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  مهمقدّ

ـ ، اجتماعی ایرانـ در تاریخ تحوالت سیاسی    یـت خـوریم کـه از اهمّ   ه مقـاطعی برمـی   ب
ای   کننـده  ، نقش تعیین   سیاسی کشور  راتدّای برخوردار بوده و در سرنوشت مردم و مق          ویژه

 ،هـا   ایـن سـال    در طیّ .  است 1320ـ1332های   شک یکی از این مقاطع، سال      بی. اند  داشته
 کـه از یـک سـو تبلـور آزادیخـواهی و             بـوده اسـت    مهمـی    بـسیار و  حـوادث   شـاهد   ایران  

 محـسوب   ایـران کراسـی در    و از بحـران دم    ی نـشان  ، و از سـوی دیگـر      طلبی مـردم    مشروطه
ها و اعمال نفـوذ        دخالت ، شاید بتوان گفت که حلقۀ اتصال این رویدادهای مختلف         .شود  می

ای اختالفـات و       کـه پـاره    ه،های بزرگ، به ویژه روس و انگلیس در ایران بود           قدرت و سلطۀ 
  .ه استکرد  ایران نیز آن را تشدید میت حاکمۀضات فکری و سیاسی میان هیأتعار

 در واقع ،کرات آذربایجانو دمۀ زوال فرقوی پیدایش  یعن،رویداد مورد بحث این مقاله    
 بررسـی عـواملی کـه    به عبـارت دیگـر،    . ها و تعارضات است    کنندۀ همین دخالت   منعکس

، بدون در نظر گرفتن مجموعۀ شـرایط        ند زوال فرقۀ مذکور را فراهم کرد       پیدایی و  ۀزمین
ران، به ویـژه فرقـۀ مـورد        ۀ احزاب ای  دربار. حاکم بر این مقطع از تاریخ ایران، ناقص است        

 فرقـه اشـاراتی      ایـن  بحث، کار چندانی صورت نگرفته است و آن تعداد منابعی هم که به            
  .اند اند، جنبۀ توصیفی دارند و تنها به ذکر و شرح واقعه پرداخته کردهپ

 در  .1: گیرنـد   ر می  مورد ارزیابی و سنجش قرا     ،در این مقاله، دو فرضیۀ مربوط به هم       
د اش، احیـای مجـدّ     طلبانـه  و اقدامات تجزیـه   آذربایجان و اهداف    کرات  ودمپیدایش فرقۀ   

 اسـتالین  و تأییـد آن از سـوی    فوبـاقر ط دستگاه حکـومتی     توسّ» ترکیسمپان    «جنبش  
 از این  ی و معنوی دولت شوروی    های مادّ  ها و حمایت     قطع کمک  .2 .کرد   اصلی ایفا  نقش
ترین عامـل     مهم ، و وعیدهای دولت قوام    هبه وعد فرقۀ دموکرات    به دلیل دل بستن      ،فرقه

  . اضمحالل و فروپاشی سریع این فرقه بود
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سـپس  یدایش فرقه،   ها و عوامل دخیل در پ      های باال، ابتدا زمینه     برای سنجش فرضیه  
  ارزیـابی ایـن عوامـل؛       حاصل مجموعـۀ  . سی قرار گرفته است    مورد برر  ،آنعلل فروپاشی   

  :ال محوری زیر استؤ علمی و مستدل به سه سییافتن پاسخ
   به وجود آمد؟ۀ دموکراتچرا فرق .1
ت  از مـدّ   پـس  سـرانجام    ،کـرد  مـی چنان سریع و شتابان رشد       ای که آن    چرا فرقه  .2

 کوتاهی ساقط شد؟

 توان گرفت؟ هایی می از این حرکت چه درس .3

 
  کرات و دمۀر در پیدایش فرقثّؤعوامل م : الف

 اجمـاعی   ،پژوهـشگران و اندیـشمندان     در میـان     ۀ دمـوکرات   پیدایش فرق   علل دربارۀ
ـ                ت یـا عللـی را دخیـل    وجود ندارد و هریک بر حـسب نـوع نگـرش و گـرایش خـود، علّ

  : قرار دادتۀ ذیلدسه توان عوامل دخیل را در س بندی، می در یک جمع. اند دانسته
  

   ستم و استبداد داخلی ـ1
 کـشور، فقـر و      ، فـساد سـازمان     مطرح در پیدایش فرقۀ دموکرات     ای ه هیضیکی از فر  
بر اساس  .  عدم توجه اولیای امور به اصالحات و وجود ظلم و استبداد است            ،بینوایی مردم 

ی دولتمردان بر مردم ایران و اعمال فشار و اختناق، بـه ویـژه در               ، ظلم و تعدّ   یهاین فرض 
 ۀبرای مثال روزنام  . ها، بستر را برای شورش در آذربایجان فراهم کرده بود          زبان رکمورد تُ 

 نوشت که اهالی تبریز به شورش برخاسته و نظامیـان را خلـع              1324در مرداد    ایران ما 
  )17: 1379فرامرزی، ( .اند ده و بعضی از دوایر را تصرّف کردهوسالح نم
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 از آنکـه    پس. گردد  دست کم به قیام مشروطه باز می       ،ها  این بدرفتاری با آذری    ۀسابق
 ۀ ارتجاع و استبداد درآمد، آذربایجان مورد کینـ       المّت در خدمت عُ   ثمرۀ انقالب مشروطیّ  

هـا بـه طـرق       ی ایران قرار گرفت و آذربایجـانی       ملّ های ضدّ   حکومت ۀددمنشانو  صمانه  خ
  . مورد ستم و توهین و دشنام قرار گرفتند،مختلف

ـ   با این رویکرد، از توزیع و فروش روزنامه         ،در مرکـز  ) و غیـر آذری   (ی آذری   های محلّ

 تبریز که بعـد از برپـایی         اهالی  همچنین پاسخ صدراالشراف به تلگراف     .شد  جلوگیری می 

 این بـود  ، به وی ارسال شد 1324 در مرداد    ،ینگی از طرف حزب تودۀ ایران در تبریز       تمی

نه به   گراف و کنم که نه به این تل      عرض می ] نمایندگان مجلس [بنده خدمت آقایان    « :که

  )260ـ261: همان( .»دهم یت نمیها اهمّ صد یک از این تلگراف
 بر اسـاس ایـن عامـل، بیـشتر از           ، آذربایجان ۀ و غائل  ۀ دموکرات گیری فرق  ر شکل تصوّ

ب توده و گاه نیز از طرف دولتمردان، ولو از روی ریـا             زجانب رهبران یا حامیان فرقه و ح      
 ۀ از اعـضای کمیتـ     ،یایـرج اسـکندر    مثـال    ه عنـوان  ب. و برای دلجویی، مطرح شده است     

 ی سـتمگر   را ی عامل اصلی قیام مردم آذربایجان بر ضد دولت مرکـز          توده،مرکزی حزب   
 دولـت بـر     یفرسـا  ها، فـشار طاقـت      و ژاندارم  یمأموران دولت  های  حافمالکان فئودال، اج  

هـا و    انان آذربایجان، روا داشتن تبعـیض      مردم شهر و ده، به ویژه نسبت به دهق         یها توده
، یا خامـه  انـور  )147 ــ 148: 1368 ،یاسـکندر  ( .کنـد  ی م بیانها   یتحقیرها نسبت به آذربایجان   
 ی عامل محور،همین عامل را  ،به طور مشابه نیز  حزب تودهۀیکی دیگر از اعضای برجست

، یکیـانور  )271: 1363 ،یا خامـه ( .دانـد  ها می  یمیان آذر  مخالفت در  یاه  هسته یگیر شکل
کرات وت تـاریخی حـزب دمـ       همـان سـنّ    ۀدموکرات آذربایجان را زنده شدن دوبـار         فرقۀ

 متفـاوت،   ی به رغم شعارها و محتوا     ،به نظر او  . دانست می  خیابانی محمّدشیخ   آذربایجانِ
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: 1371کیـانوری،     ( . نظر داشتند  به خودمختاری اشتراک  ی  کم در دستیاب    دست ،این دو حزب  

  )67 ـ 61
  : گفت  می،، رهبر فرقه، وقتی در تهران بودوری پیشههمچنین 

کـه بـا هـر      ت هیچ گونه توجهی به آذربایجان نکـرده اسـت، بل          نها در این مدّ   دولت نه ت  
کنـد و سـعی       وضع خود بردارند، نیز مخالفـت مـی        ها برای بهبود   قدمی که خود آذربایجانی   

فرامـرزی،  ( .دارد که همیشه این وضع کثیف و غیرقابل تحمـل را بـه زور در آنجـا نگـه دارد                   

1379 :103(  

زنـد و   لیاقتی حزب توده پیوند می  به بی،فرقه رااین  تشکیل ت علّ،در جای دیگریاو  
  :یدگو می

 چهارسـاله و عـدم تـشکیالت صـحیح و رهبـران             رویـۀ  ت بـی  الیّحزب توده به خاطر فعّ    
ـ ،بخـش  و اکنـون وجـود یـک نهـضت آزادی        . اندیش، غیر قابل استفاده شد     درست از ب  مرکّ

ولـت مرکـزی     به خاطر مبـارزه بـا د       ،های واقعی و مؤمن    خواهان سابق و کمونیست    مشروطه
  )759: 1347لوشانی، ( .رسد  ضروری به نظر می،ایران

 نـوعی انعکـاس      بـه   به دولت قوام نیز این عامـل       یور  پیشه یل پیشنهادها  اوّ ۀدر مادّ 
نتیجۀ فشار مأمورین لشکری و کـشوری حکومـت          نهضت آذربایجان که در   « :یافته است 

 به وجود آمده یشمس 1324در دوازدهم شهریور ی کراسو سابق و دشمنان دم یاستبداد
  )80 :تا  بی،ی نوریعمید ( .»کراتیکو و دمی است مترقّیاست، نهضت
کرات و دم ۀی آذربایجان، پیدایش فرق    حکومت محلّ  ۀ، وزیر داخل  اهللا جاوید  سالماز نظر   

بـه   ،ت و زحمتکشان ایـران     ملّ ه بخش پیشتاز   بود ک  ی جواب ،و قیام آذربایجان در حقیقت    
، ولو به   یا   هم در مصاحبه   احمد قوام  )31: تا جاوید، بی ( . حاکمه داد   ۀ طبق یثات فاشیست تشبّ

 عمـومی جـستجو     ی اعالم کرد که سبب اصلی وقایع آذربایجان را باید در نارضـایت            ظاهر،
  )288: 1368 ،یذوق( .نمود
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 هـا و    مخالفـت  یگیـر   بیـانگر آن اسـت کـه در شـکل          ،مالحظات اشاره شـده در بـاال      
ـ یها نسبت به دولت مرکز یاعتراضات آذر  که گاه به صورت شورش و زمانی در اشکال  
ـ شد  نمایان می،اعتراضی دیگر  دولتمـردان  ر مکرّیها و تحقیرها اف و توهینجح ظلم و ا 

 زیرا ؛ کردی تلقّ،گیری فرقه  شکل نباید آن را عامل اصلیر بوده است، لیکن مؤثّ،در تهران
 مخـتص و    ، دیگـر  ی و از سـو    مسبوق به سابقه بود   ونه ستم و تحقیر     که از یک سو این گ     

شـده     ایرانی را نیز شامل مـی      ی و شهر  یمحدود به آذربایجان نبوده و سایر مردم روستای       
های ضد مذهبی یا ضد عـشایری        ترکی رضاشاه در مقایسه با سیاست     سیاست ضد   . است

   )10: 1386صدری و نیکبخت، ( . اصالً ارزش بحث ندارد،او
ر دولت مرکزی و در     اندازه و مکرّ   های بی  ها و فشار   ل رنج مردم آذربایجان به رغم تحمّ    

 آمادگی برای قیام بر ضد آن دولت، هرگـز حاضـر و راضـی بـه تـشکیل حـزب و                      ۀنتیج
به همین دلیـل،  .  داشته باشد راطلبی و استقالل از ایران     حکومتی نبودند که قصد تجزیه    

ت بـا آن مخالفـت و    به شدّ، پی بردندایشانت واقعی ه ماهیّ  ب ، از شکست فرقه   پسوقتی  
موضع کنسول انگلیس در تبریز در قبال فرقه، به نوعی          . حساب خود را از آن جدا کردند      

  :ت بینابین استبیانگر این واقعیّ
ها به نتیجه برسـد      ر است که این جنبش بتواند بدون حمایت روس        گرچه غیر قابل تصوّ   

توان انکار کرد کـه      کنند، نمی  لیل اهداف خود از آن پشتیبانی می      ا به د  ه و هر چند که روس    
میـشه آن را خـشم       احساسی وجـود دارد کـه مـن ه         ،گران و دهقانان این استان    ردر بین کا  

توان انکار کرد که   و باز نمیام لیاقتی و فساد حکومت ایران قلمداد کرده طبیعی نسبت به بی  
 بـه شورشـی     ،ود دارد کـه اگـر در هـر کـشور دیگـری بـود              هایی وج  عدالتی ها و بی   بختیبد

  )268: 1378براهامیان، آ( .شد انگیخته منجر می خود
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  های تاریخی آن   پان ترکیسم و ریشهـ2
، پـان ترکیـسم و   ۀ دموکراتقای از اندیشمندان بر آنند که وجه دیگر پیدایش فر        عدّه

فکر الحاق آذربایجان ایران بـه       یدگاه،بر اساس این د   . های تاریخی آن است    بازگشت به ریشه  
این اندیشه برای نخستین بـار      .  وجود داشته است    از قبل  ، قفقاز  آذربایجان مستقل در منطقۀ   

 ،1918در ماه ژوئن    .  پیدا شد  زاده  امین رسول دمحمّ، به رهبری    »مساوات  «در زمان حکومت    
 ردنـد و بخـشی از منطقـۀ       دولتی در قفقاز پدید آو     ،کراتیک اسالمی مساوات  وسران حزب دم  

رضـا،    ( .نامیدنـد » جمهوری آذربایجان   «راندند،     که بر آن فرمان می      را انارّ بادکوبه و شیروان و     

، ) مـیالدی 1911( در زمان تأسیس در باکو ، در واقع هدف اصلی این حزب)6 ـ  13:  الـف 1371
 بـه  )13ــ 17: همـان ( .ایجاد یک کشور اسالمی بزرگ و واحد به رهبری ترکان آسیای صغیر بود      

 ۀکرد و طرفدار وحدت همـ       پیروی می » پان ترکیسم « حزب مذکور از سیاست       عبارت دیگر، 
د خیابانی به جای عنـوان       به همین دلیل، شیخ محمّ     .بود» تی واحد ملّ  «زبانان جهان در     ترک

ـ  اوّالًرا برای آذربایجان ایران گذاشت تا بدین ترتیب         » آزادیستان«آذربایجان، اسم    ر پیونـد    ب
هـا در بـاکو      ناگسستنی آذربایجان و ایران تأکید کند و ثانیاً مخالفت خود را با رژیم مساواتی             

  )14: 1381ای،  مرادی مراغه(. نشان دهد
ف ها قفقاز را بـه تـصرّ      ک ساقط و منقرض شد و بلشوی      ، دولت مساوات  1920در سال   

: 1370،یالمـوت (.  گردیـد خود درآوردند و دوباره سرزمین مـذکور بـه خـاک روسـیه الحـاق         

» ی سوسیالیـست  یاتحاد جماهیر شـورو   «در آن زمان که دولت روسیه هنوز نام         . )87ـ113
داشـت و    نگـاه    ی از قفقـاز بـاق     یبر خود ننهاده بود، نام آذربایجان را همچنـان بـر بخـش            

 و زبان روسـی      کرد یمعرف»  آذربایجان ی سوسیالیست ی شورو یجمهور«سرانجام آنجا را    
ها، قوای عثمانی بـاکو را اشـغال          البته قبل از بلشویک    .یگزین زبان ترکی گشت   کم جا  کم



88  تاریخ روابط خارجیفصلنامه  

 ۀبـا هـدف تجزیـ     » آذربایجـان بـزرگ   « با تالش و تحریـک آنهـا موضـوع ایجـاد             ،دکردن
  )19: 1381ای،  مرادی مراغه(. ه بودآذربایجان از ایران مطرح شد

 تازه عنوان شد کـه گویـا        ۀ از قفقاز، این اندیش    یبر بخش » آذربایجان« با گذاردن نام    
 در جنـوب رود     ی در شـمال و بخـش      ی است دو نیم گشته که بخـش       یآذربایجان سرزمین 

آذربایجـان    « دو واژۀ    ، سـپس در ایـران     نگذشت که ابتدا در قفقاز،    ی  چیز. ارس قرار دارد  
منظـور آذربایجـان      (» یآذربایجان جنـوب    «و  ) زبانان قفقاز  مقصود سرزمین ترک    ( »یشمال
  )134 و 101، 88: همان(.  شدحمطر)  و راستینیتاریخ

گـاه بخـشی از ایـران         اعالم داشتند که آذربایجـان هـیچ       ،فان شوروی چندی بعد، مؤلّ  
 اسـتیالگرانه ایرانیـان بـه اشـغال آنهـا           یهـا  یدر نتیجۀ اردوکش   ت و نبوده و به طور موقّ    

روشـنفکران آذربایجـان    بـرای  یا عا، در واقـع بهانـه   این ادّ)6:  ب1371رضـا،  (. درآمده است 
برای مثال،  .  را تبلیغ کنند   ی الحاق آذربایجان ایران به شورو      ۀفراهم کرد تا مسئل    یشورو
 الحـاق   ۀ مـسئل  رسـد  آن روز می   و   تهران های   ، به نام  میرزا ابراهیموف  دو اثر    ی اصل ۀهست

 تشکیل  ای در ایروان    در همین راستا، کمیته    . است یآذربایجان ایران به آذربایجان شورو    
 ،ایـن کمیتـه   . ن آذربایجان ایران با آذربایجان قفقاز بود      کرد یکی   ،شد که هدف اصلی آن    
ـ   ) انارّ( ت آذربایجان ایران و آذربایجـان قفقـاز       ملّیّت و   عقیده داشت که قومیّ    ی از  بـه کلّ

حـد گـشته، یـک حکومـت         بنابراین باید این دو قسمت با هم متّ        است؛ا  ت فارس مجزّ  ملّ
   )20: 1386صدری و نیکبخت، (. تشکیل دهندجمهوری شوروی 

کرات آذربایجـان از سـوی   و دمـ ۀ تأسـیس فرقـ  ۀ با توجه به مالحظات باال، طرح نقش 
 پـس از مـشورت بـا        ، آذربایجـان شـوروی     حـزب کمونیـست    اوّلدبیر   ،میرجعفر باقروف 

سـید جعفـر      بـه نـام    یا  ط فرد مـستعد و آمـاده       و اجرای آن توسّ    استالین و تأیید مسکو   
 و  ی، فکر ی، در واقع بازگشت به همین جریان تاریخ       وری جعفر پیشه   معروف به  وادزادهج
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آذربایجان «ف آذربایجان ایران بود و آن را         تصرّ یع باقروف مدّ  .شود  محسوب می ی  فرهنگ
 حـاکم   اجرای طرح خود بود که شرایط خاصّی منتظر فرصت برا   یو. خواند  می» یجنوب

 زمانی گفته بود که اگر پنج یو.  این فرصت را فراهم کرد   ،فقین از اشغال متّ   پسبر ایران   
 ی ملحـق گـردد، مـا دارا       ی شـمال  ی به سه میلیـون آذربایجـان      ی جنوب یمیلیون آذربایجان 

.  دارد یا   جایگـاه و نقـش برجـسته       ی و ، خواهیم بود کـه در آن      ی هشت میلیون  یجمهور

  )66-67: 1366، یطبر (
 زیـرا پـس از سـقوط        ؛عامـل هـم مبالغـه کـرد        ایـن    ۀبه رغم این حقایق، نباید دربار     

کـات کـسانی مثـل       رسالت تبلیغات و تحرّ    ،زاده دامین رسول محمّآذربایجان و دستگیری    
  رازاده در راستای بسترسازی برای الحـاق آذربایجـان ایـران بـه آذربایجـان قفقـاز         رسول

 ۀ مهـر ،ویس جمهور آذربایجان شـور   یئجعفر باقروف، ر  ها به عهده گرفتند و میر      بلشویک
 ۀ مأمور اجرای طرح تشکیل فرق،شد که در واقع پس از مشاوره با او استالین محسوب می

 ،وری  نه در دسـت پیـشه      ، دموکرات ۀصلی فرق در واقع رهبری ا   . دموکرات آذربایجان شد  
در . کـرد  ن را کنتـرل مـی     آادی خـود در ایـران       بلکه در دست باقروف بود که از طریق ای        

هـای خـود در ایـران، کـه          نـشانده  وماری با امضای دست   فرقه، او ط  این  ت  جریان حاکمیّ 
بـه اسـتالین   ) البته به نام مردم آذربایجـان (دادند  اری از آنان را مهاجران تشکیل می      بسی

 ،ای مـرادی مراغـه   (. و از او خواهش کرد که آذربایجان را به شوروی ملحق سـازد            نمود  ارسال  

1381 :395(  
 در  ، فشار علیه دولـت ایـران       آذربایجان به عنوان وسیلۀ    ۀخواست از مسئل   استالین می 

بـاقروف نیـز در صـدد بـود در          . جهت به دست آوردن امتیاز نفت شـمال اسـتفاده کنـد           
 و آذربایجـان ایـران   فراهم آورد  کالهی برای خود     ، از این نمد   ،چارچوب سیاست استالین  

ی کمیـساریای اتحـاد     حدود دو سـال قبـل از آن نیـز شـورا           .  خود کند   قلمروِ ۀرا ضمیم 
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تی جدا از سـایر     ملّیجماهیر شوروی به منظور ایجاد این باور در مردم آذربایجان که آنها             
 ایران، به اقـداماتی     ۀ فراهم کردن زمینه برای جدایی آن از بقی        ، در نتیجه  وایرانیان دارند   

نهـا در میـان     آ روزنامه به زبان آذربایجانی و توزیـع         های سه شمار   چاپ حداقل هفته  از قبیل   
 ثـار نویـسندگان و    آبـرای چـاپ     » تبریـز «ای به نـام      ط نظامیان، تأسیس چاپخانه   اهالی توسّ 

های زبان آذربایجانی  های تئاتر و کنسرت، دایر کردن کالس شعرای آذربایجانی، اجرای برنامه
مبنـی   استالین ۀ صدور دستور محرمان)35 ـ  37: 1383حسنلی، (. خانه دست زده بودو ایجاد کتاب

 قابـل توجیـه     ، راسـتا  مـین نیز در ه  » سات صنعتی شوروی در شمال ایران     تأسیس مؤسّ «بر  
  .است

به دوران قدیم و قبل از       الحاق آذربایجان ایران به شوروی       ۀبدین ترتیب، گرچه مسئل   
، ترکان عثمـانی  »ها مساواتی«هایی مثل  گردد و گروه جماهیر شوروی باز می حاد  دولت اتّ 

باقروف در دوران معاصـر، بـه دنبـال فرصـت بـرای اجـرای ایـن طـرح         و به ویژه شخص     
 آذربایجان و حوادث متعاقب آن را باید اساسـاً ناشـی از طـرح               ۀ ولی تشکیل فرق   ،اند بوده

 .تیاز نفت شمال به آن دولت دانستاستالین به تالفی استنکاف دولت ایران از اعطای ام

  
   شرق ۀ و مسئلیانترناسیونالیسم استالین ـ3

 یحـاد جمـاهیر شـورو     توان نقش اتّ   ، نباید و نمی   ۀ دموکرات در بررسی علل پیدایش فرق    
رو،  از ایـن  .  آن کشور نادیـده گرفـت      ی در سیاست خارج    را  به ویژه رویکرد رهبران آن     سابق،

کرات و دم ۀ از فرق  یمیزان و نوع دخالت و حمایت دولت شورو         ۀ  هرگونه درک و قضاوت دربار    
 سیاست  ی دقیق و تحلیل منطق    ی مستلزم ارزیاب  ، آن یها  علل و انگیزه    حوادث آذربایجان و   و

در آن زمـان در     . فقین است ط متّ  از اشغال کشور توسّ    پس ، آن دولت نسبت به ایران     یخارج
  :  اصلی زیر مورد توجه بودۀ، سه مسئلیسیاست خارجی شورو
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  .ینقش مشرق زمین در انقالب کارگر . 1
   .ی تکامل تاریخۀتکلیف مسئل. 2
 مـستعمرات و    ملّـی  ی در برابر موضـوع خودمختـار      ی شورو یگیر  موضع یچگونگ  . 3
  .مستعمرات نیمه

مـستعمره بـه    مـردم کـشورهای مـستعمره و نیمـه     درباره موضوع نخست، بر پیوند با   
 اسـاس   )151ــ 152 :1353 ،لنزوسکی(. شد   انقالب جهانی تأکید می    ۀمنظور فراهم کردن زمین   
عدم ورود به   ار فئودالیسم و    توان در مستعمرات به رغم استقر       میموضوع دوم آن بود که      

جزئیات   ۀ اختالف نظر درباریا با وجود پاره.  سوسیالیسم را اجرا کرد،یدار  سرمایه ۀمرحل
 در  ی کـارگر  یها  حمایت از دولت   ی یعن ،ت آن یّ، در کلّ  لنین موضوع سوم میان استالین و    

   )154: همان (.  اشتراک نظر وجود داشت،نظامی ۀ مداخلیمستعمرات و در صورت لزوم حت
 در باال اشاره شد و تفاسیر صورت گرفته          انترناسیونالیسم، که  ۀگان با توجه به ابعاد سه    

 ها در ایران چه بـود؟       روس یهدف نهای  ال مطرح است که مقصود و     ؤاز آن، اکنون این س    
یران بود تـا ابتـدا تـضعیف و          بر دولت ا   ناپذیر  ل و تحمّ  ی اعمال فشار دائم   ،یآیا هدف اصل  

، یذوق(  تبدیل شود؟یا  و فرقهیا ل از حامیان توده    متشکّ هنشاند سپس به یک دولت دست    

 از طریـق  ید، ایجاد انقالب در ایران و گسترش تز انقالب جهان     و آیا مقص  )324 و   280: 1368
 از  یجلـوگیر  ی، ایجاد یـک پایگـاه بـرا       ی آیا هدف محور   )344: 1353،  یلنزوسـک   ( ایران بود؟ 

  )125: 1371، یکیانور (. یران بودت مطلق آمریکا و انگلیس در احاکمیّ
شـود و     به موضـوع سـوم مربـوط مـی          بیشتر ی شورو یرسد که هدف واقع     به نظر می  
 جنوب ۀط نیابند و منطقها این بود که انگلیس و آمریکا بر ایران تسلّ  روسیخواست اصل

 ی از پژوهشگران مبنـ    یبعضی  عا ادّ ،بنابراین. نگردد تبدیل   یایران به پایگاه دشمن شورو    
 آن بود که ایران را به زیر یـوغ خـود کـشد و آنجـا را همچـون          ی در پ  یبر این که شورو   
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ـ (. گیرد، چندان با واقعیت منطبـق نیـست         برای فتح آسیا به کار     یویسکّ ؛ 32: 1370،  یایران

 و حمایـت از تحرکـات       ی داخلـ  دامـن زدن بـه اختالفـات        ،با وجـود ایـن     )52: 1369 ،یایران
ـ   از طرح مداخلـه    ی، جزئ آذربایجانکرات  و دم ۀ از طریق فرق   ،طلبانه تجزیه  ی شـورو  ۀجویان

  .شد محسوب می
گردد کـه     رکبیر باز می  ته دوران پادشاهی پ   های شوروی در ایران ب     ی، هدف به طور کلّ  

. جـایگزینی آن   تضعیف یا خروج نفوذ سایر دول و         .1: کردتوان به صورت زیر خالصه       می
زاده،  موسـوی (.  چشمداشت به منـابع نفتـی      .3 .ی طرفدار شوروی در تهران     دولت برقراری. 2

ف بعضی از مناطق ایـران را بایـد در راسـتای همـین              ها برای تصرّ    تالش روس  )81: 1381
 ،زور آذربایجـان شـوروی   بـه  1299هـا در فـروردین       بلشویک .گانه تبیین کرد   اهداف سه 
جمهوری شوروی سوسیالیـستی  « خاک خود کردند و آنجا را ۀان را ضمیمارّ ۀیعنی ناحی 

آنها عالوه بر   .  به فکر حمله به ایران برآمدند      ،آنها پس از اشغال باکو    . نامیدند» ذربایجانآ
 اننـد  در بعضی از مناطق ایران م      ـ با مرام کمونیستی   ـ   ب عدالت زتالش برای گسترش ح   

ان، در صدد برآمدند تا ارتش سرخ را به نواحی شـمالی            گیالن، آذربایجان، خراسان و تهر    
   )41 و 29 ـ 30: 1381ای،  مرادی مراغه(. ایران وارد کنند

به نهضت جنگل و همچنین آمـادگی بـرای همکـاری بـا قیـام خیابـانی و                   توجه آنها 
ی آنهـا بـرای رخنـه و نفـوذ در ایـران             لّاقهای محدودی از ت     فقط نشانه  ، در تبریز  الهوتی
ــ 36: 1385ناصــحی، (. شــود ب مــیمحــسو ــ)35ـ ــه دلیــل ماهیّ ــه و  ت توســعه البتــه ب طلبان
هـای یادشـده بـا        رژیم کمونیستی شوروی، عمدتاً هیچ یک از رهبران قیام         ۀطلبان فرصت

ها به زودی متوجه شدند که نه خیابانی و          رو، روس   از این . ی همراهی نکردند  دولت شورو 
در واقـع   . مراهی و همکاری با شـوروی را ندارنـد         هیچ کدام قصد ه    ،خان میرزا کوچک نه  

 بنـای   ،ها تـشریک مـساعی کنـد        در تبریز به جای اینکه با بلشویک       ملّیحزب دموکرات   



      بررسی علل پیدایش و فروپاشی فرقۀ دموکرات آذربایجان

  
 

93 

مخالفت با آنها را گذاشت و نسبت به پیاده شدن قوای شوروی در انزلی سخت اعتـراض                 
 به جایی رسید     کار ،نتیجهدر  . ی انتخاب نمودند  خان نیز موضع مشابه     گروه کوچک . نمود

ل سّ به کودتا متو   ،خان ها بر ضد میرزا کوچک     خان با حمایت و هدایت روس      اهللا که احسان 
  )60 ـ 61: 1381ای،  ؛ مرادی مراغه102: 1353، لنزوسکی(. شد

،  را سـرکوب کـرد     هـای خیابـانی، جنگـل و الهـوتی          قیام اینکه دولت مرکزی   از   پس
داد کـه بـا       تـرجیح مـی    ،اکنـون ایـن قـدرت     . یر کرد سیاست شوروی نسبت به ایران تغی     

هـای فـراری، بـر نارضـایتی علیـه            آذربایجـان و تاتـار     رکِ مردم تُ  ملّیت  اتحریک احساس 
از سـوی   .  بنمایـد   را بـرداری الزم   حکومت مرکزی ایران دامن زده و از این فرصـت بهـره           

ها توأم   وسط ر  دنبال کردن امتیاز نفت شمال ایران توسّ       دیگر، این سیاست با عامل مهمِ     
مقصود اصلی دولت شوروی از سلطه بر نفت شمال، داشتن یـک منبـع اقتـصادی و                 . شد

.  بـود ،ب اسـت  و نفوذ با دولت انگلیس در ایران که دارای امتیاز نفت جن           ۀایجاد یک موازن  
 در واقع هدف اصلی مسکو از کـسب ایـن امتیـاز، وارد کـردن                )567 /2 :1329 کرمانی،   یکوه(

  )106: 1385ناصحی، (. ختیار دولت ایران بودخلل به قدرت و ا
از اشـغال ایـران و ورود       پـس   در راستای اجرای چنین هدفی بود که دولت شـوروی           

 به دولت ایـران     1320ین یادداشتی که در شهریور      اوّل، در   آن کشور قوای نظامی خود به     
در روابـط   ترین مسائل    ل به یکی از بغرنج    یبدتیش کشید که     موضوع نفت شمال را پ     ،داد

ـ  ی  ها در واکـنش بـه اقـدام پنهـان          روس. ایران و شوروی گشت     ، دولـت ایـران    ۀو محرمان
 را به ریاست    یت برای امتیاز نفت، هیأ    ی و انگلیس  ی آمریکای یها پیرامون مذاکره با شرکت   

متیـاز   به تهران فرستادند تـا درخواسـت ا        ،ی شورو ۀ خارج ی معاون کمیساریا  ،کافتارادزه
 اعالم کـرد کـه      ، وقت ، نخست وزیر  ساعد )86: 1371گازیوروسکی،    (.  کند نفت شمال را مطرح   

.  خواهـد کـرد    ی امتیاز نفـت خـوددار     یاعطا ۀدولت ایران تا پایان جنگ از مذاکره دربار       
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از نظـر آنهـا،   . ها را در پی داشـت   این موضع دولت، واکنش منفی روس      )218: 1357،  یجام(
سرانجام نیز دولـت    . دش بین دو کشور محسوب می    گی مناسبات   ای از تیر   این اقدام نشانه  

چنـد روز   .  کـرد  مـاه اسـتعفا     آبان 18ایران تسلیم فشارهای مسکو شد و نخست وزیر در          
ق طرحـی را بـه       بعـداً مـصدّ    )71: 1380مقـصودی،   . ( جای او را گرفت    مرتضی قلی بیات   ،بعد

متیـاز نفـت بـا     توانست راجع به ا     نمی ی هیچ مقام  ،مجلس تقدیم داشت که به موجب آن      
 ، نفت یها  دول مجاور و یا نمایندگان شرکت      ی و غیر رسم   یهیچ یک از نمایندگان رسم    

  )221 :1371گازیوروسکی، (. وارد مذاکره شود
ـ     اظهارنظر دولت ساعد و طرح مصدّ      از . ت کافتـارادزه بـود   ق به معنای شکست مأموریّ

: 1366،  یطبـر (. ممکن نبود  ینظامی  ل به نیروها   که جبران این شکست از طریق توسّ       آنجا

اصطالح ه   و ب  کرات و حوادث مربوط به آن،     و دم ۀ فرق ، در تأسیس  )228 /1 :1363 ،یا  ؛ خامه 66
ـ آذربایجـان و کردسـتان  » ملّیانقالب   « در   ،ها و طرفداران آنها در ایران      خود روس  ی  تجلّ

روف، بـه   دیـرین بـاق     ۀ   پیش آمده بود که بین خواست      ی خاصّ یاکنون شرایط تاریخ  . یافت
 بـر الحـاق     ی مبنـ  ،سیاسـت موجـود اسـتالین       و  پان ترکیـسم   ینوان وارث جریان فکر   ع

 ایجاد شده بود؛ هرچند که ایـن   ی و همبستگ  ی همسوی ی نوع ،یآذربایجان ایران به شورو   
در واقع اسـناد و مـدارک       . کردند  را دنبال نمی   ی هدف واحد  ،ت، از این جریان   دو شخصیّ 

کرات آذربایجان با تمام    و دم ۀ این دو رهبر، از فرق      که گرچه   آن است  ی گویا ،مانده جایبر
 اسـتفاده از آن بـه عنـوان         ، لیکن غـرض از حمایـت اسـتالین        ،کردند  امکانات حمایت می  

 از منابع نفت شمال و بـه کمـک          یبردار   بهره ی یعن ،خودی   برای نیل به هدف اصل     یا  وسیله
 ، اقـوال  ید همین هدف نیز بنـابر بعـض       هرچند که شای  (  نفوذ در ایران بود    ۀآن، ایجاد منطق  

 بـاقروف، کـه بیـشتر تـابع         یبـرا  که   ی در حال  ؛)ت بود تر دفاع از امنیّ    خود تابع هدف بزرگ   
 در باکو بود تا پیرو وزارت خارجـه   ی دولت آذربایجان شورو   یها حزب کمونیست و سیاست   
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شـد،     مـی   محسوب ی هدف اصل   در مسکو، این جریان خود     ی دولت شورو  یو دستگاه مرکز  
   )54: 1362 یزدی، ملک  ؛ خان126ـ127: 1368، ی؛ اسکندر226ـ228 /1 :1363، یا خامه(. نه هدف ثانویه

 ۀ در سیاست دولت شوروی نسبت بـه فرقـ         ،در آن دوران  رسد   به هر حال، به نظر می     
 آذربایجان، نوعی دوگـانگی میـان وزارت خارجـه و دسـتگاه مرکـزی               ۀدموکرات و مسئل  

 از  ، و حزب کمونیست و دولت آذربایجان شـوروی در بـاکو           ، یک طرف  دولت در مسکو از   
 ۀگیرنـد  ل مهم از نظـر سیاسـت جهـانی، تـصمیم    در مورد مسائ. سوی دیگر وجود داشت   

 اما در تمام مـسائل دیگـر از جملـه           ، و مقامات مسکو بودند     شوروی ۀ وزارت خارج  ،اصلی
 ۀننـد حـزب تـوده، فرقـ      هـای وابـسته بـه شـوروی ما         روش و تشکیالت احزاب و سازمان     

 ۀ تصمیم گیرند   باکو و شخص میرجعفر باقروف     دستگاه حزب،   ۀ شورای متحد   و دموکرات
  )226 /1 :1363ای،  خامه(. اصلی بودند

یکـی  . کنـد   دو گروه را از یکدیگر متمـایز مـی          این دوگانگی،  ۀلو نیز دربار   دکتر جهانشاه 
ودند و بعدها معلـوم شـد اسـتالین در    باقروف که سرراست وابسته به استالین ب ـ  گروه بریا

دیگـری گـروه   . گیر بریا بوده استۀ دموکرات آذربایجان زیر تلقین پیرابطه با تشکیالت فرق  
کی به مبـانی حزبـی و       وی مردی اندیشمند و متّ    .  در رأس آن بود    مولوتفاصولی حزب که    

 به جز   ، دستگاه رهبری  با وجود این، گروه دوم در استالین و       . المللی بود  اصول بین به  بند  پای
تاز  ه به ترتیب استالین، بریا و باقروف یکّ       ،بنابراین.  تأثیر چندانی نداشت   ،تحت شرایط خاص  

  )170: 1380،  افشارلو جهانشاه(. شدند میدان در تمام امور شوروی محسوب می
ت که با مراجعـت کافتـارادزه بـه شـوروی و عـصبانیّ             این به هر حال، آنچه مسلّم است     

قیت وی در امر امتیاز نفت شـمال ایـران، اسـتالین تـصمیم گرفـت                ن از عدم موفّ   استالی
اش را از تهران دسـت خـالی بـه مـسکو             دولت پهلوی را که به نظر او گستاخانه فرستاده        

یان شد، هر    آذربایجان نما  ۀاین گوشمالی به زودی در غائل     . برگردانده بود، گوشمالی دهد   
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 ، وی در ایـن راسـتا    . گـردد   بـاز مـی    هماجرا بـه گذشـت    های این     ریشه ،چند که اشاره شد   
ران و  خاذ تصمیم مـشترک در مـورد ایـ        باقروف را به کاخ کرملین فراخوانده، در جهت اتّ        

 دمـوکرات در آنجـا بـسته        ۀ فرقـ  ۀکنـد و سـرانجام نطفـ        مذاکره می  ،چگونگی اجرای آن  
؛ مقایـسه کنیـد     110: 1385ناصحی،  (. گردد ری برای رهبری این فرقه نامزد می      و پیشهشود و    می

از نظر استالین، به دالیل زیر حزب توده برای انجام ایـن   )47 ـ  48: 1386صدری و نیکبخـت،  : با
  :ت مناسب نبودمأموریّ
  . خودۀت چند سالالیّق بودن حزب در دوران فعّ ناموفّ.1
  . از دست رفتن اعتبار و ارزش آن.2
  . کنار کشیدن بعضی اعضای حزب از حزب.3
  .خالفت برخی از اعضای حزب با حزب م.4
 بـه دلیـل داشـتن       ،ی با حزب   مخالفت مالکین و صاحبان صنایع و حتی مردم عادّ         .5

  )110: 1385ناصحی، (. عقاید غیرمذهبی و مرام اشتراکی اعضای حزب
 دمـوکرات ادغـام و      ۀبنابراین، به نظـر اسـتالین الزم اسـت کـه حـزب تـوده در فرقـ                 

صـدری و   (.  تا بتواند افکار عمـومی را بـه خـود جلـب نمایـد              تشکیالت جدیدی ایجاد شود   

 دمـوکرات   انتخاب عنوان)158 ـ  159: 82 و 80 ۀ؛ سند شمار144: 67 و 66 ۀ سند شمار،1386 نیکبخت،
ـ       ۀاین کلمه از دور   . جهت نبود   بی ،برای فرقه  سن شـهرت شـناخته      مشروطه به بعد بـا حُ

  .کار برده بود خیابانی برای حزب خود به محمّدشده و شیخ 
 ۀت آن است که فرق    ریزی تشکیالت جدید، واقعیّ    به رغم تالش برای وانمود کردن پی      

 ،بسیاری از رهبـران   . شود شده محسوب می    بازسازی ۀ همان حزب تود   ،دموکرات به نوعی  
 آن دسـته    ،ذربایجان به ظاهر  آ دموکرات   ۀ کنار گذاشته شدند و فرق     علی امیرخیزی مثل  

 ،رد کـرد  طـ  ،خواندند مسئول می  طلب و غیر    که آنها را عناصر فرصت     از اعضای حزب توده   
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و منـد بـه اصـالحات بودنـد          شـدگان، افـراد عالقـه       طـرد  ، ولی در واقـع    )60: 1383حسنلی،  (
  .تافتند نمیها را بر  مخصوصاً روس،وابستگی به دیگران
ز تبریـز    آذربایجان، ا  ۀ، دبیر تشکیالت ایالتی حزب تود     صادق پادگان در همین راستا    

به تهران آمد تا موضوع تشکیل فرقـه و جـدا شـدن تمـام سـازمان حـزب دمـوکرات در            
ناصـحی،  (.  به اعضای حزب توده ابالغ نماید      ، با موافقت شوروی   ، را از حزب توده    آذربایجان

 همچنین نمایندگانی از طرف فرقه از تبریـز بـه زنجـان مأموریـت یافتنـد تـا            )114: 1385
 مرکـزی  ۀالع کمیتـ  را به اطّۀ دموکرات  زنجان در فرق   ۀ حزب تود  موضوع ادغام تشکیالت  

 بارهـا  ، زنجـان، بـا ایـن درخواسـت    ۀگرچه رئیس تشکیالت حزب تود . آن حزب برسانند  
 سرانجام ایـن درخواسـت      ،ر شوروی های مکرّ  ولی به دلیل فشارها و تهدید      ، کرد مخالفت

  )122: همان(. پذیرفته شد
توانست  بغرنجی گرفتار شده بود؛ زیرا از یک طرف نمی        به هرحال، حزب توده در شرایط       

کرد، با توجه بـه تـرس از افکـار عمـومی و خـشم                 قومی و زبانی که فرقه تبلیغ می       ۀبا مسئل 
 آشـکار شـوروی از فرقـه،    دولت، همسویی نشان دهد و از طرف دیگر، با توجـه بـه حمایـت           

   )322 :1381ای،   مرادی مراغه؛51: 1353زنگنه، (. زدتوانست به مخالفت با آن برخی نمی
ـ   ،گیری فرقه  چه شکل  گر ،کهآن  کالم ۀخالص  ایـران صـورت     ۀالع حـزب تـود     بدون اطّ

ت ابراز نارضـایتی کـرد و در   شدّه  لع شد رهبری ب    که حزب مطّ   ،گرفت و حتی پس از آن     
کـه   و متذکر شد     )68: 1366طبری،  . (به نامید ای به استالین وقوع این حادثه را غیرمترقّ        نامه

زاده،  ؛ موسـوی  62: 1357کـشاورز،   ( ،رسـاند   حزب توده و هم به شوروی زیان می         هم به  ،این کار 

ـ    اما واقعیّ)150ـ  151: 1381 سبت بـه ایـن   ت آن است که مخالفت و اعتراض حـزب تـوده ن
 ۀنجامید و حزب با تغییر موضع، دستور داد که اعضای آن به فرق            حادثه خیلی به طول نی    

 حتی کار بدانجا رسید که نمایندگان حزب تـوده          )126: 1368اسکندری،  (. دموکرات بپیوندند 
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ذربایجـان نهـضتی از یـک       آ ۀ ضمن تأکید بر این موضوع کـه غائلـ         ،در مجلس چهاردهم  
کردنـد، هـر     ب مـی  هام دخالت شوروی را در استان آذربایجان تکذی       حد است، اتّ   متّ جبهۀ

ثه و سیاست خارجه شـوروی را انکـار         چند که به سختی قادر بودند ارتباط بین این حاد         
 تشکیل فرقه، حزب توده حاضر      ۀیاوّل گرچه در مراحل     ، بدین ترتیب  )1368اسکندری،  (. نمایند

در ایـن بـازی سیاسـی از        به قبول شرایط پیش آمده، به دلیل نادیده گرفتن نقـش حـزب              
ا کنار گذاشت و     مخالفت با فرقه ر    ، لیکن بعداً زیر فشار مقامات شوروی      ، نبود جانب شوروی 

 دمـوکرات، مـشکالت     ۀ کرد که علت اصلی قیام فرقـ       عابه حمایت از آن پرداخت و حتی ادّ       
؛ 116: 1385ناصـحی،  (.  حاکمـه ایـران دارد  ۀاقتصادی و سیاسی است که ریشه در فـساد طبقـ         

تـا فروپاشـی،   ؛ سیاست و سازمان حزب تـوده، از آغـاز   320 ـ 323: 1381ای،  ؛ مرادی مراغه47 ـ  48: 1383حسنلی، 

حـزب تـوده پـشتیبان و     «کهر این مبنی بجان فوران با این حساب، تحلیل )166 ـ  167: 1370
 امـا   ، ممکن از فرقه دور بماند     د که در حدّ   استش آن بو  ی س ،ق کامل فرقه نبود؛ برعکس    مشوّ

  )412: 1378فوران، ( .ل دارد، جای تأمّ»به انتقاد علنی از آن نپردازد
 توجه به جمـع بـودن       با. وری ابالغ کرد   شنهاد استالین را به پیشه    باقروف به زودی پی   

ـ  ۀ مسکو، سابق  ی از جمله فراغت از تحصیل از دانشگاه توکو        ،ها در او   ای ویژگی  پاره یش ب
اش در مجلـس چهـاردهم،       ی بودن از رد شـدن اعتبارنامـه       از ده سال زندانی بودن، ناراض     

 ن داشـت  هـایی همچـون عـدالت و آژیـر،         و نویسنده و صاحب امتیاز روزنامـه      صاحب قلم   
 مبـارزه بـا      بـه  مند بـودن   ت اجتماعی خوب در میان طبقات مختلف مردم و عالقه         موقعیّ

: 1381ای   مرادی مراغـه  (. شد وری بهترین گزینه محسوب می     تردید پیشه  حکومت مرکزی، بی  

 امتنـاع کـرد؛     یبه طور جدّ  هبری فرقه    وی در ابتدا از قبول ر      )281 و   265 و   197 و   128 و   12
ت که منـسوب بـه او اسـت بـه درسـتی ایـن               ااین عبار . شناخت ها را خوب می     زیرا روس 

  :دهد حقیقت را نشان می
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های  گیرند، آدم خود ما را به بازی میها که امروز به منظور پیشبرد اهداف سیاسی        این روس 
اد سیاسـی کـرد، آنهـا       به آنهـا نبایـد اعتمـ      . شناسم من اینها را خوب می    . ستندمورد اطمینان نی  

روی  رارق شدن در آب، پایش ت میمون شباهت دارد که هنگام غتشان به محبّمحبّ. گرند معامله
  )112: 1385ناصحی، . (کشد ب بیرون میآگذارد و خود را از  اش می سر بچه

 خانم  از جمله  رخیوری است که ب    خاذ چنین مواضعی از جانب پیشه      اتّ شاید به دلیل  
و نظـام سوسیالیـستی       این باورند که او به رغم اعتماد بـه انقـالب اکتبـر              بر نجمه علوی 

طلبـی از    هـای تجزیـه    آن هم تـا مرز     ، ایران ملّیشوروی، حاضر به زیر پا گذاشتن منافع        
 چیزی  ،فاق افتاد وری، آنچه در عمل اتّ      پیشه ۀاما صرف نظر از سابقه و پیشین      . کشور نبود 

 آذربایجان از ایران نبـود،      ۀافتن امور به سمت تجزی    جز خیانت به مردم و کشور و سوق ی        
ـ ، فرقه به باور کسانی چون علویۀخواه او و سایر اعضای برجست     ط شـوروی   ندانسته توسّ

  .خواه از همان ابتدا دانسته به خیانت تن داده باشند  باشند،به بازی گرفته شده
ت رهبـری فرقـه وادار   ولیّ او را به پذیرفتن مسئ،های خود اما سرانجام باقروف با حرف  

ای بـه     رسماً با انتشار بیانیـه     1324 شهریور   12وری پس از ورود به تبریز، در         پیشه. کرد
 دمـوکرات  ۀه تأسـیس فرقـ   مـادّ  12مـه و    دو زبان فارسی و آذری مـشتمل بـر یـک مقدّ           

انجمـن  «ملـه    از ج  ،هـای چـپ     سـایر گـروه    ، کرد و تا چنـد روز بعـد        آذربایجان را اعالم  
، »های کارگری استان آذربایجان و تـشکیالت ایـالتی حـزب تـوده             حادیهاتّ«،  »انآذربایج

  )81: 1380مقصودی، (.  به فرقه پیوستند،بدون مشورت با تهران
ــ، فرقــه، چنــد نکتــهۀدر مرامنامــ ت مــدنی بــرای  از جملــه آزادی داخلــی و مختاریّ

دن عایـدات   آذربایجان، تدریس زبان ترکـی، نپـرداختن مالیـات بـه مرکـز و صـرف کـر                 
ان زنـدگی   ف امـالک اشخاصـی کـه در خـارج از آذربایجـ            آذربایجان در خود آنجا، تـصرّ     

: 1383حـسنلی،  (. کنـد   جلـب توجـه مـی   ،های ایـالتی و والیتـی   کردند و تشکیل انجمن    می

رهبر آذربایجان و اصرار    » تملّ «ۀ کاربرد کلم  ، در واقع  )193ـ195: 1381زاده،   ؛ موسوی 114ـ121
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آلود  این نگاه شک. برانگیز بود لمیز و تأمّآ  از همان ابتدا ابهام،مال زبان ترکی استعبرفرقه 
 1324 در آذر    ای   آذربایجـان و صـدور اعالمیـه       ۀ با تـشکیل کنگـر     هابه اهداف فرقه، بعد   

 که   بود  به چند نکته اشاره شده     ،فانه به یقین منفی تبدیل شد؛ زیرا در این اعالمیه         متأسّ
  :قابل هضم نبود ای برای هیچ ایرانی

  . استناد به منشور آتالنتیک.1
  . آذربایجانملّی مجلس .2
  . آذربایجانملّی حکومت .3
   .ت آذربایجانملّی زبان و .4
؛ 63: 1379فرامـرزی،   (.  تبدیل تمام دفاتر و تدریس در مکاتبات بـه زبـان آذربایجـانی             .5

  )223ـ226: 1381زاده،  موسوی؛ 52-56: 1353؛ زنگنه، 257ـ258: 1368ذوقی، 
 ، آنهـا در عمـل     اجـرای  آذربایجان و سـپس      ۀ کنگر ۀتصریح چنین مواردی در اعالمی    

سایر اقدامات فرقـه از قبیـل       . ت خارجی و سرسپردگی فرقه به شوروی است       بیانگر ماهیّ 
دریافت سالح از شوروی، انتخاب استاندار و تـسلیح مـردم، تـالش بـرای تـدوین قـانون                   

یجان، انعقاد قرارداد همکاری متقابـل بـا حکومـت دمـوکرات            اساسی جداگانه برای آذربا   
هـای نظـامی    ف و اشغال بسیاری از شهرهای آذربایجان، ممانعـت نیـروی    کردستان، تصرّ 

ذربایجـان و خلـع     آهای ارتش به سمت قزوین، زنجان و سـپس           شوروی از حرکت ستون   
کردن قوای شـهربانی     صدای آذربایجان، محدود     ۀط آنها، توقیف روزنام   سالح مالکان توسّ  

نهـا بـا   آو ژاندارمری و تغییر اونیفورم ارتش و هماهنگ و یکسان کردن درجـات نظـامی       
 به امر قضا به صورت مستقل از دولت مرکزی          ندرجات نظامی همسایه شمالی و پرداخت     

 ـ  260: 1368ذوقـی،  (. ها است  به روسۀ دموکرات برای تأیید وابستگی فرقنیز دالیل دیگری

  )58 ـ 59: 1386؛ صدری و نیکبخت، 9 ـ 10: 1353؛ زنگنه، 159: 1361دنی، ؛ م259
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 به دکتر جاوید برای نـشان       1325آذر   7لطنه در تلگراف سوم خود در تاریخ        السّ قوام
 تهـران در    اقداماتی از قبیل تـشکیل دولـت مـستقل از         به  دادن وابستگی فرقه به خارج،      

وزیر و سنگربندی در زنجـان       ری به عنوان نخست   و و انتخاب پیشه   آذربایجان، تعیین وزرا  
ۀ  گرچـه فرقـ  )435 ـ  436 و 87: 1379فرامـرزی،  (. کنـد  و جلوگیری از حرکت ارتش اشاره مـی 

 به تثبیـت اوضـاع پرداخـت و         ، پس از به دست گرفتن قدرت، با اعدام تعدادی         دموکرات
 ،دارد  واا بـه تـسلیم  حتـی پادگـان تبریـز ر     قرار کند و    ت را در آذربایجان بر    توانست امنیّ 

ــا ایــن امــر )256 ـ   259: 1381زاده،  ؛ موســوی55 و 44: 1381، مجتهــدی( ــد د بــی ام  ۀر ســایتردی
 بهنـود همچنین  . ر شده بود  ی و معنوی شوروی و دخالت آن کشور میسّ        های مادّ  حمایت

را » هـا  حکومـت فـارس    «، خود ۀوری برای دستیابی به خواست     کند که پیشه   استدالل می 
  ازرا دامــن زد و حتــی» فــارس و تــرک«مــالت خــود قــرار داد، اخــتالف بــین آمــاج ح

مردم ما خلقـی بـزرگ و       «: گوید وری می   وی به نقل از پیشه    .  ترکی دفاع کرد   شووینیسم
لق به هیچ وجه شباهتی به مردم تهران، اصفهان و سایر نقاط ایـران             این خَ . قهرمان است 

  )247: 1366بهنود، (. او فارس نیست و با فارس فرق دارد. ندارد
  
   ۀ دموکرات علل فروپاشی فرق:ب

 خـود، بـه    یها تالیّفعّفرقه با وجود رشد سریع و شتابان در روند اقدامات و            این   چرا  
 فروپاشید؟ بـرای پاسـخ بـه        ی از یک سال و اند     پسف شد و    ناگاه از حرکت و رشد متوقّ     

 فرقـه  ، عواملی که از بیرونِاوّل ۀدست. توان به دو دسته از عوامل اشاره کرد        ال می ؤاین س 
 کـه از    ی دوم، عـوامل   ۀدسـت .  سابق بـود   یبر فرقه اعمال نفوذ داشته و در رأس آن شورو         

  .گیرند ت میئ نشهدرون و در ارتباط با مشکالت ساختاری خود فرق
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   فرقه یدر فروپاش) خارج از فرقه  (ی نقش عوامل خارجـ1
 سـران فرقـه و حـزب        ، آمریکـا  ،یو شـور   :رغیّ چهار مت  ۀ دموکرات  فرق یاگر در فروپاش  

 برای   به ترتیب   باید بیشترین نقش را    ، گرفته شود  مفروض لطنهالسّ  قوام سیاست و     ،توده
ریخت که دولـت     فرو    ی هنگام ۀ دموکرات  زیرا فرق  ؛ در نظر گرفت   اوّلهای چهارم و    رمتغیّ
 فرقه به    این ز شخص استالین تصمیم گرفت حمایت خود را ا        ،ص و به طور مشخّ    یشورو

 در عین حال، آنچه شوروی را به این نتیجه سوق           . قطع کند  ی شورو دلیل تغییر سیاست  
این .  قوام در سیاست خارجی خود بود      ر و ماهرانۀ  خاذ استراتژی حساب شده و مؤثّ      اتّ ،داد

 فـشار   .2. کوشش برای راضی کردن شوروی    . 1: اتژی از سه جزء تشکیل شده است      استر
 .3.  از طریق آمریکا و سازمان ملل برای خارج کردن نیروهایش از ایران        آوردن بر شوروی  
  . دموکرات آذربایجانۀدر برابر حزب توده و فرق» نرمی«و » درشتی«اجرای سیاست 

 مبنی بر تعویق امتیاز نفـت شـمال         ،طور که قبالً اشاره شد، با نظر دولت ساعد         همان
ق، دولت شوروی برای دسـتیابی بـه        مصدّ منفی   ۀتا پایان جنگ جهانی دوم و طرح موازن       

 مخـالف   ، که شخـصی مالیـم و در عـین حـال           بیات از ساعد،    پس.  ناکام ماند  ،این امتیاز 
ه کـه   دزوی در نخستین روز صدارت به کافتارا      .  به قدرت رسید   ، بود ها امتیازخواهی روس 
ل کنـد کـه     تبدی» مشارکت«را به   » امتیاز« پیشنهاد داد که تقاضای      ،هنوز در تهران بود   

  )233: 1366ود، بهن(. ته مسکو نپذیرفتالب
 از   انگلستان هوی با تمایل آشکار ب    .  بر سر کار آمد    حکیمی ، از سقوط دولت بیات    پس
نامان رجال بود و انتخاب او در آن زمان، به خیـال حکومـت و سـفارت انگلـستان                    خوش

وادث نشان داد کـه      اما روند ح   .شد محسوب می ها   کوششی برای راضی کردن آذربایجانی    
 ، در نتیجـه )241 ــ  240: همـان (.  مشکالت نیـست این فراماسون اهل مسالمت، قادر به حلّ 

او بـر   . لقـب داشـت   » شاه  جالد باغ « به نخست وزیری رسید که        به جای او   صدراالشراف
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 و  سـفت هـای     سیاست ،ها و حامیانش در ایران     وزیران قبلی، در قبال روس     ف نخست خال
 بـرای محـدود     ،نیروهای مـسلح را تـصفیه نمـود       » گرای چپ«افسران  : ردخاذ ک سخت اتّ 

ـ  48ل شـد و حـدود        به حکومت نظامی متوسّ    ،کردن گردهمایی عمومی در تهران      ۀ مجلّ
 100 دفتر مرکزی حزب توده را اشغال و بـیش از            ، آزادی را توقیف کرد    ۀوابسته به جبه  

  )267: همان(. دمو از کادر حزبی آن را دستگیر ننفر
 جای او ،بار دیگر.  مجبور کردس چهاردهم، صدر را نیز به استعفاهای مجل بندی جناح

 بـا اتحـاد شـوروی و برخـورد          ،بیـات » مالیـم « رفتار   ۀخاذ برنام او با اتّ  . را حکیمی گرفت  
 برنامـه، سـه     اوّلبرای اجـرای بخـش      وی  . صدر با حزب توده، کار را دنبال کرد       » شدید«

ن شمالی طرفـدار شـوروی واگـذار نمـود و بـرای مـذاکره بـا                 پست وزارت را به نمایندگا    
حکیمی در اجرای بخش دوم برنامه نیـز تظـاهرات   . استالین در مسکو اعالم آمادگی کرد    

ـ            ط ارتـش ادامـه داد و از        خیابانی را ممنوع نمود، به اشغال دفتر مرکزی حزب توده توسّ
 دمـوکرات   ۀ فرقـ  وی همچنـین از گفتگـو بـا رهبـران         . انحالل ایـن حـزب سـخن گفـت        

بخـش    حکیمی در کسب اکثریت مجلـس نتیجـه        ۀگرچه برنام . آذربایجان خودداری کرد  
هـا اعـالم     روس،بـرعکس . بود، ولی نتوانست مخالفت و دشمنی شوروی را کـاهش دهـد    

: 1378آبراهامیـان،   (. توانند باب مذاکره را باز کنند و بـس         لطنه می السّ کردند که فقط با قوام    

 بلکـه مخالفـت     ،یداجام حکیمی هم که نه تنها نتوانست با شوروی کنار بی           سران )272ـ278
  .انگلیس را هم برانگیخت، از گردونه قدرت کنار زده شد

ها و به دست  نخستین تالش وی دلجویی از روس. دلطنه رسیالسّ این بار نوبت به قوام  
وی از ایـران    هـای شـور     خروج نیروی  ۀ دنبال کردن مسئل   ،حالآوردن دل آنها و در عین       

 دولتین آمریکا و انگلیس ارتش خود را از ایران خـارج  ،ربود؛ زیرا با فرا رسیدن موعد مقرّ     
متعاقـب ایـن    . کـرد   مـی   ولی شوروی از بیرون بردن قـوای خـود اسـتنکاف           ،کرده بودند 
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. شکایت نمـود  ت سازمان ملل     دولت قوام از شوروی در شورای امنیّ       ،ها گیری روس  موضع
گلیس بر دولت شـوروی، سـرانجام       ویژه فشار آمریکا و ان    ه  المللی ب  های بین به دلیل فشار  

ها حاضر به قبول مذاکرات مستقیم بـرای رفـع اختالفـات میـان ایـران و شـوروی                    روس
هـا بـا ایـن       ایجـاد شـرایط جدیـد، روس       ، در حالی که تا قبـل از طـرح شـکایت و            شدند

  )328  و325 و 214: 1353 لنزوسکی،(. کردند  مخالفت می،درخواست دولت ایران
تی وارد مسکو شد و پس از مذاکرات        لطنه همراه با هیئ   السّ متعاقب قبول مذاکره، قوام   

 بـه توافـق رسـید و بـین او و     15/1/1325بسیار، سرانجام بـا دولـت شـوروی در تـاریخ         
تـرین مفـاد     سادچیکوف، سفیرکبیر دولت شوروی، قراردادی تنظیم و امضاء شد که مهم          

  :ند از بودتآن عبار
 خاک ایران   ، در ظرف یک ماه و نیم      1325 نیروهای ارتش سرخ از تاریخ فروردین        .1

  .نمایند را تخلیه می
 قرارداد ایجاد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی و شرایط آن از تـاریخ فـروردین        .2

  .انقضای هفت ماه، برای تصویب به مجلس پانزدهم پیشنهاد خواهد شد  تا1325
آمیز برای اجـرای      ترتیب مسالمت  ،به آذربایجان چون امر داخلی ایران است       راجع   .3

اصالحات بر طبق قوانین موجود و با روح خیرخواهی نسبت بـه اهـالی آذربایجـان بـین                  
؛ لنزوسـکی،  111: 1379؛ فرامـرزی،  226 ـ  227: 1385ناصـحی،  (. دولت و اهالی آنجا داده خواهد شد

1353 :329(   
ای بـرای اسـتالین فرسـتاد کـه در آن             محرمانه ۀخاک شوروی، نام  قوام قبل از ترک     

 پانزدهم مجلس شورای ملّی و جریان حـوادث         ۀاشاره شده بود که برگزاری انتخابات دور      
فقین ارتباط کامل دارد     ایران از قوای شوروی و سایر متّ       ۀآذربایجان ایران با موضوع تخلی    

 ۀتخلیه ننمایند امکان برگـزاری انتخابـات دور  فقین خاک ایران را    و تا زمانی که قوای متّ     
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خوب است دولت شوروی با ایـران        ،بنابراین برای رفع این مشکالت    . پانزدهم وجود ندارد  
. ویژه ایران را تخلیه نماید تا امکان برگزاری این انتخابات فـراهم شـود             ه  همکاری کند، ب  

  )443: 1381زاده،  موسوی(
، نماینده ایران در سازمان     حسین عالء ن و شوروی،    های ایرا   از توافق میان دولت    پس

هـا   اکنون کـه روس . ت پس گرفت شکایت ایران را از شورای امنیّ،ملل، طبق دستور قوام 
 یعنی امتیاز نفت شمال دست یافته بودند، به سادگی ،به گمان خودشان به مقصود اصلی  

ه جالب است ک  . ر دادند  و حوادث آذربایجان تغیی    ۀ دموکرات سیاست خود را در قبال فرق     
اوضاع کنونی را درست ارزیـابی      وری، به او نوشت که شما         پیشه ۀاستالین در پاسخ به نام    

 مـا   ،ت فعلـی  با وضعیّ . وردهای انقالبتان وجود ندارد   کنید و اکنون امکان حفظ دستا      نمی
  )234 ـ 235: 1385ناصحی، (. توانیم نیروهای خود را در خاک ایران نگه داریم نمی
 ۀدموکرات آذربایجـان وجـه المـصالح      ۀ  دین ترتیب، پس از یک سال کشمکش، فرق       ب
 ۀآزادی مردم آذربایجان را قربانی وعـد      شعار  ها   روس قوام قرار گرفت و     استالین و  ۀمعامل

سـعی بـر آن داشـتند    ، ملّـی ت  آنها ضمن نقض حاکمیّ  )17 :1386فـرزاد،   (. ندنفت قوام کرد  
 کـسانی را کـه      ،افسران ارتش سرخ  .  را نیز درهم بشکنند    ب ملّی مردم  و تعصّ  رق ایرانی عِ

. دادنـد  کردند مورد تعقیب و پیگرد قـرار مـی          بدگویی و مخالفت می    ۀ دموکرات قعلیه فر 

  )55: 1386صدری و نیکبخت، (
خـود   دیگر استراتژی خود، کوشید تا       لطنه برای پیشبرد بخش   السّ از سوی دیگر، قوام   

ی کار جدیـد، از مالکـان خواسـت       مطابق قانون مترقّ   ،تدول. به جناح چپ نزدیک کند    را  
 حزب توده آزادی عمل بیشتری یافت و سه         . محصول را به دهقانان بازگردانند      درصد 15
های بازرگانی، بهداری و آموزش و پرورش به عنـوان وزیـر منـصوب               خانهای در وزارت   توده
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رشت و انزلی عمالً در دست       شهرهای صنعتی آبادان، اهواز، اصفهان، ساری،        ۀ ادار .شدند
  )423: 1381ای،  ؛ مرادی مراغه418: 1378فوران، (. حزب توده قرار گرفت

از .  برای قـوام فـراهم شـده بـود         ۀ دموکرات  شرایط برای سازش با فرق     ،اکنون به نظر  
براساس قرارداد منعقـده    . ت رسید فرقه به سازش موقّ   این   با   1325رو، در خرداد ماه      این

را به جای شورای    »  آذربایجان ملّیحکومت  «،  ر شد که حکومت مرکزی    مقرّ ،بین طرفین 
ها را که عامل شورش       و فدائی  ،را به جای انجمن ایالتی    » ملّیمجلس   «،ایالتی آذربایجان 

همچنـین حکومـت مرکـزی      . ت بشناسد ی به رسمیّ  تی محلّ  به جای نیروهای امنیّ    ،بودند
ان را از میان فهرست تنظیمـی انجمـن ایـالتی            استانداران آذربایج  ،پذیرفت که در آینده   

ی را انتخاب نمایـد؛     انتخاب کند؛ به شورای ایالتی اجازه داد تا رؤسای ادارات دولتی محلّ           
 درصد از درآمدهای مالیاتی آذربایجان در خود استان به مـصرف برسـد؛ در مـدارس                 75

 دو زبـان آذری و فارسـی        ها و در ادارات دولتـی از هـر         زبان آذری و در دادگاه    ابتدایی از   
 رسماً تصویب کند    ،استفاده شود؛ توزیع اراضی در بین دهقانان را به دست شورای ایالتی           

و قانون انتخابات جدیـدی مبنـی بـر اعطـای حـق رأی بـه زنـان و افـزایش نماینـدگان             
: 1378آبراهامیـان،   (.  به مجلس پانزدهم تسلیم کنـد      ،ت آن استان  آذربایجان بر حسب جمعیّ   

  )331: 1353 با لنزوسکی، :؛ مقایسه کنید283
زمانی که وی احساس کرد شرایط تغییر یافته، بـه          . اما این سیاست قوام دیری نپایید     

ای  اسـتانداران تـوده   .  چرخش ایجـاد شـد     ،طور کامل در موضعش نسبت به جریان چپ       
کابینـه کنـار    ای را از     های تهران، اصفهان و کرمانشاه را برکنار کرد و وزیران تـوده            استان
حتی وی دست به .  نبود طرفداران شورویها و ای د او، خبری از توده مجدّۀیندر کاب. نهاد

پ را ممنـوع  های چـ  های کارگری زد و نشریه     حادیهاالن اتّ توقیف اعضای حزب توده و فعّ     
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؛ مقایـسه   419: 1378فوران،  (. های حسّاس، حکومت نظامی اعالم داشت      اعالم کرد و در استان    

  )269: 1366؛ بهنود، 289 و 282: 1378آبراهامیان، : ید باکن
 بـه   ،در این فضای جدید، قوام روابط خود را با تبریز کاهش داد و سرانجام در آذرماه               

ها مبنی بـر توانـایی       بینی به رغم بعضی پیش   . ارتش اجازه داد تا به آذربایجان حمله کند       
هـای   انـدازی جنـگ    ت مرکزی و امکان راه     فرقه در برابر هجوم قوای دول      های باالی فدائی 

مت و مبارزه به    وری مبنی بر مقاو    د و دستور پیشه   رخ ندا فاقی   اتّ ،چریکی شدید، در عمل   
ترین دلیل پیش آمدن این وضعیت، دستور دولت شوروی مبنـی بـر              عمده. جایی نرسید 

ـ               ۀ دموکرات سازش فرق  ه امتیـاز    با دولت مرکزی و تسلیم در برابر او به امیـد دسـتیابی ب
 از یاد نبریم که اغلـب سـران فرقـه، بـه             ، به عالوه  )276 :1386فرزاد،  (. نفت شمال ایران بود   

غـالم  . های اعزامی مهاجرین ایرانی به شوروی بودند        گروه ۀویژه مسئولین نظامی، در زمر    
وری از ایـن      و خـود پیـشه     زاده سـلطان ،  حیدر عمو اوغلـی   ،  »یانشدان« معروف به    یحیی

حتـی از نظـر      )10: 1381 ای، مرادی مراغـه  : ؛ مقایسه کنید با   23: 1386صدری و نیکبخت،    (. دجمله بودن 
، رئـیس مجلـس ملّـی       شبـستری ، وزیـر کـشور، و       جاویـد ،  حسین فرهنـگ  بعضی چون   

بـه همـین   . آذربایجان، در خفا با سفارت آمریکا در تهران و شاه ارتباط مستقیم داشـتند    
  )696: 1386فرزاد، (. دستور آزادیشان را صادر کرد شاه ،دلیل، بعد از دستگیری آنها

 ضرورت ورود ارتش به آذربایجان بـرای        ۀقیت و به بهان   بدین ترتیب، قوام توانست با موفّ     
 نیروهـای نظـامی دولـت مرکـزی را وارد           1325برگزاری انتخابات مجلس پانزدهم، در آذر       

ای از سـران حـزب دمـوکرات و از           ه تبریز را اشغال نمود و عدّ      ،قوای دولتی . آذربایجان کند 
وری به شوروی گریخت و چندی بعد انتشار یافت          جمله دکتر جاوید بازداشت شدند، پیشه     

تعداد زیادی از حامیان فرقه به      .  اتومبیل در باکو کشته شده است      ۀکه وی ضمن یک حادث    
  )420: 1378، فوران(. ای هم کشته یا بعداً زندانی و اعدام شدند هشوروی فرار کردند و عدّ
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خـاذ  توان گفت که سه عامل در تسریع و تشجیع قوام بـرای اتّ             بندی می  در یک جمع  
. ر بودنـد  سیاست اعزام قشون ایران به آذربایجان و بر هم زدن وضع موجود در آنجا مـؤثّ               

دانستند که   آنها می .  بود که دولت شوروی از خود نشان داد        ای   ضعف و سستی   اوّلعامل  
سادچیکوف منوط بـه برگـزاری انتخابـات مجلـس پـانزدهم و             ـ    قوام ۀامن اجرای موافقت 

 خـود   ۀ مذکور در آن مجلس است و برگزاری این انتخابات نیز به نوب            ۀنام تصویب موافقت 
 )338: 1353لنزوسـکی،  ( ،در گرو امکان ورود قوای نظامی دولت مرکزی به آذربایجـان اسـت           

هـا   شمال رد و معلوم شد که قوام حتی روس        گرچه بعداً در مجلس پانزدهم قرارداد نفت        
  . را نیز فریب داده است

آغـازگر  . عامل دوم، قدرت انگلیس بود که به صورت شورش ایاالت جنوب نمایان شد   
 بود که به دلیل ترس از قدرت حزب توده، افـراد ایـل خـود را              ناصر قشقایی  ،این شورش 

 و سلطنت، ایران و اسـالم        است یسمالحاد و آنارش  و اعالم نمود که کمونیسم،      کرد  بسیج  
 ،هـا قـرار گرفتنـد      ها که بالفاصله مـورد پـشتیبانی بختیـاری         قشقایی. کنند دید می هرا ت 

کـات اساسـاً بـا       ایـن تحرّ   .خواستار همان امتیازاتی شدند که به آذربایجان داده شده بود         
  )289 ـ 290: 1378آبراهامیان، (. گرفت حمایت دولت انگلستان صورت می

، رئیس جمهور وقت آمریکا، با اعمـال        ترومن. ل سوم دیپلماسی مثبت آمریکا بود     عام
جـورج   )142: 1383 حسنلی،(.  کامل آذربایجان را مطالبه کرد     ۀ، تخلی »قاطع بودن «سیاست  

 روابـط   ،ران ایرانی مدا، سفیر جدید آمریکا، به محض ورود به ایران، با رجال و سیاست            آلن
بـه عـالوه، در فـروردین       . ا در برخورد با شوروی حمایت کـرد        از آنه   و  نمود حسنه برقرار 

 دولت آمریکا به شوروی اولتیماتوم داد و اخطار کرد کـه در صـورت عـدم تخلیـه                   1325
البتـه در مـورد     . ایران از نیروهای شوروی، ارتش آمریکا نیز ایران را اشغال خواهـد کـرد             

ی بسیار.  اختالف نظر وجود دارد    میزان تأثیر و نقش اولتیماتوم ترومن به دولت شوروی،        
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ـ  ای، احسان طبری، کیانوری، اسکندری       خامه از سران حزب توده از جمله انور       ویـژه  ه  و ب
 نیروهـای شـوروی از خـاک ایـران،     ۀخلیل ملکی معتقد بودند که عامل اصـلی در تخلیـ          

 المللـی  هـای بـین    همین اولتیماتوم و فشار آمریکا بر شوروی یا به عبـارت دیگـر رقابـت              
ناصـر   برخـی ماننـد    از سوی دیگـر      )394: 1381ای،   مرادی مراغه (. های بزرگ بوده است    قدرت
در افـزایش   توانـست  زمـان نمـی   نیز بر این باورند کـه واشـنگتن در آن           حسنلی و   ایرانی

 نایی دفاعی ایران به طور محسوس کاری انجام دهد و حتی در مورد اصـل اولتیمـاتوم     اتو
م اسـت   اما آنچه تقریباً مـسلّ )140: 1383؛ حسنلی، 33: 1370ایرانی، (. داردآمریکا تردیدهایی وجود    

 در برابـر    ، شوروی توسّط سیاست عدم تخلیه ایران      نسبت به این است که به هر حال آمریکا        
قـوام بـا اسـتفاده از ایـن         . ها را تحت فشار قرار داد      آن کشور موضع منفی اعالم کرد و روس       

ها برخاسـت و سـرانجام      ای خود را تغییر داد و به مقابله با توده         ۀجویان فرصت، روش مسالمت  
   .ددستور داد ارتش ایران برای نظارت بر انتخابات به آذربایجان اعزام گرد

  
   ۀ دموکرات فرقیدر فروپاش) داخل فرقه (ی داخلل عوام نقشـ2

  عناصـر و عوامـل خـاصّ       یفرقـه، بعـض   این   دخیل در سقوط     یدر کنار عوامل خارج   
 هر چند که در   ،تأثیر نبودند   آن بی  ی فرقه نیز در شکست و فروپاش      یکم بر روح و فضا    حا

 ۀ تـصمیم کمیتـ    . برخوردارند ی، از اهمیت و جایگاه بسیار کمتر      یمقایسه با عوامل خارج   
، موجـب   ی ارتـش مرکـز    یحانه با نیرو  مسلّ  ۀ   بر اینکه مبارز   یکرات مبن و دم ۀمرکزی فرق 

 را در   یالمللـ   صـلح بـین    سـرانجام شـود و      یکا در ایران می    مستقیم انگلیس و آمر    ۀمداخل
در ایـن  .  بـود یحساس چنـین جـو و فـضای    ناشی از ا،اندازد  به خطر می ی شورو یمرزها

 اسـتان   ۀ   از تجزیـ   ی جلـوگیر  یکرد که برا    یاستدالل م     ۀ دموکرات  فرق ،وضعیت نامناسب 
 شـوروی،  دولت مـذکور بـا      دو یآذربایجان به سود منافع انگلیس و آمریکا و برخورد نهای         
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از آشـکارا  حزب تـوده کـه قـبالً         )186: 1364سـپهر،   (. ت نیست نشینی موقّ  ای جز عقب   چاره
زد و   هـر تأییـد مـی      مُ ، اینک بر توجیهـات فرقـه      ،کرد  یحمایت م آذربایجان   یخودمختار
 ی بسیار قو  ی بر یک منطق انقالب    یکرات، مبتن ودمۀ  کرد که این تصمیم فرق      یاستدالل م 

از مبـارزه    ایران در این مرحلـه        و شرایط خاصّ   یالملل ضاع بین و از تحلیل دقیق ا    یاشو ن 
. کند  ی م ی جلوگیر ی ایران بر اثر جنگ داخل     ۀ از تجزی  ، و بدون شک   )1358،  یاسکندر  ( است

وری معتقد بود کـه سـبب اصـلی شکـست فرقـه در ایـن بـود کـه زودتـر بـا                         خود پیشه 
از نظر باقروف، اشتباه فرقـه آن بـود         . ائتالف نکرده است  ی ایران   ی و ملّ  های مترقّ  سازمان

ها و مـردم آن قطـع رابطـه نکـرد، بلکـه              باره با دولت ایران و سازمان      که از آغاز و به یک     
   )65: 1386فرزاد، (. برعکس دست به دست نمود

ــه هرحــال ــا یکــدیگر و در تــشبّ  ،ب ــه  هــم فرقــه و هــم حــزب تــوده همــصدا ب ث ب
 از  یکردنـد کـه شکـست حکومـت آذربایجـان ناشـ            ه، استدالل می   مشاب یها یتراش دلیل

، شـرایط الزم       فرقـه  ی مرکـز  ۀ کمیتـ  ۀبه عقید .  حکمفرما بر این فرقه است     یشرایط عین 
 یل نیافته و فاقد همبستگ دهقانان تشکّهمبارز.  یک انقالب کامیاب فراهم نشده بودیبرا
 در این انقـالب ایفـاء       یا   که نقش عمده   ،حاد دهقانان با کارگران را     اتّ ،به همین دلیل  . بود
کردند که با وجـود      ی ادعا م  ،اندرکاران فرقه  همچنین دست . ساخت یکردند ناممکن م   می

 یمـسلک  و   ی سیاسـ  ۀ و بنیـ   ی سـازمان  یمبـستگ تعداد زیاد کارگران در فرقه، آنها فاقد ه       
 به عـالوه،  . کنند آذربایجان ایفا یشتاز خود را در جنبش انقالب     یاند تا بتوانند نقش پ     یکاف
ـ            برند رنج می ها از بیکاری    نآ  آنهـا   ر، از مزایایشان کاسته شده بود و انضباط دقیق کـاری ب

کوشید تـا اسـتدالل کنـد کـه          عاها، فرقه می  با طرح این گونه ادّ     در واقع    .شد تحمیل می 
 یو تـسلیم شـدن در برابـر نیروهـا         انه  حف کردن عملیات مـسلّ     بر متوقّ  ی مبن تصمیمش
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 ایـران و درک عمیـق از        یبینانه از اوضاع سیاسـ      واقع ی از بررس  ی صرفاً ناش  یکزدولت مر 
  . بوده استینترناسیونالیسم واقعروح ا

ون جنـبش   رناپذیر است، اصل وجود مـشکالت در د        م و توجیه  به هر حال، آنچه مسلّ    
.  شد که بـر فرقـه حکمفرمـا بـود          ینامساعد شرایط   منکرتوان    یشک نم  بی. استمذکور  
 و  ی طبقـات  ی آشـکارا فاقـد آگـاه      ، کـارگر  ۀل نگردیـده و طبقـ      متـشکّ  یان به راست  دهقان

 دهقانـان نـسبت بـه       ی نارضـایت  . بـود  یا   یک انقـالب تـوده     ی الزم برای رهبر   یهمبستگ
 دهقانـان بـا     ،از مرکـز  ی  اعزام ینجا بود که در هنگام ورود نیرو      ات پیش آمده تا بد    وضعیّ

 از فرقه البته مخـتص  ی نارضایت)189: 1364سپهر، (. شور و شوق زیاد به استقبال آنها رفتند 
  و مردم نیز که در مراحل نخستین جنبش کـم           ۀ بلکه روشنفکران و عامّ    ،به دهقانان نبود  

 نسبت به فرقه    یبه زود ،  نادرست یها خاذ روش  به دلیل اتّ   ،کردند  از آن حمایت می   بیش  
فرت آنها را برانگیخت و تـرس       نو   از خشم    ی کردند و موج   یاقدامات آن ابراز ناخشنود    و

  )43 :1360 ،یملک(.  وحشت انداخته آنها را ب، سراسر کشورر بیط شورواز تسلّ
.  زیادی از دست بدهـد     اش را تا حدّ     مردمی ۀ پشتوان ،مشکالت اقتصادی موجب شد فرقه    

ن چون اینا . ها شد  اصالحات ارضی، بازرگانان و صاحبان صنایع را ترساند و باعث فرار سرمایه           
ـ    . ها برسد   سرمایه ۀ نوبت مصادر  ،ترسیدند بعد از اصالحات ارضی     می هـا بـه     اظیشـعارها و لفّ

ای را به این نتیجه رساند که به  هطرفداری از شوروی و رفتار خشن پلیس امنیتی داخلی، عدّ
 مردمی ؛فرقه رانداین  بیشتری از مردم را از ۀاند؛ عاملی که عدّ دچار شده» حکومت وحشت«

  )412: 1378فوران، (. وز از احساسات شدید مذهبی برخوردار بودندکه هن
ت جمعیّهایی از     بخش ،ای و قومی    منطقه ،های زبانی  به هر ترتیب، در حالی که هدف      

داران و   کـرد، اصـالحات اجتمـاعی ابتـدا موجـب جـدایی زمـین              حد مـی  آذربایجان را متّ  
 ،ب مشکالتی گشت و از آن بدتر       موج ،داران شد و بعد هم سیاست اقتصادی فرقه        سرمایه
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های مردم، به خصوص بخش عظیمی از        طلبی در ذهن گروه    همترادف شدن فرقه با تجزی    
 فرقه را بـه فروپاشـی   ،ای جنبش را تضعیف کرد و سرانجام     روشنفکران ایران، پایگاه توده   

  )436: 1381ای،  مرادی مراغه(. سوق داد
عـد مـذهبی و   ویـژه از بُ بـه  د، نیز از جهات متعـدّ هایی از این نوع، علما   عالوه بر مخالفت  

طرفی  خاذ سیاست بی  رغم تساهل فرقه و اتّ    به  .  پرداختند ۀ دموکرات ت با فرق  یّمیهنی، به ضدّ  
در واقـع از   )442: همان(. ق نشد فرقه در جلب همکاری رهبران مذهبی و روحانیون موفّ   دینی،

 توسّـط العمـل در مقابـل آنهـا         کـس نخستین ع  بدو رواج بلشویسم و کمونیسم در ایران،      
 فقط یک نمونه از آن      اکبر مجتهد  میرزا علی اعالن جهاد   . علمای آذربایجان صورت گرفت   

جـام   و فریب افکار عمومی بـا ان        مقامات شوروی برای جلب نظر علما      به رغم تالش  . است
: 1383،  حـسنلی ( ،ی و فرهنگی به اهالی آذربایجـان      های مادّ  اقداماتی از قبیل افزایش کمک    

صـدری و  (. فرقه فتوا صـادر کـرد  این  بر ضد د یونس اردبیلیسیّالعظمی اهللا  آیت، )48 ـ   49

  )63: 1386نیکبخت، 
های مردمی در مقابل فرقـه در بـسیاری از دیگـر شـهرهای آذربایجـان نیـز                   مقاومت
ـ  از سوی دیگر، نقـش       )62ـ73: همان(. نمایان شد   در شکـست    بروجـردی  العظمـی    اهللات  آی

ت و استقالل    امنیّ خلّها مُ  ها را نیز به مانند بهایی      ای  قابل توجه است؛ زیرا وی توده      ،فرقه
 فرقـه بـا   ۀ مشکل مهم دیگر، نوع رابط)66: همـان (. کرد دانست و با آنها مبارزه می     ایران می 

 بلکه همان طور که معلـوم       ،این رابطه نه بر اساس دوستی و همکاری       . دولت شوروی بود  
  )435: 1381ای،  مرادی مراغه(. سپردگی پیش رفت سرشد تا حدّ

 دخیـل   ی و داخلـ   ی عوامل مختلـف خـارج     ۀ دموکرات  بدین ترتیب در فروپاشی فرق    
تـر بـه نظـر        از همـه قـاطع     یبا وجود این، از میان تمام این عوامل، نقـش شـورو           . بودند
 .قوام بود ت تابع و تحت تأثیر دیپلماسی ماهرانه        ، گرچه خود همین نقش، به شدّ      رسد می
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 کـه صـورت   یا  با خارج کردن ارتش سرخ از ایران، به هر دلیل و انگیـزه             یدر واقع شورو  
 از قربانیـان    ییکحقیقت   در   ، به عمر حکومت آذربایجان پایان داد و این حکومت         گرفت،

 ارتـش   ی بـا ورود نیروهـا     .بود» روح واقعی انترناسیونالیسم    « در لفافۀ    ی شورو یدیپلماس
، ثابـت شـد کـه       ی بـدون چنـدان مزاحمتـ      1325 آذرمـاه    21 تبریز در     به یدولت مرکز 

مرگ هـست و بازگـشت        « این شعار که     ی یعن ،کراتودم  ترین شعار فرقۀ     توان معروف  یم
. ل سـاخت  مبدّ» مرگ هست و بازگشت هم هست     « ت تلخ و اسفناک   را به واقعیّ  » نیست

  )395: 1360ملکی، (
  
   نتیجه

شـود کـه از میـان      ی این مقاله، روشن م    ی اصل یحورهاها و م   گرفتن فرضیه با در نظر    
 ی تـاریخ  یهـا  و ریشه » پان ترکیسم   « ، عامل   ۀ دموکرات  فرق یگیر عوامل دخیل در شکل   

از ،  ها و به نـوعی در قالـب شـرایط جدیـد بـاز تولیـد شـد                  ط بلشویک  که بعدها توسّ   ،آن
 ایـن مکتـب، از      یکـر  به عنون وارث ف    ،باقروف.  برخوردار است  ی بیشتر تاولویّ یت و اهمّ

 یور پیشه مالقات    دیدار و مشورت با استالین به      استفاده کرده، پس از   فرصت پیش آمده    
 بـه   وری نیـز کـه     پیـشه . خواند ات آذربایجان فرا می    دموکر ۀرود و او را به تشکیل فرق       می

 انتقام  مستعدّ،ی حزب توده نسبت به و  ی قبل یها یها و بدرفتار   ی سرخوردگ یا  دلیل پاره 
 ،پـذیرد و در نتیجـه   کند ولی سـرانجام آن را مـی    ابتدا با این درخواست مخالفت می  ،ودب

  .دهد کرات آذربایجان را میویل فرقه دمترتیب تشک
از قضا، همین عامل بودکـه نـه        .  بود یاش به شورو    یهای مهم فرقه، وابستگ    یاز ویژگ 

ـ            تنها زمینه و    و طـرح    یانون اساسـ   و قـ   ملّـی ت  بـستر را بـرای انحـراف فرقـه از حاکمیّ
در .  و سقوط آن نیـز گـشت       ی فراهم کرد، بلکه منجر به فروپاش      طلبی  تجزیه های خواسته
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دلیل به نتیجـه رسـیدن       از فرقه، به ویژه به       ی شورو ی و معنو  یواقع با قطع حمایت مادّ    
 امتیاز نفت شمال به ی بر واگذاری مبنیلطنه و قول مساعد والسّ ها با قوام مذاکرات روس

 از ایـران و دسـت کـشیدن از          ی شورو ی قوا ۀنیز به سبب فشار آمریکا جهت تخلی       ا و آنه
که همگی در دستگاه دیپلماسی ـ  یحمایت فرقه و متعاقب آن دادن اولتیماتوم به شورو   

نـشانده در آذربایجـان بـه         عمر این حکومت دسـت     ـ لطنه تبلور یافته بود   السّ ماهرانه قوام 
 کـه از خـارج ریـشه بگیـرد و     یر حرکت و جنبش و قیـام و آشکار شد که ه  پایان رسید 
  . نخواهد داشتی در پی و آبروریزی نکبت و نابود جزی سرانجام،تغذیه شود
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  . روزنه: تهران،1320ـ1357اجتماعی ایران،  ـ تحوالت سیاسی، )1380(، )گردآورنده(مقصودی، مجتبی 
  .انتشارات رواق: تهران  ، خلیل ملکییخاطرات سیاس، )1360(یل، خل  ،یملک

سیاسـت و سـازمان حـزب تـوده از آغـاز تـا              ،  )1370(های سیاسـی،      مؤسّسۀ مطالعات و پژوهش   
  .های سیاسی مؤسّسۀ مطالعات و پژوهش: ، جلد اوّل، تهرانفروپاشی
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، کیل حزب دموکرات ایـران    ، تش های ارتش سرخ   تبریز زیر چکمه  ،  )1381(زاده، جهانگیر،    وسویم
  .زاده نشر موسوی: تهران

ـ       پیشه ۀخ و چهر  ـ آذربایجان در رهگذر تاری    ۀغائل،  )1385(ناصحی، ابراهیم،     ۀوری در آیینـه فرق
  .انتشارات ستوده: ، تبریزدموکرات

؛ از سید ضـیاء     1358 تا آذر    1299 سوم اسفند    ی ایران از کودتا   یها دولت،  )1370(، ناصر،   ینجم
  . ناشر نویسنده:تهران، گانتا بازر

  
  :اتها و نشریّ روزنامه

  .1371، مهر و آبان ایران فردا  ـ
 .1358ماه   خرداد22 و 21 ،روّتهران مص ـ
 .1324 /5 /23 ۀخ، مور630ّ ۀ شمار،رهبر ـ
 .1324 /10 /26 ۀخ مور863ّ ۀ، شمارکیهان  ـ
 .1358 تیر 4 ،مردم ـ


