
 برشي بر فرقه دمکرات آذربايجان

 حسین بروجردي

خدادھاي تاريخ معاصر ايران به شمار مي ترين و بحث يکي از مھم»  فرقۀ دمکرات آذربايجان ُ تـوان بـه  ، مي و کاوشھاي بسیار درباره آن  رود که به رغم تحقیقات  انگیزترين ر
 دوم و حضـور نیروھـاي  ِاي شکل گرفت که بـه دنبـال جنـگ جھـاني در دوره»  فرقه دمکرات آذربايجان«.  نويافته دامنه پژوھش را بیش از پیش گسترده کرد ِاستنادِ مدارک

، جامعه ايران شاھد ظھور احزاب و تشکلھاي   آن با باز شدن فضاي سیاسي ِرضاشاھي به ناگھان فروپاشید و به تبع ِ مخوف و سنگین ِ، ديکتاتوري ارتش متفقین در ايران
از ايران بروز يافـت  خواھي و يا خودمختاري در مناطق معیني ، گرايش عمومي به استقالل  فروغلتیده در ھرج و مرج بود و در چنین شرايطي ِسیاسي در بستردمکراسي

، حکومت ايران که در  در اين میان. کرد  ايران را طلب مي ِترين نتیجه چنین گرايشي بود که آشکارا ايجاد حکومتي خودمختار درآذربايجان جدي»  فرقه دمکرات آذربايجان«و 
گر رويــدادھا بودنـد  شدند، با ضعف و ناتواني تنھا نظاره ھايي که يکي پس از ديگري تشکیل مي ، مجلس شوراي ملي وکابینه معرض خطر از ھم گسیختگي قرار داشت

 .بودند»  فرقه دمکرات آذربايجان«ھاي  ، ازروي استیصال آماده برآوردن تمامي خواسته و به استثناي خودمختاري
 

کي  ، کمونیستي قديمي و متعصب نويسي باسابقه وري روزنامه پیشه.  نام داشت)  وري پیشه(سیدجعفر جوادزاده »  فرقه دمکرات آذربايجان«  ِچھره شاخص و محوري ، ي
بود کـه از ششـم ديمـاه   آھنیـن اراده دوران سلطنت ِو زنـداني»  حـزب کمونیســت ايــران«  ِترين رھبران از برجسته در جريــان ســرکوب حــزب کمونیســت و  (309رضاشـاه 
، ھمه کمونیستھاي قديمي و نیز اعضاي گروه   رضاشاه ِ ديکتاتوري ِو سقوط 1320پس از شھريور ]. 1[محبوس بود1320به زندان افتاد و تا )   گسترده رھبران آن ِدستگیري

شـد  تصـور مي]. 2[را تشکیل دادنــد»  حزب توده ايران«نفر به تدريج اززندان آزاد شدند و آن عده از ايشان که تمايل به ادامه فعالیتھاي سیاسي داشتند، به سرعت  53
 آن  ِ اين حزب قرار گرفته رھـبري ِ اصلي ِگذاران پايه  حزب توده بود، در زمره ِ جوان ِوري به اين دلیل که سابقه فعالیتھاي کمونیستي و دوره زندانش بیش از مؤسسین پیشه

و ] 3[» حزب توده ايران« آن به  ِ جدي ِ رضاشاه و تسري ِ کمونیستھاي قديمي در زندان ِبین را در دست بگیرد اما چنین نشد و بنا به داليلي از جمله وجود اختالف و شکاف
 حـزب  ِتر از مؤسســین  خويش را بسي فراتر و موجـه ِوري شخصیت چندان روشن نبود و يا شايد به اين دلیل که پیشه»  توده حزب«  ِ کمونیستي ِيا به اين دلیل که ماھیت

مستقل از حزب توده ايران آغاز   خود را در مسیري ِ، نقشي فعال در تأسیس اين حزب ايفا نکرد بلکه اندکي بعد با انتشار روزنامه آژير فعالیتھاي سیاسي دانست مي توده
 #.کرد
 

دھنده و  اين اتفاق تکان]. 4[اعتبارنامه او درمجلس رد شد 1323تیر ماه  23وري در انتخابات دوره چھاردھم مجلس شوراي ملي از تبريز به مجلس راه يافت اما در  پیشه
 روسھا بـوده اسـت  ِوري در دامن  انزوا و فروغلتیدن پیشه ِبسیاري از محققین معتقدند که اينمسئله عامل اصلي. کرد تلخ روزھاي تاريک گذشته را در ذھنش تداعي مي

شده ھنگــام رد ]5[اند وري براي تشکیل فرقه دمکرات آذربايجان دانسته تقويت انگیزه پیشه ِترين عوامل  نمايندگان مجلس را يکي از مھم ِو اين اقدام ؛ به طـوري کـه نقـل 
مـن ازپنجـره «] 6[؛»بردار نیستم و خیلي زود حساب اين مرتجعین مارکدار را خواھم رسـید ھا دستمن به اين سادگي«:  ، اوبا صراحت گفته است وري اعتبارنامه پیشه

 .»]7[بیرون رفتم ولي از در وارد خواھم شد
 

صه جھـاني بـراي کسـب منـافع ِ کشورھاي قدرتمند و جدال ِسیاست خارجي قش  بیشـتر در کشـورھاي جھـان سـوم ِ آنان در عر کرات   اصـلي ِ، ن را در تشــکیل فرقــه دم
فظ کرده شوروي سعي مي.  آذربايجان داشت  انزواطلـبي را کنـار  ِبـود و امريکـا کـه بـه تــازگي سیاســت کرد در مقابل انگلستان کـه سـالھا سـلطه خـويش را در ايـران ح

کي .  بیشتر افزايش دھد ِ بسط و توسعه نفوذ خود در ايران بود، دامنه نفوذِ خويش را درايران براي کسب منافع ِ، در پي گذاشته از اين رو درخواست امتیاز نفت شمال ـ ي
 . دمکرات آذربايجان ـ از سوي شوروي مطرح گرديد ترين عوامل پیدايش فرقه از اصلي

 
باره  1944از  ست داد ِ، اھمیـت ايـران به تدريج سیاست اتحاد جماھیر شوروي در آذربايجان رو به تغییر گذاشت و اسناد امضاء شــده در کنفـرانس تھـران در .  خـود را از د

طلبانه اتحاد جماھیر شـوروي   توسعه ِ تمايالت ِمرزھاي اروپاي غربي باعث تقويت  نیروھاي ارتش سرخ به ِ نیروھاي آلمان نازي از خاک شوروي و نزديک شدن ِبیرون راندن
فت از مناطـق  1943در .   شوروي قـرار گرفـت ِ خاورمیانه در مرکز سیاست ِايران و ساير مناطق  سوختي ِيابي به منابع شد و بدين ترتیب دست اسـتخراج ده میلیـون تـن ن

فر بــاقراوف دبیرحـزب کمونیسـت جمھـوري 1322در تیرماه .  ايرانتوسط انگلیسیھا، شورويھا را به اشتھا آورد ِجنوبي ھران بـه میرجع   ِآندره اسمیرنوف سفیر شوروي در ت
که ذخايــر . اعزام شوند شناس به آن مناطق ، چند نفر زمین  شمال ايران ِشنھاد کرد براي بررسي پیرامون ذخاير نفتيآذربايجان پی لوم شـد  در نتیجه بررسیھاي اولیــه مع

، رئیــس شـعبه  ، موضـوع مـذاکرات سـادچیکوف شناسان نتیجه گزارش زمین.  ، گرگان و شمال خراسان کمتر از ذخاير جنوب ايران نیست ، مازندران ، گیالن  آذربايجان ِنفتي
 #]8.[، در تھران بود خاور نزديک کمیسارياي امورخارجه شوروي

 
خرداد ھمـان سـال میرجعفـر ]. 9[ ايران را بـار ديگـر مـورد توجـه قـرارداد ِ، مسکو مسئله آذربايجان المللي و شرايط ايران با در نظر گرفتن اوضاع بین 1323در آغاز سال  در 

سیان .  کادرھاي آذربايجاني با او مذاکراتي شد ِجلب  حزب توده از طريق ِ کمیته ايالتي ِوري مدير روزنامه آژير به تبريز رفت و درباره تقويت پیشه در اين زمـان آرداشـس آوان
 آنھـا در دوران  ِشـد کـه درگـیري وري محسـوب مي  پیشـه ِ سرسخت ِاو يکي ازکمونیستھاي قديمي ايران و از مخالفان و دشمنان.  در رأس حزب توده در تبريز قرار داشت

سئله بي نمي«:  اي براي استالین نوشت میرجعفر باقراوف در نامه. به حزب توده نیز سرايت کرده بود  رضاشاھي ِزندان تفـاوت مانـد کـه تــاکنون در  توان نسبت بــه ايـن م
سیان(، يک نفر ارمني   آذربايجان يعني حزب توده ِترين حزب رأس پرقدرت که اســتخوان)  آرداشس آوان ين درحـالي اســت   ايـن حـزب را  ِبندي اصـلي قـرار گرفتـه باشـد و ا

 .  حزب توده و شالوده آن آگاھي داشته است ِبنديھاي دروني  جناح دھد که باقراوف از کُنه اين نامه نشان مي. »]10[دھند آذربايجانیھا تشکیل مي
 

فت نواحي 1322در اسفندماه  نوب شـرقي ِدو ھیئت انگلیسي و امريکايي از جانب شرکتھاي بزرگ نفتي به تھران آمدند و ھـر دو خواســتار امتیـاز ن در .  ايــران شــدند ِج
يران 1323ارديبھشت  ِ مـالي ا مور قع نماينـده کمپـاني. شـده بـود بـه تھـران آمـد ، منصوب برايتون که به معاونت دکتر میلسپو، مستشار امريکايي در ا   ِ امريکـايي ِاو در وا

کو« ديگر امريکايي به نام  ِ کمپاني نمايندگان يک.  بلوچستان چشم دوخته بود ِ نفتي ِبود که به منابع» سینکر« شغول مـذاکره بودنـد» امريکن ايسترن  از . نـیز در ايـران م
 مزبور در تھران کـامالً محرمانـه  ِاگرچه حضور و مذاکرات نمايندگان]. 11[ پنھاني را آغاز کرد ِ امريکايي مذاکرات ِدولت ايران با دولت امريکا وکمپانیھاي نفتي 1323مردادماه 

یک اتحاد شوروي فعالیتھاي امريکا در ايران را زيرنظـر داشـت و ارگانھـاي.  نفت آگاھي داشتند ِ شوروي از مذاکرات ِبود اما ارگانھاي اطالعاتي یتي  ديپلمات   ِ، نظـامي و امن
، معاون وزارت امور خارجه شوروي به تھـران  رياست سرگئي کافتارادزه ھیئتي را به 1323بدين ترتیب در بیستم شھريور . کردند اتحاد شوروي تحرکات نفتي را دنبال مي

 .فرستادند تا امتیاز نفت شمال را درخواست کند
 

شوروي بـه  ضمن 1323در سـوم مھرمـاه . وزير، و محمدرضا شاه مالقات کرد و به مناطق شمال ايــران نـیز سـفر کــرد کافتارادزه با ساعد، نخست يادداشـتي کـه دولـت 
 #.، گیالن و آذربايجان را مطرح کرد ، مازندران ، گرگان  سمنان ِ مناطق ِ نفت ِوزير ايران فرستاد، تقاضاي اعطاي امتیاز تجسس و استخراج نخست

 
نیز نفـتھا و امريکــايي منطقه در اختیار انگلیسي ِ نفتي ِ خاورمیانه ندارند و تمامي منابع ِکردند که آنھا ھیچ سھمي در نفت ھا استدالل ميشوروي   ِھـا اسـت و اکنـون 
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نان اسـت مطالبـه کننـد. اند بلوچستان را خواستار شده یز  روزنامـه. بنابراين آنھا نیز حق دارند امتیاز نفت را در شمال ايران که در جوار مرزھاي آ توده ايـران ن ھاي حـزب 
شنفکران ِ عظیمي را به نفع ِمبارزه تبلیغاتي ساعد، . نامیـد»   شـوروي ِحـريم امنیـت« ايـران را  ِ، شـمال  واگذاري اين امتیاز آغاز کردند وحتي نشريه مردم براي رو محمـد 

 آن در  ِھــا و تصـويبپیــش بــا نماينــدگان شـرکتھاي انگلیســي و امريکــايي مشــغول مــذاکره بــود، در ابتــدا موافــق پیشــنھاد شــوروي ، کــه در روزھـاي  وزير ايــران نخســت
ضاي اتحـاد جمـاھیر شـوروي تعلـل مي اما به بھانه. شوراي ملي بود مجلس ماه . کـرد ھاي مختلف در دادن پاسخ به تقا ساعد پیشـنھاد اتحـاد  1323دھـم مھر محمـد 

ما سـاعد غـروب ھیچ  وزيران به مذاکره گذاشت و اگرچه در اين جلسه تصمیم گرفته شد که تا پايان جنگ ِشوروي را در ھیئت مورد نفــت داده نشــود، ا   ِگونه امتیـازي در 
، ضمن افشـاي  مجلس شوراي ملي 1323مھر  27ساعد در جلسه ]. 12[ نتوانست تصمیمي اتخاذ کند  وزيران ِ، ھیئت  غیرعادي ِھمان روز اظھار داشت که به علت وضع

درباره  ، از ھرگونـه اقـدام  عمومـي ِ دنیـا و اسـتقرار صـلح ِ او تصمیم دارد قبل از روشـن شـدن اوضـاع اقتصـادي ِ، اعالم کرد که دولت مذاکرات محرمانه با شرکتھاي خارجي
 ].13[واگذاري امتیاز به خارجیان خودداري کند

 
دانسـتند کـه در  ، مذاکرات خود راقطع کردند زيـرا نیـک مي  ايران ِ شمال ِنمايندگان شرکتھاي انگلیسي و امريکايي پس از اطالع از تصمیم شورويھا در تقاضاي امتیاز نفت

ِ نفت از ايران ِ نفت مي صورت گرفتن امتیاز بان در مصــاحبه. زد نفوذِ آنھا در ايران لطمه مـي شدند و اين امر به  ، شورويھا نیز خواستار امتیاز اي اظھـار  کافتـارادزه در سـوم آ
  ِنواحي آذربايجان شمالي و گیالن و مازندران و قسمتي از ناحیه سمنان و چند ناحیه از خراسان[ نفت در] اتحاد جماھیر شوروي در نظر دارد کھامتیاز  ِدولت… «:  داشت

يان جنـگ   امتیاز نفت به دولت شوروي  ِتصمیمي مبني بر اين که مطالعه واگذاري[ وزير جناب آقاي نخست]ولي چنان که معلوم است … نمايد شمالي را تحصیل به پا را 
ّ پیشنھاد شوروي مي ً و به طور آشکار اظھار نمايم که تصمیم فوق در محافل. باشد موکول سازد اتخاذ نموده که در حقیقت رد  شوروي کامالً به طور  ِاينجانب بايد صراحتا

سیله اتخــاذ چنیـن رويـه افکار عمومي شوروي بر اين عقیده است که دولت.  منفي تلقي گرديده است به و اي در بـاب دولـت شــوروي در راه تیرگـي   جناب آقاي ساعد 
اي نیاورده در صورتي که داليل محکمي علیه  کننده  جناب آقاي ساعد براي توجیه تصمیمي که اتخاذ کرده ھیچ دلیل قانع دولت.  مناسبات بین دو کشور قرار گرفته است

 .»]14[ فوق وجود دارد که به مصالح حیاتي و سیاسي ايران مربوط است تصمیم 
 

ھد گرديـد و اظھـار امیـدواري کـرد افکـار  کافتارادزه در ادامه اطمینان داد که تمام موانع و اشکاالتي که در مسئله درخواست امتیاز نفـت از ايـران وجـود دارد برطـرف خوا
 #].15[ خواھد بود  اين کار سھیم ِباشند در پیشرفت  ايران نماينده آن مي ِطلب  آزادي ِ ايران که مطبوعات ِعمومي

 
وري تبلیغات  آژير به مديريت جعفر پیشه ھاي وابسته به حزب توده ايران يا ھوادار سیاست شوروي به ويژه روزنامه  ، روزنامه به دنبال اظھارات ساعد و مصاحبه کافتارادزه

بان . وسیعي را درباره ضرورت واگذاري امتیاز نفت شمال به شوروي و حمله به دولت ساعدآغاز کردند شوراي متحـد مرکـزي کـارگران روز پنجـم آ حزب توده با ھمکاري 
ساعد در تھـران برگـزار کـرد پیمايي عظیمي در حمايت از اعطاي راه 1323 توده نــه تنھـا آشـکارا بیانگـر ]. 16[امتیاز نفت شمال به شوروي و برضد دولت  حزب  اقـدامات 

 .کرد  قدرت و فشار آن کشور در ايران عمل مي ِاين حزب با سیاستھاي شوروي بود بلکه به عنوان اھرم ھماھنگي کامل
 

نیز  1323آذرماه  11مصدق در ]. 17[، دکتر مصدق طي نطقي در مجلس شوراي ملي متذکر شد که نبايد به بیگانگان امتیازداد دو روز پس از تظاھرات مشھور حزب توده
سیده بــود بـه  ندگان ر ضاي نماي در جلسه علني مجلس نطق مفصلي راجع به نفت و اعطاي امتیاز آن به کمپانیھاي خارجي ايراد کرد و طرحي را که تھیه کرده و به ام

قرارداد  به موجب طرح مزبور ھیچ . مجلس داد که در ھمان جلسه تصويب شد يک از مقامات کشور حق نداشتند راجـع بـه واگــذاري امتیـاز نفـت بـا خارجیھـا مـذاکره يــا 
 ].18[منعقد کنند

 
شـمال را بـه سـود ايــران دانسـت و عمـل  ، پیشنھاد کشورش مبني بر اخذ امتیاز نفــت  نگاران در محل سفارت شوروي اي با روزنامه چند روز بعد کافتارادزه طي مصاحبه

 ].19[با مقامات رسمي ايران به ھمراه ھیئت ھمراھش ايران را ترک کرد بدون خداحافظي )  آذرماه 18(، اشتباه شمرد و روز بعد  مجلس را در تصويب طرح دکتر مصدق
 

نشان از آن دارد که مقامـات مسـکو  اسناد و شواھد تاريخي . ، روابط ايران و شوروي به سردي گرايید پس از تالش ناموفق دولت شوروي براي کسب امتیاز نفت شمال
باور عمومي چنین . اي که در آذربايجان شوروي برپا کرده بودند، موجبات تشکیل فرقه دمکرات آذربايجان را فراھم آوردند با استفاده از شبکه امنیتي و اطالعاتي گسترده

قت اسـتالین آن را بـه  بود که باقراوف دبیر حزب کمونیست جمھوري آذربايجان طرح ضمیمه کردن آذربايجان ايران به آذربايجان شـوروي را آمـاده کـرده بعـد از کســب مواف
تار در آذربايجـان موقع اجراگذاشته بود لیکن در سالھاي اخیر برخي پژوھشگران گفته ، اسـتالین و مجـري آن  ايران اند که طراح و کارگردان اصلي تشکیل حکومـت خودمخ
 . باقراوف دبیر حزب کمونیست جمھوري آذربايجان شوروي بوده است

 
يد نخستین کنفرانس ايالتي 1323دي ماه  21.  ايران ھمراه بود ِبا تقويت تشکیالت ايالتي حزب توده در آذربايجان 1323اواخر پايیز  تـا ايـن . حزب تـوده در تبريـز برگـزار گرد

نظر میان رھبران حزب تـوده  درباره آذربايجان ايران به تدريج اختالف. تاريخ فعالیت کمیته مرکزي و کمیته ايالتي حزب توده ايران رضايت مقامات شوروي رافراھم نکرده بود
احتمـال  اي درباره که شوروي شروع به تقويت کمیته ايالتي حزب توده کرد، در رھبران اين حزب شبھه 1323در اواخر پايیز .  يافت مي و مقامات شوروي مقیم ايران شدت 

آذربايجان تحت رھبري آنھا به عمل آيـد امـا در اسـاس  اعضاي کمیته مرکزي حزب توده ايران مايل بودند که تقويت کمیته ايالتي. جدا کردن آذربايجان از ايران به وجود آمد
جامعي دربـاره ايـن . ، سرکنسول شوروي در تبريز برگزار شـد تحت نظارت ماتويیف فکر تشکیل کنفرانس ايالتي حزب توده از آن شورويھا بود و اين کنفرانس وي گـزارش 

انتخـاب شــده بــود،  صادق پادگان که به عنوان صدر کمیته ايالتي حزب توده. کمیسارياي امور خارجي اتحاد شوروي و میرجعفر باقراوف فرستاد کنفرانس تھیه کرد و براي
 #].20[ است در گزارش خود اين نکته را ذکر کرده بود که کمیته مرکزي حزب توده از کمیته ايالتي ناراضي 1323در مردادماه 

 
کمیته مرکزي حزب کمونیست شوروي و شوراي کمیسارياي خلقي شوروي درباره افزايش کمکھاي مادي و فرھنگي به اھالي آذربايجـان ايـران قـراري  1323در اسفند 
یت  1324از اين رو در ارديبھشـت . مداران استفاده الزم بشود ، از دين و دين در اين قرار قید شده بود که براي تأثیر گذاشتن روي اھالي. صادر کردند رئیـس مجمـع روحان

 ].21[ را از طرف کمیسارياي امنیت دولتي اتحاد جماھیر شوروي به شھرھاي آذربايجان و تھران فرستادند االسالم آخوند آقاعلیزاده ماوراء قفقاز، شیخ
 

نه  1324خـرداد  20تقاضاھاي مکرر میرجعفر باقراوف از مسکو به نتیجه رسید و در.  روند کارھا در آذربايجان شدت بیشتري گرفت 1324در خرداد  اسـتالین قـراري محرما
شھر تبريـز و سـاير  در اين قرار، سخن ازايجاد شعبات مؤسسه. درباره تأسیس مؤسسات صنعتي شوروي در شمال ايران صادر کرد ھاي صنعتي آذربايجان شـوروي در 

شت بافي در تبريـز و کارخانــه ابريشم ، نساجي و جوراب ھاي قند، کفش اين صنايع عبارت بودند از کارخانه.  رفت شھرھاي شمال ايران مي بـراي سـاخت و .  ريسـي در ر
به ايـران اعـزام مي ھا مي کارخانه اندازي اين راه ين کارخانـه. شـدند بايست کادرھاي فني از آذربايجان شـوروي  بـه پايـان  1324مھـر 9ھا ھـم بايـد تـا  ارسـال تجھـیزات ا

عالوه براين به کمیسارياي امور خارجي اتحاد شـوروي و کمیتـه . کرد الوقوع آذربايجان ايران به آذربايجان شوروي حکايت مي اين قرار استالین از پیوستن قريب. رسید مي
ته مرکـزي حـزب  1324خرداد  21در . حل مسئله آذربايجان ايران طرحھاي الزم را تھیه کنند مرکزي حزب کمونیست آذربايجان شوروي نیز مأموريت داده شد که براي کمی

، بـاقراوف و کافتـارادزه  خواھانه در آذربايجان و ساير شھرھاي شمال ايران را جھت اظھارنظر براي مولوتف کمونیست اتحاد شوروي اليحه طرح تشکیل جنبشھاي جدايي
شتاب . را امضاء کرد»  ايران خیز شمال شناسي و اکتشاف مناطق نفت کارھاي زمین«درباره »  به کلي محرمانه«ده روز بعد استالین سندي . فرستاد شايد يکي از علـل 
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کرده بودنــد برداري شورويھا براي کشف نفت در شمال ايران اين بود که انگلیسیھا عملیات نقشه به گزارشـھاي . در مناطق شـمال و شـمال شـرقي تھـران را آغـاز  بنـا 
شمالي ايــران وآلکساندر کیپ در اين مناطق پوششي بود براي جست ، فعالیت شرکت انگلیسي سازمانھاي امنیتي شوروي جوي ذخاير نفت که قــرار بــود بـه منـاطق 

ين بــود کـه در آن مقطـع زمـاني در سیاسـت شـوروي براي. توسعه پیدا کند آذربايجـان  قرارصادره از طرف استالین در مورد عملیات اکتشاف نفت در شمال ايران بیـانگر ا
 ].22[ مسئله نفت در صدر مسائل قرار داشته است

 
نوان  میرجعفر باقراوف به مسکو احضار شد و در ھمین ماه دفتر سیاسي کمیته مرکزي حزب کمونیست اتحاد جماھیر شوروي قرار محرمانـه 1324در مرداد  اي تحـت ع

،  خواھانه در آذربايجان براي رھبري اين جنبش جدايي. صادر کرد»  شمال ايران خواھانه در آذربايجان و ساير شھرھاي تدابیر الزم در مورد سازماندھي جنبشھاي جدايي«
گون مي با تشکیل فرقه دمکرات مي. بیني شده بود پیش»  فرقه دمکرات آذربايجان«تشکیل  شـد و از تمـام  بايست کمیته ايالتي حزب توده ايـران بـه طـور اساســي دگر

سوم قــرار دفـتر سیاسـي. پیوستند به اين فرقه مي)  طرفداران جدايي آذربايجان( طبقات مردم ستان نـیز سـازماندھي جنبش در بنـد  قراري  جدايي ، در کرد خواھانـه و بر
جدايي پیش در قرار دفتر سیاسي حزب کمونیست اتحاد شوروي ھمچنین. بیني شده بود خودمختاري پیش سلح از  خواھان آذربايجـان و  بیني شده بود که گروھھايي م

قرار صـادره بـه عھـده . مسلح شوند)  سالحھايي غیر از ساخت شوروي( خارج  طرفدار اتحاد شوروي تشکیل گردد و با سالحھاي ساخت ند از  مسئولیت اجرايي ايــن ب
 #].23[میرجعفر باقراوف وبولگانین گذاشته شده بود

 
کرات آذربايجـان ايـران«تشـکیل »  به کلي محرمانه«کمیته مرکزي حزب کمونیست آذربايجان شوروي در طرحي  یت» فرقـه دم نده بـه مجلـس  ، فعال ستادن نماي براي فر

ساير اقـدامات را پیش خواھانه جدايي ، سازماندھي جنبش» جمعیت دوستداران آذربايجان شوروي«، تشکیل  شوراي ملي بینـي  ، تشکیل انجمنھاي ايـالتي و واليـتي و 
بیني شده بود که کمیته ايالتي حزب توده در تبريز ضمن  در اين طرح پیش. بخش به فوريت براي مذاکرات به باکو بیايندوري وکام در اين سند قید شده بود که پیشه. کرد

قه . ، حزب توده را در آذربايجان منحل اعالم کند و از اعضاي خود بخواھد تا به فرقه دمکرات بپیوندنــد از تشکیل فرقه دمکرات حمايت بعـد ازتشـکیل کمیتـه تشـکیالتي فر
شاھي ، سـاري ، بندرپھلوي ، رشت ، مرند، مھاباد، ماکو، قزوين ، مراغه ، زنجان ، میانه ، خوي ، رضائیه ھاي آن به فوريت در شھرھاي اردبیل دمکرات در تبريز، بايد شعبه  ،  ،

حزب تـوده در  ، صادق پادگان ، عضو کمیته مرکزي حزب توده عبدالصمد کامبخش 1324به دستور باقراوف در مرداد. گرگان و مشھد تشکیل شوند ، مسئول کمیته ايالتي 
وري بـه طورموقـت رھـبري فرقـه  در مذاکرات باکو تصمیم گرفته شد که میرجعفر پیشـه. وري مدير روزنامه آژير مخفیانه به باکو منتقل شدند و پیشه ، شبستري آذربايجان

 ].24[دمکرات آذربايجان را به عھده بگیرد
 

صاحب نفوذ است و مـديريت روزنامـه آژيـر  وري که در محافل دمکراتیک بعد از مذاکرات با آنھا میرجعفر پیشه«:  اي به استالین نوشت ، باقراوف در نامه در مورد اين انتخاب
 .»]25[در تھران را برعھده دارد، براي رھبري فرقه دمکرات در نظر گرفته شد

 
يران اســت و  وري در آذربايجان ايران به دنیا آمده پیشه«:  ، بريا و مالنکف فرستاد نوشت باقراوف ھمچنین در گزارشھايي که براي مولوتف ، عضوسابق حـزب کمونیسـت ا

ندان رضاشـاه ) 1306ــ 1305 (1927در سال .  در آذربايجان شوروي مسئولیتھايي در حزب و شوراھا داشته است از طـرف کمینــترن بـه ايـران اعـزام شـد، ده سـال در ز
 .»]26[ ، دوبرادر او ساکن اتحاد شوروي ھستند که يکي از آنھا افسر پزشک در ارتش سرخ است زنداني بوده و با ورود ارتش سرخ از زندان آزاد شده است

 
ماده پنجـم طي يادداشت 1324ارديبھشت  29دولت ايران در  که بـه موجــب  ً خاطرنشان ساخت  ھايي پیروزي در جنگ را به سه دولت بزرگ متفق تبريک گفت و ضمنا

ست ھـر  پیمان سه جانبه و قولي که در کنفرانس تھران داده شده بود، پس از پايان مخاصمات در اروپا ديگر لزومي به ماندن نیروھاي متفقین در ايــران نیسـت و بھـتر ا
تیر ماه سفارت امريکـا  19فقط در . جواب ماند و متفقین اعتنايي به آن نکردند اين يادداشتھا بي. چه زودتر خاک ايران را تخلیه کنند تا اوضاع کشور به حال عادي بازگردد

به  1945فرماندھي خلیج فارس از اول ژوئن  عملیات«: پاسخ داد خاتمه يافته و از ھم اکنون ترتیباتي براي تقلیل سريع عده سربازان امريکايي در ايرانداده شده است و 
 #.»]27[ تر ادامه خواھد يافت محض اين که مقتضیات وضعیت نظامي اجازه بدھد، اين عمل با سرعت ھر چه تمام

 
، پرزيـدنت ترومـن  وزير شوروي  نخست مارشال استالین(بین سران سه کشور بزرگ ) 1324مردادماه  11تیر تا  26 (1945ژوئیه تا دوم اوت  17در کنفرانس پتسدام که از 

در حومه پايتخت سابق رايش آلمان تشکیل شد، مسئله تخلیه ايران از )  وزير جديد انگلستان رئیس جمھور جديد امريکا، وينستون چرچیل و سپس کلمنت اتلي نخست
لذا در اعالمیـه نھـايي کنفـرانس پتسـدام چنیـن قیـد . اينکه ھنوز جنگ با ژاپن خاتمه نیافته است با آن موافقت نکردند نیروھاي بیگانه مطرح گرديد اما شورويھا به بھانه 

ً از تھران عقب کشیده شوند و مراحل بعدي عقب موافقت«: شد خارجـه سـه کشــور کـه در  آيي وزيران نشیني سربازان از ايران در گردھم گرديد که سربازان متفقین فورا
 .»]28[در لندن برپا خواھد شد مورد رسیدگي قرار گیرد 1945اول سپتامبر 

 
صويب شـده مقــدمات  ، طرح تشکیل فرقه دمکـرات آذربايجـان و کردسـتان  جويیھاي شورويھا براي تخلیه ايران در زماني مطرح شد که از مدتھا پیش بھانه ايـران تھیـه و ت

ھدف  ، استالین به امضاي اسناد محرمانه در واقع يک ماه قبل از تشکیل جلسه سران سه کشور بزرگ متفقین. اجراي آن نیز انجام شده بود اي مبادرت ورزيده بـود کـه 
 .اغتشاشاتي در شھر تبريز آغاز شد 1324از اواسط مردادماه . از اجراي آنھا، تجزيه بخشھاي مھمي از خاک ايران و پیوستن آنھا به شوروي بود

 
که ژاپن نیز به دنبال بمباران اتمي ھیروشیما و ناکازاکي بدون قید و شرط تسلیم شد و آتش جنگ در سراسر جھان خاموش ) 1324شھريور  11 (1945در دوم سپتامبر 

ً طییاد داشت مورخ . اي براي ادامه اشغال ايران باقي نمانده بود گرديد، ديگر بھانه . شھريور تقاضاي خود را در مورد تخلیه قواي بیگانه تکرار کـرد 21لذا دولت ايران مجددا
جويي پرداختند تا اينکه ارنسـت بـوين وزيـر  چند روز قبل از آن در لندن تشکیل شده بود، شورويھا باز در اين مورد به بھانه در کنفرانس وزيران خارجه سه کشور بزرگ که 

با ژاپــن يعـني در دوم مـارس امورخارجه بريتانیا پیشنھاد کرد که تخلیه ايران طبق ماده پنجم پیمان سه جانبه ماه پـس از پايـان جنـگ  ) 1324اسـفند  12 (1946 ، شش 
 ].29[اين پیشنھاد مورد موافقت وزيران امور خارجه شوروي و امريکا قرار گرفت و سه دولت بزرگ طي يادداشتي تصمیم خود را به اطالع ايران رساندند. خاتمه پذيرد

 
زدند و با اشغال ادارات دولتـي  ھاي مسلحي در شھرھاي آذربايجان دست به قیام مسلحانه  ساعت از صدور اعالمیه کنفرانس لندن نگذشته بود که دسته 24اما ھنوز 

تاري  اي صـادر کـرد و در آن وري در تبريـز بیانیـه سـیدجعفر پیشـه]. 30[و پاسگاھھاي ژاندارمري تأسیس فرقه دمکرات آذربايجان را اعـالم داشـتند ، زبـان ترکــي و خودمخ
 ].31[ترين اھداف خويش برشمرد آذربايجان را مھم

 
اين اعالمیـه . کردند وري را به زبان ترکي بر ديوارھاي شھر مشاھده ھنگامي که اھالي شھرھاي آذربايجان از خواب برخاستند، اعالمیه پیشه 1324شھريور 12صبح روز 

بود خـبر مـي»  فرقه دمکرات آذربايجـان«از تأسیس  ،  ، فعـاالن سیاسـي اعالمیـه مزبـور کـه حـدود چھـل نفـر از تجـار، مــالکین. داد و ھـدفھاي فرقـه در آن تشـريح شـده 
تا تاريخ خروج نیروھاي شوروي از . ، مازندران و گیالن نیز پخش شد ، خراسان تھران ، دھقانان و روحانیون آن را امضاء کرده بودند، بزودي در شھرھاي ، کارگران روشنفکران

 #.داد تا تصمیمات گرفته شده در مورد آذربايجان ايران را به مرحله اجرا درآورد ، فرصت کافي را در اختیار شوروي قرار مي ايران ھنوز شش ماه باقي بود و اين زمان
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کنگـره در عـرض سـه ]. 32[نماينده از تمام شھرھا و بخشھا در تبريزبرگزار گرديد 237با شرکت »  فرقه دمکرات آذربايجان«نخستین کنگره مؤسسان  1324دھم مھرماه 
صدر ھیئـت رئیسـه فرقـه دمکـرات انتخـاب شـد میرجعفر پیشه.، رھبران اين فرقه را به اتفاق آرا برگزيد نامه فرقه دمکرات روز با پذيرفتن برنامه و نظام در . وري به سـمت 

 .ھمان روز حزب توده آذربايجان نیز منحل و الحاق خود را به فرقه دمکرات اعالم کرد
 

، دو گردان پیاده ھمراه با يک واحد تانک و نیز يک گروھان از ژاندارمري تھران را به آنجا اعزام کرد و به وزارت جنگ دستور داد کـه  دولت ايران براي تقويت لشکر آذربايجان
جه ايــران . متوقف کرد)  حومه قزوين(آباد  نیروھاي ايراني را در شريف ھاي اعزامي به ھر قیمتي که شده بايد وارد آذربايجان شوند اما ارتش شوروي  گروه وزارت امور خار

يت آنھـا از فرقـه  که 1324آبـان  26طـي يادداشـت مــورخ  له مــأموران کشـوري و لشـکري شــوروي در امـور داخلــي ايــران و حما به مداخ شوروي کـرد  تسـلیم سـفارت 
وقايعي به وجود آيد که موجبـات  آذربايجان اعتراض کرد و متذکر شد که دخالت نیروھاي ارتش شوروي موجب گرديده است که در استانھاي شمالي و کردستان  دمکرات

در آن نامه درخواست شده بود که به مقامات نظامي شوروي درايران دستور دھند که با آزادي عمـل ارتـش و قـواي تأمینـه ايـران در . باشد ناامني و اختالف در امور مي
 ].33[استانھاي شمالي موافقت کنند

 
فاد آن اول  نامه کنگره بزرگ خلق آذربايجان با شرکت نمايندگان تمام شھرھا و بخشھاي آذربايجان در تبريز تشکیل و در پايان قطع 1324آبان ماه  26 اي تصويب شد که م

کنگـره ملـي کـه از نماينـدگان تمـام «: در مقدمـه تلگـراف آمـده بـود. شـد ھا مخـابره  وزير، رئیـس مجلـس شـوراي ملـي و روزنامـه ، نخسـت آذرماه به فارسي براي شاه
شھرستانھا و بخشھاي آذربايجان در شھر تبريز تشکیل يافته بود در چھارمین جلسه خود به اتفاق آرا تصمیم گرفت با اعالمیه زير به حکومت مرکزي ايران و دول معظم 

رئوس درخواستھا ومطالب در ھشـت . »، فرانسه و چین مراجعه کرده و درخواستھاي مشروع و قانوني خود را اعالم نمايند ،اتحاد جماھیر شوروي جھان امريکا، انگلیس
که ]. 34[داخلي آذربايجان بود ماده تنظیم گرديده در ذيل تلگراف مذکور آمده بود که اھم آن خودمختاري ملي و تشکیل حکومت ملي براي اداره ھمچنین تأکید شده بود 

 .اي بزند فرقه قصد ندارد به مرزھاي ايران لطمه
 
تبريـز در . آزاد شده بــود)  فدايیان( فرقه  ، بستان آباد، مرند و صوفیان به وسیله نیروھاي ، سراب مراغه. تمامي آذربايجان تحت کنترل فرقه دمکرات بود 1324آذرماه  20در 

. تدارکاتي براي افتتاح مجلس ملي و تشکیل حکومت ملي آذربايجان در جريان بود آخرين کارھاي. محاصره قرار داشت و ارتباط لشکر با تھران و ساير نقاط قطع شده بود
 #].35[، بريا و مالنکف به مسکو فرستاد ، مولوتف نامه داخلي مجلس را براي تصويب استالین میرجعفر باقراوف نظام

 
،  صـبح 10دمکرات محاصره شـد و سـاعت  در اين روز شھر تبريز توسط نیروھاي فرقه. نقطه عطف تاريخي براي فرقه دمکرات آذربايجان بود 1324اما بیست و يکم آذرماه 

به . نامه داخلي مجلس به تصويب رسید ، نظام بعد از انتخاب ھیئت رئیسه موقت.  نخستین جلسه مجلس ملي آذربايجان گشايش يافت سـپس میرزاعلـي شبســتري 
کرد ھمچنین جعفر پیشــه. معاونت رياست مجلس انتخاب شدند ، رفیعي و حسن جودت نیز به  رياست مجلس و صادق پادگان . وري کابینــه خـود را بــه مجلـس معرفـي 

، تقسیم اراضي  ملي ، تنظیم بودجه ملي و قشون ، اقدام در آباداني آذربايجان  آذربايجان در امور داخلي به تمام دنیا، انتخاب انجمنھاي ايالتي و واليتي اعالم خودمختاري
در ھمان روز ترکیب . وري بود ھاي پیشه  برنامه ّاز اھم… ، تأسیس دانشگاه و ، برقراري تعلیمات مجاني اند بین دھقانان خالصه و امالک مالکیني که آذربايجان را ترک کرده

 ].36[قاضي محمد، رئیس حزب کومله کردستان نیز ھیئتي براي تبريک به تبريز اعزام شدند وري به تصويب مجلس رسید و از طرف ھیئت وزيران به صدارت پیشه
 

، فرمانده لشکر  اکبر درخشاني وري و سرتیپ علي در نتیجه توافقي که بین سیدجعفر پیشه) آذر 22(آذرماه خلع سالح ژاندارمھا به پايان رسید و فرداي آن روز  21شب 
شدند و در  آذرماه فدايیان مسلح فرقــه  23در . ، پادگان تبريز نیز تسلیم شد سوم آذربايجان صورت گرفت شھر  آذرمـاه  27دمکـرات کـه تبريـز را در محاصــره داشـتند وارد 

 ].37[سرانجام تیپ رضائیه نیز در اثر چندين روز زد و خورد بافدايیان فرقه دمکرات از پاي درآمد
 

ظر کـه .  مناقشه و غیرقابل انکاري در تاريخ معاصر و حیات سیاسي ايران داشته است فرقه دمکرات آذربايجان تأثیرات بي قه از ايــن من پیرامون ايـن فر تحقیق و بررسي 
ھاي رويـارويي شـرق و  نمايد و به چگونگي تبديل اين واقعه به يکـي از نخسـتین صـحنه نقش شوروي را در تشکیل يک حکومت خودمختار در آذربايجان ايران روشن مي

يه کـه  پردازد که در شرف وقوع بودو شمال ايران را در عمل به صحنه رويارويي اتحاد شوروي غرب در جنگ سردي مي ، امريکا و بريتانیاي کبیر مبدل کرد و نـیز از ايــن زاو
ً مورد بررسـي قـرار مي گرايي در ايران و نظريه خودمختاري و تجزيه قومیت و قوم موضوع حساس ترديـد اسـناد  امـا بي.  دھـد، سـخت حـائز اھمیـت اسـت طلبي را عمیقا

سترش داد توان دامنه  تر کردن ماھیت رخدادھاي تاريخي دارند و به استناد مدارک نويافته مي بديلي در روشن تاريخي نقش بي . پژوھشھاي تاريخي را بیـش از پیــش گ
در حاشــیه حــوادث »  فرقـه دمکـرات آذربايجـان«گیري و فعالیـت  آيد، خاطرات محمدتقي صدقدار است که به عنــوان دادسـتان شــھرخلخال در دوران پـاي آنچه در پي مي

کي از وقـايع آذربايجـان اســت امــا مي خـاطرات.  آذربايجان حضور داشته اسـت یت  تـر ناديـده ھاي مفقـوده و پیش توانـد حلقـه  صـدقدار اگرچـه جــزء بســیار کوچ اي از ماھ
ايـن . تر کند وجود آمده بود آسان به»  فرقه دمکرات آذربايجان«را آشکار نمايد و يا دست کم درک و لمس فضا و شرايطي را که در نتیجه تشکیل »  دمکرات آذربايجان فرقه«

خدادھاي ھا به عنوان اسناد تاريخي نوشته قبیل خاطرات و دست ُ که از .  تاريخي دارند ، تأثیرات شگرفي در بازخواني ر و در ايـن مقـال آن بخشـھايي از خـاطرات صـدقدار 
 #.شود باشد نقل مي اھمیت مي داراي »  فرقه دمکرات آذربايجان«منظر شناخت ماھیت 

 
سراي  بـود، از معاونت»  حزب توده ايـران«سالگي به لحاظ اين که جواني مبارز و مخالف  26در  1322محمدتقي صدقدار در شھريورماه  نت داد به معاو دادسـراي رشـت 

پیرامون خـوانین و معتمـدين شھرســتان زنجـان وسـردمداران . شھرستان زنجان انتخاب شد بود کـه وي بــه »   حـزب تـوده«مطالعـه و تحقیـق  صدقدار بیـانگر آن  توسـط 
 .مند گردد يافته تا از آن بھره ھاي رفتاري افراد آگاھي مي شیوه

 
کرد و بديـن )  ، اول ماه مي1323.2.11(صدقدار در نخستین اقدام خود در زنجان در روز جھاني کارگر  دستور بازداشت علي جاھد، رئیس اتحاديه کارگران زنجان را صــادر 

نفر ـ کــه در آن زمـان مسـئول حـزب تـوده در  53لو ـ يکي از افراد هللا جھانشاه نصرت. خورد سان اجتماع پنجاه ھزار نفري اعضاي حزب توده و اتحاديه کارگري زنجان برھم
بازپرس پرونـدهصدقدار، جھانشـاه. اي براي صدقدار نوشت وآزادي جاھد را خواستار شد زنجان بود، نامه کرد و پـس از ارائـه گـزارش تنظیمـي  ،  لـو را بـه دادسـرا دعـوت 

وي را از اعـدام نجـات داده )  آذربايجـان در جريان فرقه دمکرات(کند که بعدھا  صدقدار در خاطرات خود از اين کار به عنوان رويدادي ياد مي. دستورآزادي جاھد را صادر نمود
 . است

 
، وي را بــه عنـوان  سید حمدهللا ذکائي نماينده شھرستان خلخال در مجلس شوراي ملي با توجه به روحیات صدقدار و فعالیتھاي مفید او در زنجان 1323در فروردين ماه 

 .شود کند که اين پیشنھاد از سوي دادگستري پذيرفته و وي با اين حکم روانه خلخال مي رياست دادگستري بخش مستقل شھرستان خلخال پیشنھاد مي
 

، شب ھنگـام  دادگستري شھرستان خلخال صدقدار، رئیس. رئیس ژاندارمري خلخال يکي از سارقان شھر به نام احد خوجیني را به صورت غیرقانوني بازداشت کرده بود
ً به ژاندارمري رفته و با استفاده از اختیارات قانوني خود فرد مذکور را آزاد مي کي يـاد مي.کند شخصا کنـد و از وي بـه عنـوان  صدقدار در خاطرات خويش از اين فــرد بـه نی

 . او را از زندان و اعدام رھايي داده است»  دمکرات آذربايجان فرقه«برد که بعدھا در جريان  اي ديگر نام مي مھره
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بوده اسـت و بـه  کند کـه شـغل او کفاشـي و واکـس زدن کفــش  دوز اشاره مي اش با شخصي پینه صدقدار در بخش ديگري از خاطرات خود به آشنايي کارمنـدان دولـت 

کس مـي اي دو مرتبه با مراجعه به دادگستري خلخال ھمین جھت ھفته دوسـتي در مراســم ختـم  صـدقدار از ســر نوع.  زده اسـت ، کفش صدقدار و ساير کارمنـدان را وا
بـه سـمت »  فرقـه دمکـرات آذربايجـان«هللا جاويد بوده است که يک سال بعد در   برادر زن دکتر سالم بعدھا مشخص شد که آن کفاش. کند مادرزن آن کفاش شرکت مي

حضور صــدقدار در مراســم ختـم . کند دوستي مطرح مي ، علت ارتباط خويش با آن کفاش را حس نوع صدقدار بدون آگاھي از اين ارتباط. شد وري منصوب وزير کشور پیشه
 #.دھد جلوه مي دوز از سر خیرخواھي جريان ديگري است که او نقش اين حضور معنوي را در زندگي خود بسیار مھم مادرزن آن پینه

 
وري به کمک قواي شـوروي و  قاصدي از تبريز به خلخال وارد شد و خبرقیام پیشه 1324آذرماه  22يا  21ناگھان عصر روز «:  نويسد وري مي صدقدار در خصوص قیام پیشه

که ايـن جريانــات را  24.9.21اشغال کالنتريھا توسط قواي شوروي و سقوط و تصرف شھر تبريز و ساير شھرستانھاي آذربايجان در روز و ساعت معیني در حدود ظھر روز 
 .»]38[…  داشتیم گزارش داد و ھمه نگران بوديم که داستان از چه قرار است به ھنگامي که در شوراي شھرستان شرکت

 
اي مسلح از طريق میانه وارد خلخال و مردآباد شده و ھنگـامي کـه  بايريش فوالدي با عده 1324آذرماه  23شب «: نويسد صدقدار در خصوص نحوه بازداشت خويش مي
سـه نفـر مسـلح مـرا . که درب منزل را اسدهللا پیشـخدمتم بـاز کـرد[  بودم] ، درب منزلم کوبیده شد و در حال وضو گرفتن  جھت اقامه نماز صبح از خواب بیدار شده بودم

خان  ھنگام ورود به زندان مشاھده کردم که قريب شصت… زندان بردند محاصره نموده و در حالي که لباس خواب در تن داشتم مرا به ، ھفتاد نفر از خوانین امثـال کـريم 
سراج روائـي و ارشـد صــباحي و نجم از محترمین و معتمدين و سرمايه اي  صولتي و امیرپور و عده و عـده  الـدين صـالحي و کلیـه رؤسـاي ادارات  داران و تجار امثال آقايان 

 .»]39[اند ام زنداني شده ديگي که اسامي آنان را فراموش کرده
 

، خواندن نماز و ختم قــرآن در زنــدان  ارتباط با علماي اسالم. کند اش ياد مي صدقدار در جاي جاي خاطرات خود از مسائل مذھبي به عنوان يکي از ارکان زندگي شخصي
حزب تـوده «در خصوص علـل مخالفـت افـراد بـا . باشد مذھبي وي مي خورد بیانگر ديدگاه  و افسوس از قضا شدن نماز صبح که بارھا در خاطرات کوتاه وي به چشم مي

 .توان در مقوله دوم جاي داد گرايانه ومذھبي در اولويت قرار دارد و صدقدار را مي دو مقوله ملي»  فرقه دمکرات آذربايجان«و »  ايران
 

بر مي را به عنوان يکي از فعالیتھـاي »  فرقه دمکرات«بندي افراد جھت مقابله با  صدقدار مذاکره با ساير زندانیان براي نجات از زندان و دسته : نويسـد شـمارد و مي خـود 
فوالدي فرمانـده  پس از بازجويي[ پس از سه روز]…  با آقايان مشغول مذاکره و طراحي جھت نجات از زندان شديم« مختصري ھمه را يکايک از زندان آزاد کردند و بايريش 

توضیح اينکه فرماندار و رئیس شھرباني و رئیس ژاندارمري . وري به ما دستور دادند که به کار اداري خودمشغول و ديگران به کار خود رفته و مشغول شوند فدايیان پیشه
 چھار نفـري جلسـاتي  زندانیان آن روز خودمان را به چند دسته تقسیم نموديم و ھر سه. سالحھاي خود در اين دو پايگاه به سوي طالش فرار نموده بودند ضمن گذاردن 

بود کـه بتوانیـم .  داديم و يک نفر را رابط قرار داديم که جريانات و تصمیمات متخذه را به ھمه ابالغ نموده و اطالع دھیم تشکیل مي منظور از اين تشکیالت و اجتماع ايــن 
لف  دوست و عده کريم خان صولتي و امیدپور و چند نفر از شاھسونھاي وطن آوري نموده و با توجه به مسلح بودن آقايان  افراد طرفدار خود را جمع ً مخا اي از رعايا که ذاتا

 #.»]40[  دھیم بودند، بتوانیم علیه قواي بايريش فوالدي و قزلباش جنگ و گريز نمايیم تا شايد بتوانیم شھرستان خلخال را از وجود اين اشرار نجات»  حزب توده«با مرام 
 

مه ناخوانـا]مالـک آنجـا خـانم  کـه [کلمه ناخوانا ]پس از چندين روز مذاکره و اخذ تصمیم مقرر شد که در «: نويسد صدقدار در خصوص بازداشت مجدد خود مي بـود و [ کل
دوست به منزل مشارالیه به عنوان شام خوردن بروند  از اين جماعت وطن ايشان و چند نفر ديگر جزء دسته ما بودند انتخاب نموديم و حسب دعوت مشارالیھا افراد کمي

 ». لھا ھم در آن جلسه شرکت داشت االختیار معظم در طالش ھمکاري نمايیم و نماينده تام[ کلمه ناخوانا] و تصمیم نھايي در آنجا اتخاذ شود تا با قواي مسلح خانم 
 
روم و با  کنند که به کجا مي به راه افتاديم غافل از اينکه مأمورين محافظ من مرا کنترل مي[ کلمه ناخوانا]الدين صالحي پیاده از مردآباد به سوي  من در معیت آقاي نجم«

آقايان کريم خان صولتي . رفته بودند[کلمه ناخوانا ]چه اشخاصي رفت و آمد دارم و قبل از ما آقايان سراج روائي و ارشد صباحي و سه نفر از تجار و محترمین مردآباد به 
غذا . و امیرپور و سه نفر از شاھسون بعد از ما وارد شدند گام خـوردن  یام بـه ھن مذاکرات مقدماتي در جريان بود که سفره غذا گسترده شد و صـحبت طـرح مسـئله ق

چون در فکـر و خیـال  ند و  مطرح بود که فدايیان مسلح بايريش فوالدي و افراد قزلباش ما را محاصره کردند و با دستبند و پیاده به سوي زندان فدايیان ما را ھـدايت نمود
، مشــغول  ملي آذربايجان و فرقــه دمکـرات ھسـتیم اينکه اينک با ما چه کار خواھند کرد، آھسته برنامه میھماني و اينکه منظور ديگري در میان نبود و ما طرفدار حکومت 

بر قـرار تـرجیح دادنـد گويي بوديم که نفھمیديم که چگونه کريم طرح پاسخ شب و . خان صولتي و امیرپور و آن سه نفر شاھسون که ھمگي مسلح بودنـد فـرار را  البتـه 
ھنگامي که خوانین فرار کردند، با تیرانــدازيھاي طرفیـن . تاريک و تعداد افرادي که ما را دستگیر کرده بودند زياد نبودند و نماينده خانم ملکه طالشي را مرخص کرده بودند

ھا و تپـه. کردند، رفتند که رفتند زيرا راھھاي آنجا را خوب بلد بودند نمودند و جھت را مشخص نمي که ھر يک ازسمتي تیراندازي مي ً درکوھ ً مرتبــا قواي  ولـي بعـدا ھا بــا 
مراه خـود مي ھاي آن کشته نمودند و اسلحه وري زد و خورد مي قزلباشي و فدايیان پیشه يز ادامـه داشـت ولـي بـه ھـر حـال و ھرگـز  اين. بردنـد شدگان را ھ جنـگ و گر

 .نتوانستند اين پنج نفر خان را دستگیر نمايند
 

در زنـدان .  باشد به دست نیاوردنــد نقي خان توکلي بود تحويل دادند؛ زيرا مطلبي که حکايت از قیام ساعت ما را به زندان شھرباني که رئیس آن سروان علي 24پس از 
ً ھمه زندانیان رابه زندان فدايیان پیشه الدين صالحي  وري انتقال دادند و من و آقاي نجم شھرباني مردآباد ھر چند نفري را در اتاق محبوس کردند و پس از چند روز مجددا

ً بي 30را در اتاقي محبوس نمودند و در حدود  ً غذا و آبي به ما دو نفر ندادند و تقريبا ً .  حـال شـده بـوديم ساعت ابدا حت مرتبـا حدود يـک ھفتـه گذشـت و بــا خیــال را در 
ً آقاي نجم. ھنگام استنطاق فرا رسید…  الکرسیبودم مشغول تالوت آية  الدين صالحي را به اتاق استنطاق که به رياست بايريش فوالدي تشکیل شده بود، باشـالق  بدوا

مي تشـکیل داده[ کلمه ناخوانا]مختصري او را نوازش کردند که جريان آن شب در  ايـد و چنـد  را توضیح دھد و توضیح دھد که چرا جلسه محرمانه در مــنزل آن بــانوي گرا
ايد و چگونه کريم خان صولتي و امیرپور و سـه  دار و دسته مسلح تشکیل داده ايد و تعداد شما چند نفر است و در چه روستاھايي قبضه اسلحه داريد و کجا مخفي کرده

شماھا بايـد بـه  نفر شاھسون که ھمگي مسلح بودند فرار کردند و در کجا مستقر خواھند شد و چرا بر اثر تیراندازي ھشت نفر از فدايیان و قزلباش کشـته شــده اند و 
بوديـم  در حالي که ھنوز به مقدار زيادي اسلحه تھیه نکرده بوديم و قواي مسلحي تشکیل نداده.  معني شويد و از اين قبیل سؤاالت پوچ و بي جاي آن ھشت نفر کشته 

ظه معیـن پاسـگاه ند و ھمیـن طـور روسـتاھاي مجـاور و دريـک لح ھا و اداره  و فقط مقرر شده بود که شب قیام آقاي حاج علي بابا از پشت بام يک تیر ھوايي خـالي ک
 #.»]41[ عام نمايیم بايريش فوالدي و قزلباش را تصرف نمايیم و قتل

 
الـدين صــالحي  بود که آھسته درب سلول ما به صدا درآمد و آقاي نجم 12ـ  11شب در حدود «: نويسد کند و مي صدقدار در ادامه به کمک مھره اول در زندان اشاره مي
درب را باز کرديم و قوري .  ام باشم و چاي و نام و شام آورده نمايید؟ پاسخ آمد که من احد خوجیني مي الباب مي که در حال ضعف بود آھسته پرسید که کیستید که دق

ظاھر اعتصـاب غـذا نمايیـد مـن . چاي و استکان و کته و نان و مقداري قند و شکر تحويل داد و آھسته اعالم کرد که اگر براي شما غذا آوردند استفاده ننمايید و صــورت 
ًبراي شما .  برم ام مي کنم و وسايلي را که آورده روم و نیم ساعت ديگرمراجعت مي مي ً اعالم داشت که مرتبا نیم ساعت بعد آمد و وسايل را تحويل گرفت و رفت و ضمنا

ستان خلخـال را .  بايستي با احتیاط رفتار نمايم آورم و اگر تأخیري رخ داد نگران مباشید زيرا مي غذا مي که ھمـه اھـالي شھر آري احد خوجیني آن دزد مسلح و راھزن 
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نوازي و انسانیت او گذاشتیم زيرا توقعي از ايشان نداشتم و اصالً به يـاد  میھمان و اين مردانگي احد خوجیني را به پاي…  اينک به کمک ما آمده است… عاصي کرده بود
ً مشخص شد که اين احدخوجیني عده…  او نبودم ند دور خـود جمـع کـرده و دسـته اي که ھم باري بعدا اي مسـلح تشـکیل داده و طبـق دسـتور بايريـش  فکر خودش بود
 .»]42[ ، رئیس فرمانده آن دسته شده است فوالدي

 
خوردار  مي پردازد، و تعصبات فرقه دمکــرات آذربايجـان را نســبت بـه زبـان ترکـي روشـن آن بخش از خاطرات صدقدار که به مسئله زبان ترکي مي کند از اھمیـت زيــادي بر

ھم آشـنايي  ھاي صدقدار، مادرش متولد تبريز بود اما در شانزده سالگي به تھران براساس دست نوشته.  است کوچ کرده بودند و بـه ھمیـن جھـت وي بـه زبــان ترکـي 
ندان بـوديم«: نويسد نسبت بھزبان ترکي مي»  فرقه دمکرات«صدقدار در خصوص تعصب .  داشته است البتـه مـدت زنـداني بـودن مــن در زنـدان .  در حدود سه ھفته در ز

عزام شـده بـوديم 2.5بايريش فوالدي حدود  قاي .  ماه بود وپس از استنطاق به زنــدان شـھرباني جھـت محاکمـه ا پس از دو ســاعت و نیـم اسـتنطاق از آ بـه ھـر حـال 
، پـس از  دست وپاي مرا باز کرده. وري بردند ، او را به زندان منتقل کردند و مرا دست بسته به اتاق استنطاق نزد بايريش فوالدي فرمانده فدايیان پیشه صالحي الدين نجم

کي زبـان مادريـم . ، بايريش فوالدي در حالي که بر روي يگانه صندلي موجود در اتاق جلوس کرده بود مشغولسؤاالتي از من شد تفتیش بدني من با وصف اينکه زبــان تر
در اين ھنگام بايريش فوالدي با تفنگي که در دست داشـت بــه زمیـن .  شروع به پاسخ دادن کردم به فارسي…  کردم بود و مختصري و به اندازه حاجت ترکي صحبت مي

سخ .  کرد که اينجا حکومت ملي آذربايجان است و فارسي صحبت کردن قدغن است کوبید و فرياد مي مي پاسخ دادم که من ھم به زبان ترکي و ھم به زبان فارسـي پا
 بیندازند و با شالق نوازشم دھنـد  خواھم داد زيرا ممکن است به ھنگام ترکي صحبت کردن مرتکب اشتباه در پاسخ دادن باشم که در اين موقع دستور داد مرا به زمین 

ستادند   شدند و به حالت صف مقابل و اطراف من صف با طرفدارانش مسلحانه وارد اتاق استنطاق)  مھره اول در خلخال(که در اين ھنگام احد خوجیني  آرايي کردند و اي
بايريـش . دادگاه که امتحان خود را در شھر خلخال داده است بزنید، ما با اسلحه به شما پاسخ خــواھیم داد و به بايريش فوالدي گفتند که اگر يک ضربه شالق به رئیس

يان زنـداني شـدنش و سـپس آزادي  سؤال نمود به چه علت از رئیس دادگاه حمايت مي فوالدي از احد خوجیني به زبــان ترکـي جر صدور دسـتور  کنید؟ خوجیني  اش و 
ً در حدود يک ساعت شرح داد و بايريش فوالدي به زبان ترکي احسنت و مرحبا مي… بازداشت فرمانده ژاندارمري را گفت و من از استنطاق نجـات پیـدا کـرده و  مبسوطا

 #.»]43[الدين صالحي دادند و از آن لحظه احد خوجیني طبق دستوربايريش فوالدي مأمور حفاظت تھیه غذا و غیره جھت ما دو نفر شد مختصر آزادي به من و نجم
 

کار مـذھبي اسـت سبت بـه ديـن و اف قه دمکـرات آذربايجـان ن نوع نگــرش فر صدقدار روشـن کننـده  کي از  صـدقدارنگارش آيـه.  بخش ديگـر خـاطرات  به ي اي از قــرآن را 
او در خصـوص برخـورد فرمانــدار خلخـال کـه از طـرف . خود نصب کرده بود سپس تابلو قاب شده را در دادگستري خلخال بر باالي. نويسان زنجاني سفارش داده بود خوش
شه«: نويسد وري به اين سمت منصوب شده بوده مي پیشه شده بــود بالل آزاد که از مدتي قبل فرماندار شھرستان خلخال و از طـرف پی ً بــه کلیـه … وري منصـوب  بـدوا

تـابلو را از  تر بـود، اين بالل آزاد که از کمونیستھاي متعصب و از استالین اسـتالین… جمله به دادگستري رفته بود تا رفتار مرا تحقیق نمايد ادارات سرکشي کرده بود و من
ما را  صالحي و افراد مسلح به عنوان حفاظـت الدين  ديوار کنده و با خود به فرمانداري برده بود و به ھمین مناسبت به بايريش فوالدي دستور داده بود که در معیت نجم  ،

يک  از من تفتیش بدني کردند و چیزي به دست نیاوردند و سپس تفتیش بدني از آقاي نجم. به فرمانداري ببرند و بردند الدين صالحي شــروع شــد و از جیبھـاي ايشـان 
قرآن کـريم و آن آيـه متبرکــه قـاب . جمله زيارت عاشورا بر روي آن نوشته شده بود بیرون آوردنــد  من جلد قرآن کريم و تعدادي کاغذ که ادعیه مختلفه ندار،  بـالل آزاد فرما

ذَّھب کاري ھم شده بود به زمین پرتاب کرد و لگدمال نمود و ادعیه و اسماء الحسني و زيارت عاشورا و غیره راکه از جیـب نجم شده ربوده  ُ الديـن  شده از دادگاه را که م
هللا علیه بیان کـرد بـه  الرسل صلوات صالحي درآورده بودند آتش زد و مطالب ناھنجاري بر زبان راند که من شرم دارم آن مطالب که مربوط بھحضرت ختمي مرتبت و خاتم 

 .»]44[ رشته تحرير درآوردم
 

منزل  1324آذرمـاه  22روز «: نويسـد مي توسط فرقه دمکرات آذربايجان »  کمیته واليتي شھرستان خلخال«صدقدار در ادامه خاطرات خويش در خصوص تشکیل  سـردرب 
آقاي ھاشم مرادي به موجب حکم صادره از طريق کمیته ايالتي . » کمیته واليتي شھرستان خلخال«تابلويي نصب کردند که عبارت روي آن تابلو چنین بود …  امیرحمدي

ند و  آذربايجان به سمت رئیس و میرجبار حسیني به نه تعییـن شــده بود یس دبیرخا سمت معاون و يک نفر ديگر که منشي مخصوص بايريش فـوالدي بـود بـه سـمت رئ
 »…توکلي با درجه سرواني به سمت رياست شھرباني شھرستان خلخال منصوب شده بودند نقي خان  علي

 
آذرماه وارد مردآباد شده بود و دستور داده بود که اھالي شھرستان خلخـال بايسـتي بـه کمیتـه واليـتي خلخـال مراجعـه و  22بايريش فوالدي با قواي مسلح خود شب 

يان را بـه مــا گـزارش  نمودند و ما ھم در زندان سرگرم صحبت کردن کارت عضويت فرقه دمکرات آذربايجان را اخذ مي ً جر حد خوجیـني مرتبـا و خوابیدن و خوردن بــوديم و ا
 .»]45[داد مي
 

ّـاب «: نويسد مي توسط فرقه دمکرات آذربايجان و چگونگي اجراي احکام در اين محاکم»  تشکیل محاکم صحرايي«صدقدار در خصوص  محمـدعلي رامتیـن معـروف بـه قص
جرا مي آذربايجاني گاھي در خلخال و زماني در میانه و گاھي به اردبیل رفت و آمد مي مود و بـه طـوري کـه  کرد و احکام صادره از محاکم صحرايي مبني بــر اعــدام را ا ن

ً گزارش امور روزانه را به من گزارش مي دار و آزاد شده آقاي احد خوجیني ھمان دزد سابقه داشـتند  داد و ايشـان اظھـار مي  من که در حقیقت فدايي من شده بود مرتبا
ً به مدافعات و اظھارت مردم و خوانین و معتمدين توجھي نمي صحرايي متشکله آنان که چند نفر مي که اعضاي محکمه  دھند  را گوش مي کنند؛ اظھارات آنان  باشند ابدا

 #. ولي به آن اظھارات توجھي ندارند
 

کوم شــده بودنـد   جوخه اعدام را تشکیل مي ، محمدعلي رامتین بالفاصله پس از صدور احکام اعدام به شرحي که گذشت که مح داد و آن شخص و يا آن اشخاصـي را 
ترس و وحشـت بــدانجا مي ھنگامي که در مردآباد در بیرون شھر محکمه صحرايي تشکیل مي. نمود يکجا تیرباران مي بردنـد و  شد، ما زنـدانیان را بـراي تماشـا و ايجـاد 

 »…) آن ھمبه زبان ترکي(»  زنده باد حکومت ملي آذربايجان«، » زنده باد استالین«، » وري زنده باد پیشه«:  بودند که ضمن کف زدن با صداي بلند بگويیم دستور داده 
 
وري و بايريش فوالدي بـه خـارج از شـھر بـرده و  باشد و فردا صبح مرا در محاصره فدايیان پیشه به من خبر دادند که فردا روز محکمه شما مي 10شب در حدود ساعت «

، تشريفات مجللي تھیه کرده بودند و جھت اينکه ثابت کننـد  دادگستري بودم چون رئیس دادگاه بخش مستقل خلخال و در حقیقت رئیس… جلسه محاکمه تشکیل شد
شکیل شـده بــود ــ بـالل آزاد فرمانـدار، رئیـس دادگـاه و 1. که دادگاه صحرايي رعايت احترام افراد را دارد، رؤسا واعضاي دادگاه صحرايي متشکله علیه مـن از پنـج نفـر ت

 ـ ھاشم مرادي رئیس کمیته واليتي خلخال3وري  ـ بايريش فوالدي فرمانده فدايیان پیشه2محکمه صحرايي بود 
 
يتي خلخـال 4 ته وال نه کمی شده بـود5ـ منشي مخصـوص بـايريش فـوالدي ورئیـس دبیرخا عزام  يالتي آذربايجـان کــه از تبريــز ا رسـمیت . ــ يـک نفـر از اعضـاي کمیتـه ا

 .»]46[محاکمه اعالم شد جلسه
 

موارد کیفرخواست صدقدار . راروشن نمايد»  فرقه دمکرات آذربايجان«ھاي  تواند سمت و سوي ديدگاه باشد که مي ترين بخش خاطرات صدقدار کیفرخواست وي مي مھم
 : به شرح ذيل بوده است
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ین و معرفــي نموده ـ نظر به اينکه مورخ1« انـد و مشـارالیه  الدوله سپھر به استانداري آذربايجان انتخاب شده و رؤسـاي ادارات و دوايـر و ادارات دادگســتري را ايشــان تعی
باشند، در نتیجـه رئیـس  است و ھمه آنان جاسوس دولت انگلستان مي) 1299کودتاچي سال (معاون دبیرکل حزب اراده ملي و شخص آقاي سیدضیاءالدين طباطبايي 

 .باشد اراده ملي و جاسوس مسلم انگلستان مي ھم عضو حزب) صدقدار(فعلي دادگاه بخش مستقل خلخال 
 
السلطنه داشته  قطعه عکس با قوام و ھمچنین چندين 1299ـ نظر به اينکه رئیس فعلي دادگاه خلخال چند قطعه عکس با سیدضیاءالدين طباطبايي مغز متفکر کودتاي 2

درس بودنـد، کالس و ھم تا پايان تحصیالتش ھم 1313از سال )  السلطنه قوام برادرزاده (راني حزب اراده ملي شرکت کرده و با آقاي محمد قوام  و يک بار به ھنگام سخن
 .شود جاسوس شناخته مي

 
باد و ســاير 3 سلح در مردآ ـ معاشرت با خوانین شھرستان خلخال و تشکیل جلسات متعدد و مذاکراتي جھت براندازي حکومت ملي آذربايجان و تھیـه وتشـکیل قـواي م

 . شھرھا و دھات خلخال
 
ً ھمیشه و ھمه جا به زبان فارسي صحبت مي ـ تھراني4 نوشـته   خلخـال را بــه فارسـي مي ھاي دادگســتري کند و صورت مجلسھاي پرونده االصل بودنش و اينکه تعمدا

 #.باشد است در حالي که فارسي صحبت کردن در حکومت ملي آذربايجان ممنوع مي
 
 ).علي جاھد(ـ بازداشت نمودن رئیس اتحاديه کارگران زنجان  5

 
 .اند گذاشته»  قرآن«ـ ھمراه داشتن کتابي به زبان خارجي که نامش را 6

 
ذَّھب7 ُ  . کاري به زبان عربي ـ نصب تابلو م

 
هللا سید المحققیـن و چنـد نفـر  هللا سیدمحمد امامي رضوي خلخالي و آيت باشند به ويژه با آيت ـ رفت و آمد به منزل افرادي که خود را روحاني و مخالف با رژيم ما مي8

 .ديگر
 
 ].47[ الصحه رئیس بھداري بود ـ تبرئه کردن يک قاتل چون فرزند آقاي حافظ9

 
کند عضو ھیچ حزب و  البته ممکن است که سمت و سوي خاطرات صدقدار و ادبیات مذھبي او اين تلقي را در ذھن خواننده ايجاد کند که او برخالف اينکه مکرر ادعا مي

با شناخت کامـل از مشـارالیه »  فرقه دمکرات آذربايجان«است و پايوران  و سید ضیاءالدين طباطبايي داشته»  حزب اراده ملي«، ارتباطات خاصي با  دسته سیاسي نبوده
 .اند براي او محکمه صحرايي تشکیل داده

 
ً رد و دفاع مفصلي از خود کرده بود که تحسین ھمه تماشاچیان وزندانیان را برانگیخته است امــا چـون از  صدقدار در ادامه توضیح داده که ھمه موارد کیفرخواست را قويا

غالم يحیـي  6لیکن چون ساعت .  اعدام شده است ، سه نفر رأي به اعدام و دو نفر رأي به تبرئه او داده بودند، محکوم به پنج نفر اعضاي دادگاه بعد از ظھـر ھمـان روز، 
قاري و محمدحسـن خـان امیرافشـار در  براي تقويت قواي مسلح مقیم زنجان به سوي آنجا حرکت سلح سـلطان محمـود ذوالف کرده تا در مرز ھمدان و زنجان با قواي م

 .افتد حکم اعدام صدقدار به تأخیر مي جنگ شرکت کند، اجراي
 

نويسد و تقاضاي تجديــد نظـر در  لو فرماندار زنجان ميهللا جھانشاه صدقدار از ھمین فرصت استفاده کرده دو نامه يکي به اوحدي دادستان زنجان و ديگري به دکتر نصرت
دارد که بايستي از  ،اوحدي در خصوص تجديد نظر در مورد پرونده صدقدار اظھار مي دادستان و فرماندار زنجان نزد غالم يحیي رفته. نمايد رأي دادگاه و تبرئه خويش را مي

شود و از جھانشاه.  وجود چنین فردي حداکثر استفاده را ببريم وبا تقاضاي تجديد نظرش موافقت کنیم ئه  سم وي تبر گر موافقـت بفرمايیـد بنوي لو نیز اظھار داشته کــه ا
خواھید بنويسید من امضاء   مي غالم يحیي نیز گفته که ھر چه الزم است و ھر چه. حداکثر استفاده را نمايیم و حتي از او بخواھیم که قاضي خوب تربیت نمايد وجودش

 . کنم مي
 

ستان اردبیـل  ، اوحدي و جھانشاھلو آن را امضا کرده دستور داده اي تنظیم شد و غالم يحیي بدين ترتیب نامه يدنظر بــه شھر اند که پرونـده صـدقدار بـراي رسـیدگیو تجد
 .انجامد انتقال داده شود که اين امر منجر به آزادي صدقدار و مدتي بعد به تبرئه او مي

 
فرد در تلگرافــي بـه دکتـر  کند که در آن زمان رئیس شھرباني خلخال شـده دوز و واکسي عنوان مي صدقدار يکي ديگر از عوامل رھايي خود را ھمان فرد پینه ين  بوده و ا

ين درخواسـت موافقـت  رھـايي صـدقدار را مي درخواست )  وري در فرقه دمکرات آذربايجان شوھر خواھرش و وزير کشور پیشه(جاويد  با ا يد بــا چنـد شــرط  کنـد کـه جاو
 . فرقه دمکرات بوده است نمايد که يکي از اين شروط تربیت سه نفر قاضي براي مي
 

ستگیھاي سیاسـي و جھت ماتي اسـتبنـدي خاطرات محمدتقي صدقدار به رغم آنکه در حاشیه رويدادھاي آذربايجان قرار داشته و از سويي واب ، در  ھـاي او داراي ابھا
 .رساند مجموع به شناخت بیشتر فرقه دمکرات آذربايجان ياري مي

 
——————————————————————————– 
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