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 ) ١۴(نگاھی به مداخله دولتھای غربی در امور داخلی ایران و سایر کشورھا

  ھا و چپاولی دیگر؛ فرقه دمکرات آذربایجان تاسیس شد  روس

  الدن اکبری 

در طول قرن نوزدھم میالدی ایران عرصه رقابت و تاخت و تاز قدرتھای بزرگ استعماری عصر یعنی روس و انگلـیس بـود،   

 ١٩٠٧ی تقسیم منافع خود در ایران توافقی حاصل شد کـه بـه قـرار داد    سرانجام اوائل قرن بیستم میان ان دو قدرت برا

آنچه در این قرار داد بیش از ھمه به چشم میاید، حقی است که دو ابر قدرت بمنظـور چپـاول ایـران بـرای     .مشھور است

ا ایـن توافـق، ایـن    شد، حال بـ خود قائل بوده و اگر تا پیش از این، رقابت میان آنھا مانعی بر سر راه دیگری محسوب می

مانع نیز از میان میرفت و ھر یک در منطقه نفوذ خود آزادانه و بدون مخالفت دیگری میتوانست دست به اقدامات دلخـواه  

اوضاع تا شروع جنگ جھانی اول به ھمین منوال ادامه یافت تا آنکه در اواخر جنگ، طومار حکومت تزاری روسیه در . بزند

 .ھم پیچیده شد

راطوری تزارھا در روسیه و روی کار آمدن دولت انقالبـی در آن کشـور بعنـوان یکـی از مھمتـرین حـوادث قـرن        سقوط امپ 

تشکیل دولت اتحاد جمـاھیر شـوروی در مرزھـای شـمالی     . بیستم ، تاثیرات عمیقی بر کل نظام بین الملل برجای نھاد

سـت روابـط خـارجی ایـران را بعنـوان دولتـی ضـعیف و        ایران و تقابل آن با دولتھای غربی، بیش از ھر عامل دیگری میتوان

    .سقوط کرده در حوزه پیرامونی نظام جھانی تحت تاثیر قرار دھد

ایران مشغول بودنـد، لـیکن در     که کمونیستھا در شمال رود ارس پنھانی به فعالیت علیه در دوران رضا شاه پھلوی، با آن

، دولت شـوروی آن عـده از   ١٩٣٨تنھا در سال . خورد به چشم نمی ظاھر تالشی بمنظور عملیات خصمانه از سوی آنان

دولت شوروی را بپذیرند به ایران بازگردانید و در بـین آنـان عوامـل و      ایرانیان ساکن قفقاز را که حاضر نشده بودند تابعیت

. ول شـدند ایـن جاسوسـان در شـھرھای مختلـف بـه کارھـای عـادی مشـغ        . جاسوسان خود را نیـز بـه ایـران وارد نمـود    

شـکل گیـری فرقـه دمـوکرات      بود که نقش بسیار مھمـی در  )معروف به دانشیان(معروفترین این جاسوسان غالم یحیی

   »١.» ای را تحت نظر داشت آذربایجان ایفا نمود و بعدھا نیز در شوروی، ھمه فراریان فرقه دموکرات و توده

ت پانزده روز بعد از انتشار منشور آتالنتیک که طـی آن  درس) ١٣٢٠سوم شھریور(١٩٤١سحرگاه روز بیست و پنجم اوت 

چرچیل و روزولت، آزادی و اسـتقالل و حـق تعیـین سرنوشـت را بـرای کلیـه ملـل جھـان بـه رسـمیت شـناختند، کشـور             

ھایی کـه   طرف ایران از شمال و جنوب مورد تجاوز قرار گرفت و نیروھای شوروی و انگلستان با توسل به ھمان شیوه بی

   » ٢.»دادند، به ایران حمله کردند منان خود نسبت میبه دش

طورمخفی با دولت محمد ساعد برای گرفتن امتیاز نفت وارد مـذاکره و   متحده امریکا به در طول دوره اشغال، دولت ایاالت

رجـه اتحـاد   وگوھای دور از نظر نگذشته بود که کافتارادزه، معاون کمیسـاریای خا  ھنوز چندروزی از آن گفت. وگو شد گفت

طورناگھانی وارد ایران شد و از دولت ساعد تقاضـای دریافـت امتیـاز نفـت شـمال را       جماھیر شوروی سوسیالیستی، به

   !طورکامل برگھا رو شد و عوامل اجانب ناچار شدند علنا نقاب از چھره کریه خود برگیرند نمود و از ھمین تاریخ بود که به
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دنبال ورود کافتارادزه، حـزب کمونیسـت تـوده دمونستراسـیون عظیمـی در زیـر سـرنیزه ارتـش سـرخ و بـه حمایـت از             به

تقاضای دولت شوروی به راه انداخت و دکتر رادمـنش، نماینـده فراکسـیون حـزب تـوده، چـه در مجلـس و چـه در میـدان          

ولـی  ! اصطالح سوسیالیستی شوروی برحـذر میداشـت   هبھارستان، مردم و دولت ایران را از درگیری و مخالفت با غول ب

منع مـذاکره  «شدن  اقدام بموقع و جسورانه مرحوم دکتر محمد مصدق، این نقشه خائنانه را نقش بر آب کرد و با تصویب

   .بربادده، خنثی گردید و از بین رفت ، آن توطئة ایران»در مورد نفت

 ١٣٢٣شـنبه دوم آبـان   ضمنا بیان ایـن نکتـه نیـز الزم اسـت کـه قبـل از دمونستراسـیون حـزب تـوده، ابتـدا در تـاریخ سـه            

کافتـارادزه در آن  . آقای کافتارادزه در باغ سفارت شوروی یک جلسه مطبوعاتی تشکیل داد ) ١٩۴۴وچھارم اکتبر بیست(

یاز نواحی آذربایجان و گیالن و مازنـدران و قسـمتی از ناحیـه    دولت اتحاد جماھیر شوروی در نظر دارد امت«: جلسه گفت

وی پس از بیان فوایـد اقتصـادی امتیـاز مـورد     » .سمنان و چند ناحیه از خراسان شمالی و شمال قوچان را تحصیل نماید

می ولـی چنانکـه معلـوم اسـت، دولـت ایـران تصـمی       «: بحث برای دولت و ملت ایران، به سخنان خود ادامـه داده و گفـت  

براینکه مطالعه واگذاری امتیاز را بـه دولـت شـوروی تـا پایـان جنـگ موکـول سـازد، اتخـاذ نمـوده کـه درحقیقـت رد              مبنی

طورآشـکار اظھـار نمـایم کـه تصـمیم فـوق در محافـل شـوروی کـامال           اینجانـب بایـد صـراحتا و بـه    » «.باشـد  پیشنھاد می

وسـیله اتخـاذ    ن عقیده است که دولت جناب آقای ساعد بهافکار عمومی شوروی بر ای. طورمنفی تلقی گردیده است به

در پایـان مصـاحبه، آقـای    » .ای در باب دولت شوروی، در راه تیرگی مناسبات بین دو کشور قـرار گرفتـه اسـت    چنین رویه

یچ نفـع تصـمیم اتخـاذی خـود، ھـ      دولت جناب آقای سـاعد، بـه  «: گوید تھدیدآمیزی می کافتارادزه مانند یک طلبکار با لحن

   نمودن صحت نظریه خود بیاورد؟ تواند برای ثابت ای نیاورده و دولت مزبور چه دالیلی را می کننده دلیل قانع

ونقل مانند قطـار و اتوبـوس و غیـره از     دنبال این مصاحبه بود که حزب کمونیست توده با استفاده از تمام امکانات حمل به

دار له تقاضای شـوروی و علیـه    سلسله تظاھرات دامنه  ای انجام یکسرعت خود را بر مناطق اشغالی قوای شوروی، به

چـون  . کردند در آینده حوادث خـونینی در تھـران واقـع خواھـد شـد      بینی می که ھمه پیش طوری دولت ایران آماده کرد، به

دولـت  و ] کـرد  مـی [صراحت از تقاضای استعماری دولـت شـوروی حمایـت     شدت و درکمال حزب کمونیست توده درنھایت

ھرتقدیر مذاکرات سیاسی نیز بین مقامات دولتین ایـران و شـوروی    نمود و به ایران را پیوسته به شروع انقالب تھدید می

رفـت کـه قشـون اشـغالگر ارتـش سـرخ، تھـران را نیـز          بست و خطرناکی رسیده بود، ھرلحظه بـیم آن مـی   به مرحله بن

  »٣«! اشغال و دولت را ساقط نماید

دولت ساعد  ١٩٤٤در اکتبر .دانیم پیشنھاد شوروی با نظر مساعد مقامات ایرانی مواجه نشد نه که میگو مع ھذا ھمان

ای در مـورد امتیـازات نفتـی صـورت      گونـه مـذاکره   با اعالم آنکه تا پایان جنگ و روشن شدن وضعّیت اقتصاد جھـانی ھـیچ  

اعطای امتیاز نفت، مطرح شد خود نشانی بود از مباحثی که در زمینه . ھا را رد کرد نخواھد گرفت، رسما خواسته روس

  .یک گرایش جدید در سیاست خارجی ایران

به ھر حال مسئله نفت شمال بر کل طرز تفکر شـوروی در ایـن دوره، سـایه افکنـده و در شـکل دادن بـه روابـط ایـران و         

این موضوع با دیگر مسـائلی کـه   . ستای ایفا کرده ا کننده ھای بعد از آن نقش تعیین ھای آخر جنگ و ماه شوروی در ماه

در پیدایش بحران ایران مؤثر واقع شدند، مانند موضـوع تعلـل در فراخوانـدن نیروھـای شـوروی و میـدان دادن بـه حرکـات         

و رویه سرسـختانه   ١٩٤٤مأموریت کافتارادزه در پاییز .طلبانه در کردستان و آذربایجان ارتباط تنگاتنگی داشت خودمختاری

ھـای ضـد انگلیسـی سـنتی در میـان رھبـری شـوروی را کـه در          خالفت با اعطای امتیـاز نفـت شـمال گـرایش    ایران در م

  ھای پـیش از انقـالب ریشـه داشـت از نـو تحریـک کـرد و موجـب بـدگمانی          ھای قدیمی روسیه و انگلیس در سال رقابت
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ضد انگلیسی در جراید شوروی  تبلیغات ١٩٤٥از اواخر سال . ھا نسبت به سیاست دول متفقشان در ایران گشت روس

  »۴«. و نشریات حزب توده به تدریج اوج گرفت

شوروی طرح دیگری را برای اجـرای    کافتارادزه پس از شکست در گرفتن امتیاز نفت شمال به شوروی بازگشت و دولت

حضـور ارتـش سـرخ در    حـزب تـوده بـا اسـتفاده از     .وری از باکو به تبریز وارد شد پیشه. مقصود خود به موقع اجرا گذاشت

  .گفتند  سخن»اتحاد زحمتکشان جھان«تبریز تظاھراتی برپا ساخت که در آن سخنرانان به زبان ترکی با حاضران از

دولت درگیر حوادث آذربایجـان بود،آشـوب     که ١٣٢٣در آخرین روزھای سال .مسأله روز ایران شد»آذربایجان«از این تاریخ،

  .به کردستان ھم سرایت کرد

کرده بود تا بدین وسـیله از راھـی کـه آمریکـا در دوران       بخشھایی از شمال ایران را اشغال ١٩۴١شوروی از سال ارتش 

گرچه شوروی . آن بیش از چھار میلیون تن مواد و کاالھای جنگی به آن کشور فرستاده بود پاسداری کند جنگ بوسیله 

دولـت ایـران را در امـور غیـر       غالی خـود حقـوق حاکمیـت   امضا شده بود موظف بـود در منـاطق اشـ     به موجب پیمانی که

کـه قلـب     ارضی ایران بکوشد، اما از موقعیت سوء استفاده کرد و در آذربایجـان   نظامی محترم شمارد و در حفظ تمامیت

حیاتی میان قفقاز و خاورمیانه بود،شورشـی کمونیسـتی بـه      مناطق اشغال شده از سوی شوروی و یک مرکز ارتباطی

  .انداخت  راه

وی دستورھای خود را توسـط چنـد تـن از    .را به عھده داشت  رھبری شورشیان...کراسنیک سرکنسول شوروی در تبریز

این فرماندھان را مشتی افراد نظامی،که بیشتر تابع اوامر سیاسی بودنـد  . گذاشت فرماندھان شھری به مورد اجرا می

پایه ریزی و با آوردن »دموکراتھای آذربایجان«  بل سازمان خود را با نامشورشیان از ماھھا ق. دادند تا نظامی، تشکیل می

،شـوروی  ١٩۴۵نـوامبر   ١۵در .بودنـد   مھاجر از آذربایجان شوروی، نیـروی نظـامی خـود را تقویـت کـرده       شمار چشمگیری

  .ذاشتافزار برای شورشیان کرد و روز بعد نقشهء انقالبی گسترده را به اجرا گ جنگ  شروع به فرستادن

شورویھا برای جلوگیری از ھر گونه اقدامی که ممکن بود از طرف مقامات ایرانی برای فرو نشاندن شورش صـورت گیـرد   

به یکی از مؤسسات شھربانی یا نظـامی ایـران     ھنگامی که شورشیان قصد حمله. کردند از نیروھای خود استفاده می

ندھنـد تـا امنیـت      دادنـد ھـیچ گونـه مقـاومتی نشـان      تور مـی کردند شورشیھا قبال به فرماندھی آن مؤسسـات دسـ   می

  .ای نداشتند ایرانی نیز جز تسلیم چاره  فرماندھان  .نیروھای اشغالگر به مخاطره نیفتد

نیرویـی کـه از    ١٩۴۵نوامبر  ٢٠در .از منطقه اشغالی روی داد  ای که بیش از دیگر موضوعات جلب توجه کرد، بیرون حادثه

اعـزام شـده بـود در نزدیکـی قـزوین بوسـیله نیروھـای          برای آزادی پادگانھـای اشـغال شـده آذربایجـان    طرف دولت ایران 

  .گشوده خواھد شد  گردید و اعالم شد که اگر یک قدم پیش بگذارند به روی آنھا آتش  شوروی متوقف

ایـران، آمریکـا، انگلسـتان و    موجـب مبادلـه یادداشـتھایی بـین       این تجاوز بیشرمانه شورویھا به حق حاکمیت دولت ایران

. خارجـه در مسـکو مـورد بحـث قـرار گرفـت        ایـن موضـوع در کنفـرانس وزیـران     ١٩۴۵گردید و سپس در دسـامبر    شوروی

کرد ولـی ھـیچ یـک از ایـن       شورای امنیت سازمان ملل متحد که به تازگی تأسیس شده بود، شکایت  ھمچنین ایران به

  .»۵«د اقدامات مؤثر نیفتا

کنفـرانس  . کشـاند »تھدیـد بـه انقـالب   «وری در تبریـز در یـک میتینـگ، تنفـر از اعمـال دولـت را بـه        احوال پیشـه  در ھمین

ــورتی  ــی        ١١٥مش ــالتی و والیت ــای ای ــاب انجمنھ ــه انتخ ــمیم ب ــان تص ــر آذربایج ــوده از سراس ــزب ت ــو ح ــر راه «عض از ھ

آذربایجـان شـوروی در آن سـوی      نیسـت وری در مالقات با باقراف دبیر کل کمیتـه مرکـزی حـزب کمو    پیشه. گرفت»ممکن
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وری تشـکیل فرقـه دمـوکرات     شھریور،پیشـه  ١٢در . بـه تصـویب رسـانید     آذربایجان»خودمختاری«ارس برنامه خود را برای

خواسـتار  «  کرد و دو ھفته بعد طی تلگرامی خطاب به اجتماع وزیران خارجـه دولتھـای پیـروز در جنـگ      آذربایجان را اعالم

مـردم مـا خلـق بـزرگ و     «:زمـان نوشـت    وری در ھمـین  پیشـه . »ایران و خودمختاری برای آذربایجان شد آزادی برای ملت

. »فارس نیست و بـا فارسـھا فـرق دارد   ... ھیچ شباھتی به مردم تھران و اصفھان و سایر نقاط ایران ندارد.قھرمان است

کنسـولگریھای    ای بـه تمـام   وری نامـه  ولی پیشـه را به استانداری آذربایجان برگزید،)معتصم السلطنه(  دولت، مھدی فرخ

. تھدید کرد که اگر پای فرخ به آذربایجان برسد، نخواھـد توانسـت امنیـت خارجیـان را تضـمین کنـد      «مقیم تبریز فرستاد و

»٦«  

در غرب بـرلن برگـزار   )سپس اتلی(با حضور استالین، ترومن، چرچیل)١٣٢۴مرداد  ١٢(١٩۴۵اوت  ٢کنفرانس پوتسدام در 

دولـت  .موافقت کردند ایران ھرچه زودتـر از نیروھـای متفقـین تخلیـه شـود       دید و دولتھای شوروی و امریکا و انگلستانگر

شش ماه نیروھـای    که بر طبق پیمان سه کشور طی ایران نیز یادداشتھایی به دولتھای مذکور تسلیم کرد مبنی بر این

  .خود را از ایران خارج کنند

به سفارت شـوروی    دولت ایران که پیش از این نیز چند بار طی یادداشتھایی خطاب.را تخلیه کردندنیروھای امریکا ایران 

گردیـده  »تأمینیه ایران در استانھای شـمالی کشـور    آزادی عمل ارتش و قوای«در تھران،از قوای نظامی شوروی که مانع

سـفارت شـوروی فرسـتاد و از رفتـار مـأموران      یادداشـتی مفصـل بـه     ١٣٢۴آبـان   ٢۶بودند،شکایت کرده بود، بار دیگر در 

شوروی و ارتش سرخ در ایران رسما شکایت کرد که از آن جمله بود تسلیح کردھا، سفر غیر مجاز کردھا به آن   حکومت

سکنه ایران از مرکز به شھرھای شـمالی، عـدم     وآمد عادی سوی ارس، بازجویی دقیق مأمورین شوروی به ھنگام رفت

قوای تأمینیه برای حفـظ امنیـت و آسـایش سـکنه اسـتانھای شـمالی،         نظامی شوروی با نقل و انتقالموافقت مقامات 

خـود    اختالل در گردش کار ادارات از نبودن استاندار و فرماندار در نقاط شمالی، زیرا آنـان بـرای رفـتن بـه محـل مأموریـت      

خود، اقدامات دسته دموکرات   ی شمالی به نفعشدند، دخالت مقامات شوروی در امور قضایی استانھا دچار اشکال می

آوری عده و مسلح شدن آنھا برای حمله بـه مراغـه و تسـلیم اسـلحه در      در میانه و مراغه و خلع سالح ژاندارمھا و جمع

ارتش   ھرگاه دولت شاھنشاھی به علت نداشتن آزادی عمل«یادداشت تصریح گردیده است  سپس در این... . سراب و

سـت آثـار ناشـیه از آن را حقـا      آمـدھای نـامطلوب مزبـور موفـق گـردد، بـدیھی       ینیه نتواند به جلوگیری از پـیش و قوای تأم

در پایان این یادداشـت نیـز آمـده اسـت کـه فعـال دو گـردان پیـاده و یـک          ».تواند متوجه مأمورین نظامی شوروی بداند می

شـود   می  ران،قزوین و زنجان به سمت میانه و تبریز اعزامگروھان ژاندارم با لوازم و مھمات از تھ  دسته تانک سبک و یک

آبـاد قـزوین متوقـف     امـا ارتـش شـوروی ایـن نیـرو را در شـریف      . که قوای تأمینیه استانھای سوم و چھـارم تقویـت شـوند   

فوق الذکر را تکذیب کرد، ولی صریحا اعالم داشـت کـه دولـت      چند روز بعد سفارت شوروی تمام مفاد یادداشت.ساخت

نیـز    وزارت امور خارجه به ایـن یادداشـت  . نظامی ایران به استانھای شمالی ایران موافق نیست  وروی با اعزام نیرویش

  .پاسخ داد

دولت امریکا یادداشتی راجع به تخلیه ایران از قوای متفقین به دولتین شوروی و انگلستان ارسـال داشـت کـه بـر طبـق      

دتر آغاز کنند تا قوای انتظامی ایران بتوانند در تمام شھرستانھای کشور انتظامات گانه تخلیه ایران را ھرچه زو پیمان سه

  .»٧«را برقرار سازند

در تبریــز کــه بـه توســط حــاج عظـیم خــان،برادر ســتار خـان گشــایش یافــت، از    »کنگــره خلـق «وری در جلســه اول پیشـه 

امـا طـی ھشـت روزی کـه     .سخن گفـت »ایرانبخشی از   خودمختاری آذربایجان به عنوان«ھمبستگی کامل با ایرانیان و

  انتخـاب مجلـس ملـی   «شد،کنگره را به سـوی  سخنرانان که به زبان ترکی ایراد می  کنگره ادامه داشت نطقھای آتشین
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شـوروی در کشـورھای اروپـای      ای بـود کـه در آن زمـان از طـرف دولـت      به عقیده برخی ایـن ھمـان برنامـه   .برد»آذربایجان

سازیھایی به جمھوریھای دموکراتیک  سرخ بودند، با صحنه  یعنی کشورھایی که در اشغال ارتشگردید،  شرقی اجرا می

  .شدند  وابسته به شوروی تبدیل

وری رھبر فرقـه دمـوکرات برحسـب تمایـل آن      جعفر پیشه.مجلس ملی آذربایجان در تبریز افتتاح شد ١٣٢۴آذر  ٢١در روز 

ھـا معرفـی    ظھر ھمان روز اعضای ھیأت دولت خود را برای این وزارتخانـه  وزیری انتخاب گردید و بعد از مجلس به نخست

کشور،قشون ملی، فالحت،فرھنگ،صحیه،مالیه،عدلیه،پست و تلگراف و طرق،تجارت و اقتصاد،تبلیغات، و نیز رئیس :کرد

زارت خارجـه ایـران   وزارت خارجه ھمان و«چون  وری وزیر خارجه نداشت ،دولت پیشه)کل دیوان تمیز،و دادستان آذربایجان

  .»است

بود،چون کاری نتوانست انجـام دھـد     آذر با ھواپیما به محل مأموریت خود عزیمت کرده ٧بیات استاندار آذربایجان که روز 

وری ارتـش   آذربایجان،سرتیپ درخشانی،با امضای قراردادی بـا پیشـه   ٣فرماندهء لشکر .آذر به تھران بازگشت ٢٢در روز 

ھـای شـوروی و    سـفارتخانه   آذر وزارت خارجـه ایـران یادداشـتی بـه     ٢٢در روز ١٣.ت متجاسرین سپردآذربایجان را به دس

انـد، بـا توجـه بـه اعالمیـه سـه        اختالل امور مملکت شده  انگلیس و امریکا تسلیم کرد و به حضور ارتش بیگانه که موجب

  زاده سید حسـن تقـی  .ان ملل متحد مطرح کندتصمیم گرفت موضوع آذربایجان را در سازم  دولت ایران.دولت،اعتراض کرد

دربـاره ایـن موضـوع بـه شـورای        دی رئیس ھیـأت نماینـدگی ایـران یادداشـتی     ٢٩در روز .برای این مأموریت انتخاب شد

  .امنیت تسلیم کرد

ــھریور   ــت و دوم ش ــه١٣٢٤روز بیس ــه   ،کمیت ــت پیش ــه ریاس ــه ب ــکیالتی فرق ــت ی تش ــد    وری و معاون ــتری و محّم شبس

ی کارگران،صادق پادگان و زیـن العابـدین قیامی،تشـکیل و تصـمیم کنفـرانس ایـالتی حـزب تـوده را          رییس اتحادیهریا، بی

  .»٨«ی دموکرات اعالم داشت مبنی بر الحاق حزب به فرقه

قـوام السـلطنه روز   .رای دادنـد  رأی به نام قوام  ٥٢ی حاضر  از عده..وزیری شد قوام کاندیدای نخست ١٣٢٤ماه  در بھمن

ھای خـود را در   واالس مری،سفیر امریکا،گفت که او تمام تخم مرغ  قبل از حرکت از تھران به. بھمن عازم مسکو شد ١٩

زاده و  پیـدا نکـرد، تقـی     اگـر در مسـکو موفقیـت   . امید اولش این است که در مسکو موفق شود. یک سبد نگذارده است

قوام السلطنه در مسـکو چنـدین بـار بـا     . ایران را تعقیب کنند  حسین عالء دستور دارند که از طریق سازمان ملل موضوع

مشـکل آذربایجـان     ی ایران و شـوروی و حـل   مولوتف صریحا گفت که اصالح رابطه. مالقات کرد  مولوتف و شخص استالین

  »٩«. ی ارتش سرخ از ایران میسر نیست و فعال تخلیه.بسته به امتیاز نفت شمال است

ای بـود کـه خـالل     ربایجـان و موضـوع فراخـوانی نیروھـای شـوروی از ایـران از مباحـث عمـده        بر ھمین اساس وضـعیت آذ 

مارس مطرح شد، ولی در ورای تمام ایـن مباحـث    ۵فوریه تا ١٩مذاکرات پیچیده ھیئت اعزامی ایران به مسکو در فاصله 

ذاکرات جـاری در ایـن   ھـای مـ   فـراز و نشـیب  . مسئله اساسی برای دولت شوروی دسترسی به نفت شـمال ایـران بـود   

بـه قـوام السـلطنه از اھمّیـت خاصـی برخـوردار        فوریه شـوروی  ٢٨یادداشت مورخ :زمینه در اسناد آرشیوی نمایان است

با صرفنظر کرد از منافع خود و با اعطای امتیاز به طرف «فوریه دولت شوروی ٢۵در این یادداشت آمده است که در .است

ت امتیاز نفت، درخواست تأسیس یک شـرکت مخـتلط نفـت ایـران و شـوروی را کـه       پذیرفت که به جای درخواس»ایرانی

از نظـر رھبـری   .درصد دیگر سـھامش بـه ایـران تعلـق داشـته باشـد، پیشـنھاد کنـد         ۴٩درصد سھام آن به مسکو و ۵١در

انی بـود از  نشـ -شـد  فوریه مالحظـه مـی   ٢۶که در نامه  چنان-شوروی، امتناع ھیئت اعزامی ایران از پذیرش این پیشنھاد

ایـن بخـش از یادداشـت    .در قبال آن»تبعیض«و»منافع اّتحاد جماھیر سوسیالیستی شوروی«پی عالقگی آنھا به رعایت

دارد کـه پـس از گـزارش     بدینوسیله کمیسر خلق در امور خارجه اعالم می«: پذیرد مورد بحث با تھدید شدیدی پایان می



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۶ 
 

که پیشنھاد بینابینی طرف شـوروی رامسـترد داشـته و بـه پیشـنھاد      استالین تصمیم گرفته شد .آی.وزیر وی به نخست

در زمینه کسب یک امتیـاز نفـت در شـمال ایـران بـا شـرایطی مشـابه امتیـاز نفـت           ١٩۴۴ای رجعت شود که در  رسمی

  ».انگلیس در جنوب ایران، مطرح شده بود

از نظـر  . اع ایرانیـان در اعطـای امتیـاز نفـت بـود     تداوم حضور نیروھای شوروی در ایران با موضوع امتن یکی از موارد عمده 

در  ١٩٣٠و  ١٩٢٠ھـای دھـه    انـد در سـال   روسھا، این نکته نیز خاطرنشان شده بـود کـه مقامـات ایرانـی سـعی داشـته      

آنـان در یادداشـتی بـه قـوام السـلطنه      . ھـای خـارجی امتیـازات نفتـی اعطـا کننـد       ھای مرزی جنوب باکو بـه دولـت   حوزه

می این موارد نشان دھنده آن است که محافل حاکمه ایران نسبت بـه اتحـاد جمـاھیر سوسیالیسـتی     تما«: مینویسند

اند که در صورت فراھم آمدن فرصت الزم بـه منـافع اتحـاد جمـاھیر سوسیالیسـتی       شوروی نیات خصمانه داشته و آماده

   ».قرار دھند ھای نفتی آذربایجان و ترکمنستان شوروی را در مخاطره شوروی لطمه زده و حوزه

ھـا گـزارش کردنـد کـه آژانـس خبـری تـاس         پیش از آنکه قوام السلطنه به یادداشت شوروی پاسخ دھد، رادیو و روزنامـه 

ایـران  »بالنسـبه باثبـات  «اعالم داشته اسـت کـه اتحـاد شـوروی از دوم مـارس فقـط بخشـی از نیروھـایش را از منـاطق         

اول ژانویه به پایان رساند و بریتانیا نیز احضار نیروھایش را تـا دوم مـارس    آمریکا فراخونی نیروھایش را تا.فراخواھد خواند

  .کامل کرد

. مارس قوام السلطنه طی ارسال یادداشتی، اعتراض شدید خود را نسبت به تصـمیم دولـت شـوروی ابـراز داشـت     ٣در

دولت کنونی ایران تقویت روابط «اطمینان داد که ھدفمارس به کرملین  ۴وی در .ولی لحن سخنش متفاوت از پیش بود

قـوام السـلطنه بـا طـرح مجـدد موضـوع       .»صادقانه و مشفقانه بین ایران و اتحاد جماھیر سوسیالیسـتی شـوروی اسـت   

اگر دولت شوروی مواضع مـرا در قبـال فراخـوانی قـوای نیروھـای شـوروی از       «:نفت، امکان نوعی توافق را مطرح ساخت

ــران و مســئل ــن       ای ــه تأســیس ای ــوط ب ــام شــرایط مرب ــذیرش تم ــرای پ ــران ب ــه ای ــس از بازگشــت ب ــذیرد، پ ه آذربایجــان بپ

   ».نویس طرح الزم برای تصویب در مجلس وقت کافی خواھم داشت و ارائه پیش] مختلط نفت ایران و شوروی[ شرکت

  همواضع دوستان

 ٣نـویس پاسـخ بـه اعتراضـیه      ولـی از پـیش  . ای ابـراز نشـد   نسبت به پیشنھادھای جدید قوام السلطنه واکنش رسمی

آید که دولـت شـوروی    فوریه دولت شوروی چنین برمی ٢٨و  ٢۵ھای  مارس دولت ایران و موارد افزوده شده بر یادداشت

دولت ایران نسبت به اتحاد شوروی، و اتخاذ تصمیمی در  اعتقاد داشت که ثبات وضع در آذربایجان ایران؛ موضع دوستانه

البته دولـت  . سازد توانست مبنای یک توافق احتمالی را فراھم مورد دسترسی به نفت شمال ایران، مواردی بود که می

نشـینی قـوای شـوروی امکـان داشـت در       ای کـه در صـورت عقـب    ھـای مسـلحانه   توانست از بابـت درگیـری   شوروی می

یا در امتداد مرزھای ایران و ترکیه که اینـک تحـت مراقبـت نیروھـای شـوروی قـرار       -یعنی در جوار شوروی-ایران آذربایجان

توان تعویق فراخـوانی نیروھـای شـوروی و ورود واحـدھا و تجھیـزات       ولی به سختی می. داشت، روی دھد، نگران باشد

آشکار است که . و نمایش قدرت، چیز دیگری تعبیر کردجدید نظامی را جز یک تالش دیگر در تحت فشار قرار دادن ایران 

امتناع دولت شوروی از فراخوانی تمامی نیروھایش از ایران به روند نزدیکی بیش از پیش ایاالت متحده و بریتانیـا در یـک   

مـارس، یعنـی در آخـرین روز اقامـت ھیئـت اعزامـی ایـران در مسـکو و          ۵در . اتحاد ضد شوروی شتاب بیشتری بخشـید 

خرین دیدار آنھا با استالین، وینستون چرچیل سخنرانی معروف خود را در فولتون میسوری ایراد کرده، اعالم داشـت بـر   آ

مضامین ضد شوروی نھفتـه در ایـن سـخنرانی و دعـوت     . فرود آمده است» یک پرده آھنین«اروپای تحت اشغال شوروی

بـر ایـن،    عـالوه .قدامات اخیر شوروی در ایران تأثیر گرفتـه بـود  انگلیسی، تا حدود بسیاری از ا-وی به یک ائتالف آمریکایی

را نیز در خود داشت، ازجمله عواملی بود که در شـکل  »تھدید نظامی«برداری از عامل  عملکرد شوروی در ایران که بھره
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بـه  ھـای بعـد از جنـگ در زمینـه سیاسـت خـارجی و رویکـردش نسـبت          دادن به دیدگاه جھـانی ایـاالت مّتحـده در سـال    

  .نقش مھمی داشت»از موضع قدرت«شوروی

براساس توافق مسکو، قرار بر آن شد که مذاکرات بعدی ایران و شوروی در تھـران، و بـا حضـور ایـوان سـادچیکف سـفیر       

در کمیساریای امور خارجـه در مـورد مسـائل نفـت ایـران و خـروج نیروھـای شـوروی         .جدید شوروی در ایران صورت پذیرد

بایست در مذاکرات قـوام السـلطنه و سـادچیکف مـورد اسـتفاده قـرار        ای تھیه شد که می محرمانه ھای نویس نامه پیش

 ١٨ھـا در   در یادداشت مولوتف بر این اسناد که برای استالین فرستاده شدند، خاطرنشان شده بود کـه ایـن نامـه   . گیرد

انیم که درھمین روز دولت ایران بار دیگـر  د می. اند مارس، یعنی در زمان حرکت سادچیکف به تھران، به وی تسلیم شده

البته مشخص نیست که آیا این مسئله اعزام سادچیکف را بـه تھـران تسـریع کـرده باشـد      . به سازمان ملل شکایت برد

ولی آنچه روشن است این است که دولت شوروی پیش از آنکه این موضوع در سـازمان ملـل بـه بحـث گذاشـته شـود،       

و . ود که مبین آمادگی آنھا برای فراخوانی نیروھا در مقابل تأسیس یک شرکت مختلط نفـت بـود  مدارکی را آماده کرده ب

این داده، نظریه رایج که این موضع سرسختانه آمریکا در شورای امنّیت بود که اتحاد شوروی را به فراخوانی نیروھـایش  

ضــع آمریکــا در واداشــتن شــوروی بــه تشــدید حــال احتمــال آنکــه موا بــا ایــن. بــرد از ایــران وادار ســاخت زیــر ســئوال مــی

در دسـتور  . اش، مؤثر بوده باشـد، دور از ذھـن نیسـت    ھای اولیه ھایش در زمینه مذاکره با ایران و تعدیل خواسته فعالیت

العمل کمیساریای امور خارجه به سادچیکف در مورد نحوه ابالغ نامه مربوط به فراخوانی نیروھای شـوروی، خاطرنشـان   

   .»ھای مربوط به یک شرکت نفت مختلط ایران و شوروی به قوام تسلیم گردد باید در روز تبادل نامه«:کهشده بود 

ای نیز تبادل  گاه نامه مارس اعالن شد، ولی ھیچ ٢۴درواقع موضوع فراخواندن تمامی نیروھای شوروی از ایران رسما در 

بایسـت پـس از    قـوام السـلطنه تسـلیم کـرد کـه وی مـی       ای را بـه  نویس نامه روز، سفیر شوروی فقط پیش در این. نشد

نویس پیشنھادی حاوی موافقـت شـاه بـا تأسـیس یـک       این پیش.کسب توافق طرفین آن را به طرف شوروی عودت دھد

نویس کمیسـاریای   ھیئت دولت ایران پیش. شرکت مختلط نفت ایران و شوروی، مطابق با شرایط مورد نظر شوروی، بود

آنچه ھنوز تعیین نشده بود، تاریخ تصـویب توافقنامـه و   .عنوان مبنایی برای توافق آتی به تصویب رساند امور خارجه را به

برخی از مناطق غربی آذربایجان که دولـت  . بایست در کنترل شرکت مزبور قرار گیرد ای بود که می محدوده دقیق منطقه

آوریل سـادچیکف و   ۴باالخره در . ر این حوزه قرار نداشتندھای خارجی ندھد، د ایران قول داده بود امتیاز آن را به شرکت

مـارس، و تأسـیس    ٢۴ونـیم از تـاریخ    مـاه  ھای مربوط به خروج نیروھای شوروی در عرض یک زمان نامه قوام السلطنه ھم

مـاه   قرار بر این بود که معاھده شرکت نفت مختلط ایران و شوروی حداکثر تا ھفـت .یک شرکت نفت مختلط مبادله کردند

   .از سوی مجلس شورای جدید تصویب شود-١٩۴۶اکتبر  ٢۴یعنی در -١٩۴۶مارس  ٢۴بعد از

ای از قـوام السـلطنه دریافـت     آوریل سفارت شـوروی در تھـران در مـورد مسـئله آذربایجـان نامـه       ۴درھمان روز، یعنی در 

وفصـل   در خالل مذاکرات مسکو برای حلای که  در این نامه دولت ایران موافقت خود را با اجرای اقدامات اساسی.داشت

ھـای مجلـس مطـابق بـا جمعیـت ھـر اسـتان         افـزایش تعـداد کرسـی   .وضعیت آذربایجان پیشنھاد شده بود، ابراز داشت

   .ازجمله مواردی بود که در خالل مذاکرات مسکو در مورد آنھا توافق شده بود

برآورده شد، ھرچند کـه تصـمیم نھـایی در ایـن بـاب بـه        ھای عمده فرقه دموکرات آذربایجان بدین ترتیب یکی از خواسته

  .در پاسخ سفیر شوروی نیز مخالفتی مالحظه نشد. تأیید دوره پانزدھم مجلس شوروی مّلی موکول شد

ھای شوروی و این که دولـت شـوروی توانسـت بـر تردیـدھای       ترتیب تصمیم قوام السلطنه مبنی بر تأمین خواسته بدین

آن ھـم در شـرایطی کـه رونـد مـذاکرات مزبـور       -ایـران و شـوروی   وزیر مبنی بر روابط دوستانه تخود نسبت به وعده نخس

. ژنـرال اس -کلنـل  ١٩۴۶مـه   ٩در .منجـر شـد  »بحـران ایـران  «وفصل فائق آید، به حل-تحت نظارت سازمان ملل قرار داشت
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مـه تمـامی   ٩طالع داد کـه در لوزوسکی معاون وزارت امور خارجه ا.اشتمنکو معاون سرفرماندھی کل ارتش سرخ به اس

   .اند نظامی از قلمرو ایران خارج شده نیروھا و تجھیزات

  نپایان بحرا

وری  اسـتالین بـرای پیشـه    ١٩۴۶مه  ٩در .خروج نیروھای شوروی از ایران وضعیت فرقه دموکرات آذربایجان را پیچیده کرد

ایـن سـند جالـب توجـه،     . صی ارسـال داشـت  خورده است، یک نامه شخ»فریب«کرد در این اقدام شوروی  که تصور می

ھـای مسـکو در    نقش آذربایجان ایران در خط مشی شـوروی، تاکتیـک  : کند جوانب گوناگونی از بحران مزبور را روشن می

شود کـه اتحـاد    در درجه اول آشکار می.قبال دولت قوام السلطنه، و موضع استالین نسبت به انگلستان و ایاالت متحده

استالین آشـکارا اعـالم داشـت    . ای نداشته است ه برای سرنگونی انقالبی دولت مرکزی ایران برنامهوج ھیچ شوروی به

جریان ندارد و موفقّیت حرکـت فرقـه دمـوکرات در آذربایجـان بـه حضـور نیروھـای        »بحران عمیق انقالبی«که در ایران ھیچ

که یادآور -زات جاری برای رھایی اروپا و آسیاسعی کرد با اشاره به مبار»رھبر پرولتاریای جھان«. شوروی وابسته است

دالیل مصلحت گرانه نھفته در تصمیم فراخوانی ارتش سرخ را توجیـه کند؛بـه نوشـته او     -ھای عصر کمینترن بود استدالل

توانستند حضور نیروھای شـوروی را در ایـران بھانـه کـرده و قـوای خـود را در مصـر، سـوریه،          ھا می که انگلیسی درحالی

توانسـتند از ایـن موضـوع بـرای حفـظ نیروھایشـان در چـین و ایسـلند و          ھـا نیـز مـی    نزی و یونان نگھدارند، آمریکـایی اندو

   .دانمارک استفاده کنند

و شوروی نیز آن را در ایران به کار »ای را که برای ھر انقالبی آشنا بود شیوه انقالبی«وری استالین در نامه خود به پیشه

حرکـت  . ھا و ایجاد تھدیدی که حکومت را به اعطای امتیاز وادار سازد شیوه طرح حداکثر خواسته: بسته بود، توضیح داد

اسـتالین اوضـاع ایـران را پـس از خـروج نیروھـای       .فرقه دموکرات در ایران دقیقا به ھمین منظور مورد استفاده قرار گرفت

ــابی مــی  ــه ارزی ــران کــه نماینــده   مــا میــان دولــت قــوام و محافــل «:کــرد؟وی نوشــت شــوروی چگون انگلــیس خــواه در ای

اسـتالین بـا تأکیـد بـر ایـن امـر از رؤسـای فرقـه دمـوکرات          «. ای داریـم  باشـند، درگیـری   تـرین عوامـل ایـران مـی     ارتجاعی

از این درگیری برای کسب امتیاز از قوام استفاده کنند، او را حمایت کرده، انگلیس خواھان را منزوی ساخته و »خواست

آیـد کـه    با توّجه به نقل قول مزبور چنین به نظـر مـی  » .ای دموکراتیک کردن بیشتر ایران مبنایی ایجاد کنندبدین ترتیب بر

توانست موقعّیت قوام السلطنه را در محافل حاکمه ایـران   رھبران دولت شوروی سعی کردند، از ھرگونه اقدامی که می

بـه ھمـین   . ھای ایران و شوروی بـود  جه رساندن توافقھدف اصلی دیپلماسی شوروی به نتی.تضعیف کند، اجتناب ورزند

به بھانه برگزاری انتخابات مجلس شورای مّلـی   ١٩۴۶دلیل بود که ھنگامی که قوام السلطنه تصمیم گرفت در دسامبر 

   .اکتفا کرد»ھشدارھای دوستانه«نیروھای دولتی را به آذربایجان اعزام دارد، دولت شوروی به

رغم رفتار تجاوزکارانه شـوروی در خـالل    ھای مشخصی محدود بود و علی به یک رشته خواستهاھداف شوروی در ایران 

  .شد توسعه ارضی را شامل نمی»بحران ایران«

به رغم خطمشی آشکار آمریکا در حمایت از ایران، مسکو ھنوز  ١٩۴۶به عالوه نامه استالین بیانگر آن است که در بھار 

بــه بعــد در  ١٩۴۶حـال از پــاییز   بــااین. نگریســت خــود در خـاور نزدیــک و میانــه مـی  انگلسـتان را بــه چشــم رقیـب عمــده   

ھای اطالعاتی و تحلیلی رسیده به کمیته مرکزی حزب کمونیست شـوروی اّطالعـات روزافزونـی در مـورد ضـعف       گزارش

ین، عوامـل کمیتـه   بـرا  عـالوه . ھـا مـنعکس شـده اسـت     تدریجی مواضع بریتانیا و افزایش حاصله در میزان نفوذ آمریکـایی 

بـر ایـن بـاور بودنـد کـه ایـن سـفارت آمریکـا در تھـران بـود کـه پـس از بررسـی وضـعیت                حزب کمونیست شوروی[مرکزی

آذربایجان و امکان مداخله نظامی شوروی در آن منطقه، زمان مناسب برای اعزام قوای دولت را پیشنھاد کـرده و تـدارک   

ھا موازنه متغییر نیروھا در کشور، و به ھمین ترتیب منطقه، به نحـوی   این گزارشدر . نظامی الزم را نیز فراھم آورده بود
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، فرقـه دمـوکرات سـرکوب شـد و     ١٩۴۶سـپتامبر   ١١پس از ورود نیرھای دولتی به آذربایجان در :دقیق منعکس شده بود

مّلـی کـه در   دوره جدید مجلس شورای .نھضت مشابھی که در کردستان جریان داشت به ھمان سرنوشت دچار گشت

  »١٠«.تشکیل شد از تأیید طرح تأسیس شرکت نفت مختلط ایران و شوروی امتناع ورزید ١٩۴٧اواسط ژوئیه 

  عمناب

   ٤٤٤، ص ٣شماره ، در آذربایجان چه گذشت، مجله ایران شناسی. )١٣٧۵(متینی، جالل      -١
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