
 
  یك سند مھم تاریخ معاصر ایران بازخواني

دولت ایران طي یادداشتي پیروزي متفقین را بھ سھ كشور آمریكا، ) 1324اردیبھشت (روز پس از پایان جنگ جھاني دوم  10تنھا 
شوروي و انگلیس تبریك گفت و یادآوري كرد كھ پس از پایان جنگ در اروپا، دیگر لزومي بھ باقي ماندن نیروھاي متفقین در ایران 

پاسخ ماند اما در كنفرانس پوتسدام در  ھر چند این یادداشت بي. نیست و بھتر است این نیروھا ھر چھ زودتر خاك ایران را ترك كنند
 استالین، ترومن و چرچیل در اعالمیھ نھایي موافقت كردند كھ قواي متفقین تھران را تخلیھ كنند و در كنفرانس  ،1324تیرماه 

این نیروھا خاك ایران  1324اسفند  12وزراي خارجھ سھ كشور آمریكا، شوروي و انگلیس براساس یك پیمان سھ جانبھ قرار شد تا 
وري و  اما ھنوز یك روز از صدور این پیمان نگذشتھ بود كھ شبھ نظامیان مسلح با رھبري فردي بھ نام سید جعفر پیشھ. را ترك كنند

ھاي ژاندارمري رادر شھرھاي آذربایجان اشغال و فرقھ دموكرات آذربایجان را  با پشتیباني ارتش سرخ، كلیھ مراكز دولتي و پاسگاه
 . ایجاد كردند

اما . پایان گرفت و آذربایجان نجات یافت) 1325(آذر سال بعد  21البتھ این اشغال با دیپلماسي زیركانھ قوام و ورود ارتش ایران در 
ً در چند سال اخیر در داخل و خارج در پي زنده نگھ ھنوز برخي جریان بار  داشتن خاطره این فرایند خیانت ھاي مشكوك خصوصا
وري یك چھره آزادیخواه تصویر كنند در حالي كھ با انتشار اسناد مھمي كھ در كنفرانس  كنند از سید جعفر پیشھ ھستند و تالش مي

ً روشن شد كھ پیشھ» المللي جنگ سرد طرح تاریخ بین« وري با فرمان مستقیم استالین  در اختیار پژوھشگران قرار گرفتھ است كامال
 . طلبي ایجاد كرده است فرقھ دموكرات آذربایجان را با ھدف جدایي

گرفت بھ  ھایي كھ از سوي بازماندگان و ھواداران این فرقھ تا قبل از فروپاشي شوروي صورت مي باید توجھ داشت تبلیغات و تحلیل
گاه در فكر جدا كردن آذربایجان از ایران نبوده است اما نكتھ مھم در اینجاست كھ پس از  وري ھیچ اي بود كھ گوئي پیشھ گونھ

ً در سالھاي اخیر بازماندگان فكري این جریان بھ ھمراه دستھاي مشكوك، تبلیغاتي را در یك فرایند  فروپاشي شوروي و خصوصا
 . سازد ھا بھ این مھم را آشكار مي اند كھ ضرورت توجھ رسانھ وري سامان داده دار و از جنس اھداف واقعي پیشھ جدید و ھدف

در اختیار پژوھشگران قرار گرفتھ  2000ـ  2002كھ طي سالھاي » المللي وودر ویلسون مركز بین«اسناد منتشر شده از سوي 
است، ھدف استالین از تشكیل این فرقھ و جداسازي آذربایجان و شمال ایران و منضم كردن آن بھ خاك شوروي را تصویر كرده 

ریزي شده را بھ وضوح  این اسناد مھم كھ بھ وسیلھ محقق گرانقدر آقاي كاوه بیات ترجمھ شده، این وابستگي و توطئھ برنامھ. است
 : كاوه بیات در مقدمھ گزارش خود چنین نوشتھ است. سازد آشكار مي

 شوروي در قبال  سھ سند مھم درباره جوانب برنامھ] »المللي جنگ سرد طرح تاریخ بین«اسناد منتشر شده در كنفرانس [از جملھ «
ھاي ریز و دقیق درباره كم و  این اسناد و دستورالعمل. نفت شمال ایران وجود دارد كھ زمینھ ساز بروز بحران آذربایجان بوده است

ظ آشنایي با ماھیت فرقھ، اسناد مھم و در خور توجھي بھ شمار  كیف تأسیس و سازماندھي فرقھ دموكرات آذربایجان، از لحا
گفت و گو  40در فصلنامھ شماره » المللي جنگ سرد طرح تاریخ بین«این اسناد بھ طور كامل بھ ھمراه گزارش كنفرانس » .آیند مي

 : شود اي از آنھا اشاره مي بھ چاپ رسیده است كھ بھ چكیده

  1سند شماره 

شناسي براي نفت شمال ایران  كھ در مورد اقدامات اكتشافي زمین] اتحاد جماھیر شوروي سوسیالیستي[فرمان كمیتھ دفاع دولتي 
یعني پس از پایان جنگ زماني صادر شده است كھ شوروي نھ تنھا تصمیم بھ  1324خرداد  31این فرمان از سوي استالین در . است

این فرمان نواحي شاھي، بابلسر، بندر . ریزي براي ماندن در شمال ایران بوده است تخلیھ شمال ایران را نداشتھ، بلكھ در حال برنامھ
ھاي دریاي خزر و مرزھاي شوروي را در بر  پھلوي، گرگان، آمل، جلفا، زنجان، تبریز، اردبیل، مازندران، رشت و كال ً كرانھ

 . گرفتھ است مي

فضاي اداري و اقامتي الزم را در قزوین و مناطق عملیاتي در اختیار «كند  را موظف مي» رفیق نیولنف«استالین براساس این سند، 
را براي اجراي ... در این دستورالعمل حتي تعداد تراكتورھا، خودروھاي سبك و سنگین، تانكرھا و » .واحد ھیدرولوژیك قرار دھد

 . عملیات مشخص شده است

جمھور وقت آذربایجان  رئیس]دبیر كمیتھ مركزي حزب كمونیست آذربایجان رفیق باقروف «: در آخرین بند این فرمان آمده است
 » .در شمال ایران مسؤول بدانید... را در ھر گونھ كمك و ھمراھي ] شوروي

بار دیگر تقاضاي خود را در مورد تخلیھ قشون خارجي بھ متفقین تكرار  1324شھریور  23دولت ایران طي یادداشت دیگري در 
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در كنفرانس وزیران خارجھ سھ دولت بزرگ كھ چند روز بعد در لندن برگزار شد، طبق پیماني سھ جانبھ، موافقت كردند كھ تا . كرد
بھ این پیمان عمل كردند اما استالین كھ در تیرماه ھمان سال البتھ دولتھاي آمریكا و انگلیس . اسفند ھمان سال ایران را تخلیھ كنند 12

فرمان تشكیل فرقھ دموكرات آذربایجان را خطاب بھ میرجعفر باقروف صادر كرده بود، عمل بھ این پیمان سھ جانبھ را ضروري 
 . آمده است 2این فرمان در سند شماره . دید نمي

  2سند شماره 

 : در سند شماره دو كھ از سوي دفتر سیاسي حزب كمونیست شوروي صادر شده و مھر فوق محرمانھ دارد چنین آمده است

باقروف، صدر كمیتھ مركزي حزب كمونیست ) جعفر(فرمان دفتر سیاسي كمیتھ مركزي حزب كمونیست اتحادیھ شوروي بھ میر «
تیر 15/ ژوییھ  6» اقداماتي جھت سازماندھي یك جنبش جدایي طلب در آذربایجان و دیگر ایاالت شمالي ایران«آذربایجان در مورد 

 . »1324ماه 

مشھور بھ فرقھ دموكرات [» حزب دموكراتیك آذربایجان«یك حزب دموكراتیك در آذربایجان جنوبي بھ نام ... رفیق باقروف ... «
تأسیس این حزب در آذربایجان جنوبي باید با یك . طلب در آذربایجان جنوبي تأسیس كنید با ھدف رھبري جنبش جدایي] آذربایجان

 . »طلب از تمامي اقشار مردم ایران صورت گیرد تجدید سازمان توأمان، بخش جدایي

طلب كھ یك ناحیھ خودمختار ملي كرد را تشكیل دھد،  در میان كردھاي ساكن شمال ایران، براي جذب آنھا در یك جنبش جدایي
 . اقدامات مناسب صورت دھید

ھایشان با سركنسولگري اتحاد جماھیر شوروي در تبریز موظف   یك گروه از فعاالن مسؤول را در تبریز كھ بھ ھماھنگي فعالیت
 » .شود  اف واگذار مي سرپرستي این گروه بھ باقروف و یعقوب. طلب تشكیل دھید باشند، براي ھدایت جنبش جدایي

ھاي رزمي مسلح جھت اھالي ھوادار شوروي ـ تأسیس انجمن دوستان  در این فرمان، واگذاري اراضي بھ دھقانان ـ تأسیس گروه
آذربایجان شوروي ـ انتشار یك نشریھ مصور در باكو براي توزیع در ایران و سھ روزنامھ در آذربایجان جنوبي، تھیھ سھ دستگاه 

ھزار نسخھ ـ تأمین یك میلیون روبل ارز خارجي براي تبدیل  30چاپ و تأمین كاغذ خوب جھت انتشار سھ روزنامھ با تیراژ حداقل 
 . مورد تأكید قرار گرفتھ است... بھ تومان و 

  3سند شماره 

ً محرمانھ شوروي در مورد اقداماتي است كھ باید جھت  روز بعد از سند دوم صادر شده دستورالعمل 8سند شماره سھ كھ  ھاي كامال
ً محرمانھ كھ با موضوع . اجراي مأموریت ویژه در سراسر آذربایجان جنوبي و ایاالت شمالي ایران اعمال شود در این سند كامال

 : تأسیس فرقھ دموكرات آذربایجان صادر شده چنین آمده است

ھاي مؤسس در مركز  براي تأسیس كمیتھ... بھ باكو براي مذاكره فوري سازماندھي شود» كامبخش«وري  پیشھ» وسایل سفر«
 تجار طبقھ متوسط،  و دیگر نقاط در عرض یك ماه كاندیداھایي را از میان عناصر واقعي دموكرات از میان روشنفكران،) تبریز(

ھاي  ھا انتخاب كرده و بھ كمیتھ  احزاب دموكراتیك مختلف و ھمچنین از میان غیر حزبي زمینداران كوچك و متوسط و روحانیون،
ھاي مؤسس فرقھ دموكرات آذربایجان در تبریز، تأسیس  پس از استقرار كمیتھ... مؤسس فرقھ دموكرات آذربایجان وارد كنید

اردبیل، رضاییھ، خوي، میانھ، : ھاي نخست خواھد بود ھاي محلي فرقھ دموكرات آذربایجان، در شھرھاي ذیل از اولویت كمیتھ
ھاي این   براي سازماندھي كمیتھ. زنجان، مراغھ، مرند، مھاباد، ماكو، قزوین، رشت، پھلوي، ساري، بندر شاھي، گرگان و مشھد

 . شھر نمایندگاني را از كمیتھ مؤسس و مركزي اعزام دارید

 : طلب چنین آمده است براي سازماندھي جنبش جدایي 3در سند شماره 

طلب در جھت تأسیس یك منطقھ خودمختار آذربایجاني و یك منطقھ خودمختار كرد با اختیارات  براي شكل دادن بھ یك جنبش جدائي«
ھاي مطبوعاتي و انتشار روزنامھ و ایجاد  ھا و سازماندھي ارگان در این سند دستوراتي جھت تشكیل انجمن» .گسترده اقدام شود

 . چاپخانھ در شھرھاي رشت، رضاییھ و مھاباد صادر شده است

وري و فرقھ دموكرات آذربایجان در آن برھھ زماني را نسبت بھ تمامیت ارضي ایران آشكار  این سندھا بھ وضوح نیت پیشھ
كنند  ھاي خاصي چھ در داخل و چھ در خارج از كشور اھدافي را دنبال مي اما این پایان كار نیست زیرا ھم اكنون جریان. سازد مي
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ھاي اینترنتي  وري امروز با برگزاري جلسات، انتشار نشریھ و فعالیت در سایت ھواداران پیشھ. وري بر آن تأكید داشت كھ پیشھ
اما متأسفانھ واكنش سیاسي، فرھنگي و امنیتي . زند كنند و شبكھ الجزیره نیز بھ آن دامن مي متعدد در تبلیغ این فرآیند تالش مي
اي الزم است بھ اقداماتي اندیشید كھ در سایھ آن ایران  گیرد در این شرایط حساس جھاني و منطقھ مناسبي در این مورد صورت نمي

لذا با توجھ بھ شرایط حساس كنوني، توجھ . طلبانھ دچار آسیب و زیان نشود داراي تكثر قومي و فرھنگي، از چنین تحركات جدایي
ناپذیر است كھ كوتاھي در انجام  ویژه كارشناسي و دلسوزانھ بھ وحدت ملي ایران و آگاھي و بیداري ملي، از ضرورتھاي اجتناب

 . تواند زیانھاي غیر قابل جبراني را براي سرزمین كھن ایران بھ دنبال داشتھ باشد این مھم مي

  1383آذر  14اسماعیل آزادي، روزنامھ ایران، 
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