياده پاك مردمان اغفال

 قيمتى هر به آمدىپيش هر از عنوان، هر و اسم هر از. دهدنمى راه خود به نااميدى
 داده امتحان خود لياقت عدم در مركز كهاين وجود با كند اسييتفاده خواهدمى باشييد كه
 و مغرضيييييييانه غلط هاىبازى از و سييييييياخته ظاهر را خود ارتجاعى جنبه بارها و

 راحت نيسييت حاضيير هرگز اسييت آورده دسييت به معكوس نتيجه خود آميزسييماجت
 اسيييت داده دسيييتشيييان به آمدهاپيش و حوادث كه فرصيييتى از مردم بگذارد و بنشييييند
 آقا. نمايند تهيه را صييحيحى رژيم يك و ملى حكومت يك اسيياس و پايه كرده اسييتفاده

 «.نيست معامله كنول

                                                           
 1301 سال طوفان روزنامه. 1
 1324 سال تير هشتم و بيست آژير روزنامه. 2
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 شد وزيرنخست قوام چرا

 پيرمردى و «خيانت ۀخانواد رأس» چرا كه اسيييت اين اسيييت مطرح كه سيييؤالى اما
 او با نيز شيييياه ديگر سييييويى از و دارد آزادى كردن خفه در طواليى يد كه طلبجاه
 .رسدمى وزيرىنخست به ندارد خوبى ۀميان

 سياسى رجل ،محمود دوممح تئورى اين بر را خود استراتژى ابتدا همان از قوام
 به رو انگليس، به پشيييييييت» :بود نيچن یتئور نيا ليوسيييييييا داد قرار ،دوران همين
 سيييال در شاوزيرينخسيييت ۀدور نخسيييتين از پس یو «شيييوروى به لبخند و امريكا
 عباس .باشييد داشييته خود سيير پشييت در را شييوروى و توده حزب كرد سييعى ،1321

 اما كند شركت قوام ۀكابين در حزب تا شد واسطه توده حزب مؤسسين از اسكندرى
 از توده حزب ضييمنى حمايت داشييت قوام كه ىازيامت نخسييتين ،پس. نپذيرفت حزب

 را هاروس خواب رگ بود توانسته فيروز مظفر توسط قوام ديگر سويى از. بود او
 اسييييييت سييييييياسييييييتمدارى قوام كه بودند شييييييده متقاعد هاروس .بياورد دسييييييت به هم

 سيييه رهبران به تلگرافش نخسيييتين در. شيييوروى دوسيييت و شييياه رقيب ،ضيييدانگليس
 ۀدوسيييتان و گرم پيام. كرد تأكيد رابطه و دوسيييتى مودت، بر قوام ،دنيا مقتدر كشيييور
 .است اهروس خواب رگ آوردن دست به مؤيد مسكو به او سفر پذيرش و استالين
»...  :كندمى تأكيد نگاه همين بر نويسدمى ورىپيشه به استالين كه هم اىنامه در
 در دمكراسييييييى بسييييييط براى و كنيم منزوى را هاآنگلوفيل و نماييد كمك قوام به بايد

 «.بياوريم وجود به پايگاهى ايران
 .بود یو مثبت ازيامت دومين قوام به نسبت شوروى بتمث موضع پس
 خود مبارزاتى ۀنيشيييپ در او كه بود رضيياشيياه توسييط یو تبعيد ،قوام سييوم ازيامت
 بيمناك گاه زين شيياه که آنجا تا. گرفتمى كه بود ضييدپهلوى ضييعامو نيهمچن. داشييت
 .زندب كنار را او قوام مبادا كه بود
 

 طبقاتى موضع

 را آن ملى و دمكرات و چيي  نيروهيياى كييه بود ازيييامت يييك انيييم نيا در امييا
 تمامى رغمعلى شيييياه و قوام .ديدمى را آن یخوب به ارتجاعى راسييييت اما ديدند،نمى

 قدرت كردن قبضيييه خاطر به شييياه بيمناكى در چه و قوام تبعيد در چه اختالفاتشيييان
 هم گوشت اگر كه بودند پسرانى و پدران هاآن. داشتند تعلق طبقه يك به قوام، توسط

 كه بود فردى ترينمناسب قوام .گذاشتندمى باقى را ديگرکي استخوان خوردند،مى را
 .دهد نجات بستبن اين از را حاكم ارتجاع توانستمى
 بود اىمقدمه شييد،مى رها شييكلى هر به ارتجاع دسييت از آذربايجان اگر گمانیب
 ،مقطع اين ارتجاع ناجى و يافتمى نجات بايد ارتجاع پس. ايران ۀبقي رهايى براى
 .بودن قوام جز یکس
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 مسكو در قوام

 روسيييى هواپيماى يك با ،1324 سيييال بهمن نهم و بيسيييت در همراه هيئت و قوام
 بار دو ،اقامتش روز هفده مدت در. رفت شوروى به بود شده فرستاده مسكو از كه
 .كرد مالقات شوروى ۀخارج امور وزير مولوتوف با بار چهار و استالين با

 پاسييييي  و ايران ۀتذكاري دو ايران، به قوام ۀمحرمان تلگراف سيييييه در مالقات اين
 .شودمى خالصه قوام توسط مجلس به گزارش يك و مشترك ۀاعالمي يك ؛شوروى

 
 مالقات اين مهم نكات

 اقامتگاه دادن در چه و رژه و سيييان و اسيييتقبال در چه ،قوام از باشيييكوه پذيرايى. 1
 .همراه هيئت و قوام به انگليس وزيرنخست چرچيل مخصوص

 .بود شمال نفت امتياز گرفتن مالقات، شش اصلى محور. 2
 شيييييرايط قبول به را فرقه شيييييمال، نفت امتياز ازاى در كه پذيرفت شيييييوروى. 3
 بيه ،ملى حكوميت تبييدييل: از بودنيد عبييارت طيشيييييييرا نيا. كنييد متقيياعيد قوام دلخواه

 رييتغ و ايالتى، انجمن به ملى، مجلس ليتبد شييييياه؛ سيييييوى از شيييييدهتعيين اسيييييتاندار
 .مجلس قبول مورد اصالحاتبه درخواستى، اصالحات

 ۀزمين ايجاد شمال، نفت گرفتن شرط كه كند متقاعد را استالين كرد سعى قوام. 4
 ارتش خروج با مگر نيسييييت شييييدنى اين و اسييييت مردم بين در و مجلس در مسيييياعد
 .فرقه از حمايت عدم و ايران، از شوروى
 سعى پس. است فرقه برابر در نفت معامله به حاضر شوروى که فهميد قوام.  5
 .كند استفاده خوبى به لهئمس اين از كرد
 اما. اسيييت شيييوروى به نفت امتياز دادن به مايل او كه فهماند اسيييتالين به قوام. 6
 موافقت تقاضيا اين با مجلس تا كرد آماده شيرايطى بايد پس. دارد قانونى منع كاراين
 .كند

 مأمور سادچيكف و كردند عوض را خود سفير نيت، حسن عنوانبه هاروس. 7
 .كند تبديل ايران در كتبى توافقى به را ضمنى توافقات تا شد

 و زندمى اسييتالين به تلگرافى ورىهپيشيي ،مذاكرات حين در که شييودیم فتهگ.  8
 .نگذارد( كاله) قاپاق او سر پير روباه اين باشد مواظب دهدمى هشدار او به

 ناخن فكر به آنچه: گويدمى تركى المثلىضيييرب آوردن با اسيييتالين به ورىپيشيييه
شيد پير روباه اين مواظب همه اين با ،رسدنمى هم ما مغز به رسدمى شما پاى  تا با
 شما سر
 .نگذارد( قاپاق) كاله
 مردم دمكراتيك نهضيييت و فرقه ۀشيييقيق بر بود خالصيييى تير مسيييكو مذاكرات. 9

 در نه آذربايجان سيييرنوشيييت كه نويسيييدمى اىمقاله در ورىپيشيييه هرچند. آذربايجان
 ورى،پيشييييه حرف اين كه دانسييييتمى قوام اما ،شييييودمى تعيين داخل در بلكه خارج
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 جنگ ميدان در نه ،فرقه سرنوشت قوام روبا به که چرا. خطا غايت به ستا حرفى
 .خوردیم رقم مسكو در بلكه ،ملل سازمان در نه و

 1921 سيييال قرارداد مشيييشييي ماده  از اسيييتفاده با ،مذاكرات اين در شيييوروى. 10
 .كند تخليه تمامى به را ايران خاك تواندنمى كه كرد اعالم ،شوروى و ايران

 
 ؟بود چه 1921 سال قرارداد شش ماده

 ۀواسيييييييط به بخواهد ثالثى دولت اگر كه نمايندمى قبول متقاعدين معظمين   دولتين  »
ظامى مداخالت يك ن نه پلت با  مركز را ايران خاك يا و مجرى ايران در را غاصييييييي
 روسيييه حدود متوجه مخاطراتى طريق اين به و بدهد قرار شييوروى نظامى عمليات

 ايران دولت به وقت زا قبل روسييييييه دولت كهصيييييورتى در بشيييييود آن متحده دول و
يد اخطار ما باشييييييييد مقتدر مزبور مخاطره رفع در ايران دولت و ن  دولت وقتآن ن
 از دفاع براى نموده وارد ايران خاك به را خود قشون كه داشت خواهد حق روسيه
 شييوروى سييوسييياليسييت فدراتيو جمهورى دولت .بياورد عمل به نظامى اقدامات خود
 حدود از را خود قشييون فورا شييده، برطرف مزبور مخاطره كههمين شييودمى متعهد
 .نمايد خارج ايران

 
 اساسبى اىبهانه

 حتى و مملكت رأس در آنگلوفيل هاىدولت حضيييييييور رغمعلى كه بود آن واقعيت
 از شيييوروى منافع داشيييت، انگليس با انكارى غيرقابل هاىنزديكى كه پهلوى محمدرضيييا

 كه بود یموقعيت در ايران نهو. نبود تهديد موردمرز های شيييييييوروی در ايران خاك
 در انگليس و امريكا نه و بزند دامن خود خاك از ضييييدشييييوروى اقدامات به بخواهد

 و انگليس شييييييوروى،. كنند ايجاد شييييييوروى عليه ايران در پايگاهى كه بودند آن پى
كا ندمى حسيييييييياب به متفقين هنوز امري مد ندمى ترجيح جهان تقسييييييييم براى و آ  داد
 .شود حل مذاكره ميز پشت در شانمشكالت
 زمينه اين در كه یاگروكشييى از جدا شييوروى كرد فراموش نبايد را نكته يك اما
 ما ملى منافع ۀزاوي از حق اين البته. بود محق حدودى تا كرد،مى شييييمال نفت براى

 .كنيم نگاه هاروس ملى منافع و شوروى زاويه از را لهئمس است بهتر ،بودن
 كه بود مناطقى از يكى يعنى ؛بود شده اشغال اىبهانه هر به و شكل هر به ايران

 آن از منافعى الاقل يا و شودمى تقسيم جنگ درگير كشور سه بين بايد جنگ اين در
. نداشيييت ايران در نظامى حضيييور به نيازى كه انگليس. شيييدمى طرفين نصييييب ديبا

 حاضيييير و حى احزاب و مطبوعات و مجلس و دربار در دوسييييتدارش سيييينتى پايگاه
 داشت وزيرىنخست پست در را قوام مثل آدمى ،صورت همينبه نيز امريكا. بودند

 به كه شيييييييوروى ماندمى .نبود پايگاه بدون هم احزاب و مطبوعات و مجلس در و
 نيز او طرفدار احزاب. نداشييت جاپايى حكومت در اشكمونيسييتى نظام ويژگى علت
 در را شيييوروى منافع بتوانند تا نبودند موقعيتى در دمكرات، ۀفرق و توده حزب مثل

 سيييال قرارداد شيييش ۀماد. بود اسييياسبى هايشجويىبهانه پس. كنند تضيييمين حاكميت
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 اشیسييييييييانگل همکار به نياسيييييييتال که گونهآن نه. نداشيييييييت اعراب از محلى 1921
 شييده اخطارى ايران به نه بود، گيرىشييكل حال در باكو نفت عليه اىتوطئه گفتیم

 .كند خنثى را احتمالى هاىكانون كه بود ناتوان ايران نه و بود
 .نبود تلعبى اشدلواپسى اما

 
 امريكا و قوام

مدارى قوام ياسيييييييت مامى به سييييييي كا ت يلنامري كا از طرفدارى اين. بود وف  از را امري
 كه سييييييتدركى آن ۀزاوي يك شييييييك بدون اما. كرد تحليل توانمى مختلفى هاىزاويه
 شمال نفت دادن از دفاع در اشسياسى احزاب مختصر تاري  در بهار الشعراىملك
 اين كه مبگوي بايد اختصيييار به قدر همين»: كندمى ابراز قوام توسيييط هاامريكايى به

 اجانب بزرگ دسايس با و نرفت پيش از هرچند( امريكا با شمال نفت قرارداد) عمل
 اما شييد دچار برخى خيانت و كشييور رجال از بعضييى حماقت بلكه خوردن فريب و

 دولت ۀسييييرماي توسييييط به را خود گليم و جل بايد كه اسييييت دريافته ايران كه فهمانيد
 با كه اسيييييت ديده آن در را خود مصيييييلحت و كشيييييد بيرون آب از شيييييمالى امريكاى

 دهندمى هل آن در را او پياپى كه فقر گرداب از را خود اتازونى دولت همدسيييييييتى
 در هسييت، گونهاين راسييتى به كه داريم شييك قوام بودن ملى در ما اگر« 1دهد نجات
 ما سيياسيى مردان از بخشيى یژگيو ،یژگيو اين اما نيسيت شيكى كه بهار بودن ملى
 امپرياليستى ماهيت نه فهميدندمى را سرمايه بودن جهانى نه كه است روزگار آن در

 .را امريكا
 رجل و او سييياسييى ۀآيند كه بود دريافته بسيييار فراسييت با قوام ،اينبر عالوه اما
 .انگليس نه امريكاست با پيوندىهم ،او ريظن سياسى

 شيييوروى و انگليس توسيييط ايران كه ،1320 سيييال در قوام كه اسيييت درك همين
 اعتراض امريكا به مطبوعات وقتى و. كندمى دعوت هم را امريكا شيييودمى اشيييغال

 كشور دو اين و ايران بين اىمعاهده بر مبنى شوروى و انگليس حضور كه كنندمى
 ايران به قوام یعني وقت وزيرنخسيييت دعوت با ما که داردمى اعالم امريكا ، اسيييت
 .است نكرده منعقد قراردادى ما با كه  شماست دولت جانب از قصور اين و مياآمده
 

 امريكا ۀخارج امور وزارت اسناد

سناد از سند چند ذكر  و رابطه ميزان كه كندمى كمك امريكا، خارجه امور وزارت ا
 كه مسييتقل كشييور يك وزيرنخسييت كه بفهميم و دريابيم را امريكا با قوام ۀرابط نوع

 در تمام شيييرح به و ريز به را مگو اسيييرار چگونه داندمى هم ملى فردى را خودش
 .دهدمى قرار امريكا سفارت اختيار

                                                           
 جلد 2 بهار، الشعراملک ،یاسيس احزاب مختصر  يتار. 1
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 1 شماره سند

 روسييييه سيييفارت منشيييى به يادداشيييت سيييه قوام( 1325 سيييال فروردين نهم) ديروز»
يل باره) نمود تحو يه در فت، ايران، تخل جان ن باي  به مربوط يادداشييييييييت در(... آذر

 رسييييييمى زبان فارسييييييى زبان كهمادامى تركى زبان كهاين بر مبنى تمايل آذربايجان
 اجازه همچنين و اسيييت شيييده ابراز گيرد، قرار اسيييتعمال مورد بماند، برقرار و باقى
 از كل حكمران و. نمايد انتخاب را محلى مأمورين كليه ايالتى شييييييوراى كه بود داده

 انتخاب ايالتى شيييييييوراى تأييد و تصيييييييويب بر مشيييييييروط و تهران در دولت طرف
 ممكن طوربه( داخلى امور البته) پليس و دارايى و جنگ گانهسييييه وظايف. گرددمى
 .باشد مركزى حكومت دست در بايد

 آذربايجان به راجع او پيشيينهاد چنانچه اسييت گفته شييوروى به: گفت( قوام) او... 
 .دانست خواهد يكنلمكان را نفت نامهموافقت هم او نشود قبول صورتاينبه
 

 2 شماره سند

 نفت و آذربايجان به راجع او يادداشييييت به شييييوروى سييييفير: گفت( قوام) وزيرنخسييييت»
 شيييرايط با شيييوروى دولت آذربايجان به مربوط نكات به راجع. اسيييت داده جواب شيييفاها  

 به را خود معنوى نفوذ هاروس كرده اظهار و اسييييت، كرده موافقت قوام پيشييييينهادى
 خاطرنشيييييان شيييييما به قوام. كنند حل را موضيييييوع آن براسييييياس كه برد خواهند كار

 سييييييييادچيكف نفييت بييه راجع ولى. نييدارد نگرانى مورد اين در ديگر كييه سيييييييياخييت
 .است داده متقابل پيشنهادهاى

 
 3 شماره سند

 با ترتيباتى ايجاد امكان به راجع را خود افكار( 2/1/1325) ديروز قوام كههنگامى
 چنين اگر كه داشييت اظهار معترضييه طور به( دادمى شييرح) شييوروى جماهير اتحاد
 امتيازى حقوق همان نيز امريكاييان به كه اسيييييت فكر اين در او شيييييود اتخاذ ترتيبى
 .شود داده بلوچستان نفت استخراج براى

 اظهار او باشيييييييند،مى نفت امتياز جوياى نيز هاانگليس كه گفتم مقابل در من وقتى
 ايران در سيييتممكن كه امتياز حقوق كليه كنون تا هاانگليسيييى كه گفت و كرد تعجب

 كه ايران جنوب خيزنفت هاىقسيييييييمت كليه و اندآورده دسيييييييت به گيرد تعلق هاآنبه
 «رسدمى امريكاييان به است نشده ارضى مشخصات تعيين هاآن در هنوز

 .دانندمى ملى نقش يك آذربايجان جريان در را قوام نقش كه هايىآن توجه قابل
 يك عنوانبه قوام اما نيسييييييتند حق داشييييييتن و نفت گرفتن مدعى هاامريكايى خود
 .كندمى دفاع هاآن حقوق از خوب امريكايى
 و مالى مسيييتشييياران دعوت و 1301 سيييال در شيييمال نفت امتياز دادن ۀلئمسييي از
 و اسييت شييده صييحبت قوام زندگى بخش در 1324 و 1301 سييال در امريكا نظامى
 متهم را ديگران مدام و داريم هاايرانى ما كه هايىبدبينى تمامى از جدا هاآن تمامى
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 يك قوام كه رسييييييياندمى نتيجه اين به را ما كنيممى بودن عامل و جاسيييييييوسيييييييى به
 .بود وفيلامريكان استمدارسي
 

 هاروس رندى مرد خر

 و ايران ۀنامتوافق و 1325 سيييييال فروردين شيييييانزدهم به كهآن از قبل اسيييييت الزم
 .كنيم گيرىپى ايران به قوام بازگشت از را تحوالت روزشمار برسيم شوروى

 مشترك ۀبياني انتشار و مسكو در قوام مذاكرات پايان 1324 سال اسفند پانزدهم
 :ليذ شرح به

 تاري  از مسييييكو، در خود توقف مدت در السييييلطنهقوام آقاى ايران وزيرنخسييييت
 سيييال ماه اسيييفند پانزدهم تا بهمن امسيييى) جارى سيييال مارس شيييشيييم تا فوريه نوزدهم
 جماهير اتحاد ملى كميسرهاى شوراى رئيس استالين ژنراليسيم با بار چندين( 1324

 اين طى در .نمودند مذاكره و مالقات خارجه امور ملى كميسيير مولوتف و شييوروى
 بود طرفين عالقه مورد كه مسييييائلى داشييييت جريان دوسييييتانه محيط در كه مذاكرات

 جديد كبير سيييييييفير تعيين با كه بود خواهند سييييييياعى طرفين. گرفت قرار بحث مورد
 برقرار كشور دو بين پيش از بيش دوستانه روابط تحكيم موجبات ايران در شوروى
 1.گردد

 دولت» :خارجى خبرنگاران با تهران در قوام مصييياحبه اسيييفند چهارم و بيسيييت
 بپذيرد، شوروى قواى از ايران تخليه براى مرا مؤكد تقاضاى خواستنمى شوروى

 قشييون چون و. بپذيرم را شييوروى دولت تقاضيياهاى از بعضييى توانسييتمنمى نيز من
يه را ايران شيييييييوروى  هيئت لذا خواسييييييييتمى خودمختارى آذربايجان و نكرد تخل
 «.بگيرد نتيجه مسكو در خود مذاكرات در نتوانست ايران نمايندگى
 1324 اسفند هفتم و بيست
 دخالت و ايران نكردن تخليه خاطر به شوروى از ملل سازمان در ايران شكايت

 .داخلى امور در
 1324 اسفند نهم و بيست
 .مذاكرات شروع و ايران به شوروى جديد سفير سادچيكف ورود
 1325 فروردين يكم

 .ايران از شوروى ارتش خروج براى شوروى به امريكا شفاهى اولتيماتوم
 1325 فروردين نهم
 شمال، نفت امتياز پذيرش و شوروى سفارت به قوام سوى از يادداشت سه دادن
 .آذربايجان در اصالحات و شوروى ارتش خروج

 1325 فروردين دوازدهم

                                                           
 وزير در تهراننخست 20/11/24، مورخه 484. ايران ما، شماره 1
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 لهمسييييييئ حل براى شييييييوروى عهدت و شييييييوروى سييييييوى از قوام شييييييرايط پذيرش
 .آذربايجان

 1325 فروردين شانزدهم
 .شوروى و ايران مشترك اعالميه
 جماهير اتحاد دولت اولياى با مسيييييكو در ايران وزيرنخسيييييت طرف از كه مذاكراتى

 يافت ادامه شوروى كبير سفير ورود از پس تهران در و آغاز سوسياليستى شوروى
 در و رسيد ذيل نتيجه به 1946 سال آوريل چهارم با مطابق 15/1/1325 تاري  در
 :گرديد حاصل كامل موافقت مسائل كليه
 يعنى ،1946 سييال مارس چهارم و بيسييت تاري  از سيير  ارتش هاىقسييمت. 1

 قرارداد. 2. نمايدمى تخليه را ايران خاك تمام نيم و ماه يك ظرف در ،4/1/1325
 تا مارس 2 تاري  از آن شيييييييرايط و شيييييييوروى و ايران نفت مختلط شيييييييركت ايجاد

. 3. شيييد خواهد پيشييينهاد پانزدهم مجلس به تصيييويب براى ماه هفت  مدت انقضييياى
 اجراى براى آميزىمسييالمت ترتيب اسييت ايران داخلى امر چون آذربايجان به راجع

 بين آذربايجان اهالى به نسبت خيرخواهى روح با موجوده قوانين برطبق اصالحات
 .شد خواهد داده آذربايجان اهالى و دولت

 قوام احمد ـ ايران وزيرنخست
 سادچيكف ـ شوروى سفير

 

 تحليل دو

پذيريم اگر گاران با قوام مصيييييييياحبه كه ب  ،24/12/1324 تاري  در خارجى خبرن
 و خودمختارى هاآذربايجانى و خواسيييتندرامى نفت هاشيييوروى اسيييت بوده صيييادقانه

 .مذاكرات حاصيييلىبى يعنى هااين تمامى .شيييوروى ارتش از را ايران تخليه قوام
 خبرنگاران با قوام ۀمصيياحب روز و اسييفند چهارم و بيسييت ۀفاصييل در ديد بايد پس

 در اصالحات شمال، نفت امتياز با را خود موافقت قوام كه فروردين نهم و خارجى
 ناگهان كه اسيييت افتاده اتفاقى چه كندمى مطرح شيييوروى ارتش خروج و آذربايجان
 مطرح تحليل دو اينجا در. شييييودمى پيدا شييييوروى و ايران روابط در جدى تغييرات

 .شودمى
 

 نخست تحليل

 در توده حزب رهبران از كيييانورى. بود ايران ۀتود حزب آن از نخسييييييييت تحليييل
 براى را زيادى فشار انگلستان و امريكا شد تمام كه جنگ»: نويسدمى چنين خاطراتش

 هم شوروى ارتش .كردند آغاز شوروى ارتش ازآن ها »می نويسد: آذربايجان تخليه
 تا بكند آشكار كامال   نشينىعقب يك شد مجبور اتمى بمب قضيه از بعد خصوص به

 «.كند دور خودش از را اتمى خطر
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 ترومن اولتيماتوم

 امريكاسييييت جمهور رئيس ،ترومن اتمى اولتيماتوم سييييازدمى را تحليل اين پايه آنچه
 اين در امريكا دفاع وزارت اسييييناد و دولتى بايگانى در سييييندى هيچ اما. اسييييتالين به

شتر اتمى اولتيماتوم كه رسدمى نظر به. ندارد وجود مورد  ترومن تبليغاتى پ ز يك بي
 .ندارد واقعى مبناى و است بوده آذربايجان شكست از بعد

 از شيييفاهى پيامى ،1325 سيييال فروردين در كه باورند اين بر منابع بعضيييى اما
 استالين براى ،مسكو در امريكا سفير ،اسميت بيدل والتر ژنرال توسط ترومن سوى

 .است نبوده اتمى تهديد يك پيام اين اما شودمى فرستاده
 واقع در بود، شيييكسيييت توجيه و شيييكسيييت براى تحليلى كه تحليل، اين ،رو هر به
 را توده حزب و شييوروى كردمى تالش باشييد ماجرا حقيقت دنبال به كهآن از بيشييتر

 دسيت آلت و هاروس ۀسيوداگران و حقيرانه نقش تحليل اين. كند خارج فشيار زير از
 .كندمى كتمان را توده حزب گرفتن قرار
 
 دوم تحليل

 اشتباه ترينبزرگ را سادچيكف ـ قوام مشترك ۀاعالمي خاطراتش در اسكندرى ايرج
 كنار در آذربايجان ألهئمسيييي گذاشييييتن»: گويدمى اسييييكندرى. كندمى قلمداد شييييوروى

 ساختگى ۀلئمس يك آذربايجان ۀلمسئ دهند، نشان مردم به كه بود آن براى نفت امتياز
 اسييت توانسييته كه دهدمى قوام به را امتياز اين و اسييت بوده نفت امتياز گرفتن براى
 «.بگذارد كاله را هاروس سر

 .نيست چنين اما
 

 هاروس ىگرلهيح
. كردندمى نگاه شكل همين به آذربايجان لهئمس به آغازين روزهاى همان از هاروس
 يا و آوردیم دسيييييييت به خودمختارى آذربايجان اگر كه نيسيييييييت معنا بدان اين البته

شان هاروس شدمى مستقل سيم در اما ست،ين نيچن هرگز آمدمى بد  سه بينجهان تق
شان شواهد ،فاتح قدرت  شده قلمداد انگليس و امريكا سهميه جزء   ايران كه دهدمى ن
 .بودند نفت دنبال به هاروس پس. بود

 نفت ۀلئمس بر هاروس آيدبرمى قوام تلگرام سه از كهچنانآن مسكو مذاكرات در
شتند تأكيد  كنند نظرصرف فرقه از حاضرند نفت مقابل در كردند حالى قوام به و دا
 .دريافت را مسأله اين زيرك سياستمدار يك عنوانبه قوام و

 و آذربايجان و نفت كه نبود قوام زرنگى ،هم سادچيكف ـيييييييي قوام ۀنامموافقت در
 كه بود هاروس رندى مرد خر نيا که گذاشييت كفه يك در را شييوروى ارتش خروج
 دست آذربايجان در حركت مهار كه كند حالى سياست مردانبه  عيان به خواستمى
 .شمال نفت به است مربوط همآن و هاستآن
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 نوع در قوام زرنگى. نييدارد قوام زرنگى بييه ربطى هيياروس رنييدى مرد اين
 به هاروس رندى مرد كه اسيييييت اين. دارد پايانى چه داندمى كه اسيييييت نفت قرارداد
 .سوخته دهان و نخورده آش. شودمى تبديل رندى خرمرد

 
 هاروس زمين در توپ

 بود شييياه دشيييمن قوام مانند نيز او كه فيروز مظفر مثل خود رابطين توسيييط قوام
 تا و كرد جلب را هاروس اعتماد ابتدا را رضييييا شيييياه کشييييته بود(فيروز مظفر پدر)

 .كرد خود ۀكابين وارد وزير سه با را توده حزب كه رفت پيش آنجا
 اسييتالين سيير كاله ،كردمى بينىپيش ورىپيشييه كه طورهمان زين مسييكو در قوام
 دسييت بلكه نيسييت؛ او دسييت امتياز دادن كه كرد قانع را مولوتف و اسييتالين. گذاشييت
 شييييوروى كه كندمى تصييييويب را قرارداد اين صييييورتى در مجلس و. اسييييت مجلس
 :دهد نشان كار دو با را خود نيتحسن
 ؛ايران از شوروى ارتش فورى خروج. 1
 .آذربايجان ۀلئمس حل به كمك. 2

تاد هاروس زمين به را تو  پس  يك و هاروس سيييييييوى از حركت دو. فرسييييييي
 .قوام سوى از نفتى ۀنامموافقت

 
 شمال نفتى نامهموافقت

 :نامهموافقت به كنيم نگاه ابتدا
 طرفبه اسهام درصد نه و چهل ،شركت عمليات اول سال پنج و بيست مدت در. 1
 مدت در و بود خواهد متعلق شييييوروى طرف به اسييييهام درصييييد يك و پنجاه . ايران
 به اسييهام درصييد پنجاه و ايران طرفبه اسييهام درصييد پنجاه ،دوم سييال پنج و بيسييت
 .بود خواهد متعلق شوروى طرف
 طرفين از يك هر اسييييهام مقدار تناسييييب به گردد عايد شييييركت به كه منافعى. 2
 .شد خواهد تقسيم
 كه است همان شودمى داده اختصاص تجسسات براى كه اولى اراضى حدود. 3
 به مارس چهارم و بيسيييييييت روز در مذاكرات ضيييييييمن عالىجناب كه اىنقشيييييييه در

 خطى باختر در كه غربى آذربايجان خاك قسمت استثناى به فرموديد واگذار اينجانب
 سيييييييواحل از بعد و آغاز ايران و تركيه و شيييييييوروى اتحاد حدود تقاطع ۀنقط از كه

 در طوركههمان است؛ واقع رسدمى مياندوآب شهر تا گذشته رضاييه درياچه شرقى
 دولت ضمنا. است گرديده تعيين تكميال   1946 سال آوريل چهارم روز مزبور نقشه
لذكرفوق خط غرب طرف در كه را خاكى گرددمى متعهد ايران  به اسييييييييت واقع ا
 اسيييتفاده با يا هاخارجى اشيييتراك يا ايرانى هاىشيييركت يا خارجى هاىكمپانى امتياز
 .ننمايد واگذار خارجى سرمايه
 ۀماد در مذكور خيزنفت اراضيييى از بود خواهد عبارت ايران طرف ۀسيييرماي. 4
 شييركت ۀاسييتفاد قابل آن محصييول و نفت هاىچاه داراى فنى عمليات از پس كه سييه
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 و آالت و مخارج قبيل هر از بود خواهد عبارت شوروى طرف ۀسرماي و گرديد خواهد
 مورد آن تصيييييفيه و نفت اسيييييتخراج براى كه كارگران و متخصيييييصيييييين حقوق و ادوات
 .بود خواهد احتياج
 .است سال پنجاه شركت عمليات مدت.  5
 اسييييهام داشييييت، خواهد حق ايران دولت ،شييييركت عمليات مدت انقضيييياى از پس. 6

 را شييييركت عمليات مدت يا و نمايد خريدارى را شييييوروى طرف به متعلق شييييركت
 .كند تمديد
 شيييركت تأسييييسيييات ۀكلي و نفت هاىچاه و تجسيييسيييات مورد اراضيييى حفاظت. 7

 .بود خواهد ايران تأمينه قواى وسيله به منحصرا  
 متن مطابق بعدا   كه مزبور ايران و شييييوروى مختلط نفت شييييركت ايجاد قرارداد

 و شييده انتخاب تازه ايران ملى شييوراى مجلس كه مجردى به شييود،مى عقد نامه اين
 از ماه هفت مدت از ديرتر نه حال هر در نمايد شييروع خود گذارىقانون عمليات به

 1.شد خواهد پيشنهاد تصويب براى جارى سال مارس  24 تاري 
 تشييكيل قرار با زمانهم قوام ايران، در امريكا سييفير مورى واالس ۀنوشييت به بنا
 استخراج كه بود داده قول نيز امريكا دولت به شوروى، و ايران نفت مختلط شركت
 سييييال ماه فروردين سييييوم ۀمورخ تلگراف. بسييييپارد دولت آن به را بلوچسييييتان نفت

 .است مورد اين از حاكى مورى 1325
گامى» كار ديروز قوام كههن جاد امكان به راجع را خود ان باتى اي حاد با ترتي  ات

 ترتيبى چنين اگر»: داشت اظهار معترضه طوربه ،(دادمى شرح) شوروى جماهير
 براى امتيازى حقوق همان نيز امريكاييان به كه اسيييييييت فكر اين در او شيييييييود اتخاذ

 .شود داده بلوچستان در نفت استخراج
 اظهار او باشييندمى نفت امتياز جوياى نيز هاانگليسييى كه گفتم مقابل در من وقتى
 در اسيييييييت ممكن كه امتياز حقوق ۀكلي كنون تا هاانگليسيييييييى كه: گفت و كرد تعجب
 ايران جنوب خيزنفت هاىقسييمت كليه و اندآورده دسييت به گيرد تعلق هاآن به ايران
 2...رسدمى امريكاييان به است نشده ارضى مشخصات تعيين هاآن در هنوز كه

 
 نامهموافقت اين مهم نكات

 هر به مجلس اگر يعنى چه؟ يعنى. مجلس تصيييويب به شيييد منوط نامهموافقت اين. 1
 تواندنمى شيييييوروى و شيييييد نخواهد ايران دولت متوجه تعهدى نكرد، تصيييييويب دليل

 .بزند تهديد به دست و كند خسارت ادعاى
 قوام كه خوبى مدت. شيييييييد گذاشيييييييته ماهه هفت زمانى آن تصيييييييويب براى. 2
 توانستمى
 .بكند نهايى حسابى تصفيه آذربايجان با مدت اين در

                                                           
  68. رهبر، شماره 1
 .367صفحه  ۀ. اسناد وزارت امور خارجه امريكا و بيست و نهمين سالنام2
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 شيييييركت يك. بودند گرفته هاانگليس كه نبود یامتياز هيشيييييب ،نامهموافقت اين. 3
 شييوروى سييهم آن درصييد يك پنجاه و ايران سييهم آن درصييد نه و چهل كه بود مختلط
 .بود

 .بود سال پنجاه آن مدت. 4
 با راآن اگر باشيييييييد، ايران مردم ضيييييييرر به كه نبود قراردادى مجموع در.  5

 سييهم ايران به درصييد بيسييت انگليس. كنيم مقايسييه داشييتيم هاانگليس با كه قراردادى
 .كردمى كم زهرمار و كوفت هزار هم درصد بيست آن از و دادمى
 

 انديشيدمى چه به قوام

 م،يبپرداز تركلى بحثى به است الزم شويم، او اهداف و قوام بحث وارد كهآن از قبل
 بين آيا و. انديشييييدندمى چه به مشيييروطه از بعد وزيراننخسيييت تمامى که بپرسييييم و

 ميبپرس و كنيم تروسيع توانيممى را سؤال اين. نه يا بود فرقى حكيمى، صدر، با قوام
 .انديشيدندمى چه به پدرش و شاه که

 و صييييدر و قوام مقاصييييد بين و  نيهمچن ؛پدرش و محمدرضييييا مقاصييييد بين آيا
 .نه يا بود تفاوتى ديگران و حكيمى

 در ؛مورد آن يا اين در شيييانمتفاوت هاىنگاه و هاسيييليقه از جدا افراد اين تمامى
 فاقد مردم ،افراد اين نظر در. داشيتند مشيتركى پايه يك مردم حقوق به شياننگاه باب

 سيييهمى و حقى كشيييور معادن و جنگل و خاك و آب به نسيييبت و بودند قانونى حقوق
 اسييييييتبدادى فرهنگ در رعايا و« بودند رعايا» مردم ،افراد اين نظر در. نداشييييييتند

 .ندارند تفاوتى گوسفند و گاو با شرق
 

 تاريخى ۀنمون يك

 و مشيروطه فرمان امضياى از بعد. نيسيت لطف از خالى شيدهثبت تاريخى ۀنمون يك ذكر
 طابسيييي گرفت تصييييميم اسييييتبداد شيييياه، محمدعلى آمدن كار روى و شيييياه مظفرالدين مرگ

 آمد ايران به اتابك. شيد احضيار فرنگ از فرد ترينمناسيب پس. برچيند را مشيروطه
. شييييد كاربه دسييييت ايران به رسيييييدن محض به او و. بركند را مشييييروطه ۀريشيييي تا

 و كشييياند اسيييتبداد سيييمت به بود معروف ابومله به و مجلس رئيس كه را سيييعدالدوله
 تهران عاميون اجتماعيون ۀكميت. كشيييد خود سييوىبه تطميع و رشييوه با را نمايندگان

 صييييادق. دارند باز كاراين از را او گرفتند تصييييميم عمواوغلى حيدرخان رهبرى به
 او اتابك و رفت اتابك ۀخان به طاهباز. شييييد كاراين مأمور كميته رهبران از طاهباز

 تكه او براى و نشييييييياند خود كنار را او پذيرفت حضيييييييور به خوردن غذا هنگام را
 و اسيييييت آمده فرقه پيام رسييييياندن براى او: گفت اتابك به طاهباز ،.گذاشيييييت مرغى
 منتظر و اسييييت نيامده سييييورچرانى براى: گفت او به طاهباز .اسييييت پاسيييي  منتظر
. بخوريد را غذايتان. امداده را شما پاس  من كه: گفت او به اتابك .است ملت جواب
 .است نيامده شما دهان به هاحرف اين
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 ماهوى فرقى هااين تمامى بين. مردم حقوق به نسييييبت بود حاكم ارتجاع نگاه اين
 اين. نبودند مردم حقوق دادن پى در شييييياه نه و قوام نه ،حكيمى نه صيييييدر، نه .نبود

 هم توده حزب و دمكرات ۀفرق به ربطى. نداشييييييت افراد اين خوبى و بدى به ربطى
 زمان در نه شيييييييد داده رضييييييياشييييييياه زمان در نه آذربايجان خلق حقوق. نداشيييييييت

 راسيييت كه داسيييتانى اين. نشيييد داده هاخلق ديگر حقوق كههمچنان. محمدرضييياشييياه
 از را آذربايجان خواسييتندمى خائن مشييتى كه ديگویم و كندمى تكرار مدام ارتجاعى

 از بعييد آذربييايجييان مردم حقوق مگر كييه دنييدهنمى پيياسييييييي  كننييد، جييدا وطن مييام
. شييد داده شيياه محمدرضييا بزرگوار پدر زمان در مگر. شييد داده فرقه شييدنمتالشييى
 كه نيست مدرك و سند به نيازى پس .استثمار همان و غارت همان و سركوب همان
 را قضيييه امريكا ۀخارج امور وزارت اسييناد در سييند يك اما. انديشيييدمى چه به قوام

 .كندمى ترروشن
 
 :سند يك

 شييكايت گرفتن پس موضييوع در( ملل سييازمان در ايران سييفير عال منظور) او چنانچه»
 بشيييييييود شيييييييوروى اهمال آزردگى موجب و ورزد امنيت شيييييييوراى از         ايران
 نمايند خارج است شده موافقت كهچنان ايران از را خود قشون است ممكن هاروس
 مقاومت به را هاآن و گذاشيييت خواهند آذربايجان دسيييت در تجهيزات و اسيييلحه ولى

 .نمود خواهند تشويق
 عجله جنگ در و فرستاده آذربايجان به سپاهيانى كه است ناگزير تهران حكومت

 حفظ براى كه نمايند را حق اين اعالم توانندمى هاروس نتيجه در كه دهد خرجبه
 «.زند دخالت به دست سرحداتش امنيت

 
 روشن استراتژى

جاع و قوام اسيييييييتراتژى مان از حاكم ارت تدا ه پاه» بردن :بود روشييييييين اب  به سييييييي
 مردم سييييييالح خلع كردمى محقق را اسييييييتراتژى اين بايد كه چيزى اما«. آذربايجان
 آذربايجان در پيروزى كه دريافت فراسيييت به ابتدا همان از قوام پس. بود آذربايجان

 مسييكو راهى پس .اسييت سييياسييى پيروزى يك باشييد نظامى پيروزى يك كهآن از قبل
 در كه طورهمان پس. آذربايجان در نه دبرسيييان سيييرانجامبه مسيييكو را جنگ تا شيييد

 وضييعيت تصييفيه و شييوروى معنوى مسيياعدت» اسييت آمده ايران به قوام دوم تلگرام
 .بود قوام مهم هاىتاكتيك از يكى« آذربايجان فعلى

 
 چه يعنى معنوى مساعدت

 بييا نيز سيييييييييياسيييييييييت علم دارد را خود خيياص ترمينولوژى علمى هر كييههمچنييان
 .كندمى بيان را مقاصدش و اهداف ،خود خاص ترمينولوژى
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 كردنخالى و بشييردوسييتانه، هاىكمك شييودمى ضييدانقالب براى سييالح فرسييتادن
 مشييييكالت حل براى معنوى، هاىمسيييياعدت شييييودمى بخشآزادى هاىنهضييييت پشيييت
 .قومى
 كند اطالق را خيانت لفظ خودش كاربه جنايتكار كه داشيييييييت انتظار نبايد پس
 .كارگيرى گويدمى اشدزى به دزد كههمچنان

 طريق از هانهضييييت بريدن سيييير يعنى ديپلماتيك عرف در هم معنوى هاىمسيييياعدت
 . فريب و فشار و خارجى هاىكمك قطع

سيياعدت های متکرار شييد.و  گيالن انقالب در ديگر باريك قضيييه اين كههمچنان
 كشيييدن دسييت براى متقاعد کردن خالو قربان و احسييان خ خانمعنوی تبديل شييد به 

 .ايران از روسى یهاكشتى توسط هاآن بردن و جنگل از
 

 ديگر هاىتاكتيك

به قوام قاعد پاى پا هه در هاروس كردن مت  براى. كردمى حركت هم ديگر هاىجب
 در را حريف سييييييو همه از بايد پس. بود شييييييطرنج بازى يك جريان اين تمامى قوام
 .فرابرسد شدن مات ۀلحظ تا دادمى قرار تنگنا

 شيييركت دولتى، كارگرى هاىاتحاديه تشيييكيل دمكرات، دولتى حزب تشيييكيل پس
 در بايد را هافارس و جنوب قالبى هاىنهضت به دادن شكل و كابينه در توده حزب
 .كرد ارزيابى سو همه از فرقه كردن محاصره داستان
 وقتآن و كند سيييييييالح خلع درون در و بيرون در را فرقه كه بود آن پى در قوام
 .گيالن انقالب ۀقضي مثل درست ،بزند را آخر ضربت

 
 فرقه اصالحات

 ماه يازده فرقه) سييال يك از كمتر اىفاصييله در همآن فرقه اصييالحات از گفتن سييخن
 .است دشوار غايت به كارى( كرد حكومت
 خود نظر مورد اصيييييييالحييات آوردن در اجرا بييه براى هييادولييت كلى طور بييه
 پس از پژوهشيييگران و كشيييندمى پيش سييياله پانزده و سييياله ده سييياله، پنج هاىبرنامه
 اما. كنندمى ارزيابى را هابرنامه اين شييييكسييييت يا موفقيت هازمان اين شييييدنسييييپرى
 بررسييى کرد چه و بود كه راسييتى به فرقه كه كليدى ۀلمسييئ اين شييدن روشيين براى

 .است ضرورى فرقه ماهه يازده كارهاى
 

 مهربان ىممرد با عجيب سرزمين كتاب: داگالس ويليام

 ؛فرارى مالكين امالك و اراضى تقسيم. 1
 ؛دهقانان نفع به محصول تقسيم جهت قانون تصويب. 2
 ؛خوارىرشوه بردن بين از. 3
 ؛عمومى امنيت ايجاد. 4
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 ؛روستاها براى سيار بهداشتى هاىكلينك ايجاد.  5
 ؛ضرورى اجناس قيمت كاهش. 7
 قانون تصيييييييويب و كار سييييييياعت حداكثر و بيكارى حداقل قانون تصيييييييويب.  8

 ؛كارفرماها و كارگران بين جمعى قراردادهاى
 ؛هاكوچه و هاخيابان آسفالت. 9

 دانشييگاه تأسيييس و روسييتاها در مدارس گشييايش و عمومى تعليمات اجراى. 10
 .تبريز

 
 تريبون هرالد خبرنگار هندرسون موريس

 ؛شهر سطح از بدكاره زنان و گدايان كردن جمع. 11
 ؛اطفال و مادران از حمايت ۀمؤسس تأسيس. 12
 .راديو تأسيس. 13

 
 فاُرست لوئيس

 ؛رانىاتوبوس خطوط تأسيس. 14
 ؛كارمندان براى سياسى آموزش. 15
 .مالياتى اصالح. 16

 
 آبراهاميان

 ؛زنان به رأى حق دادن. 17
 ؛بدنى تنبيه كردن ممنوع. 18
 ادارات و شيييييهردارى بخشيييييداران، كار بر نظارت براى شيييييوراهايى ايجاد. 19
 ؛دولتى
 ؛هاقيمت تثبيت براى غذايى مواد دولتى هاىفروشگاه تأسيس. 20
 ؛تجارى كارهاى بر ماليات به غذايى مواد بر ماليات تبديل. 21
 ؛درمانى هاىدرمانگاه گشودن. 22
 ؛سوادآموزى هاىكالس تأسيس. 23
 .مشروطه قهرمانان نام به هاخيابان نام تغيير. 24
 انگليسييييييى محقق و تبريز در متحده اياالت كنسييييييول تأييد مورد اصييييييالحات اين
 .است گرفته قرار نيز لمبتون
 بهشييييتى ماه يازده اين در فرقه كه نيسييييت معنا آن به اصييييالحات اين ،همهاين با

 و روىچ  خطا، از مبرى فرقه كارهاى يا بود كرده ايجاد آذربايجان در رؤيايى
 .اندمدعى فرقه منتقدين كه گونهآن است، بوده شخصى هاىسوءاستفاده

 حقيقت اين درك مهم. سيييتمردمى جريان يك عنوانبه فرقه سيييوى و سيييمت مهم
 كه حزبى نه اسيييت مردم ۀشيييد سيييركوب هاىدرخواسيييت برآيند ليسيييت اين كه اسيييت
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 كه اسيييت اىنكته اين. اسيييت ايران ۀتجزي براى هاشيييوروى دسيييت ۀپرداخت و سييياخته
 يك پالتفرم ،برنامه اين كه کندینم فهم و شودنمى آن درك به موفق ارتجاعى راست
 .اوباش و اراذل و جاسوس مشتى نه است ملى حزب

 
 فرقه ارضى اصالحات

 سايه ما اجتماع و سياست و اقتصاد بر بختكى چون كه رعيتى و ارباب ۀپوسيد نظام
 و بشيوند رها جامعه اجتماعى و اقتصيادى ۀنهفت نيروهاى دادنمى فرصيت بود افكنده
 .وردآبر سر پوسيده و كهنه ۀجامع دل از مدرن جامعه
 سييياخت تغيير ۀلئمسييي عاميون ـيييييييييي اجتماعيون ۀفرق تشيييكيل زمان از ديرباز، از

 اين به نتوانست مشروطه انقالب اما. بود انقالبى نيروهاى كار دستور در اقتصادى
 ۀلئمسيي نيز گيالن انقالب در. شييدند سييركوب دهقانى هاىجنبش و شييود نزديك لهئمسيي

 كوچك ميرزا و عدالت حزب بين برانگيزبحث مسائل از ارضى اصالحات و زمين
 انقالب باز اما. شد، دهيکش انشعاب و كودتا و ميرزا جدايى به لهئمس اين و بود خان

 به رضاشاه شخص پهلوى، رژيم آمدن كار روى با. كند حل را لهئمس اين نتوانست
. نداشت را ارضى اصالحات طرح ياراى كسى و شد تبديل بزرگ مالكى به زودى

 جريانات ديگر و توده حزب آمدن صييحنه به و ايران اشييغال و ديكتاتورى سييقوط با
 يازده حكومت در فرقه اما .نبود لهئمسيي اينبه شييدن نزديك ياراى را كسييى سييياسييى،

شان و ببرد پيش به كند؛ مطرح را ارضى اصالحات ۀلئمس توانست اشماهه  دهد ن
 هافئودال دشييمنى كاراين با فرقه هرچند شييدنى هم و اسييت ضييرورى هم ،كاراين كه
 هاىچىتفنگ و هافئودال. خريد جان به ايران سراسر در چه و آذربايجان در چه را
 ثبت فرقه ۀپروند در رافتخا اين اما. بودند فرقه کشيييييتار در ارتش قراوالنپيش هاآن
 .شد

 همآن و. بدهد كاراين به تن امريكا فشار تحت شد مجبور شاه رژيم بعد سال هفده
 بورژوازى كه سييويى و سييمت با بلكه داشييت، نظر در فرقه كه سييويى و سييمت با نه

 ايران كشييياورزى و روسيييتا، ويرانى آن حاصيييل و ،كند روسيييتا راهى را كمپرادور
 .ودش
 

 زمين ۀلمسئ و فرقه

 را خود باطن در كه توده حزب مثل حزبى هرچند. نبود كمونيسييييييت حزب يك فرقه
 طبيعى پس. دادنمى را ارضييى اصييالحات شييعار دانسييت،مى ايران كمونيسييت حزب
 .باشد طبقاتى منازعات كاهش صدد در ملى، حزب يك عنوانبه كه بود

 در ،دهقانى مبارزات به زدن دامن با كه گرفتمى ايراد توده حزب به حتى فرقه
 ليقوان فئودال احتشيييام، حاجى شيييدن كشيييته از و اسيييت كرده ايجاد شيييكاف خلق بين

 .بود مندگله حزبى افراد توسط
 ۀلمسييييئ مورد در آن هفت بند در خود اىماده دوازده پالتفرم در فرقه حال اين با
 خوبى به آذربايجان دمكرات ۀفرق مؤسيييييييسيييييييين»: كندمى نظر اظهار چنين زمين
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 دهقانان تواناى بازوان كشييييييور، اقتصييييييادى قدرت و ثروت مولد نيروى كه دانندمى
 اسيييييت آمده وجود به دهقانان ميان در كه را جنبشيييييى تواندنمى فرقه اين لذا. اسيييييت
 احتياجات تأمين براى كه كرد خواهد سيييييييعى فرقه ،لحاظ همين به و بگيرد ناديده
 .بردارد اساسى هاىقدم دهقانان

 هاىماليات از جلوگيرى و دهقانان و اربابان بين مشخص حدود تعيين مخصوصا  
 ۀفرق فورى وظايف از يكى شييده اختراع اربابان از بعضييى ۀوسيييل به كه غيرقانونى
 دهقانان هم كه شييود حل شييكلى به لهئمسيي اين كرد خواهد سييعى فرقه. اسييت دمكرات
 در رغبت و عالقه با و كرده پيدا اطمينان خود ۀآيند به مالكين هم و شييييوند راضييييى

زمين های خالصه و زمين های متعق به .نمايند كوشش خود كشور و ده ساختن آباد
 اربابانی که آذربايجان را ترک 

 فرار و كرده ترك را آذربايجان كه اربابان به متعلق هاىزمين و خالصيييييه هاىزمين
 به شييهرها سيياير و تهران در را آذربايجان خلق دسييترنج محصييول و اندنموده اختيار

 بايد دمكرات فرقه نظر به ننمايند مراجعت زودى به چنانچه ندنرسييييييامى مصييييييرف
 و عيش خاطر به كه را كسيييانى ما. گيرد قرار دهقانان اختيار در شيييرط و قيد بدون
 چنانچه. شيييييييمريمنمى آذربايجانى برندمى خارج به را آذربايجان ثروت خود نوش
 حقى آذربايجان در هاآن براى ما نمايند خوددارى آذربايجان به بازگشيييييييت از هاآن
 اكثريت آسييييان و سييييهل طور به كه كوشيييييد خواهد فرقه اين بر عالوه. نيسييييتيم قائل

 .كند تأمين ذرع و كشت وسايل نظر از را دهقانان
 

 بيانيه هفت ماده مهم نكات

 راآن فرقه اما اسييييت فرقه از مسييييتقل جنبشييييى دهقانان جنبش كه كرد اعالم فرقه. 1
 .شناسدمى رسميتبه

 دو هر كه اىگونه به ؛اسيييييييت رعيت و ارباب ۀرابط اصيييييييالح پى در فرقه. 2
  .باشند راضى
 دهقانان بين تقسيم مشمول بايد فرارى هاىفئودال و دولت به متعلق هاىزمين. 3
 .گيرند قرار
 .هست دهقانان به نيز ديگرى هاىكمك پى در فرقه. 4

 
 ورىپيشه دولت ۀبرنام در زمين ۀلمسئ

خاب و ملى حكومت تشيييييييكيل و مجلس تشيييييييكيل از پس  عنوانبه ورىپيشييييييييه انت
 و يازده بند كه كرد اعالم را خود اىماده بيسيييييت ۀبرنام ورىپيشيييييه وزير،نخسيييييت
 .است زمين به مربوط برنامه اين دوازده
 طرفين رضايت با دهقان و مالك اختالفات رفع جهت قانونى اليحه تنظيم ـييي يازده بند

 اندكرده ترك را آذربايجان كه مالكينى امالك و خالصه اراضى تقسيم ـييييييي دوازده بند
 لهمسييئ دهقانان به اعتبار دادن با كه شييكلى به كشيياورزى بانك تقويتو  دهقانان بين
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 به عادالنه قيمت به را هازمين خود رغبت و ميل به مالكين و كند حل را زمين
 .بفروشند دهقانان

 
 ورىپيشه ۀبرنام مهم نكات

 ؛فرارى هاىفئودال و دولتى هاىزمين حدود و حد در زمين تقسيم. 1
 ؛غيرفرارى و غيردولتى مالكين از زمين خريد. 2
 و زمين خريدبه كمك جهت مالكين جاىبه كشيياورزى بانك شييدن جانشييين. 3
 .زمين كشت
 ۀبرنام در چه و فرقه پالتفرم در چه ؛زمين ۀلمسييييئ حل كه پيداسييييت روشيييينى به
 به ربطى نه كه اىبرنامه. است فرقه ۀبرنام اصلى هاىپايه از يكى ورىپيشه دولت

 اقتصاد رفتبرون راه اما ،آن بودن طلبتجزيه به نه و داشت فرقه بودن كمونيست
 .بود بستبن از ايران بيمار

 مالكين، از مركب كميسيييونى تشييكيل با تا كرد تالش ،1324 سييال مهر در فرقه
 حل اختالفات تا كند نزديك هم به را مالكين و دهقانان ،فرقه افراد و دولتى مسييئولين

 .شدند ژاندارمرى به متوسل و نكردند استقبالى كميسيون اين از مالكين اما. بشود
 فرقه شييدن مسييلط و 1324 سييال آذر در ملى مجلس و ملى حكومت تشييكيل با اما

 توانسييييتمى كه بود جايگاهى در فرقه. كردمى فرق مسييييأله آذربايجان سييييراسيييير بر
 سييال بهمن هفتم و بيسييت تاري  در ملى مجلس پس. كند حل مسييتقال   را زمين ۀلمسييئ

 .كرد تصويب را خالصه اراضى تقسيم قانون ،1324
( نهرها و قنوات، ها،چشمه ها،رودخانه) ۀخالص مياه و اراضى ـيييييييي واحده ماده
 آذر يكم و بيسيييت تاري  تا پهلوى رضييياخان سيييلطنت زمان از آذربايجان در موجود
 بالعوض ضبطى، و( نشده بازخريد ـييييييي شده بازخريد) انتقالى از اعم ،1324 سال
 و زارهاچمن و مراتع و تقسيم كنندمى زندگى مزبور دهات در كه دهقانانى ۀكلي بين

 .شود گذارده محل اهالى مشترك ۀاستفاد دسترس در هاچراگاه
 دولت طرف از كه اىنامهآيين مطابق تصويب تاري  از قانون اين ـييييييي 1 ۀتبصر

 .است اجرا قابل شد خواهد تنظيم آذربايجان ملى
 فروش و خريد بار چند يا يك كه ضبطى يا بازخريدى خالصه اراضى ـييييييي 2 تبصره

 بنا باشييد، نرسييانيده عايدى خريد قيمت اندازه به ،آخرين مالك به كهصييورتى در اند،شييده
 قيمت كسييرى ترميم ۀعهد از كشيياورزى بانك وسيييله به دولت ،مشيياراليه شييكايت به

 .آمد برخواهد
 .است قانون اين اجراى مسئول آذربايجان ملى دولت ـ 3 تبصره

 1ورىپيشه ـ شود اجرا شبسترى ع ـ ملى مجلس رئيس
 ابالغ آذربايجان شييييهرهاى تمامى به اجرا براى روشيييين اىنامهآيين با قانون اين

 .شد
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حکومت ملی آذربايجان برای اولين بار در شيييييييرق به يک اقدام بدين ترتيب 
 به را اسيييييييير دهقانان كه اقدامى .ورزيد مبادرت درخشيييييييان وبی سيييييييابقه 

 بين خالصيييييه امالك تقسييييييم ۀنامآيين اينك .سييييياختمى مبدل آزاد هاىانسيييييان
محل و منظور داشيييييتن حداکثر منافع دهقانان  شيييييرايط مراعات با كه دهقانان

 دهقانان منافع حداكثر منظورداشتن و محلفقير تنظيم گرديده ذيال نقل می شود:
 :شودمى نقل ذيال   گرديده تنظيم فقير
 هاىوزارتخانه نمايندگى شييييييامل نفر پنج از مركب كمسيييييييونى ـييييييييييييي 1 ۀماد

 نفر يك و نفر يك وزارتخانه هر از كشور، و دارايى دادگسترى، كشاورزى،
 را كميسييييون اين رياسيييت. شيييود تشيييكيل بلوك يا محلى واليتى، انجمن ۀنمايند
 .بود خواهند دارعهده نوبتبه اعضا از يك هر

 اسييناد ثبت ۀادار مسيياحى و كشييىنقشييه شييعبه حدود، تحديد براى ـيييييييي تبصييره
 .بود خواهد كميسيون اين دراختيار

 دهات از يك هر در مربوطه، ۀنامآيين و قانون صحيح اجراى جهت ـ 2 ۀماد
 معتمد و خبره اشييخاص از نفرى پنج فرعى كميسيييون يك قانون، اين مشييمول

 .شود تشكيل ده آن
 نموده آماده قبال   را ذيل اطالعات موظفند، فرعى هاىكميسيييييون ـيييييييييي 3 ۀماد

 :دهند قرار اصلى كميسيون دراختيار
 .باير و مزروعى هاىزمين مساحت( الف
 .باغات مساح و مشخصات( ب
 .هابيشه و هاقلمستان مساحت(  
 از كسييييانى اسييييامى صييييورت همچنين و هانشييييينخوش و زارعين تعداد( ت

ستيصال و فقر علت به كه ده ساكنين  اطراف شهرهاى به نموده ترك را ده ا
 [گاوآهن] جفت تعداد و زارعين از يك هر اسيييتفاده مورد هاىزمين و اندرفته
 .هاآن
 .هاآن به راجع كاملى اطالعات( ث
 و بوده موجود ده در كه اىالمنفعهعام تأسيسات مشخصات ريز صورت( ج

 و عمارت اربابى، كاروانسييييراى و دكان حمام، مانند ،باشييييدنمى تقسيييييم قابل
 .غيره و كشىروغن هاىكارخانه اربابى، باغات

 آن در المنفعهعام تأسيييسييات ايجاد براى بايد اراضييى تقسيييم شييروع از قبل. 4
 .شود داده اختصاص زمين معينى مقدار غيره، و مدرسه بيمارستان، نظير ده
 تمام بين بايد اسييت دولت به متعلق هاآن دانگ شييش كه اىخالصييه دهات.  5

 تقسيم خانوار افراد تعداد نسبت به و مساوى طور به ده آن ساكن خانوارهاى
 .شود

 قابل( شخصى باغ و منزل) دهقانان از يك هر به متعلق اعيانى ـيييييي 1 تبصره
 در با ده آب منابع تمام ولى. باشيييدمى وى خود به مخصيييوص و نبوده تقسييييم
 دهقانان كليه مشيييييترك ۀاسيييييتفاد مورد مزروعى، هاىزمين مقدار گرفتن نظر

 معين مقدار از بيش چنانچه بزرگ هاىبيشييه و باغات صيياحبان و بود خواهد
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 مالكانه بهره اضييافى، سييهم به ندشييبا بيشييه يا و باغ داراى اراضييى تقسيييم در
 .پرداخت خواهند المنفعهعام امور انجام جهت قانونى
 دولت به متعلق آن بيشتر نصف يا و نصف كه اىخالصه دهات در ـيييي 6 ۀماد
 تمام بين ده آن از دولت سيييييهم باشيييييد،مى ديگرى مالك اختيار در بقيه و بوده

 .شد خواهد تقسيم ده آن ساكن دهقانان
 مالكانه بهره پرداخت شرط به نيز، الذكرفوق دهات اربابى قسمت ـ 2 تبصره

 .گرفت خواهد قرار بردارىبهره مورد و شده تقسيم ده آن دهقانان تمام بين
 خالصه زمين باشد،مى خالصه آن دانگ دو يا يك فقط كه دهاتى در ـييي 7 ۀماد
مت آن زارعين بين فقط نان و ده از قسييييييي مام نشيييييييينخوش و فقير دهقا  ده ت
 .شد خواهد تقسيم( ندارند زارعى زمين كه دهقانانى)

 خلق دشيييمنان به متعلق دهات در خواه و خالصيييه دهات در خواه ـييييييييي 8 ۀماد
نان، از يك هر زمين سيييييييهم آذربايجان، عداد گرفتن نظر در با دهقا  افراد ت

 هر به ضيييييييمنا. بود نخواهد هكتار دو از كمتر و هكتار پنج از بيش خانوار،
 سيييال پنج از بيش كه تكفلشيييان تحت افراد سيييهم بابت خانوار، رؤسييياى از يك

 .شد خواهد داده اضافه نفر هر به هكتار يك باشند، داشته
 از كه را زمينى دادن اجاره و انتقال هبه، فروش، حق دهقانان ـييييييييييييي 8 ۀماد

 .ندارند آورند،مى دست به اراضى تقسيم طريق
 يا و يافته نقصان هاآن كار قدرت كه دهقانانى و پرعائله دهقانان ـييي 3 تبصره

 كارگر ۀوسييييييييل به را خود زراعتى زمين توانندمى باشيييييييندمى افتاده كار از
 .دهند قرار استفاده مورد مزدور

 استفاده حداكثر اندآورده دست هب كه آبى و زمين از بايد دهقانان ـييييييي 10 ۀماد
 زمين موجه عذر بدون كه دهقانانى. سازند آباد را خود هاىزمين و نموده ار

 و تشيييخيص به نسيييازند، آباد راآن اسيييت الزم كهچنان و نكرده كشيييت را خود
 هاآن از مزبور زمين ،كشيياورزى وزارت تصييويب و ده كميسيييون صييالحديد

 .گرفت خواهد قرار فعال دهقانان اختيار در شده، گرفته پس
 شييخصييى منزل خود براى بتوانند فقير دهقانان كهاين منظور به ـيييييييي 11 ۀماد

 تدابير كنند، آباد اند،آورده دسييت به اراضييى تقسيييم از كه را زمينى و سيياخته
 .شد خواهد اتخاذ الزم

 خواهند نظارت وجوه صحيح وصول و پرداخت در ده هاىكميسيون ـييي 4 تبصره
 .داشت
 خود دهات از علل ساير و ظلم و فقر اثر در كهكسانى تمام به بايد ـي 12 ۀماد
 شهرها در و كرده مهاجرت ـيي شودمى اراضى تقسيم قانون مشمول اينك كه ـيي
 كه شود داده اطالع اند،پيوسته بيكاران گروه به يا و دارند اشتغال كارگرىبه

 .نمايند شركت خود دهات اراضى تقسيم در نيز هاآن است الزم
 بين مصادره طريق از كه آذربايجان خلق دشمنان به متعلق دهات ـييي 14 ۀماد

 .باشدمى نامهآيين اين مشمول نيز شد، خواهد تقسيم دهقانان
 دهات تقسييييييم جهت كه مأمورينى به مربوط هاىهزينه بودجه ـيييييييييييي 15 ماده

 اعزام مذكور هاىمحل به خلق، دشيييمنان به متعلق دهات تقسييييم يا و خالصيييه
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 هيئت و ملى مجلس به تقديم جهت كشيياورزى، وزارت ۀوسيييل بايد شييوند،مى
 .گردد پرداخت آذربايجان دولت بودجه محل از و شده تنظيم دولت
 22/11/24 تاري  در وزيران هيئت جلسييييييييه پانزدهمين در نامهآيين اين
 .رسيد تصويببه
 1ورىپيشه ـ وزيرنخست
 شاه و فرقه ارضى اصالحات

 ارضييييى اصييييالحات و فرقه ارضييييى اصييييالحات اجراى نامهآيين به كوتاه نگاهى با
 :بينيممى فرقه اصالحات در را ترىمثبت نكات پهلوى رژيم 1341
 .شدمى داده دهقانان به بالعوض آب و زمين. 1
 .گرفتمى تعلق زمين نيز نشينانخوش به. 2
 .بود دهش منظور رخونان مقدار و خانوار وسعت زمين تقسيم در. 3
 در المنفعهعام هاىمكان عنوانبه تأسييييسيييات و باغات و هابيشيييه ها،قلمسيييتان. 4
 .بود شده داده قرار ده انجمن اختيار
 .شدندمى برخوردار ده انجمن هاىمساعدت از فقير دهقانان و نشينانخوش.  5
 .بود شده داده اختصاص ده تمامى به هاچراگاه و زارهاچمن و مراتع. 6
 و فرارى هاىفئودال هاىزمين. شيد شيروع اراضيى تقسييم 1324 اسيفند پنجم از
 گرفت قرار تقسييييم ۀبرنام در اموال، مصيييادره قانون 10 ماده طبق نيز فرقه دشيييمن

 خالصه امالك جزء آن ۀپارچ 3000. رسيدمى آبادى پارچه 3437 به آن مجموع كه
 را دهقان ميليون يك حدود كه. بود فرارى مالكين به مربوط آن ۀپارچ 437 و بود
 .گرفتبرمى در

 .برساند اتمام به اسفند پايان تا را زمين تقسيم كه داشت تصميم ملى حكومت
 600 حضييييور با دهقانى ۀكنگر اولين ،1325 سييييال فروردين پنجم و بيسييييت در
 و مالك بين عادالنه ۀرابط برقرارى كنگره ۀبرنام .شيييييييد برگزار تبريز در نماينده
 .بود توليد سطح بردن باال و رعيت

 .كرد ابالغ كنگره به و تصويب را مالكانه پرداخت قانون هم ملى مجلس
 .باشدمى شخم و بذر ـ كار آب ـ زمين كشاورزى، وسايل از منظور ـ 1 ۀماد
 از يك هر مالكيت به توجه با زارع و مالك بين زمين محصول تقسيم ـييييييي 2 ۀماد
 .آمد خواهد عمل به ذيل مواد برابر ،1 ماده در مذكور كشاورزى وسايل
 عنوان هيچ به و چيز هيچ قانون، اين در مذكور مالكانه هاىبهره جز به ـ 3 ۀماد

هد دريافت دهقان و زارع از يه و شييييييييد نخوا  ملغى قانون اين مطابق هابدعت كل
 .گرددمى

 بود خواهد زارع به متعلق دهات تمام در بذر و برداشت و كشت وسايل ـ 4 ۀماد
 اسييت موظف مالك نباشييد، فوق وسييايل تهيه به قادر زارع كه دهات از يك هر در و

                                                           
 .19/12/24ـ مورخه  145. آذربايجان، شماره 1



 28 

 وام عين. دهييد قرار زارع اختيييار در بهره بييدون وام مزبور وسييييييييايييل ۀتهييي براى
 .شد خواهد مسترد محصول برداشت هنگام پرداختى
 و كشيييييييت وسيييييييايل تهيه نظر از را زارعين احتياجات اسيييييييت موظف ده انجمن
 پرداخت به قادر زارع محصول برداشت موقع چنانچه و نمايد تعيين بذر و برداشت
 خواهد تمديد عادالنه طور به ده انجمن نظر با وام پرداخت مهلت نباشييد، خود بدهى
 .گرديد

 از دهقانان یآرا اكثريت به نفر پنج يا سه تعداد به ده انجمن اعضاى ـ 1 تبصره
 بار يك سييال هر ده، انجمن اعضيياى انتخاب. شييد خواهند انتخاب محل معتمدين ميان
يد جد هد ت يد خوا چه عالوه به. گرد ند انجمن اعضيييييييياى چنان  اختالف رفع در نتوان

 تجديد كشييياورزى وزارت پيشييينهاد به انجمن انتخاب برسيييند، توافقبه خود نظرهاى
 .شودمى

 كشاورزى وسايل نظر از را دهقانان احتياجات نتواند ده مالك چنانچه ـيييييييي 2 تبصره
 خواهد تأمين را مزبور احتياجات دولت بخشدار، و بلوك گواهى از پس نمايد، تأمين
 .كرد

 و آورىجمع و درو مخارج بابت تقسيم، از قبل محصول درصد بيست ـيييي 5 ۀماد
 تعلق وى به ـييييي باشدمى زارع عهده به تماما كه ـييييي كشاورزى محصول ساختن آماده
 .است مالك خود عهده به انبار به خرمنگاه از مالك سهم حمل گرفت خواهد
 .است زارع به متعلق تماما   غله زراعت از حاصل ـ 6 ۀماد
 خواهد تقسيم زارع و مالك بين ذيل ترتيب به ديم هاىزمين محصول ـييييييي 7 ۀماد

 :شودمى تقسيم ذيل شرح به مساوى سهم هفت به كشاورزى محصول :شد
 شييش سييهام، اين از. سييهم يك بذر سييهم، يك كشييت سييهم، دو زمين سييهم، سييه كار
 .بود خواهد مالك به متعلق سهم يك و زارع به متعلق سهم

 محصييول از مالكانه بهره قانون اين تصييويب تا كهدهاتى تمام در ـييييييييي 1 تبصييره
 اين تصيييويب از پس مزبور بهره بوده، دهم يك و نهم يك و هشيييتم يك ديم هاىزمين
 .بود خواهد سابق ترتيببه نيز قانون

 1.باشدمى معاف بهره پرداخت از زارهابوته ـ 2 تبصره
 چراى جهت عشاير وسيله به و نداشته، زراعتى جنبه كه مراتع كليه از ـي 8 ۀماد

 التأليفحق ذيل ترتيب به شييخصييى و دولتى از اعم گيرد،مى قرار اسييتفاده مورد دام
 رأس هر شياخدار هاىدام سياير از لاير، 2 گوسيفند رأس هر از: شيد خواهد دريافت

 .لاير 6 رأس هر شتر و االغ و اسب لاير، 4
 منظور به يا و كار وسييايل عنوانبه دهقانان كه هايىدام چراى بابت ـيييييييي تبصييره

 .شد نخواهد دريافت اىبهره نمايندمى نگهدارى خود غذايى احتياجات تأمين
 :شوندمى تقسيم قسمت دو به آبى هاىزمين ـ 9 ۀماد

                                                           
 . ترجمه اين تبصره با احتياط تلقى شود.1
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 .شوندمى مشروب طبيعى هاىچشمه و هارودخانه ۀوسيل به كه هايىزمين. 1
 .گردندمى مشروب آب هاىچاه حفر و قنوات ۀوسيل به كه هايىزمين. 2

 و هارودخانه ۀوسييييل به شيييده آبيارى هاىزمين از كه محصيييوالتى ـييييييييي 10 ماده
 ترتيب به( قبيل اين از محصوالتى و شلتوك پنبه،) آيدمى دست به طبيعى هاىچشمه
 :شد خواهد تقسيم زارع و مالك بين ذيل

 پنج كار: شيودمى تقسييم ذيل شيرح به مسياوى سيهم ده به آمده دسيت به محصيول
 كهاين به توجه با. سييهم يك تخم سييهم، يك آب سييهم، يك زمين سييهم، دو شييخم سييهم،
 به آن دهم هشييييت و مالك به محصييييول دهم دو باشييييدمى مالك به متعلق آب و زمين
 .گرفت خواهد تعلق زارع
 هاىچشمه و هارودخانه وسيله به كه هايىكارىدرخت و باغات از ـييييييي 11 ۀماد
 پرداخت مالكانه بهره هكتار هر از لاير صييييديك مبلغ سيييياليانه شييييوند،مى آبيارى طبيعى
 .شد خواهد

 پرداخت باغات محصييول آمدندسييت به از پس 11 درماده مذكور بهره ـييييييييي 1 تبصييره
 .گرددمى

 ۀفاصل در و باغ زمين در باغات، محصول رسيدن از قبل چنانچه ـييييييي 2 تبصره
 قوانين مطابق نامبرده هاىكشييتى ۀبهر باشييد، شييده مختلفى هاىكشييت ها،درخت بين

 .شودمى پرداخت مربوطه
 طبيعى هاىچشيييييمه و هارودخانه وسييييييله به كه غيرمثمر درختان ـييييييييييي 12 ۀماد

 خواهد دهم يك ميزان به مالكانه بهره مشييييمول ها،آن قطع موقع گردندمى مشييييروب
 .بود

 (غيره و شنبليله شبدر، يونجه،) علوفه كشت جهت كه هايىزمين از ـيييييي 13 ۀماد
ستفاده  سهم گردد،مى تأمين طبيعى هاىچشمه و هارودخانه از هاآن آب و شودمى ا
 .بود خواهد دهم نه زارع سهم و دهم يك مالك

 جدا طبيعى هاىرودخانه از كه هايىچشمه تعمير و اليروبى مخارج ـييييي 14 ۀماد
 مالك طرف از پنجم يك هارودخانه سدبندى به مربوط هاىهزينه همچنين و شوندمى
 خواهد پرداخت شييييوند،مى مندبهره آن از كه باغدارانى و زارعين وسيييييله به بقيه و
 .شد

 آمده دست به آب يا و قنوات وسيله به كه هايىزمين محصول تقسيم ـييييييي 15 ۀماد
 دو شييييخم سييييهم، پنج كار: بود خواهد ذيل ترتيب به شييييوندمى مشييييروب چاه حفر از

 متعلق دو هر زمين و آب چنانچه. سهم يك زمين و سهم سه آب سهم، يك بذر سهم،
 .بود خواهد دوازدهم هشت زارع سهم و دوازدهم چهار وى سهم باشد، مالك به

 و مأمورين و ده انجمن نظارت و تشييخيص با بايد قنوات صيياحبان ـييييييييي 16 ۀماد
 .آورند عمل به مذكور قنوات در را الزم تعميرات و اليروبى كشاورزى وزارت

 ورزد، امتناع هاآن تعمير و اليروبى از كاريز يا و قنات صاحب چنانچه ـييييييي تبصره
 ۀبهر يا و قنات عايدات محل از كشيياورزى وزارت نظارت و تصييويب با ده، انجمن
 .كرد خواهد تعمير و اليروبى به اقدام مالكانه
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 از آمده دست به آب يا و كاريز وسيله به كه هايىزمين محصول از ـييييييي 17 ۀماد
 آبيارى قنات وسيله به كه هايىزمين مانند مالكانه بهره شوندمى مشروب هاچاه حفر
 .شد خواهد دريافت شوندمى

 مشييروب آب هاىچاه و كاريز وسيييله به كه باغاتى از مالكانه بهره ـيييييييي 18 ۀماد
 .شد خواهد دريافت لاير 150 هكتارى شوندمى

 بهره شود، فراهم زارع خود وسيله به الذكرفوق باغات آب چنانچه ـييييييي 19 ۀماد
 .شد خواهد دريافت لاير 50 فقط هكتار هر از مالكانه

 حق بابت پرداختى وجه شود، پرداخت آبه حق بهره، جاى به چنانچه ـييييييي تبصره
 در. بود خواهد آب بابت قبل سيييييييال ده در پرداختى قيمت و روز قيمت معادل آبه،

 نظر با كشييييييياورزى وزارت مأمورين آيد، پيش مورد اين در اختالفى كهصيييييييورتى
 .نمود خواهند اختالف رفع ده انجمن
 آب چنانچه ـ شوندمى مشروب قنوات آب با كه غيرمثمرى درختان از ـ 20 ۀماد

 مال زمين تنها اگر و پنجم يك مالكانه بهره ـييييييييي باشييد مالك به متعلق دو هر زمين و
 .شد خواهد پرداخت بيستم يك مالكانه بهره باشد مالك

 آيد، پيش مالك و زارع بين اختالفى مالكانه، بهره تعيين در چنانچه ـيييييييي 21 ۀماد
 اگر ولى. كرد خواهد حل عادالنه طور به را مزبور اختالف كشييييييياورزى وزارت
 از متشكله كميسيون به موضوع نشود، اختالف حل به موفق نيز كشاورزى وزارت
 رأى. گرديد خواهد محول كشور و كشاورزى دادگسترى، هاىوزارتخانه نمايندگان
 .است قطعى كميسيون اين طرف از صادره
 .باشدمى قانون اين اجراى مسئول آذربايجان ملى حكومت ـ 22 ۀماد
 مجلس رئيسيييه هيئت 1325 سيييال ماه فروردين 22 مورخه جلسيييه در قانون اين
 .رسيد تصويب به آذربايجان ملى

 وزيرنخسيييييييت. شيييييييود اجرا  شيييييييبسيييييييترى على ميرزا حاجى ملى مجلس رئيس
 1ورىپيشه

 
 تاريخى ۀنكت يك

 با شاه حكومت بعد سال هفده در ميببين كه شودمى روشن هنگامى فرقه كار بزرگى
 .شد رو روبه بزرگى هاىچالش چه با امريكا پشتيبانى با و امكاناتش تمامى

 در دهقانانى و فئودالى پوسيييده سيياخت با افتادهعقب كشييور يك در ارضييى رفرم
دون هيچ پشييتوانه مالی کاری بغايت پيچيده وسييخت و بغرنج فاقه و بی خبری بو فقر

  خواهد بود.
 بر فرقه ۀاراد و ارضى اصالحات قانون تصويب در تنها لهئمس كه نبريم ياد از
 .نبود آن انجام

                                                           
 .26/1/1325مورخه ، 173. آذربايجان، شماره 1
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 دهقانانى لهئمسيي ديگر روى بود، لهئمسيي روى يك هافئودال دسييت از زمين گرفتن
 غصب را كاراين و نبودند زمين گرفتن به حاضر مذهبى، شديدا   باورهاى با كه بود

 حقوق به دادن آگاهى و مردم اين توجيه پس. دانسيييتندمى غيرشيييرعى و مردم اموال
 .بود شكناستخوان و فرساجان كارى كوتاه، مدتى در همآن ؛تاريخى حقه
 

 فرقه شكست علل

جاع حاکم قابل ترابرای  ،1324 شيييييهريور دوازدهم تأسييييييس روز همان از فرقه
می بسيياط فرقه را درهم تحمل نبود.لذا رژيم شيياه اولين فرصييتی را که پيدا می کرد 

 .داشت پا جلو در راه دو فرقه پس. .پيچيد
 قانونى كارهاىراه دنبال به و كند، سييياسييى فعاليتى سييياسييى، حزبى عنوانبه. 1
 مجلس در و بود رفته را راه اين خود ورىپيشيييييييه كه. بگردد اشبرنامه تحقق براى

 توده حزب مثل حاكميت از بيرون در بايد پس. بود گرفته را آن پاسييييييي  چهاردهم
 مرداد هشييتم و بيسييت در سييرانجام لحظه اين. دوبیم مناسييب ۀلحظ منتظر و ماندمى

 .شد روشن
 انجام که كارى. بود آذربايجان در شوروى ارتش حضور از استفاده دوم، راه. 2
 کي حد در خود دنيکشييي باال و تمام سيييرعت با یاسييييسييي قدرت نكرد قبضيييه. گرفت

 .شده انجام كارى برارب رد حاكميت دادن قرار ملى حکومت
  فرقه نفع به نيز جهانى و داخلى شرايط. بود ناپذيراجتناب فرقه كار مرحله اين تا
 .نبود فرقه براى خوبى سال ،1325 سال اما .بود

 خارج ايران از كه كرد اخطار شوروى به امريكا ،سال نيا روزهاى نخستين در
 حالهر به اما. است بوده اتمى يماتوماولت يك اخطار اين شد ادعا بعدها هرچند .شود
 .آمدمى حساب به جهانى توازن در فرقه براى منفى ازيامت يك

 در ايران. اسييت شييده اشيياره آن به كمتر كه بود نهفته يادآورى يك اخطار اين در
 توانستنمى شوروى پس. بود انگليس و امريكا ۀسهمي جزء جنگ از بعد بندىتقسيم
 .كند درازىدست آنبه

 فرقه برابر در نفت بازى ماه بهمن از فرقه، ىمحا ترينبزرگ عنوانبه شوروى
 سادچيكف ـييييييي قوام قرارداد به منجر باالخره بازى اين و بود كرده شروع قوام با را
 .شد ايران از 1325 ارديبهشت سوم در شوروى ارتش خروج و فروردين 16 در

 .بود فرقه عليه تمامى به جهانى توازن پس
 مخالفينى و موافقين فرقه آذربايجان در :بود چگونه داخل در وضيييييييعيت ببينيم
 بودند كرده فرار كه را آذربايجان بزرگ هاىفئودال فرقه، ارضى اصالحات .داشت

 مشيييمول شيييانامالك و بودند مانده آذربايجان در يا بود شيييده مصيييادره شيييانامالك و
 توانستندنمى ديگر و بود شده رعيت ـييييييي مالك قانون مشمول اما بود نشده اصالحات

شت خود مقابل در بمكند، را دهقانان خون سابق مثل  مردم و تجار از هايىبخش .دا
 وحشت به فرقه اصالحات از يا و بودند ناراحت مهاجرين هاىتندروى از كه عادى
 .بودند فرقه پنهان و آشكار مخالفين جزء نيز بودند افتاده
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 از هاآن اخراج و هاپادگان سالح خلع در كه چرا. بود فرقه عليه تمامى به ارتش
 تبليغات تأثير تحت گريد طرف از و بود شيييده دارجريحه هاآن نظامى غرور منطقه
 روحييانيييت. ديييدنييدمى ايران از آذربييايجييان جييدايى ۀمقييدميي را اقييدامييات اين ،دولتى

 .بود جانبدار هايىبخش در و طرفبى هايىبخش در هم آذربايجان
 بيييا آميزاحترام برخورد و مردم ميييذهبى معتقيييدات بيييه احترام رغمعلى فرقيييه
 به ارضيييى اصيييالحات ويژه به. كند كسيييب را روحانيت حمايت نتوانسيييت روحانيت
 روحانيت همين. انگيختبرمى فرقه به نسبت شدت به را زمين به وابسته روحانيت

 به را كار ببرد پيش خود را ارضييييى اصييييالحات گرفت تصييييميم شيييياه كه 1341 در
 .كشاند عيار تمام جنگى
 بخش اين اما. داشت خود سر پشت در را مردم از وسيعى بخش فرقه همهاين با
 جامعه، بحرانى وضيييييعيت لحاظ به چه و تهران اقتصيييييادى ۀمحاصييييير خاطر به چه
 .داشت نامتعادلى وضعيت و كند دريغ فرقه از را خود حمايت توانستمى

تدا كه جامعه دمكرات هاىبخش آذربايجان، از خارج در  فرقه تشيييييييكيل از اب
 ايران تمامى رهايى براى پايگاهى را آذربايجان نهضيييييييت و بودند كرده اسيييييييتقبال

 فاصييييييله فرقه از نهضييييييت بودن محلى و زبان بر فرقه اصييييييرار خاطر به ديدندمى
 .كشدمى كجا به حكومت و فرقه جنگ ببينند تا ماندند منتظر و گرفتند
 :داشت پيش در راه سه فرقه پس
 به اسيييتقالل اين جهان سيييطح در نيروها وضيييعيت با كه. بكند اسيييتقالل اعالم. 1

 اشروزنامه در بعضا   فرقه كه كارى. رسيدنمى جايى به و شدنمى شناخته رسميت
 .شود ايرلند آذربايجان ستممكن كه كردمى تهديد را تهران حكومت
 عمدتا   كه فرقه از بخشييى در كه اىانديشييه. شييدمى ملحق جنوبى آذربايجان به. 2

 استالين براى و كردند امضا طومارى عده اين حتى و. كردمى عمل بودند مهاجرين
 ۀانديشيييي در كاراين اما. شييييدند شييييوروى آذربايجان با وحدت خواسييييتار و فرسييييتادند

 شركت شوروى آذربايجان در بعدها كه شامى ميهمانى در ورىپيشه. نبود ورىپيشه
 آذربايجان با وحدت در تعلل را فرقه شكست دليل او، از انتقاد ضمن باقراوف و داشت
 با فرقه متحدشييدن دير را فرقه شييكسييت علت كاراين رد ضييمن داشييت، اعالم جنوبى
 مخالفت و ايران به ورىپيشه دلبستگى نشان ،اين و. كرد اعالم ايران مترقى احزاب

 .بود وحدت با او
 كييه بود قوى قييدرآن فرقييه خواهجييدايى جريييان يييا ورىپيشييييييييه راسيييييييتى بييه اگر

 به پيوسييتن و جدايى براى زمان بهترين ،كند جدا ايران از را آذربايجان توانسييتمى
 در شييكايت با خواسييتمى و آمدمى خود به ايران حكومت تا و بود جنوبى آذربايجان
 بعد به اين از و بود شييييده جدا ايران از آذربايجان ببرد پيشبه را كار ملل سييييازمان

 .نبود ممكن سادگىبه آذربايجان بازگرداندن
 ناسيوناليسم ۀزاوي از باقراوف انتقاد و نبود ايران از جدايى پى در ورىپيشه اما
 .است جايى به انتقاد ورىپيشه به ترك
 ايط جديدوعقب نشينی تاکتيکی.حرکت با شر-3
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 و ملى، مجلس. داد قوام با مذاكره به تن و پذيرفت راشيييييوروى هاىتوصييييييه فرقه
 با كرد سعى و داد رضايت استاندارى ايالتى، انجمنبه و كرد منحل را ملى حكومت
 .شود نزديك مترقى احزاب ديگر
 راه يك فرقه. شد آغاز فرقه سركوب براى معكوس شمارش بعد به ارديبهشت از
 و كوهسييييتانى مناطق به نشييييينىعقب نهايت در و مقاومت راه آن و نداشييييت بيشييييتر

 .بود مدتطوالنى اىتوده جنگ يك به سازماندهى
 فاصييييله داشييييت، راه يك تنها تهران حكومت برابر در پايدارى و مقاومت اما
 .شوروى از گرفتن
 .بود شكلم چند دچار فرقه. نبود ممكن فرقه براى شوروى از گرفتن فاصله اما
 فرصيييييت نيازمند خود نظامى و مالى اسيييييتقالل براى فرقه :یزمان تيمحدود. 1

 زمان اگر فرقه شايد. شدنمى داده او به ارتجاع سوى از فرصت اين و بود بيشترى
 به مردم در بيشتر هرچه نفوذ و هاتوده سازماندهى با توانستمى داشتمى بيشترى

 .شود تبديل مستقل صددرصد حزب يك
 :فرقه معرفتى مشكل. 2

 هرچند. نداشييييييتند هاروس ۀحقيران سييييييوداگرى از روشيييييينى درك فرقه رهبران
 اپورتونيسييم بر حدودى تا باقراوف با مالقاتش در نوروزاف روايت طبق ورىپيشييه
 نبود عميق قدرآن ديگران در نه و ورىپيشيييييه در نه ديد اين اما. بود واقف هاروس

 .كرد دخواه معامله هاآن روى شوروى كه برسند درك اين به تا
 بدون نبود قادر ورىپيشييييه جناح كه بود حدى به فرقه وابسييييتگى: یوابسييييتگ. 3

 .بزند مقاومت به دست هاروس موافقت
 كه بود كرده سييييراشيييييبى وارد را فرقه ،خارجى و داخلى شييييرايط ،روى هر به
 .بود محتوم شكست آن نهايت

 
 تهران در ورىپيشه

سفند نهم و بيست شان اين و ،آمد ايران به شوروى جديد سفير سادچيكف 1324 ا  ۀن
 دورى ،نزديكى اين ديگر معناى. بود شيييييييوروى و ايران روابط در جديدى فصيييييييل
 .بود فرقه از  شوروى
 را ايران خاك از بخشى اىاطالعيه طى شوروى ،(فروردين پنجم) بعد روز پنج
اين قرار داد ناقوس .شد امضا سادچيكف ـييي قوام قرارداد بعد روز يازده و كرد تخليه

 مرگ فرقه بود.روس ها پذيرفتند که از چهارم فروردين تا يک ماه 
 يك تا فروردين چهارم از که پذيرفت شييييييوروى .بود فرقه مرگ ناقوس ،قرارداد اين

 ۀلمسيييييئ يك آذربايجان مسيييييأله ندداشيييييت اعالم و كند تخليه را ايران بعد نيم واين  ماه
 .است داخلى
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 داخلى ۀلمسئ

 پشييييت از يعنى قومى مناقشييييات حل براى معنوى هاىمسيييياعدت ديپلماتيك عرف در
 يعنى است داخلى امر يك آذربايجان لهئمس كهاين اعالم .درگير طرف به زدن خنجر
 .فرقه كردن قمع و قلع و سركوب مجوز

. بود آشييينا بارخيانت هاىواژه همين با نيز جنگل ۀقضيييي در ايران انقالبى جنبش
 گرفتن از بعد مذاكره ميزهاى پشت بر روسى حقير سياستمداران نيز بعد هاىدوران در

 ميرژ راطوسييييييي زير در را انقالبى جنبش و كردند اعالم را هاواژه همين ناچيز، مبالغى
 .گذاشتند تنها

 فرقه نيروهاى و دولتى نيروهاى بين هادرگيرى نخسيييييتين فروردين يكم و سيييييى
 .بود فرقه نيروهاى كردن تست حال در قوام. گرفت صورت

 
 قوام اىماده هفت ۀبياني

 اعالم آذربايجان ۀلئمسيييي حل براى را خود اىماده هفت ۀبياني قوام ،ارديبهشييييت دوم
. بود ديگرى چيز دنبال به قوام اما داد فرقه به را امتيازاتى هرچند بيانيه اين .كرد
 .را قوام بيانيه ببينيم ابتدا

 آذربايجان درباره دولت ۀابالغي و وزيران هيئت تصميم
 ،29 اصييييل موجب به قمرى 1325 الثانىربيع مصييييوب قانون در كه اختياراتى

ساسى قانون متمم 93 و 92 ،91 ،90  تصويب واليتى ـيييييييي ايالتى هاىانجمن براى ا
 :گرددمى تأييد و تصريح ذيل طور به آذربايجان در شده
 فرهنگ، و محلى نقل و حمل هنر، پيشييييه، بازرگانى، كشيييياورزى، رؤسيييياى. 1

 هاىانجمن وسيييله به دارايى ناظر و دادسييتانى دادرسييى، دواير و شييهربانى بهدارى،
 در دولت طرف از هاآن رسيييمى احكام مقررات مطابق و انتخاب واليتى ـييييييييي ايالتى
 .شد خواهد صادر تهران
 نصيييييب و بود خواهد دولت با ايالتى هاىانجمن نظر جلب با اسيييييتاندار تعيين. 2

 .آمد خواهد عمل به دولت طرف از ژاندارمرى و نظامى قواى فرماندهان
 و باشيييدمى فارسيييى ايران كشيييور نواحى سييياير مانند آذربايجان رسيييمى زبان. 3

 فارسيييى هاىزبان به دادگسيييترى دواير كارهاى و محلى هاىاداره در دفاتر كارهاى
 مدارس در ابتدايى كالس پنج در تدريس اما گيردمى صييورت( تركى) آذربايجانى و
 .گيردمى صورت آذربايجانى زبان به

 آذربايجان در دولت كشييييييور، بودجه اعتبارات و مالياتى عايدات تعيين هنگام. 4
 غيره و بهدارى فرهنگى، كارهاى اصالح و شهرها عمران و آبادى بهبود صورت

 .گرفت خواهد نظر در را
 سيياير مانند غيره و هااتحاديه و آذربايجان در دمكراتيك هاىسييازمان فعاليت.  5
 .است آزاد كشور نقاط
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 نهضت در هاآن شركت براى آذربايجان دمكراسى كاركنان و اهالى به نسبت. 6
 .آمد نخواهد عمل به اتميمتص گذشته در دمكراتيك

 موافقت ايالت آن حقيقى جمعيت تناسب به آذربايجان نمايندگان ۀعد افزايش با. 7
 به باب اين در الزم پيشيييينهاد تقنينيه پانزدهم ۀدور تشييييكيل بدو در و اسييييت صييييلحا

 انتخاب دوره همان براى عده كسييييرى تصييييويب از پس كه شييييد خواهد تقديم مجلس
 .شود

 1السلطنهقوام ـ وزيرنخست
 ابتدا تا بود آن پى در داشيييييييت قبولى قابل نكات كه ظاهرش برخالف بيانيه اين
 زد،مى را آخر حرف قوام اگر كييه چرا. ببرد بين از را ملى مجلس و ملى دولييت
 جنوبى آذربايجان به پيوسيييييتن با يا و اسيييييتقالل اعالم با ملى دولت كه بود آن امكان
 كرد سيييعى شيييده حسييياب نشيييينىعقب يك با قوام پس .كند بغرنجى فاز وارد را بازى
 .بكشاند مذاكره ميز پاى به را ورىپيشه

 مذاكرات شيييييييروع ۀنقط عنوانبه اىماده هفت ۀبياني پذيرش با نيز ورىپيشيييييييه
 و جهانشييياهلو همراه به ،ارديبهشيييت 8 در پس. بنشييييند مذاكره به قوام با كه پذيرفت
 راهى قاضييى سيييف محمدحسييين و شيياهينى تقى ديلمقانى، صييادق ابراهيمى، فريدون
 :رسيد توافق به قوام با ليذ موارد بر مذاكره روز پانزده از پس و شد تهران

 
 مذاكرات اين مهم نكات

 حكومت تبديل. داد انجام را نشيييينىعقب ترينبزرگ مذاكرات اين در ورىپيشيييه. 1
 !خودمختارى خداحافظ يعنى ايالتى، انجمن به ملى مجلس و استاندارى به ملى
 و باقراوف سييوى از. بود فشييار تحت سييو دو از مذاكرات اين در ورىپيشييه. 2

 از و نيايد پايين اصيييلى هاىخواسيييته از كردندمى تشيييويق را ورىپيشيييه كه عمالش
 ازىيامت هر گرفتن با كردمى تشويق را ورىپيشه كه شوروى سفير سادچيكف سوى
 .دهد فيصله را قضيه دهدمى قوام كه

 هم قوام .كند سيينگين را قوام ۀوزن كردمى سييعى سييادچيكف مذاكرات اين در. 3
 .شدمى متوسل سادچيكف به ببرد پيش را خود حرف توانستنمى كه وقتهر

 شخصيتۀدهندنشان اين و كردمى مقاومت سادچيكف فشار رغمعلى ورىپيشه. 4
 كه كرد احسييياس سيييادچيكف وقتى علت همين به. بود مذاكرات در او مسيييتقل نسيييبتا  
 ۀنام آن اسييتالين و شييد اسييتالين به متوسييل دهدنمى تن او هاىخواسييته به ورىپيشييه

 .نوشت ورىپيشه به را معروف
 شييييرايط ايران در كه گفت و كرد روىچ  به متهم را ورىپيشييييه اسييييتالين،.  5

 با كه قوام با كه اسييييت آن در آذربايجان و شييييوروى صييييالح و نيسييييت حاكم انقالبى
 ترىبزرگ هاىمصييلحت خاطر به شييوروى و بيايد كنار اسييت جنگ در ديگر جناح
 .كند حمايت نهضت از تواندنمى
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 هاآن پشييت هاروس که بود گفته ،ورىپيشييه نظر رد ضييمن نامه اين در اسييتالين
 نسبت شوروى عليه جهانى فشارهاى به را عمل اين كه كرد تالش. اندكرده خالى را
 .بود برده پى حقيقت اين به درستى به ورىپيشه كه داد نشان حوادث روند اما. دهد
 شييده معامله هاآن روى كه دريافت روشيينى به اسييتالين ۀنام از پس ورىپيشييه. 6
 .كنند دستگير را هاآن ستممكن حتى كه اىگونه به .است
 اسيييتقرار و ملى قشيييون انحالل مذاكرات اين در توافق عدم اسييياسيييى ۀلئمسييي. 7
 بود آذربايجان در نظامى نيروى
مذاکرات تهران فرصيييت مناسيييبی بود که پيشيييه وری مذاکرات را نيمه تمام -8. 

 پى در نه ورىپيشيييييه اما. كند جدايى يا اسيييييتقالل اعالم و برگرددبگذارد و به تبريز
 .جدايى نه و بود استقالل

 
 تاريخى درس يك و درست بينىپيش

 صيييييصخت و نمايندگان تعداد و ايالتى هاىانجمن و زبان لهئمسيييي تهران مذاكرات در
 :بود اساسى ۀئلمس دو فرع همگى ،ماليات
 ملى حكومت انحالل. 1
 ملى قشون انحالل. 2

 به اصالحاتى ژاندارمرى و ارتش در كهمادامى»: گفتمى درستى به ورىپيشه
 آذربايجانى .داشييت اطمينان آن جنبانانسييلسييله دمكراتيك، فكر به تواندنمى نيايد عمل
 به كه را آنجا دمكراتيك نهضييييت و گذشييييته پا آنجا به هااين كه رودنمى بار اين زير

 «1.ببرند بين از تفنگ زور به است تكميل روبه سرعت
 انحالل و. كردمى دور جدايى و اسييييتقالل از را آذربايجان ملى، حكومت انحالل

  .گذاشتمى بالدفاع را آمده دست به دستاوردهاى ملى، قشون
 آذربايجان به كه آنند صييييدد در هاآن كه كردمى ارزيابى درسييييتى به ورىپيشييييه

 صيييييييورت بعد ماه هفت كه كارى. ببرند بين از را نهضيييييييت تفنگ زور به و بيايند
 .بود هم تاريخى بزرگ درس يك حاوى ،درست بينى  پيش اين اما. گرفت
 از نتوانند دمكراتيك نهادهاى و نباشيييييييد دمكراتيك ۀجامع يك جامعه كهزمانى تا
 حقوق از حقى هر كننييد دفيياع شيييييييهرونييدى حقوق و اجتميياعى فردى، هيياىآزادى

 اعتماد تواننمى ديكتاتورى هيچ قول به. اسيييت خطر معرض در آينه هر شيييهروندى
 افراد حقوق از عمال   بتوانند كه باشيييد نهادهايى و هامكانيسيييم داراى بايد جامعه. كرد
 .كنند دفاع

 دفاع آمده تدسييي به دسيييتاوردهاى از ،باشيييد قادر بايد هرآن ،انقالبى نهضيييت يك
 .مردم ۀمسلحان و يافته سازمان حضور با اال بود نخواهد ىعمل ،دفاع اين .كند
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 تبريز ۀنامموافقت

 رياست به نظامى ـيي سياسى هيئتى تبريز مذاكرات كردن برگشت غيرقابل براى قوام
 .(1325 خرداد يكم و بيست) فرستاد تبريز به ،وزيرنخست معاون ،فيروز مظفر
 چهارده ۀنامموافقت خرداد سيييييييوم و بيسيييييييت تاري  در مذاكراتى طى هيئت اين
 .كرد منتشر را تبريز اىماده

ندگان و دولت بين مذاكرات ۀنتيج در ماي  هفت مواد به توجه با و آذربايجان ن
 نمايندگان قبول مورد كه دولت 1325 سيييال ماه ارديبهشيييت دوم مور  ابالغيه ،گانه

 كه زير مواد كه شييد حاصييل نظر توافق افكار تبادل نتيجه در و گرديده واقع مزبور
 :شود هشتگذا اجرا موقع به گرديده تنظيم آن مكمل و توضيح عنوانبه

 ۀجمل كه شيييد حاصيييل موافقت دولت صيييادره ابالغيه اول ماده مفاد به نسيييبت. 1
 :گردد اضافه آنبه زير

 .شد خواهد تعيين دولت تصويب و ايالتى انجمن پيشنهاد بنابر نيز دارايى رئيس
 نظر جلب با اسيييييييتاندار تعيين كه گرديده مقرر دولت ابالغيه 2 ۀماد در چون. 2
 شد حاصل موافقت مزبور اصل اجراى منظور به بود خواهد دولت با ايالتى انجمن

 نمود خواهد معرفى ايالتى انجمن كه نفر چند ميان از را استاندار ،كشور وزارت كه
 .نمايد پيشنهاد دولت به تصويب براى
 عنوانبه كه را فعلى سيييييييازمان دولت ،آذربايجان در اخير تحوالت به نظر. 3
 آذربايجان ايالتى انجمن ۀمنزل به اسييت شييده تشييكيل و انتخاب آذربايجان ملى مجلس
 ـ ايالتى جديد قانون تصييييييويب و پانزدهم مجلس تشييييييكيل از پس و شييييييناخت خواهد
 طبق آذربايجان ايالتى انجمن انتخاب شيييد خواهد پيشييينهاد دولت طرف از كه واليتى
 .شد خواهد شروع فورا   مصوبه قانون
 نهضيييت و تحول ۀنتيج در كه آن فرماندهان و محلى قواى تكليف تعيين براى. 4

 اين یامضيييييييا با و اندگرديده احضيييييييار وظيفه نظام افراد از آن نفرات آذربايجان
 از كميسييييونى شيييد حاصيييل موافقت .شيييوندمى محسيييوب ايران ارتش ءجز .قرارداد
 و تشكيل محل در آذربايجان ايالتى انجمن و السلطنهقوام آقاى جناب دولت نمايندگان

 .نمايند پيشنهاد تصويب جهت زودتر هرچه راآن حل راه
 از درصد پنج و هفتاد گرديد حاصل موافقت آذربايجان مالى وضع به نسبت.  5
 مخارج جهت درصد پنج و بيست و اختصاص محلى مخارج جهت آذربايجان عوايد

 .شود فرستاده مركز به كشور ۀكلي عمومى
 و آهنراه و گمرك و تلگراف و پسييييت ادارات عوايد و مخارج ـييييييييييي 1 تبصييييره
 و برعهده كامال   آن عوايد و مخارج و بوده مسيييييييتثنى اروميه درياچه كشيييييييتيرانى

 و واليتى ـيييي ايالتى هاىانجمن تلگرافات كهاين توضيح. بود خواهد دولت به منحصر
 .شد خواهد مخابره مجانا   آذربايجان دولتى دواير

 احداث، و دولت ۀبرعهد اساسى ۀشوس هاىراه تعمير و ساختمان ـييييييي 2 تبصره
 .است آذربايجان ايالتى انجمن ۀبرعهد محلى و فرعى هاىراه تعمير
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 مشروطيت به آذربايجان برجسته خدمات از قدردانى براى دولت ـيييييييي 3 تبصره
 راه در آذربايجان غيور مردم كه هايىفداكارى از شييييييناسييييييىحق منظور به و ايران

 عوايد از درصيييد پنج و بيسيييت كه نمود قبول اندنموده آزادى و دمكراسيييى اسيييتقرار
 .شود داده اختصاص آذربايجان دانشگاه مصارف تأمين جهت آذربايجان گمركى
 زودتر هرچه را تبريز تا ميانه آهنراه امتداد كه كندمى قبول دولت ـيييييييييييي 6 ۀماد
 كارگران امر اين انجام جهت كه اسييت بديهى. دهد انجام اوقات اسييرع در و شييروع

 .داشت خواهند تقدم حق آذربايجانى متخصصين و
 تشكيل آذربايجان در فدايى نام به وظيفه نظام از غير كه وطلبىاد قواى ـيي 7 ۀماد
 و مزبور انتظامى قواى تكليف تعيين براى و گرددمى تبديل ژاندارمرى به شييييييييده
 جناب دولت نمايندگان از كميسيونى كه شد حاصل موافقت فرماندهان تعيين همچنين
 حل راه زودتر هرچه و تشييكيل محل در آذربايجان ايالتى انجمن و السييلطنهقوام آقاى
 .نمايند پيشنهاد تصويب جهت را آن

 و امنيه نام ،اعمال بعضييى اثر در اخير سيينوات در كهاين به نظر ـيييييييي 1 تبصييره
 احسييياسيييات ايجاد آذربايجان خصيييوصيييا ايران عمومى افكار پيشيييگاه در ژاندارمرى

 اين فرماندهى شييخصييا   دولت رئيس كهاين به نظر و اسييت نموده نامناسييبى و مخالف
 از اداره اين تصيييفيه و اصيييالحات آغاز انتظار و گرديده دارعهده اخير   را سيييازمان
 اهالى مخصييوصييا   و عمومى احسيياسييات كه شييده موافقت رودمى ناصييالح عناصيير
 اسييم تغيير براى تا برسييد دولت رئيس اسييتحضيياربه ژاندارمرى به نسييبت آذربايجان

 .فرمايند اتخاذ را مقتضى تصميمات مزبور سازمان جهت مناسب نام انتخاب و آن
 دهقانان ميان آذربايجان دمكراتيك نهضت نتيجه در كه اراضى به نسبت ـ 8 ۀماد

 تقسيييم با دولت چون اسييت دولتى خالصييجات به مربوط آنچه گرديد تقسيييم آذربايجان
  را آن اجراى است موافق اصوال   كشور تمام در زارعين و دهقانان ميان خالصجات

 مجلس تصيييييويب براى فرصيييييت اولين در راآن به مربوط ۀاليح و دانسيييييته بالمانع
 اخير تحوالت نتيجه در غير اراضييييى از آنچه و نمود خواهد پيشيييينهاد ملى شييييوراى
 مالكين خسارات جبران جهت كه شد حاصل موافقت شده تقسيم رعايا بين آذربايجان

ندگان از كميسييييييييونى امالك تعويض يا و ماي قاى جناب دولت ن  و السيييييييلطنهقوام آ
 .نمايد پيشنهاد تصويب جهت را حل راه و تشكيل ايالتى انجمن نمايندگان
 را انتخابات قانون ۀاليح پانزدهم مجلس افتتاح با كندمى موافقت دولت ـييييي 9 ۀماد

 مناسب مستقيم محلى، عمومى رأى تأمين با يعنى دمكراسى و آزادى اصل روى كه
. شييود خواسييتار فوريت قيد به راآن قبول و تنظيم باشييد هم نسييوان شييامل متسيياوى و

 نقاط سييييييياير و آذربايجان نمايندگان ازدياد منظور به نمايدمى قبول همچنين دولت
 را قانونى اليحه پانزدهم مجلس افتتاح مجرد به مختلف، نقاط اهالى تناسييببه كشييور

 ۀوسييييييله به تصيييييويب از پس تا بنمايد راآن تقاضييييياى فوريت دو قيد به و پيشييييينهاد
 .گردند اعزام مجلس به و تعيين مزبور نقاط نمايندگان كسرى انتخابات
 .بود خواهد 4 و 3 هاىاستان از عبارت آذربايجان ايالت ـ 10 ۀماد
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سييييين تأمين جهت كه دارد موافقت دولت ـييييييييييي 11 ۀماد  آذربايجان امور جريان ح 
ستاندار از ادارى شوراى سه هيئت و ادارات رؤساى و ا شكيل ايالتى انجمن رئي  و ت
 .نمايند وظيفه انجام ايالتى انجمن نظارت تحت

 تعيين لحاظ از كه 1325 ارديبهشيييت دوم مور  ابالغيه 3 ۀماد به ـيييييييييي 12 ۀماد
 .گرددمى اضافه زير ۀجمل باشدمى ابهام داراى عاليه و متوسطه مدارس تكليف
 ۀبرنام طبق آذربايجانى و فارسييييى زبان به تدريس عاليه و متوسييييطه مدارس در
 موازين موافق و اصيييييييالح مكييان و زمييان درنظرگرفتن بييا كييه فرهنييگ وزارت

 .شد خواهد تدريس گرديده تنظيم جديد مترقى اصول دمكراتيك
 نامهموافقت اين مزاياى از آذربايجان مقيم اكراد كه دارد موافقت دولت ـ 13 ۀماد

 خودشان زبان به ابتدايى پنجم كالس تا دولت ابالغيه 3 ماده طبق و بوده برخوردار
 .نمايند تدريس

 خواهند حق نيز ارمنى و آسييورى قبيل از آذربايجان مقيم هاىاقليت ـييييييييي تبصييره
 .نمايند تدريس خود زبان به پنجم كالس تا داشت
 جهت را هاشهردارى جديد انتخابات قانون دارد نظر در دولت چون ـييييي 14 ۀماد
 به متسيياوى و مسييتقيم مخفى، عمومى، رأى يعنى دمكراسييى اصييول روى ايران تمام

 انجمن انتخابات مزبور، قانون تصيييييييويب مجرد به نمايد پيشييييييينهاد پانزدهم مجلس
 قانون تصييويب تا و شييد خواهد شييروع ايران نقاط تمام و آذربايجان در هاشييهردارى

 ادامه خود وظايف به آذربايجان فعلى شييهردارى هاىانجمن جديد انتخابات و مزبور
 .داد خواهند
 تصييويب از پس و گرديده مبادله و تنظيم نسييخه دو در نامهموافقت اين ـييييييييي 15 ۀماد
 تاري  به تبريز ـييييييييي شييودمى گذارده اجرا موقع به آذربايجان ايالتى انجمن و دولت هيئت
23/3/1325 

 1ورىپيشه ـ فيروز مظفر
 
 نامهموافقت اين مهم نكات

 .شد تأكيد ملى دولت و ملى مجلس انحالل بر. 1
 و شيدند ملحق ژاندارمرى به بودند وفمعر فدايى به كه فرقه مسيلح نيروهاى. 2

 .شد گذاشته كميسيونى ۀعهد به آن فرماندهان وضعيت
 شييد موكل اما ،شييد پذيرفته موقتا دولتى اراضييى بخش در ارضييى اصييالحات. 3
 .شد رد مالكين اراضى تقسيم یول پانزدهم، مجلس تصويببه

 بود معروف آذربايجان ۀدرواز به كه ینفر 1,000,000 تيجمع با زنجان. 4
 .شد جدا آذربايجان از

 .شد گرفته نظر در آذربايجان نفع به اصالحاتى.  5

                                                           
 .26/3/25، مورخه  57. ايران ما، شماره 1
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 زبان با همراه عاليه و متوسييييييطه مدارس در تركى زبان به آموزش ۀلمسييييييئ. 6
 .شد پذيرفته فارسى

 
 فرقه قتلگاه ،پانزدهم مجلس

 :امريكا ۀخارج تروزا تاريخى اسناد از سند يك
 منصييييبانصيييياحب از يكى به ،1325 فروردين هيجدهم در ايران وزيرنخسييييت»
 با كه باشدمى آذربايجانى كميسيون يك از دعوت ۀانديش در او كه داد اطالع امريكا

 مطبوعات تفسير كه داشت اظهار همچنان او شوند مذاكره وارد ايرانى كميسيون يك
ساس اين بر اعالميه اين از ديگران و شينىعقب از پس تأمينه نيروى كه ا  سپاهان ن

 و ژاندارمرى نيروى و باشييدمى نادرسييت شييد نخواهد گسيييل آذربايجان به شييوروى
 «.گرديد خواهند گسيل واليت آن به خود موقع به ارتش

 :بود اىپيچيده استراتژى قوام، استراتژى
. كردمى خارج ايران از را خود ارتش و شييييييدمى متقاعد شييييييوروى بايد ابتدا. 1
 .رسيد پايان به ارديبهشت نوزدهم در كاراين

 قرارداد با نيز كاراين. داشيييتمى دريغ فرقه از را خود حمايت بايد شيييوروى. 2
 .شد انجام شوروى و ايران نفت مختلط شركت
 كه شيييييدمى تبديل ايالتى انجمن و اسيييييتاندارى به ملى مجلس و ملى دولت بايد. 3
 .شد

 شيييد موكول هاآن انجام اما ،شيييد كه شيييدمى پذيرفته حرف در اصيييالحات بايد. 4
 .پانزدهم مجلس تصويببه

 به ارتش اعزام امنيت شييييرط. شييييدمى برگزار كامل امنيت در بايد انتخابات.  5
 .بود مختلف اياالت
 .فرقه سياسى حيات پايان يعنى آذربايجان به ارتش ورود. 6

 چيزهايى تهران ۀنامموافقت در. بردمى پيش به گام به گام را سييياسييت اين ،قوام
 و داد

 تصويب به شد منوط هاآن انجام كه داد هايىقول تبريز نشست در. گرفت چيزهايى
 تعهدات اين نشييييييود تشييييييكيل پانزدهم مجلس تا كه بود اين آن معناى. پانزدهم مجلس
 اين پانزدهم مجلس اگر كه شودنمى داده هم تضمين كهآن ضمن. نيست شدنى انجام

 سييير شيييكلى همان به دقيقا قوام. شيييودمى چه فرقه تكليف نكرد، تصيييويب را تعهدات
 .كار دو براى تاكتيك يك. بود گذاشته كاله شوروى سر كه گذاشت كاله فرقه

 
 هوا در پا تعهدات

 ؛پانزدهم مجلس در تصويب شرط به ارضى اصالحات پذيرش. 1
 ؛آذربايجان در عمرانى اصالحات انجام قول. 2
 ؛آذربايجان به سردشت و تكاب انضمام قول. 3
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بات ۀالي بردن قول. 4 يك انتخا ندگان افزايش و زنان رأى حق ؛دمكرات ماي  ن
 ؛مجلس در آذربايجان

 انتخابات شروع و مجلس به شهردارى هاىانجمن انتخابات جديد ۀاليح بردن.  5
 ؛مجلس تصويب از بعد

 ؛كشور سراسر در آن اجراى و مجلس به خالصجات تقسيم ۀاليح بردن. 6
 .آن نام تغيير و ژاندارمرى ۀتصفي. 7

 
 كليدى سؤال يك

 است شده مطرح نيز فرقه رهبران براى مسلما   و شودمى مطرح اينجا در كه سؤالى
 تضييمينى چه اسييت شييده پانزدهم مجلس به موكول همه كه تعهدات اين كه اسييت اين

 گوىپاسيي  ،نشييد تصييويب تعهدات اين و شييد تشييكيل مجلس اگر. دارد تصييويب براى
 كيست؟ تعهدات اين

مام، زيركى با قوام تدا ت  مجلس كه قبوالند هاروس به. داد فريب را هاروس اب
 در وقييتآن و كنييدمى پر خود حزب نميياينييدگييان از دارد كييه قييدرتى بييا را پييانزدهم
 تعهدات تمامى پس. رساندمى تصويب به را تعهدات اين دارد اكثريت او كه مجلسى
 را ورىپيشييه حتى و توده حزب شييوروى، بود توانسييته قوام و ،قوام به گشييتبرمى
 .كنيم نگاه. دارد صداقت تعهداتش انجام در او كه كند متقاعد
 موضيييوع كه گرديد مسيييلم ما بر چون السيييلطنهقوام آقاى زمامدارى محض به. 1

 مصمم و است گرفته قرار ايشان ۀبرنام ۀلوح سر در همسايگان با روابط و اصالح
 امور در و نهند بنيان متينى و محكم اسيييياس بر را ايران خارجى سييييياسييييت هسييييتند
 مردم حال رفاه و دىآزا تأمين منظور به اساسى اصالحات سلسله يكبه دست داخلى
 موضييييوع دارند عزم وزيرنخسييييت آقاى كه شييييد واضييييح چون همچنين بزنند، ايران

 مترقى و دمكرات دولت يك ۀشييييايسييييت كه صييييحيحى و منطقى نحو به را آذربايجان
 ايشان از خود تشكيالتى نيروى تمام با شرطى و قيد گونههيچ بدون نمايند حل است

 .نموديم پشتيبانى
 در 1325 خرداد سييوم و بيسييت در اسييت توده حزب مركزى كميته ۀاعالمي ،اين
 اىشييييكننده رأى با مجلس در قوام وزيرىنخسييييت كه نكنيم فراموش. رهبر ۀروزنام

 كل دبير رادمنش دكتر كه رأيى. رأى يك تنها اختالف با همآن و رسيييييد تصييييويببه
 وزيرنخست نفع به را رأيش تا رساند تهران به را خود زغال كاميون با توده حزب
 .بيندازد صندوقبه قوام

 حضيييييييرت براى كرد بيرون خود ۀكابين از را هاآن قوام كهروزى تا توده حزب
 کي ۀمنزل به او از و كردند دعوت حزب كلو  به را او. گذاشتند تمام سنگ اشرف

 .كردند استقبال بزرگ سياستمدار
 معرفى طلبجاه پيرمردى را قوام درسييتى به آژير ۀروزنام در كه ورىپيشييه. 2
 آزاديخواهان سييييييركوب در و انقالبى نيروهاى فريب در عجيبى قدرت كه بود كرده
 :گفت چنين نطقى طى ،قوام با مذاكراتش از پس تهران از بازگشت در دارد
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 كل ۀفرماند كه گفتند من به هاآن ولى دارند نيتحسيين شييخصييا   السييلطنهقوام آقاى
مات و قوا يت كاراين به( پهلوى محمدرضييييييييا) غيرمسيييييييئول مقا . ندارند رضييييييييا
 قوام مورد در تبريز ۀنامموافقت و تبريز نشيييسيييت از پس ورىپيشيييه ،25/2/1325
 نداده انجام كارى هيچ خود عمر سييييراسيييير در السييييلطنهقوام آقاى اگر»: گفت چنين

 صيييييييميمانه آذربايجانى زبان ۀدربار را ما تقاضييييييياى كه وى اقدام اين تنها باشيييييييد،
 مدارس تا. كرد خواهد جلب خود به نسيييييييبت را مردم قلبى و عميق احترام ،پذيرفت

 زبان سييير به ما خلق و فرقه قهرمان سيييران نام كنار در نيز او نام برپاسيييت ما ملى
 .بود خواهد جارى آينده هاىنسل
 شييوروى به سييفر براى را زيرونخسييت حكيمى تقاضيياى شييوروى كهحالى در. 3
 و كرد موافقت او تقاضيياى با. داد قوام به اىدوسييتانه پاسيي  شييخصييا   اسييتالين كرد رد

 حد در او از نيز مسييكو در. فرسييتاد ايران به قوام آوردن براى مسييكو از هواپيمايى
 مذاكرات در كههنگامى. آورد عمل به اسيييييييتقبال پادشييييييياه يك يا جمهور رئيس يك

  :نوشت ورىپيشه به اىنامه طى استالين دادمى نشان سرسختى ورىپيشه ،تهران
 دمكراسييى بسييط براى و كنيم منزوى را هاآنگلوفيل و كنيم كمك قوام به بايد»... 

 «.بياوريم وجود به پايگاهى ايران در
 ترينبزرگ را قوام شيييوروى مطبوعات كه دکنمى نفوذ آنجا تا یباورخوش  اين

 .نامندمى شرق سياستمدار
 لقب اوبه  ،يزدى فرخى كه بود اىخبيثه ۀشيييجر همان. بود كه بود همان قوام اما
 يد آزاديخواهان كردن خفه و فريب در كه بود خودخواهى پيرمرد همان. بود داده

 قوام. بود پراگماتيسيييت سيييياسيييتمدار يك قوام هااين تمامى وراى اما. داشيييت طواليى
 شيييوروى و توده حزب كه نبود مهم او براى. بود موجود امكانات از اسيييتفاده اسيييتاد

 نزديك اهدافش به را او كه بود موقتى اتحادهاى مهم. ندهسييت او ايدئولوژيك دشييمنان
 .كردمى

 رضاشاه، با او اختالف از كه بود آن در ورىپيشه و توده حزب استالين، اشتباه
 بود واقعى كه آنگلوفيل سييياسييتمداران با قوام مخالفت و قوام از شيياه ترس و شيياه و

 و بود مطرح طبقييات جنييگ نهييايى تحليييل در قوام براى. گرفتنييدمى غلط اىنتيجييه
 با او مخالفت نه كردمى تعيين اشطبقاتى ـييييييييي تاريخى منافع را او اختالف و وحدت
 .محمدرضاشاه و رضاشاه ۀمطلق قدرت

 
 توطئه هاىفصل

 :كرد تقسيم مرحله چهار به توانیم را آذربايجان دمكراتيك نهضت
 نهضت فراز دوران. 1
 شيودمى ختم ملى حكومت به و شيروع شيهريور دوازدهم بيانيه زا كه دوران اين
 سييينگرهاى شيييودمى موفق نهضيييت دوران اين در. اسيييت انقالبى جنبش فراز دوران

 دوران دوران، اين. كند تسييخير کي به کي را ارتجاع نظامى و اقتصييادى سييياسييى،
 .است شوروى منافع با خلق منافع سويىهم



 43 

 نهضت سكون دوران. 2
 و تهران مذاكرات به و شروع 1324 بهمن در مسكو به قوام سفر از دوران اين
 .است 1325 خرداد دوران نيا انيپا. شودمى ختم تبريز ۀنامموافقت
 صيييدد در شيييوروى. نيسيييتند سيييوهم شيييوروى منافع با خلق منافع دوران اين در
 و سيكون دوران يك وارد شيودمى مجبور نهضيت. اسيت نهضيت روى كردن معامله
 .است خود قدرت دوران در نهضت هنوز حالاين با. شود نشينىعقب و مذاكره
 توطئه دوران: سوم دوران. 3
جاع ،دوران اين در يدمى خود به ارت ه در هايىپيروزى به. آ يل جهانى ۀجب  نا
 پس .دارد خود سيير پشييت را شييوروى سييكوت و انگليس امريكا، حمايت. اسييت آمده

 ايزوله نيروها ديگر از را آذربايجان نهضييييت ،گوناگون هاىتوطئه با كندمى سييييعى
 .درآورد كامل ۀمحاصربه و كند

 روزشمار به ابتدا است موفق مرحله اين در حد چه تا ارتجاع ببينيم كهاين براى
 .ميپردازمى آن بندىجمع هب پس ؛كنيممى نگاه دوران اين
 

 توطئه دوران شمار روز

 1325 خرداد. 1
 ؛خوزستان ايالتى انجمن تشكيل ـ
 ؛خوزستان عشاير اتحاديه تشكيل ـ
 .قوام دمكرات حزب تشكيل ـ
 1325 تير. 2
 ؛عشاير ۀاتحادي توسط نفت كارگران سراسرى اعتصاب خونين سركوب ـ
 ؛العربشط به انگليس جنگى ناوهاى آمدن ـ
 ؛ايران حزب و توده حزب با قوام ائتالفى حكومت تشكيل ـ

 اصيييفهان، تهران، در كارگرى هاىاتحاديه و توده حزب هاىكلو  به حمله ـييييييييي
 .شيراز
 1325 مرداد. 3
 ؛نظامى هاىپست در امريكايى مستشاران گماردن ـ
 ؛ايران به امريكايى سنگين هاىسالح ورود ـ
 .فرقه مخالف عشاير نظامى آموزش و  سازماندهى تسليح، ـ
 1325 شهريور. 4
 جهانشاه و الدولهصارم رشيديان، با انگليس سياسى مأمور ترات مستر مالقات ـييي
 ؛محال چهار ۀدهن و بيدگان ۀتنگ در بختيارى فرماندار خان
 ؛قشقايى ايل به قشقايى خان خسرو پيوستن ـ
 ؛اصفهان به انگليس سفير رفتن ـ

 و توده حزب سيييران كشيييتن مسيييلح، عشييياير توسيييط اصيييفهان اشيييغال ۀتوطئ ـييييييييي
 ؛اصفهان در خودمختار حكومت اعالم و كارگرى هاىاتحاديه
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 از قلى احمد و بهمن امير صييمصييام، جهانشيياه خان،قلى مرتضييى دسييتگيرى ـيييييييي
 ؛دولت توسط اصفهان اشغال ۀتوطئ جرم به عشاير سران

 با همكارى جرم به خوزسيييييتان لشيييييكر ۀفرماند حجازى سيييييرهنگ دسيييييتگيرى ـيييييييييييي
 ؛گرانتوطئه

 در كشيييور كل شيييهربانى رئيس ارتش، سيييتاد رئيس جنگ، وزير اسيييتعفاى ـيييييييييي
 ؛دولت توسط حجازى سرهنگ دستگيرىبه اعتراض

 باغ در نفت شركت قضايى مستشار فرب ود الدولهحشمت و جيكاك مستر مالقات ـ
 ؛قشقايى خسروخان با ارم
 ؛ژاندارمرى هاىپست و هاپادگان به هاقشقايى مسلحانه ۀحمل ـ
 .كابينه از اىتوده وزيران اخراج تقاضاى و قوام به قشقايى ناصرخان تلگراف ـ
 1325 مهر.  5
 ؛ناصرخان با مالقات براى قوام سوى از هيئتى اعزام ـ
 ؛ناصرخان با هيئت ۀگان پنج موافقت ـ
 ؛اصفهان توطئه متهمين آزادى ـ
 ؛مسلح عشاير توسط كازرون و بوشهر تصرف ـ
 ؛قوام و شاه با مالقات و تهران به زاهدى سرلشكر آمدن ـ
 ؛فارس شورشيان با توافق براى قوام توسط زاهدى سرلشكر اعزام ـ
 ؛شاه توسط پانزدهم انتخابات دستور ـ
 ؛قوام كابينه از ائتالفى وزير چهار آمده بيرون ـ

 عنوانبه مسكو به او فرستادن و وزيرىنخست معاونت از فيروز مظفر عزل ـييييي
 ؛سفير
 ؛دولت با آذربايجان هيئت مذاكرات رسيدن بستبن به ـ
 ؛تهران با آذرى هئيت اىماده چهار توافق ـ

 در شييوروى ارتش خروج و فروردين شييانزدهم توافق و مسييكو مذاكرات از پس
. افتاد قوام و شيياه رهبرى به ارتجاع دسييت در باز یعمل ابتكار ارديبهشييت، نوزدهم

 دفاع ۀآماد و مسييلح جنبش. نبود ممكن آذربايجان جنبش ۀپردبى و علنى سييركوب اما
 .بود خود از

 و سيييالح خلع محاصيييره، را نهضيييت هاجبهه همه در حركت با بايد ارتجاع پس
 .كند سركوب ۀآماد
 ضدانقالب سازماندهى. 1

  جمع با تا داد تشيييكيل را دمكرات و دولتى حزب 1325 سيييال خرداد نهم در قوام
 حزب سيييييييالح خلع براى موازى حركتى فرقه، و توده حزب مخالفين تمامى كردن
 .كند ايجاد كارگرى ۀمتحد شوراى و توده

 اوباش و اراذل توسيييييط اتحاديه و حزب دفاتر به حمله سيييييازماندهى اين پاى پابه
 .داشت ادامه نيز

 توسييييط هاذوالفقارى مثل فرقه مخالف عشيييياير و ايالت و هافئودال سييييازماندهى
 .گرفتمى صورت نيز ارتش
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 قالبى هاىنهضت ايجاد. 2
 ايران جنوب در قالبى نهضييت سييه ،قوام و شيياه عوامل انگليس، مأمورين توسييط

 در بدهند نشيييان مردم و نيروها احزاب، ترسيييانيدن با كه بود آن هدف. گرفت شيييكل
 از بعد. رفت خواهد پيش تجزيه سييييييوى به ايران فرقه نشييييييدن قمع و قلع صييييييورت
 و ما ايران خبرنگار والىرپو اسييييماعيل با مصيييياحبه در ناصييييرخان فرقه سييييركوب
 قوام و شيياه دسييتور به هانهضييت اين تمامى که كردند فاش شيييراز اسييتخر روزنامه

 .اندبوده مردمى مبناى گونه هر فاقد و شده جعل فرقه سركوب براى
 دمكرات ۀفرق و توده حزب فريب. 3

 براى تا كرد دعوت را آذربايجان از هيئتى خرداد دوم و بيسيييييييت تاري  در قوام
 قابل ۀنتيج هيچ به اما ،ماند معطل هيئت اين ماه دو. بيايند تهران به مذاكرات ادامه
 .بازگشت تبريز به خالى دست با نجاماسر و نيافت دست قبولى
 خود كابينه رابه ايران حزب از وزير يك و اىتوده وزير سييه قوام نيز مرداد دهم در
 .برد

 .داشت هدف سه آزاديخواه احزاب ۀجبه با تاكتيكى وحدت اين از قوام
 محبوبيت و وجه كسب. 1
 نيا به دنيرسييييييي یبرا نهايى ۀحمل براى نيروها آورىجمع براى زمان خريد. 2
 جبهه پشت آرامش وحدت اين كه. شدمى خاطر آسوده خود ۀجبه پشت از بايد هدف
 .دکرمى نيتأم او  یراب را

 بدين. ديگران و دمكرات فرقه توده، حزب تا گرفته شوروى از نيروها فريب. 3
 در را ديگران اسييييت حاضيييير و دمكرات سييييتفردى او كردمى وانمود قوام وسيييييله
 .كند سهيم نيز خود قدرت

 
 مرحله اين در فرقه نقد

ه» ايران حزب و توده حزب ،1325 تير در  با را« آزاديخواه احزاب مؤتلف ۀجب
 :دادند تشكيل هدف چهار
 ؛استعمار و ارتجاع با مبارزه. 1
 ؛كشور اقتصادى و سياسى استقالل از دفاع. 2
 ؛كارگران حقوق از دفاع. 3
 .مشترك تصميمات اتخاذ. 4
 نيز كردسييتان دمكرات فرقه و آذربايجان دمكرات ۀفرق ائتالف نيا از بعد ماه دو

 حزب خصييييوص به و جبهه اين كه نبود معنا بدان اين اما. شييييدند ملحق جبهه اينبه
 كه هايىتوطئه به بودند خودمختارى ماجراى درگير مستقيم كه دمكرات ۀفرق و توده
 .باشند شده واقف بود تكوين شرف در

شه  :گويدمى تبريز راديو با اشمصاحبه در ،1325 خرداد يكم و سى در ورىپي
 را تهران خواهدمى السيييلطنهقوام. گيردمى خود به اىتازه شيييكل ما نهضيييت اكنون»
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 آزادى راه ايران تمام با آذربايجان پس اين از و بيندازد ما راه به ارتجاعى راه از
 «.گيرد پيش در را

 :گويدمى چنين مرداد سيزدهم در مركزى ۀكميت ۀاعالمي در نيز توده حزب
 ارزش و قائل اهميت عمومى افكار براى پيشيييين هاىدولت برخالف كابينه اين»
 همان آذربايجان ۀلئمس آميزمسالمت حل و خارجى سياست تيرگى رفع ۀدربار و بود

 «.داشت توجه بدان ايران ملت عمومى تمايالت كه برگزيند را طريقى
 تمايالت به نه و برگرداند ارتجاعى راه از را تهران داشييييت تصييييميم نه قوام اما
 .داشت توجه ملت عمومى
 فريب. نداد خرج به را الزم هوشيييييارى بود توطئه دوران كه مقطع اين در فرقه
 دلخوش تبريز و تهران آسييان و سييهل پيروزى به. خورد را قوام نيتحسيين سييياسييت

 رانيا ملت ،پانزدهم مجلس انتخاباتى كارزار در تا نشييييييسييييييت نيا انتظار به و كرد
 كشورهايى در مجلس انتخابات كه كرد فراموش ورىپيشه اما. بزند را نهايى حرف
 مجلس در ملت عمومى ۀاراد و اسيييييييت مجلس در انتخابات نمايش بيشيييييييتر ما چون
 مجلس که گفت بتوان شيييايد. نيسيييت ملت ۀنمايند مجلس واقع در و. شيييودنمى متبلور

 هاىدوره در اما ،بود ملت از بخشيييييييى ۀاراد بيانگر حدودى تا دوم و اول ۀدور در
 به مردم ۀاراد. نبود مردم واقعى ۀنمايند حاكميت و دولت مجلس، چهاردهم تا سييييييوم
 از كييه بود فرادسييييييييت طبقييات ۀنميياينييد مجلس. نبود متبلور مجلس در حقيقى طور

 .كردمى دفاع مجلس عنوانبه ابزارى توسط خود حاكميت
 
 بزرگ درس يك

 دمكراسى. ستا یبزرگ نعمت دمكراسى. است ایاول قيطر به ،يیکارا ۀديپد مجلس
 و آيدمى هاخيابان به باريك سيييييال چهار هر در ملت. سيييييتا خونريزى بدون انقالب
 نزديك قدرت هرم به را خود نمايندگان و كشيييييييدمى زير به را نااليق گرانحكومت

 تمامى. است آميزمسالمت شكل به هاكشيدن زير به و هاآمدن اين تمامى اما. كندمى
 که داشت دور نظر از دينبا لذا. ستا آرمانى و متمدنانه انسانى، هايىپروسه ها،اين
 كشيييورهاى در اما شيييده، نهادينه تاريخا   اسيييت نهادينه دمكراسيييى كه كشيييورهايى در

. مردم فريب براى ستا راهى ؛است دمكراسى نمايش بيشتر دمكراسى كه یاستبداد
 ،يینها نبرد در تا. باشد شمشير ۀقبض به دست و آماده آخر به تا بايد انقالبى حزب
شه براى را ارتجاع بدل  بازگشتبى اىپروسه به دهيپد اين و كند دور قدرت از همي
 خواب به پانزدهم مجلس رؤياى در و ماند غافل اسيييياسييييى درس اين از فرقه. شييييود
 .رفت یقيعم
 

 شكست و تهاجم: چهارم مرحله

 و نشييود تخليه زنجان تا كرد اعالم فيروز مظفر ،شييهريور چهام و بيسييت تاري  در
 .1شد نخواهد شروع انتخابات نگردد حل آذربايجان ۀقضي

                                                           
 29/6/1325 ما ايران روزنامه .1
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 .پانزدهم مجلس بعد و تبريز بعد زنجان اول :بود مشخص ارتجاع سير خط پس
 

 زنجان به تهاجم

 آذربايجان ايالت جزء زنجان كه داشت اساسى تأكيد ،زنجان روى مذاكراتش در قوام
 نفره 600 نيرويى به آن حفاظت و كنند تخليه راآن فرقه نيروهاى بايد پس. نيسيييييييت

 فداييان از آن نفر 300 و تهران سوى از آن نفر 300 كه شود محول ژاندارمرى از
 يۀلخت از بعد که بودند نگران نيا از زنجان مردم كهآنجايى از و. باشييييييد فرقه محلى
 از دارباشيييىاسيييلحه و يمينى و ذوالفقارى نيروهاى توسيييط خطه نيا زنجان، از فرقه

 گروه سه اين نيروهاى كه شد قرار لذا ؛شوند عامقتل منطقه آن خونخوار هاىفئودال
 .شوند منتقل تهران به آن رهبران و سالح خلع

 در پس. نداشييييتند باور زنجان مردم اما داشييييت، باور رهاقرا و قول اين به فرقه
بان اواخر  اعالم و دعوت حضيييييييورى تلگراف به را قوام ،مردم از كثيرى ۀعد ،آ
 رهبران از يكى جواب در قوام اما. اسييييييت آذربايجان ايالت جزء خمسييييييه كه كردند
شناس دمكرات فرد يك مرا فرزندم»: گفت زنجان در فرقه  زنجان وجههيچ به من. ب
 خمسه ،كشورى تقسيمات قانون نظر از چون ولى. كرد نخواهم جدا آذربايجان از را

 مربوطه قانون كه است آن مستلزم شما درخواست اجراى لذا نيست آذربايجان جزء
 ماده ،مجلس افتتاح محض به كه دهممى قول شيييما به من. برسيييد مجلس تصيييويب به

 .«سازم ملحق آذربايجان به را خمسه رسانده تصويببه مورد اين در را اىواحده
 سييييييالح خلع فداييان و شييييييد داده دولتى نيروهاى تحويل زنجان ،1325 آذر اول
 حمل هاىواگن در نبود اشبرنامه در زنجان آميزمسالمت تحويل كه ارتش اما شدند
 مسييييييلحانه را، شييييييده تسييييييليم زنجان   و كرد وارد تانك و تو  و نظامى نيروى گندم

 ريسييييا و شحفوا و معتادين و اوباش و اراذل توسييييط مردم كشييييتار و كرد تسييييخير
 اسييييحقآل محمد شييييي  کشييييتار، نيا قربانى اولين .شييييد آغاز فرقه مخالف نيروهاى
 ذوالفقارى نيروهاى جنايات پس. کردیم فرقه از یهوادار كه بود روحانى پيرمردى

 .شد آغاز ندبود زنجان ۀشد رانده هاىخان از كه
 اىاطالعييه طى نامييدمى خود فرزندان را زنجيان مردم ديروز تا كه نيز قوام
 تحويل در فرقه تعلل بلكه ،اسيييييييت نبوده كار در فريبى و خدعه هيچ كه كرد اعالم
 ،زنجان تحويل اعزامى   هيئت   رئيس   بواسحقى، سرهنگ جان به سوءقصد و زنجان
 (.1325 آذر سوم) است شده مشكالت اين باعث

 و اراذل كمك با و فرقه، مخالف هاىچىتفنگ و خود نيروهاى توسيييييييط ارتش
 از و نمود، عمل بيگانه كشييورى از شييده فتح شييهر يك چون ،زنجان مردم با اوباش
 .نكرد فروگذار قساوتى و جنايات هيچ
 

 فرقه درس دومين

 زبيان مليييت، نژاد، طبقيياتى، جنييگ در كيه آموخيتمى زنجييان ۀتجربيي از بياييد فرقيه
 باد تمامى به ،مشترك دين مشترك، كشور مشترك، خاك مشترك، فرهنگ مشترك،
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: دكنمى ر تمامی مکان ها و زمان ها عمل قانون کلی و جهان شمول د  يك. هواست
 طبقاتى دشييييمن كه باش آماده و مسييييلح قوى، چنان يا يا دشييييمن طبقاتی را نابود کن 

 .نكند خطر تو نابودى براى
 به هاىفرش الىهالب در كه كودكى آن نه و اسييييحقآل محمد شييييي  نه زنجان در
 .نداشتند فرقى شد پيدا رفته غارت

 علنى تشكيالت در چه ؛شدمى سركوب دشمنانش سوى از بايد اشكليت در فرقه
 .نزديك يا دور هواداران و هاسمپات سطح در چه و

 
 تبريز بعدى هدف
 اين در قوام. كرد صييييييييادر انتخييابييات مورد در را خود ۀاعالمييي آذر اول در قوام

 :داشت اشاره نكته چندبه اعالميه
 ؛هاحوزه تمامى در نظم برقرارى. 1
 ؛هااستان به طرفبى نظامى قواى فرستادن. 2
 .گرفت خواهد صورت بالاستثنا ايران تمام به نيرو ارسال. 3

: داد پاسييي  قوام. كرد اسيييتعالم تبريز به قوا ارسيييال به راجع قوام از جاويد دكتر
 .نيست منظورى انتخابات آزادى جز اما. بله

يالتى انجمن  آذربايجان به جنگ اعالن را كاراين قوام به تلگرامى طى تبريز ا
 .است موردبى انجمن دخالت كه داد پاس  قوام و ،دانست

 
 تبريز شدن بيدار

 :نوشت چنين آذربايجان ۀروزنام در آذر پنحم در ورىپيشه
 اىماجراجويانه تردستى و نيرنگ و حيله با تمام ماه شش كه كارىكهنه مرتجعين

 رئيس و ساختند آشكار را خود واقعى ۀچهر باالخره كوشيدند،مى فرصت اغتنام در
 خورد به را« آميزمسيييييالمت حل» و« نيت حسييييين» عبارات افراط حد تا كه دولت
سيييييييرگرم تييدارک ميياجرا هييای جييديييدی بودو حرف آخر را زد   خفييا در داده مردم

باه می کند.او قدرت حقيقی ملت ما را درک نکرده اسييييييييت  .اما...آقای قوام اشيييييييت
 را آمده دسييت به هاىآزادى اسييت، قيمتى هربه كه ..مردم ما سييوگند ياد کرده اند  ..

 سيييرنيزه زور به بخواهند كه را كسيييانى مانده، وفادار خود سيييوگند به ما. كنند حفظ
 ساخته منكوب مردم بازوان نيروىبه ـييي باشد كه هركس ـييي نمايند پايمال را ما آزادى

«  .نيست بازگشت ـيي هست گرم» :ما آخر حرف است چنين و راند خواهيم عقب به
 از توانندمى فقط نمايند تجاوز آذربايجان به كه مسييييلحى نيروهاى... بداند دنيا بگذار
 اندگرفته دسييييييت به سييييييالح ميهن از دفاع راه در كه زنانى و مردان اجسيييييياد روى

 .كنند پيشروى
 خوش... اسييت، خواسييته چنين ارتجاعى عناصيير تلقين اثر در قوام آقاى كه حال
 در هاسال ايران ملت قلب كه انتقام روز و شده مستجاب مظلومان دعاى شايد .باشد
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 فرقه نام به تاري ، پرافتخار صييييفحه اين بگذار. اسييييت رسيييييده فرا بود، آن آرزوى
 .شود ثبت آذربايجان دمكرات

 1ورىپيشه
 
 عنوان تحت قوام ۀگذشييييت هاىسييييياسييييت كه كرد اعالم ورىپيشييييه ،مقاله اين در

 جنبش كردن خواب براى راهى واقع در ،«اشرف حضرت نيت حسن هاىسياست»
 فاقد قراردادها و قرارها و هاقول تمامى و. اسيييييييت بوده ارتجاع آمادگى و تدارك و

   صميمت
 .اندگذاشته جنبش سر كه است بوده گشادى كاله واقع در
 

 كردمى بايد چه فرقه

 ۀواقع .بود آذربايجان مردم دمكراتيك نهضييت به جنگ اعالم تبريز، به ارتش اعزام
نشيييييييان دادکه پای ارتش به تبريز برسيييييييدقتل و غارت و کشيييييييتار فرقه و   زنجان

 قتل، برسيييييد تبريز به كه ارتش پاى كه داد نشيييييانهواداران فرقه آغاز می شيييييود.
 .شودمى آغاز فرقه هواداران و فرقه كشتار و غارت
 :نداشت بيشتر راه دو لحظه اين در فرقه
 مقاومت. 1
 ارتش هاىژنرال از استقبال. 2

ورود به يک جنگ مرگ و زندگی يک جنبش نياز مند رهبری اسيييت آگاه  برای
 حزب يك تاريخى رسييالت تاري  از حسيياس برهه اين در بداند كه سييتقلو مصييمم وم

 شييايسييته و مناسييب خور، در پاسييخى تاريخى ضييرورت اين به بايد چگونه و چيسييت
 هسيييت، مرگ« يوخدر دؤلمك وار،اولمك» كرد اعالم درسيييتى به ورىپيشيييه. بدهد

 .نيست بازگشت
 با فرقه براى و شييييييودمى داده حزب يك به باريك تاريخى فرصييييييت اين كه چرا
 بود باقى راه يك تنها و تنها ،خارج در چه و داخل در چه نيروها مجموعه احتسييياب

 .بود ارتجاع هجوم برابر در مقاومت راه آن و
 كه شيييكند درهم را شييياهنشييياهى ارتش هجوم شيييدمى موفق فرقه يا ،جنگ اين در

 شدنى ارتش بودن پوشالى با كاراين خاطراتش در كيانورى چون كسانى اعترافبه
 خوردمى شكست فرقه يا و. بود دوم اىمشروطه و ايران آزادى سرآغاز اين و. بود
 نبردى سرآغاز خود اين و كردمى نشينىعقب هاكوه به قهرمانانه مقاومتى يك در و

 بيرون سيير بود هرچه آن حاصييل كه بود مدت طوالنى و اىتوده جنگى و پارتيزانى
 .بود سربلند مردمى و قدرتمند و اىتوده رهبرانى واقعى، حزبى آوردن

                                                           
 «آيند؟چرا و براى چه مى»، 5/9/1325، مورخه 357 ۀ. آذربايجان، شمار1
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 واقعه روز

 بعد و كنيممى نگاه را ماه آذر روزشييمار ،آن چرايى و واقعه روز به رسيييدن از قبل
 .واقعه روز به پردازيمیم
 در برابر هجوم ارتش شاهنشاهيدر خلخال و مرو آباددهم آذر:پيروزی ارتش فرقه -

 امآماده شييخصييا   من خود شييود الزم چنانچه» :آذر ژنرال به ورىپيشييه تقدير پيام
 «.بجنگم جبهه در شما دوشادوش گرفته دست به سالح آزادى از دفاع براى

 بهتر باشرافت مرگ» :نهضت از دفاع براى مردم از فرقه دعوت ـيي آذر يازدهم
 «.است ذلت و اسارت با زندگى از

 ؛مردم ۀمسلحان بسيج و تبريز در كارگران ۀاتحادي و فرقه بزرگ ميتينگ ـ
 .بود پارتيزانى ميليشاى  يك كه بابك داوطلب نيروى تشكيل ـ

 ؛ميانه سوى به دولتى قواى پيشروى ـ آذر شانزدهم
 ؛ارتش با مقابله براى همگانى بسيج و ورىپيشه ۀاعالمي ـ
 ؛آذربايجان در پانزدهم مجلس انتخابات شروع ۀاعالمي ـ
 ؛انتخابات داشتن باطل و استاندار جاويد دكتر به قوام تلگرام ـ
 .فرقه ارتش از روسى مستشاران خروج ـ

 ؛ارتش در همكارانش به خطاب فرقه، به شده ملحق افسران ۀاعالمي ـ آذر هفدهم
 ؛تبريز فراز بر ارتش هواپيماهاى توسط اعالميه پخش ـ
 .شوروى سوى از فرقه ارتش به شده داده هاىسالح گرفتن پس ـ

 .ورىپيشه توسط ملى مجلس احياى ـ آذر هيجدهم
 ؛تبريز به قوام حمله فرمان ـ آذر نوزدهم

 ؛جنوبى ۀجبه در فرقه ارتش شكست ـ
 ؛شمالى ۀجبه در فرقه ارتش پيروزى ـ
 پيشنهاد و شوروى سياسى مسئوالن سوى از ورىپيشه به مقاومت عدم دستور ـيي
 ؛ايران از فرقه رهبران خروج
 ؛فرقه رهبرى از ورىپيشه عزل و فرقه در انشعاب ـ
 .فرقه رياست به ريابى انتصاب ـ

 دسييييييتور و ارتش آمدن با فرقه موافقت و فرقه بزرگ ميتينگ ـيييييييييييي آذر بيسييييييتم
 .نيروهابه نشينىعقب

 و ارتش آمدن با موافقت و فرقه صدر عنوانبه ريابى ۀاعالمي ـ آذر يكم و بيست
 ؛آرامش به مردم دعوت
 ؛قوام و شاه به شبسترى و جاويد دكتر تلگراف ـ
 ؛اوفقلى شوروى كنسول به فرقه رهبران ۀمراجع ـ
 ؛شوروى خاك به ورود پيشنهاد و پارتيزانى عمليات با كنسول مخالفت ـ
 .ارتش قراوالنپيش توسط مردم غارت و كشتار شروع ـ

 تهران بين منعقده قراردادهاى یالغا و تبريز به ارتش ورود ـييييي آذر دوم و بيست
 .نظامى حكومت اعالم و اعزامى نيروهاى ۀفرماند ،هاشمى سرتي  توسط تبريز و
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 سخن پايان

 شـديم استـاد به كودكى بـه چند يـك
 شديم شاد خود استادى به چند يك
 رسيد چه را ما كه شنو سخن پايان
 شـديم بـاد بـر و بـرآمديم خـاك از

 خيام
 

 كهاين ،كرد چه هايشچىتفنگ با فرارى فئودال ذوالفقارى، محمد سييلطان كهاين
 و فواحش كهاين ؛كرد چه هاپناهى امالك غدار مباشييييير اسيييييفنديارى جمشييييييداين که
  و معتادين

چه کردند فرع ماجراسيييت به قول شيييهيد دالور خسيييرو  مورين لباس شيييخصيييی  ما 
 .نيست تاري  تحليل است، مصيبت ذكر ،داردمى وا گذارىگاليه به راگلسرخی ما 

 خبرىبى و فاقه و فقر كه چنين اين كشييورهايى در كلىطور به و ايران در گذار
 سييوزنى سيير نيسييتند حاضيير و اندگرفته خو سييتم و ظلم به حاكم طبقات كند،مى بيداد
 حقوق ۀكلي فاقد و هسييتند «رعايا» مردم كلى طور به و كنند رعايت را مردم حقوق
 .بود خواهد خونين و دردناك بسيار اند،انسانى حقوق حتى
 درگير طرف ود براى. سييييييتزندگى و مرگ جنگ : گفت توانمى که اىگونه به
 در كه شيياه ناصييرالدين خونخوار برادر السييطانظل كه اسييت معروف. كندنمى فرق

 راهى مظلوم فرد. گرفت زور به را تجار از يكى اموال كرد،مى حكومت اصييييفهان
 به كه داد او به اىنامه شييياه. كرد حق ادعاى و رسييياند شييياه به را خود .شيييد پايتخت
 .بدهد پس را او اموال السلطانظل و برود اصفهان
 را نامه و رفت دارالخالفه به و آمد اصيييييييفهان به و گرفت را نامه زدهفلك تاجر

 جرأت كه باشييييى داشييييته بزرگى قلب بايد تو گفت السييييلطانظل .داد السييييلطانظلبه
 قلب السلطانضل تا كنند باز را او ۀسين كه داد دستور .كنى شكايت من از اىكرده
 .ببيند را او

 دهقان حقوق رعايت به را مالك و كردن ارضييييييى اصييييييالحات مملكتى چنين در
 نيسييت اىسيياده كار كردن، كوتاه اندهق زندگى از را ژاندارم دسييت يا و فراخواندن

 يا كردند حمله آذربايجان به كه هايىآن تمامى بين در گفت توانمى جرأت به وگرنه
 و بختيار سيييييرهنگ و قوام تا ريبگ شييييياه و انگليس و امريكا از ،بودند حمله عاملين

 اين هاىاجنه و مارها ۀبقي و ذوالفقارى محمد سييلطان و قاسييمى سييرتي  و بواسييحقى
 .آذربايجان به عشق نه داشتند وطن عرق نه كي هيچ ،ظلم سپاه

 دهدمى نشييان بعد به 1300 سييال از او ۀگذشييت و امريكا سييفارت به قوام هاىنامه
 ۀكارنام كه هم پهلوى خان محمدرضيييييا .ايرانى تا بود امريكايى يك بيشيييييتر قوام كه

 عليه ،بيگانه جاسوسى هاىسازمان كمك با كه است پادشاهى تنها او. دارد روشنى
 .بدهد كنسرسيوم به را نفت تا كردمى كودتا ملى وزيرىنخست
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 جنگ در. نيسييت شييكسييت خود   ،كندمى تراژيك شييكسييتى را شييكسييت اين آنچه اما
 چون هرچند. اسيييت بازنده ديگر طرف و برنده طرف يك هميشيييه ضيييدخلق، و خلق
 اما. اسيييييييت او با يینها یروزيپ گمانیب سيييييييتا تاري  حرکت درجهت خلق منافع

 .نيست امروزى پيروزى معناى به تاريخى پيروزى
 زود جنگ ستممكن»: نوشت درستى به آذر بيستم روز در فردا ايران ۀروزنام

 توانمى را ديگر امكان هزاران باالخره و انجامد طول به هامدت يا و برسييد پايانبه
 سياست تغيير يك واسطه به جنگ اين اگر كه است مسلم كه چيزى ولى كرد تصور

 ايران با آمد خواهد بيرون آن آتش زير از كه ايرانى يابد ادامه و نشيييييييود قطع آنا  
 را ما ايران مرگ داس وقتى كه داريم يقين ما... داشييت خواهد بسيييار تفاوت امروز
 پربركت محصيييييييول ريخت وطن مقدس خاك بر هاآن هاىخون و كرد خواهد درو

 «.رسيد خواهد ثمر به سرسبزى كمال در آزادى

 
 روسى كودتاى

 از. زد هم به را قوا تعادل كردمى بينىپيش ايران ۀروزنام كه سيييييييياسيييييييتى تغيير»
 تا كه روسى مستشاران خروج ،جنگ ۀبحبوح در ،آذر هفدهم و شانزدهم روزهاى
شاران، خروج از بعد. شد آغاز كردندمى فعاليت فرقه ارتش پوشش در ديروز  مست
 با فرقه ،زندگى و مرگ جنگ يك در ناگهان و شد آغاز شده داده هاىسالح خروج
 .گرفت قرار ارتش يك هواپيماى و تانك و توپخانه و تو  برابر در سبك سالح

 به را فرقه كه هاروس اما ،داشييييت باور مقاومت و پيروزى به هنوز ورىپيشييييه
 اسيييت آمده امريكا خارجه وزارت اسيييناد در كههمچنان و بودند فروخته شيييمال نفت

 معنوى هاىمسيييييياعدت روز امروز. بودند داده معنوى هاىمسيييييياعدت قول هاروس
 .بود اشرف حضرتبه هاروس

 منتشر را آسوشيتدپرس با قوام ۀمصاحب ،آذر دوم و بيست تاري  در داد روزنامه
 توصييييه شيييما به هاشيييوروى كه اسيييت راسيييت: پرسيييدمى امريكايى خبرنگار .كندمى

 اىدوسييتانه ۀتوصييي: گفت دهکر تبسييمى قوام! نكنيد وارد آذربايجان به نيرو كه كردند
 .كردند
 طوالنى جنگى فرقه هوادار هاىتوده به اتكا با توانسيييتمى ورىپيشيييه همهاين با
 مردم براى توانسييييتمى كه جنگى. دهد ادامه هاروس حمايت عدم رغمعلى را مدت
 دهيگنجان مطلب اين نفت براى هاروس توافق در اما. باشييد داشييته یاريبسيي ثمرات ما

 .بود نشده
 ؛شد تبعيد و عزل فرقه راديكال جناح. گفت صورت فرقه در روسى كودتاى پس

 دسيييتور بودند مقاومت به معتقد كه پادگان صيييادق و جهانشييياهلو دكتر ورى،پيشيييهبه
 به شييبسييترى و جاويد دكتر و فرقه رياسييت به ريابى. شييوند خارج ايران از شييد داده

 .شدند برگزيده معاونت
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 مدت طول در مركزى دولت با شيييييييبسيييييييترى و جاويد دكتر پنهانى همكارى از
شه خائن. گذريممى فرقه حكومت ست بوده همي ال هزار ما مملكت و ا شاء  ش هما  ۀهمي
  .است بوده خائن و اپورتونيست از شاررس تاري 
. نبود كافى اپورتونيسييييييت جناح رسيييييياندن قدرت به و فرقه رهبرى در كودتا اما

. نبود تسييليم به حاضيير فرقه ۀنبد اما كرد صييادر را ارتش از اسييتقبال ۀاعالمي ريابى
 به بزنند پارتيزانى عمليات به دست عده اين ستا ممكن كردمى احساس كه اوفقلى
 .شويد شوروى خاك وارد كنيدمى خطر احساس اگر كه داد دستور هاآن

 .شد آغاز بزرگ نشينىعقب و
 
 «يوخدور دؤلمك وارئولمك»

 و بود افتاده فرو اشييرف حضييرت نيت حسيين» هاىپرده كه آذر اوايل در ورىپيشييه
 بازگشت هست، مرگ»: نوشت فرقه ۀروزنام در «بود شده بسته رو از شمشيرها

 «.يوخدور دولمك وار،ئولمك .نيست
 حكم، اين كه پيداسييت ناگفته. نيسييت انتظارى اين از ريغ دورانديش رهبر يك از
 اصيييييولى تاكتيكى نشيييييينىعقب نقاطى در. هاسيييييتمكان و هازمان ۀهم براى حكمى

 جنگ يك در كه ديگرى عامل هر و هوا، و زمين شيييييييرايط نيروها توازن. سيييييييتا
 زمينى در جنگ و نيروها حفظ براى كه كندمى مجاب را ما اسيييييييت مؤثر رودررو

 و شيييييييجاعت عين كاراين. بكشييييييييانيم عقب به را نيروها ديگر زمانى در و ديگر
 انقالبى عمل يك نشينىعقب ،1325 آذر در اما. ستا حزبى رهبرى يك دورانديشى

 به انقالبى عملى مقاومت تنها روز آن در. بود نيچن ديگر زمانى در شيييييييايد. نبود
 .باشد استوار محروم هاىتوده درون در هايشريشه كه مقاومتى اما. رفتیم شمار

 رهبر ،افتخارى يوسيييف ۀتوصيييي نخسيييت. برد ياد از را توصييييه چند ورىپيشيييه
 .را رضاشاه زمان در نفت بزرگ اعتصاب

 مسكو ۀمحاكم در نخست :دارد درخشان ۀنقط دو اشزندگى ۀكارنام در افتخارى
. بود محض ارتداد روزگار آن در كه كارى. بود اسيييييييتالين ديكتاتورى با مخالفت و

 اشاره موضوع دو به افتخارى مالقات اين در. ستا ورىپيشه با مالقاتش دوم ۀنقط
 :كندمى
 گيالن انقالب به هاروس خيانت :کمي

 مسلحانه ۀمبارز شرايط :دوم
 ـ خبرنگار نوروزاف روايت طبق باقراوف با مالقاتش در نيز خود ورىپيشيييييييه
 ميمونى با را هاآن و كندمى اشاره هاروس سياسى ونيسماپورت به ،ب.گ.ك جاسوس
 .گذردمى فرزندش جان از خود جان نجات خاطر به كه كندمى مقايسه

 اين اسييييييت وارد فرقه رهبران تمامى و فرقه رأس در ورىپيشييييييه به كه انتقادى
 هاىشييياهرگ شيييوروى دادند اجازه نخسيييت روز از چرا كه اسيييت حياتى موضيييوع

 را فرقه تنفس راه سييييازسييييرنوشييييت بزنگاهى در و بگيرد دسييييت در را فرقه حياتى
 .كند مسدود
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 كرد فراموش را قديمى كمونيسييت موسييوى ابوالقاسييم تاريخى ۀتوصييي ورىپيشييه
 :بود گفته بپذيرد را فرقه رهبرى بود كرده پيشييييينهاد او به كه شيييييوروى عاملبه كه

 كمونيسيييم ناسييييونال بوى تفكر اين روسيييى مأمور نزد در هرچند. دخالت بدون كمك
 .داد نشان را خودش ،1325 آذر در تفكر اين درستى اما دادمى
 

 فرقه آخر درس

 در سيييييياسيييييى جريانات رهبران تمامى و ورىپيشيييييه كه بود آخرى و اول درس اين
 يك. اسييت انقالبى رهبرى يك اصييل نخسييتين حزبى اسييتقالل كه بياموزند بايد ايران
 يك تا ستا ابزار بيشتر او و انديشندمى آن جاى به ديگران كه حزبى وابسته، حزب

 .است جهنم قعر اشنهايى سرنوشت زنده، ارگانيسم
 تير وقتى ورىپيشيييييه ۀگفت برخالف كه واقعه روز به رسييييييممى كه سيييييتا اينجا
  را خالص

اولمک وار «مرگ هست .بازگشت هم هست:»کودتای روسی به فرقه می زند 
 !دوءلمک وار–
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