جمیل حسنلی

ندا
جنوبی آذربایجا 
شوروی ـ آمریکا ـ انگلیس
یدورماسی
قارش 
 ۱۳۲۰ـ ۱۳۲۵

گیریش
ملری و
للیک بؤیوک سیاسی تلط 
سونا چاتماقدا اولن  ۲۰نجی یوزای 
کلری ایله تاریخه قوغوشور .یوز ایل عرضینده دنیانین سیاسی خریطهسینده
کلی 
دگیشی 
تلر یارانمیش،
قلر داغیلمیش ،یئنی مّلی دول 
کلر باش وئرمیش ،امپراتورلو 
جّدی دگیشی 
قلر بیرلشمیشدیر .بو
للیک ایدهسی تاریخی حقیقته چئوریلمیش ،پارچالنمیش خل 
مستق 
ینین
ینین یارانماسی آذربایجان خلق 
تاریخی پروسهنین گئدیشینده آذربایجان رسپوبلیکاس 
ینین
ینین و تاریخی اراض 
یدیر .لکن بوگونکو مستقل دولت آذربایجان خلق 
تاریخی نائلّیت 
ینین داها چوخ
ینین داها بؤیوک و اراض 
صهسینی احاطه ائدیر .آذربایجان مّلت 
یالنیز بیر ح ّ
ندا یئرلهشیر ۲۰ .نجی عصر عرضینده دؤرد بؤیوک انقلبین
صهسی جنوبی آذربایجا 
ح ّ
یسی معاصر دنیادا چوخدان
یسی اولن جنوبی آذربایجان اهال 
تشّبثچوسو و اشتراکچ 
قلره بئله صاحب اولماییب ،دیل ،مدرسه ،مطبوعات
قرارلشمیش آن ابتدائی مدنی ح 
قلرینی آل بیلمهییب.
ح 
قلر اوغروندا مبارزه
نین  ۲۰نجی عصر تاریخی آزادلیق ،دموکراسی و مّلی ح 
آذربایجا 
ینین
یلیق ائتدیگی مشروطه حرکاتی ،شیخ محمد خیابان 
نین باشچ 
یدیر .ستارخا 
تاریخ 
ندا دگیل ،بوتون یاخین و اورتا شرقده اجتماعی حرکاتا
دموکراسی دعواسی تکجه آذربایجا 
یلشمه حرکاتی
چوخ بؤیوک تکان وئردی .ایکینجی دنیا محاربهسیندن سونرا گنیشلهنن یئن 
قلر
نین متف 
ندان دا یان کئچمهدی .هله محاربهنین گئدیشینده ایرا 
جنوبی آذربایجا 
سلر
ینین بحرانینی دوغوردو .سیاسی محبو 
طرفیندن اشغال ائدیلمهسی رضا شاه استبداد 
بلرین و مطبوعاتین رولو یوکسلدی .محاربهنین ایلک
آزاد ائدیلدی ،اؤلکهنین حیاتیندا حز 
ینین غربده اولدوغو کیمی،
نین اشغالی ،شورو 
للرینده شوروی طرفیندن جنوبی آذربایجا 
ای 
جنوبدا دا اؤز سرحدلرینی گنیشلندیرمک میلینی دوغورموشدو ۱۹۴۱ .نجی ایلین
نوامبریندا )آبان  (۱۳۲۰بو پروسهنین باشا چاتماسی گؤزلهنیلیردی .لکن شوروی ـ آلمان
نلریندان یاییندیردی.
ینی اؤز پل 
جبههسینده وضعّیتین گرگین کاراکتر آلماسی شورو 
نین اراضی بوتؤولوگو حّقینده
ینین  ۲۹دا ) ۹بهمن  (۱۳۲۰ایرا 
 ۱۹۴۲نجی ایلین ژانویه آی 
نلشدیردی .شوروی
اوچ طرفلی بیاننامهنین امضالنماسی آذربایجان مسألهسینی خیلی چتی 
بیر ده بو مسألهیه بؤیوک محاربهده اساسلی دؤنوش باشا چاتدیقدان سونرا قئییتدی.
ندا مّلی ـ آزادلیق
ینین ضعیفلمهسی آذربایجا 
للرینده پهلوی رژیم 
محاربه ای 
ینین گنیشلنمهسی اوچون الوئریشلی شرایط یاراتمیشدی .خارجی عالمین تأثیری
مبارزهس 
نداکی مّلی حرکات اساس ًٍِا اونون اؤز ایچیندن قایناقلنیردی.
ایله یاناشی چنوبی آذربایجا 
یلری هله حیاتدا ایدی.
ینین اشتراکچ 
ینین ،حّتی ستارخان حرکات 
خیابانی حرکات 
للردن باشلیاراق آذربایجانا حقارتلی مناسبت ،قدیم صنعت و مدنّیت
 ۲۰نجی ای 
مسیز وضعّیته دوشمهسی ،اؤلکهده
مرکزی اولن تبریزین و دیگر شهرلرین تدریجًا باخی 
۱

ینین حیثّیتینه
یس 
یسینه سؤیکنمهسی جنوب اهال 
یلیق ایدئولوژ 
استبدادی رژیمین فارسچ 
ینین
توخونوردو .دیلینی ،مدنّیتینی و اجتماعی فکرین فارسلشدیریلماسی ،آذربایجان مّلت 
موجودلوغونو دانان مختلف نظرّیهلرین »اساسلندیریلماسی« مّلی اؤزونو مدافعه فکرینی
نیندان جنوبا سورگون
فورمالشدیریردی .دنیا محاربهسیندن آز اّول شوروی آذربایجا 
شلر ،آز ـ چوخ درک
ینین اؤزی ایله یئنی اجتماعی باخی 
نلرله اهال 
ائدیلمیش اون می 
سلر و قاباقجیل گؤرونتو گتیردیگینی ده استثنا ائتمک اولماز .شوروی
ائدیلمیش مّلی ح ّ
یلری،
اوردوسونون ترکیبینده تبریز و دیگر شهرلره گؤندریلمیش شوروی آذربایجانی ضیال 
ینین
ینین مّلی اؤزونودرک پروسهس 
یس 
یلری جنوبی آذربایجان اهال 
مطبوعات ایشچ 
للرینده جنوبی
یلر .ایکینجی دنیا محاربهسی ای 
انکشافیندا اهمّیتلی رول اویناد 
یلر نسلی
لل 
ندا اجتماعی فکره اساسلی شکیلده تأثیر گؤرسهده بیلن یئنی شما 
آذربایجا 
فورمالشدی .سونراکی مرحلهده بو نسل مّلی حرکاتا گوجلو تکان وئردی.
ینین محاربهدن غالب چیخماسی یاخین و اورتا شرقه تأثیری مسألهسینی
شورو 
ینین مرکزی
ینین شرقه تأثیر 
یئنیدن گوندهلیگه گتیردی .آذربایجان مسألهسی شورو 
سلریندن شوروی
یلرین مّلی ح ّ
مسألهسی ایدی .ایکی انقلب کئچمیش جنوبی آذربایجانل 
رهبرلیگی اؤز مقصدلری اوچون استفاده ائتمگه چالیشدی .لکن بو پروسه آخره قدر
ینین مغلوبّیتی
ینین شرق سیاست 
دوشونولمهدی .منظرهنین آیدین گؤرونمهمهسی شورو 
ایله نتیجهلندی .البته دئمک اولماز کی ،شوروی بو پروسهنی باشا چاتدیرماق ایستهمیردی.
ندا نفت
ندا اراضی و ایرا 
ینین آذربایجا 
للرین آراشدیریلماسی شورو 
سند و ماتریا 
یسینی
قلرین هر ایک 
ینین اولدوغونو تصویب ائدیر .ایلک اّول مسکو بو مارا 
قلر 
مارا 
ینین استراتژی و اقتصادی
کلشدیرمک آرزوسوندا ایدی .لکن اونون غرب اؤلکهلر 
گرچ 
یسیندا یئترسیز گوجی آیدین اولدوقدا ،شوروی جنوبی آذربایجانی نفت
قلری قارش 
مارا 
یسینده
کله بو بحراندان چیخماغا چالیشدی و نتیجهده هر ایک 
ماراغینا قربان وئرم 
ینین نّییتیندن آسیلی اولمایاراق جنوبی آذربایجان
اوغورسوزلوغا دچار اولدو .شورو 
یسی  ۱۳۲۴نجو ایلین پاییزیندان باشلیاراق بؤیوک بیر مّلی مبارزه یولو کئچدی.
اهال 
ینین مؤسس قروپونون خلقه بیانیهسی اعلن
شهریورین  ۱۲ده آذربایجان دموکرات فرقهس 
ندان
ائدیلدی و ایکی گون سونرا »آذربایجان« روزنامهسی نشره باشلدی .حزب توده ایرا 
ینین درینلشمهسی  ۱۳۲۴نجو ایلین مهرینده مّلی زمینه اوزهرینده
آیریلما پروسهس 
ینین  ۲۰ـ  ۲۱ده
ینین فورمالشماسی ایله نتیجهلندی .نوامبر آی 
قورولن دموکرات فرقهس 
) ۲۶ـ  ۳۰آبان( کئچیریلن آذربایجان خلق کنگرهسی مختارّیت حرکاتینا عملی کاراکتر
یلر باشا چاتدی۱۳۲۴ .
وئردی و بوندان ایکی هفته سونرا آذربایجان مّلی مجلسینه سئچک 
ینین
نجو ایلین  ۲۱آذرینده تبریزده مّلی مجلسین آچیلماسی و آذربایجان دموکرات فرقهس 
ینین
صدری سید جعفر پیشهوری باشدا اولماقل مّلی حکومتین یارادیلماسی آذربایجان خلق 
حیاتیندا مهم حادثه اولدو .بوتؤولوکده بو حادثهلر تاریخه  ۲۱آذر حرکاتی کیمی داخل
اولدو.
۲

نی  ۲۰نجی عصرده اوچونجو دفعه تاریخ صحنهسینه
 ۲۱آذر حرکاتی جنوبی آذربایجا 
چیخاردی .ستارخان و خیابانی حرکاتی ایله مقایسهده  ۲۱آذر حرکاتی مقصد و مرامی بللی
تلرینه باخمایاراق بو،
اولن متشکل آذربایجان حرکاتی ایدی .بیر سیرا محدود جه 
بوتؤولوکده مّلی حرکات کاراکتری داشییردی .تبریزده قورولن مّلی حکومت بیر ایل
ینین
یس 
عرضینده آذربایجان خلقینه چوخ شئی وئردی .ایلک نوبهده جنوب اهال 
شلر سیستمینی فورمالشدیردی .آذربایجان مّلی
سی ،مّلی باخی 
دوشونجهسینده وطن ح ّ
کلر،
کلی 
ینین حیاتا کئچیردیگی تدبیرلر مجموعهسی ،سیاسی حیاتداکی دگیشی 
حرکات 
اقتصادی رفورملر ،سؤزون اصل معناسیندا بؤیوک مدنّیت تدبیرلری جنوبی آذربایجان
یسینی معاصر انکشاف صحنهسینه چیخاردی .حیاتین بوتون ساحهلرینده تطبیق
اهال 
ائدیلن آذربایجان دیلی ،بو دیل اوزهرینده قورولن گنیش معارف و مدنّیت سیستمی
اجتماعی شعورون فورمالشماسینا گوجلو تأثیر گؤرستدی .جنوبداکی یئنی حیات
یلر .شوروی
یلری یاخیندان اشتراک ائتد 
نی ضیال 
قورولوجوغوندا شوروی آذربایجا 
تلرینه گؤره بعضًا بو ،فداکارلیق کاراکتری
سیاستیندن آسیلی اولمایاراق بیر چوخ جه 
تلری نظره آلینماقدا بونو
ینین بیر سیرا سجّیهوی جه 
داشییردی .آذربایجان حرکات 
بوتؤولوکده خارجی حادثه کیمی دگرلندیرمک اولماز ۲۱ .آذر حادثهسیندن سونرا
نالملل باخیمدان دا تصویب ائلدیلدی.
ندا مّلی حرکاتین سرعتلی انکشافی بی 
آذربایجا 
همین دورده آمریکانین سیاسی دایرهلری ،وزارت خارجهسی ایران حکومتینه توصیه
نین مّلی و مدنی
ائدیردی کی ،اگر اؤلکهنین بوتؤولوگونو ساخلماق ایستهییرلرسه ،آذربایجا 
قلری
ینین تأثیری آلتینا دوشمهمهسی اوچون بو ح 
یدیرلر .شورو 
قلرینی تانیمال 
ح 
یدیر.
یلرا مرکزی تهران حکومتی اؤزو وئرمهل 
آذربایجانل 
ینین ایلک سیناق
یدورماس 
تلرینه گؤره ،آذربایجان غرب ـ شرق قارش 
بیر چوخ جه 
قلی
یلی 
میدانینا چئوریلدی .بیر طرفده شوروی ،دیگر طرفده آمریکا و بریتانیا اولماقل قارش 
ندان باشلدی .مسأله ایله باغلی یئنی
شلیقدان رقابته دوغرو گئدن یول آذربایجا 
امکدا 
للرین آراشدیریلماسی بئله بیر فکری سؤیلهمگه اساس وئریر کی 5۰ ،ایله
سند و ماتریا 
ندا باشلندی.
نلیکده ساخلیان سویوق محاربه جنوبی آذربایجا 
یاخین دنیانی گرگی 
یئنی فورمالشان سازمان ملل متحدین ایلک مباحثهلی مسألهسی ده آذربایجان
تین لندن اجلسیندا ،سونرا
مسألهسی اولدو .هله  ۱۳۲۴نجو ایلین دی آییندا شورای امنّی 
نداکی وضعّیت مذاکره ائدیلدی .بو
سلریندا آذربایجا 
کدا کئچیریلن اجل 
ایسه نیویور 
نین شورای امنّیته
نالملل صلح اوچون تهلکه یاراندیغی بارهده ایرا 
منطقهده ،گویا ،بی 
لین مذاکره هدفینه ،آمریکا و انگلیس ایله قارشی ـ
مراجعهلری دفعهلرله سازمان مل 
ندان
تلریندان چکینن شوروی جنوبی آذربایجا 
لین مجازا 
ییا دایانماقدان ،سازمان مل 
قارش 
اؤز اوردولرینی چیخارماق مجبورّیتینده قالدی .لکن سازمان ملل اقامتگاهلرینداکی
مذاکرهلر شوروی اؤلکهنی ترک ائتدیکدن سونرا دا دوام ائتدی و آذربایجان مسألهسی
ندا مّلی
یسی اولدو .آذربایجا 
ل ائتدیگی« مناقشهلی مسألهلرین بیرینج 
لین » ح ّ
سازمان مل 
۳

تین غلبهسی کیمی
ـ دموکراتیک حرکاتین ،اصلحاتچی حکومتین مغلوبّیتی شورای امنّی 
قید ائدیلدی .سویوق محاربهنین بیرینجی ایلینده شوروی غرب ایله قارشی دورمادا
یسیندا ان عادی وطنداش
مغلوبّیته اوغرادی .بو مغلوبّیت  ۲۰نجی عصرین ایکینجی یار 
یلرین طالعینده
قلریندن محروم ائدیلمیش جنوبی آذربایجانل 
قلریندن ،مّلی ـ مدنی ح 
ح 
مشئوم رول اوینادی.
ینین قورولماسی وفعالّیتی،
مونوقرافیادا آذربایجان مّلی حرکاتی ،مّلی حکومت 
ینین جنوبداکی
یدورماسی ،آذربایجان شورو 
ندا شوروی ،آمریکا ،بریتانیا قارش 
آذربایجا 
پروسهلرده اشتراکی و بیر سیرا دیگر مسألهلر آرشیو سندلری اساسیندا آراشدیریلمیشدیر.
ینین ،وزارت
ینین یاریشمالریندان ،شوروی وزیرلر شوراس 
بو مقصدله شوروی رهبرلیگ 
ینین ،آذربایجان مّلی
نلر 
خارجهنین ،وزارت دفاعین ،دولت تهلکهسیزلیک اورقا 
شوزیری
ینین با 
ینین سندلریندن استفاده ائدیلمیشدیر .آذربایجان مّلی حکومت 
حکومت 
ینین  ۱۳۲۶نجی ایلین خرداد
ینین رهبری سید جعفر پیشهور 
اولموش ،دموکرات فرقهس 
نلری طرفیندن مصادره ائدیلمیش
آییندا آذربایجان شوروی دولت تهلکهسیزلیک اورقا 
ینین آرشیوده ساخلنیلن
لیازماس 
نی دموکراتیک حرکات تاریخی« ا 
» ایران آذربایجا 
بیرینجی و ایکینجی جلدلری ایله تانیشلیق بیر سیرا مسألهلری آیدینلشدیرماغا امکان
ییه مهاجرتدن سونرا قلمه
لیازمالرین شورو 
وئرمیشدیر .شبههسیز کی ،نشره حاضرلنان ا 
یدیر.
آلیندیغی نظره آلینمال 
مونوقرافیانین یازیلماسیندا آمریکانین یاخین شرق )خاورمیانه( سیاستینی احاطه
ائدن خارجی سیاست سندلریندن ،دیپلوماتیک یازیشمالردان ،وزارت خارجهنین
سین مکتوب ،مقاله،
نین و وزیر خارجه ج .بیرن 
للریندان ،پرزیدنت هاری تروم 
ماتریا 
للرینا
نداکی سفیر و تبریزدهکی کنسولون آمریکا مسئو 
شلریندان ،تهرا 
مصاحبه و چیخ 
للرده ایران
تلریندان گنیش استفاده ائدیلمیشدیر ۱۳۲۰ .ـ  ۱۳۲5نجی ای 
وئریلن راپور 
للرینا رجوع ائتمک ده عین درجهده اهمّیتلی اولموشدور.
ینین ماتریا 
مطبوعات 

۴

بیرینجی فصل

ینین ایرانا مداخلهسی
شورو 
و
ملنمهسی
ندا محک 
جنوبی آذربایجا 
نلرینده غربی اوکراین و غربی بلروس
ینین ایلک گو 
ایکینجی دنیا محاربهس 
ینین جنوبی آذربایجانا ماراغینی آرتیرمیشدی۱۹۴۰ .
ل ائدیلمهسی شورو 
ینین ح ّ
مسألهلر 
نلرینا
نجی ) (۱۳۱۸ایلین قیشیندان جنوب مسألهسی مسکونون نظامی استراتژی پل 
داخل ائدیلمیشدی .شوروی بورادا ایلک نوبهده اراضی توسعهسی مقصدلری گودوردو.
یسی ،نظامی استراتژی باخیمدان  ۱5ژانویه  ۱۹۱5نجی ایلده ) ۱۲دی (۱۲۹۳
ایکینج 
تورک ـ آلمان بلوکونون تبریزی توتماسی یاددان چیخمامیشدی .اوچونجوسو ،جنوبی
للری خلیج فارسا ،خاورمیانهنی هندوستان و
ندان کئچن دمیر و اتوموبیل یو 
آذربایجا 
للرینا چیخیردی .ان نهایت ،دؤردونجوسو ،شوروی احتیاط
اوزاق شرقله بیرلشدیرن دنیز یو 
نین ،خزرین جنوبونون استراتژی ،یاناجاق انرژی ذخیرهلری
ائدیردی کی ،جنوبی آذربایجا 
سین الینه کئچه بیلر.
نین ،انگلی 
آلما 
ایکینجی دنیا محاربهسی باشلندیقدان سونرا  ۴سپتامبر  ۱۹۳۹نجو ایلده )۱۱
فلیک حّقینده بیانات وئرسه ده ،آلمان ایله امکداشلیق
یطر 
شهریور  (۱۳۱۸ایران ب 
استراتژی خط اولراق قالیردی.
 ۱۹۴۱نجی ) (۱۳۲۰ایلین یازیندا یوگسلوی و یونان اشغال ائدیلدیکدن سونرا
نین مغلوب
نین خارجی سیاستینده آلمانا سؤیکنمک قطعی شکل آلدی .آلما 
ایرا 
ینین ایرانا
یداکی بؤیوک محاربهده قافقاز و اورتا آسیانین  ۱۶شهر 
ائدیلمزلیگی فونوندا قارش 
شلر وزیری
نلر جیزیلیردی .عین زماندا شوروی خارجی ای 
بیرلشدیریلمهسی بارهده پل 
نین  ۱۹۱۹نجی ایلده ) (۱۲۹۸پاریس صلح
فون تاپشیریغی ایله ایرا 
ویاچیسلو مولوتو 
نین کهنه
بلری اطرافلی شکیلده اؤیرهنیلمیشدی .اونون فکرینجه ایرا 
کنفرانسینا طل 
بلری ایله یئنی آرزولری اوست ـ اوسته دوشوردو .شوروی وزارت خارجهسی ۱۹۴۰
طل 
سین
ینین قراری ایله مجل 
نجی ایلین آوریلینده )اردیبهشت  (۱۳۱۹ایران مجلس 
ینین یئنی اراضی انضباطی بؤلگوسو« )تقسیمات
مطبعهسینده نشر ائدیلمیش »ایران دولت 
کشوری ایران( آدلی خریطهنی الده ائتمیشدی .خریطهنین آلتیندا بئله بیر قید وار ایدی:
نین دیگر سرحدلری رسمی کاراکتر
» تورکیه ایله سرحدلری چیخماق شرطی ایله ایرا 
للوق اوچون شهادتنامه آلماق مقصدی ایله ایران
یدا یئنی کونسو 
داشیمیر« ۱.باک 
ینین رضا شاه و وزارت خارجهنین امضالدیغی خارجی خدمت اداره کمیتهسینه ۱7
سفارت 
مه  ۱۹۴۰نجی ایل ) ۲7اردیبهشت  ۶۴۳ (۱۳۱۹نومرهلی یادداشتیندا آذربایجان شوروی
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی دولت یئنی تاریخ آرشیوی ،فوند  ،۲۸سیاهه  ،۴اشاره  ،۲ورق .۱۳5
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ینین
نلر 
نی« کیمی وئریلمیشدی .دولت تهلکهسیزلیک اورقا 
» قافقاز آذربایجا 
قلری نتیجهسینده آیدین اولدو کی ،باش کنسول خارجی خدمت اداره
یوخلدی 
کمیتهسینه گؤندردیگی رسمی سندلرین فارس متنینده اؤز وظیفهسینی بئله یازیر
نیندا باش کنسولو« )سرکنسول شاهنشاهی در آذربایجان
»شاهنشاهین قافقاز آذربایجا 
یداکی موّکلینه )نمایندهسینه( یازدیغی
ینین باک 
ینین وزارت خارجهس 
قفقاز( .شورو 
نینداکی نمایندهسینه«
شلر اوزره قافقاز آذربایجا 
للوق » خارجی ای 
بلری باش کونسو 
مکتو 
) به نماینده وزارت خارجه در آذربایجان قفقاز( کیمی عنوانلنیردی .رسمی یازیشمالردا او،
۱
ینین آدینی فارس دیلینده اولدوغو کیمی »بادکوبه« یازیرمیش.
باک 
نلر وئرمیشدی .آرتیق ۱۹۳۹
ییه شبههلنمک اوچون علوه امکا 
بوتون بونلر شورو 
نل باغلی نظامی،
نجو ایلین پاییزیندان ) ۱۳۱۸پاییز( باشلیاراق شوروی جنوبی آذربایجا 
تلری چوخ دّقتله توپلییردی ۱۹۳۸ .نجی ایلده )
سیاسی ،اقتصادی ،استراتژی معلوما 
یدن سورگونو پروسهسینده شوروی خارجی
ینین آذربایجان شورو 
 (۱۳۱7ایران تبعهلر 
شلری )سازمان جاسوسی شوروی( اؤز آداملرینی دا ایرانا گؤندریلن  5۰مین
خدمت ای 
ینین ایچینه قاتمیشدی .شوروی نظامی کشفّیاتی  ۱۹۴۰نجی ایلده ) (۱۳۱۹جنوبی
اهال 
ینین،
ندا اولن بوتون صنایعین نقشهسینی حاضرلمیشدی ۹۰ .صنایع مؤسسهس 
آذربایجا 
ینین تکنیکی وضعّیتی بو نقشهده اؤز یئرینی تاپمیشدی ۱۹۴۰ ۲.نجی
 ۲5برق کارخاناس 
نینین نظامی جغرافی
ایلده ) (۱۳۱۹قیزیل اوردونون  5نجی ادارهسی »ایران آذربایجا 
ینین هر کیلومتردن بیر
یلر 
ل ،جنوبی آذربایجان چا 
نقشهسی« نی حاضرلمیشدی .مث ً
ینین آرازا قوغوشدوغو
نلیک سوّیهسی وئریلیردی .اورادا گؤرسهدیلیردی :قره سو چای 
دری 
یدن قرهجهداغ داغلرینا قدر بوتون اوردو نوعلریندن )رستهلریندن( استفاده ائتمک
اراض 
قلرل احاطه اولونموش داغ ذروهلری چتین
للو 
اولر .قرهداغدان آستارایا قدر مئشه و کو 
نلردان دا بو
صهلرینی چیخماقل هئچ پیادا قشو 
یلر حساب ائدیلیر .داغ ح ّ
کئچیلن اراض 
۳
یده استفاده ائتمک اولماز.
اراض 
 ۱۹۴۱نجی ایلن ژانویهسینده )دی  (۱۳۱۹مسکودا  ۲۱۶صفحهدن عبارت »جنوبی
للر )
نین تکنیکی ـ اقتصادی گزارشی« حاضرلنمیشدی ۱۹۲۰ .ـ  ۱۹۴۰نجی ای 
آذربایجا 
نین سیاسی ،اقتصادی ،جغرافی ،صنعتی ،زراعی،
 ۱۳۰۰ـ  (۱۳۲۰آراسیندا جنوبی آذربایجا 
شده
یسی ،شهرلری و سایر مسألهلری تکنیکی ـ اقتصادی گزار 
تجارت و نقلّیاتی ،اهال 
۴
عکس اولونموشدو.
فون استالینه
 ۱۹۴۱نجی ایلین مارس آییندا )اسفند  (۱۳۱۹میرجعفر باقرو 
تلرین
گؤندردیگی  ۳5صفحهلیک »جنوبی آذربایجان حّقینده قیسا آراییش« دا فاک 
 ۱ـ یئنه اورا.
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی دولت یئنی تاریخ آرشیوی ،فوند  ،۲۸سیاهه  ،۴اشاره  ،۲ورق  ۱ـ .۲۰۶
 ۳ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی دولت یئنی تاریخ آرشیوی ،فوند  ،۱۳سیاهه  ،7۱اشاره  ،۲۱۲ورق .5
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۴ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۲۳ورق  ۱ـ .۲۱۶

۶

لیازمادا آذربایجان حقده قیسا تاریخی
نلیگی باخیمیندان دّقتی جلب ائدیر .بو ا 
زنگی 
یسی ،شهرلری و یاشاییش منطقهلری،
معلومات ،جنوبی آذربایجان و اونون سرحدلری ،اهال 
یلیک و تورپاقدان استفاده ،تجارت ،مّلی
ینین مدنی سوّیهسی ،زراعتی ،اکینچ 
یس 
اهال 
ینین احوال ـ روحّیهسی اطرافلی شکیلده تحلیل ائدیلمیشدیر .او ،یازیردی:
مسأله ،اهال 
ییه قوغوشماق ایستگینی
ینین آذربایجان شورو 
نین شاه حکومتی آذربایجان خلق 
» ایرا 
۱
بیلیر و هر گون پلیس رژیمینی و جزا تدبیرلرینی گوجلندیریر«.
مداخله عرفهسینده شوروی کشفّیاتی ایران اوردوسونون ،او جملهدن جنوبداکی
تلر
نلری بارهده مفصل معلوما 
صهلرین سایی ،ستاد ،دؤیوش قابلّیتی ،کشفّیات امکا 
ح ّ
للری توپلیان افسرلرین سیاههسی باش قرارگاها
آلمیشدی .شوروی بارهده کشفّیات ماتریا 
ینین مفصل
لله( وئریلمیشدی .ایران نظامی کشفّیاتی طرفیندن حاضرلنان باک 
) ستاد ک ّ
شکیلده ایشلنمیش باش پلنی شوروی خصوصی ادارهلری طرفیندن الده ائدیلمیشدی.
کله ان کیچیک جزءلر
قلری دا داخل ائدیلم 
سده یاشادی 
ینین هانسی آدر 
للر 
ایران ژنرا 
للردا عکس اولونموشدو.
بئله بو ماتریا 
ینین مداخلهسی عرفهسینده  ۱۹۴۱نجی ایلین مه ـ ژوئن
نلر 
شوروی قشو 
یسیندن نظامی آدی ایله
یلریندا ) ۱۳۲۰اردیبهشت ـ خرداد( آذربایجان شوروی جمهور 
آ 
گؤندریلهجک  ۳۸۱۶نفر سیویل آدام تجهیز ائدیلمیش 5۲ ،دستهیه بؤلونموشدو .بونلردان
یلری 7۰ ،نفری رهبر حزب ۱۰۰ ،نفری شوروی
 ۱۲نفری یوکسک وظیفهلی حزب ایشچ 
ینین ۴۰۰ ،نفری میلیس
نلر 
نلر ۲۰۰ ،نفری تهلکهسیزلیک اورقا 
نلریندا ایشلهی 
اورقا 
)پلیس( 7۰ ،نفری پروکورورلوق )دادستانی( ۹۰ ،نفری محکمه ۱5۰ ،نفری نشریات و
نلر آراسیندا  ۲۴5دمیریولچو۴۲ ،
یلری ایدی .تجهیز ائدیل 
نلری ایشچ 
مطبوعات اورقا 
نشناس و سایر وار ایدی .جنوبا گؤندریلهجک آذربایجان شوروی هیأتینه
نفری زمی 
ینین اوچونجو کاتبی عزیز
آذربایجان کمونیست )بالشویک( پارتیاسی مرکزی کمیتهس 
۲
ییئف رهبر تعیین ائدیلمیشدی.
عل 
یلریندا )  ۱۳۲۰خرداد ـ تیر( قافقازداکی  ۴7نجی
 ۱۹۴۱نجی ایلین ژوئن ـ ژوئیه آ 
اوردو جنوبی آذربایجان سرحدلرینده دایانمیشدی .ایران شهریور حادثهلری عرفهسینده
ینین اورتالریندا )تیرین آخرلریندا( قافقاز جبههسینده و سرحدینده جنگی
ایدی .ژوئیه آی 
ینین  5ی آراسیندا )مردادین  ۳ـ
حاضرلیق اعلن ائدیلدی .ژوئیهنین ۲5ی ایله اوت آی 
قلشدیریلمهلر آپاریلدی .اشغال ائدیلهجک شهرلرین،
تلریندا سون دقی 
 (۱۴هجوم عملیا 
فلرین پلنی تصویب
یاشاییش منطقهلرین ،توتولجاق ،محو ائدیلهجک صنایع و نظامی هد 
تون  ۲۰ده ) ۲۹مرداد( هجوم عملیاتی ایله باغلی سندلر چوخ مخفی اولراق
ائدیلدی .او 
ینین قراری ایله قافقاز جبههسی
لزم اولن یئرلره گؤندریلدی .دولت مدافعه کمیتهس 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۱۸ورق .۳۳
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۳۳ورق  ۱ـ .۲۶۹

7

ینین امرینه اساسًا جنوبی آذربایجان سرحدلرینده دایانمیش شوروی اوردوسو
نظامی شوراس 
ینین  ۲5ده ) ۳شهریور ( سحر ساعت  ۲ده جنگی عملیاتا باشلدی .سحر ساعت 5
اوت آی 
تلردن شوروی سرحد۴۴ ،
ندان خزرین جنوبونا دوغرو بوتون استقام 
دن  7یه قدر نخجوا 
نجو و  ۴7نجی اوردولر ،خزر دونانماسی )ناوگان دریائی خزر( ،قافقازداکی  ۸نجی طّیاره
ندا و خزرین جنوبوندا
خداکی  ۱۳۲نجی اسکادران آرتیق جنوبی آذربایجا 
اسکادرانی ،یئول 
تلرا باشلمیشدی .ایران اوردوسونون ارخه ایله رابطهسی کسیلدی ،ساعت 5
جنگی عملیا 
دن  ۶/ ۳۰آ قدر بوتون اؤن جبهه لغو ائدیلدی )آرادان گؤتورولدو( .معّین یئرلرده مقاومت
گوندوز ساعت  ۱۲دن  ۱۳دک دوام ائتدی ۱.ایران اوردوسو دئمک اولر کی ،ووروشمادی.
صهلری جبههیه گؤندره بیلمهدی .رضا شاهین مقاومت گؤرستمک امرینه
ل ذخیره ح ّ
ستاد ک ّ
تون  ۶) ۲۸شهریور( ده ایران اوردوسونون مقاومتی رسمًا دایاندیریلدی.
باخمایاراق ،او 
نی توتدی .عین زماندا جنگی
شوروی جنوبی آذربایجان ،گیلن ،مازندران و خراسا 
تلرا باشلیان بریتانیا اون ایکی هند هنگی ایله کرمانشاه ،آبادان ،خرمآباد ،مسجد
عملیا 
ینین  ۲7ده ) ۱۱شهریور( علی منصور
طینه چیخدی .اوت آی 
سلیمان ،هرمز ،بندر دیلم خ ّ
حکومتی استعفا وئردی .صاباغی گون ایران مجلسی میرزا محمدعلی خان فروغی
ینین ترکیبینی ،شوروی و بریتانیایا قارشی مقاومتی دایاندیرماق بارهده حکومتین
حکومت 
ندان  ۱۰۶نفر هلک اولدو،
تلردا ایرا 
قرارینی تصویب ائتدی .قیسا سورهن جنگی عملیا 
شلرده شوروی  ۶نفر ایتیردی ۱۸ ،نفر یارالندی،
 ۳۲۰نفر اسیر گؤتورولدی .بلواسطه دؤیو 
 ۹نفر آرازی کئچرکن بوغولدو ۲.شوروی طّیارهلری  ۲5ـ  ۲۶اوت ) ۳ـ  ۴شهریور(
یلر وئردی ۱۰ .جنگی طّیاره  ۲5نفرلیک هیأتی ایله بیرلیکده
حادثهلری زمانی جّدی ایتگ 
تلری ایله باغلی اولماییب ،افسرلرین
سیرادان چیخدی ۳.لکن بو ،دؤیوش عملیا 
یلیگی( و یئرلی شرایطی ،هاوا وضعّیتینی بیلمهمهلری
لانگارلیغی ،سرخوشلوغی ) کئفل 
سه 
ایله باغلی ایدی .شوروی اوردوسونون جنوبی آذربایجانا داخل اولدوغو ایلک دورلرده
نلرجا فاکت موجوددور .مداخله
تلری بارهده آرشیو سندلرینده او 
سویغونچولوق حرک 
تون سونو،
دورونده امکانلی آداملرین چوخو تعجیلی شکیلده آذربایجانی ترک ائدیردی .او 
تلردا
للرینده )شهریورین بیرینجی یاریسی( کئچیریلن جنگی عملیا 
سپتامبرین اّو 
یدن یالنیز چکیست قروپی اشتراک ائدیردی .استپان یئمئلیانوف باشدا
آذربایجان شورو 
یدن
ینین معّین اهمّیتی اولدو .بئله کی ،ارمنستان شورو 
اولماقل بو قروپون اشتراک 
ینین
چکیست قروپونا رهبرلیک ائدن وزیر داخلهنین معاونی گؤزهلیان ارمنستان رهبرلیگ 
ینین اشغال ائتدیگی »ایران
نلر 
فکرینی بئله آچیقلمیشدی کی ،گویا شوروی قشو 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۳ورق .۳۶
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۳ورق .۳۹
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۳ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۲ورق .۱۹

۸

یدیر .اونلرین
نل ارمنستان آراسیندا تأثیر دایرهسینه بؤلونمهل 
یسی« آذربایجا 
اراض 
نلرینا تابع ائدیلمهلی ایدی .آنجاق اونا
ینین اورقا 
یس 
فکرینجه ،تبریز ارمنستان جمهور 
نین
بلر .ارمنستا 
یلری گویا اورادا ایشه باشلیی 
نین عملیات ایشچ 
گؤره کی ،ارمنستا 
نلری اساسلندیرماغا چالیشیردی کی ،ارمنستان
خصوصی خدمت )خدمات ویژه( اورقا 
ینین اوت
تلر 
یدیر ،نه اینکی آذربایجان ۱.آذربایجان عملیا 
تبریزده داها چوخ ماراقل 
ینین  ۲۹دا ) 7شهریور( وئردیگی بو معلومات میرجعفر باقروفی داها فّعال اولماغا سوق
آی 
ینین یئتیشدیگینی
ائتدی .او ،جنوبی آذربایجان اوچون غربی اوکراین ،غربی بیلوروس مقام 
یدن جنوبا گؤندریلمک اوچون تجهیز ائدیلمیش »عزیز
ن ائدیردی .آذربایجان شورو 
ظ ّ
تون  ۲۶دا ) ۴شهریور(
ییئف قروپی« اصلینده بو مقصده خدمت ائتمهلی ایدی .هله او 
عل 
نلرین
فون استالینه گؤندردیگی رمز تلقرامدا گؤرسهدیلیردی» :بیزیم قشو 
میرجعفر باقرو 
یلمهسی بیر سیرا مسألهلر دوغورموشدور ،همین مسألهلرین حّلی اوچون
ایرهل 
صهلرین ایرانا داخل اولماسی اهالی
یسی ،بیزیم ح ّ
شلرینیزی گؤزلهییریک .بیرینج 
گؤستری 
یلنیر ،لکن عین زماندا یئرلی حکومت
کلیگی ایله قارش 
طرفیندن بؤیوک روح یوکس 
صهلر ایسه بؤیوک یاشاییش منطقهلرینده قایدا ـ قانون و
نلری قاچیرلر .بیزیم ح ّ
اورقا 
تلر وار کی،
نورمال حیات یاراتماق اوچون اؤز نمایندهلرینی قویمورلر .نتیجهده بئله فاک 
للرا احتیاجی
ینین ضروری ما 
نلری یوخدور ،اهال 
یدیر ،حکومت اورقا 
نلر باغل 
دکا 
کلری و کؤچری طایفالری بیزه
نلری مال 
یسی ،ایران حکومت اورقا 
اؤدهنیلمیر .ایکینج 
صهلری ایسه کئچدیگی یئرلردن ایران اوردوسونون
قارشی سلحلندیریر ،شوروی نظامی ح ّ
حلری ییغمامیشدیر .اونا گؤره ده بیزیم اوردونون ارخهسینده
تؤکوب گئتدیگی سل 
یلهدیگی اوچون اهالی
شلر اول بیلر .اوچونجوسو ،بیزیم اوردو سرعتله ایرهل 
سلحلی چیخ 
یسینده ایضاح ایشی آپارا بیلمیر« ۲.میرجعفر باقروف چالیشیردی کی ،وضعّیته نظارت
ایچر 
تون  ۲۸ده )۶
ییئف قروپی« تبریزه تئز داخل اولسون .لکن او 
ائتمک اوچون »عزیز عل 
ندا وضعّیت هله آیدین
ییا گلن تلقرامدا گؤرسهدیلیردی» :ایرا 
ندن باک 
شهریور( استالی 
للرینیزل باغلی
دگیل .وضعّیت اوچ ـ دؤرد گوندن سونرا آیدینلشاجاق .سیز بوتون سوآ 
قسینیز« ۳.جنوبدا بلواسطه وضعّیتله تانیش اولماق
دستورلری اوچ گوندن سونرا آلجا 
اوچون میرجعفر باقروف مخفی شکیلده نخجوان واسطهسی ایله تبریزه گئتدی .او
تلیغا تبریزه گئتدیم ...تبریزده بیر
ندا اولرکن اورادان  ۳ـ  ۴ساعا 
دئییردی» :من نخجوا 
یئرده  7ـ  ۸قیز و اوغلن اوشاغینا راست گلدیم و اونلرل دانیشماق ایستهدیم .آنجاق من
یلر .من اوزاقدان آذربایجان دیلینده اونلرا دئدیم:
ماشینی ساخلیان کیمی اونلر قاچیرد 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۲ورق .۱۴
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۱ورق .۱
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۳ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۱ورق .۲

۹

» بورا گلین« .منیم آذربایجان دیلینده دانیشدیغیمی ائشیدن کیمی هامیسی قئییدیب
ندیر .رسپوبلیکامیزین
یانیما گلدی ...جنوبی آذربایجان تورپاغی بیزیم خلقیمیزی 
شلری اوزون مّدت
سرحدلرینده یاشایان بیر چوخ آداملریمیزین ان یاخین قوهوم ـ قاردا 
نلرا بؤلنده
ایدی کی ،بیر ـ بیریندن آیری دوشموشدو ...ایران حکومتی اؤزی مملکتی استا 
آذربایجانی بئله گؤرستمیشدیر )خریطهده گؤرسهدیر( .بو ،یالندیر .آذربایجان باخ بورادان
نین اؤزی ده
بورایا قدردیر )خریطهده گؤرسهدیر( .اصلینده باخسانیز ،تهرا 
یسیندا(
نلرینده )شهریورین ایکینجی یار 
نیندیر« ۱.نهایت ،سپتامبرین ایلک گو 
آذربایجا 
جنوبی آذربایجان مسألهسینی مذاکره ائتمک اوچون میرجعفر باقروف مسکووا چاغریلدی.
تلقرامدا دئییلیردی» :عموم اّتفاق کمونیست )بالشویک( پارتیاسی مرکزی کمیتهسی
سیزی بیر گونلوک مسکووا چاغیریر .خواهش ائدیریک گلین .استالین ۲ «۴۱/۹/5 .ائله
یلیق الده ائدیلدی
قلری زمانی راض 
همین گون او ،تعجیلی مسکووا گئتدی .مسکو دانیشی 
کی ،آذربایجان شوروی رسپوبلیکاسیندا تجهیز ائدیلمیش حزب ،شورا ،حقوق ـ محافظه،
ینین مرحلهلرله جنوبی آذربایجانا گؤندریلمهسینه باشلنسین.
یلر 
زراعت و مدنّیت ایشچ 
آذربایجان کمونیست )بالشویک( پارتیاسی مرکزی کمیتهسینده جنوبا گؤندریلهجک
ییئف عزیز محمدکریم اوغلونون
قروپون رهبرلیگینه مرکزی کمیتهنین  ۳نجو کاتبی عل 
یسیندا )شهریورین
نامزدلیگی تصویب ائدیلدی .قرارا آلیندی کی ،سپتامبرین ایکینجی یار 
ییئف هیأتی« تبریزده فعالّیته باشلسین .سلیمان رحیموف تبلیغات،
آخرلری( »عزیز عل 
ییئف خصوصی عملیات )عملیات
بالله امیراصلنوف انتظامی ـ زراعت ،آقاسلیم آتاکیش 
مح 
ینین ،میرزا ابراهیموف آذربایجان دیلینده
پلر 
ییئف طّبی بهداری قرو 
ویژه(  ،مصطفی قل 
ینین سردبیری تعیین ائدیلدی .جنوبی آذربایجانا شوروی تأثیرینی
چیخاجاق اوردو غزئت 
ینین
یایماق ،ادبیات ،صنعت ،مدنّیت ،اقتصادّیات و دیگر ساحهلرده آذربایجان شورو 
اوغورلرینی نمایش ائتدیرمک مقصدی ایله »هیأت« واسطه ایله تبریز ،پهلوی ،اردبیل،
رشت ،آستارا و دیگر یئرلره تاخیل )غّله( ،قند ،منسوجات و سایر گؤندریلمهلی ایدی.
ینین ایفاسیندا »کور اوغلی«» ،لیلی و
نین ایری شهرلرینده اوپرا تیاتر 
جنوبی آذربایجا 
مجنون«» ،شاه اسماعیل«» ،آرشین مال آلن«» ،او اولماسین بو اولسون« تماشالری
ییئف
یلیق آلیندی کی ۲ ،ـ  ۳آی عرضینده »عزیز عل 
گؤرسهدیلمهلی ایدی .مسکودان راض 
نلرده ایسه
ینین سایی  ۲۰۰۰ـ  ۲5۰۰نفره چاتدیریلسین .ان یاخین گو 
هیأتی« عضولر 
ینین
صه تعجیلی یول دوشمهلی ایدی .دولت مدافعه کمیتهس 
 5۰۰نفردن عبارت اساس ح ّ
فون  ۱۶سپتامبر  ۱۹۴۱نجی
ینین فرماندهی سرلشکر کوزلو 
گؤستریشینه و قافقاز جبههس 
ییئف تبریزده یئرلشمیش
ایل تاریخلی ) ۲5شهریور  (۱۳۲۰امرینه اساسًا سرهنگ عزیز عل 
ینین عضوی وظیفهسینه تعیین ائدیلدی .امرده
 ۴7نجی اوردونون نظامی شوراس 
تالر مرکــزی دورلــت آرشــیوی ،فونــد ،1
برلر و اجتماعی حرکا ل
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز ل
سیاهه  ،162اشاره  ،30ورق .6
تالر مرکــزی دورلــت آرشــیوی ،فونــد ،1
برلر و اجتماعی حرکا ل
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز ل
سیاهه  ،89اشاره  ،10ورق .26

۱۰

شلرینده آذربایجان کمونیست
شلر بوتون ای 
گؤرسهدیلیردی» :اعزام اولونان یولدا 
فین
ییئ 
ینین کاتبی و نظامی شورا عضوی عزیز عل 
) بالشویک( پارتیاسی مرکزی کمیتهس 
نلر »عزیز
یدیرلر .کمیسارلر و نظامی ـ سیاسی اورقا 
شلرینی رهبر توتمال 
گؤستری 
ینین ایشینه قاریشا بیلمزلر و بلواسطه اونلرا رهبرلیک ائده بیلمزلر .عین
ییئف هیأت 
عل 
شلره مداخله ائده بیلمزلر ،نظامی کاراکترلی هر هانسی
نلر نظامی ای 
زماندا اعزام اولونا 
شلر وئره بیلمزلر« ۱.لکن  ۴7نجی اوردونون نظامی شوراسی اؤز اوزهرینه
گؤستری 
ینین نظرده توتدوغو تدبیرلری حیاتا
گؤتوروردو کی ،آذربایجان شوروی رسپوبلیکاس 
کئچیرمک اوچون بوتون ضروری اولن شرایطی یاراداجاق .میرجعفر باقروف بو ایشی
سرعتلندیرمک و داها چوخ سایدا آدام گؤندرمک مقصدی ایله قافقاز جبههسی
ندان جنوبا گؤندریلن
فرماندهلیگینه مکتوبل رجوع ائدهرک بیلدیرمیشدی کی ،آذربایجا 
جلری رسپوبلیکا بودجهسی
صلرین نظامی پالتاری ،ارزاق ،سورسات و سایر خر 
بوتون شخ 
ینین  ۱۲سیندن  ۲5نه )شهریورین  ۲۱دن مهرین ۳
حسابینا اؤدهنیلهجکدیر .سپتامبر آی 
فون جنوبی آذربایجانا گؤندریلن
نه( قدر دئمک اولر کی ،هر گون میرجعفر باقرو 
شلری کئچیریلدی .او ،دئییردی» :ایلک دسته کیمی بیز  5۰۰نفر
یلرله گؤرو 
ایشچ 
کله آی یاریم عرضینده بو رقمی بیز  ۳۰۰۰نفره
صه گؤندرم 
صه ـ ح ّ
گؤندریریک .لکن ح ّ
یسینده
چاتدیراجاغیق» ...سیزه معلومدور کی ،بیزیم قیزیل اوردوموز آز وقت ایچر 
صهسینده خیلی یئر توتموشدور .قیزیل اوردوموزون توتدوغو یئرلر اساس
نین شمال ح ّ
ایرا 
نین
یدیر .تاریخه گؤره نئجه کی ،معلومدور ایرا 
اعتبار ایله بیزیم جنوبی آذربایجان تورپاغ 
نین بؤیوک شهرلریندن
یدیر .ایرا 
صهسی بیزیم آذربایجان تورپاغ 
ینین چوخ ح ّ
شمال طرف 
اولن قزوین ،اورمیه ،میانه ،مراغا ،تبریز ،اردبیل ،سلماس ،خوی ،انزلی و سایر بیزیم آتا ـ
نلری اولموشدور .هله دوغروسونو بیلمک ایستهسیز تهران دا قدیم
بابالریمیزین دوغما وط 
۲
یدیر«.
آذربایجان شهر 
فون
شلرل باقرو 
ینین  ۱5ده ) ۲۴شهریور( »ایرانا گؤندریلن یولدا 
سپتامبر آی 
ییم .او
صحبتی« نین سونوقرامیندا گؤرسهدیلیر» :بورادا من سیزه بیر مسألهنی ده دئمهل 
مسأله ده بوندان عبارتدیر؛ نه قدر کی بیزیم قیزیل اوردوموز اورادادیر ،بیز هئچ وقت راضی
یسیندا جنوبی آذربایجان تورپاغیندا یوزلرله آدام
او بیلمریک کی ،گؤزوموزون قارش 
یلر ،اگر بیزده بیر دامجی بئله آذربایجان قانی
آجیندان هلک اولسون .بیز آذربایجانل 
وارسا ،گرهک گئج ـ تئز اورادا اولن آذربایجان خلقینی وقتی ایله مجبورًا آیریلمیش دوغما
آذربایجان شوروی خلقی ایله بیرلشدیرک ...بونا قّوهمیز و باشاریغیمیز وار ...نه قدر چتین
شلرینه بو کؤمکی گؤرستمهلییک .بونا بیزی
اولسا دا ،بیز جنوبی آذربایجان زحمتک 
غیرتیمیز ،انصافیمیز و صداقتیمیز مجبور ائدیر ...بونا گؤره ده بیز اؤز رهبریمیز استالین
۱
۲

تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۱۰ورق .۳۲
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۱۶۲اشاره  ،۲۸ورق .۱

۱۱

شلرینه کؤمک ائتمک مسألهسینی
یولداشا مکتوب یازیب اوندان جنوبی آذربایجان زحمتک 
خواهش ائتمیشیک ...بیز دؤرد ـ بئش گوندور کی ،بو مسألهیه باشلمیشیق .من بو بارهده
بیر آز اّول مسکووا یازمیشام .منی مسکووا چاغیریب سوروشدولر کی ،نه ایستهییرسن.
شلریمیزا کؤمک ائتمک
ندا یاشایان قاردا 
جواب وئردیم کی ،بیز جنوبی آذربایجا 
شلریمیز دا بو اجازهنی
یسینیز .مسکوداکی یولدا 
ایستهییریک ،بونا بیزه اجازه وئرمهل 
ینین ایضاحیندا بیلدیریر کی،
یلر« ۱.لکن میرجعفر باقروف مسکونون گؤستریش 
وئرد 
سلر بیزی
یدیر کی ،نه شاه حکومتی ،نه ده انگلی 
» جنوبی آذربایجانا کؤمک ائله اولمال 
ینین سونوندا او،
نلر .چیخیش 
شلرینه قاریشماقدا گناهلندیرماسی 
نین داخلی ای 
ایرا 
یدیر .سیز چوخ بؤیوک
دئییردی» :سیزین وظیفهنیز اولدوقجا مسئول و اولدوقجا شرفل 
کله
مسأله اوچون اورا گئدیرسینیز .سیزین عهدهنیزه آتیلن وظیفهنی یئرینه یئتیرم 
قسینیز .سیز بو
یسیندا چوخ بؤیوک خدمت گؤرستمیش اولجا 
ینین قارش 
آذربایجان خلق 
یسینی
شلرین آرز 
ییه بؤلونموش قاردا 
للرله ایک 
کله یوز ای 
شرفلی وظیفهنی یئرینه یئتیرم 
قسینیز .سیز اوزون مّدتدن بری بیر ـ بیریندن آیریلن قلبی،
یئرینه یئتیرمیش اولجا 
قسینیز .بو ناموس ،غیرت ،صداقت و محّبت
محبتی ،دویغونو بیرلشدیرمیش اولجا 
۲
یدیر«.
مسألهس 
ینین  ۲۴ده ) ۲مهر( کئچیریلن گؤروشده جنوبدان اعزامیتدن قئییدن
سپتامبر آی 
ییئف بئله بیر معلومات وئردی» :بیز ترکمنچای کندیندن کئچیردیک
حسین شاهگلد 
شلر( .او
ینی ایکی پارچایا بؤلمو 
فون جوابی :همین کندده بؤیوک آذربایجان خلق 
)باقرو 
یلر» :بیز بورادا ییغینجاق ائتدیک ،بیر
یلرله صحبت ائتدیک .اونلر دئد 
کندده کندل 
نماینده سئچیب تبریزه گؤندرمیشیک ،گلیب شوروی حکومتین قورسون« ۳.جنوبی
شلرده میرجعفر باقروف ایشین مخفی کاراکتر
پلرل گؤرو 
آذربایجانا گؤندریلن قرو 
شلرینه عمل ائدیلمهسینی
فین گؤستری 
ییئ 
داشیدیغینی و بوتون مسألهلرله باغلی عزیز عل 
فون جهدلرینه باخمایاراق ،جنوبی آذربایجان
جّدی شکیلده گؤرسهدیردی .میرجعفر باقرو 
مسألهسینه مناسبتده شوروی رهبرلیگی ترّدد ائدیردی .ایرانا تأثیر واسطهسی کیمی
بلیک مسألهسیندن استفاده
شوروی خصوصی ادارهلری )عملیات خاص( کرد تجزیه طل 
فلر حاضرلمیشدی .لکن ایرانا داها یاخیندان بلد اولن شوروی سفیری
ائتمک بارهده تکلی 
ندا
آندرئی اسمیرنوف »کرد مسألهسی ایله اویناماغین« علیهینه ایدی .او ،یازیردی» :ایرا 
بلیگی همیشه خارجی اؤلکهلرین اویونونا چئوریلیب .بیز قطعی شکیلده
کرد تجزیه طل 
کردلرله اولن سهو اویوندان امتناع ائتمهلییک .بو او دئمک دگیلدی کی ،کردلرله اولن
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۱۰ورق  ۱۴ـ .۱۸
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۱۰ورق .۱۹
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۳ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۳۰ورق .۱۴

۱۲

بوتون علقهلردن ،اونلردان اؤز منافعیمیز نامینه استفادهدن ال چکمهلییک .لکن بیزیم
۱
یدیر«.
یلرا سؤیکنمهل 
نین شمالیندا سیاسی ایشیمیز آذربایجانل 
ایرا 
ایران حکومتی آذربایجان مسألهسیندن جّدی شکیلده ناراحت اولماغا باشلمیشدی.
ینین  ۲۸ده ) ۶شهریور( تشکیل اولونموش فروغی حکومتینده وزارت خارجه
اوت آی 
تلرینه
یخان سهیلی خارجی اؤلکهلرده ایران دیپلوماتیک هیأ 
وظیفهسینی توتان میرزا عل 
گیزلی تاپشیریق وئرمیشدی کی ،شوروی تهلکهسینه قارشی دایانماق اوچون انگلیس
نلر .او،
نلر و آذربایجان مسألهسی ایله جّدی مشغول اولسو 
تمایلونه اوستونلوک وئرسی 
شلر بوندان سونرا دا بئله دوام ائتسه ،اوندا بیز
آنکاراداکی ایران سفیرینه یازیردی» :اگر ای 
ینین و بریتانیانین
توزیر فروغی بوتون واسطهلرله شورو 
نی ایتیرهجهییک« ۲.نخس 
آذربایجا 
ینین  ۸ی ) ۱7شهریور( بریتانیا
ایرانا مناسبتینی یوموشالتماغا چالیشیردی .او ،سپتامبر آی 
سلر
ندا یئرلشمهسی بارهده سازش امضالدی .انگلی 
ینین ایرا 
ینین نظامی قّوهلر 
و شورو 
ینین شوروی تأثیرینه دوشمهسیندن
اّول تهرانا گیرمگی لزم بیلسهلر ده ،ایران پایتخت 
ینین
یلر .بریتانیا حکومتی سپتامبر آی 
کله فکرلرینی دگیشدیرد 
احتیاط ائدهرک تئزلی 
یسی( مسکووا بیلدیردی کی ،او اؤز قشونونا تعجیلی
للرینده )شهریورین بیرینجی یار 
اّو 
ندن خواهش ائدیردی کی،
اولراق تهرانا گیرمک امری وئریب .وینستون چرچیل استالی 
ندا اولن شوروی قشونونا دا بئله بیر گؤستریش وئریلسین .مّتفق
موافق قایدادا ایرا 
نین آستاناسیندا اولدوغو دورده ـ سپتامبرین  ۱۶دا ) ۲5شهریور(
ینین تهرا 
نلر 
قشو 
توزیر فروغی رضا شاها سلطنتدن ال چکمک بارهده طلبی رضا شاها تقدیم ائتدی.
نخس 
جسیزلیقدان رضا شاه طلبی قبول ائتدی و اوغلی محمد رضا
یارانمیش وضعّیتده عل 
یین  ۱7سی ) ۲۶شهریور( شوروی ،
ینین خیرینه سلطنت تاجیندان ال چکدی .آ 
پهلو 
صهلری تهرانا داخل اولدو .سپتامبرین  ۱7ده )۲۶
بیر گون سونرا ایسه بریتانیا نظامی ح ّ
ییه رعایت ائدهجگینه و اؤلکهنی
سده قانون اساس 
شهریور ۲۲ (۳یاشلی محمد رضا مجل 
نلرل اداره ائدهجگینه سؤز وئردی .او ،هله اّول ژانویه ۱۹۲۶
سین قبول ائتدیگی قانو 
مجل 
ندا
سده اوخوموش ،تهرا 
نجی ایلده ) ۱۱دی  (۱۳۰۴ولیعهد اعلن اولونموشدو .سوی 
یدا
افسرلیک مکتبینی بیتیرمیشدی ۴(۱۳۱7) ۱۹۳۸ .نجی ایلده اوروپادان قئییدرکن باک 
اولموش ،قلیئرین »شاه صنم« اوپراسینا باخمیشدی .رضا شاهین دورونده تئز ـ تئز
ینین دورونده او ،فاکتیکی اولراق نظامی وزیر
حکومت اجلسیندا اشتراک ائدیردی .آتاس 
وظیفهسینی یئرینه یئتیریردی .همین دورده نظامی وزیر ایشلهین سرلشکر احمد نخجوان
یسی رولوندا چیخیش ائدیردی۱۶ .
ندان ایدی( اصلینده اونون کؤمکچ 
) اصلی نخجوا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی مرکزی دولت یئنی تاریخ آرشیوی ،فوند  ،۲۸سیاهه  ،۴اشاره  ،۲ورق .55
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۳5ورق .۹
ینین باشلنماسی شهریورین  ۲۶دا یازیلیب بیر
 ۳ـ گؤروندوگی کیمی کتابدا محمدرضا شاهین سلطنت 
یلر.
ندا  ۲5شهریوری حساب ائدیرد 
صورتده کی ،ایرا 
 ۴ـ محمد رضا پهلوی ایران ولیعهدی  ۲۱اردیبهشت  ۱۳۱5ده اوروپادان قئییدیب تهرانا چاتدی.

۱۳

مارس  ۱۹۳۹نجی ایلده ) ۲5اسفند  (۱۳۱7مصر شاهزادهسی فوزیه ایله ائولنمیشدی.
فوزیه بریتانیادا تحصیل آلمیشدی و مصر شاه عایلهسی انگلیسه چوخ یاخین ایدی.
کلرینه امیدلرینی
فلرینه چکهج 
سلرین جوان شاهی اؤز طر 
مسألهنین بو طرفی انگلی 
آرتیرمیشدی .سپتامبرین  ۲۱ده ) ۳۰شهریور( تاج قویما مراسمی کئچیریلدی ۲.ائله همین
ینین ترکیبینی
گون شاه طرفیندن فورمال اولراق فروغی ایکینجی حکومت کابینهس 
مجلسه تقدیم ائتدی .یئنی حکومتین ایلک آددیمی سپتامبرین  ۲۱ده ) ۳۰شهریور( کهنه
تلریندا چالیشان ،آنکارادا سفیر
اشرافی عایلهسیندن اولن ،وقتی ایله بیر سیرا وزارت پس 
مالملک( آذربایجانا والی تعیین ائتمک اولدو .بو تعیینات
ینی ) فهی 
ایشلهمیش خلیل فهیم 
ییئف آرتیق تبریزده ،اونون
اعلن اولن گون ـ سپتامبرین  ۲۱ده ) ۳۰شهریور( عزیز عل 
۳
ندا ایشه باشلمیشدی.
یلیق ائتدیگی قروپ جنوبی آذربایجا 
باشچ 
یدن گؤندریلن هیأت
للرده ) ۱۳۲۰ـ  (۱۳۲۱آذربایجان شورو 
 ۱۹۴۱ـ  ۱۹۴۲نجی ای 
شلر گؤردو .شوروی وزارت خارجهسیندن میرجعفر باقروفا گؤندریلن
جنوبدا چوخ جّدی ای 
نین وزیر خارجهسی سهیلی بیزیم سفیر اسمیرنوفا شکایت
رمزلی تلقرامدا دئییلیردی» :ایرا 
ییئف قروپی تورک دیلینده »وطن یولوندا« غزئتی بوراخیر.
ائدیب کی ،تبریزده عل 
یلری
نداکی قیزیل عسگرلر و شوروی خدمتچ 
اسمیرنوف جواب وئریب کی ،غزئت آذربایجا 
یسی آراسیندا
اوچون نظرده توتولوب .سهیلی خواهش ائدیب کی ،اونو ایران اهال 
نلر .خواهش ائدیریک وزارت خارجهنین بیاناتینا اساسلندیریلمیش جواب
یایماسی 
۴
حاضرلیین« .وزارت خارجهیه ،ولدیمیر دئکانازوفا و کمیسارلیغین باش کاتبی آرکادی
ینین اّدعالری
سوبولئفه گؤندردیگی تلقراملردا میرجعفر باقروف یازیردی» :سهیل 
ییئف قروپونون
سسیزدیر و تصادفی دگیل .علوه اولراق بیلدیریرم کی ،اسمیرنوف عل 
اسا 
ندا اولن آیری ـ آیری
ینین بیزیم ایرا 
فین ایش 
ییئ 
ایشینی غرضلی ایشیقلندیریر .عل 
یدیر کی ،او ،اونلرل
یلرله اوزلشماماسی اونونل باغل 
رسمی آداملرل ،او جملهدن نظام 
بیرلیکده سرخوشلوق ائتمیر .عکسینه اونلری باشا سالماغا چالیشیر کیٰ ،اؤزلرینی تمکینلی
شلرین خوشونا گلمیر .سیزدن خواهش ائدیرم بوتون بونلری
نلر .گؤرونور بو یولدا 
آپارسی 
5
ویاچیسلو میخائیلوویچه )مولوتوف نظرده توتولور .ج .ح( چاتدیرین«...
ییئف تبریزه گلدیگی گونون سحری ،سپتامبرین  ۲۲ده ) ۳۱شهریور( جنوبا
عزیز عل 
صهلره
نلرله صحبتدن سونرا اونلر آیری ـ آیری شهرلرده یئرلشن نظامی ح ّ
گؤندریل 
۱

 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی مرکزی دولت یئنی تاریخ آرشیوی ،فوند  ،۲۸سیاهه  ،۴اشاره  ،۱7ورق ۱
جقویما مراسمی  ۲۶ایل سونرا  ۴آبان  ۱۳۴۶دا کئچیریلدی.
 ۲ـ محمد رضا شاهین تا 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۳ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۴ورق .۱
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۴ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۱ورق .۱7
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 5ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۱ورق  ۳۲ـ .۳۴

۱۴

نلرین چوخو تبریزده ساخلنیلدی .سلیمان رحیموف
یلر .بیرباشا تعیینات آلمایا 
گئتد 
بالله امیراصلنوف باشدا اولماقل زراعت قروپی
یلر قروپی ،مح 
باشدا اولماقل تبلیغاتچ 
ییئف باشدا
ییئف باشدا اولماقل خصوصی قروپ )گروه ویژه( ،مصطفی قل 
آقاسلیم آتاکیش 
اولماقل صحّیه )بهداری( قروپی ،میرزا ابراهیموف باشدا اولماقل رداکسیا )سردبیرلیک(
نلر تبریزده
ییئف باشدا اولماقل بیرینجی قافقاز اوردوسونا دوش 
قروپی ،یونس حاج 
یلر .بوندان علوه ایلک گؤندریلن دستهدن  ۱۶نفر ماکویا ۲۲ ،نفر اورمیهیه،
ایشلهمهلی اید 
 ۱5نفر زنجانا ۲7 ،نفر پهلوی شهرینه ۱۶ ،نفر خوی شهرینه ۱5 ،نفر اردبیله ۱۴ ،نفر
مراغایا ۱۶ ،نفر اشنویا ۱۶ ،نفر قزوینه ۱۶ ،نفر میانایا ۱۶ ،نفر رودسره ۱5 ،نفر نوشهره،
گؤندریلمیشدی ۱.تبریزه گلهجک اوپرا تیاتری تروپی اوچون شهرده یئر آیریلمیشدی.
ییئف سپتامبرین  ۲۲ده ) ۳۱شهریور( آخشام
شلری گؤردوکدن سونرا عزیز عل 
ایلکین ای 
ینین تهرانا داخل اولدوغو اوچون فرماندهلیک و نظامی
نلر 
تهرانا گئتدی .شوروی قشو 
ییئف آذربایجان قروپونون گلمهسی بارهده
شورا اورادا ایدی .ایکی گون عرضینده عزیز عل 
ییئفه
نداکی شوروی سفیری اسمیرنوفا و تجارت نمایندهسی آلکس 
فرماندهلیگه ،تهرا 
۲
معلومات وئردی.
ییئف تبریزه قئییدن گون شهرده قند تجارتینه نظارت ائدن ارمنی بوداغیان
عزیز عل 
ییه قند بوراخیلماسینی قدغن ائتمیشدی.آنبارلردا
یلیق یاراتماق مقصدی ایله اهال 
ناراض 
ینین
نین جنوبونا گؤندریلیردی .شهرین عادی حیات 
لل ایرا 
اولن قند و شکر گیزلی یو 
للوغو عزیز
پوزولماق تهلکهسی اولدوغوندان تبریزده اولن انگلیس و تورکیه کونسو 
شلر کی ،شهرده عادی حیاتی برپا ائتمک اوچون تدبیرلر
فدن خواهش ائتمی 
ییئ 
عل 
نلر .باش وئرمیش تخریباتی آرادان قالدیرماق اوچون شهر فرمانداری و پلیس
گؤرسو 
نلرا
رئیسی تبریزدهکی اوردو قرارگاهینا دعوت ائدیلدی و اونلرا بیلدیریلدی کی ،بو اویو 
یدن تبریزه ٰگؤندریلن ارزاق
سون قویولسون .بوندان علوه آذربایجان شورو 
۳
صهسی سپتامبرین  ۲۴ده ) ۲مهر( آخشام گلیب یئتیشدی.
ینین ایلک ح ّ
للر 
محصو 
یدان ،رسپوبلیکا ارزاق آنباریندان یاردیم اولراق  ۸۰۰تون قند ۳۶۰ ،تون اون۱۰5 ،
باک 
تون بوغدا ۳۰۰ ،مین متر پارچا و سایر گؤندریلمیشدی .عمومیتله ۱۹۴۱ ،نجی ایلین
یدان جنوبی آذربایجانا  ۱/۴۹۴/۰5۳متر پارچا،
آخرینه ) ۱۳۲۰نین قیشینا( قدر باک 
 ۲/5۴۸تون قند۱/۳7۱ ،تون اون ۱/۸۱۴ ،تون بوغدا و عمومی دگری  ۲میلیون منات اولن
۴
للر گؤندریلمیشدی.
دیگر ما 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۱7۹اشاره  ،7ورق  ۳۳ـ .۸7
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۴ورق .۱
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۳ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۴ورق .۳
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 - ۴آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۱ورق .۱۸

۱5

للرینده )مهرین ایکینجی و
ییئف قروپی سپتامبرین سونو اوکتوبرون اّو 
عزیز عل 
تلرینی
اوچونجو هفتهسینده( جنوبی آذربایجان شهرلرینده فعالّیت گؤرستمیش آلمان شرک 
مصادره ائتدی» .ایران اکسپرس«» ،وبربایر ترانسپورت«» ،هس و ک ـ او«» ،آ .ا .گ«
تلرینه مخصوص عمومی دگری  ۱/۲۴7/۰۰۰ریال حجمینده اولن مختلف نوع
شرک 
ینین جنوبی
ییه گؤندریلدی .ایران مّلی بانک 
للر مصادره ائدیلدیکدن سونرا شورو 
ما 
نلشدیریلدی .بو
ندا اولن شعبهلرینده آلمان تبعهلرینه عاید  ۱۱حساب معّی 
آذربایجا 
تون
بلردا اولن  ۹۲۳۳۰5/۸5ریال پول  ۴7نجی اوردونون حسابینا کئچیریلدی .او 
حسا 
۱
للرین باشی باغلندی.
ندان آلدیغی ما 
ینین آلما 
 ۲5نه ) ۳شهریور( قدر ایران تاجرلر 
یلری آراسیندا
یلریندا )شهریور ـ مهر( شاهسون طایفا باشچ 
سپتامبر ـ اوکتوبر آ 
جّدی ایش آپاریلدی .اوت )شهریور( آییندا ایران گئری چکیلرکن اونلرین سلح و نظامی
نلرین الینه کئچمیشدی .احتیاط ائدیلیردی کی ،گیزلی فعالّیته
سورساتی شاهسو 
یلری بو سلحدان شوروی سیاستینه قارشی استفاده
کئچمیش شاهسون طایفا باشچ 
یسی( تاپشیریق
نلریندا )مهرین بیرینجی یار 
ییئف سپتامبرین سو 
نلر .عزیز عل 
ائتسی 
نلر آراسیندا جّدی ایضاح ایشی آپاریلسین ،اونلر ایناندیریلسین و
وئرمیشدی کی ،شاهسو 
نلرین  ۳۲طایفادان،
للرده اولن سلح ییغیلسین .اونون آدینا حاضرلنان گزارشده شاهسو 
ا 
 ۴۰/۰۲۰نفر اهالیدن عبارت اولدوغو گؤرسهدیلیر .اونلرین  ۲۱/۴۹۰دوهسی 7/۹۶7 ،آتی،
نلر بو دولتی
 5۹5/۲۰۰قویونو 5۰/۲۶۰ ،ایری باشلی مال ـ قرهسی وار ایدی ۲.شاهسو 
ینین  ۲۸ده ) ۶مهر( خیودا شاهسون طایفا
یلر .سپتامبر آی 
طلنیرد 
ایتیرمکدن چوخ احتیا 
یخان بهرامخان اوغلی،
یلردن عل 
گل 
یلری ایله کئچیریلن گؤروشده قوجاب 
باشچ 
یلردان یداللهخان ،حسین آقاخان،
یلردن غلمخان ،آلرل 
یلردن نصرت بگ ،حمزهل 
اجیرل 
یلردن
گل 
نب 
مخان ،سارخا 
یلردن حات 
یلردن میرغلمخان ،گؤیک 
بخان ،خلفهل 
صاح 
۳
یلر .تبریزدن گلن
ضاللهبگ و سایر اشتراک ائدیرد 
یلردن فر 
لل 
شبگ ،تالیش میکائی 
آلی 
ینین رئیسی ایشلهدیگی
آداملردان باشقا میرجعفر باقروف هله آذربایجان سیاسی ادارهس 
یدن خبر
یچالینسک 
یلرینی یاخشی تانیدیغیندان سار 
دورده شاهسون طایفا باشچ 
حلری
یلری سل 
نلر .شاهسون طایفا باشچ 
حلری تحویل وئرسی 
گؤندرمیشدی کی ،سل 
یلر.
فل گؤروشه دعوت ائدیلد 
ییا میرجعفر باقرو 
وئرمگه راضی اولدولر .و بونلر باک 
یلر ۱۹۴۱ .نجی ایلین نوامبریندا )آبان
نلر پهلوی حاکمّیتیندن چوخ ناراضی اید 
شاهسو 
یلر کی ،عمومّیتله اونلرین
فل گؤروش زمانی بیلدیرد 
یدا میرجعفر باقرو 
 (۱۳۲۰باک 
نیندادیر و
یسی شوروی آذربایجا 
ینین یار 
تلر 
نل هئچ بیر علقهسی یوخدور ،جماع 
ایرا 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۶ورق .۲۳
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۱۲۶ورق .۱۶
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۳ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۲ورق  7۹ـ .۸۱

۱۶

اؤزلری ده یوخاری آذربایجانا بیرلشمک ایستهییرلر.
یلرین
ینین  ۲۹دا ) 7مهر  (۱۳۲۰سیاسی ایشچ 
 ۱۹۴۱نجی ایل سپتامبر آی 
ینین
ینین گؤندریلدیگی بارهده آذربایجان کمونیست )بالشویک( پارتیاس 
ایکینجی دستهس 
ییئفه یازیردی :اوکتوبرین ایلک
ینین کاتبی سلیمان غضنفرزاده عزیز عل 
مرکزی کمیتهس 
نلر هامیسی یئرلرده تعیینات اوزره
نلرینده )مهرین اورتالریندا(  ۲دسته گل 
گو 
ییئف مصلحت بیلیر کی ،بوندان سونرا  ۴7نجی اوردونون
شلر .عزیز عل 
گؤندریلمی 
قلشدیریلسین و ائله آداملر
یدا دقی 
نلرین تعیینات یئری باک 
یده گؤندریل 
یئرلشدیگی اراض 
نلر.
اورادان دا بیرباشا تعیینات یئرینه یول دوشسو 
ییئف رهبرلیک ائتدیگی قروپون فعالّیتی ،هابئله
اوکتوبرون  ۲۴ده ) ۲آبان( عزیز عل 
فون آدینا ایلک گنیش گزارشین
نداکی وضعّیت حّقینده میرجعفر باقرو 
جنوبی آذربایجا 
یدان پارتیا ،شورا ،زراعت
گؤندردی ۲.اورادا گؤرسهدیلیردی کی ،جنوبی آذربایجانا باک 
ینین ایرانا داخل
ینین گؤندریلمهسی چوخ فایدالی اولموشدور .اهالی شورو 
یلر 
ایشچ 
یلشمه مقامی کیمی قبول ائدیر .لکن بیز آداملریمیزا گؤستریش
اولماسینی شورو 
نلر.
وئرمیشیک کی ،مختلف شبههلی قّوهلرین اورتایا آتدیغی بو تخریباتا امکان وئرمهسی 
شوروی اوردوسونون یئرلشدیگی بوتون شهرلرده و اونلرا یاخین کندلرده اهالی آراسیندا
ییه گوجلو تأثیر
شلرینه باشلمیشیق .یاییلن بروشورلر و ورقهلر اهال 
گنیش تبلبغات ای 
یلر» :بیز قیزیل اوردونون جنوبی
یلر آچیق شکیلده دئییرد 
گؤرسهدیر .چوخ یئرلرده کندل 
نله بیرلیکده
ندان چیخماسینا امکان وئرمهیهجهییک ،اگر چیخسانیز بیز ده سیزی 
آذربایجا 
نین هر یئرینده ایران حاکمّیت
ییه گئدهجهییک .آرتیق آذربایجا 
چیخیب شورو 
قلر بارهده اهالی بیزه شکایت ائتمگه باشلمیشدیر.
ینین تؤرهتدیگی قانونسوزلو 
نلر 
اورقا 
بیز ممکن اولن بوتون واسطهلرله اونلری مدافعه ائدیریک« .او ،یازیردی :منیم سرانجامیما
یدان  7مینیک اوتوموبیلی گلیب .اونون بیری غزئت رداکسیاسینا ،سلیمان رحیموفا،
باک 
نلردا چالیشان
قالن  5ماشین تبریز ،اورمیه ،ماکو ،پهلوی و زنجانا ،بیزیم دیویزیو 
ینین ایکی نومرهسینی
شلرا گؤندریلیب .آذربایجان دیلینده »وطن یولوندا« غزئت 
یولدا 
یده ده آذربایجان
یلنیب .اورمیهده ،پهلو 
آرتیق بوراخمیشیق .اهالی آراسیندا رغبتله قارش 
ییئف اؤز گزارشیندا یازیردی:
دیلینده غزئت بوراخماغا بؤیوک احتیاج وار« .عزیز عل 
»تبریزده ،سون  ۱5ایل عرضینده ادبیات ،صنعت ،علم و تکنیک ایله باغلی آذربایجان
یلرین یارادیجیلیغی اوچون
دیلینده بیر دانا دا اولسون کتاب بوراخیلماییب .شاعر و یازیچ 
بلر .تبریزین
هئچ بیر شرایط اولماییب ،عکسینه اونلر حکومت طرفیندن تعقیب اولونو 
یلریندان زینال گنجی ،ترخان گنجی )گنجهیی( ،نادر فطرت ،روحی ،صادق
شاعر و یازیچ 
شلر«.
تالله جاوید و دیگرلری اؤز اثرلریندن هئچ بیرینی چاپ ائتدیره بیلمهم 
نخجوانی ،بی 
۱

تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۱۰ورق .۸
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۴ورق  ۳۳ـ .۴5

۱7

ییئف یازیردی» :بیر
بلرین وضعّیتینی تحلیل ائدهرک عزیز عل 
ندا مکت 
جنوبی آذربایجا 
بلر .موجود
سلر توتو 
بلرده رهبر وظیفهلری فار 
قایدا اولراق معارف سیستمینده و مکت 
سلر آذربایجان دیلینده
ملر اعتراض ائدیرلر ،اونلر طلب ائدیرلر کی ،در 
قایدایا معّل 
حلر( لغو ائدیلسین ۱.صحّیه
تلر )ترجی 
ملره وئریلن علوه گذش 
کئچیریلسین و فارس معّل 
نین طبی ـ بهداشت
) بهداری( ایله باغلی وضعّیت برباددیر .بیز ایندی جنوبی آذربایجا 
ملرله پروفسور
خریطهسینی حاضرلماغا باشلمیشیق .اوکتوبرون  ۶دا ) ۱۴مهر( بیزیم حکی 
ینین گؤروشونو تشکیل ائتدیک .گؤروشده یئرلی
ملر 
فخری آتام باشدا اولماقل تبریز حکی 
ملری آراسیندا باریشماز اولدوغو کسگین شکیلده
ملرله ارمنی و فارس حکی 
حکی 
یسینی پایلمیشیق .قادین
نلرین )داوالرین( هام 
یدان گلن درما 
گؤرسندی ...باک 
نلر آراسیندا ایشلهمک اوچون بؤیوک احتیاج وار.
ب کادرلرینا ،مامالرا قادی 
ملرله ،ط ّ
حکی 
ملردن استفاده ائتمگین
اونلرین آراسیندا خستهلیک یوکسک حّده چاتیب .کیشی حکی 
۲
کلری وار«.
نلی 
چتی 
ینین
نلر 
ندا نورمال حیاتین یارادیلماسیندا ایران حکومت اورقا 
جنوبی آذربایجا 
یسی فهیمی
ییئف یازیردی» :تبریز وال 
ماراقلی اولمادیغینا دّقتی جلب ائدهرک عزیز عل 
نلری حمایه ائدیر .او ،یاخشی بیلیر کی ،بیر چوخ صنایع
قلیق سال 
اؤزی قاریشی 
تلری ایشلهمیر ،ایری تاجرلر تهرانا و اشغال منطقهسینه گئدیرلر .بئله وضعّیتده والی
اوبژک 
للشدیرماقل باغلی بوتون
هئچ بیر ایش گؤرمور و بیزیم اقتصادی ـ تصرفات حیاتینی نورما 
تسیزلیگی بارهده
تلر من بیلدیردیم کی ،اونون فعالّی 
بلریمیزدن یایینیر .لکن سون وق 
طل 
بیزیم سفیر واسطهسیله تهران حکومتینه معلومات چاتدیراجاغام .یالنیز بوندان سونرا او ،بیر
ینین
ییئف  ۴7نجی اوردونون بعضی افسر و عسگرلر 
للشدی ۳.داها سونرا عزیز عل 
قدر فّعا 
تلری گؤرسهدیردی» :تبریزده و دیگر
یلیگی ،اوغورلوغو بارهده فاک 
سویغونچولوغو ،کئفل 
شهرلرده آیری ـ آیری قیزیل عسگرلر طرفیندن سویغونچولوق حادثهلری باش وئرمیشدیر.
للرینی
ینین پو 
گئجهلر سلح آختاریشی آدی آلتیندا اونلر ائولره داخل اولورلر ،اهال 
تلر چوخدور .بئله وضعّیته سون قویماق اوچون بیز ضروری اؤلچولر
گؤتورورلر .بئله فاک 
ییئف یازیردی :ارمنستان شوروی داخله
گؤتوروروک« .نهایت ،معروضهنین سونوندا عزیز عل 
ینین مینیک )سواری( اوتوموبیلینی غنیمت کیمی الیندن
ینین معاونی گؤزهلیان ایرانل 
وزیر 
آلیب و آپاریب .غنیمت کمسیونونون دفعهلرله طلبینه باخمایاراق ماشینین قایتاریلماسی
۴
نتیجهسیز قالمیشدیر«.
بلر وار ایدی کی» ،بیز قیزیل اوردونو ایگیرمی ایلدن آرتیقدیر
اهالی آراسیندا بئله طل 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۴ورق .۳۹
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۴ورق .۴۰
 ۳ـ یئنه اورادا ورق .۴۱
 ۴ـ یئنه اورادا ورق .۴۴

۱۸

کی ،گؤزلهییریک .آرتیق صبریمیز توکهنیب .یوبانماغین وقتی دگیل .شوروی حکومتینی
وئرین« ۱.نوامبرین  7سی ) ۱۶آبان( عرفهسینده بئله شایعهلر یاییلمیشدی کی ،گویا
ندا شوروی حاکمّیتی قورولجاقدیر.
جنوبی آذربایجا 
ینین گلمهسینه اجازه وئرمهدیگی اوچون تهران
نلر 
شوروی جنوبا ایران قشو 
ندا ژاندارمانین سایینی آرتیریب  ۳/7۸۴نفره چاتدیردی ۲.آذربایجان
حکومتی آذربایجا 
یسینه »وطن یولوندا« غزئتینی اوخوماق قدغن ائدیلمیشدی .ایکی گوندن بیر ۴۰۰۰
اهال 
نسخه چیخان غزئت الدن ـ اله گزیردی .جنوبدان گلن معلوماتدا گؤرسهدیلیردی» :تبریزده
بیر قوجا »وطن یولوندا« غزئتینی الینه آلیب خواهش ائتدی کی ،بونو اونون اوچون
اوخوسونلر .اوخوماغا باشلیان زمان او ،دریندن نفس چکیب دئدی» :آللها شکر اولسون،
ینین گنیش
ایندی بیز اؤز آنا دیلیمیزده غزئت اوخویوروق«» ۳.وطن یولوندا« غزئت 
ندا سرت )برک( تدبیرلرله
ینین گوجلنمهسی آذربایجا 
کلشمه میل 
یاییلماسی و بالشوی 
نین وزیر داخلهسی
للرینده( ایرا 
نین اّو 
مشایعت اولوندو .اوکتوبرون آخرلریندا )آبا 
جهانبانی تبریزه گلدی .اوکتوبرون  ۳۰دا ) ۸آبان( او ،ایالتین بوتون وظیفهلی و امکانلی
یسینی کئچیردی .اؤز چیخیشیندا )نطقیندا( بیلدیردی کی ،هر کس
ینین توپلنت 
آداملر 
قلرینی سؤزسوز یئرینه یئتیرسین.
گرهک آییق اولسون ،شاهین و حکومتین تاپشیری 
وزیردن سونرا والی ) استاندار( فهیمی چیخیش ائتدی و بیلدیردی کی ،اهالی گرهک قیزیل
ملرینه و
للرینی هاوایی یئره شوروی فیل 
اوردو طرفیندن آپاریلن تبلیغاتا اویماسین ،اؤز پو 
بهواسی قورتارانا قدر ،یعنی
ندا اوکتوبر آ 
نلر .جنوبی آذربایجا 
شلرینه خرجلهمهسی 
نمای 
ینین  ۱۰نا ) ۱۹آبان( قدر جهانبانی تبریزده قالدی.
نوامبر آی 
ینین
تلرین سیاسی دایرهلر 
نداکی وضعّیت آرتیق بیر سیرا دول 
جنوبی آذربایجا 
تلری تئز ـ تئز آذربایجان
مذاکره موضوعونا چئوریلمیشدی .تهران ،لندن ،مسکو ،آنکارا غزئ 
سینده آذربایجان نمایندهلری چیخیش ائدیب
یلر.ایران مجل 
یلر وئریرد 
حّقینده یاز 
یلر کی ،ایران حکومتی جنوبی آذربایجانا یئترینجه دّقت یئتیرمیر ،آذربایجانا
بیلدیرمیشد 
ینین قورولماسینا
نین دیگر منطقهلر 
آیریلن وسایط ) بودجه( ولیت)ایالت(ین گلیری ایرا 
ینین دوغرولوغونو تصویب ائتدی
شلر 
صرف اولونور .نخست وزیر فروغی نمایندهلرین چیخ 
جلرینی
نین احتیا 
و سؤز وئردی کی ،بوندان سونرا بوتون گوجونو قویاجاق کی ،آذربایجا 
یدیر ،همیشه واجب دولت
صهس 
نین اساس ح ّ
اؤدهسین .او ،دئدی» :آذربایجان ایرا 
نی ایتیرمک تهلکهسی ایران
ینین حّلینده بیرینجی اولموشدور« ۴.آذربایجا 
مسألهلر 
ینی
یلر دوغورموشدو .حکومت احمد کسرو 
مطبوعاتیندا اونا قارشی »سئوگی« دولو یاز 
 ۱ـ یئنه اورادا ورق .۳۳
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۳۹ورق .۴۲
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۳ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۱ورق .۲۱
 ۴ـ یئنه اورادا ،اشاره  ،۴ورق .۱۴۸

۱۹

ینین »تورک اولمادیغینی«
یس 
تبریزه گؤندرمیشدی کی ،روزنامه چیخاریب آذربایجان اهال 
یلر:
نی انسان بدنینه بنزهدیب دئییرد 
اونلرا باشا سالسین ۱.تهران روزنامهلری ایرا 
ندا چیخان
یدیر« .تهرا 
یدیر ،هم ده اورهگ 
یدیر هم گؤزلر 
»آذربایجان بو بدنین هم باش 
» کوشش« روزنامهسی اؤز صفحهلرینده تبریزدهکی حادثهلردن بحث ائدهرک یازیردی:
ندان کدرلی و غریبه خبرلر آلیریق .دئییرلر کی،
» شهریور حادثهلریندن سونرا آذربایجا 
ملر گؤروب .ایندی اونلر اؤز
آذربایجان کئچمیش شاهدان و اونون مأمورلریندان چوخ ظل 
قلرین مرکزی حکومته مخالفت اولماقل ،مرکزین گؤندردیگی آداملرا تابع
یلی 
ناراض 
۲
یلیق ائدن قّوهلرین
ندا ناراض 
اولماماقل نمایش ائتدیریر« .روزنامه یازیر :ایندی آذربایجا 
نین
یلر بیز ایرا 
نلر .جنوبی آذربایجانل 
ندان آییرسی 
فکری بئلهدیر کی ،آذربایجانی ایرا 
قلری بیریک ،فرقیمیز یوخدور .سیزین قهرمانلیغینیز و شجاعتینیز سایهسینده
بوتون خل 
نین آدی ایندیه قدر یاشاییر .بو سیزلرسیز کی ،ایران اوچون ایندیه قدر سینهنیزی
ایرا 
دشمنین قاباغینا وئرمیسینیز ،اونون اوچون قانینیزی تؤکموسونوز .بو سیزلرسینیز کی ،اؤز
قهرمانلیغینیزل ایران اوچون تاریخی افتخار فتح ائتمیسینیز ،ایندی بیز آذربایجانا سئوگی
نین قاباقجیل آداملری ایران مطبوعاتیندا باشلنان بئله
ایله یاناشیریق« ۳.جنوبی آذربایجا 
یلر .آرشیو سندینده گؤرسهدیلیر» :تبریزین یازیچی
تبلیغاتی ائله ده یاخشی قارشیلمیرد 
یاوزلولر و
یلر» :بو ایک 
و روزنامهنگارلری بو سؤزلردن حّدته گلیب )عصبی اولوب( دئییرد 
یلر ،بو گون ایسه ریاکارلیقل بیزی آلداتماق
کخر« آدلندیریرد 
فلر دونن بیزی »تور 
اجل 
۴
بلر«.
فلمگه باشلیی 
نی گؤزهل سؤزلرله تعری 
مقصدی ایله آذربایجا 
تلری ده  ۱۹۴۱نجی ایلین
عین زماندا تورکیهنین »یئنی صاباح« و »جمهورّیت« غزئ 
یلر
کلری ایله باغلی گنیش یاز 
اوکتوبر آییندا ) ۱۳۲۰نجی ایلین مهر( جنوب تور 
نین
یسی یالچی 
للری( تورک یازیچ 
نین اّو 
ینین آخرلریندا )آبا 
یلر .اوکتوبر آی 
وئرمیشد 
یسیندا بیلدیریردی کی ،ایران حکومتی اورادا یاشایان
» جمهورّیت« غزئتیندهکی یاز 
ندا حّتی
کلره هئچ بیر دّقت یئتیرمیر و اونلرین طالعینه بیگانهدیر .او ،یازیردی» :ایرا 
تور 
کلر معارف ساحهسینده
کلری ازمکدن چکینمیرلر .بیز بیگانه قال بیلمریک کی ،تور 
تور 
للری و مدنّیتی سیخیشدیریلیر...
للر .اونلرین دی 
سلرل برابر حقوقا مالک دگی 
فار 
سده تورکجه نطق ائتمگه اجازه وئریلیردی .بیزیم
ندا مجلس یاراناندا مجل 
کئچمیشده ایرا 
توزیردیر،
نین آنکارادا سفیری اولوب و ایندی نخس 
تلر ایرا 
دوستوموز آقای فروغی بیر وق 
سده تورکجه دانیشماغی قدغن ائتمکده گؤردو«» 5.جمهورّیت«
بیرینجی وظیفهسینی مجل 
ینین بو دانیشماغی سونرا تهران مطبوعاتیندا تورکیهیه قارشی گنیش هجوم باشلدی.
غزئت 
ینین بیر
یس 
یلر کی ،تورک دیلی ایران اهال 
ایران روزنامهلری جواب اولراق گؤرسهدیریرد 
 ۱ـ یئنه اورادا ،اشاره  ،۱۴ورق .۳۴
 ۲ـ یئنه اورادا ،اشاره  ،۱۴ورق  ۸۸ـ .۹۰
 ۳ـ یئنه اورادا.
 ۴ـ یئنه اورادا ،اشاره  ،۴ورق .۱۰۰
 5ـ یئنه اورادا  ،ورق .۱۴۸

۲۰

ندا
یدیر .ایرا 
لدیر .بو او دئمک دگیل کی ،اونلر تورک مّلت 
ینین دانیشدیغی دی 
صهس 
ح ّ
قلردان استفاده ائدیرلر .آذربایجان تورکجه
یلر اولراق بوتون حقو 
کلر ایرانل 
یاشایان تور 
نین بئیین و اورهگی اولوب ،ایندی
یلرین یاشادیغی یئردیر کی ،بوتون ایرا 
دانیشان ایرانل 
یدیر.
یلر اوچون مجبور 
نین اؤز دولت دیلی وار و بو بوتون ایرانل 
ده اولماقدادیر .ایرا 
سلردیر
یلر ائله اسکی )قدیم( فار 
یلر کی ،آذربایجانل 
روزنامهلر ثبوت اؤتمگه چالیشیرد 
بلر(.
بلر )تحمیل ائدی 
کی ،آذربایجان دیلینی اونلرا  (۹) ۱۶نجی عصرده جالشدیری 
فی برک
یلر میرجعفر باقرو 
نل باغلی گئدن یاز 
ایران و تورکیه مطبوعاتیندا آذربایجا 
یلشدیرمیشدی.
عصب 
فین گؤندردیگی معلوماتل تانیش اولدوقدان سونرا او ،دئییردی:
ییئ 
بو بارهده عزیز عل 
یلرا تازا صاحب چیخیب ،او دا عبارت اولسون عثمانلی
» ایندی جنوبی آذربایجانل 
ندا یاشایان
کلریندن .یقین اونلرا بئله خبر چاتمیشدیر کی ،جنوبی آذربایجا 
تور 
شلر .بو وقته قدر
یلردیر .بیلمیرم بو وقته قدر بونلر هاردا ایم 
مک 
یلر بیزی 
آذربایجانل 
بونلرین قاباغینی کیم کسیردی .ایش او یئره گلیب چاتمیشدیر کی ،تهران ایله آنکارا بیر ـ
شلر .دئییرلر دولته صاحب اولماق لزمدیر .گویا بئش میلیون
بیری ایله مباحثهیه باشلم 
مدیر
مدیر ،اونلر دئییر بیزی 
بسیز قالمیشدیر .بونلر دئییر بیزی 
آذربایجان خلقی صاح 
لهابؤل مسألهسی دوشموشدور .تهران بو مسألهده گؤرونور اؤزونو او قدر
اورتالیغا بؤ 
یلر ...بیزیم اؤز
یلری گویا بو وقته قدر بیلمیرد 
ایتیرمیشدیر کی ،بیر نئچه تاریخی شئ 
نیندا یاشایان
مقصدیمیز و گئتدیگیمیز یول اؤزوموزه آیدیندیر ...بیز شوروی آذربایجا 
یلر دئیه بیلهریک کی ،ایستهدیگیمیز مقصدین بیرینی الده ائتدیک ...ایندی بو
آذربایجانل 
للرله بؤیوک دولته ،تاریخه مالک
نلر کی ،اگر مین ای 
نلر مجبور اولورلر اعتراف ائتسی 
گو 
۱
ندیر.
اولن خلق وارسا ،او دا آذربایجا 
تلر تحلیل ائدیلدیکدن سونرا میرجعفر باقروف
ندان آلینان معلوما 
جنوبی آذربایجا 
فلرینی
ییئفه اؤز رأی و تکلی 
شلرله باغلی عزیز عل 
نوامبرین  ۱۰دا ) ۱۹آبان( گؤرولن ای 
ینین اوغورلریندان باقروف راضی ایدی .عین زماندا او،
گؤندرمیشدی » ۲وطن یولوندا« غزئت 
للر وئریلمهلی ،بدیعی
تکلیف ائدیردی کی ،اوخوناقلی اولماق اوچون غزئتده ییغجام ماتریا 
یدیر .او ،یازیردی» :سیز
للر قیسالدیلماقل سیاسی موضوعلرا ماراق گوجلندیرمهل 
ماتریا 
یسیز ،لکن بونو
یلری غزئتین اطرافیندا توپلم 
یسینیز کی ،قاباقجیل ضیال 
یاخشی ائتم 
یده و دیگر شهرلرده غزئت
یدا ،پهلو 
احتیاطل ائتمک لزمدیر .عین زماندا باقروف خو 
ینین جنوبداکی فعالّیتی اونون طرفیندن
یلیغین بیلدیردی .اوپرا تیاتر 
چیخارماغا راض 
یوکسک قیمتلندیریلدی .تروپون تبریزده نوامبرین  ۲۰سینه قدر) ۲۹آبان( قالماسینا اجازه
یلرینه آیدینلشدیرسین کی،
فدن خواهش ائدیردی تیاتر ایشچ 
ییئ 
وئردی .لکن عزیز عل 
نلر .اؤزونو ساخلیا
شلر ،ائله ده گرهک گئری قایتسی 
یدان متشّکل گئتمی 
اونلر نئجه باک 
 ۱ـ یئنه اورادا ،اشاره  ،۱۰ورق  ۹ـ .۱۱
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ باخین :آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
 ،۱سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۴ورق  ۸۹ـ .۹5

۲۱

نلر» .شوروی
نلر گرهک مذّمت ائدیلسی 
بیلمهین مختلف اشیالر آلماغا جهد گؤستر 
یده ان یاخشی تأّثرات
نینین هنری ،آکتور دستهسی ،بیزیم تیاتر حّقینده اهال 
آذربایجا 
قویماق لزمدیر«.
میرجعفر باقروف خبردارلیق ائدیردی کی ،کرد مسألهسینده احتیاطلی اولماق
لزمدیر .او ،خاطرلدیردی کی» ،کرد مسألهسی ایران و تورکیه سیاستینده ان کؤورک
ندا
حدیر .بونو هئچ وقت ،خصوصیله ایندیکی آ 
سلرین الینده ان سئویملی سل 
یئردیر ،انگلی 
یلر ایله کردلرین باریشیغی اوچون هر شئیی ائتمک
اونوتماق اولماز .جنوبی آذربایجانل 
لزمدیر ،بو اساسدا بوتون واسطهلرله کردلری اؤزوموزه یاخینلشدیرمالییق .بیزیم کردلر
یدیر کی ،کردلر خارجی
آراسیندا فعالّیتیمیزین اساس استقامتی اوندان عبارتدیر اولمال 
نلر .آیریجا کرد دولتی یاراتماق
تلرینا اویماسی 
سلرین( تخریبا 
کشفّیاتین ) جاسو 
۱
مقصدی ایله سلحلنماغا جهد گؤرستمهسیدیر«.
نین بیر سیرا یئرلرینده
اؤز مکتوبوندا باقروف خاطرلدیردی کی ،جنوبی آذربایجا 
نیندان سورگون
ینین معّین طبقهلری ،خصوصیله بیر نئچه ایل اّول شوروی آذربایجا 
اهال 
لده،
بلر .آستارادا ،اردبی 
للشی 
ندا شوروی حاکمّیتی قورماق اوچون فّعا 
نلر ایرا 
ائدیل 
یدیر و بیزیمله
ینین ایش 
تلر اولموشدور .بوتون بونلر خارجی کشفّیات 
یده بئله فاک 
پهلو 
قلرین آراسینی وورماغا یؤنهلمیشدیر .بونا قطعی صورتده یول وئرمک اولماز .او،
متف 
خبردارلیق وئریردی کی ،یئنی تشکیل ائدیلن کمونیست هستهلری ،آسوری ،ارمنی ،حزب
تلری ایله سون درجه احتیاطلی اولماق لزمدی .شبههسیز ،بئله بیر فاکت
توده تشکیل 
نین  ۱۹۴۱نوامبریندا )آبان  (۱۳۲۰تبریز
دّقتدن یایینمامیشدی کی ،حزب توده ایرا 
یلری اردشیر )آرداشس( آوانئسیان ،داوید گئوورکیان ،علی
ینین اساس یارادیج 
شعبهس 
فون معلوماتی گنیش ایدی .اونا
امیرخیزی و باشقالری ایدی ۲.بیرینجی حّقینده باقرو 
نلر .او ،یازیردی:
کلرل احتیاطلی اولسو 
گؤره باقروف خبردارلیق ائدیردی کی ،داشنا 
ینین اعتمادینی قازانیب اؤز پوزوچولوق
کلر شورو 
تلر وار کی ،داشنا 
» الیمیزده معلوما 
تلر
شلرینی گوجلندیرمک ایستهییرلر .استثناء اولونور کی ،بوتون بو حزب و جمعّی 
ای 
یلر همیشه
ل ،او ،دئییردی» :آسور 
خارجی کشفّیاتین بیرباشا تاپشیریغی ایله یارانیر« .مث ً
یدیرلر .بو سببدن اونلرین
نلر 
ینین آژا 
بلر و انگلیس کشفّیات 
سلره میل ائدی 
انگلی 
۳
یدیر«.
للشماسی بیر قدر شبههل 
حاضرکی فّعا 
ینین ،شاهسون و کرد طایفا
یلر 
مکتوبون سونوندا میرجعفر باقروف تبریز ضیال 
ییا گلیشینی بگهنیردی ،لکن قید ائدیردی کی ،بو ایش یوکسک
ینین باک 
یلر 
باشچ 
یدیر.
سوّیهده سازمان وئریلمهل 
قید ائدیلن گؤستریشه اویغون اولراق نوامبرین  ۱۸ده ) ۲7آبان( شاهسون طایفا
ینین نمایندهلری ۲7 ،ده ) ۶آذر( کرد
یلر 
یلری ۲۰ ،ده ) ۲۹آبان( تبریز ضیال 
باشچ 
 ۱ـ یئنه اورادا ،ورق  ۹۱ـ .۹۲
 ۲ـ یئنه اورادا ،اشاره  ،۸5ورق .۴
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یلر .هر اوچ نمایندهلیک میرجعفر باقروف طرفیندن قبول
ییا گلد 
یلری باک 
طایفا باشچ 
ائدیلدی .سلیمان رستم ،سلیمان رحیموف و میرزا ابراهیموف جنوبدان گلن نمایندهلرله
قلرینی
یلری ایله اولدو .تبریز قونا 
شلر .ان ماراقلی مذاکره تبریز ضیال 
بیرلیکده گلم 
شلر بورایا
مشایعت ائدن محمدسعید اوردوبادی گؤروش زمانی باقروفا بیلدیردی» :یولدا 
یلر اونلری گؤرهن کیمی گؤزلری یاشاردی .البّته بو ،اونلردا اولن
گلنده بیزیم آذربایجانل 
یلری ایله گؤروشده میرجعفر باقروف دئدی کی،
سئوینجی افاده ائدیردی« ۱.تبریز ضیال 
ندان گؤتوردوگو ثروتدن هئچ اولماسا بیر پایینی اورانین آبادلیق
ایران حکومتی آذربایجا 
یدیر» .بیز بو بارهده سسیمیزی قالدیردیق کی ،بسدیر ،داها بو وقتهجن
ایشینه صرف ائتمهل 
 5میلیون خلقی آخر دامارینا قدر چاتدیرمیسینیز .بو یاخشی شئی دگیل .گؤرونور کی،
شلریمیز ،حّتی ایران حکومتی ده باشا
ندا یاشایان آذربایجانلی قاردا 
نهاینکی ایرا 
دوشموشدور کی ...،اگر لزم گلسه بیر ده سسیمیزی قالدیراجاغیق .هانی مدرسه ،هانی
یلرین دیلی ،هانی اونلرین اوخوماسی ،اونلرین دیلینده غزئت ،هانی ادبّیات؟ بو
آذربایجانل 
یسینا قویاجاغیق .آنجاق هله وقتی دگیل ...بیزیم ایستهدیگیمیز
مسألهلری اونلرین قارش 
نلر .اونلرا ،اؤزلری ـ
ینین اؤز حقوقونو اؤز اختیارینا وئرسی 
اودور کی ،آذربایجان خلق 
قسا ،بیز اؤز
ییی 
نلر .اگر بیز آذربایجانل 
اؤزلرینه صاحب اولماق حقوقی وئرسی 
یلریمیزی بیلیریک .اونلرین ناموسونو دا بیلیریک .داها اسیر اولماق بسدیر۱۰ ،
آذربایجانل 
للرله آذربایجان خلقی اسیر اولموشدور ...اگر سیزین دئدیگینیز بیر اولسا،
للرله ۱۰۰ ،ای 
ای 
شلر گؤرهرسینیز ...بیزیم
یولونوز بیر اولسا ،فکرینیز بیر اولسا ،اوندا سیز بؤیوک ای 
بورجوموزدور سیزه کؤمک ائتمک .بورادا نه گؤرورسونوز بونلرین هامیسی آذربایجان
ندیر .اودور کی ،سیز آذربایجان باللری اولدوغونوز اوچون اختیارینیز وار اؤز
ینی 
خلق 
پایینیزی بورادان ایستهیهسینیز .ائله اولسون کی ،سیزین اؤزونوزده ده بیر حرکت اولسون.
۲
حقیقتًا مّلتین قانی گرهک ایشلهسین«.
نلری
یلری تبریزه قئییدندان سونرا ایران حاکمّیت اورقا 
جنوبی آذربایجان ضیال 
ییا
تلر اولوب .حّتی باک 
فل هانسی صحب 
نلر کی ،باقرو 
یلر اؤرگنسی 
چوخ چالیشد 
فین جّدی
ییئ 
بلره ده معروض قالدی .یالنیز عزیز عل 
یلری تعقی 
نلرین بعض 
گئد 
شلره سون قویولدو.
مداخلهسیندن سونرا بوجور ای 
ندا گؤرولن
 ۱۹۴۱نجی ایلین سونونا ) ۱۳۲۰نجی ایلین قیشینا( قدر جنوبی آذربایجا 
شلرله باغلی میرجعفر باقروف استالینه گنیش گزارش حاضرلمیشدی ۳معّین مسألهلری
ای 
نلری ایله
نداکی شوروی سیاسی ،نظامی ،دیپلوماتیک اورقا 
مذاکره ائتمک اوچون ایرا 
نلیگی آراشدیرماق مقصدیله
نی مأمورلری آراسیندا یارانمیش گرگی 
شوروی آذربایجا 
ییا دعوت ائدیلمیشدی .جنوبی
ییئف باک 
یسی عزیزعل 
جنوبداکی مأمورّیتین باشچ 
 ۱ـ یئنه اورادا ،اشاره  ،۱۰ورق .۱۳۰
 ۲ـ یئنه اورادا ،ورق  ۱۳7ـ .۱۳۸
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۳ـ باخین :آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
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آذربایجانا گؤرسهدیلن یاردیم ،اورادا آپاریلن سیاسی ایش ،اقتصادی ـ مدنی تدبیرلر،
صحّیهنین تشکیلی و سایر گزارشده اؤز عکسینی تاپمیشدی .میرجعفر باقروف اؤز
قلری اوچون
ندن خواهش ائدیردی کی ،تبریزین کیمسهسیز ،یتیم اوشا 
گزارشینده استالی 
 ۲۰۰ـ  ۳۰۰نفرلیک اوشاق ائوی آچماغا اجازه وئرسین و تکلیف ائدیردی کی ،بو اوشاق
سلر آذربایجان دیلینده کئچیریلسین ۱.گزارشده عین زماندا قید اولونوردو:
ائولرینده در 
یلیک،
صهلری و بؤلمهلرده لزمی رهبرلیک اولمادیغیندان فرار 
» بعضی اوردو ح ّ
نداکی
یدیر کی ،ایرا 
للری اولموشدور .بو اویونل باغل 
سویغونچولوق و سرخوشلوق حا 
شوروی اوردوسونون فرماندهی ژنرال ماژور نوویکوف و نظامی کمیسر یارکوف نظام ـ
صه و
انتظامی یوکسلتمک اوچون گوندهلیک ایشله مشغول اولمورلر ،تصادفی حالدا ح ّ
تلرده ،ایچکی مجلسینده کئچیریرلر .نوویکوف اؤزونو
تلرینی ضیاف 
بؤلمهلرده اولورلر ،وق 
یلره دئییب کی ،سیزین
للریندان بیری بیزیم ایشچ 
یآبرو ائدیب کی ،ایران ژنرا 
ائله ب 
فرمانده اؤلنهجن ایچیر ،اونون باده یولداشی ایسه نظامی شورانین عضوی سرهنگ کمیسر
صهلرینیزین
نینداکی اوردو ح ّ
فدور .نوویکوف برک ایچدیکدن سونرا ایران آذربایجا 
یارکو 
سلره وئریب .تبریزده اولرکن او ،مشهور داشناک
تلری انگلی 
سایی بارهده معلوما 
ملرینده،
نلرل علقهیه گیریب ،وقتینی اونلرل بیرلیکده ایچکی مراس 
شلری بوداغیا 
قاردا 
۲
ییئف
سلرینده کئچیریب« .هم ژنرال نوویکوف ،هم ده سرهنگ یارکوف عزیز عل 
کئف مجل 
فون جّدی
یلر .میرجعفر باقرو 
تلر وئریرد 
قروپی علیهینه مسکووایا گیزلی معلوما 
ییئف
یلر .لکن عزیز عل 
ندان گئری چاغیرد 
مداخلهسی ایله اونلرین هر ایکیسینی ایرا 
مأمورّیتینی خلص ائتمک ممکن اولمادی .بو هم ده اونونل باغلی ایدی کی ۱۹۴۱ ،نجی
ایلین سونوندا )قیش  (۱۳۲۰شوروی ـ آلمان جبههسینده وضعّیت چوخ آغیر ایدی.
شوروی ادارهلری پایتختدن کؤچورولموشدو .جنوبی آذربایجان مسألهسینه مداخلهنی
یلر .دسامبر )آذر(
کله شوروی اؤزلری اوچون علوه مسأله یاراتماق ایستهمیرد 
درینلشدیرم 
نداکی شوروی سفیری آندرئی اسمیرنوف
ییا چاغریلندا تهرا 
ییئف باک 
آییندا عزیز عل 
فی تبریزه گؤندرمیشدی ،اونا و تبریزه
یسی )مشاوری( نیکولی ایوانو 
سفارتین مصلحتچ 
یئنی تعیین اولونموش باش کنسول آناتولی کولژئنکوفا خصوصی تاپشیریق وئریلمیشدی
۳
نلر...
للر توپلسی 
فین و اونون قروپونون علیهینه ماتریا 
ییئ 
کی ،عزیز عل 
ینین
تبریزدهکی باش کنسول آناتولی کولژئنکوف و تبریزدهکی شوروی سفیر 
للر اساسیندا سفیر آندرئی اسمیرنوف ۱۲
فون توپلدیغی ماتریا 
مشاوری نیکولی ایوانو 
ییئف قروپی
ژانویه  ۱۹۴۲نجی ایلده ) ۲۲دی  (۱۳۲۰شوروی وزارت خارجهسینه عزیز عل 
علیهینه گنیش گزارش گؤندرمیشدی .گزارشین اساس بندلرینی دئکازونوف ژانویهنین ۱7
ده ) ۲7دی( میرجعفر باقروفا گؤندردیگی تلقرامدا آچیقلمیشدی .اورادا دئییلیردی:
 ۱ـ یئنه اورادا ،ورق .۳۱
 ۲ـ یئنه اورادا ،ورق .۳۰
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۳ـ باخین :آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
 ،۱سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۴۰ورق  ۲۸ـ .۳۴
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قلر
للو 
فون معروضهسیندن آیدین اولور کی ،یئرلی حاکمّیت و خارجی کونسو 
»کولژئنکو 
ییئف
یلر .کولژئنکوف عل 
ییئف قروپونون موجودلوغوندان یاخشی خبردارد 
عزیز عل 
فون
قروپونون سایمازیانا ایشی بارهده بیر نئچه فاکت صدالمیشدیر« .سفیر اسمیرنو 
یلردان عبارت ایدی:
تلر اساسًا اشاغیداک 
گزارشینه دوشموش بو فاک 
 ۱ـ یئترینجه اساس اولمادان »صدای آذربایجان« روزنامهسینی باغلمیش و اونون
سردبیرلیگینده آختاریش آپاریلمیشدیر.
ییئف یئرلی آداملر واسطهسیله
للرینده ) آذرین اورتالریندا( عل 
 ۲ـ دسامبرین اّو 
ینین فرماندهی سرهنگ سئلیوانوفا مکتوب گؤندرمیشدیر .بو
اورمیهدهکی شوروی پادگان 
نلر
حلر ییغیلماسین و ییغیل 
ینین الینده اولن سل 
مکتوبدا او ،طلب ائتمیشدیر کی ،اهال 
ینین الینه کئچمیشدیر و اورمیهنین
نلر 
دا قایتاریلسین .بو مکتوب ایران حاکمّیت اورقا 
استانداری اونون حّقینده تقدیمات حاضرلمیشدیر.
فین معاونی امیراصلنوف دسامبرین  ۱۶دا ) ۲5آذر( اورمیهده استاندارین
ییئ 
 ۳ـ عل 
ینی حبس ائتمیش و اونی تبریزه گؤندرمیشدیر .بورادا او بوراخیلمیشدیر .حبسین
معاون 
ینین
سببی کردلرین دؤیولمهسیدیر .ایندی امیراصلنوف دئییر کی ،استاندارین معاون 
حیاتی تهلکهده اولدوغو اوچون گویا او ،حبس آدی ایله اورادان چیخاریلیب.
ییئف دسامبرین  ۳۰دا ) ۹دی(
ینین معاونی آتاکیش 
 ۴ـ آذربایجان وزیر داخلهس 
سراب شهرینده بیر مالکی حبس ائدیب ،ژاندارم ادارهسینده اونی استنطاق ائدیب و
نلر .بو بارهده ده استاندار تقدیمات
ژاندارمایا تکلیف وئریر کی ،اونو حبس ائتسی 
حاضرلییب.
ییئف قروپونون گنیش آچیقلنماسی چتین کی ،بیزه خیرلی
اسمیرنوف یازیردی» :عل 
اولسون ،حالبوکی او ،اؤزو بورادا آذربایجان کمونیست )بالشویک( پارتیاسی مرکزی
ینین کاتبی کیمی گنیش تانینیر .یالنیز اونون بو ایشه رهبرلیک ائتمهسی
کمیتهس 
سلرین ناراحاتلیغینی و اعتمادسیزلیغینی دوغورموشدور.
کلرین و انگلی 
یلرین ،تور 
ایرانل 
ییئف قروپونون فعالّیتی حّقینده یالنیز سهیلی دگیل ،بولرد )انگلیس سفیری( و تورک
عل 
فون نظرینه چاتدیریردی کی،
یدیر« .دئکازانوف تلقرامین سونوندا باقرو 
سفیری ده معلوماتل 
ملمک هله کی ،ممکن اولمامیشدیر.
فین رابطهلرینی تنظی 
ییئ 
فل عزیز عل 
سفیر اسمیرنو 
فون بو بارهده
دئکازانوف اونلرین گؤروشمهسینی مصلحت بیلیردی .تلقرامدان باشقا باقرو 
قلری دا اولموشدو .ائله همین گون ،ژانویهنین  ۱7ده ) ۲7دی(
فل تلفون دانیشی 
دئکازانو 
فون تلقرامینا جواب وئردی» .سیزینله
میرجعفر باقروف کرملینه تلقرام ووردو و دئکازانو 
شلرینه مداخله
ییئفه تکلیف ائدیلدی کی ،یئرلی حاکمّیتین ای 
صحبتدن سونرا عل 
یلشدیرسین
فل سیخ رابطه ساخلسین ،بوتون تدبیرلرینی اونونل راض 
ائتمهسین .اسمیرنو 
یسیندا
یلیغیندان سونرا بو و یا دیگر مسألهنی یئرلی حاکمّیت قارش 
و یالنیز اونون راض 
ییئفه تکلیف ائتدیم کی ،تعجیلی تهرانا گئتسین و بوتون مسألهلری،
قالدیرسین .بو گون عل 
فل آیدینلشدیرسین ...او کی قالدی
فون معروضهسینی اسمیرنو 
او جملهدن کولژئنکو 
۲5

ینین آچیقلنماسینا ،نه
ملیگ 
فین کی 
ییئ 
یسیندا عل 
انگلیس ،تورک و دیگر نمایندهلر قارش 
ییئف ،نه ده اونون قروپی اؤزونو آچیقلماییب .من احتیاط ائدیرم کی ،هئچ نهیه محل
عل 
یلریمیز اونلری
قویمادان شبههلی آداملرل سرخوشلوق ائدن بیزیم آیری ـ آیری ایشچ 
نلردن
نلر .یارانمیش وضعّیت امکان وئرمیر کی ،بیزیم اورادا ایلک گو 
آچیقلسی 
یسی گؤرونور بیزیم
شلری دوام ائتدیرک .اسمیرنوف ،یا غیر 
باشلدیغیمیز بؤیوک ای 
شلری لغو ائتمگه نایل اولور« ۱.سندلرین آراشدیریلماسی اساسیندا قید
باشلیاجاغیمیز ای 
ینین
یلرین فعالّیت 
نیندان اولن سیاسی ایشچ 
ائتمک اولر کی ،شوروی آذربایجا 
محدودلشدیریلماسی و تدریجًا اونلرین جنوبدان چیخاریلماسی ایدهسی شوروی
ییئف قروپی علیهینه
فون عزیز عل 
رهبرلیگیندن گلیردی .شوروی سفیری اسمیرنو 
شلر ،تلقراملر گؤندرمهسی ده وزارت خارجهنین گیزلی تاپشیریغی اساسیندا باش
گزار 
ینین مغلوبّیتی ایله ایضاح
للرینده شورو 
وئرمیشدی .بو داها چوخ محاربهنین اّو 
چطرفلی
ندا گیزلی شکیلده شوروی ـ انگلیس ـ ایران او 
یسی ،تهرا 
یدیر .ایکینج 
ائدیلمهل 
قلره داها بؤیوک احتیاجی اولدوغوندان جنوبی
ینین متف 
قلری آپاریلیردی و شورو 
دانیشی 
صلریندن« تدریجًا امتناع ائدیلیردی.
للر باشلنمیش »بالشویک متخص 
ندا اّو 
آذربایجا 
قلرین نظامی استراتژی یاردیمی
ییه متف 
یسیندن شورو 
اوچونجو طرفدن ایران اراض 
یدن تأمینات آلماق مقامی
داشینمالی ایدی .بو مسألهدن ایران اؤز اراضی بوتؤولوگونه شورو 
سلر »بالشویک تهلکهسی« ایله شاهی و
کیمی استفاده ائتدی .دؤردونجوسو ایسه ،انگلی 
ایران حکومتینی دایم قورخو آلتیندا ساخلییردی .تورکیه ده اؤز نوبهسینده جنوبی
ینین فعالّیتینی دّقت مرکزینده ساخلییردی .شوروی نظامی
ندا شورو 
آذربایجا 
للریندن )۱۳۲۰
تلریندا گؤرسهدیلیردی کی ۱۹۴۲ ،نجی ایلین اّو 
ینین معلوما 
کشفّیات 
کلر
سلر جنوبی آذربایجانا ماراق گؤرستمگه ،تر 
نجی ایلین قیشیندان( باشلیاراق انگلی 
یلر .اونلر
شلرینی گنیشلندیرمگه باشلمیشد 
ندا تبلیغات ای 
ایسه شرقی و غربی آذربایجا 
نلیکدن ایران حاکمّیتینه تأثیر واسطهسی
یلر آراسیندا یارانمیش گرگی 
کردلرله آذربایجانل 
یسینی کردلرین
یلر» :یالنیز تورکیه آذربایجان اهال 
یلر و بیلدیریرد 
کیمی استفاده ائدیرد 
کلر
سویغونچولوغوندان خلص ائده بیلر« .شوروی سفیری اؤز معلوماتیندا یازیردی» :تور 
۲
نی تورکیهیه بیرلشدیرمک اوچون زمینه حاضرلییرلر«.
محاربهدن سونرا آذربایجا 
یسی(
للرینده ) ۱۳۲۰شهریورین بیرینجی یار 
ینین اّو 
۱۹۴۱نجی ایلین سپتامبر آی 
نل باغلی تدبیرلر مذاکره ائدیلن زمان میرجعفر باقروفا مستثنا
نده جنوبی آذربایجا 
کرملی 
للرینده )دی
تلر وئریلمیشدی ۱۹۴۱ .نجی ایلین سونو ـ  ۱۹۴۲نجی ایلین اّو 
صلحّی 
ینین
نلر 
 (۱۳۲۰شوروی رهبرلیگی نظامی ،سیاسی ،دیپلوماتیک ادارهلرین ،کشفّیات اورقا 
تلر تؤرهدیب میرجعفر
الی ایله جنوبداکی شوروی نظامی منطقهسینده مختلف تخریبا 
۱
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۳5ورق  ۲ـ .5
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۲۸
بلر و اجتماعی حرکا 
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یلرینی اورادان
نی ایشچ 
یسیندا قویماق و شوروی آذربایجا 
فی فاکت قارش 
باقرو 
نداکی پروسهلرین
یلر .جنوبی آذربایجا 
چیخارماق پلنینی گئرچکلشدیرمگه باشلمیشد 
ینی او قدر ده راضی ائتمیردی .اونا گؤره آندرئی
گئتدیکجه مّلی سطحه کئچمهسی شورو 
ندا ال ـ ال گزن »وطن
اسمیرنوف ایلک اولراق تورک دیلینده چیخان و جنوبی آذربایجا 
ینین وزارتخارجهسیندن خواهش
ینین باغلنماسینی اتحاد جماهیر شورو 
یولوندا« غزئت 
ائدیردی .بو ائله بیر وقت ایدی کی ،غزئت تحریرّیهسینده میرزا ابراهیموف ،سلیمان رستم،
گلی
لب 
یوللی ،مهدیخان وکیلوف ،غلمان موسایئف ،شمسی بد 
اسرافیل نظروف ،عثمان سار 
و دیگرلریندن عبارت ماراقلی دسته فورمالشمیشدی .میرجعفر باقروف »وطن یولوندا«
یبیشئف شهرینده یئرلشن شوروی خلق اّتفاق
ینین باغلنماسینا اعتراض ائدیردی .کو 
غزئت 
ینین باش کاتبی آرکادی سوبولئفه و دئکانازوفا گؤندردیگی تلقرامدا
ینین آپارات 
کمیتهس 
نلر یئرلی ایران
تلر وار کی ،سون زما 
بیلدیریردی» :بیزیم الیمیزده یوخلنیلمیش معلوما 
یسی
ندا بیزه بیطرف مناسبت بسلهین ،بعضی سئوگ 
نلری جنوبی آذربایجا 
حاکمّیت اورقا 
ندا بیزه
ینین جنوبی آذربایجا 
اولن آداملری حبس ائدیب اینجیدیرلر .ایران حاکمّیت 
ینین محاربه جبههسیندن بحث
تلر 
مناسبتی او درجهیه چاتیب کی ،تبریزده آلمان فاشیس 
ینین بلواسطه حمایهسی ایله
ملری آچیق نمایش ائتدیریرلر .تبریز استاندار 
ائدن فیل 
تپرست روزنامه بوراخیلیر .جنوبی آذربایجان شهرلرینده
»آذربایجان سسی« آدلی فاشیس 
صلر استاندار طرفیندن وظیفهلریندن اخراج ائدیلیر .بئله
بیزه بیطرف مناسبتی اولن شخ 
ینین یاییلماسینی دایاندیرماق،
بیر وضعّیتده نهاینکی اهالی آراسیندا »وطن یولوندا« غزئت 
یدیر کی ،یئرلی حاکمّیتین بیزه قارشی تؤرهتدیگی
عکسینه اولراق اسمیرنوفا تاپشیریلمال 
۱
سالعمل نشان وئرسین« .داها سونرا میرجعفر باقروف
تلرا داها جّدی عک 
تخریبا 
صلرینه خبردارلیق ائدیردی کی ،بوتون بو مسألهلر
وزارتخارجهنین مسئول وظیفهلی شخ 
یدان مسکووا مشایعت ائدن اتحادجماهیر شوروی وزارت
بارهسینده او ،انگلیس سفیرینی باک 
ینین امکداشی ویکتوروف واسطهسیله استالینه گنیش مکتوب گؤندریب.
داخلهس 
یلری جنوبدان اوزاقلشدیرماق
نیندان گؤندریلمیش سیاسی ایشچ 
شوروی آذربایجا 
پزادهنین
پزاده قیامیندان« استفاه ائدیرلر .سرتی 
مقصدیله ایران وزارت خارجهسی »سرتی 
نلری ایله
کئچمیشی کومینترن ایله باغلی اولسا دا ،سونرادان ایران خصوصی خدمت اورقا 
نیندان سورگون ائدیلمیش
پزاده وقتیله شوروی آذربایجا 
امکداشلیغا کئچمیشدی .سرتی 
فل بیرلیکده شوروی ایله سرحد بؤلگهلرده قرهداغدا ،جلفادا ،مرندده و دیگر
آقایئف و رسولو 
قلر
یئرلرده شوروی حکومتی قورماق اوچون پارتیزان دستهلری یارادیب قیرمیزی بایرا 
ینین الینه کئچمیش بعضی یئرلرده حاکمّیت
یلر .پارتیزان دستهس 
قالدیرمیشد 
نلری یارادیلمیشدی .بو حادثهلر باشلیاندا
نلری قوغولموش ،یئرلی اؤزونواداره اورقا 
اورقا 
ندا ایدی .آذربایجان داخله وزیری
ییئف هله نخجوا 
یدان تبریزه قئییدن عزیز عل 
باک 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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قلرینی
فون تاپشیری 
ینین رابطه سیستمی ایله باقرو 
نلر 
میرتیمور یعقوبوف سرحد قشو 
اونا چاتدیردی .باقروف تکلیف ائدیردی کی ،تعجیلی اولراق »پارتیزان دستهلری« لغو
یدیر .بوندان
یدیر .او ،دئییردی» :بو چیخیشین زیانی یئرلرده ایضاح ائدیلمهل 
ائدیلمهل 
صلردن آلینمیش پول و سلح تعجیلی اولراق قایتاریلمالی ،بحث
علوه آیری ـ آیری شخ 
فی هلهلیک
یدیر .مختلف بهانهلرله رسولو 
اولونموش حاکمّیت نمایندهلری آزاد ائدیلمهل 
یمیزده ساخلیین .ائله یاخشی شرایط یارادین کی ،او ،حبس اولوندوغونو ح ّ
س
بیزیم اراض 
ییئف تعجیلی اولراق بیر قروپ سیاسی
فون تاپشیریغی اوزره عزیز عل 
ائتمهسین« .باقرو 
لل
شلر کئچیردی .سلحلی دستهلری دینج یو 
ایشچی ایله مرنده گئتدی .یئرلرده گؤرو 
قلر آپارماق اوچون جلفایا گتیریلدی
یلری دانیشی 
داغیتماق ممکن اولدو .دستهلرین باشچ 
۱
نلری طرفیندن ضررسیزلشدیریلدی.
شلر اورقا 
نی داخلی ای 
و شوروی آذربایجا 
ایران حکومتی بو حادثهدن آذربایجانا قشون یئریتمک مقصدی کیمی استفاده ائتمک
ایستهییردی ۱۹۴۲.نجی ایل ژانویهنین  7ده ) ۱7دی  (۱۳۲۰میرجعفر باقروف
پزاده قیامی« بارهده استالینه معلومات گؤندردی .عین زماندا او ،وزارتخارجهیه
» سرتی 
یلیق اساسیندا ایران حکومتی قولدور آدی آلتیندا بیزه طرفدار
سلرله راض 
یازیردی » :انگلی 
یده
اولن ،بیزه لزم اولن آداملری محو ائتمک ایستهییر .بونونل دا نظارت ائتدیگیمیز اراض 
ینین بیزیم
بیزیم نفوذوموزو اشاغی سالماق ایستهییرلر .عین زماندا ایران حکومت 
یلشماق اولماز .عکس
ییه نظامی قشون گتیرمک تکلیفی ایله راض 
نظارتیمیزده اولن اراض 
یلیق مقصدیله
نلرین آز اولدوغو یئرلرده بو اوردودان مختلف تخریباتچ 
تقدیرده بیزیم پادگا 
۲
استفاده ائدیله بیلر«.
 ۱۹۴۲نجی ایلین ژانویهسینده )دی  (۱۳۲۰میرجعفر باقروف یارانمیش وضعّیتله
تخارجه معاونی
ینین معاونی مئرکولوفا و وزار 
تداخلهس 
علقهدار اولراق شوروی وزار 
ندا
ینین کردلر آراسیندا و جنوبی آذربایجا 
دئکونازوفا رجوع ائتدی .بیانیهده انگلیس کشفّیات 
شلری بارهده معلومات وئریلیردی .او ،یازیردی» :
قلری پوزغونچولوق ای 
آپاردی 
پلری نهاینکی بریتانیا تأثیر دایرهسینده ،عین زماندا بیزیم قشون
سلرین بوتؤو قرو 
انگلی 
ییه،
یده هئچ نهدن چکینمهدن دولشیرلر .هر یئرده اونلر اهال 
یئرلشدیگی اراض 
خصوصیله کردلره سلح پایلییب ایران جکومتینه قارشی چیخماغا تحریک ائدیرلر .دوزدور
نلری ایله داشییب یاشاییش
حلری یوک ماشی 
اونلر بلواسطه سلح پایلمیرلر ،لکن سل 
ینین یاخینلیغینا تؤکورلر .سونرا ایسه کردلره دئییرلر کی ،فلن یئرده سلح وار،
منطقهلر 
یلرا دئییرلر :حّتی
نییه اونی گؤتورمورسونوز .اونلر بوتون فعالّیتینده کردلره و آذربایجانل 
للیگینیزه نایل اولون ،لکن بیز سیزین
سلحلی عصیان یولو ایله ده اولسا ،سیز اؤز مستق 
شلرینیزه مداخله ائتمهیهجهییک ،بیز ایران حکومتی طرفیندهییک« .بو مکتوبل میرجعفر
ای 
ییئف قروپونا یؤنهلمیش تهلکهنی سوغوشدورماق ایدی.
فون اساس مقصدی عزیز عل 
باقرو 
 ۱ـ یئنه اورادا ،اشاره  ،۴۳ورق . ۱۴
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للری
سلرین سیزه معلوم اولدوغو بوتون بو عم 
او ،سؤزونه دوام ائدهرک دئییردی » :انگلی 
یلرین آدینا یازیلیر .اونلر بیزیم سفیره تقدیمات وئریرلر کی ،گویا بو
بیزیم ایشچ 
یدیر .یولداش اسمیرنوف ایسه هئچ
للر 
یلرین عم 
تلری بیزیم ایشچ 
پوزغونچولوق فاک 
یلرین
یلردن ایضاحات طلب ائتمهدن ،گویا بیزیم ایشچ 
نهیی یوخلمادان ،بیزیم ایشچ 
تلری مسکووایا وئریر .حالبوکی بیزیم
اؤزلرینی پیس آپارماسی بارهده تمامیله سهو معلوما 
نلی آپاریرلر .ایندیه قدر اونلردان هئچ کس انگلیس
یلر اؤزلرینی چوخ تمکی 
ایشچ 
یلرین اؤزلرینی پیس آپارماسی بارهده
ندا اولن ایشچ 
ناحیهسینه ایاق باسماییب .بیزیم ایرا 
سلر،
تلری مسکووایا چاتدیرمیشام .بوتون مسأله اوندادیر کی ،انگلی 
منده اولن معلوما 
یسی آراسیندا بیزیم گوندن ـ گونه آرتان
یلر جنوبی آذربایجان اهال 
کلر و ایرانل 
تور 
نفوذوموزدان برک قورخورلر .اونا گؤره خارجی کشفّیات قّوهلری بوتون واسطهلرله بیزیم
شلریمیزه مانع اولماغا چالیشیرلر .منه ائله گلیر کی ،بوتون بونلری بیزیم بیر
جنوبداکی ای 
شلر ،او جملهدن اسمیرنوف دوزگون قیمتلندیرمیر«.
سیرا یولدا 
میرجعفر باقروف مکتوبون سونوندا ماراقلی بیر مسألهیه توخونوردی .او ،یازیردی:
» من سیزین دّقتینیزی داها بیر مسألهیه جلب ائتمک ایستهییرم ،هانسی کی ،همین
یلر بوندان استفاده ائده بیلرلر کی ،بیزیم تدبیرلریمیز هئچ بیر
کلر و ایرانل 
سلر ،تور 
انگلی 
یلر آراسیندا
یلر و ارمن 
یسی ،کردلر ،آسور 
نتیجه وئرمهسین .بو دا جنوبی آذربایجان اهال 
یدیر .من ارمنستان
للیگی و بیر ـ بیرینی تکرار ائتمهس 
پلرین پارالئ 
ایشلهین بیزیم قرو 
ینین وزارت
یلرینی ،کشفّیات قروپونی نظرده توتورام .شورو 
وزارت داخله ایشچ 
ندان چاغیرماسی بارهده موافق گؤستریشی اولماسینا باخمایاراق
ینین اونلرین ایرا 
داخلهس 
۱
شلرینی دوام ائتدیریرلر«.
اونلر هله کی ،اؤز ای 
فل
نداکی سفیر آندرئی اسمیرنو 
یلر کی ،تهرا 
مسکودان میرجعفر باقروفا سؤز وئرد 
کلر .او،
ملهیهج 
نلیگی تنظی 
ییئف قروپی ایله باغلی یارانمیش گرگی 
قلر و عزیز عل 
دانیشاجا 
تلرده بیر نئچه
ییئف یاخین وق 
تبریزه گؤندردیگی مکتوبدا خواهش ائدیردی کی ،عزیز عل 
فل گؤروشوب مسألهلری مذاکره ائتسین .باقروف عزیز
گونلوگه تهرانا گئتسین ،اسمیرنو 
یلره مصلحت گؤروردو کی ،ایشیمیزین خاطرینه نه
ییئفه و جنوبداکی رهبر ایشچ 
عل 
فل علقه ساخلماق ائله ده چتین
فون معلوماتی اولسون .اسمیرنو 
ائدیرسینیزسه اسمیرنو 
تآشیری
دگیلدیر .رمز یازیشمالردان دا استفاده ائتمک اولر ،لکن یاخشی اولر کی ،وق 
تهرانا گئدیلسین .یولداش اسمیرنوف دا بو مسأله ایله باغلی موافق گؤستریش آلیب.
نیندان گؤندریلن سیاسی
ییئفه مکتوبدا شوروی آذربایجا 
میرجعفر باقروف عزیز عل 
یلرین روحدان دوشمهمهسینی مصلحت گؤروردی .او ،دئییردی» :بیزیم ایلک گوندن
ایشچ 
یلیکده بوتون
شلریندن ،فایدالی مدنی تدبیرلردن ،عموم 
باشلدیغیمیز کوتلهوی ایضاحات ای 
۲
شلری دوام ائتدیرین«...
بو عالی مقصدلردن امتناع ائدیلمهسین .ائله همین روحدا دا ای 
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ملهدیکدن سونرا ژانویهنین  ۱۸ده )۲۸
نلیگی تنظی 
قرهداغدا ،مرندده ،جلفاداکی گرگی 
ییئف تبریزه دؤندو و یئنی تعیین ائدیلمیش باش کنسول آناتولی
دی( عزیز عل 
فل گؤروشوب اونون اسمیرنوفا گؤندردیگی معلومات ورقهسی حّقینده صحبت
کولژئنکو 
آچدی .باش کنسول قطعی شکیلده بیلدیردی کی ،او ،هئچ بیر معلومات ورقهسی
تلر
حاضرلماییب ،یالنیز اؤز گوندهلیگیندهکی قیدلره اساسًا اسمیرنوفا بعضی معلوما 
ینین اساسلی اولمادیغینی
ییئف باش کنسولون قیدلر 
وئریب .مذاکره زمانی عزیز عل 
ینین وزارت خارجهسینه
فون شورو 
ینین  ۱۲ده ) ۲۲دی( اسمیرنو 
بیلدیردی .ژانویه آی 
ییئف ژانویهنین  ۲۱ده )اّول
گؤندردیگی معروضهنی آیدینلشدیرماق مقصدیله عزیز عل 
شلر بارهده اسمیرنوفا معلومات
ندا گؤرولن ای 
بهمن( تهرانا گئتدی .جنوبی آذربایجا 
شلرده هانسی سهولره یول وئریلدیگینی سفیردن سوروشدو.
وئردیکدن سونرا ،آپاریلن ای 
فون قالدیردیغی مسألهلره
آندرئی اسمیرنوف اّول هئچ نه دئمهدی ،لکن سونرا کولژئنکو 
شلرینه مداخلهده
ینین ای 
یلرینی ایران حکومت 
نی سیاسی ایشچ 
توخونوب شوروی آذربایجا 
ینین علیهینه
گناهلندیردی .صحبت اساسیندا او ،اهالی آراسیندا ایضاحات ایشی آپاریلماس 
یلشمیشدیر.
یسی کفایت قدر انقلب 
اولدوغونو بیلدیرهرک دئدی» :جنوبی آذربایجان اهال 
شلری آپاریلسین« .مذاکره زمانی
احتیاج یوخدور کی ،اورادا هر هانسی ایضاحات و تربیه ای 
ییا قئییتسین و
ییئفه تکلیف ائتدی کی ،یاخشی اولر کی ،او ،باک 
اسمیرنوف عزیز عل 
ینین
ندا اولرکن شوروی سفارت 
ییئف تهرا 
شلره رهبرلیک ائتسین ۱.عزیز عل 
اورادان ای 
ینین معاونی
فل ،تجارت نمایندهس 
فل ،مشاور ایوانو 
فل ،کوزنئتسو 
بیرینجی کاتبی آوالو 
فل ،سفارتین
نداکی سفیر اسمیرنو 
شلر کئچیرمیشدی .تهرا 
پولیانیسکی ایله گؤرو 
شلر ،آپاردیغی
فل کئچیردیگی گؤرو 
نداکی باش کنسول کولژئنکو 
کارمندلری ایله ،تهرا 
قلر باره ده او ،ژانویهنین  ۲۸ده ) ۸) = (۱۹۴۲بهمن  (۱۳۲۰میرجعفر باقروفا
دانیشی 
گنیش گزارش گؤندرمیشدی .گزارشده گؤرسهدیلیردی» :اهالی آراسیندا تبلیغات و
طینی سهو و
فون خ ّ
فون و کولژئنکو 
ینین دایاندیریلماسی بارهده اسمیرنو 
ایضاحات ایش 
تلری بارهده مرکزه
فون معّلمی و غریبه حرک 
زیانلی حساب ائدیرم .فکریمیزجه ،اسمیرنو 
یییک .اسمیرنوف بوتون واسطهلرله چالیشیر کی ،بیزیم آپاردیغیمیز بؤیوک
خبر وئرمهل 
ایشی نفوذدان سالسین .بیزه قارشی اعتمادسیزلیق یارادیب فّعالیتیمیزی دایاندیرماغا جهد
یسیندا مسأله قالدیریر کی ،فروغی و سهیلی حکومتی
گؤرسهدیر .اسمیرنوف حکومت قارش 
ییئف قید
مدافعه ائدیلسین .گویا بو حکومت شوروی ایله همکارلیغا حاضردیر .عزیز عل 
تلری سهودیر .فروغی حکومتی بیزیمله
فون معلوما 
ائدیر کی ،سادهجه اولراق اسمیرنو 
ندا اؤز
سلرله همکارلیغا حاضردیر .او ،یازیردی کی ،فروغی حکومتی ایرا 
یوخ ،انگلی 
۲
قلرینی ایتیرمیشدیر« .اسمیرنوف ایسه بئله بیر حکومتین مدافعه
اجتماعی دایا 
ینین وزارت خارجهسینه مصلحت گؤرور .یئری گلمیشکن ،بو مسألهده
ائدیلمهسینی شورو 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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فین فکری دوز چیخدی .یئددی آی عرضینده  ۴دفعه حکومت بحرانی ایله
ییئ 
عزیز عل 
یلشمیش فروغی حکومتی  ۹مارس  ۱۹۴۲نجی ایلده ) ۱۹اسفند  (۱۳۲۰استعفا
قارش 
وئرمهلی اولدو.
ییئف  ۲۸ژانویه ) ۸بهمن( تاریخلی گزارشینده داها سونرا یازیردی» :سفیر
عزیز عل 
فون بیر نفر ده اولسون اعتبارلی اطلعات منبعی
ایشلهدیگی  7آی مّدتینده اسمیرنو 
یوخدور .اونون اساس اطلعات منبعی بریتانیا سفیری بولرد ،فروغی ،سهیلی ،تجارت
ینین معاونی ،اؤز ساختاکارلیغی ایله مشهور اولن ،بو ساختاکارلیغا گؤره وقتیله
نمایندهلیگ 
ندیر«.
دانشگاهدان قوغولموش بئلوشاپکی 
ینین کمسیونون صدری اقبال  ۱۴ژانویه
شلر اوزره ایران مجلس 
حّتی خارجی ای 
یدن و
فل گؤروش زمانی اونون اجتماعی رأ 
 ۱۹۴۲نجی ایلده ) ۲۴دی  (۱۳۲۰اسمیرنو 
نین داخلی حیاتیندان آیری دوشدوگونو ،دموکراتیک واسطهلره هئچ بیر یاردیم
ایرا 
فلیگی
فون ضعی 
لین فکرینجه ،اسمیرنو 
گؤرستمهدیگینی وورغولمیشدی .اقبا 
تلرله همکارلیق ائتمیش کئچمیش نخست وزیر علی منصور خراسانا
نتیجهسینده فاشیس 
ندا شوروی سفارتی
استاندار تعیین ائدیلمیشدی .ایش گلیب او یئره چاتمیشدی کی ،تهرا 
نین خیرینه
ینین یاشادیغی ائولرین دیوارلرینا دفعهلرله فاشیست علمتی و آلما 
کارمندلر 
۱
ندا و
فین گزارشیندن باشقا میرجعفر باقروف ایرا 
ییئ 
شعارلر یاپیشدیریلمیشدی .عزیز عل 
ینین گیزلی
نلر 
ندا جریان ائدن حادثهلر بارهده امنّیتی اورقا 
جنوبی آذربایجا 
تلرینی دا آلمیشدی.
معلوما 
سینده شوروی ،بؤیوک بریتانیا ،ایران آراسیندا
ژانویهنین  ۲۶دا ) ۶بهمن( ایران مجل 
ینین مذاکرهسی باشا چاتدی ۸۰ .نماینده موافق ۸ ،نماینده مخالف5 ،
اّتفاق مقاولهس 
نماینده بیطرف قالماقل مجلس اّتفاق مقاولهسینی قبول ائتدی .ایران حکومتینه صلحیت
وئریلدی کی ،اونی امضالسین.
ندا اتحاد
 ۲۹ژانویه  ۱۹۴۲نجی ایلده ) ۹بهمن  (۱۳۲۰آخشام ساعت  ۱۸/۱5ده تهرا 
شوروی ،بؤیوک بریتانیا ،ایران آراسیندا اّتفاق مقاولهسی امضالندی .مقاولهنی شوروی
طرفیندن آندرئی اسمیرنوف ،بریتانیا طرفیندن سفیر بولرد ،ایران طرفیندن وزیر خارجه
مده نخست وزیر فروغی اشتراک ائتدی .بو مناسبتله مارشال
سهیلی امضالدی .مراس 
ینین امضالماسینی
ییه تبریک تلقرامی گلدی .اّتفاق مقاولهس 
ندن نخست وزیر فروغ 
استالی 
۲
ینین دؤنوش مقامی حساب ائدیردی.
تلر 
اسمیرنوف شوروی ـ ایران مناسب 
 ۱۰فوریه  ۱۹۴۲نجی ایلده ) ۲۱بهمن  (۱۳۲۰اّتفاق مقاولهسیله باغلی محمدرضا
پهلوی و آمریکا رئیس جمهوری فئودور روزولت آراسیندا تلقراملر مبادلهسی اولدو .شاه
ینین
للیگ 
نین اراضی بوتؤولوگونون و مستق 
خواهش ائدیردی کی ،روزولت ایرا 
یسی اولسون .احمد قوام )قوامالسلطنه( ایسه بئله بیر پلن ایرهلی سوردو کی،
تأمیناتچ 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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نداکی شوروی و بریتانیا قشونون و آمریکا عوض ائتسین (۱۳۲۱) ۱۹۴۲ ۱.نجی ایلین
ایرا 
ندا وضعّیت دگیشمیشدی .مسکونون تضییقی ایله
ندا و جنوبی آذربایجا 
باهاریندا ایرا 
نیندان
ییئف و شوروی آذربایجا 
 ۱۹۴۲نجی ایلین مارس آییندا )اسفند  (۱۳۲۰عزیز عل 
یلرین چوخو گئری چاغریلدی ۱۹۴۲ .نجی ایلین اورتالریندا )
گؤندریلمیش سیاسی ایشچ 
 ۱۳۲۱یای( باکی مأمورلریندان جمعی  ۸۴نفر قالمیشدی .بونون  ۶۲نفری سیاسی و
ینین وزیر داخلهسی لورئنتی بئریا ۲۹
یلری ۱7 ،نفری دکتر ایدی .شورو 
مطبوعات ایشچ 
مارس  ۱۹۴۲نجی ایلده ) ۹فروردین  (۱۳۲۱میرجعفر باقروفا شفاهی تلقرامل بیلدیریردی:
تده نشر
ینین گئری چاغریلماسی ،تبریزده و رش 
یلر 
ندا قالن پارتیا و شورا ایشچ 
»ایرا 
تلرین باغلنماسی حّقینده مسأله منیم طرفیمدن قالدیریلیب و مرکزی
اولونان غزئ 
تلرین نشری
یلر گئری چاغریلسین و غزئ 
یلیق آلینیب کی ،ایشچ 
کمیتهدن راض 
بالله
یلریندن مح 
دایاندیریلسین« ۲.بو دستوردان سونرا تبریزده شوروی آذربایجانی ایشچ 
ملندی۹ .
ندا رژیم بیر قدر محک 
امیراصلنوف باشدا اولماقل جمعی بیر نئچه نفر قالدی .ایرا 
مارس  ۱۹۴۲نجی ایلده ) ۱۹اسفند  (۱۳۲۰شاهین تقدیماتی ایله یئنی حکومت
نده و سایر یئرلرده برک
ندا ،قزوی 
یخان سهیلی تبریزده ،زنجا 
کابینهسینی قوران عل 
تدبیرلره ال آتدی.
نین غربه میلی خیلی گوجلندی .مه آییندا
 (۱۳۲۱) ۱۹۴۲نجی ایلین باهاریندا ایرا 
سلرین ریال
) اردیبهشت( ایران ـ انگلیس مالّیه سازشی امضالندی .ایران حکومتی انگلی 
للرل ،پوند
سلر ایسه بو ریالی مختلف ما 
جلرینی اؤدهمهلی ایدی .انگلی 
اولن احتیا 
سلر،
یلر (۱۳۲۱) ۱۹۴۲ ۳.نجی ایلده انگلی 
لل عوض ائتمهلی اید 
استرلینگ و قیزی 
یلر و ایران حکومتی آراسیندا امضالنمیش سازشه گؤره ایران ارزاقل تأمین
آمریکال 
اولونمالی ایدی ۳ .مه  ۱۹۴۲نجی ایلده ) ۱۳اردیبهشت  (۱۳۲۱آمریکا »لندلیز«ی )وام و
نین ژاپون ایله
طی ایرا 
ینین غربله یاخینلشما خ ّ
اجاره( نی ایرانا عاید ائتدی .سهیل 
طی نفعینه
دیپلوماتیک علقهلرینی کسمهسی ایله نتیجهلندی .او ،برلین ـ روم ـ توکیو خ ّ
سدن کئچیردی .سهیلی ائله ائتمک
صلره قارشی قانونی مجل 
تبلیغات آپاران شخ 
یده
قلرین دئدیگی ایله اوتوروب ـ دورسون ،هم ده اجتماعی رأ 
ایستهییردی کی ،هم متف 
سلر
للیگینی ساخلسین .لکن اقتصادی وضعّیتی دوزهلده بیلمهدیگیندن ،انگلی 
اؤز مستق 
طرفیندن وعد ائدیلن کؤمک گلمهدیگیندن ،ژاپون ایله دیپلوماتیک علقهلرین
ل ائتمک حّقینده
کسیلمهسیندن ،بعضی سیاسی دایرهلر ناراضی اولدوغوندان ،مجلسی منح ّ
شایعهلر یاییلدیغیندان سهیلی حکومتی استعفا وئرمهلی اولدو ۹ .اوت  ۱۹۴۲نجی ایلده )
 ۱۸مرداد  (۱۳۲۱قوامالسلطنه یئنی حکومت کابینهسینی قوردی و ائله همین آخشام
حکومت بیاناتی ایله چیخیش ائتدی .قوام اؤز برنامهسینده آمریکا ایله علقهلری
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گوجلندیرهجگینی خصوصی شکیلده قید ائدیردی.
 ۹اوت دا ) ۱۸مرداد( حکومته گلن کیمی قوامین ایلک آددیمی کهنه تانیشی آرتور
میلیسپو باشدا اولماقل آمریکا مالّیه کارمندینی ایرانا دعوت ائتمک اولدو .بونون آردینجا
مختلف آدلرل دعوت ائدیلن آمریکا مشاورلری ایران حکومتینه نظارتی گوجلندیرمک
یلر ۱۹۴۲ .نجی ایلین اوکتوبروندا )مهر  (۱۳۲۱ایلک
اوچون الوئریشلی واسطهیه چئوریلد 
آمریکا نظامی کارمندی سرهنگ نورمان شوارتسکوف و ژنرال کلرئنس ریدل باشدا اولماقل
یلیق فّعالیتدن
ایرانا گلدی .شئریدان ایران حکومتینده مشاور سمتینی توتدی .بئش آ 
سونرا  ۱۹۴۲نجی ایلین نوامبریندا )آبان  (۱۳۲۱احمد قوام حکومتی میلیسپویا رسمی
نداکی شوروی سفارتی اؤز گزارشینده یازیردی ۱۹۴۲ » :نجی ایلین
مقام وئردی .تهرا 
نداکی آمریکا مشاورلری ایران دولت خادملری و
یسیندا )یای  (۱۳۲۱تهرا 
ایکینجی یار 
یلر
ندا آمریکال 
مطبوعاتل علقهلری گوجلندیرمگه گوجلو سعی گؤرسهدیرلر .آذربایجا 
۱
فلرینه چکمگه چالیشیرلر«.
یلری اؤز طر 
یئرلی حکومت دستگاهینی و ضیال 
ندان معلومات وئریلیردی کی۱۹۴۲ ،
ینین وزارت خارجهسینه تهرا 
عین زماندا شورو 
تلری دّقتی جلب ائدیر .ژوئن ـ
نداکی فّعالی 
کلرین جنوبی آذربایجا 
) (۱۳۲۱نجی ایلده تور 
ینین
شلر 
یلریندا جنوبدا تورکیه طرفیندن تبلیغات ای 
سپتامبر ) خرداد ـ شهریور( آ 
شلرینی
ییه قارشی کشفّیات ای 
ندا شورو 
گوجلندیریلمهسی ،شرقی و غربی آذربایجا 
گنیشلندیریلمهسی مسکونون ناراحاتلیغینی آرتیرمیشدیر .یئنی نخست وزیر
قلرله
قوامالسلطنهنین کمونیزمین دشمنی اولماسینی آچیق اعلن ائتمهسی ده متف 
نین دّقتیندن
همکارلیغا حاضر اولماسی ایله باغلی بیاناتی ایله بیرلیکده کرملی 
یایینمامیشدی (۱۳۲۱) ۱۹۴۲ .نجی ایلین پاییزیندا شوروی باشا دوشدو کی ،جنوبدان
یلرینی گئری چاغیرماقدا سهوه یول وئریب .اوکتوبر
نی سیاسی ایشچ 
شوروی آذربایجا 
نداکی شوروی سفیری آندرئی اسمیرنوف
یسی( ایرا 
نین بیرینجی یار 
ینین سونوندا )آبا 
آی 
قلر اوچون تهرانا دعوت
فی دانیشی 
بالله امیراصلنو 
تبریزده بیر نئچه نفرله قالمیش مح 
قلردا
ینین اشتراک ائتدیگی دانیشی 
ینین فرمانده 
نلر 
نداکی شوروی قشو 
ائتدی .ایرا 
ینین گؤستریشی اساسیندا حاضرلنمیش امرّیهنی
اسمیرنوف شوروی وزارت خارجهس 
تلر ،اهالی ایله علقهلر ،مرکزی
ندا ایران حاکمّیتی ایله مناسب 
مذاکرهیه تقدیم ائتدی .فرما 
ینین سازمان وئریلمهسی مسألهلری
قرارگاهی تبریزده اولماقل شمالغرب ایران نظامی لشکر 
عکس اولونموشدو .امرّیهده یئرلی اهالی ایله ایش مسألهسی خصوصی شکیلده قید اولوناراق
نین
شلر اونودورلر کی ،ایرا 
للوق کارمندلری و نظامی یولدا 
دئییلیردی» :بیزیم کونسو 
یلردیر .بو اهالینی کنارلشدیرماق اولماز ،اونلرین
یسی اساسًا آذربایجانل 
ینین اهال 
شمال 
شلر عکس استقامتده گئتمیشدیر .بئله کی،
رغبتینی قازانماق لزمدیر .لکن اصلینده ای 
تلریندا اساسًا کردلر حّقینده،
یلریمیز اؤز معلوما 
یلریمیز و نظام 
للوق ایشچ 
بیزیم کونسو 
فلیگیندن
ینین ضعی 
اونلرین بیزه اولن رغبتی حّقینده یازیرلر .حالبوکی ایران حکومت 
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یلیقل ،آذربایجان کندلرینده سویغونچولوقل مشغولدورلر.
استفاده ائدهرک کردلر تالنچ 
ایران حکومتینده ده بئله بیر سهو فکر عمله گلمیشدیر کی... ،گویا کردلری شوروی
سلحل تجهیز ائدیر .بو قدر سادهلوح اولماق اولماز کی ،فکرلشهسن بوتون کرد طایفا
یلری
باشچی لری شوروی حاکمّیتینه و قیزیل اوردویا رغبتله یاناشیر ...کرد باشچ 
شلر و اؤز آرالریندا
نلری چوخدور .طایفالر پارچالنم 
آراسیندا خارجی کشفّیاتین آژا 
یلیک ائدیرلر .بو و دیگر مسألهلر بئله دئمگه اساس وئریر کی ،حاضردا کردلره مّلت
دشمنچ 
کله ،اساس و باشلیجا ایش کیمی بوتون دّقت آذربایجان
کیمی باخماق اولماز .بئلهلی 
۱
یدیر«.
ینین قازانماسینا یؤنهلمهل 
ینین رغبت 
یس 
اهال 
صهلر اهالی
نل تانیش اولدوقدان سونرا اسمیرنوف بیلدیردی کی ،نظامی ح ّ
فرما 
فون یئرینه فرمانده
ایچریسینده هئچ بیر ایش آپارمیر و آپارماق دا ایستهمیر .ژنرال نوویکو 
تعیین اولونموش ژنرال آنتونوف سفیرین بو سؤزلرینه اعتراض ائتدی و بیلدیردی کی ،هر
تلی ایشی اعتبار ائتمک اولماز .او قید ائتدی کی ،اهالی آراسیندا ایش
کسه بو مسئولّی 
اوردونون وظیفهسینه عاید دگیل.
ندا کئچیریلن گؤروشده اسمیرنوف اهالی آراسیندا ایشین اهمّیتیندن دانیشدی و
تهرا 
ینین وقتیله آپاردیغی نهنگ ایشی
یلر 
فین سیاسی ایشچ 
ییئ 
مثال کیمی عزیز عل 
خاطرلتدی .سفیر تأسف ائتدی کی ،باشلنمیش بو فایدالی ایش یاریمچیق دایاندیریلدی و
ییئف قروپی ناحق گئری چاغریلدی.
عزیز عل 
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ایکینجی فصل

شلرین یئنیدن باشلنماسی
تبریزده ای 
ندا شوروی سیاستی تدریجًا دگیشمگه
 (۱۳۲۳) ۱۹۴۴نجو ایلده جنوبی آذربایجا 
باشلدی .تهران کنفرانسیندا ایران حّقینده امضالنمیش سندلر و یوکسک سوّیهلی
تلردن
ینین فاشیس 
یس 
شلر گئتدیکجه اؤز اهمّیتینی ایتیرمگه باشلدی .شوروی اراض 
گؤرو 
بلیک
ینین توسعهطل 
تمیزلنمهسی ،قیزیل اوردونون اوروپا سرحدلرینه چیخماسی شورو 
نلرینه ال تاپماق
نین و خاورمیانهنین یاناجاق انرژی معد 
للرینی گوجلندیردی .ایرا 
می 
سلرین
نین جنوبوندا انگلی 
ینین مرکزی مسألهسینه چئویردی .ایرا 
یئنیدن شوروی سیاست 
ینین ده نفته
 ۱۹۴۳نجو ) (۱۳۲۲ایلده  ۱۰میلیون توندان آرتیق نفت چیخارماسی شورو 
اولن اشتهاسینی ایتیتمیشدی ۱.هله  ۱۹۴۳نجو ایلین ژوئن آییندا )خرداد (۱۳۲۲
نین
نداکی شوروی سفیری اسمیرنوف میرجعفر باقروفا رجوع ائتمیشدی کی ،ایرا 
تهرا 
نشناس
شمالینداکی نفت ذخیرهلرینی اؤرگنمک اوچون بیر نئچه نفتچی ـ زمی 
ینین باش
نشناسی ادارهس 
تین زمی 
فون گؤستریشی ایله آذنف 
گؤندریلسین .میرجعفر باقرو 
مهندسی کورنئیئف و همین ادارهنین کارمندی حسنوف نظامی مهندس آدی آلتیندا
شلر نتیجهسینده معّین
ژوئیهنین  ۲سینده ) ۱۰تیر( تهرانا گؤندریلدی .ایلکین آختاری 
ندا اولن
ندا ،استرآباددا ،شمالی خراسا 
ندا ،مازندرا 
ندا ،گیل 
اولوندو کی ،جنوبی آذربایجا 
طلردان
نداکی احتیا 
سلرین نظارتینده اولن جنوبی ایرا 
نفت ـ گاز ذخیرهلری هئچ ده انگلی 
ینین نتیجهلری تهرانا گلمیش شوروی خارجه
شلر 
نشناسی آختاریش ای 
آز دگیلدیر .زمی 
فون اشتراکی ایله مذاکره
ینین رئیسی ایوان سادچیکو 
ینین خاورمیانه شعبهس 
وزارت 
ینین نتیجهلری شوروی خارجه
شلر 
ائدیلدی .او ،بیلدیردی کی ،نفت آختاری 
شلرین سازمان وئریلمهسی حّقینده موافق
وزارتخاناسیندا مذاکره ائدیلهجک و ای 
نداکی شوروی تجارت
شلری گنیشلندیرمک اوچون تهرا 
شلر وئریلهجک ۲.ای 
گؤستری 
لله تأمین
نشناسی قروپونی اوتومبی 
نمایندهسی میقونوفا گؤستریش وئریلدی کی ،زمی 
شلری ایسه مسکونون گؤستریشی ایله نارکومنفته تاپشیریلدی۱۹۴۴ .
ائتسین ،مالّیه ای 
ینین ۲۰
نشناس قروپ اوردوباد منطقهس 
نجی ایلین فوریه سینده ) ۱۳۲۲بهمن( زمی 
ینین،
طلر 
ینین ،سراب ـ اردبیل آراسیندا نفت احتیا 
طلر 
کیلومتر جنوبوندا بیتوم احتیا 
یدهکی
ندان جنوبدا آذربایجان شورو 
ینین ،لهیجا 
طلر 
رشت دوزنلیگینده گاز احتیا 
ندا بؤیوک نفت
شآباددا ،سمنا 
ندا ،تا 
ینین ،گرگا 
نلر 
نلرینه بنزر نفت معد 
تچال معد 
نف 
 : J.H.BAMBERG. The History of the British Petroleum Company. Theباخین ـ
.ـ . Cambridge. 1994, p.242 ۲۴۳ـ Iranian years, 1928 ۱۹5۴ـ Anglo
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ینین اولدوغونو بیلدیردی.
طلر 
احتیا 
 ۱۹۴۳نجو ایلین اورتالریندان ) ۱۳۲۲باهاریندان( باشلیاراق ایران حکومت
ملندیرمگه
ندا آرتش و ژاندارم قّوهلرینی محک 
نلری دا اؤز نوبهسینده جنوبی آذربایجا 
اورقا 
ندا یئرلشن  ۳نجو شمالغرب لشکری  7نجی تبریز ۸ ،نجی اورمیه،
یلر .آذربایجا 
چالیشیرد 
گلریندن عبارت ایدی ۳ .نجو لشکرده  ۱۹۴۳نجو ایلین دسامبریندا )
 ۹نجو اردبیل هن 
 ۱۳۲۲آذرینده(  ۱۲۳افسر ۴۱7۰ ،سرباز ،بوتوولوکده  ۴۲۹۳نفر خدمت ائدیردی.
نداکی قشونون بو دورده  ۳5۴۶برنو تفنگی ۱۸۹ ،برنو مسلسلی ۶ ،عراده داغ توپی،
آذربایجا 
 ۴عراده صحرایی توپی و  ۶دستگاه تانکی وار ایدی ۱۹۴۳ .نجو ایلین دسامبریندا )۱۳۲۲
یلیق آموزشی
ینین حاضرلدیغی برنامه اساسیندا  ۳نجو لشکرده  ۶آ 
آذرینده( آمریکا آرتش 
نداکی
للرینده ) ۱۳۲۲نجی ایل بهمن( آذربایجا 
دورهلر یارادیلمیشدی ۱۹۴۴ .نجو ایلین اّو 
قشونون سایی  5۲۰۰نفره چاتدیریلمیشدی ۳ ۲.نجو لشکره اّولجه خسروانی ۱۹۴۴ ،نجو
ایلدن ) (۱۳۲۳ایسه اساسًا اورمیهدن اولن ،بیر مّدت  ۴نجو استانین نظامی فرماندهی
یاکبر درخشانی فرمانده تعیین ائدیلمیشدی.
ایشلهمیش عل 
مالملک ۳
ینین درخواستی ایله فهی 
 ۱۹۴۲نجی ایلین آخرلریندا ) ۱۳۲۱پاییز( شورو 
نجو استانین استانداری وظیفهسیندن گئری چاغریلمیشدی .اونون یئرینه مقّدم استاندار
ییه و اونا یاخین اولن قّوهلره صادق مناسبتده ایدی .لکن
تعیین ائدیلمیشدی .او ،شورو 
کلر یاراتماقل مقّدمی
نلی 
نلری مختلف چتی 
سلرین یاردیمی ایله ایران امنّیت اورقا 
انگلی 
ینین ائله بیر
یلر .یئنی تعیین ائدیلمیش استاندار احمد 
ندان گئری چاغیرا بیلد 
آذربایجا 
نفوذی یوخ ایدی.
ینین
تلره تأثیر 
نالملل مناسب 
شوروی اوردوسونون محاربهدهکی غلبهسی ،اونون بی 
خلرینی دوشوندورمگه وادار ائتمیشدی .تبریزین ایری
ندا بیر چو 
آرتماسی جنوبی آذربایجا 
نالملل وضعّیتی بئله
مزاده بی 
تاجرلریندن و کارخانادارلریندان اولن خوئی رحی 
قیمتلندیریردی » :وضعّیت ائله یارانیب کی ،گرهک بیز روسّیه ایله امکداشلیق ائدهک.
عکس تقدیرده اونلر هر هانسی بیر تیتونی ،یاخود اونا بنزر بیرینی تاپیب اونون واسطهسیله
یدهکی حادثهلر و لهستان مسألهسی
قلر .یوگسلو 
بیزیم بوتون دارائّیتیمیزی آلجا 
۳
گؤرستدی کی ،انگلیس و آمریکا روسّیهیه قارشی نه ایسه ائتمکده گوجسوزدور«.
ندا باش وئرن حادثهلر بارهده تبریزدهکی کنسولیار مارچنکو 5
عمومّیتله ،جنوبی آذربایجا 
ینین معاونی سئرگئی
ژوئن  ۱۹۴۴نجو ایلده ) ۱5خرداد  (۱۳۲۳شوروی خارجه وزارت 
کافتاردزهیه  ۸۴صفحهلیک گنیش معروضه گؤندرمیشدی.
ندا اوچ مهم حادثه باش وئردی.
 ۱۹۴۴نجو ایلین مارسیندا )اسفند  (۱۳۲۲ایرا 
ینین
یسی ۸ ،اوت  ۱۹۴۳نجو ایلده) ۱7مرداد ۱۴ (۱۳۲۲نجو مجلس شورای مّل 
بیرینج 
یسی  ۱۹۴۳نجو ایلین فوریهسینده )بهمن  (۱۳۲۱سهیلی
انتخاباتی باشا چاتدی .ایکینج 
۱
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حکومتینی محمد ساعدمراغهئی حکومتی عوض ائتدی) .مارس ـ نوامبر  = ۱۹۴۴فروردین
ـ آبان  .(۱۳۲۳محمد ساعد و آردیجیل اولراق اوندان سونرا حکومت کابینهلرینه رهبرلیک
یلر.
مالملک آذربایجانلی اید 
یقلی بیات )سهامالسلطان( ،ابراهیم حکی 
ائتمیش مرتض 
یسی شاهزاده اشرف
ینین  ۴ده ) ۱۳اسفند( محمدرضانین باج 
اوچونجوسو ایسه ،مارس آی 
کون اوغلی ،آمریکا داکی ایران
اّولکی اری علی قوامدان )رضا شاهین یاخین دوستی قوامالمل 
قه
یسی( آیریلیب ایکینجی دفعه مصر اصیلزادهسی احمد شفی 
ینین کؤمکچ 
نظامی آتاشهس 
یسی[ اولدوغوندان اشرف
ینین قیزی ]باج 
اره گئتدی .شاهین آروادی فوزیه مصر شاه 
ینین یانینا مصردن گلیب ـ گئدیردی.
قدا سورگونده اولن آتاس 
جنوبی آفریقادا ،ژوهانسبور 
قله بو سفرلرین بیرینده تانیش اولموشدو .ایرانا گلرکن احمد شفیق خیرّیه
ائله احمد شفی 
قلر جمعّیتینه )بنگاه حمایت مادران ونوزادان(  ۲۰۰،۰۰۰ریال
مقصدیله ایران آنا و اوشا 
۱
پول کؤچورموشدو.
 ۱۹۴۳نجو ایلین اوت آییندان )مرداد  (۱۳۲۲باشلیاراق مجلس شورای مّلی
ینین گنیشلنمهسینه سبب اولدو.
تلرین فعالّیت 
نداکی حزب و جمعّی 
انتخاباتی آذربایجا 
ینین
ندان سئچیلن  ۲۱کرسی اوغروندا گرگین مبارزه باشلندی .حزب توده شورو 
آذربایجا 
للشدی .بو جانلنما  ۱۹۴۴نجو ایلین
گیزلین یاردیمی ایله انتخابات دورونده خیلی فّعا 
ینین یئنیدن تشکیل
اورتالریندا ) ۱۳۲۳باهار( حزب تودهنین تبریز ایالت کمیتهس 
اولماسی ایله نتیجهلندی ۱7 .نفر ،او جملهدن صادق پادگان ،احمد اصفهانی ،جعفر کاویان،
منیا ،سلیم هاشمی ،تقی انقام و
مآذر ،کاظم هاش 
یریا ،داوید گئورقیان ،میرقاسم چش 
محمد ب 
نلرین
ینین عضوی سئچیلمیشدی .ایالت کمیتهسینه سئچیل 
دیگرلری ولیت کمیتهس 
یدان چوخونون کئچمیشی معّین فورمدا شوروی ایله باغلی ایدی .حزب تودهنین اردبیل
یار 
یزاده ،خوی
قنوین ،اب 
ولیت کمیتهسینه ُننهکرانی ،مظلومی ،شمس ،عدالتی ،اوجا 
کمیتهسینه نصرالله خان یکانی ،رحیم یکانی ،زینالوف ،میرستار ،مصطفی حسن و دیگرلری
۲
داخل ایدی.
آرداشس )اردشیر( آوانئسیان ،علی امیرخیزی ،آزادوطن و باشقالری حزب تودهنین
یدن
یلر .لکن شورو 
للیق گؤرستمیشد 
ینین قورولماسیندا بؤیوک فّعا 
آذربایجان تشکیلت 
پلرل ائتلفا گیرمهدن حزب توده اؤز کاندیدالرینی مجلسه
یاردیم آلمادان و دیگر قرو 
گؤندرمک اقتداریندا دگیلدی.
ندا یارانمیش
یلیغی ایله تهرا 
نین باشچ 
 ۱۹۴۳نجو ایلده ) (۱۳۲۲سید ضیاءالدی 
ندا حزب تودهیه قارشی کسکین مبارزه آپاریردی .سید ضیانین
» وطن« حزبی ایرا 
ینین شعبهسینی
یلر .اونلر تبریزده »وطن« حزب 
یلری آذربایجانا دا ایاق آچمیشد 
وطنچ 
یلر» :بیز
تلریندا گؤرسهدیرد 
یلر .شوروی امنّیت ادارهلری اؤز معلوما 
یاراتماغا چالیشیرد 
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بو شعبهنین یارانماسینا قارشی تدبیرلر گؤروروک«.۱
ندا چوخ گرگین کئچدی .خوی ،ماکو ،سراب ،میانا،
 ۱۴نجو مجلسه انتخابات آذربایجا 
نداکی بریتانیا سفیری بولرد
اهردهکی نتیجهلر شوروی اوچون آرزواولونماز ایدی .ایرا 
یزاده ایله بیرلیکده آذربایجانا گلمیشدی .او ،نفوذلو
ندهکی ایران سفیری سیدحسن تق 
لند 
نلر.
یزادهنین کاندیدالیغیندان حمایت ائتسی 
آداملرا مصلحت گؤروردی کی ،تق 
ینین معلوماتیندا
انتخاباتین کئچیریلمهسی حّقینده شوروی امنّیت ادارهلر 
گؤرسهدیلیردی :تبریزدهکی انتخابات بیزیم اوچون اوغورلی اولدو .بیزیم حمایت ائتدیگیمیز
 7کاندیدادان  5ی اوغور قازاندی  .تبریزدهکی انتخاباتین نتیجهلری بیزیم جنوبی
یدیر .تبریزده  ۹نماینده یئرینه کاندیدا گؤرسهدیلن
یس 
ندا نفوذوموزون گؤستریج 
آذربایجا 
تلرا ال
 ۳۰۰نفردن هر بیری بیزیم حمایت ائتدیگیمیز کاندیدالرا قارشی هر جور تخریبا 
ندان تبریزده
بین ایری تورپاق صاحبکارلریندان اولن فرمانفرمائیان تهرا 
آتیرلر .سرا 
یاشایان قوهوملرینا یازیردی» :روسیهنین حمایت ائتدیگی کاندیدالری سیرادان چیخاریب
صلرین سئچیلمهسینی تأمین ائتمک لزمدیر ،بو ممکن اولماسا
بیزیم اوچون آرزولنان شخ 
انتخاباتی پوزماق و اونو دایاندیرماغا نایل اولماق لزمدیر« .تبریزین کئچمیش استانداری
ییه انتخاباتل باغلی بیلدیریردی» :منیم
مالملک اونا یاخین اولن تورپاق صاحبی لیقوان 
فهی 
سلر آرتیق سنین کاندیدالیغیندان حمایت ائتمیرلر .سن بونا
ائشیتدیگیمه گؤره رو 
یسن کی ،مجلس عضوی اولماماق روسیهنین یاردیمی ایله انتخاب اولماقدان مین
سئوینمهل 
یدیر .حکومتین انتخابات اوزره ناظرینه تاپشیریق وئریلمیشدی کی ،روسیهنین
دفعه یاخش 
بیزه سیریدیغی)تحمیل( کاندیدالری باتیرسین ،اگر بو ممکن اولماسا یئنی مجلس آچیلنا
نداکی انتخاباتی لغو ائتسین.
قدر انتخاباتی یوباتسین .اول بیلسین کی ،مجلس آذربایجا 
ینین اولماماسی داها
سده آذربایجان نمایندهس 
یلیقل سئچیلمکدنسه مجل 
رسوایچ 
لائدیلن کاندیدالری باتیرماق اوچون بوتون تدبیرلری گؤرون«.
یدیر .بیزه تحمی 
یاخش 
یلرین تبریزدهکی اوغوری ایله باغلی بریتانیا کنسولو دئییردی » :حزب تودهنین
تودهچ 
ینین گوجلو
یسینه تأثیر 
سلرین شهر اهال 
ینین تبریز شهریندهکی اوغورلری رو 
کاندیدالر 
نین گلهجک طالعی کندلردهکی انتخاباتین نتیجهسیندن
اولدوغوندان خبر وئریر .آذربایجا 
۲
یدیر«.
آسیل 
ینین حمایت ائتدیگی کاندیدالرا کؤمک
تبریز بلدّیه رئیسی کریم روشنی شورو 
یزاده
سلره طرفدار اولن امامی ،وهابزاده ،حسن تق 
ائدهجگینه سؤز وئرسه ده ،اصلینده انگلی 
نداکی انتخاباتدا فرمانفرمائیان )سراب ـ
کیمی کاندیدالری حمایت ائدیردی .آذربایجا 
یدن
سده شورو 
فصادقی )اورمیه ،مجل 
میانا( ،امامی خوئی )خوی ـ ماکو( ،حسین اشر 
طرفدارلیق ائدهجگینه سؤز وئرمیشدی( ،سیف قاضی )مهاباد( ۱۹۴۱ ،نجی ایلده )(۱۳۲۰
نلردن ایدی( ،بهادری )اهر( ،ایپکچیان )تبریز ۱۹۲۸ ،نجی ایله )(۱۳۰7
باکی شهرینه گل 
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کیمی باکی ،تیفلیس ،مسکودا یاشامیشدی( ،جعفر پیشهوری )تبریز( ،عبدالحسن صادقی
یلی ایدی( ،ابوالحسن ثقهالسلم )تبریز
ل شاماخ 
) تبریز(  ،امیرنصرت اسکندری )تبریز ،اص ً
سده طرفدارلیق ائدهجک( ،اصغر
ییه سؤز وئرمیشدی کی ،اونلردان مجل 
شورو 
پزاده )تبریز( ،اسکندر مقّدم،
یاصغر سرتی 
پناهی)تبریز( ،یوسف مجتهدی )تبریز( ،عل 
موسی فائقی )مراغا( ،مهدی عدل )مشکین شهر( ،شیخ حسین لنکرانی )اردبیل ،سید
یلرین نمایندهسی کیمی ،حزب
سلرین مخالفی ایدی( ،آوانئسیان )ارمن 
ضیانین و انگلی 
للرین
ندان سئچیلن وکی 
کله ،جنوبی آذربایجا 
یلر .بئلهلی 
تودهدن( و دیگرلری اوغور قازاند 
ییه
صلر ایدی ۳ .نفرین شورو 
 ۸نفری شوروی ایله همکارلیق ائتمگه حاضر اولن شخ 
دشمن مناسبت بسلهمیردی و ایکی نفری ترّدد ائدیردی .یئنی سئچیلمیش مجلس ۱۹۴۴
نجو ایلین فوریهنین  ۲۶دا ) ۱۳۲۲نجی ایل اسفندین  7ده( افتتاح اولدو .لکن  ۱۴نجو
ینین
نداکی )خرداد  (۱۳۲۳جلسهسینده  ۱۶مین تبریزل 
مجلس  ۱۹۴۴نجو ایلین ژوئن آیی 
۱
ینین اعتبارنامهلرینی رّد ائتدی.
رأیینی آلن سید جعفر پیشهوری و شیخ حسین لنکران 
سده باش وئرمیش بو حادثه
قین »اوغرولر یوواسی« آدلندیردیغی مجل 
دکتر مصد 
یلرینی غصب ائدن
ایله باغلی سید جعفر پیشهوری یازیردی» :بیلیردیم ،مجلس کرس 
نلر دستهسی
لکس 
س ائدیردیم کی ،بو یو 
نلرله منیم سویوم بیر ارخه گئتمهیهجک و ح ّ
خای 
قلر .اونا گؤره فرصتدن استفاده ائدیب
منیم آرالرینا گیرمگیمه آسانلیقل راضی اولمایاجا 
ینین
یله انتخاب ائدیب مجلسه گؤندرن آذربایجان خلق 
سؤزلریمی دئدیم .منی  ۱۶مین رأ 
جلرینی ساییب سؤیلهدیم ،سؤزلریمی بؤیوک بیر دّقت و درین بیر سکوت ایله
احتیا 
تلرینی گیزلتمک اوچون قره بیر پردهدن
قلر خیان 
یلر .لکن بو تصدی 
ائشیدیب تصدیق ائتد 
للرینه دوشن کیمی ده »بو آذربایجانلی راحت اوتوران
باشقا بیر شئی دگیلدی .فرصت ا 
آداما بنزهمیر ،بونو بورادان اوزاقلشدیرماق لزمدیر«.۲
ندا یارانمیش
نالملل عالمده و ایرا 
للرینده ) ۱۳۲۲دی( بی 
 ۱۹۴۴نجو ایلین اّو 
ینین ۶
وضعّیتله علقهدار مسکو جنوبی آذربایجان مسألهسینه یئنیدن قئییتدی .مارس آی 
یلیغی ایله »جنوبی
دا ) ۱5اسفند( شوروی وزیر خارجهسی ویاچیسلو مولوتوف باشچ 
یسینه اقتصادی و مدنی یاردیمین گوجلنمهسی تدبیرلری حّقینده«
آذربایجان اهال 
مسألهنی مذاکره ائدیب موافق قرار قبول ائتدی .قراردا گؤرسهدیلیردی:
ینین
یس 
نین و قیزیل اوردونون یئرلشدیگی شهرلرین اهال 
» ۱ـ جنوبی آذربایجا 
یلردان عبارت اولدوغونو نظره آلراق یئرلی اهالی ایله
ینین آذربایجانل 
بؤیوک اکثرّیت 
یلرین و دیگر نظامی
علقهلری گوجلندیرمک اوچون مقصدهاویغوندور کی ،سیاسی ایشچ 
یلر داخل ائدیلسین؛
مؤسسهلرین ترکیبینه آذربایجانل 
صهلرینده هفتهده اوچ دفعهدن آز
 ۲ـ یوخاریداکی ملحظهلره اویغون اولراق نظامی ح ّ
ییه چاتدیریلسین؛
چیخماماقل آذربایجان دیلینده اوردو غزئتی نشر ائدیلسین و سیویل اهال 
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نین دیگر شهرلرینده
لده و جنوبی آذربایجا 
 ۳ـ مقصده اویغوندور کی ،تبریزده ،اردبی 
یلرل عوض ائدیلسین .بو ایش تدریجاً
للری آذربایجانل 
ینین عام 
شوروی تجاری نمایندهلر 
ل  ،تبریزدهکی
جنوبداکی مالّیه و دیگر ادارهلرین نمایندهلرینه ده تطبیق ائدیلسین  .مث ً
شوروی بانکی؛
نلردا ـ کنسول ،کنسولیار و
 ۴ـ مقصده اویغوندور کی ،بیزیم دیپلوماتیک اورقا 
یلریمیز اولسون .خصوصیله تبریزده و
کونسوخانانین کاتبی وظیفهلرینده آذربایجانلی ایشچ 
بدیر؛
ماکودا بو داها چوخ واج 
نداکی شوروی سفارتی و تجاری نمایندهلیگینده  ۱ـ
 5ـ مقصده اویغوندور کی ،تهرا 
 ۲نفر آذربایجانلی ایشچیمیز اولسون؛
 ۶ـ مختلف سیاسی و بدیعی ادبیات ،او جملهدن جنوبی آذربایجان یازیچی و
ینین نشری و اهالی آراسیندا یاییلماسی مقصدیله تبریز شهرینده
ینین اثرلر 
شاعرلر 
یاخشی وسایل ایله تجهیز ائدیلمیش »تبریز« آدی آلتیندا مطبعه یارادیلسین؛
یلریندا آذربایجان
 7ـ  ۱۹۴۴نجو ایلین مه ـ ژوئن ) ۱۳۲۳اردیبهشت ـ خرداد( آ 
ینین جنوبی آذربایجان شهرلرینه
ینین تبریزه و بیر کنسرت دستهس 
دولت درام تئاتر 
قاسترولی سازمان وئریلسین؛
للیک مکتب یارادیلسین .فارس
 ۸ـ تبریزده آذربایجان دیلینده تحصیل وئرن اون ای 
ملرآذربایجان
ن کیمی کئچیریلسین ،تحصیل پولسوز اولسون .معّل 
دیلی و ادبیاتی اورادا بیرف ّ
ملریندن انتخاب ائدیلسین؛
شوروی معّل 
 ۹ـ قید ائدیلن مکتبده کتابخانا و قرائتخانا آچیلسین ،اورادان تکجه شاگردلرین
ینین ده استفادهسینه اجازه وئریلسین؛
دگیل ،یئرلی اهال 
یلره عملی کؤمک
 ۱۰ـ تورپاغین بئجریلمهسی و باغبانلیق ساحهسینده کندل 
کؤسترمک اوچون تبریز منطقهسینده نمونهوی کشاورزی ایستگاهی یارادیلسین؛
صهسینه ایش وئرمک مقصدیله
شسیزلرین هئچ اولماسا کیچیک بیر ح ّ
 ۱۱ـ ای 
۱
تبریزده جوراب ـ تریکو کرخاناسی یارادیلسین«.
نداکی شوروی اوردو و
للرینده )اسفندین اورتالریندا( ایرا 
ینین اّو 
مارس آی 
یلری ایشلمک اوچون  ۳۳یئر،
ینین افسر و سیاسی ایشچ 
ادارهلرینده آذربایجان شورو 
کلرینده  ۱۱یئر آیریلدی .شوروی وزارت خارجهسیندن میرجعفر باقروفا
تجاری نمایندهلی 
گؤندریلن تلقرامدا دئییلیردی» :خواهش ائدیریک گؤستریش وئرین کی ،موافق نامزدلری
نلر و سندلشدیرمک اوچون اونلری مسکووا گؤندرین« .۲آذربایجان کمونیست
سئچسی 
ینین  ۲۰مارس  ۲۹) ۱۹۴۴اسفند
ینین مرکزی کمیتهسی دبیرخاناس 
)بالشویک( پارتیاس 
نداکی شوروی دیپلوماتیک ادارهلرینده ایشلمک اوچون
 (۱۳۲۲ایل تاریخلی قراری ایله ایرا 
 ۱۴نفر آذربایجانلی تصویب ائدیلدی .عموم اّتفاق کمونیست )بالشویک( پارتیا مرکزی
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۸۴ورق  ۱ـ . 5
 ۲ـ یئنه اورادا ،ورق . ۱۱
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تلر
صلر موافق تعیینا 
ندان گؤندریلن شخ 
کمیتهسینه گؤندریلدی .قیسا مّدتده آذربایجا 
ینین
اوزره تصویب ائدیلدی .آذربایجان کمونیست )بالشویک( پارتیاسی مرکزی کمیتهس 
نداکی شوروی سفارتینه مشاور ،دربند شهر پارتیا
ینین معاونی احد یعقوبوف تهرا 
کاتب 
ییئف سفارتین بیرینجی کاتبی ،ساعتلی ناحیه دولت
ینین کاتبی علی عل 
کمیتهس 
ینین رئیسی جبرئیل آشوموف سفارتین اوچونجو کاتبی ،آذربایجان
تهلکهسیزلیگی شعبهس 
للوغا
ینین اوچونجو کاتبی حسن حسنوف تبریزدهکی باش کونسو 
کمونیست پارتیاس 
ینین معاونی میرزا محمدوف باش
کنسولیار ،کومپارتیانین یونگول صنایع اوزره کاتب 
ینین
ینین بیرینجی شعبهس 
للوغا کاتب ،آذربایجان تهلکهسیزلیک کمیسارلیغ 
کونسو 
ینین ایکینجی
رئیسی مصطفی مصطفایئف ماکویا کنسولیار ،آذربایجان کومسومول تشکیلت 
ینین تهلکهسیزلیگی
للوغونا کاتب ،قوبا ناحیهس 
کاتبی باقر سیدزاده ماکو کونسو 
یاکبروف اورمیه کنسولیارلیغینا کاتب ،باکی پارتیا تشکیلتی
ینین رئیسی پاشا عل 
شعبهس 
ییئف اردبیل کنسولیارلیغینا کاتب ،آذربایجان دولت
ینین معاونی بندعلی مهد 
کاتب 
ینین رئیسی شامل نظرلی رشت باش
ینین استنطاق شعبهس 
تهلکهسیزلیگی کمیسارلیغ 
ینین معاونی محمد شریفوف
للوغونا کنسولیار ،آذربایجان کمونیست پارتیاسی کاتب 
کونسو 
یسی زینال گؤزهلوف قزوین
ینین مسئول ایشچ 
شلر کمیسارلیغ 
گرگانا کنسول ،داخلی ای 
فالله
ینین رئیسی سی 
للوغونا کاتب ،یئنه همین کمیسارلیغین امنّیت ادارهس 
کونسو 
شلر و دولت تهلکهسیزلیگی
للوغونا کاتب ،داخلی ای 
سلیمانوف بندر شاه کونسو 
ینین
نداکی شوروی سفارت 
ینین پارتیا تشکیلتی کاتبی احد باقرزاده تهرا 
کمیسارلیغ 
صلر
ینین مدیری وظیفهسینه تعیین ائدیلدی .۱یئنی تعیینات آلمیش شخ 
مدنّیت ائو 
یلر .گؤروش زمانی او ،باشلنان ایشین
مسکودا ویاچیسلو مولوتوف طرفیندن قبول ائدیلد 
اهمّیتیندن و مسئولّیتیندن دانیشاراق دئدی» :هر کیچیک شئیه بئله دّقت یئتیرین ،اهالی
شلری بئله بلواسطه آپارین«.۲
آراسیندا بیزیم نفوذوموزو قالدیرماق اوچون ان چتین ای 
یدن گؤندریلن دیگر زراعت،
صلر و آذربایجان شورو 
یوخاریدا آدلری چکیلن شخ 
یلری  ۱۹۴۴نجو ) (۱۳۲۳ایلین باهاریندا ایلک دسته اولراق
مدنّیت ،مطبوعات ایشچ 
یلر .تبریزدن میرجعفر باقروفا گؤندریلن تلقرامدا
ندا ایشه باشلد 
جنوبی آذربایجا 
ینین  ۱۰دا ) ۲۱فروردین(  ۴مین تیراژل »وطن یولوندا«
بیلدیریلیردی :آوریل آی 
ینین بیرینجی سایی چاپدان چیخدی و اوچ ساعت عرضینده یاییلدی .بیزیم
غزئت 
یلر .گلن نومرهمیز آیین
اوخوجولر بیرینجی نومرهنین چیخماسینی سئوینجله قارشیلد 
 ۱۲ده ) ۲۳فروردین( آرتیریلمیش تیراژل چیخاجاقدیر« .۳تکجه »وطن یولوندا« غزئتینی
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۱۲۹اشاره  ،۸۰ورق  ۲ـ . ۳
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۸۹
بلر و اجتماعی حرکا 
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یسی اعزام اولونموشدو .بونلرین
یدان  ۲7نفر مطبوعات ایشچ 
چیخارماق اوچون باک 
ییئف ،اسرافیل نظروف ،غلم
ییئف ،جعفر خندان حاج 
یحسن شاهگلد 
آراسیندا عل 
مزاده ،ملک ملکزاده و
محمدلی ،غلمان موسایئف ،انور محمدخانلی ،محمد راحم ،کاظم کاظ 
دیگرلری وار ایدی .جنوبی آذربایجانا یئنی دستهلرین گؤندریلمهسی دئمک اولر کی،
ینین گوندهلیک ایشینه چئوریلمیشدی .آوریل )فروردین( آییندا
آذربایجان شوروی رهبرلر 
امام مصطفایئف باشدا اولماقل تبریز کشاورزی ایستگاهیندا ،حسین بابایئف باشدا اولماقل
جوراب ـ تریکو کرخاناسیندا ،حسین شریفوف باشدا اولماقل تبریزدهکی اورتا مکتبده
صلرین سیاههسی تصویب ائدیلمک اوچون مسکووا ،گئورگی مالینکوفا
ایشلهیهجک شخ 
گؤندردی.
جنوبی آذربایجانا تأثیر امکانینی آرتیرماق اوچون عموم اّتفاق کمونیست )بالشویک(
ینین  ۶مارس  ۱۹۴۴نجو ایل ) ۱5اسفند  (۱۳۲۲قرارینا اویغون
پارتیا مرکزی کمیتهس 
اولراق آذربایجان پارتیا تشکیلتی بوروسونون  ۲۰مارس ) ۲۹اسفند( تاریخلی قراری ایله
نلری دینی ادارهسی یارادیلدی.
یدا قافقاز مسلما 
تعجیلی اولراق باک 
ینین تاپشیریغینا اساسًا قیزیل اوردو خارجی
ینین باش قرارگاه 
شوروی مدافعه وزارت 
للر نظامی انستیتوسون رئیسی آذربایجان کمونیست )بالشویک( پارتیاسینا یازیردی:
دی 
یلر حاضرلماق اوچون تعجیلی اولراق تات دیلی بیلن
» فارس دیلی اوزره نظامی ترجمهچ 
 ۱5ـ  ۲۰نفر گؤندرین .گؤستریش وئریلیب کی ،بو آداملر بالخانی ،سوراخانی و
شلر گنیشلندیکدن
یسیندن سئچیلسین« .۱نهایت ،ای 
یسی ایچر 
ماشتاغانین تات اهال 
نیندان خصوصی
فون گؤستریشینه اساسًا ایرانا شوروی آذربایجا 
سونرا میرجعفر باقرو 
یلره عمومی رهبرلیک ائتمک حسنوف حسن محمد
تاپشیریقل گؤندریلن بوتون ایشچ 
اوغلونا تاپشیریلدی...
پلرا عمومی رهبر
نیندان خصوصی تاپشیریقل جنوبا گؤندریلن قرو 
شوروی آذربایجا 
ینین ایدئولوژی
تعیین ائدیلن حسن حسنوف آذربایجان کمونیست )بالشویک( پارتیاس 
یلر آراسیندا آپاریلمیش ایش
فل بیرلیکده رهبر ایشچ 
اوزره کاتبی غضنفر محمدو 
فلرینی میرجعفر باقروفا تقدیم
شلر بارهده اؤز تکلی 
بؤلگوسونو و گؤرولهجک ایکینجی ای 
تلرا پارتیا
یلر .همین سنده گؤره تبریزده و اونون اطراف ناحیهلرینده بوتون تشکیل 
ائتد 
ندهکی
فدن عبارت اوچلوگه ،قزوی 
ییئ 
رهبرلیگی حسن حسنوف ،محمدوف و شاهگلد 
ییئفه ،تهران و اونون اطراف ناحیهلرینده خصوصی
شلره رهبرلیک ائتمک آتاکیش 
ای 
شلره رهبرلیک ائتمک
لده ای 
ییئفه ،اردبی 
شلری علقهلندیرمک یعقوبوف ،علی عل 
ای 
قلری یئرینه یئتیرمک شریفوفا ،اوردو ،سفارت و
ندا خصوصی تاپشیری 
ییئفه ،گرگا 
مهد 
ییئفه
طی ایله ایشه جوابدهلیک حسن حسنوف ،یعقوبوف و آتاکیش 
کنسول ادارهلری خ ّ
تاپشیریلیردی.۲
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
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جنوبی آذربایجان اوچون حاضرلنمیش ایش پلنیندا گؤرسهدیلیردی کی ،آذربایجانلی
اهالینی اؤزوموزه داها آرتیق یاخینلشدیرماق اوچون ایلک نوبهده دینه و دین خادملرینه
قلر،
ینین دایاغی اولجا 
دّقت یئتیرمک لزمدیر» .اونا گؤره یوخ کی ،اونلر شوروی حاکمّیت 
یلر واسطهسیله داها چوخ ایش گؤره بیلهریک .خصوصی تاپشیریقل
اونا گؤره کی ،بیز روحان 
ینین اجتماعی وضعّیتینه فرق قویمادان ،یوخسو ِ
ل
نلره توصیه ائدیلیردی کی ،اهال 
گؤندریل 
یاخود وارلی اولماسیندان آسیلی اولمایاراق اونلری اؤز طرفیمیزه چکمهلییک .ایشی ائله
نلر کی ،حّتی شوروی
س ائتسی 
بلری ح ّ
آپارماق لزمدیر کی ،اورتا و خیردا دارائّیت صاح 
بلره احتیاطل
قلر .سیاسی حز 
حاکمّیتی شرایطینده بئله اونلر اؤز یئرلرینده قالجا 
صلردن اوزاق اولماق توصیه ائدیلیردی کی،
یاناشماق مصلحت بیلینیردی .خصوصیله او شخ 
صلر اؤزلرینی کهنه بالشویک آدلندیریب شوروی حاکمّیتی قورولماسیندا تأکید
همین شخ 
ینین معلوماتیندا گؤرسهدیلیردی کی ،اونلرین چوخو
نلر 
یلر .شوروی امنّیت اورقا 
ائدیرد 
یدیر.
سلر 
ینین جاسو 
خارجی کشفّیات 
اونا گؤره »بیز اؤزوموزی ائله آپارمالییق ،ائله گؤرستمهلییک کی ،گویا شوروی
یییق ،قونشو
شلر 
حاکمّیتینی قورماق بارهده دوشونموروک .بئله کی ،بیز شوروی وطندا 
تلر یاراتماغا ،تجاری
یلیقلی مناسب 
شلری اولراق اونلرل ان دوستانه قارش 
اؤلکهنین وطندا 
شلره حاضریق.
و اقتصادی علقهلرین گوجلندیرمگه ،ایستگاهلر آچماغا و سایر ای 
یسیندا دوران باشلیجا وظیفه آرازین او
نلرین قارش 
خصوصی تاپشیریقل جنوبا گئد 
سینی یوکسلتمک ،اونلرین تک
یلرین مّلی اؤزونودرک ح ّ
تایینداکی آذربایجانل 
ینین یاشادیغینی ،هم ده اونلردان بیر
شلر 
اولمادیغینی ،سرحدین یوخاری طرفینده قاردا 
نئچه دفعه یاخشی یاشادیغینی باشا سالماق ایدی .بونون اوچون تئاتر ،کنسرت دستهلری،
ندا و تبریزده مدنّیت ائولری ،کتابخانادان و سایردن
غزئت ،نشریات ،سینما ،مکتب ،تهرا 
استفاده ائتمک پلنلشدیریلمیشدی.
کلرینه قاریشماماق توصیه ائدیلهرک بیلدیریلیردی» :بونونل
سیاسی و دولت انتری 
یریا کیمی یاخشی آداملری،
قوی سفیر مشغول اولسون ،بو بارهده او ،تعلیمات آلیب ...ب 
کلردن ،شوروی حاکمّیتی طرفدارلریندان فرقلی اولراق اؤز
یلری ،بالشوی 
ساغلم مّلتچ 
تلر
خلقینی دریندن سئون قاباقجیل ،استعدادلی ،مدنی آداملری هردن بیزیم غزئ 
واسطهسیله قالدیرماق لزمدیر«.
نلر .انگلیس،
نلره مصلحت گؤرولوردی کی ،اؤزلرینی یاخشی آپارسی 
جنوبدا ایشلهی 
یلرینی ایزلمهسی بارهده
ینین شوروی ایشچ 
نلر 
آمریکا ،تورکّیه ،ایران امنّیت اورقا 
قلری منطقهنین
تلر وار ایدی .عین زماندا طلب اولونوردو کی ،ایشه باشلدی 
معلوما 
نلر کی،
یلری بئله دریندن اؤرگنسی 
تاریخینی ،اقتصادیاتینی ،جنوبل باغلی ان کیچیک شئ 
ل اولدوقدا نهدن باشلیاجاغیمیزی بیلهک ...اگر بیز بیرلشمک
» صاباح مسأله ح ّ
ل ائدیریکسه ،معّین مّدت اوچون ایندی موجود اولن الفبانی ایستهسک ده،
مسألهسینی ح ّ
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۸۱ورق . ۱۳۱
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ایستهمهسک ده ،ساخلمالییق .اونا گؤره ده ،اگر اونودونوبسوزسا ،اسکی الفبانی و فارس
دیلینی اؤرگنمک اوچون گونده بیر ـ ایکی ساعت وقت آییریب اؤز اوزهرینیزده ایشلهمک
یلرا ،نه ده دیگر
سلره ،نه آمریکال 
بدیر ...سیزلردن هر بیرینیز ظاهرًا نه انگلی 
واج 
یسیز کی ،سیز کنسول دگیل ،پارتیا
اؤلکهلرین نمایندهلرینه بهانه وئرمهمهل 
تلرینیز بو بارهده
لسونوز و حرک 
یسینیز .ظاهرًا سیز کونسو 
یلر 
ینین ایشچ 
تلر 
تشکیل 
یدیر«.۱
هئچ بیر شبهه دوغورمامال 
ینین  ۶مارس ) ۱5اسفند( تاریخلی قرارینا اویغون
شوروی خلق کمیسارلری شوراس 
شلری گؤرمک اوچون
نین دیگر شهرلرینده نظرده توتولن ای 
اولراق تبریزده و آذربایجا 
تلشمهلر
خجهتلی یازیشمالر و مصلح 
ییئف مسکو ایله چو 
میرجعفر باقروف و تیمور قل 
یلر ۱۹ .مه  ۱۹۴۴نجو ایلده ) ۲۹اردیبهشت  (۱۳۲۳شوروی حکومتی عموم اّتفاق
آپاریرد 
ینین شعبهسی کیمی تبریزده مدنّیت ائوی آچیلماسینا اجازه
مدنی رابطه جمعّیت 
وئرمیشدی .ایشین سازمان وئریلمهسی دئکانوزوفا و آذربایجان رهبرلیگینه
ینین صدری کامئنوفا
تاپشیریلمیشدی .میرجعفر باقروف عموم اّتفاق مدنی رابطه جمعّیت 
شلرین
ینین آچیلماسی اوچون عملی ای 
یازدیغی مکتوبدا تبریزده مدنّیت ائو 
ینین معاونی نیکول
سرعتلندیریلمهسینی خواهش ائتمیشدی .شوروی مخابرات وزیر 
ینین معاونی عزیزآقا عزیزبگوفا یازیردی کی ،تبریزدهکی مدنّیت ائوی اوچون
آذربایجان صر 
 ۳رادیو ۱۰ ،بلندگو 5 ،تلفون ۲ ،میکروفون و سایر آیریلیب .تازا مبل و صندل
یلرین مدنّیت ائویندن ۴۰۰
فون گؤستریشی ایله نفتچ 
اولمادیغیندان میرجعفر باقرو 
بلریندان  ۲۰۰صندل سؤکولوب تبریز مدنّیت ائوی اوچون
ینین دیگر کلو 
صندل ،باک 
۲
گؤندریلدی.
فین مکتوبونا
تبریزده نمونهوی ایستگاه کشاورزی یاراتماق اوچون امام مصطفایئ 
فین سرانجامی ایله خلق کمیسارلیغی استانسیاسی  ۱5تراکتور،
ییئ 
جواب اولراق تیمور قل 
 5ماشین ،بذر لبراتواری اوچون لوازمات 5۰ ،نفرلیک ناهارخوری اوچون اشیاء و سایر
ییئف شوروی کشاورزی
یلر آیریلدی .عین زماندا میرجعفر باقروف و تیمور قل 
شئ 
نلر.
یلر کی ،مرندده ایستکاه کشاورزی یاراتماغا اجازه وئرسی 
کمیسارلیغینا رجوع ائتد 
فین آدینا حاضرلنمیش آراییشدا »تبریز« مطبعهسی اوچون عرب و کیریل
ییئ 
تیمور قل 
بلر،
الفباسی ایله ایشلهین مطبعه ماشینی ۳۰ ،تون کاغاذ ۲ ،تخته کیوسک ،حاضر کتا 
مبل ۲ ،عدد ماشین تحریر ،یاغلی رنگ )چاپ مرّکبی(  ۱5عدد دمیر سوپا )بخاری( ،هر آی
ینین،
یلر گؤندریلسین .جنوبی آذربایجانا گؤندریلن چاپ وسایل 
 ۴۰۰لیتر بنزین و سایر شئ 
بلرین عمومی دگری  ۶5۲/۲۱۰مانات ایدی ۱۹۴۴ ۳.نجو ایلین مه آییندا
ادبیات و کتا 
ندا،
ییئف ویاچیسلو مولوتوفا مکتوبل رجوع ائدهرک تهرا 
یبهشت  (۱۳۲۳تیمور قل 
)ارد 
 ۱ـ یئنه اورادا ،ورق  ۱۳۲ـ . ۱۳۶
 - ۲آذربایجان رسپوبلیکاسی دولت یئنی تاریخ آرشیوی فوند  ،۴۱۱سیاهه  ،۲5اشاره  ،۴۰7ورق . 5۶
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 - ۳آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۱۶۹اشاره  ،۱۲۹ورق . ۲
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تده دواخانا آچماغا اجازه ایستهمیشدی .لکن  ۲۴ژوئیه  ۱۹۴۴نجو ایلده ) ۲مرداد
رش 
فین گؤندردیگی
 (۱۳۲۳شوروی خلق کمیسرلری )هیأت وزیران( اداری رئیسی چادایئ 
ینین  ۱۲ده )
مکتوبدا بونا اجازه وئریلمهدیگی گؤرسهدیلیر .هله  ۱۹۴۴نجو ایلین آوریل آی 
ینین
نداکی شوروی اوردوسونون نظامی شوراس 
 ۲۳فروردین  (۱۳۲۳جنوبی آذربایجا 
نده ایچمهلی سو مسألهسی
عضوی ژنرال ماژور روسوف میرجعفر باقروفا ذیازیردی کی ،قزوی 
یلرین حّفاری
یلرا رجوع ائدیب .آمریکال 
جّدی وضعّیته دوشوب و یئرلی حاکمّیت آمریکال 
بلر .اگر تعجیلی اولراق  ۲حّفاری
نلری اولسا دا بورولری )لوله( بیزدن ایستهیی 
ماشی 
ماشینی و  7۰۰متر بوری گؤندرسهنیز بیز اؤزوموزبو ایشی ایکی هفتهیه گؤرهریک .قزوین
ییه پیس مناسبتی اولن آدام ایدی .او ،دئییردی:
یزاده )فقیهزاده؟( شورو 
شهرداری فق 
۱
نلرینا یول وئرمهیهجگم«.
نده اولدوغوم مّدتده بالشویک اویو 
» من قزوی 
فون گؤستریشی ایله مه
ینین مقاومتینه باخمایاراق میرجعفر باقرو 
لکن شهر حاکمّیت 
کلی حّفاری ماشینی ،لزم اولن
ینین  ۱۱ده ) ۲۱اردیبهشت( قزوینه » ۲فرانکس« مار 
آی 
ینین
نده اهال 
مقداردا بوری و  ۳۳حّفاردان عبارت دسته گؤندریلدی .قیسا مّدتده قزوی 
ل اولوندوقدان سونرا قزوین
تأمین ائده بیلهجک  ۴سو قویوسو قازیلدی .سو مسألهسی ح ّ
شهر اجتماعّیتی میرجعفر باقروفا تشّکر مکتوبی گؤندردی .نهایت ۲۴ ،ژوئن  ۱۹۴۴نجو
ایلده ) ۳تیر  (۱۳۲۳ویاچیسلو مولوتوف شوروی وزیر امور خارجهسی تبریزده آذربایجان
دیلینده اورتا مکتب آچیلماسی حّقینده  ۱۳۴۲۱سایلی قرارینی امضالدی .قراردا
یدن اعزام اولونموش
دئییلیردی :شوروی وزارت خارجهسینه اجازه وئریلسین کی ،شورو 
ینین اوخوماسی اوچون
قلر 
ینین اوشا 
یس 
یلرین و یئرلی آذربایجانلی اهال 
آذربایجانل 
 ۱۹۴۴ـ ۱۹۴5نجو تدریس ایلینده ) ۱۳۲۳ـ (۱۳۲۴آذربایجان دیلینده اورتا مکتب
آچیلسین .آیلیق امهک حّقی فوندی  ۲۸/۹7۹خارجی ارز ۴/۰۹۴ ،شوروی ماناتی اولماقل
یلریندن عبارت مدرسه قورولسون .وزارت خارجهیه اجازه
 ۳۶نفر معّلم ،مدیر و ناظم ایشچ 
۲
وئریلدی کی ،تبریزده آچیلن اورتا مکتبه بیر اوتومبیل آیریلسین .تبریزده تورک
)آذربایجان( دیلینده اورتا مکتبین آچیلماسی اهالی آراسیندا بؤیوک ماراغا سبب اولدو.
سپتامبرین  ۲۰نه قدر ) ۲۹شهریور(  ۸۱۲شاگرد بو مکتبده اوخوماق اوچون عریضه
نلرین سایی او قدر چوخ ایدی کی ،سپتامبرین  ۲۰ده )۲۹
)تقاضا( وئردی .مراجعه ائد 
شهریور( تقاضالرین قبول ائدیلمهسی دایاندیریلدی .بوندان علوه ایران اورتا مکتبینی
یدا دوام ائتدیرمک
للرینی باک 
بیتیرمیش  ۳۱نفر مراجعه ائتمیشدی کی ،اونلر تحصی 
ایستهییرلر .تبریزده تورک )آذربایجان( دیلینده اورتا مکتب آچیلماسی ایران حاکمّیت
ینین رئیسی
ینین ناراحاتلیغینا سبب اولموشدو ۳ .نجو استانین معارف ادارهس 
نلر 
اورقا 
للوغوندا اورتا مکتبین مدیری جبرئیل
سلیمی تبریزدهکی شوروی باش کونسو 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 - ۱آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۱۸۹اشاره  ،۱۰۱ورق . 5۸
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،7۹ورق . 7
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ینین نمایندهلری بیزه
یس 
فل گؤروشوب دئمیشدی» :اؤتن ایل ارمنی اهال 
یعسگرو 
عل 
بلری آچاق .بونا جواب اولراق ایران
یلر کی ،اونلر اوچون ارمنی مّلی مکت 
مراجعه ائتمیشد 
قلری اوچون فارس دیلینده اوچ
حکومتی بیر صاحبکارا اجازه وئردی کی ،ارمنی اوشا 
مکتب آچسین .ارمنی دیلی هفتهده  ۲ساعت تدریس ائدیلیردی و شاگردلر اوچون آیدا
یلر  7۰۰ـ  ۸۰۰شاگردی احاطه ائدن ،تدریسین
 ۱۰۰ریال پول اؤدهنیلیردی .بو ایل ارمن 
قلری اوچون
یلر .نتیجهده ارمنی اوشا 
ارمنی دیلینده اولدوغو خصوصی مّلی مکتب آچد 
یلر .بو اوچ
ینین شاگردلری ارمنی مّلی مکتبینه کئچیرد 
اولن  ۳فارس اؤزهل مکتب 
۱
مکتبین صاحبی مالّیه جهتدن چوخ زیانا دوشدو« .جبرئیل علی عسگروف میرجعفر باقروفا
ینین
یازیردی» :جناب سلیمی بو مثالی خبردارلیق کیمی چکدی کی ،شوروی مکتب 
ینین
یلیک تؤرهتمهسین .جناب سلیمی اهال 
ینین ایشینه مانعچ 
بلر 
آچیلماسی ایران مکت 
یلرین بیزیم مکتبه مناسبتینی چوخ گؤزهل بیلیر و شاگردلرین کوتلهوی شکیلده
و ضیال 
بلریندن بیزه گلمهسیندن برک ناراحاتدیر.
مکت 
 (۱۳۲۳) ۱۹۴۴نجی ایلین یازیندا )باهار( و یاییندا عموم اّتفاق کمونیست )بالشویک(
ینین و شورای وزیرانین  ۶مارس ) ۱5اسفند (۱۳۲۲
ینین مرکزی کمیتهس 
پارتیاس 
یدن جنوبا  ۶۲۰نفردن چوخ مختلف
تاریخلی قرارینا اویغون اولراق آذربایجان شورو 
یلر گؤندریلمیشدی .آذربایجان کمونیست )بالشویک( پارتیاسی مرکزی
ایشچ 
ینین کاتبی میرجعفر باقروف  ۱۴سپتامبر  ۱۹۴۴نجو ایلده ) ۲۳شهریور (۱۳۲۳
کمیتهس 
نداکی وضعّیتین بیر سیرا مسألهلری حّقینده«
استالینه گؤندردیگی »جنوبی آذربایجا 
ینین تأثیرینی گنیشلندیرمک
ندا شورو 
گنیش معروضهسینده یازیردی » :جنوبی آذربایجا 
تلر بیزیم طرفیمیزدن بیر
شلرینیزی یئرینه یئتیرهرک سون وق 
حّقینده سیزین گؤستری 
سیرا تدبیرلر حیاتا کئچیریلمیشدیر .رسپوبلیکانین پارتیا ،شورا و نظامی کادرلریندان ۲۴5
نفر جنوبی آذربایجانا گؤندریلمیشدیر .بونلردان  ۱۳نفری دیپلوماتیک ایشده ۱۰ ،نفری
نلری
تلریندا ۱5۰ ،نفری پادگان فرماندهی اولماقل نظامی ایشده ،قال 
تجاری تشکیل 
تلریندا چالیشیرلر .خارجی تجارت کمیسارلیغی،
زراعت ،نقلّیات ،معارف مدنّیت تشکیل 
نلریندا ایشلهمک اوچون داها  ۳75نفر
صحّیه ،دمیر یولو و دیگر شوروی و زراعت اورقا 
کلر .جنوبی آذربایجانا
نلرده جنوبی آذربایجانا گؤندرهج 
سفربر ائدیلمیشدیر کی ،یاخین گو 
۲
یلردیر.
نلر استثناسیز اولراق آذربایجانل 
گؤندریل 
 (۱۳۲۳) ۱۹۴۴نجی ایلین یازیندا )باهار( و یاییندا سیدضیاءالدین طرفدارلری
یلر.
تلرینی گنیشلندیرمک اوچون بوتون واسطهلره ال آتیرد 
ندا فعالّی 
جنوبی آذربایجا 
تلرینه گؤز قویوردولر .اونون حّقینده اولن
شوروی امنّیت ادارهلری اونون بوتون حرک 
نلر
گیزلی معلوماتدا گؤرسهدیلیردی :حکومت علیهینه اولوب شاها قارشی مخالفتده اول 
 ۱ـ یئنه اورادا ،ورق . ۳۰
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،7۱ورق . ۲
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ل،
بلر .او ،اؤزی شاها قارشی ضدّیتینی آرتیق گیزلتمیر .مث ً
سید ضیانین اطرافیندا توپلنی 
ینین بیرینده گلدیکده هامی ایاغا قالخیب محمدرضانی
سلر 
سین اجل 
شاه مجل 
آلقیشلدیغی حالدا سید ضیا نمایشکارانه شکیلده یئریندن قالخمادی .حّتی نظامی
کشفّیات  5مه  ۱۹۴۴نجو ایلده ) ۱5اردیبهشت  (۱۳۲۳میرجعفر باقروفا وئردیگی
یلرله بیرلشیب شاها سوءقصد ائتمک و
معلوماتدا سید ضیانین یوکسک رتبهلی نظام 
ندا  7۰نفر افسرین حبس اولوندوغونی
حاکمّیتینی اله کئچیرمک جهدینده اولدوغونو ،تهرا 
نلره تاپشیریق وئریلمیشدی کی،
ندان جنوبا گل 
نی 
بیلدیریردی ۱.شوروی آذربایجا 
نلر .اصلینده تبریزده و دیگر شهرلرده سید ضیا اؤزونه
یلره قارشی محکم دورسو 
سیدچ 
نین باشی اوزهرینده اونون »خلصکار«
گنیش زمینه یارادا بیلمیشدی .باخمایاراق کی ،ایرا 
ینین خلص اولماق آرزولری سید
کؤلگهسی ظهور ائتمیشدی .جنوب تورک )آذری(لر 
ضیانین »خلصکارلیق« مأمورّیتی ایله اویغونلشمیردی .تبریزدن گؤندریلن معلوماتدا
یسی چوخ
تلر تصدیق ائدیر کی ،جنوبی آذربایجان اهال 
خسایلی فاک 
دئییلیردی :چو 
نین شمال
سلرین ظلموندن قورتارماغا جان آتیر .ایرا 
عصرلیک آرزوسونا ،فار 
شلری ایله بیرلشمگین حسرتیندهدیر .مّلی
یلری اؤز قان قاردا 
ینین آذربایجانل 
تلر 
ولی 
یلیکده ،آنا دیلینده تحصیل آلماق ایستگینده ،اؤز
سلری اؤز تظاهرونو آزادفکرل 
بیرلیک ح ّ
سی ایله تربیهلندیرمکده تاپیر .اردبیل
قلرینی وطنه و خلقه درین محّبت ح ّ
اوشا 
ینی حّدیندن آرتیق سئون گنج ،استعدادلی
تلرین باشیندا اؤز وطن 
شهریندهکی ضدفاشیس 
نلردا بیز اونون »تاریخ بویو« شعریندن پارچالر
شاعر بالش آذراوغلی دایانیر .بو یاخی 
صهسی اؤز فکرلرینی فارس دیلینده دگیل ،خلقین
یلرین قاباقجیل ح ّ
چاپ ائتدیک .ضیال 
یده یاشایان آذربایجانلی
ینین شورو 
باشا دوشدوگو آذربایجان دیلینده یازیب یاییرلر .اهال 
۲
یسی واردیر.
شلرینا توکنمز سئوگ 
قاردا 
کلریندن میرجعفر
شلری تبریزه بیرینجی گئتدی 
ینین امکدا 
» وطن یولوندا« غزئت 
فون آدینا ایلک گزارشی  ۶مه و  ۱۸مه  ۱۹۴۴نجو ایلده ) ۱۶اردیبهشت و ۲۸
باقرو 
ییئف گؤندرمیشدی .او ،تبریزدن باشقا غزئتین
یحسن شاهگلد 
اردیبهشت  (۱۳۲۳عل 
اورمیه ،خوی ،مرند ،میانه ،زنجان ،سراب و دیگر شهرلرده گنیش یاییلدیغینی بیلدیریردی.
غزئتین ایشی ایله باغلی جعفر خندان و غلم محمدلی باشقا شهرلره اعزام اولونموشدو.
ییئف یازیردی:
یحسن شاهگلد 
یلرین ایشه جلب اولونماسی ایله باغلی عل 
یئرلی ضیال 
مله علقه ساخلییر .هر گون گؤروشوروک ،اونون گلهجک ادبی فعالّیتی
یریا منی 
محمد ب 
یریا »ادبی ورقه« نی و »یومروق« ورقهسینی بوراخماق )نشر
بارهده مذاکرهلر آپاریریق .ب 
ائتمک( اوچون گئجه ـ گوندوز چالیشیر .او ،مندن خواهش ائدیب کی ،گؤرستدیگینیز
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،7۴ورق  ۱۶ـ . ۲۰
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۸۱ورق  ۱۳7ـ . ۱۴۰
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یسینا گؤره آتشین سلملرینی سیزه چاتدیریم.
آتالیق قایغ 
ینین
 ۱7مه  ۱۹۴۴نجو ایلده ) ۲7اردیبهشت » (۱۳۲۳وطن یولوندا« غزئت 
تحریریهسینده نماینده سئچیلدیکدن سونرا تبریزه اعتبارنامهسینی آلماق اوچون گلمیش،
ینین سردبیری سید جعفر پیشهوری ایله گؤروش
ندا چیخان »آژیر« غزئت 
تهرا 
قلرین
یلرینه متف 
کئچیریلدی .گؤروش  ۴ساعت دوام ائتدی .پیشهوری تحریریه ایشچ 
ندا فعالّیتی ،خصوصیله انگلیس آدامی کیمی تانینان سید ضیانین پوزغونلوق فعالّیتی
ایرا 
ینین
حّقینده معلومات وئردی .پیشهوری ایله صحبتده حزب تودهنین تبریز شعبهس 
آذربایجانلی کادرلر حسابینا گوجلندیریلمهسی مذاکره ائدیلدی .حالبوکی اورمیهدن
یلیق
ینین تبریز بؤلمهسینه باشچ 
نماینده سئچیلمیش آرداشس آوانئسیان »توده« حزب 
ائدیردی .بونونل باغلی میرجعفر باقروف استالینه یازیردی» :بئله بیر فاکتدان یان کئچمک
یلردان عبارت گوجلو سیاسی
ندا ترکیبی اساسًا آذربایجانل 
اولماز کی ،جنوبی آذربایجا 
تلردان بیری اولن حزب تودهنین باشیندا ایندیه قدر ارمنی اردشیر )آرداشس(
تشکیل 
آوانئسیان دایانیر ۲.بو فاکتدان سید ضیا بؤیوک مهارتله استفاده ائدیردی .او ،اؤزونون
ینین
سالدین تبریز 
مشهور بیاناتیندا دئییردی» :مسلمان دنیاسی بونا دؤزه بیلمز کی ،شم 
)شمس تبریزی( یوردوندا ارمنی اردشیر )آرداشس( آغالیق ائتسین«» ۳.وطن یولوندا«
یلری ایله ایش بارهده گنیش معلوماتی میرجعفر باقروف
ینین فعالّیتی ،جنوبی ضیال 
غزئت 
ییا چاغریلمیش جعفر
 ۱۹۴۴نجو ایلین سپتامبریندا )شهریور  (۱۳۲۳بیر نئچه گونلوگه باک 
بلری آذربایجان کمونیست
فین مکتو 
ییئ 
یحسن شاهگلد 
ندان آلمیشدی .عل 
خندا 
) بالشویک( پارتیاسی مرکزی کمیتهسینده مذاکره ائدیلدی .تحریرهیه توصیه اولوندو کی،
نلر کی ،ایران حکومتی غزئتی باغلماغا جهد گؤرستمهسین.
سون درجه احتیاطلی اولسو 
چونکی »وطن یولوندا« دا چاپ اولونموش »فتحعلی خان« مقالهسی و »من نه گتیریرم«
یریا ایله رابطهلرین آچیق شکیلده
شعری استاندارین اعتراضینا سبب اولموشدو .محمد ب 
نلری علیهینه
آپاریلماسی ،اونون هر گون تحریریهده گؤرونمهسی ،ایران حاکمّیتی اورقا 
ییئفه
آچیق تبلیغات آپارماسی سیاسی جهتدن دوزگون حساب ائدیلمیردی .حسن شاهگلد 
یلردن سون درجه احتیاطل
یریا کیمی دگرلی ایشچ 
گؤستریش وئریلدی کی» ،شاعر ب 
یریا ایله باغلی
استفاده ائتمک لزمدیر ،اونی خیردالماق لزم دگیلدیر« ۴.محمد ب 
گؤندریلن محرمانه تعلیماتدا دئییلیردی» :صاباحین بؤیوک سیاستی« نامینه او ،بیزیم
یریا تبریزده یاشاییر و اونون چوخ گنیش احاطهسی
اوچون سون درجه یارارلیدیر ...ب 
نلری( وار .شبههسیز کی ،بو احاطهده مختلف سیاسی قروپلشمالردا
) دورهسی /تانییا 
لله و احتیاطل تجرید
یلر دا یوخ دگیلدیر .اونی بو احاطهدن عق 
خدمت ائدن تخریباتچ 
۱
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ائدیب )آییریب( یورولمادان بیزه لزم اولن استقامتده تربیهلندیرمک اولر ۱.آذربایجان
ینین ایدئولوژی اوزره کاتبی عضنفر
کمونیست ) بالشویک( پارتیاسی مرکزی کمیتهس 
نله
ینین رئیسی ژنرال سوروکی 
ینین سیاسی ادارهس 
محمدوفا تاپشیریلدی کی ،مرزبان 
ل ائتسین و
ینین تکنیکی ،معیشت ،اجتماعی مسألهلرینی ح ّ
دانیشیب »وطن یولوندا« غزئت 
ییا دعوت
تآشیری باک 
ییئف وق 
شلری وئرمک اوچون حسن شاهگلد 
موافق گؤستری 
ینین یئرینه یئتیرمهسینه نظارت ائتمک آذربایجان کمونیست
ائدیلسین .تدبیرلر پلن 
یزادهیه تاپشیریلدی.
ینین کاتبی عل 
) بالشویک( پارتیاسی مرکزی کمیتهس 
یلره رهبر تعیین
جنوبی آذربایجانا خصوصی تاپشیریقل گؤندریلن بوتون سیاسی ایشچ 
یلشدیغی
ائدیلن حسن حسنوف  ۱۹۴۴نجو ایلین ژوئن آییندا )خرداد  (۱۳۲۳قارش 
بلردا قالدیریلن
کلرله باغلی میرجعفر باقروفا اوچ مکتوب گؤندرمیشدی .بو مکتو 
نلی 
چتی 
مسألهلر آذربایجان کمونیست )بالشویک( پارتیاسی مرکزی کمیتهسینده مذاکره
ائدیلدیکدن سونرا باقروف حسن حسنوفا یازیردی :حزب تودهنین کنفرانسینا ،عمومّیتله بو
حزبین تدبیرلرینه مداخله ائتمک لزم دگیل .یاخشی اولر کی ،قید ائدیلن حزبین
ینین مختلف
فعالّیتینی ایزلهیهسینیز ،اونون ترکیبینی ،خصوصیله رهبرلیگینی و اهال 
بلرا گلدیکده ،قوی
طبقهلری ایله رابطهلرینی اؤرگنهسینیز .کارگاه و کرخانالردا اعتصا 
شلره
نلر .سیزین بو ای 
تلری و اتحادّیهلر واسطهسیله ائتسی 
فعلهلر بونو اؤز تشکیل 
شلری بیز
یریا ایله باغلی موافق گؤستری 
یدیر .ب 
مداخلهنیز دوشونولموش و احتیاطلی اولمال 
ییئفه وئرمیشیک و سیز ده بونا عمل
ییا گلمیش حسن شاهگلد 
نلردا باک 
بو یاخی 
یسینیز .آداملرین ساخته )جعلی( سندلرله او بیری طرفه کئچیب ایشه دوزلمهسی
ائتمهل 
یلره عاید دگیل ،اونلر اؤز وظیفهلرینی یئرینه
ایله باغلی سرحدده یارانمیش مسأله سرحدچ 
یدیر کی ،ایشی یاخشی
نلرین گناه 
یئتیرهرلر .بو همین سندلری وئرن نظامی اورقا 
ینین نظرینه چاتدیریلجاق .تبریزدهکی
سازمان وئره بیلمیرلر .قالدیریلن مسأله مرزبان 
نلرده اورا گلهجکدیر.
ییئوا تعیین ائدیلمیشدیر و بو گو 
خستهخانانین باش حکیمی قل 
کلرینده
ینین درنه 
جلرین روس دیلینی اؤرگنمهسی مسألهسی تبریز مدنّیت ائو 
جنوبلو گن 
نلرین مسألهسی
بلرینده اوخوماق ایستهی 
ینین عالی مکت 
ل ائدیلسین .آذربایجان شورو 
ح ّ
یدیر .بیزیم
ل ائدیلمهل 
ینین یاخین شرق شعبهسی ایله بیرگه ح ّ
وزارتخارجة شورو 
شلری باخیمیندان
مدنّیتیمیزین و تأثیریمیزین گنیش یاییلماسی ،گلهجک کشفّیات ای 
نین
ل اولونسون .آراز چاییندان سو گؤتورمکله موغا 
آرزولناندیر کی ،بو مسأله مثبت ح ّ
نلری طرفیندن ح ّ
ل
نین موافق اورقا 
صهسینه کانال چکیلمهسی شوروی و ایرا 
اشاغی ح ّ
لده
ائدیله بیلر .قوی ایران حکومتی رسمی قایدادا شوروی حکومتینه رجوع ائتسین .اردبی 
۲
تدن سونرا ایکینجی نوبهده باخیلجاق.
خستهخانا آچیلماسی مسألهسینه تبریز و رش 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی دولت یئنی تاریخ آرشیوی ،فوند  ،۴۱۱سیاهه  ،۲5اشاره  ،۴۰7ورق  ۱۱ـ

. ۱۲
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ینین  ۱۴ده ) ۲۴خرداد  (۱۳۲۳ماکو ،خوی ،شاپور)دیلمان
 ۱۹۴۴نجو ایلین ژوئن آی 
نلرینا معروض
ینین کرد تال 
یلر 
 /دیلمقان  /سلماس( شرفخانانین آذربایجان کندل 
ینین مشاوری احد
نداکی شوروی سفارت 
قالماسی ایله باغلی وضعّیت یاراندیغی اوچون تهرا 
نین  ۲۸ده ) 7تیر  (۱۳۲۳حسن حسنوف
یعقوبوف تعجیلی اولراق ماکویا گئتمیشدی .ژوئ 
ینین الی اولماسی بارهده
نلر 
نلریندا ایران حاکمّیتی اورقا 
دا اورمیهیه گئتدی .کرد تال 
ینین فرماندهی سرتیپ
نداکی  ۳نجو پیاده لشکر 
تلر وار ایدی .آذربایجا 
معلوما 
ل رئیسینه مکتوبی اله کئچیریلیب نظامی کشفّیات
ینین ستاد ک ّ
ینین ایران آرتش 
جواد 
طی ایله میرجعفر باقروفا گؤندریلمیشدی .سرتیپ جوادی یازیردی ۳» :نجو ۴ ،نجو و ۱5
خّ
ندان دا گیزلی
حلری کردلرین الینه کئچمیشدیر .بوندان باشقا تهرا 
نلرین سل 
نجی گردا 
للرل سلح گتیریلیر و کردلره ساتیلیر ...کردلری خلع سلح ائتمک ایندی نهاینکی
یو 
ندا ان یاخشی واسطه کردلرین
ممکن دگیل ،هئچ مقصدهاویغون دا دگیل .ایندیکی آ 
۱
قدیر.
یسینی آلما 
ینین قارش 
بیرلشمهس 
ینین ده گناهی وار ایدی .ژوئیه
بو مسألهده شوروی نظامی و دیپلوماتیک ادارهلر 
ینین  ۴ده ) ۱۳تیر( احد یعقوبوف ماکودان میرجعفر باقروفا گؤندردیگی معلوماتدا
آی 
للوق و نظامی ادارهلرین
یدیر کی ،ایندیه قدر کونسو 
بیلدیریردی » :قید ائدیلمهل 
یلری کرد مسألهسینه دوزگون یاناشمیرلر .کرد مسألهسی ایله باغلی یولداش
ایشچ 
شلرینی تامامیله یئرینه یئتیرمیرلر .اونا گؤره کردلرین سویغونچولوغی
فون گؤستری 
مولوتو 
و آداملرین قتله یئتیریلمهسی بیزیم عنوانیمیزا آرزولنماز سؤز ـ صحبت دوغورور .من
سیزی خبردار ائتمک ایستهییرم کی ،ایندیکی سفیر چوخدان ایشلهدیگیندن سفارتین
تلرینی گؤرستمهمک اوچون قالدیریلن
ینین چاتیشمایان جه 
شلر 
کهنه سهولرینی ،اؤز ای 
تله لزمی تدبیرلری گؤرمور ...من سیزینله گؤروشمک ایستهییرم و شخصًا
مسألهیه مناسب 
سیزه معلومات وئرمک ایستهییرم .اونا گؤره فکرلهشیرم کی ،تهرانا گئدن کیمی سفیردن
ییا گلمگیمه نایل
خواهش ائدهجگم کی ،دئکانوزوف واسطهسیله منیم  ۳ـ  ۴گونلوگه باک 
اولسون .بهانه اولراق عایلهیه باش چکمگی گؤسترهجگم« ۲.احد یعقوبوف کرد مسألهسی
تلری شوروی خارجه وزارتخاناسینا دا گؤندرمیشدی .جنوبی آذربایجانا
ایله باغلی معلوما 
نداکی شوروی سفیری اسمیرنوف وظیفهسیندن
مناسبتده سیاست دگیشدیگی اوچون تهرا 
آزاد ائدیلدی .ماکسیموف یئنی سفیر تعیین ائدیلدی.
للرینده( غربی آذربایجانا گلیب وضعّیتله تانیش
نین آخرلریندا )تیرین اّو 
ژوئ 
للرینده )تیرین
اولدوقدان سونرا تبریزدهکی کنسولیار حسن حسنوف ژوئیهنین اّو 
نداکی شوروی سفیرینه و ژوئیهنین  ۱۱ده )تیرین
اورتالریندا( ویاچیسلو مولوتوفا ،تهرا 
یدیر کی ،میرجعفر باقروفا
 (۲۰میرجعفر باقروفا گنیش معروضهلر حاضرلمیشدی .ماراقل 
گؤندریلن معروضه مسکو و تهرانا گؤندریلن معروضهدن فرقلهنیردی .حسن حسنوف
 ۱ـ یئنه اورادا ،اشاره  ،7۴ورق . ۳۴
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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نین غرب منطقهلرینه گئتدیم .سفرین
یازیردی» :سیزه معلوم اولدوغو کیمی ،من آذربایجا 
نتیجهسی کیمی حاضرلدیغیم معروضهنی مسکو و تهرانا یوللدیم و سیزه گؤندریرم .بو
۱
معروضهیه مسکو وتهرانا یازماق ایستهمهدیگیم مسألهلری علوه ائتمک ایستهییرم.«...
یلرین رهبری ،تبریزدهکی کنسولیار
ندان جنوبا گؤندریلن سیاسی ایشچ 
آذربایجا 
نداکی شوروی سفیرینه نهلری یازماق
حسن حسنوف ویاچیسلو مولوتوفا و تهرا 
ایستهمهمیشدی؟ همین مسألهلری او ،میرجعفر باقروفا  ۱۱ژوئیه  ۱۹۴۴نجو ایلده ) ۲۰تیر
» (۱۳۲۳چوخ مخفی« علمتی آلتیندا گؤندردیگی معروضهده آچیقلمیشدی .مولوتوفا
نین کرد منطقهلرینده عمومی وضعّیت حّقینده کردلرین
یازیلن معروضه ایرا 
تلری بارهده معلوماتدان عبارت ایدی .حسنوف کردلرین شوروی
یلرا مناسب 
آذربایجانل 
کلرین برک ناراحات اولدوغونو
سلرین و تور 
طرفیندن حمایه ائدیلمهسیندن انگلی 
یلری ایله تئز ـ تئز گؤروشوب
ینین کرد طایفا باشچ 
بیلدیریردی .انگلیس کشفّیاتی افسرلر 
یلرا قارشی
تلر وار ایدی .کردلرین آذربایجانل 
قلر آپارماسی بارهده معلوما 
دانیشی 
ینین انگلیس کشفّیاتی و ایران حکومتی طرفیندن گیزلی سازمان وئریلمهسی
یلیغ 
تالنچ 
نلیغی رضائیه
ییه قارشی بوتون آزغی 
بیلدیریلیردی .او ،یازیردی :کردلرین آذربایجانلی اهال 
نلردان جانا
یسیندا باش وئریر .بو تال 
نین گؤزلری قارش 
ینین شهرداری دکتر مرزبا 
شهر 
ینین گؤزی
یلر و اونو هام 
گلن اهالی  7ژوئیه ) ۱۶تیر( شهردارا قارشی چیخد 
ینین حمایه ائتدیگی کرد
ینین ژاندارم رئیسی تیمور 
یسیندا دؤگدولر .خوی شهر 
قارش 
نلرینی
ینین مال ـ قرهسینی ،قویو 
یس 
یلری تورک )آذری( اهال 
ینین باشچ 
یلر 
تالنچ 
یلر کی ،بوندان شوروی اوردوسونون فرماندهینه ده پای
سوروب آپاراندا آچیقجا بیلدیرد 
یلر آراسیندا
وئریرلر .حسن حسنوف مولوتوفا بیلدیریردی کی ،کردلرله آذربایجانل 
ندا اوردو و ژاندارمانی
نلیک یاراتماقل ایران حکومتی دایرهلری آذربایجا 
گرگی 
۲
ییه مناسبتده آرتان رقابتی بوغماق ایستهییرلر.
گوجلندیرمک ،شورو 
میرجعفر باقروفا گؤندردیگی معروضهده ایسه حسنوف جنوبدا یارانمیش رئآل وضعّیتی
نینا
ینین ایران حکومتیندن برک ناراضی اولدوغونو ،شوروی آذربایجا 
آچیقلیاراق اهال 
تدیر کی ،اهالی
امیدله یاناشدیغینی بیلدیریردی .او ،یازیردی :یولداش باقروف بو بیر فاک 
نلریندهکی پالتارلرا او قدر یاماق
قیریلیب الدن گئدیر .کندلرده دهشتلی وضعّیتدیر .اگی 
وورولوب کی ،ائله مسکین گؤرکمدهدیر کی ،ایلک دفعه اونون هانسی پارچادان
تیکیلدیگینی معّین ائتمک اولمور .دئمک اولر کی ،هامی لوت و سفیل کؤکوندهدیر .چوخ
یلرین
تلری )اؤلولری( کفنسیز باسدیریرلر .آذربایجانلی کندل 
للردا کندلرده مّی 
حا 
خلری
ندیر .چو 
ندا ایندیکی حیاتیندان داها دهشتلی منظرهنی تصوره گتیرمک چتی 
ایرا 
سوآل ائدیر کی ،نه وقت بو بیچاره خلق جهّنم عذابیندان قورتولجاق .غرب منطقهلرینه
یلر» :آخی بو
شلرده هئچ نهدن چکینمهدن اوجادان دئییرد 
گئدرکن کئچیردیگیم گؤرو 
 ۱ـ یئنه اورادا ،ورق . ۹۴
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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مّلت قیریلدی ،الدن گئتدی ،گلین بونا صاحب دورون«.
یلری ایله ده
غربی آذربایجانا سفر ائدرکن حسن حسنوف کرد طایفا باشچ 
گؤروشدوگونو بیلدیریردی .اونلردان بیر نئچهسی ـ قوتاز بگ ،رشید بگ ،نوری بگ ،زئرو
یلر» :یولداش ،باقروف بیزه سؤز وئریب کی،
بگی میرجعفر باقروفی شخصًا تانییر و دئییرد 
ل ائدهجک .بیز آنجاق اونا امید باغلییریق ...بیز
محاربهدن سونرا کرد مسألهسینی ح ّ
سیزین آداملرینیزیق ،بیزی اؤزونوزدن اوزاقلشدیرمایین .اگر سؤزلریمیزه اینانمیرسینیزسا،
کلرده یوخلیین« .دوغریدان دا شوروی اوردوسونون ایرانا داخل
نلی 
ایستهنیلن چتی 
شلر .رضا شاه دورنده ایپه ـ ساپا گلمهین کرد طایفا
اولماسیندان کردلر چوخ فایدالنم 
یلر.
نین دیگر اوزاق یئرلرینه سورگون ائدیلمیشد 
ینین چوخو جنوبا و ایرا 
یلر 
باشچ 
 (۱۳۲۰) ۱۹۴۱نین شهریور حادثهلریندن سونرا حبس و سورگون ائدیلن کردلر اؤز
یلر .حسن حسنوف اؤز معروضهسینده تکلیف ائدیردی کی ،بیزیم
یئرلرینه قئییتمیشد 
قلریمیزی یاراتمالییق ۳۰ .ـ
ندا مقصدلریمیزدن آسیلی اولمایاراق کردلر آراسیندا دایا 
ایرا 
شلریمیز اوچون چوخ یاخشی اولر.
یدا اوخودا بیلسک ،گلهجک ای 
 ۴۰کرد اوشاغینی باک 
للوغونون و
داها سونرا معروضهده تخریباتچی خلیل انقلب]آذر[ین ،بریتانیا کونسو 
بلیگینی بیلدیرهرک
ینین واج 
سایر فعالّیتینه توخوناراق ،مطبوعاتدا ایشین گوجلندیریلمهس 
یازیردی :صاباح ماکویا یول دوشورم ،قئییدنده مهابادا ،سونرا ایسه اردبیله باش چکمک
فکریندهیم ،بوتون بونلردان سونرا سیزینله گؤروشمک ایستهییرم ،بیلمیرم بونو نئجه ائتمک
ندا اؤز تأثیرینی گوجلندیرمک اوچون
اولر (۱۳۲۳) ۱۹۴۴ ۱.نجو ایلین یاییندا شوروی ایرا 
خسایلی غزئت و
نداکی چو 
سلرین تهرا 
مطبوعاتا خصوصی دّقت یئتیریردی .انگلی 
فدان خواهش
للری دا اونلری قیجیقلندیریردی .شوروی سفارتی میرجعفر باقرو 
ژورنا 
کلیک
ندا مطبوعات ایشینی سازمان وئریلمهسینده اونلرا کم 
ائدیردی کی ،تهرا 
ینین
یلر 
ملرین و مطبوعات ایشچ 
نیندان گؤندریلن مترج 
گؤسترسین .شوروی آذربایجا 
نین شوروی مدنی
ندا »دوست ایران« غزئتینی ،ایرا 
یاردیمی ایله شوروی سفارتی تهرا 
یلر .ژورنالین ایلک سایی
ینین »پیام نو« یئنی ژورنالینی نشر ائتمگه باشلد 
رابطه جمعّیت 
 ۳۰اوت  ۱۹۴۴نجو ایلده ) ۸شهریور  (۱۳۲۳چیخدی .اونون مسئول سردبیری سعید
نفیسی ایدی.
ایرانا یئنی تعیین ائدیلمیش سفیر میخائیل ماکسیموف  (۱۳۲۳) ۱۹۴۴نجو ایلین
یدان گؤندریلن کنسرت
یاییندا تهرانا ،تبریزه و جنوبی آذربایجان شهرلرینده باک 
ینین بؤیوک اوغور قازاندیغینی میرجعفر باقروفا یازیردی.
دستهلر 
ندا آپاریلن سیاست
 (۱۳۲۳) ۱۹۴۴نجو ایلین باهاریندا و یاییندا جنوبی آذربایجا 
بارهده میرجعفر باقروف استالین اوچون حاضرلدیغی ایلک گنیش معروضهنی )۲۱
صفحهلیک(  ۱۴سپتامبر دا ) ۲۳شهریور( کرملینه گؤندردی .گزارشده ایلک اولراق »وطن
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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ندا گنیش
ینین فعالّیتیندن صحبت آچیلیردی .اونون جنوبی آذربایجا 
یولوندا« غزئت 
ل تبریزین اورتا
یلری اؤز اطرافیندا توپلدیغی بیلدیریلیردی .مث ً
یاییلدیغی ،یارادیجی ضیال 
ملریندن بیری یازیردی» :من غزئتین بیرینجی نومرهسینی آلدیم و بؤیوک
مکتب معّل 
هیجانل اونی اوخودوم .اگر غزئتین بیر سایی اوچون منیم بوتون وار ـ یوخومی ایستهسهلر،
من ترّدد ائتمهدن وئرهرم .امیدوارم کی» ،وطن یولوندا« غزئتی پارلق اولدوز کیمی اؤز
قلرینی ایشیقلندیراجاق« ۱.استالینه معروضهده میرجعفر باقروف
ایشیغی ایله تبریز اف 
یریانین و بالش آذراوغلونون آدینی خصوصی افتخارل چکیردی .معروضهده
محمد ب 
قویولن جّدی مسألهلردن بیری ده جنوبی آذربایجانا تأثیر واسطهسی اولراق اسلم
نلری دینی ادارهسی
یدا قافقاز مسلما 
دینیندن استفاده ائدیلمهسی ایدی .باک 
یدا قورولتایی
ینین باک 
یلرین و ماوراءقافقازین دیندارلر 
یارادیلدیقدان سونرا روحان 
نلرینا قبول ائدیلن بیانیهنین 5۰۰۰
یدا بوتون دنیا مسلما 
کئچیریلمیشدی .قورولتا 
للرینده چاپ ائدیلیب تبریزه گؤندریلمیشدی .قورولتایین
نسخهسی آذربایجان و فارس دی 
لد
شلر! ج ّ
شلرا بیانیه«ده دئییلیردی» :مسلمان قاردا 
قبول ائتدیگی »مسلمان قاردا 
قلرینی ـ عربستان و مصری
یسی موسولینی مقدس اسلم تورپا 
هیتلر و اونون الآلت 
نلری
نلرله مسلما 
یده موسولینی یوز می 
تاپدالییب اشغال ائتمک مقصدی گودورلر .لیب 
بدیر .اونون حیاسیزلیغی او درجهیه چاتمیشدی کی،
شکنجهلره معروض قویوب گوللـهلهیی 
ینین
اوچ ایل اؤنجه اسلم خلیفهلیگی اّدعاسینا دوشموشدو ...بیز آذربایجان و بوتون شورو 
نلرین حیاتینی محو ائتمیش
نلرله انسا 
قلریمیزا هجوم ائتمیش ،یوز می 
یلری تورپا 
روحان 
تلرین جنایتینه نئجه دؤزوب جهاد اعلن ائتمهیهک .هیتلر ،موسولینی و اونلرین
فاشیس 
یلری جوربهجور شایعهلر یاییرلر کی ،گویا شوروی حکومتی اسلم دینینه تضییق
لآلت 
ا 
بدیر ...بیز شوروی
گؤرسهدیر .بوندان بؤیوک و یالن بهتانی دنیادا هله هئچ کس گؤرمهیی 
نلری همرأی اولوب آلمان فاشیزمینه جهاد اعلن ائدیریک .انتقام گونی چاتیب.
مسلما 
یدیر .بیز
حدیث شریفده بویرولوب کی ،باشقاسینا هجوم ائدن تئزلیکله اؤز جزاسینی آلمال 
نلرینا رجوع ائدیریک :آلمان و ایتالیا
نلری بوتون دنیا مسلما 
شوروی مؤمن مسلما 
تلرینه رحمینیز گلمهسین .هر یئردهکی اونلری گؤردونوز اؤلدورون .چونکی بو
فاشیس 
ندا دا
ینین بو بیانیهسی جنوبی آذربایجا 
نلری قورولتای 
مقدس امردیر ۲.قافقاز مسلما 
یده یئنی یارانان دینی ادارهنین
سصدا دوغورموشدو .آذربایجان شورو 
بؤیوک عک 
نین دین خادملری ایله شخصی رابطهلر
یزاده جنوبی آذربایجا 
یسی شیخالسلم عل 
باشچ 
یاراتمیشدی .بورادا اساس مقصد جنوبی آذربایجانا شوروی تأثیرینی یایماق ایدی.
میرجعفر باقروف اؤز معروضهسینده عموم اّتفاق کمونیست )بالشویک( پارتیا مرکزی
ینین قرارینا اویغون اولراق جنوبی آذربایجان اوچون رادیو
ینین و وزیرلر شوراس 
کمیتهس 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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ینین ،جوراب ـ
ینین سازمان وئریلمهسینی ،تبریزده خستهخانانین ،مدنّیت ائو 
شلر 
وئریلی 
ینین
نده اهال 
ینین آچیلماسینی ،قزوی 
ینین و شوروی اورتا )متوسطه( مکتب 
تریکو کارگاه 
ینین قرارینا اساسًا باکی ـ
ایچمهلی سو ایله تأمین ائدیلمهسینی ،دولت مدافعه کمیتهس 
آستارا ـ قزوین شوسه یولونون چکیلمگه باشلماسینی یوکسک قیمتلندیریردی .اونون
یلر آراسیندا
نلر گؤرولن بوتون بو تدبیرلر شبههسیز کی ،ایرانل 
فکرینجه ،سون زما 
یسی آراسیندا مّلی اؤزونودرکی
ییه اینام و اعتمادی یوکسلتمیش ،آذربایجان اهال 
شورو 
ینین دیلینی ،معیشتینی ،مّلی
یس 
گوجلندیرمیشدیر .بو ایشده جنوبی آذربایجان اهال 
یلرین ایرانا اعزام ائدیلمهسی بؤیوک رول
تلرینی بیلن آذربایجانلی ایشچ 
خصوصّی 
اوینامیشدی .میرجعفر باقروف یازیردی :ایران حکومتی و یوکسک دولت مأمورلری سون
نلر بیزیم اورادا نفوذوموزون یوکسلمهسیندن و اونون گلهجک نتیجهلریندن احتیاط
زما 
نداکی تدبیرلریمیزی پوزماق اوچون عکس تدبیرلر گؤرورلر .بیر
ائدیرلر .اونلر بیزیم ایرا 
سلر طرفیندن
تلر تصویب ائدیر کی ،بوتون بونلر انگلی 
سیرا مباحثهسیز فاک 
استقامتلندیریلیر و مدافعه ائدیلیر.
میرجعفر باقروف استالین اوچون حاضرلدیغی گنیش معروضهده سیدضیا
ندا شوروی
نداکی فعالّیتیندن ده سؤز آچیردی .اونون ایرا 
ینین آذربایجا 
یلر 
طرفدار 
سیاستینه قارشی دوردوغونو گؤرسهدیردی .سیدضیانین سّری مأموری اولن حسین عتیق؟
سلر ایرانی پارچالماق
تبریزده و شاهسون طایفالری آراسیندا تبلیغات آپاریردی کی» ،رو 
سلرین
ییه بیرلشدیرمک ایستهییرلر .انگلی 
صهسینی شورو 
ینین بیر ح ّ
یس 
و ایران اراض 
۱
ساخلماق اوچون وطنین یگانه خلصکار اولن سیدضیانین حزبینه گیرمک لزمدیر«.
سلر و ایران حکومتی
یلرین بو تبلیغاتی انگلی 
فون معلوماتینا گؤره سّیدچ 
باقرو 
نداکی نمایندهلری ـ او جملهدن استاندار دادور طرفیندن
ینین جنوبی آذربایجا 
نلر 
اورقا 
قلری دا قید
سلرین خزرین جنوبوندا و کردلر آراسیندا ایش آپاردی 
مدافعه ائدیلیردی .انگلی 
یلریندا ) ۱۳۲۳فروردین ـ مرداد( کرد سلحلی
ائدیلیردی ۱۹۴۴ .ایلین آوریل ـ اوت آ 
لسولو ،قرهآغاج ،ارخلی،
ینین هجوملری نتیجهسینده میلنلی ،تازاکند ،قیزی 
دستهلر 
درهکند و دیگر آذربایجان کندلری تالن ائدیلمیش ،اوچ کندلی ،ایکی اوشاق اؤلدورولموش،
یبئوینوزلی مال ـ قره سورولوب آپاریلمیشدی.
 ۶۰۰۰رأس خیردا بئوینوزلی 7۰۰ ،رأس ایر 
تدیر کی ،کردلر بیزیم فرماندهلرین گؤزی
میرجعفر باقروف استالینه یازیردی» :اوزون مّد 
یسینی سویوب ـ تالییر .بیزیم فرماندهلیک کردلره قارشی هئچ
یسیندا آذربایجان اهال 
قارش 
کله ایشینی قورتارمیش حساب ائدیر.
بیر قطعی تدبیر گؤرمور ،یالنیز خبردارلیق ائتم 
ندا ایشی گوجلندیرمک اوچون میرجعفر باقروف تکلیف ائدیردی:
جنوبی آذربایجا 
ینین مجلس طرفیندن قبول
ندان سئچیلمیش نمایندهلرین اعتبارنامهس 
ـ آذربایجا 
ائدیلمهسینه بوتون واسطهلرله نایل اولماق؛
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،7۱ورق  5ـ . ۱۴
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ییه
نلردا اّتحادیهلری بیرلشدیرمک ،شورو 
کله یاخین زما 
ـ لزمی تدبیرلری گؤرم 
یسینی رهبرلیکدن اوزاقلشدیرماقل اورادا بیزیم
نلرین هام 
دشمن مناسبتی اول 
تأثیریمیزی گوجلندیرمک؛
یلر حسابینا
یلردان اولن نفوذلو ضیال 
ـ »حزب توده«نین رهبرلیگینی آذربایجانل 
ملتمک ،اونون نفوذونو قالدیرماق اوچون بیر سیرا تدبیرلر گؤرمک؛
محک 
ندا بیزه قارشی مباحثهلر
نلری واسطهسی ایله جنوبی آذربایجا 
ـ ایران حکومت اورقا 
یارادان تخریباتچی دشمن عنصرلری لغو ائتمک اوچون قطعی تدبیرلر گؤرمک؛
یلره گؤستریش
نداکی شوروی اوردوسو فرماندهلیگینه و دیپلوماتیک ایشچ 
ـ ایرا 
یلرینا
ییه هجوم ائدن بیر سیرا کرد تالنچی طایفا باشچ 
وئرمک کی ،آذربایجانلی اهال 
تلر
یلرل کردلر آراسیندا نورمال مناسب 
نلر .آذربایجانل 
مناسبتده قطعی موضع توتسو 
یارادیلماسینا نایل اولماق؛
نلرین نفوذونو قالدیرماقل ایران
یده پادگا 
ـ شوروی اوردوسونون یئرلشدیگی اراض 
ینین بیزیم منافعیمیزه توخونان هر هانسی تدبیرلرینی شوروی
نلر 
حکومت اورقا 
یسینی آلماق؛
ینین قارش 
یلیغی اولمادان کئچیریلمهس 
ینین راض 
نلر 
پادگا 
صهسیندن
ینین نفوذلو ح ّ
شلرینی گنیشلندیرمک ،بو مقصدله اهال 
ـ کشفّیات ای 
استفاده ائتمک؛
یلر آراسیندا بیزیم ایشیمیزی گوجلندیرمگه خصوصی
ـ چوخ احتیاطلی فورمدا کندل 
۱
دّقت یئتیرمک؛
نین
ینین سیاستی دگیشیلدیگی اوچون ایرا 
جنوبی آذربایجانا مناسبتده شورو 
تلر توپلنیلماسی گوجلندیریلدی .نظامی
سیاسی حیاتی ،اوردونون قورولوشو بارهده معلوما 
کشفّیات  ۱5ژوئیه  ۱۹۴۴نجو ایلده ) ۲۴تیر » (۱۳۲۳ایران سلحلی قّوهلری حّقینده«
گنیش معلومات حاضرلمیشدی .بو سندده ایران اوردوسونون باش قرارگاهی ،نظامی
دایرهلر ،نظامی تحصیل مؤسسهلری ،اوردونون شخصی هیأتی ،یئرلشمهسی ،دؤیوش روحی،
للری توپلنمیشدی .مرزبانی
ینین وضعّیتی بارهده کشفّیات ماتریا 
نظامی هاوا قّوهلر 
ینین  ۲۰سپتامبر  ۱۹۴۴نجو ایلده ) ۲۹شهریور  (۱۳۲۳حاضرلنیب بیر
کشفّیات ادارهس 
نسخهسی ده میرجعفر باقروفا گؤندردیگی »ایران اوردوسونون عالی رتبهلی افسر قورولوشو«
ینین
آدلی آراییش ـ معروضهسی  ۲۳۶صفحهدن عبارت ایدی .آراییشی )تحقیقاتی( مرزبان 
ینین معاونی سرهنگ
قرارگاه رئیسی ژنرال ـ ماژور ایوانوف و کشفّیات ادارهسی رئیس 
ینین  ۱۲۳مین،
قورشکوف حاضرلمیشدی .همین آراییشدا ایران اوردوسونون سای 
ینین معلوماتینا
ینین  ۹مین اولدوغو گؤرسهدیلیردی .شوروی نظامی کشفّیات 
افسرلرین سای 
گؤره ایران اوردوسوندا بیر نظامی وزیر ،ایکی معاونی ۲ ،ستاد سرلشکری ۱7 ،عملیات
سرلشکری ۳۴ ،سرتیپ ۳۳۸ ،سرهنگ ۲۳۹ ،سرهنگ دّوم ۳۲۰ ،سرگرد ۱۴7۰ ،سروان،
 ۱ـ یئنه اورادا ،ورق  ۲۱ـ . ۲۲
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 ۱۹۶۰ستوان یکم ۱۲۴7 ،ستوان دّوم ۸7۰ ،ستوان سّوم و سایر خدمت ائدیردی.
یسی
ینین کئچمیش باشچ 
وزیر جنگ ابراهیم زند ،فرمانده ستاد شاهین دفترخاناس 
سپهبد حاجی علی رزمآرا ایدی .نظامی شورانین عضولری اولن هیأت سپهبد زند ،سپهبد
نپناه ،سپهبد هدایت ،سرلشکر مقتدر ،سرلشکر محمد فیروز
حاجی علی رزمآرا ،سپهبد یزدا 
قلری ائولرین
حّقینده هر شئی شوروی نظامی کشفّیاتینا معلوم ایدی .اونلرین یاشادی 
نهاینکی آدرسی ،حّتی پلنی بئله شوروی جاسوسلوق اورقانی طرفیندن اؤرگنیلمیشدی.
ایران نظامی هاوا قّوهلرینده  7۲5نفر خدمت ائدیردی ۱۹۱.جنگی طّیارهسی وار ایدی.
ینین رئیسی کئچمیش وزیر
بوندان  7۸طّیاره اوچوشا یارارلی ایدی .نظامی هاوا قوّهلر 
جنگ ،اوروپادا تحصیل آلمیش سرلشکر احمد نخجوانی ایدی ۱۹۴۴ ۲.نجو ایلین
اوکتوبروندا )مهر  (۱۳۲۳شوروی جاسوسلوق اورقانی و نظامی کشفّیاتی طرفیندن ایران
صلرین سیاسی مشخصات و
دولت تشکیلتیندا ایشلهین بوتون یوکسک وظیفهلی شخ 
علری اؤرگنیلمیشدی .بو بارهده  ۲۱۹صفحهدن عبارت
تلری حّقینده موض 
ییه مناسب 
شورو 
۳
گنیش آراییش حاضرلنمیشدی.
تلر قیزیل اوردونون
ینین سیاههسی و اونلر حّقینده معلوما 
ایران اوردوسو افسرلر 
ینین رئیسی ژنرالی آلئکسئی آنتونوفا تقدیم ائدیلمیشدی.
باش قرارگاه 
جنوبی آذربایجان شهرلرینه آذربایجانلی افسرلر نظامی فرماندهلر تعیین ائدیلدیکدن
یلرین
تجه روس اولن افسرلر آذربایجانل 
ملندیریلدی .مّلی 
سونرا نظام ـ انتظام خیلی محک 
یلر.
قایدا ـ قانون یاراتماق جهدلریندن ناراضی قالمیشد 
تلرا و اؤرگنیلن وضعّیته
 ۱۹۴۴نجو ایلین دسامبریندا )آذر  (۱۳۲۳آلینان معلوما 
اویغون اولراق ماوراءقافقاز جبههسی اوردوسونون فرماندهی ،ژنرال تولئنئف ،آذربایجان
ینین کاتبی میرجعفر باقروف ،نظامی شورا
کمونیست )بالشویک( پارتیاسی مرکزی کمیتهس 
ینین رئیسی ژنرال
عضوی ژنرال ماژور یئفیموف ،ماوراء قافقاز جبههسی سیاسی ادارهس 
ینین رئیسی ژنرال ماژور
ماژور یئمئلیانوف امضاسی ایله قیزیل اوردو باش سیاسی ادارهس 
یسینده ایشین گوجلندیرمهسی
یسی ایچر 
فون آدینا »ایران یئرلی اهال 
آلئکساندر شرباکو 
ندا اولدوغو ۳
حّقینده« معروضه حاضرلندی .اورادا دئییلیردی :شوروی اوردوسونون ایرا 
ینین
یس 
ینین ،خصوصیله جنوبی آذربایجان اهال 
یس 
ایلدن آرتیق بیر دورده ایران اهال 
سیاسی تفّکرونون یوکسلمهسینده اهمّیتلی ایش گؤرولموشدور .آذربایجان حزبی تشکیلتی
یالنیز  (۱۳۲۳) ۱۹۴۴نجو ایل عرضینده شوروی اوردوسونون سیاسی ادارهلرینده ،نظامی
کلرده ،شوروی تجارت و نقلّیات ادارهلرینده ایشلهمک اوچون  ۸۰۰نفره یاخین
فرماندهلی 
۱

تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۸۹ورق . ۲
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،7۴ورق . 5۸
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۳ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۱۰۱ورق  ۱ـ . ۲۱۹
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یسینده بؤیوک ایش گؤرورلر .بونا باخمایاراق
آدام گؤندریلمیشدیر .بونلر یئرلی اهالی ایچر 
شلریمیز آرزولنان سوّیهده دگیلدیر و تبلیغات
یسینده تبلیغات ای 
بیزیم اهالی ایچر 
شلرینی یوکسلتمک اوچون تکلیف اولونوردو» :دوست ایران« غزئتی یئنیدن نشر اولسون
ای 
یسینده یاییلن
یسی ایچر 
و اونون تیراژی  ۱5مینه چاتدیریلسین ،جنوبی آذربایجان اهال 
ندا تئز بیر زماندا فارس،
ینین تیراژی  ۱5مینه چاتدیریلسین؛ ایرا 
»وطن یولوندا« غزئت 
یلری ایله مصّور مجّله نشر اولسون؛ بیزیم نظارتیمیزده
آذربایجان ،ارمنی ،عرب و کرد یاز 
ینین درج
یلر 
فلرین یاز 
تلری تمثیل ائدن یئرلی مؤل 
اولن نشریاتدا مختلف استقام 
ینین ایشی
شلر یایان رادیو فرستندهلر 
ائدیلمهسی آپاریلسین؛ شمالی ایرانا وئریلی 
ینین
للشدیریلسین و موضوعلری آرتیریلسین؛ ماوراء قافقاز جبههسی سیاسی ادارهس 
تکمی 
ندا معلومات ـ ترجمه مرکزی یاراتسین؛
 7نجی بؤلمهسینه اجازه وئریلسین کی ،تهرا 
نلرینا تاپشیریق وئریلسین کی،
ندا اولن شوروی اوردوسونون قرارگاهی و سیاسی اورقا 
ایرا 
طی ایله
نلر؛ عموم اّتفاق مدنی علقهلر جمعّیتی خ ّ
نی و فارس دیلینی دریندن اؤرگنسی 
ایرا 
ییه پولسوز خدمت
سلر آچیلسین؛ آز تأمیناتلی اهال 
ندا روس دیلی اؤرگدن کل 
ایرا 
ملرین ایشلهیهجگی بو
گؤسترن »خلق خستهخانالری« آچیلسین و نظامی حکی 
شلرینی سازمان وئرمک
خستهخانالرا درمان ) داوا( و لزمی آوادانلیق وئریلسین؛ تبلیغات ای 
اوچون یوزمین خارجی ارز آیریلسین و سایر ۱.ان نهایت  ۱۹۴۴نجو ایلین دسامبریندا )آذر
فون
فون نوامبرین  ۲7ده ) ۶آذر( مالینکو 
 (۱۳۲۳داها بیر آددیم آتیلدی .میرجعفر باقرو 
آدینا ووردوغو تلقراما جواب اولراق مسکو جنوبی آذربایجانا مدنی ،ادبی ،علمی تأثیری
ینین یارادیلماسینا
گوجلندیرمک اوچون آذربایجان)شوروی( ـ ایران مدنی رابطه جمعّیت 
فون تکلیفی ایله ایکی دفعه استالین جایزهسی آلن(۱۳۱۹) ۱۹۴۰ ،
اجازه وئردی .باقرو 
نجی ایلدن پارتیا عضوی صمد وورغون جمعّیتین صدری تعیین ائدیلدی.

تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،7۱ورق  ۲۳ـ . ۲7
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اوچونجو فصل

نفت اوغروندا مبارزه
و
ندا حاکمّیت بحرانی
تهرا 
للری( بؤیوک محاربهنین سونو گؤرسنمکده
 ۱۹۴۴نجو ایلن اورتالریندا ) ۱۳۲۳اّو 
ایدی .ایتالیا مغلوب اولموشدو .آلمان شمالی آفریکادان ،یاخین و اورتا شرقدن  ،اتحاد
قلر محاربهدن سونراکی دورون منظرهسی حّقینده
یدن چیخاریلمیشدی .آرتیق متف 
شورو 
تلر توپلنمیشدی .آلمان طرفیندن اشغال اولونموش
دوشونوردولر .ایستهنیلن قدر ضدّی 
ملنمک
ندا محک 
ینین شرقی اوروپادا و جنوبی آذربایجا 
علری شورو 
تلرین گلهجک طال 
دول 
تلیک آچیق و یا گیزلی
جهدلری ،اوزاق شرق و اوقیانوس آرام حوزهسینده غیرثاب 
علری اوغروندا گرگین
مذاکرهلرین موضوعلرینا چئوریلمیشدی .دنیا یاناجاق و انرژی منب 
یلر ۱۹۴۴ .نجو ایلین
بلره چئوریلیرد 
قلر تدریجًا رقی 
مبارزه دوری باشلییردی .متف 
للری( باشلیاراق نفت اوغروندا مبارزه ایرانا مناسبتده سیاستی
اورتالریندان ) ۱۳۲۳اّو 
ینی یاخین شرقین،
معّین ائدن باشلیجا عامل اولماقدا ایدی .آمریکا و انگلیس شورو 
علرینه بوراخماماق سیاستینی هدف توتماقل اؤز آرالریندا دا جّدی
نین نفت منب 
ایرا 
یلر .آمریکانین کئچمیش رئیس جمهوری هاردینق قید
فلردان یان کئچه بیلمیرد 
اختل 
کله مشغول اولرکن
تلری و حقوقی اؤرگنم 
ائدیردی کی ،بیز دنیانی ،اجتماعی مناسب 
ینین اساسینی تشکیل
علرینی اله کئچیریر .بوثروت ایسه دنیا آغالیغ 
انگلیس نفت منب 
۱
ائدیر.
ندا نفت مسألهسینه حصر
 ۱۹۴۴نجو ایلین ژوئیهسینده )تیر  (۱۳۲۳واشینقتو 
سدا
اولونموش انگلیس ـ آمریکا کنفرانسی کئچیریلمیشدی .اون گون دوام ائدن کنفران 
ایران نفتی ایله باغلی مسألهلر مذاکره ائدیلمیشدی ۲.هله  ۱۹۴۳نجو ایلین سونوندا )دی
ینین نمایندهسی درایپئر تهرانا
» (۱۳۲۱استاندارد واکوم اویل کمپانی« آمریکا شرکت 
نیندا نفت امتیازی آلماق بارهده تجارت و صنایع وزیری شفائی ایله
گلمیش ،ایران بلوچستا 
شلر
نداکی آمریکانین موّقتی ای 
قلرل باغلی تهرا 
قلر آپارمیشدی .بو دانیشی 
دانیشی 
نمایندهسی فورد  ۲فوریه  ۱۹۴۴نجو ایلده ) ۱۳بهمن  (۱۳۲۲آمریکا سفارتی آدیندان
یدن
توزیر سهیل 
یدن ۱۱ ،فوریه ) ۲۲بهمن( ساعددن ۱۹ ،فوریه ) ۳۰بهمن( نخس 
شفائ 
نلر ۱۹۴۴ .نجو
قلردا درایپئری مدافعه ائتسی 
خواهش ائتمیشدی کی ،امتیاز بارهده دانیشی 
ایلین آوریلینده )فروردین  (۱۳۲۳میلسپونون جنوبی ایران اوزره معاونی تعیین ائدیلمیش
ندا اوتورمالی ،جنوبی ایران
آمریکالی برایتون تهرانا گلدی .رسمی اولراق او ،کرما 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،77ورق . ۱۸۰
 ۲ـ »دئیلی نیوز« ۲7 ،جولی  5) ۱۹۴۴شهریور .(۱۳۲۳
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شلرینه نظارت ائتمهلی ایدی .لکن اصلینده برایتون بلوچستان
ینین مالّیه ای 
نلر 
استا 
ینین نمایندهسی ایدی ۱۹۴۴ .نجی
یس 
نفتینده ماراقلی اولن آمریکانین »سینکلئر« کمپان 
ینین دیگر بیر نمایندهسی ـ ویلسون تهرانا گلدی .عین ایله
) (۱۳۲۳ایلین یاییندا بو کمپان 
ندا
بو دورده »آمریکا ایستئرن کو«نین نمایندهسی واقرام فرئندیانا و کئمپئل ده ایرا 
للرینده )تیرین اورتالریندا( نفت مسألهلری اوزره
یلر .ژوئیهنین اّو 
قلر آپاریرد 
دانیشی 
شلر یئنی کاراکتر
لین تهرانا گلیشی ایله ای 
ینین نمایندهسی سرهنگ لئوئ 
آمریکا حکومت 
یلره
قلر آپاران بوتون کمپان 
ندا دانیشی 
آلماغا باشلدی .او ۱۲ ،ژوئیه ده ) ۲۱تیر( ایرا 
ینین آدیندان
قلری آمریکا حکومت 
بیلدیردی کی ،بوندان سونرا نفت کونسرسیوم دانیشی 
ینین  ۲۰ده ) ۲۹تیر( کئچمیش جمهور رئیسی هئربئرت هووئرین
آپاریلجاقدیر .ژوئیه آی 
صلر کیمی تهرانا دعوت
اوغلی و کورتیس ایران حکومتی طرفیندن نفت اوزره متخص 
یلر ۱۹۴۴ .نجی ایلین ژوئیهسیندن )تیر  (۱۳۲۳باشلیاراق ایران حکومتی گیزلی
ائدیلد 
۱
یلر ائله
قلر آپاریردی .لکن ایرانل 
یلری ایله دانیشی 
شکیلده آمریکا حکومتی و کمپان 
قلرین گئدیشی بارهده شوروی
قلر گیزلی آپاریلیر .دانیشی 
یلر کی ،دانیشی 
بیلیرد 
قلری بارهده
یلرین نفت دانیشی 
ینین معلوماتی وار ایدی .آمریکال 
تلر 
جاسوسلوق تشکیل 
نداکی شوروی تجاری نمایندهسی میقونوف اوت )مرداد( آییندا
للری تهرا 
توپلدیغی ماتریا 
۲
گیزلی شکیلده میرجعفر باقروفا گؤندریلمیشدی.
نداکی
ینین دّقتیندن یایینمادی .ایرا 
للیغی شورو 
نداکی فّعا 
آمریکانین ایرا 
ینین دیپلوماتیک ،نظامی و جاسوسلوق ادارهلری نفت مسألهسی اطرافیندا جریان
شورو 
یلر .اصلینده  (۱۳۲۳) ۱۹۴۴نجو ایلین باهاریندان
ائدن بوتون پروسهلری ایزلهییرد 
قل جنوبا گؤندریلمهسی
ینین خصوصی تاپشیری 
یلر 
نی ایشچ 
باشلیاراق شوروی آذربایجا 
نلرین ،نه ده
صهسی ایدی .لکن هله نه جنوبا گئد 
ینین ترکیب ح ّ
مسکونون نفت سیاست 
تلردن خبرلری یوخ ایدی.
ینین بو نّی 
سلری اویانمیش یئرلی اهال 
مّلی ح ّ
شوروی طرفیندن حمایه ائدیلن تهران مطبوعاتی  ۱۹۴۴نجو ایلین اورتالریندان )یای
 (۱۳۲۳شمال نفتی ایدهسینی گوندهلیگه گتیرمگه باشلمیشدی» .توفیق« فکاهی
ینین  ۱۹دا ) ۲۸تیر( »نفتدن بل« آدلی طنز بیر یازی درج ائتمیشدی.
نشریهسی ژوئیه آی 
نلیگی اولندا اؤزی اوچون بیر قدر نفت
ینین قهرمانی اولن ایران خانم نفت چتی 
یاز 
ذخیرهسی ییغمیشدی .اونون هر ایکی طرفینده ایکی قونشوسی وار ایدی کی ،ایران
خانمین نفتینه طمع سالیردی .بیری وارلی وتکّبرلی ایدی ،او بیری کاسیب ،عادی و قابا
ایدی کی ،خارجًا ایران خانما چوخ مهربانجاسینا رجوع ائدیردی .لکن او ،ایران خانمین
ائوینده باش وئرن حادثهلری ده چوخ دّقتله ایزلهییردی .ائله کی ،ایران خانم بیرینجی
خمعنالی
قونشوسونا لزم اولدوغوندان چوخ نفت وئریردی ،ایکینجی قونشوسی چو 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،7۳ورق  ۱۶۹ـ . ۱7۰
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،77ورق  ۱5۳ـ . ۱۶۲
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دوشونجهلرله ایران خانما گؤزلرینی برهلدیردی .نهایت ،ایکینجی مرتبهده اوچونجو وارلی
للیگینه عاشق
یلردن یوز دفعه آرتیق ایران خانمین نفت گؤزه 
رقیب پیدا اولدو و او بیر 
۱
اولدو .آللها شکر کی ،ایران خانما بو مبارزهده حیاتینی خلص ائتمک ممکن اولدو.
ندا آرتیق خیلی
علرینی ایرا 
سونرادان پیدا اولن وارلی معشوق )عاشق( ـ آمریکا اؤز موض 
ییه یوک
یسیندن شورو 
ملندیرمیشدی .هله  ۱۹۴۲ایلده ) (۱۳۲۱بریتانیا ایران اراض 
محک 
یلرا وئرمیشدی .جنوبدان تهرانا گئدن بندرلر ،شوسه و دمیر
داشینماسینی آمریکال 
یلر تبریزه و
للری آمریکانین نظارتینه کئچمیشدی ۱۹۴۴ .نجو ایلده ) (۱۳۲۳آمریکال 
یو 
یلر۱۹۴۴ .
تلرینه گؤتورمک ایستهییرد 
للری دا اؤز نظار 
خزر دنیزی بندرلرینه گئدن یو 
نجو ) (۱۳۲۳ایلین پاییزیندا تهران ،همدان ،خرمآباد ،اهواز ،آبادان ،قزوین و دیگر یئرلرده
اولن آمریکا اوردوسونون سایی  5۰۰۰۰سرباز و افسردن عبارت ایدی ۱ .اوت  ۱۹۴۴نجو )
نداکی رژهسینده شاه اؤزی اشتراک
 ۱۰مرداد  (۱۳۲۳ایلده آمریکا اوردوسونون تهرا 
ائتمیشدی .او ،خانمی و حکومت عضولری ایله بیرلیکده امیرآباددا آمریکا نظامی
ینین معلوماتینا گؤره آمریکا اوردوسو
اوردوگاهیندا اولموشدو ۲.شوروی جاسوسلوق تشکیلت 
یسینا بئله بیر وظیفه قویولموشدی کی ،اگر آلمان
خاورمیانهیه گلدیکده اونلرین قارش 
یلهیردیسه آمریکا اوردوسو تعجیلی قافقازا داخل
نلرینه دوغرو ایرهل 
اوردوسو باکی نفت معد 
۳
مآداسینی توتمالی ایدی.
اولمالی و ایلک اولراق آبشئرون یاری 
نداکی آمریکا
 ۱۹۴۴نجی ایلین آخرلریندا ) ۱۳۲۳پاییزین آخرلری( ایرا 
ینین سایی یوزه یاخین ایدی .فرهنگ ساحهسینده ایشلهمک اوچون داها ۶۰
مشاورلر 
ندا آمریکا کالئجی آچیلمیشدی .ایرانا گلن آمریکا
مشاور دعوت ائدیلمیشدی .تهرا 
ییه قارشی دورماق ایدی» .نیوزویک«
ینین اساس وظیفهلریندن بیری شورو 
مشاورلر 
مجّلهسی یازیردی» :تأثیر دایرهسی اوغروندا حیله ائدن انگلیس و روسیهدن فرقلی اولراق
للیگینه طرفداردیر .ایران حّقینده بیاننامه آمریکا نقطهء
نین مستق 
آمریکا قطعی اولراق ایرا 
سلرین خلیج فارسا چیخماق تهلکهسینی آرادان
یدیر .بو بیاننامه رو 
ینین غلبهس 
نظر 
ینین مشاوری آمریکا ژنرال ماژوری ریدلی مشهدده اولرکن
قالدیردی« ۴.ایران وزیر جنگ 
سلری وار ،سیز
ندا چوخلی شوروی جاسو 
پلیس و ژاندارما فرماندهلرینه دئمیشدی :خراسا 
سلرینا قارشی مبارزهنی
اونلرا قارشی هئچ بیر مبارزه آپارمیرسیز ،شوروی جاسو 
گوجلندیرمک لزمدیر 5.تبریزده اولرکن ریدلی گؤستریش وئرمیشدی کی ،ایران اوردوسو
سرباز و افسرلری و آمریکا مشاورلری اوچون بؤیوک مقداردا بوغدا آیریلسین .او ،بیلدیریردی
قلر«.
سلر آپاراجا 
کی» ،اونسوز دا بوغدانی رو 
 ۱ـ باخین» :توفیق«  ۲۸تیر . ۱۳۲۳
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،7۳ورق  ۱5۸ـ . ۱۶۱
 ۳ـ یئنه اورادا ،ورق . ۱۶۱
 ۴ـ یئنه اورادا ،ورق .۱۶۶
 5ـ یئنه اورادا ،ورق . ۱۶۶
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فلرینه چکمک
یلر جوان شاهی اؤز طر 
 ۱۹۴۴نجو ایل ) (۱۳۲۳عرضینده آمریکال 
یلر ۱۹۴۴ .نجو ایلین ) (۱۳۲۳یاییندا محمدرضا آمریکا
ملر آتمیشد 
اوچون بیر سیرا آددی 
ییه گؤندرمک
ندا شاها اتحاد جماهیر شورو 
ندان آبادانا گئتمیشدی .آبادا 
طّیارهسینده تهرا 
یلر
یلر وعد ائتمیشد 
یلر .آمریکال 
اوچون طّیارهلر مونتاژ اولن نهنگ کارگاهی گؤرستمیشد 
کی ،بو کارگاه محاربهدن سونرا ایرانا وئریلهجک» .آسوشیتدپرس«ین مخبری قئرمانین
ژوئیه ) تیر( آییندا شاه ایله ائلهدیگی مصاحبه آمریکا مطبوعاتیندا شاهین عنوانینا یازیلن
مقدمه ایله درج ائدیلیردی ۱۹۴۴ .نجو ایلین سپتامبر آییندا )شهریور  (۱۳۲۳محمدرضا
قدا وفات ائتدیگیندن او ،بو دعوتدن
واشینقتونا دعوت ائدیلمیشدی .لکن آتاسی ژوهانسبور 
نین شمال نفتینه
سلر ایرا 
امتناع ائتمیشدی ۱۹۴۴ ۱.نجو ایلین ) (۱۳۲۳پاییزیندا رو 
ینین تهرانا
یلر .ایران حکومتیندن خبرسیز شوروی وزیر اقتصاد 
امتیاز آلماق فکرینده اید 
ینین ،گیزلی پروتوکولون و نّیت
سفری گؤزلهنیلیردی .نظرده توتولن امتیاز مقاولهس 
پروتوکولونون لیحهسی حاضرلنمیشدی .ایران نفت صنایعی حّقینده حاضرلنان آراییشدا
نده ایلده بئش میلیون تون نفت
ندا و بحری 
ندا ،سعودی عربستا 
گؤرسهدیلیردی کی ،ایرا 
۲
نین نفت صنایعی
ندا  ۱۶میلیون تون نفت چیخاریلیر .ایرا 
چیخاریلدیغی حالدا ،ایرا 
ینین نظارتی آلتیندا ایدی .آبادان و کرمانشاه تصفیهخانالری
تلر 
بوتؤولوکده بریتانیا شرک 
۳
ینین
بوتؤولوکده انگلیس سرمایهسی اساسیندا قورولموشدی .شوروی وزارت خارجهس 
ینین معاونی ایوان سادچیکوفا تاپشیریلمیشدی کی» ،انگلیس ـ ایران
خاورمیانه شعبهس 
ینین« مقایسهلی
نفت شرکتی« ایله رقابتده دؤزوملی »شوروی ـ ایران نفت شرکت 
صلرله بیرگه حاضرلدیغی آراییشدا انگلیس ـ
فون متخص 
تحلیلینی حاضرلسین .سادچیکو 
ملر گؤتورولموشدی ۸ .سپتامبردا )۱7
ایران شرکتینه عاید محاربه عرفهسیندهکی رق 
سلر  ۱۹۳۸نجی ایلده )(۱۳۱7
شهریور( تقدیم ائدیلمیش آراییشدا گؤرسهدیلیردی :انگلی 
بلر .بو نفتدن  ۶/۱۰۹/۴77پوند استرلینق
ندا  ۱۰/۱۹5/۰۰۰تون نفت چیخاری 
ایرا 
ننفت« یارانسا،
بلر» .سوایرا 
گلیرین  ۳/۳۰7/۴7۹پوند استرلینقی ایران حکومتینه وئری 
ندا شرطی اولراق  ۱۰/۱۹5/۰۰۰تون
حاضرلنمیش مقاوله لیحهسینه گؤره شمالی ایرا 
نفت چیخاریلمالی ایدی بوندان گلن  ۱۱/۴۱۸/۰۰۰آمریکا دولری گلیرین نفت استرلینق
حسابی ایله  ۳/۹۳۳/۹۰5پوندی ایران حکومتینه وئریلمهلی ایدی .بو حسابلمالرا گؤره
شوروی نفت کونسرسیومی ،انگلیس ـ ایران نفت شرکتی ایله مقایسهده یوزده  ۱۸تا  ۱۹آ
قدر ایران حکومتی اوچون صرفهلی ایدی .آراییشین سونوندا حسابلمالرین شرطی کاراکتر
۴
داشیدیغی قید اولونوردو.
 ۱ـ یئنه اورادا ،ورق . ۱۶۶
 ۲ـ یئنه اورادا ،ورق . ۱7۴
نداکی فّعالیتی حّقینده باخینJ.H.BAMBERG. The History of the :
ینین ایرا 
 ۳ـ بریتانیا شرکت 
 British Petroleum Company. The Angloـ  Iranian years, 1928ـ Cambridge. 1994, .۱۹5۴
 p.242ـ .۲۴۳
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 ۱۹۴۴نجو ) (۱۳۲۳ایلین یاییندا نفت مسألهسی دئمک اولر کی ،ایران
ینین باشلیجا موضوعونا چئوریلمیشدی» .دماوند« روزنامهسی یازیردی:
مطبوعات 
نیندا موصل و
شلر نفت مسألهسی ایله علقهداردیر .ایران آذربایجا 
تبریزدهکی سون اغتشا 
نتورکیزم و واحد
یلری ایله باغلی اولن چوخ زنگین نفت ذخیرهلری وار .پا 
کرکوک اراض 
یدیر .اونا گؤره شوروی،
کرد دولتی یاراتماق ایستگی بو مسأله ایله بلواسطه علقهل 
یدیرلر .کئچمیشده باش وئرمیش
انگلیس ،آمریکا و تورکیه آذربایجان مسألهسینده ماراقل 
کلرینی ده نفت پروبلمینده آختارماق لزمدیر .اگر
ینین کؤ 
ارمنی ،آسوری ،کرد مسألهس 
کلر )یئرلی اهالی نظرده
یلیگی اولماسایدی ،یقین کی ،تور 
ینین تحریکچ 
تلر 
نفت شرک 
ندا چیخان »فردا«
یلر ۱.تهرا 
نل باغلی هئچ بیر طلب ایرهلی سورمزد 
توتولور( آذربایجا 
نین نفتله زنگین اولدوغونو ،حّتی بیر سیرا یئرلرده بو نفتین
روزنامهسی ده آذربایجا 
ینین
یس 
تورپاغین اوستونه چیخدیغینی گؤرسهدیردی .روزنامه دنیانین مشهور بیر اقتصادچ 
سؤزلرینه استنادًا دئییردی :هانسی اؤلکهنین کی ،قره قیزیلی وار ،اونون ساری قیزیل
ندا عالی
حّقینده دوشونمگه احتیاجی یوخدور» ۲.ایران ما« روزنامهسی یازیردی کی ،آبادا 
یسیندن  ۱۲ایرانلی سئچیلیب کی ،لندنه اوخوماغا
ینین طلبهلری ایچر 
نفت مکتب 
ینین
ندا چیخان »داریا« روزنامهسی  ۱7ژوئیه ) ۲۶تیر( ساییندا شورو 
نلر ۳.تهرا 
گؤندرسی 
آلماق ایستهدیگی شمال نفتی امتیازی ایله باغلی گنیش یازی وئرمیشدی .نفت
یزاده،
ندهکی سفیر حسن تق 
تلشمهلر آپارماق اوچون لند 
چاخناشمالری ایله باغلی مصلح 
یلر.
مسکوداکی سفیر مجید آهی ،قاهرهدهکی سفیر جم عین وقتده تهرانا دعوت ائدیلمیشد 
اهالی آراسیندا بئله شایعه گزیردی کی ،گویا یئنی حکومت تشکیل ائتمک اوچون
ینین ایستهدیگی کویر خوریان نفت
بلر .شورو 
تانینمیش سفیرلری ایرانا چاغیری 
ییه وئریلمیشدی.
یسی وقتی ایله ناصرالدین شاه طرفیندن بیر ایرانل 
ینین اراض 
قلر 
یاتا 
ییه
سونرا همین ایرانلی بو اراضینی روس تبعهسی اولن خوشتاریا آدلی بیر گرج 
ساتمیشدی .نفت کونسرسیومی یاراتماقل باغلی خوشتاریا بو اراضینی انگلیس ـ آمریکا
شرکتینه  ۴۰۰/۰۰۰پوند استرلینقه ساتماق ایستهینده روس حکومتی بونا اعتراض
ائتمیشدی ۴.شوروی دورونده بورادا فّعالیت گؤسترن »کویر خوریان لیمیتد« شرکت
نل  ۸ژوئیه  ۱۹۲۸نجی ایل ) ۱7مرداد  7 ،(۱۳۰7اوکتوبر ۱۹۲۹
سهامی ایله باغلی ایرا 
شلری
نجی ایل) ۱5مهر  ۲۸ ،(۱۳۰۸اوت  ۱۹۳۲نجی ایل ) ۶شهریور  (۱۳۱۱ساز 
یلیگی اونونل باغلی ایدی کی ،هله  ۱۹۲۱نجی ایلده
ینین ناراحتچ 
امضالنمیشدی 5.شورو 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،77ورق  ۶۰ـ . ۶۱
 ۱ـ »دماوند« ،اّول مرداد . ۱۳۲۳
 ۲ـ »فردا« ۳ ،مرداد . ۱۳۲۳
 ۳ـ »ایران ما« ۲۶ ،تیر . ۱۳۲۳
 ۴ـ »داریا« ۲۶ ،تیر . ۱۳۲۳
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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ینین »استاندارد اویل« شرکتینه امتیاز وئرمک حقده
) (۱۳۰۰ایران مجلسی شمال نفت 
ندا چوخ جّدی
بئش بنددن عبارت قرار قبول ائتمیشدی .بو قراری پوزماق اوچون ایرا 
یلر ۱۹۴۴ .نجو ایلین ) (۱۳۲۳یاییندا آمریکا
کلیک ائتمک مجبوریتینده قالمیشد 
دگیشی 
سلره وئریلمهسی
ینین انگلی 
ینین ایرانا آخیشماسی ،تهران مطبوعاتیندا شمال نفت 
تلر 
شرک 
تلیگینی داها دا آرتیردی.
ینین ناراح 
حقده فکرلرین سسلنمهسی شورو 
 ۱۰سپتامبر  ۱۹۴۴ایلده ) ۱۹شهریور  (۱۳۲۳وزیر خارجهنین معاونی کافتاریدزهنین
فدان عبارت
صدرلیگی ایله بایباکوف ،کومکین ،حیدروف ،دمیترئف ،کوراسیوف ،کانرودو 
شوروی حکومت هیأتی تهرانا گلدی .سپتامبرین  ۱۱ده ) ۲۰شهریور( نخست وزیر ساعد
ییه شاهنشاه
نلیغینداکی ویلسیندا قبول ائتدی .اؤز نطقیندا او ،شورو 
تهران یاخی 
تلریندن ،کافتاریدزهنین سفریندن ممنون
یلیقلی دوست مناسب 
ینین قارش 
حکومت 
ینین معاونی نخست وزیره تشّکر ائتدی و
قالدیغینی بیلدیردی .سونرا شوروی وزارتخارجهس 
نین رولونی یوکسک
ییه سلح ،نظامی سورسات گتیریلمهسینده ایرا 
اتحاد شورو 
قیمتلندیردی .او ،بیلدیردی :اؤلکهلریمیز آراسیندا برقرار اولموش اصل دوستلوق سونراکی
سیاسی ،اقتصادی و مدنی علقهلریمیزین گنیشلنمهسی اوچون یاخشی بینؤورهدیر.
شلره
ینین اؤلکهده نفوذونو قالدیرماق اوچون اوچ طرفلی ساز 
کافتارادزه ایران حکومت 
یلیگینی قید
ینین ضرور 
ندان وقتینده چیخاریلماس 
اویغون اولراق اوردولری نین ایرا 
نین
ینین ایرا 
قلر زمانی شوروی طرفیندن سفیرین اساس مقصد 
ائتدی ۱.دانیشی 
ینین
علری ایله تانیش اولماق» ،شوروی ـ ایران نفت« شرکت 
شمالینداکی نفت منب 
کونسرسیوم مقاولهلرینی امضالماق اولدوغونو اعلن ائتدی .نخست وزیر ساعد کونسرسیوما
کلیک ائدهجگینی بیلدیردی ۲.سپتامبرین  ۱۶دا ) ۲5شهریور(
بوتون واسطهلرله کم 
فون مشایعتی ایله سعدآباد کاخینا گئتدی و
نداکی سفیر ماکسیمو 
کافتارادزه تهرا 
۳
محمدرضا شاهل گؤروشدی .سپتامبرین  ۱7دن ) ۲۶شهریور(  ۲۳نه )اّول مهر( قدر
فون مشایعتی ایله شمال
ینین مشاوری احد یعقوبو 
کمسیون هیأتینده شوروی سفارت 
ینین
ندا کویر خوریان شرکت سهام 
نلرینا سفر ائتدی .سمنان ،مازندران ،گیلن ،گرگا 
استا 
شلری ایله ،پالچیق ولکانی ایله ،تورکمن چؤلوندهکی )ترکمن صحرا( نفت
کشفّیات ای 
علری ایله کمسیون یاخیندان تانیش اولدو .داها سونرا بیر نئچه گون حیدروف و
منب 
نلیغیندا بعضی یئرلره
ندا ـ اردبیل ،تبریز ،اورمیه و میانه یاخی 
دمیترئف جنوبی آذربایجا 
یلر ،قالن کمسیون عضولری ایسه تهرانا قئییتدی.
باخد 
ندا باشلمالی ایدی .نفتله زنگین اولن
شلر مازندرا 
کمسیونون قناعتینه گؤره ایلک ای 
شلری
ساری ـ شاهی منطقهسی خزر دنیزیندن  ۴۰کیلومتر جنوبدا یئرلهشیردی و قازما ای 
 ۱ـ »اطلعات« ۲۹ ،شهریور . ۱۳۲۳
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
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ندا ایسه
آپارماق اوچون الوئریشلی ایدی .ایکینجی یئر گرگان حساب ائدیلیردی .سمنا 
کلری اولدوغو قید ائدیلیردی .گیلن و
نلی 
ینین بیر سیرا چتی 
ینین آپاریلماس 
شلر 
قازما ای 
۱
ینین آپاریلماسی مصلحت بیلینیردی.
شلر 
نشناسی ای 
ندا هله زمی 
آذربایجا 
ندا ـ سمنان ،گرگان،
ینین  ۲5ده ) ۳مهر( کمسیونون شمالی ایرا 
سپتامبر آی 
فلری و شمال نفیندن
ندا نفت کونسرسیومی حّقینده تکلی 
مازندران ،گیلن و آذربایجا 
ینین یادداشتی نخست
ییه استفاده ائتمک حقوقی وئریلمهسی بارهده شوروی حکومت 
شورو 
ینین باشلیجا موضوعونا
ینین نفت طلبی تهران مطبوعات 
وزیر ساعده تقدیم ائدیلدی .شورو 
ییه
ینین اتحاد شورو 
قلرین ایلک دورونده روزنامهلر شمال نفت 
چئوریلمیشدی .دانیشی 
ینین فکرینجه ،حکومت ایران
وئریلمهسینه مثبت یاناشیردی» .رستاخیز« روزنامهس 
ینین علیهینه دگیلدی .روزنامه یازیردی :بو مسألهیه
یلره وئریلمهس 
ینین خارج 
نفت 
نالملل سیاست نقطهء نظریندن یاناشماق بئله نتیجهیه گلیریک کی ،اگر بیز جنوب نفت
بی 
کسه ،شبهه یوخدور کی ،او بیری قونشوموز استثنا ائدیله
علرینی انگلیسه وئرمیشی 
منب 
۲
بیلمز .هئچ بیر اساس یوخدور کی ،شمال قونشوموزا ،عین زماندا آمریکایا امتناع ائدیلسین.
ینین ایران حکومتینه تقدیم ائتدیگی »مقاوله«  ۲۲ماّدهدن
شوروی اقتصادی هیأت 
ننفت« بیرلیگی مقاولهده آدی چکیلن
عبارت ایدی .مقاولهده گؤرسهدیلیردی» :سووایرا 
للرین آختاریشی و چیخاریلماسیندا ،اونلرین
یلرده نفت ،طبیعی گاز و دیگر محصو 
اراض 
ندا و اوندان کناردا )خارجینده( ساتیلماسیندا مستثنا
تصفیهسینده ،حمل ونقلینده ،ایرا 
ینین خریطهده معّین اولونمالی و همین خریطه هر
قلرا مالکدیر .امتیازی وئریلن اراض 
حقو 
صهسینه چئوریلمهلی ایدی.
ایکی دولت طرفیندن امضالنمالی و مقاولهنین آیریلماز ح ّ
مقاوله قّوهیه میندیگی آندان  ۶۰ایل مّدتینه امضالنمالی و  ۴۰ایلدن تئز پوزول بیلمزدی.
مقاوله بیرطرفلی قایدادا ایران حکومتی طرفیندن لغو ائدیله بیلمزدی ،اونون ماّدهلری
فلر آراسیندا
تل دگیشدیریله بیلمزدی .طر 
گلهجکده قبول اولونان هر هانسی قانون و یا آک 
ل ائدیلمهلی
یارانا بیلهجک مناقشه هر ایکی طرفدن ایکی نفر اولماقل برابر کمسیون ح ّ
ایدی .مقاوله مجلس طرفیندن قبول ائدیلدیکدن و شاه طرفیندن امضالندیقدان سونرا
قّوهیه مینمهلی ایدی ۳.مقاوله ایله برابر »کویر خوریان لیمیتد« سهامدار جمعّیتی حّقینده
لدا سهامدار جمعّیتی
گیزلی پروتوکول دا ایران جکومتینه وئریلمیشدی .گیزلی پروتوکو 
للر ایکی دولت آراسیندا امضالنمیش  ۸ژوئیه  ۱۹۲۸نجی ایل) ۱7تیر
ایله باغلی اّو 
 7 ،(۱۳۰7اوکتوبر  ۱۹۲۹نجو ایل ) ۱5مهر  ۲۸ ،(۱۳۰۸اوت  ۱۹۳۲نجی ایل ) ۶شهریور
شلرین اؤز حقوقی قّوهسینی ایتیردیگی بیلدیریلیردی .بونونل دا
 (۱۳۱۱تاریخلی ساز 
» کویر خوریان لیمیتد« سهامدار جمعّیتی اؤز نظامنامهسی چرچیوهسینده لغو ائدیلیردی.
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گیزلی پروتوکول ،مقاوله مجلس طرفیندن قبول ائدیلیب ،شاه طرفیندن امضالندیقدان
سونرا قّوهیه مینه بیلردی ۱.اوچونجو سند ایسه  ۴بنددن عبارت اولن نّیت پروتوکولی
ننفت« مسکودا تشکیل اولونمالی ۶۰ ،ایل مّدتینه
ایدی .نّیت پروتوکولونا گؤره »سووایرا 
ینین
تلر 
شمالی ایران نفت کشفّیاتی و چیخاریلماسی ایله مشغول اولوب استحصال مناسب 
توزیر محمد ساعد سؤز وئردی کی ،ایران
انکشافیندا یاردیم گؤرستمهلی ایدی ۲.نخس 
حکومتی مقاولهنی تام مدافعه ائدهجک و او ،مقاولهنی مجلسدن کئچیرهجک .ایران
سین نمایندهلری ایله علقه یاراتماق مقصدیله
حکومتی ،تانینمیش سیاسی خادملر و مجل 
نداکی شوروی سفارتی ایکی تدبیر کئچیردی .شوروی جکومت کمسیونونون تهرانا
تهرا 
یلر شوروی سفارتینه دعوت
گلیشی ایله باغلی وزیرلر ،نمایندهلر و نفوذلو سیاستچ 
یلرین شرفینه ضیافت وئریلدی و کوکتل تشکیل ائدیلدی .ایران حکومتی
یلر .دعوتل 
ائدیلد 
ینین شرفینه ضیافت وئردی .سپتامبرین سون
و وزارت خارجه ده شوروی نماینده هیأت 
للرینده( کافتارادزه یئنیدن شاهل گؤروشدی» .اطلعات«
نلرینده )مهرین اّو 
گو 
ینین سردبیری مسعودی کافتارادزه ایله مصاحبه آپاردی .شوروی
روزنامهس 
ینین معاونی »اطلعات« روزنامهسی اوچون مصاحبهسینده دئییردی» :من
وزارتخارجهس 
تلرینی اؤرگنن
نین طبیعی ثرو 
ینین وضعّیتینی و شمالی ایرا 
» کویر خوریان« شرکت 
یسی اولراق ایرانا گلمیشم .بو ایش هله مسکودا باشلنمامیشدی و
کمسیونون باشچ 
سلرین کؤمکی ایله باشا چاتدیریلمیشدی.
نشنا 
منیمله بورا گلمیش تانینمیش زمی 
شوروی اقتصادی کمسیونو بیزی ماراقلندیران یئرلرده اولدو و بیر سیرا جغرافی ،تکنیکی
یلر .ایشین نتیجهلرینی من اؤز حکومتیمه معروضه
یلری اؤرگند 
اقتصادی گؤستریج 
یلیق ائتدیگیم کمسیونا صلحّیت وئرمیشدیر کی،
ائتدیم .شوروی حکومتی منیم باشچ 
ییه امتیاز وئریلمهسی
نین شمالیندا نفت کشفّیاتی و چیخاریلماسی ایله باغلی شورو 
ایرا 
فلرینی ایران حکومتینه تقدیم ائدیم .شوروی حکومتی بئله حساب ائدیر کی ،شمالی
تکلی 
ینین امهگی و گوجی ،مکّمل
یلر 
ینین ،ضیال 
نین طبیعی ذخیرهلری ،ایران فعلهلر 
ایرا 
نین
شوروی تکنیکی ایله بیرلهشرسه ،هر ایکی طرف اوچون فرحلی نتیجهلر وئرهر ،ایرا 
ینین بینؤورهسی قویولر ...من بو مسأله ایله باغلی ایکی
یلشدیریلمهس 
ینین صنعت 
شمال 
دفعه اعلیحضرت شاهل و بیر نئچه دفعه جناب نخست وزیر ایله گؤروشموشم .امیدوارم کی،
هر ایکی طرف اوچون فایدالی اولن بو بؤیوک ایشین بینؤورهسینی قویماق ممکن
۳
اولسون«.
نلرینده )مهرین اورتالری( حکومت دایرهلرینه یاخین اولن
آرتیق اوکتوبرون ایلک گو 
یلر وئرمگه
ییه امتیاز وئریلمهسی علیهینه یاز 
نلری شورو 
مطبوعات اورقا 
یسیندا یازیردی» :مّتفق
یلر» .وظیفه« روزنامهسی  ۳اوکتوبر ) ۱۱مهر( سای 
باشلمیشد 
ینین اؤلکهده اولدوغو جنگی دورده حقوقی جهتدن حکومت امتیاز حّقینده مقاوله
نلر 
قشو 
 ۱ـ یئنه اورادا ،ورق  ۴۴ـ . ۴5
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امضالماغا صلحّیتلی دگیلدیر« ۱.اوکتوبرون  ۴ده ) ۱۲مهر( همین روزنامهده محمد ساعد
و کابینهنین دیگر عضولرینه بیانیه وئرمیشدی کی ،نفت امتیازلری حقده مسأله جنگی
تلر باشا چاتانا قدر تأخیره سالینسین» .اختر« روزنامهسینده گئدن »بیزیم نفتی
عملیا 
یدا محاربه دورونده هر هانسی خارجی دولته نفت امتیازی
الدن بوراخمایین« آدلی یاز 
سده قبول
وئریلمهسی خیانت حساب ائدیلیردی .روزنامه یازیردی» :حّتی امتیاز مجل 
ائدیلسه ده ایران خلقی اونی غیرقانونی حساب ائدهجک .بیزیم عذابکش خلقیمیز اؤزونه
تلرینی اؤز الینه آلسین ...ایران نفتی ایران خلقینه
حق وئرهجک کی ،طبیعی ثرو 
۲
مخصوصدور«.
»رستاخیز« روزنامهسینده ایسه سپتامبرین  ۲7ده ) 5مهر( درج اولونان مقاله همین
ینین تام عکسینی تشکیل ائدیردی و نفت
روزنامهده ایکی گون اّول درج ائدیلمیش یاز 
امتیازی ایله باغلی حکومتین چیخیلماز وضعّیته دوشدوگونو خاطرلداراق روزنامه
بیلدیریردی» :بیزه بئله گلیر کی ،داها الوئریشلی مقاما قدر حکومت یئنی امتیازلر
ینین روسیهیه
ینین آمریکایا ،شمال نفت 
یدیر .جنوب نفت 
وئریلمهسینی تأخیره سالمال 
وئریلمهسی مسألهسی گوندهلیکده دوردوغی حاضرکی آندا بیزیم حکومتدن طلب ائتمگه
تلرین سیاستی
شلری گؤزی باغلی امضالماسین .بؤیوک دول 
حّقیمیز وار کی ،او ساز 
نالملل
آیدینلشانا قدر بیز هئچ بیر قرار قبول ائتمهمهلییک کی ،اؤلکهمیز یئنیدن بی 
۳
یدورمانین میدانینا چئوریلمهسین«.
قارش 
ینین ایران حکومتینه وئریلمهسیندن خیلی کئچمهسینه باخمایاراق
فلر 
شوروی تکلی 
نخست وزیر محمد ساعد جواب وئرمگی مختلف بهانهلرله یوبادیردی .اوکتوبرون  ۲دن )۱۰
فلرینی کابینهنین قاپالی مذاکرهسینه قویدی .همین آخشام ساعد
مهر( ساعد شوروی تکلی 
بیانات وئردی کی ،وضعّیت مرّکب اولدوغوندان کابینهنین اجلسیندا هئچ بیر قرار قبول
ینین اجلسیندا قرار قبول ائدیلمیشدی کی ،نفت
ائدیلمهدی .حالبوکی وزیرلر کابینهس 
۴
ینین وئریلمهسی جنگ قورتارانا قدر تأخیره سالینسین .نخست وزیر
امتیازلر 
ندا اولرکن بو قراری اعلن ائتسین .لکن
ایستهمیردی کی ،شوروی حکومت کمسیونو تهرا 
هئچ کسه معلوم دگیلدی کی ،سپتامبرین  ۱۰دا ) ۱۹شهریور( ایرانا گلن شوروی
ندا اولن شوروی حکومت کمسیونو
نمایندهلری نه زمان مسکووا قئییدهجکدیر .تهرا 
سین بیرگه قاپالی
معلومات وئرمهدن اوکتوبرون  5ده ) ۱۳شهریور( حکومتین و مجل 
فلر مذاکره
اجلسی کئچیریلدی .اجلسدا کافتارادزهنین ساعده تقدیم ائتدیگی تکلی 
ائدیلدی .شوروی ادارهلرینه معلوم اولدو کی ،مذاکرهلر ائله ده یاخشی شرایطده کئچمهییب.
سین قاپالی اجلسی کئچیردیگی و نخست وزیر حکومتین
اوکتوبرون  ۹دا ) ۱7مهر( مجل 
 ۱ـ »وظیفه« ۱۱ ،مهر . ۱۳۲۳
 ۲ـ »اختر« ۱۴ ،مهر . ۱۳۲۳
 ۳ـ »رستاخیز« 5 ،مهر . ۱۳۲۳
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۴ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
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ینین علیهینه اولماسی بارهده گنیش رسمی بیانات ایله چیخیش ائتدی.
فلر 
شوروی تکلی 
قلری
فلرینه رسمی جواب آلمادی 
ندا اولن شوروی حکومت کمسیونو اؤز تکلی 
تهرا 
یلر کی ،اونلری قبول ائتسین .اوکتوبرون  ۱۱ده )۱۹
اوچون نخست وزیردن طلب ائتد 
مهر( کافتارادزه ،بایباکوف و کومیکین محمد ساعدله گؤروشدولر .آرتیق صبری توکنمیش
کافتارادزه نخست وزیردن قطعی جواب طلب ائتدی .ساعد اعتراف ائتدی کی ،جنک
نلری بارهده
ییه امتیاز وئرمهیهجکدیر .سفرین یئکو 
قورتارانا قدر ایران حکومتی شورو 
ینین حکومت
یلر» :شورو 
تین رهبرلری یازیرد 
میرجعفر باقروفا گزارش حاضرلمیش آذنف 
یباشلی اویون
تسیز آپاردی و ایک 
کمسیونونا مناسبتده نخست وزیر ساعد اؤزونو نزاک 
اوینادی .او ،سؤزده هرطرفلی یاردیم گؤسترهجگینی وعد ائتسه ده ،ایشده بیزیم
فلریمیزی پوزدی« ۱.اوکتوبرون  ۲۳ده )اّول آبان( کافتارادزه محمدرضا شاها
تکلی 
شلیغی دوام ائتدیرمک ممکن دگیل .لکن
بیلدیردی کی ،آرتیق ساعد حکومتی ایله امکدا 
ینین
معلوم اولدو کی ،شاه دا بو مسألهده نخست وزیری مدافعه ائدیر .شوروی نمایندهلر 
سلرین اونلرا تأثیری ایله باغلی ایدی.
ینین بئله حرکتی انگلی 
فکرینجه ،ایران حکومت 
ینین
یلر کی ،شوروی حکومت 
سلر اؤز آداملری واسطهسیله بئله بیر تبلیغات آپاریرد 
انگلی 
نلرینی اله کئچیرمکدیر .اونا گؤره
نین شمال استا 
مقصدی نفت آلماق اولماییب ایرا 
یلر کی ،ایران اؤز نفتینی حکومته دگیل )شوروی حکومتی
سلر مصلحت وئریرد 
انگلی 
ینین معلوماتینا
سلر 
یدیر ۲.شوروی جاسو 
تلره وئرمهل 
نظرده توتولوردی( ،خصوصی شرک 
ینین  ۱۱۲نمایندهدن  ۹۰نفری ،کابینهنین  ۱۱عضوندن  ۹نفری
گؤره ایران مجلس 
ینین
نداکی بریتانیا سفارت 
قلر گئتدیگی دورده تهرا 
سلره طرفدار ایدی .دانیشی 
انگلی 
مطبوعات مسئولی خانم لمپتون روزنامه سردبیرلرینی یانینا دعوت ائدیب اونلرا معّین
نین شمال
تلر وئرمیشدی» .ایران ما«  ۱۱اوکتوبر ) ۱۹مهر( ساییندا »ساعد و ایرا 
تعلیما 
ینین مسألهسی« آدلی گنیش مقاله درج ائتدیگیندن روزنامهنین سردبیری انگلیس
نفت 
سفارتینه خصوصی صحبته چاغریلمیشدی» .ستاره«» ،باختر«» ،کوشش«» ،داد«،
» رهبر« و دیگر روزنامهلر شمال نفتی امتیازی ایله باغلی اوکتوبرون سونونجو
یلر» .ستاره«
نین بیرینجی هفتهسی( گنیش یازی لر وئرمیشد 
نگونلوگونده )آبا 
او 
ینین سردبیری نخست وزیرله گؤروش زمانی شوروی حکومت کمسیونونون ایرانا
روزنامهس 
سفری حقده اوندا قاباقجادان معلومات اولوب ـ اولمادیغینی سوروشدوقدا ساعد بو سفردن
یسی مطبوعاتی و
ینین باشچ 
اونون معلوماتی اولمادیغینی بیلدیرمیشدی ۳.ایران جکومت 
ییه نفت امتیازی وئرمکدن
اؤلکه اجتماعّیتینی ایناندیرماغا چالیشیردی کی ،گویا شورو 
تلرینی پیسلشدیرمهیهجکدیر .نخست وزیر اؤزونه
امتناع ائدیلمهسی شوروی ـ ایران مناسب 
ندا ایکن
نلیک وئرمهسینه باخمایاراق شوروی حکومت کمسیونو هله تهرا 
و اؤلکهیه تسکی 
اونون یئرینه نامزد آختاریشینا باشلمیشدی .نامزد ایسه اؤزی اؤز ایاغی ایله گلمیشدی.
 ۱ـ یئنه اورادا.
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قلرین گئتدیگی بیر وقتده قوامالسلطنه گیزلی شکیلده شوروی حکومت
ندا دانیشی 
تهرا 
فل گؤروشوب
تین معاونی نیکولی بایباکو 
کمسیونونون عضوی ،شوروی وزیر صنایع نف 
ییه نفت وئریلمهیهجگینی آنلتمیشدی .احمد
محمد ساعدین اونلری آلداتدیغینی و شورو 
ینین
قوام وعده وئرمیشدی کی ،اگر او ،حکومت کابینهسینه رهبرلیک ائتسه شورو 
قلر هئچ بیر نتیجه
یدان آرتیق سورهن دانیشی 
فلرینی حیاتا کئچیرهجکدیر ۱.بیر آ 
تکلی 
ندان مسکووا
وئرمهدیگیندن اوکتوبرون  ۲5ده ) ۳آبان( شوروی حکومت کمسیونو تهرا 
ندان قئییدندن بیر نئچه گون سونرا
قئییتدی .بو سفر نیکولی بایباکوفا دوشدی .او ،تهرا 
ینین وزارت نفتینه تعیین ائدیلدی .شوروی
نوامبر )مهر( آییندا  ۳۳یاشیندا ایکن شورو 
ییه باها باشا گلدی ۱۹۴۴ .ایلین
نفت کمسیونونون علیهینه چیخماق محمد ساعد مراغهی 
ینین  ۹دا ) ۱۸آبان  (۱۳۲۳شوروی نمایندهلری مسکووا قئییتدیکدن ایکی هفته
نوامبر آی 
سونرا او ،استعفا عریضهسینی شاها تقدیم ائتدی .اّما قوامالسلطنه ایسه  ۱۹۴۶نجی ایلین
ژانویهسینه ) 7بهمن  (۱۳۲۴قدر گؤزلهمهلی اولدو.
نداکی شوروی نظامی ،دیپلوماتیک و
ندا ایکن ایرا 
شوروی حکومت کمسیونو هله تهرا 
جاسوسلوق ادارهلرینه ساعد حکومتینی ییخماق بارهده تعلیمات وئریلدی .تعلیماتدا
قلر
گؤرسهدیلیردی کی ،نخست وزیری تجرید ائتمک اوچون بوتون دیپلوماتیک دانیشی 
یدیر .جنوبی آذربایجان باشلیجا کشاورزی
اونون معاونی ،آیری ـ آیری وزیرلرله آپاریلمال 
ندان تهرانا آپاریلن ارزاق
ناحیهسی اولدوغوندان گؤستریش وئریلدی کی ،آذربایجا 
للری اوزهرینده محدودّیت قویولسون .حّتی تهرانا گؤندریلن  ۱5۰واقون ارزاق
محصو 
تعجیلی اولراق یولدا دایاندیریلدی .شوروی ادارهلرینه تاپشیریق وئریلدی کی ،نظامی
تله
نلر .پایتخ 
کلر استثنا اولماقل تهران استقامتینه یوک قاطارلری گؤندریلمهسی 
یو 
ینین کسیلمهسی حکومت دایرهلری و تاجرلر
اؤلکهنین شمالی آراسیندا تلقراف رابطهلر 
آراسیندا چاخناشما یاراتدی .شوروی کمسیونونون مسکووا دؤنوشی عرفهسینده شوروی
نین
ینین موتومکانیکی واحدلریندن بیری نمایشکارانه شکیلده تهرا 
صهلر 
نظامی ح ّ
نلرین
ندا پادگا 
نلریندا و کردستا 
ینین شمال استا 
نلریندان کئچدی .ایران حکومت 
خیابا 
یسی آلیندی .ایران اوردوسونون شمال استقامتینده هر
ینین قارش 
سایینی آرتیرماق جهدلر 
نلیک قویولدو .ایران حکومتیندن طلب ائدیلدی کی ،حبس
هانسی حرکتینه قدغ 
نلر .جنوبی آذربایجان
اولونموش بئش نفر مساواتچینی شوروی ادارهلرینه وئرسی 
ینین مشاورهسی
یلر 
ندا و دیگر یئرلردهکی شوروی کنسولخانالری باشچ 
شهرلرینده ،گیل 
فلرینی مدافعه ائدن
ینین شوروی تکلی 
کئچیریلدی .اورادا تاپشیریق وئریلدی کی ،اهال 
یلیق افاده ائدن
ینین سیاستیندن ناراض 
شلری تشکیل اولونسون ،ایران حکومت 
نمای 
۲
ندان یول دوشن گون اوکتوبرون ۲5
تلقراملر وورولسون .شوروی حکومت کمسیونو تهرا 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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شلر باشلنمیشدی.
ده ) ۳آبان( آرتیق تبریزده ساعد حکومتی علیهینه میتینق و نمای 
شلر داها دا گنیشلندی ۲7 .اوکتوبردا ) 5آبان(
اوکتوبرون  ۲۶ـ  ۴) ۲7ـ  5آبان( بو نمای 
یلرین سایی  ۱۲مین نفره
قلرده اشتراکچ 
گلستان باغیندا و آلقاپی میدانینداکی میتین 
چاتمیشدی ۳۰ .اوکتوبردا ) ۸آبان( تبریزده ساعد حکومتی علیهینه یؤنهلمیش میتینقده
 ۴۰میندن چوخ آدام اشتراک ائتمیشدی .مسأله او قدر گرگین کاراکتر آلدی کی،
یلره آتش آچماق
نداکی ایران اوردوسونون فرماندهی سرتیپ خسروانی نمایشچ 
آذربایجا 
امری وئردی .آتش نتیجهسینده  ۱نفر اؤلدی و  ۳نفر یارالندی .اوکتوبرون  ۳۱ده ) ۹آبان(
ینین دفنینده  5۰مین تبریزلی اشتراک ائدیردی .دفن مراسمینده
اؤلموش نمایشچ 
ندا
مخان چیخیش ائتدی ۲۹ .اوکتوبردا ) 7آبان( تهرا 
نین قارداشی حاجی عظی 
سّتارخا 
قده  ۳مین،
قده  ۴۰مین ،بیر گون اّول رضائیهدهکی میتین 
تشکیل اولونموش میتین 
قده  ۶مین،
لدهکی میتین 
قده  ۶مین ،نوامبرین اّولینده ) ۱۰آبان( اردبی 
مشهددهکی میتی 
قده  ۳مین آدام اشتراک ائدیردی .میتینق
ندهکی میتین 
قده  ۶مین ،قزوی 
بداکی میتین 
سرا 
سلری پیدا اولموشدو 5 ،گون عرضینده
نین عک 
شلرده کوتلهوی شکیلده استالی 
و نمای 
یلر آدیندان شاها و
قلرده  7۰مین آدام اشتراک ائتمیشدی .میتینقچ 
ندا میتین 
آذربایجا 
مجلسه هر گون تلقراملر وورولوردی کی ،ساعد و اونون وزیرلری جنایته جلب
قده چیخیش ائدن محمد
یدیر .تبریزدهکی میتین 
یدیر .سیدضیا اؤلکهدن قوغولمال 
اولونمال 
بلرینی یئرینه یئتیرمهسه
یریا بیلدیرمیشدی کی ،اگر مرکزی حکومت خلقین طل 
ب 
ندان آسیلی اولمادان اونی اداره ائتمگه لیق
ندا حاکمّیتین باشیندا دوروب ،تهرا 
آذربایجا 
آداملر تاپیلجاق .میتینقدن ائله بو مضموندا دا تهرانا تلقرام گؤندریلمیشدی .تبریزدهکی
ییه نفت
کنسولیار حسن حسنوف میرجعفر باقروفا گؤندردیگی آراییشدا یازیردی کی ،شورو 
شلر بیزیم
ندا کئچیریلن میتینق و نمای 
امتیازی وئریلمهسی ایله باغلی آذربایجا 
۱
یلرین یاخیندان اشتراکی ایله تشکیل اولونور .دیپلوماتیک کارمندلرله یاناشی نظامی
ایشچ 
للیق
ینین تشکیل اولونماسیندا فّعا 
قلر دالغاس 
ندا میتین 
فرماندهلر ده جنوبی آذربایجا 
ینین فرماندهی میکائیلوف ،ماکوداکی کنسولیار مصطفی
یلر .خوی شهر 
گؤرسهدیرد 
قلرین
مصطفایئف ،کنسولخانانین کاتبی باقر سیدزاده ماکو ،خوی ،اورمیهدهکی میتین 
یلر .ساعد حکومتینه قارشی ماکودا کئچیریلن
للرل اشتراک ائدیرد 
تشکیلینده مختلف یو 
ینین
شلر حّقینده مصطفی مصطفایئف و باقر سیدزاده شورو 
میتینق و نمای 
وزارتخارجهسینه  ۲۱نوامبر  ۱۹۴۴نجو ایلده ) ۳۰آبان  (۱۳۲۳گنیش معلومات
یلر .عین زماندا اونلرین  ۱5ژانویه  ۱۹۴5نجی ایلده ) ۲5دی (۱۳۲۳
گؤندرمیشد 
کلری »ماکو کنسول دایرهسی اوزره  ۱۹۴۴نجو ایل )(۱۳۲۳
میرجعفر باقروفا گؤندردی 
اوچون سیاسی ـ اقتصادی گزارش«ین  ۱۸نجی بؤلمهسی »ساعد کابینهسی علیهینه
قلردن شاها گؤندریلن تلقرامدا طلب
کلر(« آدلنیردی .ماکوداکی میتین 
کمپانیالر) اشترا 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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یلری محکمهیه
لالت 
اولونوردو ۱ :ـ خلقه قارشی خیانتکار سیاستینه گؤره ساعد و اونون ا 
یلیک فعالّیتینه گؤره سیدضیا اؤلکهدن سورگون
وئریلسین؛  ۲ـ ایران علیهینه دشمنچ 
قلری
ینین منافعینه اویغون سیاست یئریدن ،شوروی و ایران خل 
ائدیلسین؛  ۳ـ ایران خلق 
ل ائدن
ییه نفت امتیازی وئریلمهسینی مثبت ح ّ
ملندیرن ،شورو 
آراسیندا دوستلوغی محک 
حکومت یارادیلسین .حّتی نوامبرین اّولینده ) ۱۰آبان( ماکونون تیموری و بیات ماکو
نلری شوروی کنسولخاناسینا یازیرلر» :ساعدین دشمن
خانوادهلریندن اولن خا 
قلرینی نمایش ائتدیرمک
ینین علیهینه اولراق اونلر شوروی ایله اؤز همرأی اولدو 
مناسبت 
اوچون قیزیل اوردو صاندیغینا  ۲5۰مین ریال پول وئریرلر .بو معلومات »دوست ایران«،
۱
»اطلعات«» ،ایران ما« روزنامهلرینده ده گئتمیشدی.
ییئف،
قلرده ناماز عل 
بداکی میتین 
قلرده صفروف ،میاندوآ 
رضائیهدهکی میتین 
قلرده محّرموف ،هابئله مرندده ،جلفادا ،مراغهده و دیگر شهرلردهکی
میانهدهکی میتین 
یلری بلواسطه
ینین ایشچ 
شلرده شوروی نظامی ،دیپلوماتیک ادارهلر 
میتینق و نمای 
للیغینا باخمایاراق یئرلی
ندا فّعا 
ینین بو جریا 
نلر 
یلر .شوروی اورقا 
اشتراک ائدیرد 
س لرین باش
یلیغی و آزادلیق میلی ،مّلی ح ّ
ینین ایران حاکمّیت دایرهلریندن ناراض 
اهال 
شلرین کوتلهوی کاراکتر آلماسیندا باشلیجا رول اوینامیشدی.
قالدیرماسی میتینق و نمای 
تلریندن بیری ده
ینین سجّیهوی جه 
اوکتوبر ـ نوامبرداکی )مهر ـ آبان( اعتراض دالغاس 
ینین یوکسلمهسی ایدی .مراغهنین کئچمیش
للیغ 
ینین سیاسی فّعا 
آذربایجان کندلر 
ینین بؤیوک
شهرداری کبیری تبریزدهکی کنسولیار ایله گؤروشونده دئمیشدی :اهال 
ینین هر هانسی تکلیفینی مدافعه
یلری شورو 
اکثرّیتینی تشکیل ائدن آذربایجان کندل 
ینین حمایتی ایله مستقل دولت
نین آیریلیب شورو 
ائتمگه حاضردیر .اگر صحبت آذربایجا 
یلری بو تدبیری اورهکدن مدافعه ائدهجکدیر .اگر
اولماسیندان گئتسه ،آذربایجان کندل 
نین بیرلشدیریلمهسیندن گئتسه ،بو تکلیف آذربایجان
صحبت شمالی و جنوبی آذربایجا 
۲
ینین بؤیوک اکثرّیتی طرفیندن مدافعه ائدیلهجکدیر.
یس 
اهال 
ینین کوتلهوی کاراکتر آلماسی
ندا ساعد حکومتینه قارشی اعتراض دالغاس 
آذربایجا 
سلری ده جّدی ناراحت ائتمگه
نهاینکی ایران حاکمّیت دایرهلرینی ،عین زماندا انگلی 
نین آیریلیب مستقل دولت اولماسی ،یاخود شوروی
سلر آذربایجا 
باشلمیشدی .انگلی 
یلر .اونلر اؤز آداملری واسطهسی
آذربایجانینا بیرلشمهسی فکریندن برک هیجانلنمیشد 
ینین بو فکره
یلر 
ایله بو ایدهنین نه درجهده گرچک اولدوغونو و جنوبداکی شوروی ایشچ 
ل ،تبریزدهکی بریتانیا کنسولو اوول استاندار دادور
یلر .مث ً
مناسبتینی اؤرگنمگه چالیشیرد 
یلرینی چاغیریب اونلری
سلر کردلرین باشچ 
ایله صحبتینده بیلدیرمیشدی کی ،رو 
ییا گؤندریرلر .انگلیس کنسولو بو مسألهده بیر قدر سهو ائدیردی ۱۹۴۴ .نجو ایلین
باک 
ینین مناسبتی اساسًا دگیشمگه باشلمیشدی.
یاییندان ) (۱۳۲۳باشلیاراق کردلره شورو 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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ماکوداکی شوروی کنسولیاری وزارتخارجهیه گؤندردیگی  ۲۱نوامبر  ۱۹۴۴نجو ایل )۳۰
آبان  (۱۳۲۳تاریخلی معلوماتدا یازیردی :معلوم اولدوغو کیمی بیزیم طرفیمیزدن
کلری قولدورلوق و سویغونچولوق
یلر .تؤرهتدی 
کئچیریلن تدبیرلرده کردلر جلب ائدیلمهد 
یسیندا ائله بیر نفوذی
تلرینه گؤره اونلرین نه اهالی آراسیندا ،نه ده جکومت قارش 
حرک 
نلر .اونا گؤره طبیعی اولراق سون
قالمامیشدیر کی ،بو حادثهلره هر هانسی تأثیر گؤسترسی 
حادثهلرده داها چوخ مترّقی و دموکراتیک قّوه اولوب سیاسی وضعّیته تأثیر گؤرسهده بیلن،
۱
یسینه ارخهلهنیریک.
کلیک ائده بیلن آذربایجان اهال 
عمیزله باغلی رئال دگیشی 
بیزیم مناف 
ینین تعقیب ائدیلمهسی ،حقوقسوزلوق،
ینین ،مدنّیت 
آذربایجانا اؤگئی مناسبت ،اونون دیل 
تلری سون حّده چاتدیریلمیشدی .بوتون بونلر جنوبدا اهالی
للوق ضدّی 
آجلیق و یوخسو 
ینین  ۲7نجی
آراسیندا شوروی تبلیغاتی اوچون الوئریشلی شرایط یارادیردی .اوکتوبر انقلب 
لدؤنومی ایله باغلی نوامبرین  ۶ـ  7ده ) ۱5ـ  ۱۶آبان( تبریزده و دیگر شهرلرده
ای 
قلر ساعد حکومتینه وورولن سونونجو ضربه لر اولدو .تکجه تبریزدهکی 7
کئچیریلن میتین 
نوامبر ) ۱۶آبان( نمایشینده  ۳۰میندن آرتیق آدام اشتراک ائتمیشدی.
ینین  ۹دا ) ۱۸آبان( محمد ساعد شاها استعفا عریضهسینی تقدیم ائتدی و
نوامبر آی 
اونون حکومتی استعفایا گئتمک مجبورّیتینده قالدی .لکن بوندان سونرا دا میتینق و
ینین استعفاسینی
یلر ساعد حکومت 
للر نمایشچ 
شلر دالغاسی اشاغی دوشمهدی .اگر اّو 
نمای 
یلرسه حکومتین استعفاسیندان سونرا
ییه نفت امتیازی وئریلمهسینی طلب ائدیرد 
و شورو 
ییه دوست اولن
محمد ساعدین و بیر سیرا وزیرلرین محکمهیه وئریلمهسینی ،شورو 
یلر.
حکومتین قورولماسینی ،سیدضیانین اؤلکهدن قوغولماسینی طلب ائدیرد 
ینین
ینین قورولماسی ایکی هفته چکدی .نوامبر آی 
ندا یئنی حکومت کابینهس 
ایرا 
نلری میرجعفر باقروفا معلومات وئریردی کی ،یئنی
 ۱7ده ) ۲۶آبان( کشفّیات اورقا 
نداکی انگلیس و شوروی
حکومت کابینهسینی احمد قوامین قورماسی گؤزلهنیلیر .او ،ایرا 
سفیرلری ایله گؤروشموشدور .وزارت خارجه وظیفهسینه نامزدلردن بیری مسکوداکی سفیر
سین قاپالی
ینین  ۲۰ده ) ۲۹آبان( مجل 
مجید آهی تهرانا چاغریلمیشدیر ۲.لکن نوامبر آی 
تین نامزدلیگی ایرهلی سورولدی.
یقلی بیا 
یلیغینا مرتض 
اجلسیندا یئنی کابینهنین باشچ 
یقلی بیات کابینهنین ترکیبینی اعلن ائتدی .شاهین
نوامبرین  ۲5ده ) ۴آذر( مرتض 
سلریندا یئنی حکومتین
یلیغی ایله مجلس  ۲۶ـ  ۲7نوامبر ) 5ـ  ۶آذر( اجل 
راض 
یقلی بیات )سهامالسلطان( نخست وزیر ،محسن رئیس وزیر
ترکیبینی قبول ائتدی .مرتض 
نالملک( وزیر
خارجه ،مصطفی عدل )منصورالسلطنه( وزیر دادگستری ،سعید مالک )لقما 
نالله اردلن وزیر دارائی ،محمد سروری وزیر کشور،
بهداری ،ابراهیم زند وزیر جنگ ،اما 
حسنعلی هدایت وزیر پیشه و هنر ،نادر آراسته وزیر پست و تلقراف ،عیسی صدیق وزیر
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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یاکبر سیاسی وزیر مشاور وظیفهلرینی
مالملک و عل 
فرهنگ ،نصرالله انتظام وزیر راه ،فهی 
ینین
ینین امیدلرینی دوغرولتمادی .شورو 
توتدولر ۳.یئنی قورولن حکومت شورو 
ینین چوخو
ینین عضولر 
ینین معلوماتینا گؤره بیات کابینهس 
جاسوسلوق ادارهلر 
نین
یلر .نخست وزیر سهامالسلطا 
سلره طرفدار اید 
تلری اولوب انگلی 
سیدضیانین دوس 
ینین اصیلزادهلریندن ایدی .سون
نین ماکو ولیت 
کلری واریدی .آذربایجا 
ایری تورپاق مل 
ینین دگیشمز معاونی اولموشدو ۱۹۴۳ .نجو ایلده
بیر نئچه انتخابات دورونون رئیس مجلس 
) (۱۳۲۲سهیلی حکومتینده وزیر دارائی ،ساعد حکومتینده وزیر مشاور وظیفهسینده
ایشلهمیشدی .رضا شاه طرفداری ایدی ۱۹۴۱ .نجی ایل شهریور ) (۱۳۲۰حادثهلریندن
یلشمهدی.
سونرا »اعتماد مّلی« حزبینی یاراتمیشدی .لکن حزب کوتلهو 
سده حکومتین موضعی ائله ده محکم دگیلدی ۱۰۰ .نفر مجلس عضوندن ۴5
مجل 
فسیز قالماقل  5۰نفری بیات حکومتینه رأی وئرمیشدی.
نفری علیهینه 5 ،نفری طر 
حکومت بحرانینا سبب اولن شمال نفتی مسألهسی هله آرادان قالدیریلمامیشدی .دیگر
ینین قورولماسیندان  5گون
یقلی بیات حکومت 
طرفدن دسامبرین  ۲ده ) ۱۱آذر( مرتض 
قلر آپارماغی قدغن ائدن قانون تصویب
سونرا مجلس نفت امتیازی بارهده دانیشی 
ینین تصویب ائتدیگی قانوندا دئییلیردی :هئچ بیر نخست وزیر،
ائتمیشدی .ایران مجلس 
تلرله و خارجی
نلری رسمی و غیررسمی فورمدا ،قونشو و قونشو اولمایان دول 
وزیرلر و معاو 
صلری  ۳ایلدن
سین بو قرارینی پوزان شخ 
قلری آپارا بیلمزلر .مجل 
تلرله نفت دانیشی 
شرک 
 ۸ایله قدر حبس جزاسی گؤزلهییردی و عمرلوک یوکسک دولت وظیفهسی توتماقدان
ینین معلوماتینا گؤره امتیازلر حّقینده قانونون مؤّلفی
محروم ائدیلیردی .شوروی ادارهلر 
دکتر مصدق ایدی .چوخ محدود دایرهده وزیر دربار حسین علء ،دکتر مصدق ،سیدضیا و
ساعدین اشتراکی ایله قانون مذاکره ائدیلیب مجلسه چیخاریلمیشدی .یئنی قانون
کله کئچمیشدی ،لکن رأی آلماق زمانی  ۱۰نفر
سده بؤیوک اوستونلو 
باخمایاراق کی ،مجل 
۱
نماینده اعتراض علمتی اولراق نمایشکارانه شکیلده مجلسی ترک ائتمیشدی.
یقلی بیات حکومت برنامهسینی
سده مرتض 
حکومت کابینهسی تصویب ائدیلن مجل 
ملندیریلمهسی ،اؤلکهده
تلرله رابطهلرین محک 
مجلسه وئردی .برنامهده دوست و مّتفق دول 
نلرین اجراسی نتیجهسینده تهلکهسیزلیگین تأمین ائدیلمهسی ،یاشاییش سوّیهسینی،
قانو 
سده امهک حّقینده قانونون تصویبینه نایل
بهداشت ،فرهنگ خدمتینی یوکسلتمک ،مجل 
ینین
اولماق ،دولت دستگاهیندا و انتخابات سیستمینده اصلحات آپارماق ،اؤلکه اقتصادیات 
جنگی وضعّیتدن تدریجًا عادی وضعّیته کئچمهسی اوچون شرایط حاضرلماق و سایر
ینین استعفاسینا سبب اولن نفت مسألهسی
مسألهلر اؤز عکسینی تاپمیشدی .ساعد حکومت 
عمومّیتله حکومت برنامهسینه داخل ائدیلمهمیشدی.
ینین وئریلمهمهسینی شوروی طرفی سیدضیا و اونون
ییه نفت امتیاز 
شورو 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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ینین  ۱۳ده ) ۲۲آذر(
یلر .دسامبر آی 
ینین حکومته تأثیری ایله علقهلندیریرد 
طرفدارلر 
ینین اورقانی اولن »دوست ایران« نشریهسینده »یولداش کافتارادزه ایله
شوروی سفارت 
قلرینی
صحبت حّقینده« یازی درج اولونموشدو .اورادا کافتارادزه دئییردی» :امتیاز دانیشی 
سین تصویب ائتدیگی قانون سهودیر .بو سهو شوروی ـ ایران
قدغن ائتمک بارهده مجل 
یدیر .عین
ینین نتیجهس 
یلرین تضییق 
دوستلوغونون دشمنی اولن ساعد ،سیدضیا کیم 
ندا موجود امتیازلرین حاضرکی دورومونا
قلرینی قدغن ائدن قانون ایرا 
زماندا امتیاز دانیشی 
اویغون گلمیر .شوروی حکومتی بئله حساب ائدیر کی ،مجلس گرهک قرارا یئنیدن باخسین
و اؤز سهوینی دوزلتسین« ۱.بونا بنزر معلوماتی »تاس« دا یایمیشدی و مسکو
نلری تصویب ائتمیشدی .شوروی
رادیوسینداکی بیاناتدا کافتارادزه یوخاریدا دئییل 
رهبرلریندن بیری کلئمنت ووروشیلوف گؤرسهدیردی کی ۱۹۴۴ ،نجو ایلین سپتامبریندا
نین
شلیغینی تکلیف ائتدی .بو تکلیف ایرا 
)شهریور  (۱۳۲۳شوروی ایرانا نفت امکدا 
للیگینه ،مختارّیتینه ،اراضی بوتؤولوگون آردیجیل اولراق حرمت سیاستی یئریدن
مستق 
ضلرین
نداکی اعترا 
شلیغا یول آچیردی .آذربایجا 
شوروی ایله ایران آراسیندا گنیش امکدا 
شلریندا دشمن اعلن
ینین مختلف چیخ 
سیدضیایا قارشی چئوریلمهسی ،شوروی رهبرلیگ 
ینین  ۱۸ده ) ۲7آذر( یزددن اولن
ائدیلمهسی اونون صبرینی توکندیردی .دسامبر آی 
نلره اؤز
نماینده ،کئچمیش بیر نخست وزیر سیدضیاالدین طباطبائی بوتون دئییل 
مناسبتینی آچیقلیان گنیش بیاناتل چیخیش ائتدی .بیاناتدا گؤرسهدیلیردی :ایرانا خوش
ینین معاونی
ینین وزارتخارجهس 
تلرله گلیب اونی سهو فکرلرله ترک ائتمیش شورو 
نّی 
شلری منی مجبور ائتدی کی ،بعضی مسألهلری آیدینلشدیرام.
کافتارادزهنین چیخ 
سین قانونونون
ینین قدغن ائدیلمهسی مجل 
قلر 
کافتارادزهنین نفت امتیازی دانیشی 
سیدضیانین و ساعدین تضییقی ایله تصویب ائدیلمهسی فکری چوخ بؤیوک سهو ،بؤیوک
۲
سین عنوانینا دئییلمیش تحقیردیر.
شلیق اولوب بلواسطه مجل 
سیاسی یانل 
شوروی اطلعات واسطهلرینده بئله بیر فکر گئتمیشدی کی ،گویا نفت مسألهسی
نین شمالیندان شوروی اوچون یارانا بیلهجک تهلکهنی
بهانهدیر .اساس مقصد گلهجکده ایرا 
ینین تهلکهسیزلیگینی تأمین ائتمک
ینین جنوب سرحدلر 
آرادان قالدیرماقدیر .شورو 
نین شمال منطقهلری شوروی اوچون »قوروق ناحیهسی« حساب ائدیلیردی.
اوچون ایرا 
سسیزدیر .ایکی یوز ایلدیر کی ،ایران روسیه
سیدضیا بیلدیردی کی ،بوتون بونلر اسا 
اوچون هئچ بیر تهلکه تشکیل ائتمیر .روسیه انقلبی زمانی روس مطلقّیتی ژنرال
نین شخصینده ایران اوچون تهلکه تشکیل ائتدیگیندن بیز انگلیس ایله مقاوله
دئنیکی 
باغلدیق .بو تهلکه سوغوشان کیمی بیز همین مقاولهنی لغو ائتدیک ) ۱۲۹۸ = ۱۹۱۹
ایلین انگلیس ـ ایران سازشی نظرده توتولور( »من شخصًا شوروی سفیرینی دعوت ائتمک
ندا
نی تهرا 
اوچون مسکووا تلقرام گؤندردیم ،بیرینجی شوروی سفیری جناب روتشتای 
 ۱ـ »دوست ایران« ۲۲ ،آذر . ۱۳۲۳
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یدیر کی ۲۴ ،ایل اّول شوروی ایله
یلدیم و قبول ائتدیم ...تاریخین معجزهس 
قارش 
ینین سهولری
تلر قورماغا جهد گؤرستدیگیم حالدا ،شوروی نماینده لر 
یلیقلی مناسب 
قارش 
یلشدیریلماسینی آرزو
ینین یاخش 
تلر 
نتیجهسینده بو گون اؤلکهلریمیزین مناسب 
۱
نلردن حساب ائدیلیرم«.
ائتمهی 
ینین
ینین شوروی اوچون »قوروق ناحیهسی« اعلن ائدیلمهس 
نین شمال 
سیدضیا ایرا 
نلرین »حیات ساحهسی)فضای حیاتی(« اوغروندا مبارزهسیندن هئچ نه ایله
آلما 
ینین تهلکهسیزلیگی
فرقلنمهدیگینی بیلدیریردی .اونون فکرینجه »اگر شوروی سرحدلر 
ینین »قوروق ناحیهسی« اعلن ائدیلمهسی پرنسیپی بو
نین شمال منطقهلر 
اوچون ایرا 
نین شمال منطقهلری اوچون »قوروق ناحیهسی«
گون قبول ائدیلسه ،صاباح تهران و ایرا 
اعلن ائدیلهجک ،بیریسی گون فارس و کرمان تهران و اصفهان اوچون »قوروق ناحیهسی«
یلر سوسوز و حیات اولمایان عربستان صحرالریندا آزاد نفس
اولجاقدیر .نتیجهده ایرانل 
۲
قلر ،اگر اونلری اورا بوراخسالر«.
آلجا 
سیدضیا ائله حساب ائدیردی کی ،تزار روسّیهسی ایران ایله داها حرمتله داورانیردی،
نهاینکی شوروی حکومتی .اونون فکرینجه ،بیرینجی دنیا محاربهسی دورونده ژنرال
نلیک اوردوسوندان بیر
نلیک اوردوسوندان ،ژنرال آیرونسایدین اوتوز می 
فون می 
باراتو 
سربازین دا ایاغی تهرانا دگمهمیشدی .بوتون سهولرینه باخمایاراق او دورکی ایران
یلر .او ،یازیردی» :بو گون
تلری پایتختین تهلکهسیزلیگینی تأمین ائده بیلمیشد 
حکوم 
نلرینا قیزیل اوردو نمایندهلری
نین بوتون شمال استا 
تهران دروازالریندان باشلیاراق ایرا 
یدیرلر ...ایران
قلریندا حرکت ائتمک اوچون اجازه آلمال 
یلر اؤز تورپا 
نظارت ائدیرلر .ایرانل 
حکومتی تهلکهسیزلیگی تأمین ائتمک اوچون بیر سیرا یئرلرده اؤز قراری ایله اوردو گؤندره
یلیق
بیلمز .بو مسأله ایله باغلی شوروی سفیریندن و فرماندهلیگیندن قاباقجادان راض 
یدیر .آذربایجانا ،خراسانا و گیلنا دارائی مأمورلرینی گؤندرمک اوچون مسکودان اجازه
آلمال 
۳
یدیر«.
و بوراخیلیش آلینمال 
ینین معاونی کافتارادزهنین بیاناتیندا ایرهلی سورولن اّدعالر
شوروی وزارتخارجهس 
نین اساس فعالّیت برنامهسینه چئوریلمیشدی .حزب تودهنین مطبوعاتیندا و
حزب تودة ایرا 
اونلرین نشر ائتدیگی اعلمیهلرده ایرهلی سورولن خواستهلرین شوروی سفارتی طرفیندن
حاضرلندیغی سیاسی دایرهلره آرتیق معلوم ایدی .کافتارادزهنین بیاناتی و اونون شوروی
تسیز حرکت ،ساعد
نلری واسطهسی ایله گنیش تبلیغات اولونماسینی سیدضیا نزاک 
اورقا 
ینین فکرینجه،
تسیزلیک حساب ائدیردی .گویا شورو 
مراغهئی حکومتینه قارشی حرم 
تسیز مناسبتی
ییه نزاک 
قلری دایاندیرماغا اساس سبب نخست وزیر ساعدین شورو 
دانیشی 
اولوب .او ،یازیردی :دوغرودانمی جناب ساعد نزاکت آنلییشینا ضد اولن نه ایسه ائدیب؟
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ندا تربیه آلیب ،نه ده شیرازدا،
ندان ،او نه اصفها 
ساعد مراغهئی نه یزددن چیخیب ،نه کرما 
نین غیرتلی
نه ده فلسطین وزیری دگیلدیر .بو آدام مراغهدن چیخمیش آذربایجا 
للیگی اوغروندا مبارزهده
نین مستق 
ندیر .آذربایجان دؤرد عصردیر کی ،ایرا 
نلریندا 
اوغل 
نلرده
ینین قانینی قربان وئریر .الله اؤزی بئله ایستهییب کی ،بو هیجانلی گو 
نلر 
اؤز جوا 
یدیر کی۳۰ ،
شلرینی آذربایجانلی اداره ائتسین .بو همین ساعد مراغهئ 
نین دولت ای 
ایرا 
نین مسکوداکی سفارتینده اولوب .اگر بو آذربایجانلی
ایل روسّیهده یاشاییب 7 ،ایل ایرا 
سلرینه واقف اولماسئیدی ،اونی باشا دوشمهسئیدی بئله یوکسک
نالملل نزاکت ح ّ
بی 
وظیفهلری ده توتا بیلمزدی .ساعدین بوتون کئچمیشی اوچ طرفلی مقاولهنین
تلرینه صمیمی طرفدارلیغی بیزه
باغلنماسینداکی قطعّیتلی موضعی ،ایران ـ شوروی مناسب 
تسیزلیگه یول وئرمهییب .یالنیز اونون
اساس وئریر امیدوار اولق کی ،او ،هئچ بیر نزاک 
نین منافعینه ضّد اولراق دنیانین قدرتلی
آذربایجانلی قانی اونا اجازه وئرمهدی کی ،ایر 
ینین نمایندهلرینه یازیلی ،یاخود شفاهی وعده وئرسین .ساعدین
تلریندن بیر 
دول 
یدیر .اگر
تسیزلیگی و جنایتی اوندان عبارتدیر کی ،او ،ضعیف دولتین نمایندهس 
نزاک 
تلریندن یاناشساق ،البته ضعیف گرهک نزاکتلی
فلرین مناسب 
یلرین و ضعی 
مسألهیه گوجل 
نین وعدهلری،
اولسون ـ تسلیم اولسون .لکن ساعد مغرور ایدی .ساعدین مغرورلوغی لنی 
نین،
تین ،استالی 
نین بیاناتی ایله باغلی ایدی .روزول 
نین امضاسی ،استالی 
چئچئری 
تلیک وئریر .اگر بوتون بونلر
ینین دومانی تهران سماسیندا شهاد 
تلر 
لین بیانا 
چرچی 
بلرینه گذشته گئدردی و
ینین طل 
اولماسئیدی اول بیلسین کی ،ساعد شوروی حکومت 
۱
ایندی مسکو دا اونا فاشیست دامغاسی وورمازدی.
سین اونا اعتمادی وار
سیدضیانین فکرینجه ساعد حکومتده قال بیلردی .چونکی مجل 
ندا
ایدی .تهرانا گلن تلقراملرین دا نئجه تشکیل اولونماغی مجلسه بللی ایدی .لکن ایرا 
ینین
ینین و »ایزوستیا« کیمی حکومت غزئت 
اوردوسو اولن بیر دولتین تلقراف آژانس 
نسوز
تلری دنیایا جار چکمهسی بونو ممک 
ندا گویا فاشیست حرکاتی حّقینده معلوما 
ایرا 
ائتدی .ساعد باشا دوشدی کی ،بوندان سونرا اونون حاکمّیتده قالماسی ایران اوچون
گؤزلهنیلمز نتیجهلر وئره بیلر .اونا گؤره استعفا حّقینده اؤز عریضهسینی شاها تقدیم ائتدی.
نهایت ،کافتارادزهنین بیاناتینا جواب اولراق سیدضیا بیلدیریردی :نفت امتیازلری
تلرین صلحّیتینه عاید مسأله
سین قرارینی سهو آدلندیرماق خارجی دول 
حّقینده مجل 
سین گویا
سین مستثنا حقوقودور؛ مجل 
دگیل .هر هانسی قراری تصویب ائتمک مجل 
ندا
ینین ایرا 
ساعدین و سیدضیانین تضییقی ایله قرار تصویب ائتمهسی شوروی نمایندهلر 
نلرین
یدیر کی ،بو قرار یالنیز خارجی قشو 
یدیر .خاطرلدیلمال 
ینین نتیجهس 
هدهلهمهلر 
ندا اولدوغو دور اوچون قّوهدهدیر.
ایرا 
او ،یازیردی» :منیم اطمینانیم وار کی ،اگر شوروی نمایندهلری دوشونولموش سیاست
۱
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تلر» ،تاس« آژانسی ،مسکو رادیوسی
یلر ،شوروی سفارتی ایله باغلی اولن غزئ 
یئریتسئید 
یلر ،اونلر حادثهلرین بئله
شلری تحقیر ائتمهسئید 
ایران اوچون مقّدس اولن آنلی 
نداکی موجود وضعّیتله اویغون
یلر« ۱.خارجی امتیازلرین ایرا 
گئدیشی ایله قارشیلشمازد 
گلمهمهسی حقده کافتارادزهنین فکرینه اعتراض ائدهرک سیدضیا قید ائدیردی :جناب
یلر کی ،اونلرین آدلرینی چکمک
یلری گرهک بیلئید 
کافتارادزهنین مصلحتچ 
کلری جنوب نفت امتیازی  ۲۶فوریه  ۱۹۲۱نجی ایل ) 7اسفند (۱۲۹۹
ایستهمهدی 
تلری
لین بیرگه بیانا 
ندا روزولت ،استالین و چرچی 
مقاولهسی امضالنان زماندا دا ،تهرا 
سین اؤز سهو قراری دگیشهجگینی تکلیف
اعلن ائدیلنده ده فعالّیت گؤرسهدیردی .مجل 
نلره سیدضیا بیان ائدیردی کی» ،ایران مجلسی سهو ائتمهمیشدیر و اؤز قرارینی سهو
ائد 
تده قورولن قاریشیق حکومت
یدیر« ...قوی  ۲۴ایل اّول رش 
آدلندیراراق دگیشمهمهل 
نلر...
)گیلن شوروی جمهورّیتی نظرده توتولور( تهلکهسی ایله بیزی قورخوتماسی 
نین( بؤلونمهسی
نین )مازندرا 
ندا عصیان تبلیغاتی و تهلکهسی ،یاخود طبرستا 
آذربایجا 
۲
نلر.
تهلکهسی ایله بیزی قورخوتماسی 
بسیز قالمادی ۲۶ .ژانویه  ۱۹۴5نجی ایلده ) ۶بهمن (۱۳۲۳
سیدضیانین بیاناتی جوا 
نین ایچ اوزی« آدلی
نین امضاسی ایله » پراودا« غزئتینده »تخریباتچی سیدضیاالدی 
وولی 
گنیش مقاله گئتدی .مقالهده سیدضیا شیطان و فتنهکار آدلندیریلدی .مقالهده اونون
بیاناتدا سؤیلهدیگی فکرلرین تکذیب ائدیلمهسینه جهد گؤرسهدیلیردی .لکن گتیریلن
نین فعالّیتی ایران
للر ائله ده ایناندیریجی دگیلدی .غزئت یازیردی :سیدضیاالدی 
دلی 
ینین قره صفحهسینی تشکیل ائدیر .معلوم اولدوغی کیمی  ۲۱فوریه  ۱۹۲۱نجی ایل
تاریخ 
ینین و اؤلکهده ۲۰
ینین بوغولماس 
) ۳اسفند  (۱۲۹۹کودتاسی ایله او ،مّلی آزادلیق حرکات 
ینین باشلنغیجینی قویدی .کودتادان سونرا
ینین قورولماس 
للیک رضاخان دیکتاتور رژیم 
ای 
سیدضیانین تشکیل ائتدیگی حکومتده رضاخان وزیر جنگ وظیفهسینی توتموشدی .لکن
ندان قاچدی.
ایکی دیکتاتور یول گئتمهدی و سیدضیا یئنی کودتادان سونرا ایرا 
خجهتلی حاضرلیقدان سونرا ایران ارتجاعسی اونی  ۲۹سپتامبر  ۱۹۴۳نجی ایلده )7
چو 
مهر  (۱۳۲۲طنطنهلی شکیلده اؤلکهیه گتیردی و ایکی گوندن سونرا ایسه یزد شهریندن
۳
مجلسه نماینده سئچدیردی.
یلیک کئچیریردی.
شوروی سیدضیانین غربله علقهسیندن جّدی ناراحتچ 
نین اونی مدافعه ائتمهیهجگینه شوروی ارخئین
لائدیجی مقامدا آمریکا و انگلستا 
ح ّ
دگیلدی .سیدضیانین حمایتینده اولن »رعد« روزنامهسی بئله بیر معلومات وئرمیشدی
ییه قارشی
ینین شورو 
کی ،گویا آمریکا جمهور رئیسی فرانکلین روزولت ساعد مراغهئ 
سیاستینی مدافعه ائدن مکتوب گؤندرمیشدیر» .کشور« روزنامهسی ایسه بیلدیرمیشدی
 ۱ـ »رعد« ۲۹ ،آذر . ۱۳۲۳
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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کی ،نفت امتیازی مباحثهلری شوروی ،انگلستان و آمریکا آراسینداکی اّتفاقی داغیدا بیلر و
ینین شوروی علیهینه اّتفاقینی فورملشدیرا بیلر ۴.بو مسأله ایله باغلی
کاپیتالیست اؤلکهلر 
قلرین آراسینی قیزیشدیریر .اونون پایتختی
» پراودا« غزئتی بیلدیریردی کی ،سیدضیا مّتف 
ینین اشغال منطقهسیندن اوزاق یئره( تکلیفی ده شوروی
دیگر یئره کؤچورمک )شورو 
ینین حّدتینه )عصبانّیتینه( سبب اولموشدو.
طرف 
نیندان خصوصی تاپشیریقل
ندا یارانمیش وضعّیتله علقهدار شوروی آذربایجا 
ایرا 
یلرین رهبری حسن حسنوف  ۱۳فوریه  ۱۹۴5نجی ایلده )۲۴
گؤندریلن سیاسی ایشچ 
بهمن  (۱۳۲۳میرجعفر باقروفا  ۶7صفحهلیک »جنوبی آذربایجان حّقینده آراییش«
ل ائدیلمهسی ضروری اولن
ندا ح ّ
گؤندرمیشدی .آراییشین سونوندا جنوبی آذربایجا 
ینین سیاستینه آیدینلیق گتیریلمهسی تکلیف ائدیلیردی .او،
مسألهلر صدالنیردی و شورو 
بلر .لکن
یلر چوخ بؤیوک ایش آپاری 
نیندان گؤندریلن ایشچ 
یازیردی :شوروی آذربایجا 
ینین سون مقصدینی بیلمیرلر و
بیر سیرا تدبیرلری گئچیرن زمان اونلر شوروی حاکمّیت 
یلره
نداکی رهبر ایشچ 
شلری تام حجمده گنیشلندیره بیلمیرلر» .بیزیم ایرا 
اونا گؤره ده ای 
سلرین عصرلیک ظلموندن
یسینه فار 
یدیر کی ،بیز آذربایجان اهال 
دقیق و آیدین دئییلمهل 
شلری بو استقامتده قورون.
قورتارماق ایشینده کؤمک ائتمهلییک .اونا گؤره ده بوتون ای 
ینین بوتون گئدیشی گؤرسهدیر کی ،آذربایجان خلقی فارس
نین تاریخی انکشاف 
ایرا 
یدیر .بئله کی ،ایران دولتی محو اولماق و داغیلماق عرفهسیندهدیر و
ظلموندن قوتارمال 
للیگی ساخلماق اقتداریندا دگیلدیر« .حسن حسنوف
اونون حکومتی استقللّیتی و مستق 
ینین مّلی
یس 
بلره باخمایاراق آذربایجان اهال 
بیلدیریردی کی ،بوتون جزا ،ترور و تعقی 
یدیر .لکن اونون
نین آیریلیب مستقل دولت اولماق ایدهسی چوخ گوجل 
سلری ،آذربایجا 
ح ّ
نیندان
ینین آزاد اولماسی تشّبثو شوروی آذربایجا 
ندا آذربایجان خلق 
فکرینجه ،ایرا 
یییق.
یلر طرفیندن قالدیریلمالی ایدی» .بیز بو ایشله چوخ یاخیندان باغل 
گؤندریلن ایشچ 
شلریمیزی بیردفعهلیک
ینین آزاد اولماسی بیزیم قاردا 
یس 
چونکی جنوبی آذربایجان اهال 
ینین انکشافی اوچون بؤیوک
محو اولماق تهلکهسیندن خلص ائدر ،بوتون آذربایجان خلق 
نالملل وضعّیتین ایندیکی آنی بو واجب
منظرهلر آچار .بیز بئله حساب ائدیریک کی ،بی 
ینین
ندا آذربایجان خلق 
یدیر .ایرا 
تاریخی وظیفهنی حیاتا کئچیرمک اوچون داها الوئریشل 
ینین قطعی اولراق دارماداغین اولماسی ایله بیر وقته
آزاد ائدیلمهسی هیتلر آلمان 
یلریندن کیمسه آغزیندان نسه
یدیر« .گؤرونور بو بارهده شوروی ایشچ 
دوشمهل 
ندا چئوریلیش
قاچیرمیشدی .اونا گؤره انگلیس کنسولو خبر وئریردی کی ،جنوبی آذربایجا 
مه ) اردیبهشت( آییندا اولجاقدیر .آراییشدا قید ائدیلیردی کی ،بو مسألهده دیپلوماتیک
نین آیریلیب
سلر هئچ وقت آذربایجا 
قلرا امید باغلماق اولماز .بئله کی ،انگلی 
دانیشی 
مستقل دولت اولماسینا و اورادا دموکراتیک جامعه قوروجولوغونا راضی اولمازلر.
نین آزادلیغی و اورادا تام دموکراتیک دولتین قورولماسی ،یاخود اونون شوروی
»آذربایجا 
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یدیر کی،
نینا بیرلشدیریلمهسی خلق عصیانی واسطهسی ایله حیاتا کئچیریلمهل 
آذربایجا 
نلر« .حسن حسنوف تکلیف ائدیردی کی،
یسیندا قالسی 
قلر باش وئرمیش فاکت قارش 
متف 
نلری چوخ محدوددور.
ینین امکا 
نداکی شوروی سفارت 
شلری گؤرمک اوچون تهرا 
بو ای 
نین منافعی ایله
تلر ساخلماغا بورجلودور .نه قدر کی ،تهرا 
ندا یاخشی مناسب 
سفیر تهرا 
نین منافعی بیر ـ بیری ایله ضدّیت تشکیل ائدیر ،بیزیم هر هانسی
جنوبی آذربایجا 
یلنیر .بو دا اؤز نوبهسینده
تدبیریمیز مرکزی ایران حاکمّیتی طرفیندن غضبله قارش 
نداکی
نلشدیریر و اونا گؤره ده سفیر بیزیم جنوبی آذربایجا 
سفارتین ایشینی چتی 
ندا بوتون بو
تدبیرلریمیزدن هئچ ده همیشه راضی قالمیر .عملی اولراق جنوبی آذربایجا 
شلر
شلر آلن رهبر یولدا 
یدان گؤستری 
شلره رهبرلیک ائتمک اوچون »بلواسطه باک 
ای 
قلری آلماقدان اؤتری
شلرین ضروری تاپشیری 
یدیر .همین یولدا 
قروپی تبریزده اولمال 
ییا آزاد شکیلده گئدیب گلمهسی اوچون مقصده اویغوندور کی ،اونلر نظامی خدمتده
باک 
ندن
فین اقامتگاهی قزوی 
ییئ 
نلر .بو مقصدله آرزو اولوناندیر کی ،آتاکیش 
حساب ائدیلسی 
ینین معاونی و دیگری واحد
شلردان بیری واحد فرماندهلر 
تبریزه گتیریلمهسی ،یولدا 
نلر«.
ینین معاونی تعیین ائدیلسی 
سیاسی شعبهسی رئیس 
ندا یاخشی حاضرلیقلی ،وجدانلی ،خلق
آراییشدا بیلدیریلیردی کی ،جنوبی آذربایجا 
یلر واردیر .اونلر هم حزب تودهنین رهبرلیگینده ،اتحادّیه
ایشینه صداقتلی خیلی ایشچ 
نلریندا ایشلهییرلر .اونلرا تام اعتبار ائتمک اولر .لکن
تشکیلتیندا ،هم ده دولت اورقا 
ینین سردبیری سیدجعفر
اونلرین سایی چوخ آزدیر» .اونا گؤره ده »آژیر« روزنامهس 
ندان تبریزه
پیشهوری ،روزنامه سردبیری شیلهور ،معّلم مالک کیمی آذربایجانلی لرین تهرا 
نیندان دا بیر نئچه
گتیریلمهسینه نایل اولماق لزمدیر .ضروری اولن آندا شوروی آذربایجا 
رهبر ایشچینی تبریزه آتماق لزم گلهجک«.
 ۱۹۴۴نجو ایلین دسامبریندا )آذر  (۱۳۲۲حسن حسنوف تهرانا گئتدیکده شوروی
نیندا بورژوا ـ دموکراتیک
سفیری ماکسیموف اشاره ائتمیشدی کی ،ایران آذربایجا 
فون
جامعهسی قورولماسی بارهده مسکودان گؤستریش وئریلمیشدیر .بو اشاره ،ماکسیمو 
ندان اولن نمایندهلره ارخهلنمهلی ایدی .لکن
سیندهکی آذربایجا 
فکرینه گؤره ایران مجل 
حسن حسنوف بو فکرین علیهینه ایدی .اونون فکرینجه بورژوا ـ دموکراتیک قورولوش
ل ائتمهدن
ندا ائله ده پوپولر دگیلدی .تورپاق مسألهسینی ح ّ
ایدهسی جنوبی آذربایجا 
نین آزادلیغی اوغروندا مبارزهیه جلب ائتمک اولماز .بو ایشده
یلری آذربایجا 
کندل 
نمایندهلره ارخهلنمگی ده او ،سهو حساب ائدیردی .بئله کی ،نمایندهلرین چوخو ایری
کلری وار ایدی.
نین دیگر یئرلرینده ده اونلرین تورپاق مل 
بلری ایدی .و ایرا 
تورپاق صاح 
نین آیریلیب مستقل دولت یاراتماق ایشینه رهبرلیک ائده
اونا گؤره ده اونلر آذربایجا 
ندا ان پوپولئر شعار
بیلمزلر .او قید ائدیردی کی» ،ایندیکی آندا جنوبی آذربایجا 
سلرین ظلموندن آزاد اولماسی ،دموکراتیک دولت قورولماسی و
یلرین فار 
آذربایجانل 
یدیر«.
ل ائدیلمهس 
ینین ح ّ
تورپاق مسألهس 
7۸

ینین گنیش
نین آزادلیغی اهال 
نهایت ،آراییشدا توصیه اولونوردو کی ،آذربایجا 
یلرا سؤیکهنن خلق حزبی
یلره ،صنعتکارلرا و ضیال 
کوتلهلرینه ـ فعلهلره )کارگر( ،کندل 
ملندیرمک
ینی و اونون رهبرلیگینی محک 
یدیر .خلق حزب 
واسطهسی ایله حیاتا کئچیریلمهل 
اوچون حسن حسنوف تکلیف ائدیردی کی ،هر آی اونا تخمینًا اون مین تومن ماّدی یاردیم
۱
گؤرستمک لزمدیر...

تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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دؤردونجو فصل

 (۱۳۲۴) ۱۹۴۵نجی ایلین یایی:
مسکونون قرارلری و جنوبی آذربایجان
قلر
یبهشت  (۱۳۲۴اوروپادا محاربه قورتاردی .مّتف 
 ۱۹۴5نجی ایلین مه آییندا )ارد 
ینین
غلبه چالدی .مهین  ۸ده ) ۱۸اردیبهشت( انگلیس ،ایران ،روس رادیولر 
ندا دا بؤیوک
قسیز تسلیم اولدوغو بیلیندی .غلبه ایرا 
نین دانیشی 
تلریندان آلما 
معلوما 
ینین آز قالیردی کی ،دؤرد ایلی
قلرین اؤلکهیه داخل اولماس 
یلندی .متف 
جله قارش 
سئوین 
تمام اولسون ۱۹۰7 .نجی ایلین  ۳۱اوت ) ۹شهریور  (۱۲۸۶انگلیس ـ روس مقاولهسیندن
سونرا ایکینجی دفعه ایدی کی ،ایران بئله آغیر وضعّیتله اوزلهشیردی (۱۳) ۲۰ .قرن
عرضینده اؤلکه ایکی شهریور هیجانینی یاشامیشدی.
یلرین اؤلکهدن چیخماسینا امیدلری
غلبه خبری ایران سیاسی دایرهلرینده خارج 
نین تسلیم اولماسی حقده معلومات آلینان گون ـ مهین  ۸ده )۱۸
آرتیرمیشدی .آلما 
ینین اوزهرینده انگلیس ،شوروی ،ایران،
ندا دولت بنالر 
یبهشت( ساعت  ۱7.۰۰ده تهرا 
ارد 
قلری قالدیریلدی .شهر واغزالی غلبه نشانی ایله بزهدیلدی .اهالی اؤز
آمریکا ،چین بایرا 
ینین اوزهرینده ایران بایراغینی آسماغا باشلدی .چوخلی آداملر آلینان معلوماتین
ائولر 
دوغرولوغونو مذاکره ائتمک اوچون شهر واغزالینا و توپخانا میدانینا توپلنیردی .همین
ینین فاصلهسیز
نین باشی اوزهریندن آتشبازلیق ،کارخانا و دمیر یول آنبار 
آخشام تهرا 
صوتی )سیریستووی( اسکیک اولمادی.
مهین  ۹دا ) ۱۹اردیبهشت( غلبه طنطنهسی دوام ائتدی .ایش یوخ ایدی .شهر آل ـ
ینین متنینی
الوان بزهدیلمیشدی .دئمک اولر کی ،بوتون ایران روزنامهلری تسلیم آکت 
سلری آراسیندا
نین عک 
لین ،رئیس جمهور تروم 
نین ،نخست وزیر چرچی 
مارشال استالی 
یلر .گوندوز ساعت  ۳ده محمدرضا شاه راه آهن سراسریه »بیرینجی درجهلی
درج ائتمیشد 
شرف مدالینی« تقدیم ائتمک اوچون واغزال گئتمیشدی .آخشام ساعت  7یه یاخین
گلرین سسی شهری باشینا
توپخانا میدانیندا یوز مینه قدر آدام توپلنمیشدی .آتیلن فشن 
گؤتورموشدی .گئجه ایران رادیوسی ایله شاهین چیخیشی وئریلدی .او ،دئییردی :اؤلکهنین
جغرافی وضعّیتی امکان وئرمهدی کی ،ایران سلحلی قّوهلری بلواسطه عمومی دشمنه
یدیر .بیز جبههیه
ینین غلبهده پایی جّد 
قارشی محاربهده اشتراک ائتسین ،لکن ایران خلق 
تلره وئردیک .بو ایشده اؤزی
للریمیزی بؤیوک دول 
خدمت اوچون دمیر و اوتوموبیل یو 
کلیک گؤرستدی .شاهنشاه
قلره جّدی کم 
نلیک چکن ایران خلقی بیزیم متف 
چتی 
تلری ایله
پلر واردیر کی ،اؤز حرک 
ینین سونوندا قید ائتدی :اؤلکهده معّین قرو 
چیخیش 
ایران دولتینی ضعیفلهدیر ،اؤلکهنی خرابهلیگه چئویرمک ایستهییرلر.
نین بوتون
مهین  ۹دا ) ۱۹اردیبهشت( غلبه بایرامی دئمک اولر کی ،جنوبی آذربایجا 
۸۰

شهرلرینده قید ائدیلدی .ائله همین گون سیدضیا بیلدیردی کی» ،غلبه ایله علقهدار
نین آزادلیغی
یسینی ترک ائتمهلی ،ایرا 
اولراق متفق اوردولری تعجیلی اولراق ایران اراض 
یدیر«.
للیگی تأمین ائدیلمهل 
و مستق 
یقلی بیات
غلبه بایرامینی ایران حکومت بحرانی شرایطینده قید ائدیردی .مرتض 
حکومتی  ۱۹۴5نجی ایلین آوریلینده ) ۲۸فروردین  (۱۳۲۴سقوط ائلهدی .اوزون
مالملکه )حکیمی(
مذاکرهلردن سونرا یئنی حکومتین تشکیل ائدیلمهسی  7۶یاشلی ابراهی 
تاپشیریلدی .مهین  ۱۳ده ) ۲۳اردیبهشت( حکومتین ترکیبی اعلن ائدیلدی .وقتی ایله
مالملک نخست وزیر و وزیر کشور
ینین حکیمی اولموش ابراهیم حکی 
قاجارلر سللهس 
ینین
یزاده ایله بیرلیکده »ترّقی« حزب 
وظیفهسینی توتدی .او ،سیدحسن تق 
ندهکی ایران سفیری
یلریندان بیری ایدی .حکومت تشکیل ائدیلنده لند 
یارادیج 
یزاده سانفرانسیسکو کنفرانسیندا ایران نمایندهلرینه رهبرلیک ائدیردی.
سیدحسن تق 
للی ایدی .مرکزی
تلرینا گؤره ابراهیم حکیمی انگلستانا می 
ینین معلوما 
نلر 
شوروی اورقا 
نده اولن »فراکسیون« )فراماسونری( گیزلی حزبین عضوی حساب ائدیلیردی .یئنی
لند 
حکومت کابینهسینده نادرمیرزا آراسته وزیر راه ،انوشیروان سپهبدی وزیر خارجه،
مالملک وزیر صنایع ،غلمحسین رهنما وزیر فرهنگ ،اللهیارخان صالح وزیر
عبدالحسن نج 
دادگستری ،ابراهیم زند وزیر جنگ ،اسماعیل مرزبان وزیر بهداری ،نصرالله خلعتبری وزیر
کشاورزی ،عبدالحسین هژیر وزیر دارایی ،حسنعلی هدایت و مصطفی عدل وزیر مشاور
سده یئنی
وظیفهلرینی توتدولر .مهین  ۱۳ده ) ۲۳اردیبهشت( ابراهیم حکیمی مجل 
حکومتین برنامهسینی اعلن ائتدی .یئددی بنددن عبارت اولن حکومت برنامهسی اساسًا
ملندیریلمهسینه ،اقتصادی ،وئرگی
ینین محک 
تلر 
قلر آراسیندا دوستلوق مناسب 
نل متف 
ایرا 
)مالیات( ،بودجه و سایر مسألهلره حصر ائدیلمیشدی.
نداکی شوروی،
ینین ایلک خارجی سیاست آددیمی تهرا 
ابراهیم حکیمی حکومت 
ندان چیخاریلماسی
ینین ایرا 
نلر 
بؤیوک بریتانیا ،آمریکا سفیرلرینه موافق اؤلکهلرین قشو 
ینین
نین وزیر خارجهسی انوشیروان سپهبد 
بارهده یادداشت تقدیم ائتمک اولدو .ایرا 
یبهشت (۱۳۲۴
شوروی سفیری ماکسیموفا وئردیگی  ۱۹مه  ۱۹۴5نجی ایل ) ۲۹ارد 
تاریخلی ۱۱۱7 ،ساییلی یادداشتدا دئییلیردی :محاربهنین قورتولماسی مناسبتی ایله
کلرینی بؤیوک
ینین تبری 
اورهکدن سئوینیریک .اؤزوموزه بورج بیلیریک کی ،ایران حکومت 
قلرین قهرمان اوردوسو ایله بیرلیکده دشمنین قوّهلرینی ازمیش ،آلمان اوردوسونو
متف 
نل
ینین قدرتلی اوردوسونا چاتدیراق .ایرا 
قسیز تسلیم اولماغا مجبور ائتمیش شورو 
دانیشی 
ینین اشاغیداکی
کله ایران حکومت 
تلری تصویب ائتم 
شوروی آراسیندا مهربان مناسب 
تعالینیزین نظرینیزه چاتدیریریق:
فکرینی و خواهشینی ذا 
بئله کی ،اوروپادا محاربه رسمًا باشا چاتمیشدیر .محاربهنین نتیجهسی اولراق
کله اؤلکهده عادی ـ دینج
نداکی موجود وضعّیتی ساخلماغا احتیاج دویولمور .تئزلی 
ایرا 
ینین ارادهسینی افاده ائدهرک
یلیگینی و ایران خلق 
وضعّیتی برقرار ائتمگین ضرور 
۸۱

ینین
یسینده سیزین دولتینیزین سلحلی قّوهلر 
بیلدیریریک کی ،آرتیق ایران اراض 
قلرین غلبهسینه
ساخلنماسینا هئچ بیر احتیاج یوخدور .آلمان ایله محاربهده بیزیم متف 
ینین روحونا اویغون اولراق ایران
یاردیم مقصدی ایله امضالنمیش اوچ دولت مقاولهس 
یسینی ترک ائتسین.
حکومتی خواهش ائدیر کی ،شوروی سلحلی قّوهلری ایران اراض 
ینین نظرینه
نلری شوروی دولت 
شوروی سفیریندن خواهش ائدیلیردی کی ،یوخاریدا دئییل 
یلیغینی
ینین راض 
ینین بو مسأله ایله باغلی اؤز حکومت 
یئتیرسین و ایران وزیر خارجهس 
تلر دا عین ایله بو مضموندا
چاتدیرسین .بریتانیا و آمریکا سفیرلرینه تقدیم ائدیلن یادداش 
ینین اؤلکهنین شمالیندان آسانلیقل
ایدی .لکن ایران سیاسی دایرهلری شورو 
ینین اشتهاسینی
یلر .آلمان اوزهرینده غلبه شورو 
چیخاجاغینی فکرلشمکده یانیلیرد 
بلیک دورنه قدم
خیلی آرتیرمیشدی .شرقی اوروپا غلبهسیندن سونرا شوروی توسعهطل 
قویوردی» .سویوق محاربه«نین )جنگ سرد( ایستی نفسی یاخین و اورتا شرقی،
خصوصیله ایران و تورکیهنی ده ایسیتمکده ایدی.
شلر چتینلشدی.
ندا ای 
 ۱۹۴5نجی ایلین ژوئن ده )خرداد  (۱۳۲۴جنوبی آذربایجا 
نلشمگه باشلدی .بیر طرفدن ابراهیم حکیمی حکومتی
ندا یئنی حکومت بحرانی دری 
ایرا 
استعفا وئرمیشدی ،دیگر طرفدن یئنی تعیین ائدیلمیش نخست وزیر 7۰ ،یاشلی محسن
سین مخالفت آزلیغی و
سدن رأی اعتماد آل بیلمهمیشدی .مجل 
صدر ) صدرالشراف( مجل 
یلر .اونلر
حزب توده نخست وزیر وظیفهسینه محسن صدرین نامزدلیگینی مدافعه ائتمیرد 
سده
ینین و مجل 
یلر .سیدضیا طرفدارلر 
صلردن بیری حساب ائدیرد 
صدری مرتجع شخ 
سدن رأی اعتماد آلماق مسألهسی
مخالفت چوخلوغون جّدی جهدلرینه باخمایاراق مجل 
ایکی آیا قدر یوباندی .محسن صدر رضاشاه دورونده عدلیه وزیری ایشلهمیشدی .اونون
ینین رضاشاها وئریلمهسی حقوقی جهتدن اساسلندیریلمیشدی.
دورونده مازندران دوزنلیگ 
او ،محمدعلی شاه دورونده قانون اساسی و دموکراسی اوغروندا مبارزه آپاریب روسّیهنین
تلرین استنطاق ایشینی آپارمیشدی .محض
کلیگی ایله حبس ائدیلمیش دموکرا 
کم 
نلرین چوخو باغ شاهدا کوللـهلنمیشدی.
کلیگی ایله حبس اولونا 
صدرین کم 
سده مخالفت
شاهل گؤروشده دکتر مصدق آچیق شکیلده بیلدیرمیشدی کی ،مجل 
شلرله مشغول اولوب تئز ـ تئز حکومت کابینهلرینی دگیشیرلر .بیز
چوخلوغی غیرسالم ای 
اعلیحضرتدن خواهش ائدیریک کی ،صدره اؤز نامزدلیگینی گئری گؤتورمک بارهده امر
۱
وئرسین.
نلشدیگی دورده شوروی آذربایجانی وزیر خارجهسی
ینین گرگی 
ندا حکومت بحران 
ایرا 
ییئفه گؤستریش وئرمیشدی کی ،شمالی و جنوبی آذربایجان حّقینده تعجیلی
محمود عل 
آراییش حاضرلسین .شوروی وزارتخارجهسینه گؤندریلن  ۲۱صفحهلیک آراییشدا هر ایکی
ثلری اولدوغو ،اخلق،
ندا عین خلقین یاشادیغی ،عین مدنّیتین و تاریخین وار 
آذربایجا 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۱۰5ورق . ۱۸
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یلیگی و سایر مسألهلر اساسلندیریلمیشدی .جنوبی
معیشت ،معنوّیت ،ادبّیات عین 
۱
نین قورتولوشی اوچون الوئریشلی شرایطین یئتیشدیگی وورغولنمیشدی.
آذربایجا 
خ سایلی
فون مسکووا چو 
 ۱۹۴5نجی ایلین ) (۱۳۲۴یازیندا میرجعفر باقرو 
نین
ینین  ۱۰دا ) ۲۰خرداد( شورای وزیرا 
تلری اؤز نتیجهسینی وئردی .ژوئن آی 
مراجع 
نین شمالیندا شوروی صنعتی مؤسسهلری تشکیل ائدیلمهسی حقده«
صدری استالین »ایرا 
نی
گیزلی قراری امضالندی .قراردا صحبت تبریزده و دیگر شهرلرده شوروی آذربایجا 
ینین
ینین یارادیلماسیندان گئدیر .باکی کارامل فابریک 
ینین شعبهلر 
صنعتی مؤسسهلر 
ینین شعبهسی
ندا قند کارخاناسی ،باکی باشماق فابریک 
یآذربایجا 
شعبهسی اولراق جنوب 
کیمی تبریزده ایلده یوزمین جوت باشماق استحصال ائدن باشماق فابریکی ،باکی
ینین شعبهسی اولراق تبریزده توخوجو ـ ایپلیک فابریکی ،آذربایجان
منسوجات کومبینات 
ینین شعبهسی اولراق تبریزده جوراب تریکوتاژ فابریکی ،شکی ایپک
تریکوتاژ کومبینات 
تده ایپک فابریکی یارادیلمالی ایدی .بو مؤسسهلرین
ینین شعبهسی اولراق رش 
کومبینات 
نلرله ،متخصص کارگر کادرلری ایله ،استحصالت
تیکیلمهسی ،اونلرین مهندس ـ تکنیسی 
ینین موافق وزارتخاناسینا تاپشیریلمیشدی .قید
رهبرلری ایله تأمین ائدیلمهسی شورو 
ائدیلن مؤسسهلر اوچون آوادانلیق )لوازم( گوندریلمهسی ایشی اّول اوکتوبر  ۱۹۴5نجی ایله
قدر ) ۹مهر  (۱۳۲۴باشا چاتمالی ایدی .شوروی آذربایجانی کشاورزی وزیری جعفروفا،
خواربار صنایعی مسئولی آدامیانا تاپشیریلیردی کی ،تعجیلی اولراق قند کارخاناسینا لزم
نلشدیرمک و
اولن خاممال ذخیرهسینی اؤیرنمک ،قند جوغوندوری اکین ساحهلرینی معّی 
نلر.
صلر گؤندرسی 
گنیشلندیرمک اوچون جنوبی آذربایجانا متخص 
ییئفه تاپشیریلیردی کی ،تبریزده
ینین صدری تیمور قل 
قراردا آذربایجان خلق شوراس 
و دیگر یئرلرده تیکیلهجک مؤسسهلر اوچون تورپاق ساحهسی )عرصه( آیریلماسی
ل ائتمک مقصدی ایله اؤز نمایندهلرینی ایرانا اعزام ائتسین .اّتفاق
مسألهسینی ح ّ
ینین اّولیندن ) ۱۰مرداد(
کمیسرلیگیندن طلب ائدیلیردی کی ۱۹۴5 ،نجی ایلین اوت آی 
ینین
ینین برآوردی مالّیه ادارهس 
گئج اولمایاراق تیکیلهجک مؤسسهلرین تخمینی خرج 
ینین استحصال گوجی ایله باغلی
نلر .بیر آی عرضینده قند کارخاناس 
تصویبینه وئرسی 
فلرینی خلق شوراسی ادارهسینه تقدیم ائتمهلی
شوروی خواربار صنایعی ادارهسی اؤز تکلی 
ایدی .شوروی مالّیه رئیسی زوئریئفه تاپشیریلیردی کی ،تقدیم ائدیلمیش تخمینی خرج
ینین
اوزره قراردا نظرده توتولن مؤسسهلری مالّیهلشدیرسین .دولت طرح و برنامه ادارهس 
ندا
تلرده جنوبی آذربایجا 
صدری ووزنئسئنسکی ایسه اوچونجو و دؤردونجو قسم 
تیکیلهجک مؤسسهلر اوچون لزم اولن بوتون لوازم و تکنیکی شوروی آذربایجانی اوچون
شلری
آیریلمالی ایدی .شوروی آذربایجانی وزارت داخلهسینه اجازه وئریلمیشدی کی ،ای 
صلرین یول
سرعتلندیرمک اوچون بو قرارین اجازهسی ایله باغلی ایرانا اعزام اولونان شخ 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۱۰۸ورق  ۱ـ . ۲۱
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یلشدیریب
سندلرینی دولت تهلکهسیزلیگی ادارهسی و آذربایجان پارتیا تشکیلتی ایله راض 
ل ائتسین .ان نهایت ،بو قرارین اجراسینا رهبرلیک ائتمک آذربایجان خلق کمیسرلیگی
ح ّ
۲
فین اوزهرینه قویولموشدی .شوروی خلق کمیسرلر
ییئ 
ینین صدری تیمور قل 
شوراس 
نین یاخین گلهجکده شوروی
ینین  ۱۰ژوئن )۲۰خرداد( قراری جنوبی آذربایجا 
شوراس 
نینا بیرلشدیریلمهسیندن خبر وئریردی.
آذربایجا 
آرتیق شوروی وزارتخارجهسینه و آذربایجان کمونیست )بالشویک( پارتیاسی مرکزی
ل ائتمک اوچون
کمیتهسینه تاپشیریلمیشدی کی ،جنوبی آذربایجان مسألهسینی ح ّ
ینین  ۱۱ده ) ۲۱خرداد (۱۳۲۴
نلر ۱۹۴5 .نجی ایلین ژوئن آی 
فلر حاضرلسی 
تکلی 
ندا
ینین جنوبی آذربایجا 
آذربایجان کمونیست )بالشویک( پارتیاسی مرکزی کمیتهس 
نلریندا مستقل حرکاتین تشکیل ائدیلمهسی حّقینده
ینین دیگر استا 
نین شمال 
ایرا 
۱
ینین لیحهسی باخیلماق اوچون ویاچیسلو مولوتوفا و کافتارادزهیه وئریلمیشدی.
قرار 
تلرده مذاکره ائدیلمک اوچون کرملین
ایلکین مذاکرهلردن سونرا قرار لیحهسی یاخین وق 
رهبرلیگینه پایلنمیشدی .بونونل برابر دولت مدافعه کمیتهسی شوروی وزارتخارجهسی،
یلرینه
تین مسئول ایشچ 
شوروی آذربایجانی رهبرلیگینه ،شوروی نفت وزارتخاناسینا و آذنف 
شلرین
نشناسی ای 
تله باغلی زمی 
نین شمالیندا نف 
گؤستریش وئرمیشدی کی ،ایرا 
فلر اساسیندا ژوئن
نلر .آلینان تکلی 
فلرینی وئرسی 
گؤرولمهسی اوچون تعجیلی اولراق تکلی 
نشناسی ـ
تله باغلی زمی 
نین شمالیندا نف 
ینین  ۲۱ده ) ۳۱خرداد( استالین »ایرا 
آی 
ینین  ۹۱۶۸سایلی قرارینی امضالدی.
شلری حّقینده« دولت مدافعه کمیتهس 
کشفّیات ای 
نین
» سون درجه مخفی« مهری ایله قبول ائدیلمیش بو سندده قراره آلینیردی :ایرا 
شلرینی آپارماق اوچون شوروی نفت
نشناسی ـ کشفّیات ای 
شمالیندا نفتلی ساحهلرده زمی 
نین شمالیندا
ینین نزدینده هیدروژئولوژی اداره یاراتسین .ایرا 
وزارتی » آذنفت« بیرلیگ 
شلرینی گؤرمک اوچون نفت وزارتخاناسی بایباکوف و
نفت زمین شناسی ـ کشفّیات ای 
یلری
تین« رهبرلیگی سلیمان وزیروفا تاپشیریلسین کی ،نفت صنایعی ایشچ 
»آذنف 
نده کی
آراسیندان لزم اولن قدر قازما )حّفاری( و کشفّیات دستهلری تشکیل ائدیب قزوی 
شوروی اوردوسو قرارگاهیندا یارادیلمیش هیدروژئولوژی بؤلمه آدی آلتیندا اونلری معّین
۲
نلر.
اولونموش ایش یئرلرینه گؤندرسی 
ینین قرارینا اساسًا ایرانا هیدروژئولوژی بؤلمه آدی آلتیندا
دولت مدافعه کمیتهس 
شلرینی
نشناسی نقشهکشی و ژئوفیزیکی کشفّیات ای 
گؤندریلن نفتچی دستهلری قازما ،زمی 
شلرینی آپارماق اوچون  ۱۰دزگاه ،اوجملهدن  ۳ایستگاه
یلر .درین قازما ای 
گؤرمهلی اید 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۱۰۶ورق  ۸ـ . ۱۰
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۹۰ورق  ۶ـ . ۸
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۱۰۴ورق . ۱
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شلرینی آپارماق اوچون ۴
دزگاهی شاهی ،بندر شاه ،میانهیه درین صخرهلرده قازما ای 
استاسیونار دزگاه شاهی ،بولقارچای ،خوی ۳ ،متحرک قازما دزگاهی بندرشاه ،بابلسر،
نشناسی نقشهبردارلیغی آپارماق اوچون
ییه گؤندریلمهلی ایدی .درین صخرهلرده زمی 
پهلو 
ترکیبینده  ۱۰دسته اولن بؤیوک بیر اکتشاف قروپی گرگان چؤلونده ،اشرف ،شاهی ،آمل،
لده ایشلهمهلی ایدی .ژئوفیزیکی کشفّیات
خّرماباد ،بولقارچای ،جلفا ،زنجان ،تبریز و اردبی 
شلرینی آپارماق اوچون ترکیبینده اوچ دسته اولن بیر اکتشاف قروپی ترکمنستان
ای 
سرحدیندن توتموش آذربایجان سرحدینه قدر گرگان چؤلونده ،مازندران و رشت
دوزنلیگینده ایشلهمهلی ایدی .نیکولی بایباکوف و سلیمان وزیروفا قطعی اولراق
ینین اّولیندن) ۱۰شهریور  (۱۳۲۴گئج
تاپشیریلمیشدی کی ۱۹۴5 ،نجی ایلین سپتامبر آی 
اولمایاراق وسایل و لوازم قید ائدیلن یئرلره آپاریلمالی ،سپتامبر )شهریور( آییندا قازما و
شلری باشلمالی ایدی.
کشفّیات ای 
نشناسی
ینین اّولینه قدر ) ۱۰مرداد( قازما و زمی 
ینین وزارت نفتی اوت آی 
شورو 
دستهلرینی قزوینه اعزام ائتمهلی ،اوت آیی عرضینده وسایل ایرانا گؤندرمهلی ایدی .خارجی
ییه گلن
تجارت مسئولی میکویانا گؤستریش وئریلمیشدی ایران واسطهسی ایله شورو 
یلریندا )خرداد ـ تیر(
کلردن  ۱5۰ماشینی ۱5 ،تراکتوری ژوئن ـ ژوئیه آ 
یو 
ینین فرماندهی تولئنئف جنوبی
هیدروژئولوژی دسته اوچون آییرسین .قافقاز جبههس 
نده و دیگر یئرلرده خدمت و یاشاییش بنالری ایله
یلری قزوی 
آذربایجانا اعزام ائدیلن نفتچ 
نشناسی کشفّیات،
نین شمالیندا قازما ،زمی 
تأمین ائتمهلی ایدی .عین زماندا ایرا 
ینین تهلکهسیزلیگینی تأمین ائدیلمهسی مسألهسی ده
یلر 
کارتوقرافی )نقشهبردار( ایشچ 
شلری آپارماق اوچون دولت مدافعه
ژنرال تولئنئفه تاپشیریلیردی و بوتون بو ای 
ینین قرارینا اساسًا شوروی وزارت مالّیهسی  ۱۹۴5نجی ایلین اوچونجو و دؤردونجو
کمیتهس 
ینین هیدروژئولوژی ادارهسینه
ربعونده ) ۱۳۲۴نجو ایلین یای و پاییزیندا( »آذنفت« بیرلیگ 
تلیق ایران ریالی آییرمالی ایدی.
 ۸میلیون مانات ،او جملهدن  ۲میلیون  ۴۰۰مین مانا 
شلر وزارتینه اجازه وئریلمیشدی کی ،نفت ایشی ایله باغلی
شوروی آذربایجانی داخلی ای 
ل ائتسین.
یلرین خارجی اعزامّیت ،یول و سرحد سندلرین ح ّ
ایرانا اعزام ائدیلن ایشچ 
نین سرانجامی ایله ملکوف ـ پاشایئف هیدروژئولوژی ادارهنین رئیسی ،حیدروف
استالی 
ندهکی شوروی اوردوسو قرارگاهی نزدینده هیدروژئولوژی بؤلمهنین رئیسی کورنیئف
قزوی 
ینین مهندس
ایسه اونون معاونی تصویب ائدیلمیشدی .هیدروژئولوژی بؤلمهنین فعله قّوهس 
نین شمالیندا قازما و
للشدیریلمهسی ،اونون ایرا 
ینین تکمی 
یلر 
ـ تکنیکی ایشچ 
طله تأمین
ینین آپاریلماسی اوچون دزگاه و وسای 
شلر 
نشناسی کشفّیات ای 
زمی 
فون اوزهرینه قویولموشدی.
فون و سلیمان وزیرو 
ینین بوتون مسئولّیتی بایباکو 
ائدیلمهس 
ینین  ۲۱ژوئن  ۱۹۴5نجی ایل تاریخلی ) ۳۱خرداد (۱۳۲۴
دولت مدافعه کمیتهس 
ینین سونونجو ـ  ۱۱نجی بندینده دئییلیردی» :آذربایجان کمونیست )بالشویک(
قرار 
ینین کاتبی میرجعفر باقروفا بیر وظیفه اولراق تاپشیریلسین
پارتیاسی مرکزی کمیتهس 
۸5

کلیک گؤسترسین و
ینین هیدروژئولوژی ادارهسینه هرطرفلی کم 
کی » ،آذنفت« بیرلیگ 
۱
شلرینه نظارتی حیاتا کئچیرسین«.
تله باغلی ژئولوژی کشفّیات ای 
نین شمالیندا نف 
ایرا 
ندا ،رشت دوزنلیگینده بؤیوک نفت و
شلر نتیجهسینده گرگان چؤلونده ،مازندرا 
آپاریلن ای 
ینین اولدوغو تصدیق ائدیلدی .میرجعفر باقروف اوچون حاضرلنمیش آراییشدا
قاز ذخیرهلر 
ندا نفت اؤزونو بروزه وئرمهدی .لکن ژئولوژی کشفّیات
گؤرسهدیلیردی» :جنوبی آذربایجا 
ندا اؤرگهنیلن صخرهلر تورکّیهنین،
شلری نتیجهسینده معّین اولوندو کی ،جنوبی آذربایجا 
ای 
یدیر .جنوبی
ینین صخرهلری ایله عین 
نین نفتلی ساحهلر 
قین و جنوبی ایرا 
عرا 
تلرا ،هرطرفلی کشفّیات
ینین ایلکین اولراق مختلف ژئولوژی تدقیقا 
یس 
نین اراض 
آذربایجا 
۲
شلرینه چوخ بؤیوک احتیاج واردیر.
ای 
ینی تلهسدیرن مسألهلردن بیری  ۱۹۴5ایلین
نفت آختاریشی مسألهسینده شورو 
نین شمالیندا و شمالشرقینده توپو ـ
سلرین تهرا 
آوریلینده )اردیبهشت  (۱۳۲۴انگلی 
شلرینه باشلماسی اولموشدو .دماوند داغیندان  ۱۶کیلومتر شرقده لر
ژئولوژی آختاریش ای 
قلری توپو ـ ژئولوژی هیدرولوژی
سلرین آپاردی 
یلری درهسینده انگلی 
و جاجرودچا 
نین سو ایله تجهیز ائدیلمهسی ایله علقهلندیریلیردی .آختاریش
شلر رسمًا تهرا 
آختاری 
ینین دعوت ائتدیگی
شلرینی  ۱۹۴۴نجو ایلین اوت آییندا )مرداد  (۱۳۲۳ایران حکومت 
ای 
کلیگی
ینین کم 
ندا اولن بریتانیا طّیارهلر 
» آلکساندر قیب« انگلیس شرکتی آپاریردی .ایرا 
قلشدیریلیر .دیگر طرفدن
نشناسی خریطهسی دقی 
ینین زمی 
نین شمال 
ایله بیر طرفدن تهرا 
شلری
تلر آپارماق اوچون دؤرد انگلیس قورغولری ایله قازما ای 
نشناسی تدقیقا 
زمی 
نشناسی ،بریتانیا سلطنتی
آپاریلیردی .ایشه رهبرلیک ائتمک مشهور انگلیس زمی 
ینین کئچمیش مدیری
شلر دپارتمان 
نشناسی آختاری 
جمعّیتین نایب رئیسی ،بریتانیا زمی 
سلری بئله معلومات وئریردی کی ،بریتانیا
ییه تاپشیریلمیشدی .شوروی جاسو 
ادوارد بئیل 
سبردارلیغی
شلرینی و هوایی عک 
ینین توپوقرافیک ای 
اوردوسو طرفیندن تهران منطقهس 
» آلکساندر قیب« شرکتینه قطعّیا دخلی یوخدور .لر و جاجرود درهلریندهکی تدقیقات
نشناسین اشتراکی شوروی
شلرینده انگلیس اوردوسونون و بئیلی کیمی مشهور زمی 
ای 
ینین
یلرین سو ذخیرهس 
ینین فکرینجه ،هئچ ده آدلری چکیلن چا 
جاسوسلوق ادارهلر 
ندان
سلرین تهرا 
سلری انگلی 
اؤرگنیلمهسی ایله باغلی دگیلدی .بونو شوروی نظامی جاسو 
ینین باشلنغیجی
للرینه نفوذ ائتمهس 
تله زنگین خزرین جنوب ساح 
شمالشرقه دوغرو نف 
۳
تلندیریلیردی.
کیمی قیم 
ینین  ۲۱ژوئن  ۱۹۴5نجی ایل تاریخلی )۳۱
کله ،دولت مدافعه کمیتهس 
بئلهلی 
شلر بئله بیر فکر سؤیلهمگه اساس وئریر
خرداد  (۱۳۲۴قراری و بو قرارل باغلی گؤرولن ای 
نل باغلی
یلیکده ایرا 
نل و عموم 
ینین جنوبی آذربایجا 
کی ،نفت مسألهسی شورو 
 ۱ـ یئنه اورادا ،ورق . ۳
 ۲ـ یئنه اورادا ،ورق  ۱۰۳ـ . ۱۰۴
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۳ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۱۰۱ورق  ۹۶ـ . ۹۸
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سیاستینده باشلیجا عامله چئوریلمیشدی .نفت اوغروندا مبارزه  ۱۹۴5نجی ایلین
ندا سیاستینی قطعی اولراق
یده جنوبی آذربایجا 
ژوئیهسینده )تیر  (۱۳۲۴شورو 
نلرینده )تیرین اورتالریندا( آذربایجان کمونیست
نلشدیریردی .ژوئیهنین ایلک گو 
معّی 
ینین کاتبی میرجعفر باقروف مسکووا چاغریلدی.
) بالشویک( پارتیاسی مرکزی کمیتهس 
ینین
آیین  ۶سیندا ) ۱5تیر( عموم اّتفاق کمونیست )بالشویک( پارتیاسی مرکزی کمیتهس 
ینین دیگر
نین شمال 
سیاسی بوروسی اوزون تردیدلردن سونرا »جنوبی آذربایجان و ایرا 
نلریندا مستقل حرکاتین تشکیلی اوزره تدبیرلر حّقینده« گیزلی قرار قبول ائتدی.
استا 
نین ترکیبینده آذربایجانا گنیش حقوقلی مّلی مختارّیت وئریلمهسی اوزره
قراردا ایرا 
شلرینه باشلنماسی مقصدهاویغون ساییلیردی .عین زماندا گیلن ،مازندران،
حاضرلیق ای 
نلریندا مستقل حرکاتین گنیشلندیریلمهسی نظرده توتولوردی.
گرگان و خراسان استا 
ندا مستقل حرکاتدا رهبرلیک ائتمک مقصدی ایله »آذربایجان دموکرات
جنوبی آذربایجا 
نین آذربایجان
فرقهسی« یارادیلمالی ایدی .بو فرقهنین یارادیلماسی حزب تودة ایرا 
ینین بوتون طبقهلریندن مستقل
ینین کؤکلی شکیلده دگیشدیریلمهسی و اهال 
شعبهلر 
ینین جلب ائدیلمهسی یولو ایله اولمالی ایدی .سیاسی بورونون
حرکاتین طرفدارلر 
یسی
نین کرد اهال 
ینین  ۳نجو بندینده عین ایله بئله سیاستین شمالی ایرا 
قرار 
نلردا مّلی مختارّیت یارادیلماسی اوغروندا مستقل
یسینده آپاریلماسی و کرد استا 
ایچر 
۱
حرکاتین تشکیلی و حمایه ائدیلمهسی نظرده توتولوردی.
ندا مسقل حرکاتا رهبرلیک ائتمک اوچون تعجیلی اولراق تبریزده مسئول
آذربایجا 
ینین باش
تلرینی تبریزدهکی شورو 
یلر قروپی یارادیلمالی و اونلر اؤز فعالّی 
ایشچ 
یلر .بو قروپا عمومی رهبرلیک ائتمک میرجعفر
للوغو ایله علقهلندیرمهلی اید 
کونسو 
باقروفا و یعقوبوفا تاپشیریلیردی.
ینین  5نجی بندینده آذربایجان
سیاسی بورونون  ۶ژوئیه ) ۱5تیر( تاریخلی قرار 
کمونیست ) بالشویک( پارتیاسی مرکزی کمیتهسینه )باقروف و ابراهیموفا( تاپشیریلیردی
ندا انتخاباتین کئچیریلمهسی اوزره
کی ۱5 ،نجی انتخابات ایران مجلسینه جنوبی آذربایجا 
نلر .اشاغیداکی شعارلر اساسیندا مستقل حرکاتین
شلرینی گنیشلندیرسی 
حاضرلیق ای 
ینین نماینده سئچیلمهسی تأمین ائدیلمهلی ایدی:
طرفدارلر 
یلره تورپاق پایی آیریلماسی و
کلری حسابینا کندل 
کلرین مل 
آ ـ خالصه و بؤیوک مال 
نمّدتلی اوجوز وام وئریلمهسی؛
اونلرا اوزو 
ینین
ب ـ مؤسسهلرده ایشین برپاسی و گنیشلندیریلمهسی ،عین زماندا یول چکیلیش 
شسیزلیگین لغو
شلر واسطهسی ایله ای 
گنیشلندیریلمهسی ،هابئله دیگر اجتماعی ای 
ائدیلمهسی؛
پ ـ شهرلرین آبادلشدیریلماسی و اهالی نین سو ایله تأمین ائدیلمهسی؛
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۹۰ورق . ۴

۸7

یلشدیریلماسی؛
ینین یاخش 
شلر 
ت ـ بهداری ای 
جلر اوچون استفاده
ینین محّلی احتیا 
صهس 
یدن آز اولمایان ح ّ
ث ـ مالیاتین یوزده الل 
ائدیلمهسی؛
قلرین و طایفالرین حقوقی برابرلیگی :آذربایجان ،کرد ،ارمنی و آسوری
ج ـ مّلی آزلی 
بلر آچیلماسی ،کتاب و روزنامه نشر ائدیلمهسی؛ دادگاه و محّلی مسألهلرین
للرینده مکت 
دی 
ینین ،او جملهدن پلیس و
ینین آنا دیلینده آپاریلماسی؛ استان ادارهلر 
شلر 
کارگزارلیق ای 
ژاندارمانین محّلی مّلی قّوهلردن تشکیل ائدیلمهسی؛ محّلی اؤزونواداره اورقانی کیمی استان،
ینین یارادیلماسی؛
نلر 
شهرستان و شهر انجم 
۱
یلشدیریلماسی.
ینین کؤکلی شکیلده یاخش 
تلر 
چ ـ شوروی ـ ایران مناسب 
ینین سیاسی بوروسونون
عموم اّتفاق کمونیست )بالشویک( پارتیاسی مرکزی کمیتهس 
ینین،
للر 
ندا استقللچی حرکاتین فّعا 
قراریندا نظرده توتولوردی کی ،جنوبی آذربایجا 
یمدافعهسی مقصدی ایله شبه نظامی دستهلر
صلرین اؤزون 
ییه طرفدار اولن شخ 
شورو 
ینین
حلرل سلحلندیریلسین .قرارین بو بند 
کلی سل 
یارادیلسین و اونلر خارجی مار 
فل بیرلیکده نیکولی بولقانینه تاپشیریلیردی .سونراکی بئش بندده
اجراسی میرجعفر باقرو 
نل مدنی تبلیغات ایشینی
صحبت مدنی ـ کوتلهوی تدبیرلردن گئدیردی .جنوبی آذربایجا 
ینین یارادیلمالی،
نل مدنی علقه جمعّیت 
نینین ایرا 
گوجلندیرمک اوچون شوروی آذربایجا 
تلری« جمعّیتی تأسیس ائدیلمهلی ایدی کی،
ینین دوس 
ن 
تبریزده » شوروی آذربایجا 
ندا بو جمعّیتین شعبهلری فعالّیت گؤرستمهلی ایدی.
نین بوتون شهرلرینده و گیل 
آذربایجا 
ندا
آذربایجان کمونیست )بالشویک( پارتیاسی مرکزی کمیتهسینه تاپشیریلیردی کی ،ایرا 
یدا آیلیق مصّور مجّله و داها اوچ یئنی غزئت نشرینی تشکیل ائتسین.
یاییلماق اوچون باک 
نشرّیات و پولیقراف بیرلیگینه گؤستریش وئریلمیشدی کی ،جنوبی آذربایجان دموکرات
ینین چاپخاناسینی یاراتماق اوچون آذربایجان کمونیست )بالشویک( پارتیاسی
فرقهس 
ینین سرانجامینا اوچ مسطح چاپ ماشینی وئرسین .قرارا گؤره شوروی
مرکزی کمیتهس 
ندا ۳۰
یدا نشر ائدیلهجک مصّور مجّلهنی و جنوبی آذربایجا 
خارجی تجارت وزارتخاناسی باک 
مین عمومی تیراژل چیخاجاق اوچ یئنی روزنامهنی کیفّیتلی کاغاذل تأمین ائتمهلی ایدی.
سیاسی بورونون قراریندا نظرده توتولن تدبیرلری حیاتا کئچیرمک اوچون ایرانا اعزام
فون نظارتی ایله شوروی
صلره میرجعفر باقرو 
ائدیلهجک و تئز ـ تئز گئدیب گلهجک شخ 
نی وزیر داخلهسی اجازه وئرمهلی ایدی .ان نهایت ،سون اولراق گؤرسهدیلیردی
آذربایجا 
ندا استقللچی حرکاتی مالّیهلشدیرمک و  ۱5نجی مجلسه انتخاباتدا
کی ،جنوبی آذربایجا 
اوغور قازانماق اوچون آذربایجان کمونیست )بالشویک( پارتیاسی مرکزی کمیتهسی یانیندا
بیر میلیون مانات ) آلتی میلیون هشتاد آلتی مین دؤرد یوز ایگیرمی یئددی ریال ،اوتوز
بئش دینار( حجمینده خصوصی فوند تأسیس ائدیلمهلی ایدی .سونونجو مسأله ایله باغلی
میرجعفر باقروف هله مسکودا اولندا شوروی دولت بانکی سیاسی بورونون قراریندا نظرده
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توتولن بیر میلیون مانات پولی بانکین آذربایجان خزانهسینه  ۲۴۰۱۱نمرهلی ارز حسابینا
ینین مدیری پئتروف ژوئیهنین ۱7
کؤچورموشدو .شوروی دولت بانکی آذربایجان خزانهس 
ده ) ۲۶تیر( میرجعفر باقروفا یازیردی :ارز وئریلمهسی یالنیز سیزین یازیلی
شلرینیز ،یاخود سیزین صلحّیت وئردیگینیز شخصین سرانجامی ایله منیم
گؤستری 
طرفیمدن حیاتا کئچیریلهجکدیر .بو حسابدا اولن ارز عملّیاتی سون درجه مخفی قایدادا
۱
آپاریلجاقدیر.
فون ژوئیهنین  ۹دا ) ۱۸تیر(
سیاسی بورونون قراریندان اوچ گون سونرا ولدیمیرو 
ینین گوجلنمهسی« آدلی گنیش
ندا مرتجع عنصرلرین فعالّیت 
» پراودا« غزئتینده »ایرا 
ینین روحوندان ایرهلی گلیردی و اونون
مقالهسی چیخدی .مقاله  ۶ژوئیه ) ۱5تیر( قرار 
سصدا دوغوردو.
ندا بؤیوک عک 
للشماسینا ایدئولوژی حاضرلماق ایدی .همین یازی ایرا 
رئا 
ندا چیخان »نبرد«» ،ظفر«» ،رهبر«» ،داد«» ،فرمان«» ،آژیر« روزنامهلری اونو
تهرا 
نین داخلی
فارس دیلینده نشر ائتدی .حکومته یاخین اولن روزنامهلر »پراودا«نی ایرا 
شلرینه قاریشماقدا گناهلندیریر ،حزب تودهنین یگانه دموکراتیک قّوه حساب
ای 
ینین اورقانی
یلر» .اراده خلق« حزب 
فون سهوی حساب ائدیرد 
ائدیلمهسینی ولدیمیرو 
نین داخلی قورولوشوندان
اولن »رعد امروز« روزنامهسی یازیردی» :شوروی حکومتی ایرا 
ینین اجتماعی قورولوشونو تنقید ائتمگه
ائله ده راضی دگیل .اگر ایران روزنامهلری شورو 
یلیغینا سبب اولر.
ینین ناراض 
باشلسا ،بو شورو 
اونا گؤره ده ایران خلقی ایران حکومتینی تنقید ائدن »پراودا« غزئتیندن
ینین سیاستینی و موضعینی عکس
یدیر» .پراودا« ایسه شوروی حکومت 
شکایتلنمکده حقل 
فون مقالهسی شوروی
ائتدیریر« ۲.بیر سیرا روزنامهلر بئله حساب ائدیرلر کی ،ولدیمیرو 
ینین یادداشتینا شوروی
ندان چیخاریلماسی بارهده ایران حکومت 
ینین ایرا 
نلر 
قشو 
یدیر .ایران حکومتیندن ناراضی و شوروی ایله یاخشی
ینین ایلک رسمی جواب 
حکومت 
فون مقالهسینی حقلی ساییرلر .اونلرین فکرینجه،
تلرده اولن روزنامهلر ولدیمیرو 
مناسب 
ینین ،سیدضیانین
تلر 
ییه غیرصمیمی مناسب 
ینین شورو 
بو مقاله ایران حکومت 
ینین سردبیری
ینین نتیجهسی ایدی .سید جعفر پیشهور 
یشوروی ،تخریباتچی بیانات 
آنت 
شلرین وضعّیتیندن
ندا ای 
اولدوغو »آژیر« روزنامهسی بیلدیریردی» :شوروی دایرهلری ایرا 
ینین صمیمی ،مناسبتینه شبهه ائدیر» .پراودا«
یدیر .اونلر ایندیکی ایران رهبرلر 
ناراض 
یسی
شلرین فّعال اشتراکچ 
یشوروی ای 
نین مشهور مرتجعی ،آنت 
نخست وزیر صدری ایرا 
نل شوروی آراسیندا
یدیر .اونون نخست وزیر تعیین ائدیلمهسی ایرا 
آدلندیرماقدا حقل 
شلریندن
نین ایچ ای 
تلری ایله ضدّیت تشکیل ائدیر .شوروی دایرهلری ایرا 
دوستلوق مناسب 
ینین استعفاسیندان سونرا ایران حکومتی
یدیرلر .سهیل 
ناراضی قالماقدا تمامیله حقل 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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ملندیرمک اوچون کیچیک بیر آددیم بئله
یلیقلی آنلشمانی محک 
شوروی ایله قارش 
نین نفوذلو روزنامهلریندن اولن »کیهان« دا» ،آژیر«ین موضعینی مدافعه
آتماییب« .ایرا 
ائدیردی» .کیهان« »پراودا«نین بئله بیر فکرینه حق قازاندیریردی کی ۱۹۴۳ ،ـ ۱۹۴۴
ندا کئچیریلن انتخاباتی دموکراتیک حساب ائتمک
للرده ) ۱۳۲۲ـ  (۱۳۲۳ایرا 
نجو ای 
نلر و اوغرولر قروپی
اولماز .روزنامه یازیردی» :گرهک »پراودا« دئیئیدی کی ،ساتقلی 
۱
بلر«.
للرینه کئچیری 
خلقین بوتون حّقینی اؤز ا 
تلیگینه سبب اولدو.
ینین جّدی ناراح 
»پراودا«نین مقالهسی ایران سیاسی دایرهلر 
سین تعجیلی
ژوئیه )تیر( آییندان دوام ائدن حکومت بحرانینا سون قویماق اوچون مجل 
نلیگینی،
اجلسی چاغریلدی .رئیس مجلس طباطبایي نمایندهلره وضعّیتین چتی 
یلیگینی ایضاح ائتدی .حزب توده
صدرالشراف حکومتینه رأی وئرمگین ضرور 
کله،
نلر محسن صدر حکومتینه رأی وئردی .بئلهلی 
فراکسیونوندان باشقا بوتون فراکسیو 
سدن رأی اعتماد آلدی .محمدرضا شاه درباردا نخست وزیر صدرالشرافی و
حکومت مجل 
ینین
نداکی وضعّیتی مذاکره ائتدی .محسن صدر حکومت 
اونون وزیرلرینی قبول ائدیب ایرا 
ملندیرمک اولدو.
نلرینی محک 
ندا حکومت اورقا 
ملریندان بیری آذربایجا 
ایلک آددی 
ملندیرمک اوچون شوروی علیهینه اولن محتشمی تبریزه شهردار
آذربایجانا نظارتی محک 
ندا مرکزی حاکمّیت طرفداری اولن
تعیین ائدیلدی .بونونل ایران حکومتی آذربایجا 
فلتمک ایستهییردی ۲.عین ایله
نین علیهینه اولن حرکتی ضعی 
قّوهلری بیرلشدیرمک ،تهرا 
یدا جنوبی آذربایجان
ینین اورتالریندا )تیرین آخرلری( باک 
همین وقتده ،یعنی ژوئیه آی 
کلشدیریلمهسی بارهده تدبیرلر پلنی مذاکره
قلرین گئرچ 
اوزره خصوصی تاپشیری 
ائدیلیردی .میرجعفر باقروف عموم اّتفاق کمونیست )بالشویک( پارتیاسی مرکزی
ینین آردینجا ایکی تلقرام گؤندرمیشدی .ژوئیهنین
ینین کاتبی مالینکوفا بیر ـ بیر 
کمیتهس 
شلری
ندا ای 
 ۱۴ده ) ۲۳تیر( گؤندریلن تلقرامدا خواهش ائدیلیردی کی ،جنوبی آذربایجا 
ینین بیرینجی کاتبی ،دربند شهر پارتیا
نداکی شوروی سفارت 
گنیشلندیرمک اوچون تهرا 
ییئف تبریزه باش کنسول تعیین ائدیلسین .او،
ینین کئچمیش کاتبی علی عل 
کمیتهس 
ینین رئیسی میخائیل سیلین ایشه
یازیردی :من مسکودا اولندا وزارتخارجهنین کادر ادارهس 
قلرین عهدهسیندن گله بیلمهدیگینه گؤره
ضعیف رهبرلیک ائتدیگینه ،وئریلن تاپشیری 
فین دگیشدیریلمهسی مسألهسینی قالدیردی .او،
تبریزدهکی باش کنسول ماتوئیئ 
ندا بیزیم سفارتیمیزین
فی عوض ائدهجک بیر نئچه نفر نامزدین ،او جملهدن تهرا 
ماتوئیئ 
۳
فین آدینی چکدی .سؤزسوز کی ،چوخ اوغورلی نامزددیر .بونون
ییئ 
بیرینجی کاتبی عل 
فدان خواهش ائدیردی کی،
آردینجا گؤندریلن ایکینجی تلقرامدا میرجعفر باقروف مالینکو 
ینین تبلیغات و تشویقات
عموم اّتفاق کمونیست )بالشویک( پارتیاسی مرکزی کمیتهس 
 ۱ـ یئنه اورادا ،ورق . ۱5
 ۲ـ »پراودا« ۱۹ ،اوت  ۲۸) ۱۹۴5مرداد .(۱۳۲۴
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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نل
ییا اعزام ائتسین .جنوبی آذربایجا 
فی قیسا مّدته باک 
ینین رئیسی آلکساندرو 
ادارهس 
ینین معلوم
ینین و خلق کمیسرلری شوراس 
باغلی سیاسی بورونون ،دولت مدافعه کمیتهس 
ینین اوزهرینه مهم وظیفهلر قویموشدی .بوتون بو وظیفهلری
قرارلری شوروی آذربایجان 
للشدیرماق استقامتینده آذربایجان پارتیا تشکیلتی تدبیرلر پلنی حاضرلمیشدی و
رئا 
الکساندروف دا بو پلنین مذاکرهسینه دعوت ائدیلیردی.
» قطعی شکیلده مخفی« مهری ایله حاضرلنمیش تدبیرلر پلنیندا آذربایجان
ینین تعیین
ینین تاریخ 
سین انتخابات 
ینین یارانماسی ۱5 ،نجی مجل 
دموکرات فرقهس 
ینین یارادیلماسی ،استقللچی
تلری« جمعّیت 
ینین دوس 
ائدیلمهسی » ،آذربایجان شورو 
ینین
نلر 
ینین یارادیلماسی ،مطبوعات اورقا 
حرکاتین تشکیل ائدیلمهسی ،ایالت انجمن 
تشکیلی و سایر مسألهلر اؤز عکسینی تاپمیشدی .سندده گؤرسهدیلیردی» :تعجیلی اولراق
ییا گتیریلمهسی تشکیل ائدیلسین.
قلر اوچون باک 
شین دانیشی 
پیشهوری و کامبخ 
ینین
قلرین نتیجهسیندن آسیلی اولراق حزب تودهنین آذربایجان ایالت کمیتهس 
دانیشی 
ییا گتیریلمهسی نظرده توتولسون ۱.بیر آی عرضینده تبریزده و
نین دا باک 
صدری پادگا 
ینین تشکیلت کمیتهسینی یاراتماق اوچون مختلف
یئرلرده آذربایجان دموکرات فرقهس 
یلر
کلر ،روحان 
یلر ،تاجرلر ،کیچیک و اورتا مال 
بلرده اولن نفوذلو ضیال 
دموکراتیک حز 
نلردان نامزدلر سئچیلمهلی ایدی .تبریزده
یسیندن ،هابئله هئچ بیر حزبده اولمایا 
ایچر 
ینین قورولماسی بارهده چاغیریشی »خاور
یارادیلن تشکیلت کمیتهسی آذربایجان فرقهس 
نو«» ،آژیر«  » ،جودت« روزنامهلرینده و آیریجا اعلمّیه فورموندا نشر ائدیلمهلی ایدی.
بلرین فّعال عضولری
چاغریشین میدانا چیخماسیندان سونرا حزب تودهنین و دیگر حز 
ینین کمیتهلری تأسیس ائدیلمهلی ایدی .حزب توده
حسابینا آذربایجان دموکرات فرقهس 
ینین کمیتهلرینه
ینین مکانیکی اولراق آذربایجان دموکرات فرقهس 
تلر 
تشکیل 
لوئریلمز حساب ائدیلیردی .حزب تودهنین تبریز ایالت کمیتهسینه توصیه
چئوریلمهسی یو 
ینین چاغریشینی مذاکره ائدیب مدافعه ائتسین
ائدیلیردی کی ،آذربایجان دموکرات فرقهس 
ینین بوراخیلماسی حقده قرار قبول ائتسین .یالنیز بوندان سونرا
تلر 
و حزب توده تشکیل 
ینین تشکیلت عضوی اول بیلردی.
یلر آذربایجان دموکرات فرقهس 
کهنه فرقهچ 
ینین تشکیلت کمیتهسی یارادیلدیقدان سونرا
تبریزده آذربایجان دموکرات فرقهس 
اردبیل ،رضائیه ،خوی ،میانه ،زنجان ،مراغه ،مرند ،مهاباد ،ماکو ،قزوین ،رشت ،پهلوی،
ساری ،شاهی ،گرگان و مشهدده تعجیلی اولراق اونون محّلی کمیتهلری تأسیس ائدیلمهلی
ینین برنامه و نظامنامهسی حاضرلنمالی،
ایدی .بو مّدتده آذربایجان دموکرات فرقهس 
۲
تشکیلت کمیتهسی تبریزده فرقهنین »آذربایجان سسی« آدلی روزنامهنی یاراتمالی ایدی.
ندا استقللچی حرکاتین انکشافی آذربایجانا گنیش حقوقلی
جنوبی آذربایجا 
مختارّیت وئریلمهسی اوغروندا مبارزهیه سؤیکنمهلی ایدی» .شوروی آذربایجانی
 ۱ـ یئنه اورادا ،ورق . ۹
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لدؤنومونده
للیک ای 
نینین  ۲5ای 
ینین یارادیلماسیندا شوروی آذربایجا 
تلری« جمعّیت 
دوس 
ییا گلمیش نمایندهلردن استفاده ائتمک نظرده توتولوردو.
باک 
یلری و
نلرین ایشچ 
ندا اولن شوروی کنسولو ،فرمانده و پادگا 
جنوبی آذربایجا 
ینین گنیش طبقهلرینی »شوروی آذربایجانی
جمعّیتین ایشینه جلب ائدیلمهلی ایدی .اهال 
نلشدیرماق اوچون مطبوعاتدان استفاده ائدیلمهلی و شوروی
تلری« جمعّیتینه یاخی 
دوس 
نیندا خلق تصرفاتی ،مدنّیت و اینجهصنعت )هنرهای زیبا( ساحهسینده الده
آذربایجا 
یلیگی
ینین تاریخی عین 
یس 
ائدیلمیش اوغورلر ،هابئله جنوبی و شمالی آذربایجان اهال 
یلر وئریلمهلی ایدی .ژوئیهنین سونوندا ) ۹مرداد( بو استقامتده ایلک عملی
بارهده یاز 
آددیم آتیلدی .آذربایجان کمونیست )بالشویک( پارتیاسی مرکزی کمیتهسی مسکودا قبول
اولونموش  ۶ژوئیه ) ۱5تیر( قرارینا اویغون اوت )مرداد( آییندان باشلیاراق جنوبی
ندا پخش اولماق اوچون عرب الفباسی ایله ماهانه ادبی ـ اجتماعی مصّور
آذربایجا 
ینین نشری بارهده قرار قبول ائتدی .رسول رضا مجّلهنین مسئول
»آذربایجان« مجّلهس 
سردبیری ،مهدی حسین سردبیر معاونی ،صمد وورغون ،میرزا ابراهیموف ،احد یعقوبوف،
ینین عضولری تصویب ائدیلدی .اّول ژانویه
ییئف شورای سردبیر 
حسن حسنوف ،رضا قل 
 ۱۹۴۶نجی ایله قدر ) ۱۱دی  (۱۳۲۴مجّله اوچون  ۲7۶مین مانات بودجه آیریلدی.
ینین
»آذربایجان« ین مدیری سلیمانوفا تاپشیریلمیشدی کی» ،آذربایجان« مجّلهس 
ندا »وطن یولوندا«
وقتینده و کیفّیتله چیخماسینی تأمین ائتسین .مجّله جنوبی آذربایجا 
غزئتی ادارهسی واسطهسیله پخش ائدیلمهلی ایدی ۱.اوت )مرداد( آییندا »آذربایجان«
ینین ایلک سایی چاپدان چیخدی .بو نومرهده صمد وورغون ،میرزا ابراهیموف،
مجّلهس 
یریا ،بالش آذراوغلی ،علی فطرت ،یحیی شیدا،
کالشعرا بهار ،محمد ب 
ی ،مل 
جعفر جّبارل 
گلی ،سلیمان
عب 
یاکبرزاده )گلگون( ،نگار رفی 
میرمهدی چاووشی ،مدینه دلبازی ،مدینه عل 
قین اثرلریندن نمونهلر
ییئف ،رسول رضا ،عزیز صاد 
رستم ،علی واحد ،الیاس افند 
ندا علمی فکرین انکشاف تاریخیندن« آدلی
فون »آذربایجا 
وئریلمیشدی ،حیدر حسینو 
چوخ ماراقلی مقالهسی چاپ اولونموشدو ۱۹۴5 ۲.نجی ایلده ) ۴ـ  (۱۳۲۳آذربایجان
ینین  5و  ۱۹۴۶نجی ایلده ) 5ـ  ۱۲ (۱۳۲۴نومرهسی چاپدان چیخمیشدی.
مجّلهس 
بیرینجی نومره ایله مقایسهده تدریجًا مجّلهنین سیاسی یؤنومی داها دا گوجلندیریلمیشدی.
 ۱۹۴5نجی ایلده ) (۱۳۲۴چاپدان چیخمیش  ۳نجو نومرهده مجّلهنین مسئول سردبیری
نیندا یاشایان
رسول رضا »مّلی شعور و مّلی افتخار« مقالهسینده یازیردی» :ایران آذربایجا 
یلر بو خلقین مّلی شعورونون
ینین یئتیردیگی عالم ،یازیچی و انقلبچ 
آذربایجان خلق 
آرتماسیندا ،اونون آزادلیق و استقللّیت یولوندا آپاردیغی مبارزهده چوخ بؤیوک خدمت
یلریندا محمدسعید اوردوبادی ،فریدون ابراهیمی،
گؤرستمیشدیر« .مجّلهنین سونراکی سای 
ینین سون
اسماعیل حسینوف ،عّباسی ،جعفر خندان ،نخجوانی ،جهانشاهلو ،غلم محمدل 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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للرده ) ۲5ـ (۱۳۲۴
یلری درج اولونموشدور ۴۶ .ـ  ۱۹۴5نجی ای 
درجه ماراقلی یاز 
ینین بوتون موجود اولدوغو دورده ان
بوراخیلمیش »آذربایجان« مجّلهسی شوروی حاکمّیت 
ماراقلی و مّلی منافع باخیمیندان ان اهمّیتلی نشر اورقانی ایدی .البّته ،بو مجّلهنین هر
نین اجتماعی ـ سیاسی ،مدنی ،ادبی حیاتی ،تاریخی
ساییندا جنوبی و شمالی آذربایجا 
یسی ،مجّله جنوبی آذربایجان اوچون بوراخیلدیغیندان
بیرلیکده احاطه اولونموشدو .ایکینج 
بلریندن بیر قدر
ینین طل 
یس 
نیندا حکم سورهن حاکم بالشویک ایدئولوژ 
شوروی آذربایجا 
ینین کؤکلی منافعی ،طالعی و تاریخی ایله باغلی اساسلی
یایینا بیلیر ،آذربایجان خلق 
مسألهلره توخونا بیلیردی .بوتؤو وطن ،عین خلق ،واحد مّلت مرامی دئمک اولر کی،
یلریندا »سردار مّلی
»آذربایجان« ین هر ساییندان دویولوردو .مجّلهنین مختلف سای 
نینین گؤرکملی
یسی شاه اسماعیل«» ،ایران آذربایجا 
ینین بان 
ستارخان«» ،صفوی دولت 
دموکراتی شیخ محمد خیابانی«» ،قیرخ ایل بوندان اّول نشر اولونموش»آذربایجان«
سالدین تبریزی و اونون علمه دایر نظرّیهلری«» ،قوسی
مجموعهسی حّقینده«» ،شم 
ینین نشر اولونموش شعرلری«» ،خطیب تبریزی و اونون اثرلری« ،اورمیه جامع
تبریز 
ینین محرابی حّقینده«» ،میرزا محمدباقر خلخالی«» ،حاجی مهدی شکوهی«
مسجد 
کیمی چوخ دگرلی مقالهلر درج اولونموشدو .تصادفی دگیلدیر کی ،جنوبداکی
اوغورسوزلوقدان سونرا ۱۹۴۶ ،نجی ایلین دسامبریندا )آذر » (۱۳۲5آذربایجان«
ینین نشری ده دایاندیریلدی.
مجّلهس 
نل باغلی مطبوعات
 ۱۹۴5نجی ایلین ژوئیه )مرداد  (۱۳۲۴آییندا جنوبی آذربایجا 
تلرینی و کاغاذ تجهیزاتینی سازمان وئرمک اوچون صمد وورغون و
ینین تشکیلی جه 
ایش 
یلر .میرجعفر باقروف عموم اّتفاق کمونیست
سلیمان رحیموف مسکو شهرینه اعزام ائدیلد 
) بالشویک( پارتیا مرکزی کمیتهسینه ،اّتفاق وزیرلرینه ،روسیه فدراسیونونون دولت نشریات
ینین سون قرارینا اویغون
بلردا پارتیا مرکزی کمیتهس 
ینین مدیرینه یازدیغی مکتو 
بیرلیگ 
ندا نشریاتین تمهلینی سازمان وئرمک اوچون تعجیلی اولراق ۳
اولراق جنوبی آذربایجا 
مسطح چاپ ماشینی ،هر فصل اوچون  ۲۹تون روزنامه کاغاذی ۴/5 ،تون مجّله کاغاذی،
شلر گؤرمک اوچون  ۱۲۰۰ورق کلسه
 ۱۲۰۰ورق مجّلهنین جلدی اوچون کاغاذ ،هنری ای 
کاغاذی و سایرین گؤندریلمهسینی خواهش ائدیردی ۱.اعزامّیت مّدتینده صمد وورغون و
ینین،
سلیمان رحیموف جنوبی آذربایجان اوچون نظرده توتولموش نشریات تکنیکی وسایل 
فون بولقانینه
ییا گؤندریلمهسینه نایل اولدولر .میرجعفر باقرو 
کاغاذین و دیگر وسایلین باک 
جواب اولراق قیزیل اوردونون باش سیاسی ادارهسی ژوئیه )مرداد( آییندا جنوبی
یفایر ۱۰۰ ،بلندگو5۰۰ ،
ندا استفاده ائتمک اوچون  ۳۰رادیو گیرندهسی ۱5 ،آمپل 
آذربایجا 
قرامافون و سایر تکنیکی آوادانلیق گؤندردی .عین زماندا قیزیل اوردو باش قرارگاهی
یسیندا مسأله قالدیریلدی کی ،جنوبی آذربایجان اوچون اؤز شتات واحدلری ایله
قارش 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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بیرلیکده حرکت ائدن سینما ماشینی دا آیریلسین.
ژوئیه ) مرداد( آییندا داها بیر مهم حادثه باش وئردی .مسکودان قئییتدیکدن سونرا
ینین عضوی ،مجلس
فون تاپشیریغی اوزره حزب تودهنین مرکزی کمیتهس 
میرجعفر باقرو 
ینین صدری
ینین نمایندهسی کامبخش ،حزب تودهنین تبریز ایالت کمیتهس 
شورای مّل 
ینین سردبیری سیدجعفر
صادق پادگان ،روزنامهنگار شبستری» ،آژیر« روزنامهس 
یلر .مذاکرهلر زمانی قرارا آلیندی کی ،یئنی
ییا گتیرد 
ینی گیزلی شکیلده باک 
پیشهور 
یارادیلن آذربایجان دموکرات فرقهسینه موقتی اولراق پیشهوری رهبرلیک ائتسین.
میرجعفر باقروف بو گؤروش بارهده استالینه یازیردی» :اونلرل شخصی صحبتدن سونرا
بیرینجی دور اوچون آذربایجان دموکرات فرقهسینه رهبرلیک ائتمک دموکراتیک دایرهلرده
ینین سردبیری سیدجعفر
نداکی »آژیر« روزنامهس 
بؤیوک نفوذی و حرمتی اولن ،تهرا 
۲
ییه تاپشیریلدی«.
پیشهور 
قلر بارهده میرجعفر باقروف سیاسی بورونون  ۶ژوئیه )۱5
یدا آپاریلن دانیشی 
باک 
ینین یئرینه یئتیریلمهسینه مسئول اولن کرملین رهبرلیگی ویاچیسلو مولوتوف،
تیر( قرار 
لورئنتی بئریا و گئورکی مالینکوفا دا گؤندرمیشدی .گزارشده گؤرسهدیلیردی :پیشهوری
یدیر .شوروی
ینین کئچمیش عضو 
نیندا دوغولوب .کمونیست پارتیاس 
ایران آذربایجا 
نیندا اوزون مّدت مسئول پارتیا ـ شورا وظیفهلرینده چالیشیب ۱۹۲7 .نجی ایلده
آذربایجا 
) (۱۳۰۶کومینترن طرفیندن ایرانا گؤندریلیب .رضاشاه حکومتی طرفیندن حبس ائدیلن
پیشهوری  ۱۰ایل حبسدن سونرا آزاد ائدیلمیشدیر .میرجعفر باقروف یازیردی» :اونون
یده یاشاییر .اونلردان بیری قیزیل اوردودادیر ،طّبی خدمت
ایکی دوغما قارداشی شورو 
ندان و تبریزدن
تلری ایله برابر بو فاکت دا تهرا 
یدیر« ۳.گؤرونور بوتون دیگر کیفّی 
کاپیتان 
ینین
یسیندن آذربایجان دموکرات فرقهسی رهبرلیگینه پیشهور 
چاغیریلن آداملر ایچر 
سئچیلمهسینده معّین رول اوینامیشدی.
یلره خبر گؤندریلمیشدی کی ،حزب تودهنین آذربایجان
نداکی ایشچ 
جنوبی آذربایجا 
دموکرات فرقهسینه چئوریلمهسینده بیر ساعت دا یوبانماق اولماز .تبریزده »چوبان« آدی
نقرامدا قید ائدیلیردی کی ،بیزیم اوردولرین
آلتیندا فعالّیت گؤسترن رئزیدانت بورودان تلفو 
یده ،خصوصیله تبریز استاندارلیغی طرفیندن شوروی تدبیرلرینه قارشی
یئرلشدیگی اراض 
علر آرادان قالدیریلمیشدیر .توصیه ائدیلیردی کی ،ایلک
احتمال اول بیلهجک بوتون مان 
یلری اؤز طرفینیزه چکین.
کلری ،تاجرلری ،ضیال 
یلری ،مال 
گوندن مترّقی روحان 
نقرامدا یازیلیردی» :بوتون تدبیرلر اعلن ائدیلنه قدر حزب تودهنین مرکزی کمیتهسی
تلفو 
تلر واسطهسی
نداکی بیزیم تشکیل 
طرفیندن هئچ بیر نمایندهنی یاخین بوراخمایین .تهرا 
ایله هر شئیی ائدین کی ،بیزیم تدبیرلر اعلن ائدیلدیکدن سونرا حزب تودهنین مرکزی
۱

 ۱ـ یئنه اورادا ،ورق . ۶
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ،۹۰ورق . ۱۹
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ندا حیاتا کئچیردیگینیز تدبیرلری ،او
ندا و شمالی ایرا 
کمیتهسی سیزین جنوبی آذربایجا 
۱
نلر«.
ینین یارادیلماسی تمامیله مدافعه ائتسی 
جملهدن آذربایجان دموکرات فرقهس 
نقرامی احد یعقوبوف ،یئمئلیانوف ،ماتوئیئف،
رئزیدانتا گؤستریش وئریلیردی کی ،تلفو 
ینین عضوی ژنرال ماژور روسوفا
ییئف و  ۴نجی اوردونون نظامی شوراس 
آقا سلیم آتاکیش 
ییئف ،محمد
معروضه ائتسین .عین زماندا میرزا محمدوف ،باقر سیدزاده ،احد باقرزاده ،قل 
ندا اولن دیگر شوروی ایشچی لرینی معلوماتلندیریب حیاتا کئچیریلن
شریفوف و ایرا 
تدبیرلره جلب ائتمک گؤستریشی ده وئریلمیشدی.
ندا خصوصی
شلرین گلمهسی جنوبی آذربایجا 
بیردن ـ بیره چوخلی گؤستری 
ینین
نلر 
یلر و تهلکهسیزلیک اورقا 
نلر ،یوکسک رتبهلی نظام 
تاپشیریقل ایشلهی 
یلر اوروپادا محاربه
شلری اوچون گؤزلهنیلمز اولموشدو .خصوصیله نظام 
امکدا 
یلر.
کله گؤزلهییرد 
قلرینی صبرسیزلی 
ییه قاییداجا 
قورتولدوقدان سونرا شورو 
یلرین گوجلو
ینین یارانماسی ایله باغلی مسألهلر تودهچ 
آذربایجان دموکرات فرقهس 
یلنمیشدی و حزب تودهنین مرکزی کمیتهسی بوتون واسطهلرله بو
مقاومتی ایله قارش 
یلیق الده ائدیلمیشدی کی،
یلر .باکی گؤروشونده راض 
شلری پوزماغا چالیشیرد 
ای 
تلرینا اول بیلهجک تهلکه ایله باغلی تبریزدن کنارا
پیشهوری و پادگان حیا 
تلری
نلر .لکن پادگان حزب تودهنین مرکزی کمیتهسی ایله یارانمیش ضدّی 
چیخماسی 
ندا ایشین ضعیف سازمان
ملمک اوچون تهرانا گئتمیشدی .جنوبی آذربایجا 
تنظی 
وئریلمهسی ،حزب توده ایله باغلی یارانمیش مناقشه میرجعفر باقروفی حوصلهدن
چیخارمیشدی .یئمئلیانوف ،حسن حسنوف ،میرزا ابراهیموفا ووردوغو تلقرامدا او ،یازیردی:
ییئف باشا
ییئف ،ژنرال روسوف و نورمحمد قل 
گؤرونور احد یعقوبوف ،آقاسلیم آتاکیش 
یدیر و اونا گؤره جلد حرکت ائتمک لزمدیر شبهه یوخدور
دوشمورلر کی ،هر ساعت قیمتل 
کی ،بیزیم تدبیرلرین قطعی علیهداری حزب تودهنین مرکزی کمیتهسی دئییلن قوروم
کلر کی ،آداملری بیزدن
اولجاقدیر .اونلر قصدًا هر جور مناقشه ،ضدّیت تؤرهدهج 
شلرا بیلدیرمک لزمدیر و
نلر .بو بارهده یوخاریدا آدلری چکیلن یولدا 
اوزاقلشدیرسی 
یدیر:
اونلردان طلب ائدیلمهل 
یدیر؛
ندان تبریزه ساغ و سلمت گتیریلمهل 
 ۱ـ تعجیلی اولراق پادگان تهرا 
صلردن هئچ بیریسی
 ۲ـ بیزیم طرفیمیزدن رهبرلیک اوچون نظرده توتولموش شخ 
یدیر )اطمینان
کیمین طرفیندن چاغریلماسیندان آسیلی اولمایاراق تهرانا گئتمهمهل 
کلر(؛
یوخدور کی ،اونلری اورادا محو ائتمهیهج 
یدیر؛
یلری محافظه ائدیلمهل 
 ۳ـ یئنی حرکاتین بوتون رهبر ایشچ 
قلر اوچون اردبیل ،خوی ،ماکو ،اورمیه،
 ۴ـ نه قدر ممکندور تئز تبریزدن دانیشی 
مراغه ،پهلوی ،رشت شهرلرینه و اگر ممکن اولسا دیگر شهرلر و منطقهلره چوخلی آداملر
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه ۸۹اشاره  ۹5ورق 5۹
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یدیر؛
گؤندریلمهل 
یدیر؛
 5ـ فرقهنین یئنیدن قورولماسی ،تشکیل و سندلشدیریلمهسی سرعتلندیریلمهل 
یدیر؛
 ۶ـ یئنی روزنامهلرین یارادیلماسی سرعتلندیریلمهل 
 7ـ سیز اؤزونوز ،یعنی حسن حسنوف ،میرزا ابراهیموف و یئمئلیانوف سیزه
۱
یسیز«.
تاپشیریلن تدبیرلرین حاضرلنماسینی سرعتلندیریلمهل 
نداکی بؤیوک بریتانیا ،آمریکا دیپلوماتیک
ژوئیه ) تیر( آییندا جریان ائدن حادثهلر ایرا 
و نظامی دایرهلری طرفیندن دّفتله ایزلهنیلیردی .تبریزدهکی انگلیس باش کنسولخاناسی و
یلر .شوروی طرفیندن
تلرینی خیلی گوجلندیرمیشد 
آمریکا کنسولخاناسی اؤز فعالّی 
سلرین گئدن پروسهلردن معلوماتی وار
حاضرلنان تدبیرلر نه قدر مخفی آپاریلسا دا انگلی 
یلر.
نداکی وضعّیتی مذاکره ائتمیشد 
ایدی .اونلر دفعهلرله حاکمّیت دایرهلری ایله آذربایجا 
ندا مستقل دولتین یارادیلماسینی و یا
بریتانیا و آمریکا سیاسی دایرهلری جنوبی آذربایجا 
یلر .ژوئیهنین  ۲۱ده )۳۰
نینا بیرلشدیریلمهسینی آرتیق گؤزلهییرد 
اونون شوروی آذربایجا 
ندان چیخاریلماسی بارهده
ینین ایرا 
نلر 
تیر( بؤیوک بریتانیا نمایندهلری متفق قشو 
یلر .یادداشتدا دئییلیردی :اعلیحضرت حکومتی و
پوتسدام کنفرانسینا یادداشت تقدیم ائتد 
ندا  ۲۹ژانویه  ۱۹۴۲نجی ایل ) ۹بهمن  (۱۳۲۰انگلیس
شوروی حکومتی اؤز قشونونی ایرا 
قلر اؤز
ـ شوروی مقاولهسینه اساسًا ساخلییر .همین مقاولهنین  5نجی بندینه گؤره متف 
تلر
یلری آراسیندا نظامی عملیا 
لآلت 
تلرله آلمان و اونون ا 
ندان » متفق دول 
قشونونی ایرا 
باشا چاتدیقدان سونرا آلتی آیدان گئج اولمایاراق« چیخاریلمالیدیرلر .اعلیحضرت حکومتی
شوروی حکومتینه تکلیف ائدیر کی ،متفق سلحلی قّوهلری تدریجی قایدادا همین مّدت
ندان مرحلهلرله چیخا بیلرلر .بریتانیا حکومتی تکلیف ائدیردی کی،
باشا چاتمادان اّول ایرا 
سلرین فکرینجه،
ندان چیخاریلسین .انگلی 
نین پایتختی تهرا 
نلر ایرا 
ایلک مرحلهده قشو 
نین
ندا و جنوبون نفت منطقهلرینده ،شوروی ایسه ایرا 
ایکینجی مرحلهده اونلر آبادا 
یلر .اوچونجو مرحلهده هر ایکی
شمالشرقینده ،یاخود شمالغربینده اوردو ساخلیا بیلرد 
ندان چیخاریلمالی ایدی.
اؤلکهنین بوتؤولوکده ایرا 
ژوئیهنین  ۲۳ده )اّول مرداد( بریتانیانین تشّبثو ایله ایران مسألهسی پوتسدام
ندان چیخارماغا
ینین گوندهلیگینه چیخاریلدی .پرزیدنت ترومن آمریکا اؤزنو ایرا 
کنفرانس 
حاضر اولدوغونو بیان ائتدی .استالین ایسه جوابیندا بیلدیردی کی» ،هر حالدا تهرانی تخلیه
ائتمک اولر« .بریتانیا نین نخست وزیری بو مسألهنی یئکونلشدیراراق تکلیف ائتدی کی،
ینین سونراکی
ندان چیخاریلسین ،اوردولرین چیخاریلماس 
» تعجیلی اولراق اوردو تهرا 
۲
مرحلهلری ایسه سپتامبر )شهریور( آییندا وزیر خارجهلرین شوراسیندا مذاکره ائدیلسین«.
یلشیرلر کی ،اؤز
قلر راض 
پوتسدام کنفرانسیندا قبول ائدیلمیش قراردا دئییلیردی :متف 
ندان
نلرین ایرا 
قلر .قشو 
ندان تعجیلی اولراق چیخاراجا 
سلحلی قّوهلرینی تهرا 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ۱۰7ورق . ۱۲۱
 ۲ـ یئنه اورادا ،صص ۱55 .ـ . ۱5۶
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ینین ۱۹۴5
ینین سونراکی مرحلهلری نین مذاکرهسی وزیر خارجهلر شوراس 
چیخاریلماس 
۳
نده چاغریلجاق جلسهسینده کئچیریلسین.
نجی ایلین سپتامبریندا )شهریور  (۱۳۲۴لند 
جلسه سپتامبرین  ۱۱ده ) ۲۰شهریور( ایشه باشلیاجاغی گؤزلهنیلیردی و او وقته قدر
ندا حیاتا کئچیرمهسینی
نده تصویب ائدیلمیش قرارلرین جنوبی آذربایجا 
شوروی کرملی 
یلره تلقرامیندا »هر
فون تبریزدهکی رهبر ایشچ 
سرعتلندیرمهلی ایدی .میرجعفر باقرو 
ساعتین قیمتلی اولماسینی« خاطرلتماسی بونونل باغلی ایدی.

 ۳ـ یئنه اورادا ،ص. ۴۴۳ .
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بئشینجی فصل

ینین یاردیلماسی
دموکرات فرقهس 
و
مختارّیت ایدهسی
ینین
ینین مشاوری احد یعقوبوف  ۱۹۴5نجی ایلین اوت آی 
نداکی شوروی سفارت 
تهرا 
ندا
نلرینده ) مردادین اورتالریندا( تبریزه گلدی .اساس مقصد جنوبی آذربایجا 
ایلک گو 
قلرینا اویغون
ینین تاپشیری 
وضعّیتله یاخیندان تانیش اولماق ،مسکونون قرارلرینا و باک 
شلری سرعتلندیرمک
ینین یارادیلماسی ایله باغلی ای 
اولراق آذربایجان دموکرات فرقهس 
ایدی .تبریزدهکی باش کنسول ماتوئیئف جنوبداکی یئنی وضعّیتله ایاقلشا بیلمیردی.
ینین  ۴ده )۱۳
ینین ایشینی احد یعقوبوف آپاریردی .اوت آی 
اصلینده تبریز کنسولخاناس 
ینی قبول ائتدی.
ینین معاونی بزرگان 
مرداد( او ،اوچونجو استانین کشاورزی ادارهسی رئیس 
للری
ندا تاخیل محصو 
لله مقایسهده آذربایجا 
صحبت زمانی آیدین اولدو کی ،اؤتن ای 
خیلی آز اولجاقدیر .چکیرتگه تهلکهسیندن تاخیلی خلص ائتمک اوچون شوروی
ندا تاخیلی
یاردیمینا بؤیوک احتیاج اولدوغو قید ائدیلدی ..بزرگانی بیلدیردی کی ،آذربایجا 
نلری هئچ بیر ایش گؤرمور.
خلص ائتمک اوچون ایران کشاورزی ادارهسی و دولت اورقا 
ندان
بسیز قالمیشدی .آذربایجا 
کؤمک اوچون تهرانا ائدیلمیش مراجعهلر هامیسی جوا 
نلری
یلشدیرماق اوچون مرکزی حکومت اورقا 
سئچیلمیش نمایندهلر وضعّیتی یاخش 
یسیندا تشّبث قالدیرمیردی لر .سؤز ـ صحبت گزیردی کی ،یئنی انتخاباتدا ایندیکی
قارش 
پزاده و فتوحی ،مجتهدی
نمایندهلردن امیرنصرت اسکندری ،فرمانفرئیان ،ثقهالسلم ،سرتی 
و دیگرلری رأی توپلیا بیلمزلر .اهالی آراسیندا استاندارین جانشینی نیکجونون ،تورپاق
ینین نفوذونون آرتدیغی ح ّ
س
ینین »آزادلیق جبههسی«یندن شبستر 
صاحبی رفیع 
ائدیلیردی ۱5 .نجی مجلس شورای مّلی انتخاباتیندا بو آداملرین کاندیداتورلوغی
قاباقجادان اؤرگنیلمیشدی .بزرگانی ایله گؤروش بارهده احد یعقوبوف میرجعفر باقروف و
شوروی وزارتخارجهسینه گؤندردیگی معلوماتدا یازیردی :بزرگانی ایران مرکزی
ینین آذربایجانا حقارتلی مناسبتیندن هیجانل دانیشدی .اونون فکرینجه،
حکومت 
یدیر .ایران
دموکراتیک زمرهلر بیرلشمهلی و بو حقارتلی مناسبته سون قویولمال 
ینین اوچده بیرینی تشکیل ائدن آذربایجان خلقی نین بو گون اؤز آنا دیلینده
یس 
اهال 
ینین هئچ بیر احتیاجی اؤدهنیلمیر .اؤلکهنی بو
مکتبی و مطبوعاتی یوخدور .اونون شهرلر 
یسی زنگین
وضعّیتدن قورتارماق اقتداریندا اولن آداملر اوچ یئره بؤلونور .بونون بیرینج 
ندا دموکراتیک حرکاتین سونراکی درینلشمهسیندن
آداملردیر کی ،اونلر آذربایجا 
ینین داخل اولدوغو ایکینجی
صهس 
یلرین بیر ح ّ
کلر و ضیال 
احتیاطلنیرلر .تاجرلر ،اورتا مال 
نین شوروی
قروپ آداملر دموکراتیک حرکاتین یوکسلمهسیندن ،جنوبی آذربایجا 
۹۸

یلرین بیر
کلرین ،ضیال 
نینا بیرلشدیریلمهسیندن چکینیرلر .خیردا تاجر و مال 
آذربایجا 
یلیغیندان قورتارماق بارهده
نین آسیل 
نی تهرا 
صهسیندن عبارت اوچونجو قروپ آذربایجا 
ح ّ
۱
دریندن دوشونورلر.
ینین یارادیلماسی استقامتینده آپاریلن
ندا دموکرات فرقهس 
جنوبی آذربایجا 
یلری خبر توتموشدولر .اونلر بوتون واسطهلرله بو ایشی پوزماغا
شلردن تهران تودهچ 
ای 
نلرینده )مردادین اورتالریندا( حزب توده
ینین ایلک گو 
یلر .اوت آی 
چالیشیرد 
رهبرلیگیندن اردشیر آوانئسیان ،امیرخیزی و حسین نوری )فلسطین منشألی یهودی
لل گؤروشده آوانئسیان بیلدیردی کی ،حزب تودهنین
یلر .باش کونسو 
ایدی( تبریزه گلد 
کلره قارشی فّعال چیخیش ائتمگین
ینین فکرینجه کند یئرلرینده مال 
مرکزی کمیتهس 
یلر تبریزده حزب
ندان گلمیش تودهچ 
وقتی آرتیق چاتمیشدیر .بیر نئچه گوندن سونرا تهرا 
یلر و زنگین طبقهیه قارشی
ینین مشاورهسینی کئچیرد 
تودهنین کند کمیتهلری نمایندهلر 
یلر .بیر سیرا یئرلی کمیتهلر مشاورهدن
فّعال چیخیش ائتمک بارهده گؤستریش وئرد 
لدن آلینان
یلر .اردبی 
قلری یئرینه یئتیرمگه باشلد 
قلری تاپشیری 
قئییدن کیمی آلدی 
کلری
یلری قئییدن کیمی مال 
ینین اشتراکچ 
تلقرامدا گؤرسهدیلیردی کی ،تبریز مشاورهس 
۲
بلر.
پلر یاراتماغا باشلیی 
خلع سلح ائتمک اوچون آیری ـ آیری قرو 
ینین صدری آرسن شاهیان تصویب ائتمیشدی
شاپور )سلماس(دا حزب توده کمیتهس 
نین گؤستریشی ایله اونلر فّعال حرکته کئچمگه حاضرلشیرلر.
کی ،اردشیر آوانسیا 
یلره
فون جنوبداکی سیاسی ایشچ 
یدا حاضرلنان تدبیرلر پلنیندا ،میرجعفر باقرو 
باک 
نداکی
ینین آذربایجا 
گؤندردیگی مکتوبدا احتمال ائدیلن تهلکه باش وئردی .شورو 
یلر طرفیندن اولدو .آذربایجان دموکرات
شلرینی پوزماغا ایلک جهد تودهچ 
حاضرلیق ای 
ینین،
ینین صنفی علمته گؤره دگیل ،مّلی علمته گؤره فورمالشدیریلماس 
فرقهس 
ینین
کلرین یئنی فرقهیه جلب ائدیلمهس 
یلرین و خصوصیله مال 
تاجرلرین ،صنایعچ 
تلر تؤرهدیلدی .بونلرین
یلر طرفیندن بیر سیرا تخریبا 
یسینی آلماق اوچون تودهچ 
قارش 
ینین  ۹دا ) ۱۸مرداد( اردشیر
ان آغیری لیقوان کندیندهکی حادثهلر ایدی .اوت آی 
ینی
آوانئسیان و علی امیرخیزی حزب تودهنین عضولری رضا رضائی و میرابوالفضل هاشم 
یلر .مالک حاجی
یوز نفرله بیرلیکده میتینق کئچیرمک اوچون لیقوان کندینه گؤندرد 
یلر آراسیندا مناقشه باش وئردی .سلحلی توققوشما زمانی
قچ 
احتشام لیقوانی ایله میتین 
یسی اؤلدورولدو.
نلردن اوچ نفر ،حاجی احتشام ،اونون اوغلی و خدمتچ 
لیقوانا گؤندریل 
ییه
اونون ائوی تالن ائدیلدی .حاجی احتشامین بؤیوک اوغلی سلطان احتشام شورو 
طرفدار مناسبتده ایدی ۱۴ .نجو مجلس شورای مّلی انتخاباتیندا او ،شوروی ادارهلرینه
کؤمک ائتمیشدی .نفت امتیازی مسألهسینده سلطان احتشام  ۴۰نفر مالکی اؤز اطرافینا
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹۱ورق  ۱7۱ـ . ۱7۲
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه ۸۹اشاره  ،۹5ورق . 7۰
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توپلییب ساعد مراغهئی حکومتی علیهینه اونلرین امضاسینی آلمیشدی .حاجی احتشامین
ییه
ینین کئچمیش نمایندهسی عیسی لیقوانی ده شورو 
دیگر اوغلی ،مجلس شورای مّل 
نین
ندا اؤلن اوچ نفرین دفن ائدیلمهسی ایله باغلی اردشیر آوانسیا 
یاخین آدام ایدی .لیقوا 
ینین  ۱۲ده )۲۱
یلر .اوت آی 
یلر میتینق کئچیرمگه جهد گؤسترد 
گؤستریشی ایله تودهچ 
قده حاجی احتشامین قوهومی و تبریز شهر
مرداد( او قدر ده بؤیوک اولمایان میتین 
دادستانی دؤیولدی .حزب تودهنین سازمان وئردیگی بو میتینق همین آندا شوروی اوچون
نی دولت تهلکهسیزلیگی رئیسی
آرزواولونماز ایدی .بو حادثهلرله باغلی شوروی آذربایجا 
ندان گلمیش حزب توده
یئمئلیانوف طرفیندن حاضرلنمیش آراییشدا دئییلیردی» :تهرا 
ندا
کلری قویوب ،جنوبی آذربایجا 
ینین مشهور مرتجع مال 
مرکزی کمیتهسی عضولر 
ییه طرفدار مناسبتینده اولن آداملرا قارشی فّعال مبارزهیه باشلماسی سون درجه
شورو 
یلرین ،او جملهدن
یدیر .لیقوان کندیندهکی حادثهلر وارلی دایرهلرین و یئرلی ضیال 
شبههل 
بیزه یاخین اولن آداملرین بؤیوک هیجانینی دوغورموشدو ۱.شوروی جاسوسلوق
تلردا گؤرسهدیلیردی کی ،لیقوان حادثهلری
کلری معلوما 
ینین تبریزدن گؤندردی 
ادارهلر 
ینین
ل ،ایران مّلی بانک 
ینین نفوذونو اشاغی سالمیشدیر .مث ً
یسینده اتحاد شورو 
اهالی ایچر 
سلرین آدامی ایدی .او،
تبریز شعبهسی نین مدیری کیائی دئییردی :حاجی احتشام رو 
سلرا وئریلمهسینی طلب ائدن تلقراما ایلک اولراق
نفت امتیازی مسألهسینده نفتین رو 
ییه
یلر .بو حادثهلر باش وئرن وقت هام 
سلر چوخ یاخشی بیلیرد 
امضا آتمیشدی .بونو انگلی 
سلرین دوستی یوخدور ،اونلر اوچون هئچ نهیین فرقی یوخدور .بو
آیدین اولدو کی ،رو 
یلر و ایندی اونلرل مسافه ساخلییرلر.
سلری تانید 
حادثهدن سونرا تاجرلر و مالک لر رو 
سلرین
سلر اوچون آرزواولمازدیر و یالنیز انگلی 
منه بئله گلیر کی ،بوتون بونلر رو 
یسینده آداملری واردیر و اونلرین واسطهسی ایله
یلر ایچر 
سلرین تودهچ 
یدیر .انگلی 
ایش 
ندا یوزده  ۹۰طرفدارلری
سلرین ایرا 
للر رو 
شلرینی پوزورلر .اگر اّو 
سلرین بورادا ای 
رو 
۲
وار ایدیسه ،ایندی هئچ یوزده بیر ده نفوذو قالماییب«.
بؤیوک بریتانیادا حزب کارگرین حاکمّیته گلمهسی حزب تودهیه مناسبتده معّین
ییه
یوموشالما و حّتی میل یاراتمیشدی .تودهچی لر یئنی نخست وزیر کلمئنت ائتل 
یلر کی ،حزب کارگر حکومتی
قلرینی بیلدیریرد 
بدا امیدوار اولدو 
کلری مکتو 
گؤندردی 
۳
ندا دموکراتیک قوروجولوغا یاردیم گؤرسهدهجکدیر.
ایرا 
ینین
نداکی وضعّیتی اؤرگنمک اوچون اوت آی 
ندا باش وئرن حادثهلری ،آذربایجا 
لیقوا 
 ۱۸ده ) ۲7مرداد( سرتیپ جهانبانی ،سرلشکر خسروپناه و ایکی افسردن عبارت حکومت
ینین  ۲۰ده ) ۲۹مرداد( حکومت کمسیونونون عضولری
کمسیونو تبریزه گلدی .اوت آی 
شوروی باش کنسولخاناسیندا ماتوئیئف ،احد یعقوبوف و ژنرال قلینسکی ایله گؤروشدولر.
 ۱ـ یئنه اورادا ،ورق . 7۱
 ۲ـ یئنه اورادا ،ورق . ۱۶5
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ندا وضعّیت یاخشی دگیلدیر،
قلر زمانی احد یعقوبوف قید ائتدی کی ،آذربایجا 
دانیشی 
تلرینه دّقت یئتیرمیر .استاندار و دیگر رهبر
جلرینا و شکای 
ینین احتیا 
محّلی حاکمّیت اهال 
نلری
مأمورلر یوخدور .خلق حّقینده هئچ کیم دوشونمور .ژاندارما و محکمه اورقا 
نلر
للری اول 
تلرده ا 
تلرینه اعتناسیز یاناشیر .مختلف جنای 
ینین شکای 
اهال 
ینین
نداکی ایران لشکر فرماندهی سرتیپ درخشان 
جزالندیریلمیر .ژنرال قلینسکی آذربایجا 
ندا
ینین فکرینجه ،آذربایجا 
حادثهلره بیرطرفلی مناسبتینی بیلدیردی .سرتیپ جهانبان 
غیرثابت وضعّیتده و مختلف شایعهلرین یاییلماسیندا ماراقلی اولن آداملر واردیر .اونون
ملرجه تبریز بازارینی باغلییب شهرده غیرعادی وضعّیت یاراندیغینی
گلدیگی گون کی 
ندان گلن حزب
نمایش ائتدیرمک ایستهییردی .سونرالر آیدین اولدو کی ،بو تشّبثله تهرا 
شلر .سرتیپ جهانبانی دئدی کی ،تعجیلی اولراق  ۳نجی
توده رهبرلری چیخیش ائتمی 
یدیر .اوت
صلر تبریزدن اوزاقلشدیریلمال 
استانا استاندار تعیین ائدیلمهلی ،بیر سیرا شخ 
ینین  ۲ده ) ۱۱مرداد( احد یعقوبوف یئنیدن جهانبانی ایله گؤروشدی .سرتیپ
آی 
بیلدیردی کی ،حزب توده و اتحادّیه تشکیلتی نمایندهلری اونون یانینا گلمیش و
شلر .او قید ائتدی کی ،بو
فلری اونا تقدیم ائتمی 
جلری بارهده تکلی 
نین احتیا 
آذربایجا 
فلر دوغرودور و چالیشاجاق کی ،تهران قالدیریلن مسألهلر بارهده تدبیر گؤرسون.
تکلی 
جهانبانی بیلدیردی کی ،آذربایجانا تعیین ائدیلهجک استاندارین و دیگر رهبر مأمورلرین
تبریزدن اولماسینا اوستونلوک وئریر .لکن او ،اینانمیردی کی ،تهران بونا راضی اولسون.
اؤلکهده یارانمیش عنعنهیه گؤره تبریز استانداری عادتًا استعفایا چیخمیش وزیرلرین
۱
یسیندن تعیین ائدیلیر ،یاخود استعفادا اولن نخست وزیر اولوردو.
ایچر 
ندا تبریزه استاندار تعیین ائدیلمهسی ایله باغلی مذاکرهلر
اوت ) مرداد( آییندا تهرا 
گئدیردی (۱۳۲۴) ۱۹۴5 .نجی ایلین یازیندا باش وئرمیش حادثهلرله باغلی  ۳نجو
یلری ایسه هله
ییه چاغریلمیشدی ،یئن 
صهسی گئر 
ینین بؤیوک ح ّ
یلر 
استانین رهبر ایشچ 
ینین فعالّیتیندن
تعیین ائدیلمهمیشدی .مرکزی حکومت استاندار دادور و اونون آپارات 
ینین رئیسی غلمرضا الهامی ساعد
ناراضی ایدی .استاندار ،اونون معاونی و شهر ادارهس 
نلره قارشی
ییه نفت امتیازی وئریلمهسینی طلب ائد 
ینین استعفاسینی و شورو 
حکومت 
یلر .وزیر داخله سروری الهامی ایله صحبتینده قید
یئتهرینجه مبارزه آپارمامیشد 
ائتمیشدی کی» ،سیاستده مشغول اولماق سیزین ایشینیز دگیل ،سیاستله مرکز مشغول
سلرین الینه کئچمیسینیز« ۲.هله
یدیر .سیز دادورله بیرلیکده سادهجه اولراق رو 
اولمال 
تل
 (۱۳۲۴) ۱۹۴5نجی ایلین یازیندا تهرانا چاغیریلن الهامی نخست وزیر بیا 
نداکی وضعّیت بارهده صحبت ائتمیشدی .همین صحبتده تبریزدهکی حکومت
آذربایجا 
یلیق اولدوغو قید ائدیلمیشدی.
ینین ایشیندن جّدی ناراض 
نمایندهلر 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه ۸۹اشاره  ،۹۱ورق  ۱۶۸ـ . ۱۶۹
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه ۸۹اشاره  ،۹5ورق . ۱۰۴
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ندا اولندا وزیر داخلهنین سیاسی
ینین رئیسی الهامی تهرا 
تبریز شهر ادارهس 
ینین رئیسی کلنتری اونا تکلیف ائتمیشدی کی ،اؤلکهنین جنوبونا استاندار تعییناتی
ادارهس 
ینین مشاوری احد
اول بیلر ،لکن هئچ بیر حالدا اونی آذربایجانا قایتارا بیلمز .سفارت شورو 
یلشماسین ،اونون
ییه مصلحت گؤرموشدی کی ،هئچ بیر یئنی تعییناتل راض 
یعقوبوف الهام 
قلر .دوغرودان دا محسن صدر حکومتی
تبریزه ،اؤز وظیفهسینه قئییتماسینا نایل اولجا 
قورولدوقدان سونرا وزیر داخلهنین معاونی فریدونی اجازه وئرمیشدی کی ،الهامی تبریزده
نداکی
اؤز ایشینه قئییتسین .عین زماندا دادور و اونا مصلحت گؤرموشدو کی ،آذربایجا 
ایران اوردوسونون فرماندهی سرتیپ درخشانی تهرانا بیر نئچه گیزلی تلقرام وورموشدو کی،
ینین  ۱۱ده )۲۰
نلر ،سونونجو اوت آی 
ینین تبریزه گؤندرمهسی 
استاندار دادور و الهام 
مرداد( قئییتدی و شهر ادارهسینده ایشه باشلندی .تبریزه قئییتدیقدان سونرا الهامی اوت
شلر و وضعّیت
نداکی گؤرو 
ینین  ۱۶دا ) ۲5مرداد( ژنرال قلینسکی ایله گؤروشدو .تهرا 
آی 
بارهده اطرافلی معلومات وئردی .ژنرال قلینسکی و الهامی آراسیندا صحبتین مضمونی ایله
تانیش اولدوقدان سونرا میرجعفر باقروف سندین اوزهرینه بئله بیر درکنار )توضیح(
قویموشدو » :شخصًا یولداش یئمئلیانوفا .عمومّیتله آیدین دگیل ،نه اوچون ژنرال
ینین باشی اوزهریندن اؤزونه عاید
یلر 
ییه لزم اولموشدور کی ،کنسولخانا ایشچ 
قلینسک 
۱
شلرله مشغول اولسون«.
اولمایان ای 
یلرین ایشه آچیق مداخلهسیندن احتیاط ائدیردی .نظامی
میرجعفر باقروف نظام 
تلرینه گؤتورمک جهدلری رسپوبلیکا
نلرین جنوبداکی مسألهلری اؤز نظار 
اورقا 
ینین ایشه رهبرلیگینی محدودلشدیریردی .اونا گؤره میرجعفر باقروف
نلر 
اورقا 
چالیشیردی کی ،تبریزده باشلنان پروسهلر داها چوخ اونون نظارتینده اولن دیپلوماتیک و
تلری واسطهسی ایله حیاتا کئچیریلسین.
تهلکهسیزلیک خدم 
ینین اعلن
للری( آذربایجان دموکرات فرقهس 
نلریندا )شهریورین اّو 
ینین سو 
اوت آی 
اولونماسی ایله باغلی تدبیرلر باشا چاتمیشدی .پیشهوری باشدا اولماقل تشکیلت
نلشدیریلمیشدی.
بوروسونون حاضرلدیغی بیانیهنی امضالیاجاق آداملرین سیاههسی معّی 
یدا بگنیلمیش و سون واریانتی )متنی( مسکووا گؤندریلمیشدی .عین زماندا
بیانیه باک 
تلر وئریلمیشدی .بو
شلری بارهده ده مسکووا معلوما 
حزب تودهنین سون پوزوچولوق ای 
ینین
ندا مّلی آزادلیق مبارزهس 
یلر آذربایجا 
تلردا بیلدیریلیردی کی ،تودهچ 
معلوما 
ینین تبریزده
ینین علیهینهدیرلر .لکن اوت )مرداد( آییندا سلحلی دستهلر 
کئچیریلمهس 
ندان
نلر او قدر ده دوزگون دگیلدیر .تهرا 
بعضی حکومت بنالرینی توتماسی بارهده یازیل 
تلردان
ینین سلحلی عصیانا چاغیریشی بیر سیرا کیچیک تخریبا 
گلمیش توده رهبرلر 
عبارت اولدو .بوتون بونلر ایران مرتجع رژیمینه قارشی مبارزه آدی آلتیندا تؤرهدیلسه ده
فون
ندا یئنی مستقل فرقه قوروجولوغونا قارشی ایدی .یئمئلیانو 
اصلینده آذربایجا 
ینین گئدیشی
حاضرلدیغی » ایران آذربایجانی اوزره تدبیرلرین حیاتا کئچیریلمهس 
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حّقینده« گنیش معروضهده گؤرسهدیلیردی :حزب تودهنین بیر سیرا عضولری طاماهکار
یلشدیرماغا چالیشیر ،اردشیر )آرداشس(
نلرینی یاخش 
مقصدلرله اؤز شخصی گذرا 
نلر تؤرهدیرلر.
تلر و تال 
یلر بیر سیرا تخریبا 
آوانئسیان و امیرخیزی کیمی رهبر ایشچ 
نلری خیلی نفوذدان دوشموشدور.
ینین گؤزونده حزب تودهنین یئرلی اورقا 
اهال 
نیندا مّلی آزادلیق حرکاتینا رهبرلیک ائدهجک ،بوتون
کله ،ایران آذربایجا 
بئلهلی 
دموکراتیک قّوهلری اؤز اطرافیندا بیرلشدیرهجک سیاسی حزبین یارادیلماسینا بؤیوک
۱
س ائدیلیر.
ضرورت ح ّ
نین شهر و بؤیوک یاشاییش
ینین  ۳ده ) ۱۲شهریور( جنوبی آذربایجا 
سپتامبر آی 
یسی سحر یوخودان آییلندا دیوارلردا آذربایجان دیلینده چاپ اصولی
ینین اهال 
منطقهلر 
ینین
ایله یازیلمیش بیانیه یاپیشدیریلدیغینی گؤردولر .بو آذربایجان دموکرات فرقهس 
ینین یاراندیغی ،اونون مقصد و
ییه بیانیهسی ایدی .بیانیهده آذربایجان دموکرات فرقهس 
اهال 
آمالی خلقه بیان ائدیلیردی.
نین مختلف شهرلرینده  ۸۰نفره یاخین تاجر ،مالک ،سیاسی خادم،
جنوبی آذربایجا 
ندا،
ضیالی ،فعله ،کندلی ،دین خادمی و سایر امضالدیغی بیانیه قیسا مّدتده تهرا 
ندا و دیگر یئرلرده ده گنیش یاییلدی.بیانیهده دئییلیردی:
ندا ،گیل 
ندا ،مازندرا 
خراسا 
ینین
» تاریخده آزادلیغین بایراقداری کیمی تانینان آذربایجان آرتیق تهران مرتجع حکومت 
یدیر .آذربایجان کئچمیشده پارلق بیر
ظلم و فشاری آلتیندا تاپدالنا بیلمز ،او ،آزاد اولمال 
ینین اؤز گؤزهل آنا
مدنّیته مالک اولدوغو حالدا ،ایندی سوادسیز قال بیلمز .آذربایجان خلق 
نین زنگین
یدیر .آذربایجا 
بلرینده اوخومالی ،ادارهلرینده یازمال 
لله مکت 
دیلی وار .بو دی 
قلری یارادیلمالی،
ندا صنایع اوجا 
یدیر .آذربایجا 
نین اؤزونون اولمال 
تلری آذربایجا 
ثرو 
قسیز
شسیز ،کندلی تورپا 
یدیر .فعله ای 
آذربایجان مدنی کشاورزی اؤلکهسینه چئوریلمهل 
۲
یدیر«.
قال بیلمز .آذربایجان هر جهتدن آزاد و آباد اولمال 
یسی سوویئتوچوفسکی حقلی اولراق یازیر کی ،آذربایجان دموکرات
آمریکا تاریخچ 
یلیگی رّد ائدیردی ،آنجاق
فرقهسی حزب تودهیه آلترناتیو اولراق یارادیلیردی .او ،طریقتچ 
تلره سؤیکهنن حزب تودهدن فرقلی اولراق صنفی علمته فکر وئرمهدن
رادیکال ائلئمن 
ینین ۳
یلری اؤز سیرالرینا قبول ائدیردی ۳.آذربایجان دموکرات فرقهس 
بوتون آذربایجانل 
سپتامبر ) ۱۲شهریور( بیانیهسینده بو پرنسیپ اؤزونو آیدین گؤرسهدیردی .بیانیه چوخ
کلری بو سندده عکس
یلرین آرزو و ایست 
تأثیرلی حاضرلنمیشدی .جنوبی آذربایجانل 
نین استقللّیتینی و اراضی بوتؤولوگونو ساخلماقل
اولونموشدو .اورادا دئییلیردی :ایرا 
یدیر کی ،اؤز مقدراتینی اؤزی تعیین ائتسین.
آذربایجانا داخلی آزادلیق وئریلمهل 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
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یسینده گنیش عکس صدا
ینین بیانیهسی اهالی ایچر 
آذربایجان دموکرات فرقهس 
نین دئمک
ینین بو ایشده معّین رولو اولسا دا جنوبی آذربایجا 
دوغوردو .شوروی ادارهلر 
اولر کی ،بوتون شهرلریندن و یاشاییش منطقهلریندن یئنی فرقهنین بیانیهسینی مدافعه
لدن وئریلن
قلر دالغاسی باشلندی .اردبی 
ندا یئنی میتین 
ائدن تلقراملر گلدی .آذربایجا 
معلوماتدا گؤرسهدیلیردی :سپتامبرین  ۳ده ) ۱۲شهریور( ساعت  ۱۸ده شهرده چوخلی
ینین نمایندهلری
ینین بوتون طبقهلر 
قده اهال 
آدامین اشتراک ائتدیگی میتینق اولدو .میتین 
یلر ،موسی آقا
یخان درگاه 
کلردن فتحعلی و شیرعل 
ل ،تاجر و مال 
اشتراک ائدیردی .مث ً
یلر آراسیندا ایدی .میتینقی
شلری ،وهابزاده و دیگرلری میتینقچ 
صادقی ،مباشری قاردا 
یسی آدیندان آذربایجان دموکرات
آچان مل خلیل اشراقی دئدی» :من اردبیل اهال 
ینین بیانیهسینی آلقیشلییرام ،خلقین آدیندان اونا قوشولورام ،بیز اؤزوموز اوچون
فرقهس 
للیک طلب ائدیریک .بیز آیری یاشاماق ایستهییریک و اؤز ائویمیزین صاحبی کیمی
مستق 
بونا بیزیم تام حّقیمیز واردیر .بیز اؤز ائویمیزین صاحبی اولماق ایستهییریک و اولجاغیق.
قده فرقهنین یارادیجی لری
بونا بیزی یئنی آذربایجان دموکرات فرقهسی چاغیریر« ۱.میتین 
ییه مراجعه قبول ائدیلدی .تلقرامل تبریزه گؤندریلن مراجعهده
ییه و شبستر 
اولن پیشهور 
ینین چاغیریشی ایله تانیش اولماقدان بؤیوک
دئییلیردی» :آذربایجان دموکرات فرقهس 
للردن بری آرزو و
ینین اوزون ای 
سی کئچیردیک .اورادا آذربایجان خلق 
سئوینج ح ّ
ینین یارانماسی
کلری عکس اولونوب .بیز بوتون وارلیغیمیزل دوغما دموکرات فرقهس 
ایست 
مناسبتی ایله خلقیمیزه گؤز آیدینلیغی وئریریک .بو فرقه مقدس بیر وظیفهنی
ینین یارادیلماسینی اؤز اوزهرینه گؤتورموشدور .خواهش
یلرین مّلی مختارّیت 
آذربایجانل 
۲
قلر دئمک اولر کی،
ائدیریک بیزی اونون سیرالریندا حساب ائدهسینیز« .بو تیپلی میتین 
یلی ـ خیردالی بوتون شهرلرینده کئچیریلدی .یئنی فرقهنین یارانماسینی
نین ایر 
آذربایجا 
مدافعه ائدن یوزلرله تلقرام وورولدو .تبریزه ،مراغا ،اهر ،جلفا ،مرند ،اردبیل ،ماکو ،سلماس و
دیگر یئرلردن گلن تلقراملر سپتامبر )شهریور( آیی عرضینده یئنی نشره باشلیان
»آذربایجان« روزنامهسینده درج ائدیلدی .بو تلقراملرین موضوغی اساسًا عین ایدی.
ینین ایزلری آچیق ـ آیدین حسّ ائدیلیردی .آذربایجان دموکرات
شوروی ایدئولوژی قالب 
یسی بیر گون
ینین بیانیهسی اعلن اولوناندا ژاپون اوزهرینده غلبهدن جمع 
فرقهس 
نین پوتسدام کنفرانسینداکی آچیقلماسینا گؤره شوروی
کئچمیشدی .استالی 
ندان چیخماسینا  ۶آی قالیردی .بو مّدت جنوبی آذربایجان اوزره
ینین ایرا 
نلر 
قشو 
تدبیرلری حیاتا کئچیرمک اوچون کفایت ایدی .سپتامبرین  5ده ) ۱۴شهریور(
ینین ایلک سایی چیخدی .ائله ایلک ساییدا سید جعفر
»آذربایجان« روزنامهس 
ینین »فرقهمیز ایشه باشلدی«» ،ایکی یول آیریجیندا بیزیم آخر سؤزوموز«،
پیشهور 
یدا گؤرسهدیلیردی» :بیز
یسی چیخمیشدی .باش یاز 
» روزنامهمیزین دیلی« آدلی اوچ یاز 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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ینین فرهنگی اختیاراتی و
نین استقللینا علقهمند اولدوغوموز ایله برابر آذربایجان خلق 
ایرا 
اؤز مقدراتینی اؤز گوجی ایله تعیین ائتمهسینی آرزو ائدیریک .اؤز دیلیمیزده کتابیمیز،
روزنامهمیز و ادبیاتیمیز آزاد بیر صورتده وجودا گلمک ایله خلقیمیزین مترّقی بیر خلق
یدیر ...فرقهمیز خلقین اراده و گوجونه دایاناراق بو حّقی آلجاق،
اولماسینا امکان وئریلمهل 
یسینی تأمین ائدهجکدیر .فرقهمیز
اونون واسطهسی ایله خلقین آزادلیغینی و اؤلکهنین ترّق 
مّلی بیر فرقه اولدوغو اوچون صنفی و طبقه نظرده توتماییب ،عموم جماعتی اؤز بایراغی
ینین تشکیلینه و مّلی
یلیک ایش 
آلتینا چاغیریر«» ۱.آذربایجان«ین نشری فرقهچ 
نلشمهسینه بؤیوک تکان وئردی .ائله ایلک گوندن دیل اوغروندا مبارزه مّلی
پروسهنین دری 
ینین یاساق ائدیلمهسی ،آنا
مبارزهنین مرکزی مسألهسینه چئوریلدی .آذربایجان دیل 
دیلینده مکتب و مطبوعاتین اولماماسی ،دولت ادارهلرینده ایشلهدیلمهمهسی جنوبلولرین
ان آغریلی مسألهسی ایدی کی ،آذربایجان دموکرات فرقهسی ایلک بیانیهسینده بونو
نلرین بوش
قالدیرمیشدی» .آذربایجان« روزنامهسی یازیردی» :بیزیم دیلیمیز دشم 
لدیر .اونون کؤکی خلقیمیزین قانیندا و
اّدعالرینا باخمایاراق چوخ گنیش و غنی بیر دی 
اورهگیندهدیر .بیز اونو آنا سودو ایله امیب وطنیمیزین روحنواز هاواسی ایله تنّفس
نلر بیزیم حقیقی
نلر ،اونو تحمیلی و مصنوعی گؤرستمک ایستهی 
ائتمیشیک .اونا توهین ائد 
۲
نلریمیزدیر«.
دشم 
نین آذربایجان ایالت
ینین  ۶دا ) ۱5شهریور( حزب تودة ایرا 
سپتامبر آی 
تلردن  ۱۱۲تودهچی
ینین کنفرانسی اولدو .کنفرانسدا تبریزدن و مختلف ولی 
کمیتهس 
یلره قارشی مبارزهنین
اشتراک ائدیردی .ولیتدن گلن نمایندهلر کند یئرلرینده تودهچ 
تلریندان سونرا
یلر .نمایندهلرین معلوما 
گوجلنمهسی حّقینده اطرافلی معلومات وئرد 
ینین بیانیهسینی اوخویاراق کنفرانسین
فریدون ابراهیمی آذربایجان دموکرات فرقهس 
مذاکرهسینه تقدیم ائتدی .بو مسأله ایله باغلی مذاکرهلرده  ۳۱نفر چیخیش ائتدی.
نلر دا اولدو .وقتی
یلرین چوخو بیانیهنی مثبت قیمتلندیردی .لکن علیهینه اول 
اشتراکچ 
شلری ایله
یدن ایرانا سورگون ائدیلمیش قهرمانی ،اؤزونون آوانتوریست چیخ 
ایله شورو 
ینین عضوی ،ارمنی روزنامهسی سردبیری
تانینان شاهیان ،حزب تودهنین ایالت کمیتهس 
ینین
داوید گورکیان حزب تودهنین آذربایجان دموکرات فرقهسی ایله بیرلشدیریلمهس 
ینین کارگری سامانزاده اؤز چیخیشیندا قید
یلر .کبریت کارخاناس 
علیهینه چیخیش ائتد 
ائتدی کی ،آذربایجان دموکرات فرقهسی مستثنا اولراق انتخابات اوچون یارادیلیر .بو حزب
تودهیه قارشی یئنی اویوندور .آداملر گؤرور کی ،حزب توده گوندن ـ گونه گوجلهنیر و بو
سببه گؤره اونا قارشی ایش آپاریرلر .آرسئن شاهنظریان ایسه قید ائتدی کی» ،بیز
دموکراتیک فرقهنین عضولری ایله بیرلیکده ایش آپارمایاجاغیق ،اونا قارشی مبارزه
آپاراجاغیق ،گئج ،یاخود تئز بیز اونلری محو ائدهجهییک ،یاخود اونلر بیزی محو
 ۱ـ »آذربایجان« ۱۴ ،۱۳۲۴ ،شهریور.
 ۲ـ یئنه اورادا.
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کلر .بونا گؤره ده بیز هئچ بیر حالدا اونلرل بیرگه ایشلهیه بیلمریک« ۱.بئله
ائدهج 
شلرا قارشی صادق پادگان یئنی فرقهنین مقصد و وظیفهلرینی اساسلندیرماقل
چیخ 
ینین بورژوا فرقهسی
شلردا آذربایجان دموکرات فرقهس 
جواب وئردی .بعضی چیخ 
یلیگی
ینین ضرور 
اولجاغی بیلدیریلیر و حزب تودهنین قورونوب ساخلنماس 
گؤرسهدیلیردی .اوزون مذاکرهلردن سونرا کنفرانس سپتامبرین  7ده ) ۱۶شهریور( قرار
یسیندا »آزادلیق
قبول ائتدی .قراردا دئییلیردی :آذربایجان خلقی مرکز و مجلس قارش 
جبههسی« روزنامهسینی باغلیان مرتجع حکومته قارشی پروتست ائدیر :حزب تودهنین
تلرینا بیر وظیفه اولراق تاپشیریلیر کی ،یئرلرده کنفرانسین قرارینی
بوتون تشکیل 
نلر؛ آذربایجان دموکرات فرقهسی ،اونون ولیت و ناحیه کمیتهلری بو
اطرافلی شرح ائتسی 
تلری ایله بیرلیکده آذربایجان
کنفرانسین قرارینا اویغون اولراق اؤزونو بوتون تشکیل 
دموکرات فرقهسی ایله بیرلهشیرلر؛ حزب تودهنین ایالت کمیتهسی ،اونون بوتون ناحیه
کمیتهلری و هستهلری بوتؤولوکده یئنی فرقهنین نظامنامهسینی و شعارلرینی قبول
نلردن گئج اولمایاراق،
ائدیرلر ،بیرلشمه برنامهسینی یئرینه یئتیرمک اوچون یاخین گو 
یلیق اساسیندا بئش نفردن عبارت کمسیون
ینین رهبرلیگی ایله راض 
دموکرات فرقهس 
یارادیلسین ۲.کنفرانسدا اتحادّیه تشکیلتی نین نمایندهسی کیمی اشتراک ائدن محمد
نین شانلی تاریخینده اونون بؤیوک اهمّیتیندن
یریا بو قراری آلقیشلدی .آذربایجا 
ب 
دانیشدی و اؤزونون »منیم آرزوم آذربایجان« شعرینی اوخودی .بو دورده تهران روزنامهلری
یلر .بو تبلیغاتین اؤنونده سیدضیانین
یریایه قارشی گنیش تبلیغات آپاریرد 
محمد ب 
نلری گئدیردی.
حمایهسینده اولن مطبوعات اورقا 
سپتامبرین  ۶دا ) ۱5شهریور( میرجعفر باقروف استالینه یازیردی :بو گون حزب
ینین
تودهنین تبریز ایالت کمیتهسی یئرلی رهبرلرله بیرلیکده آذربایجان دموکرات فرقهس 
ینین یئنی آذربایجان
بیانیهسینی مذاکره ائدیب ،حزب تودهنین آذربایجان شعبهس 
۳
ل ،ائدهجکدیر.
دموکرات فرقهسی ایله بیرلشمهسینی ح ّ
کنفرانسدا گؤزلهنیلمز قرارلر قبول ائدیلهجگیندن احتیاط ائدن شوروی جاسوسلوق
یلر .کمسیون
ادارهلری اونون گئدیشینی دّقتله ایزلهییر ،معّین مقاملردا اونو اداره ائدیرد 
ینین سئچیلمهسینده بو میل اؤزونو گؤرسهدیردی .لکن »اعتبارلی« نمایندهلرله
عضولر 
کیمه رأی وئرمک بارهده قاباقجادان صحبت ائدیلمیشدی .نتیجهده سولچولرین مقاومتی
بدان واقف ،اسکودن یدالله
قیریلدی .تبریزدن پادگان و قیامی ،مرنددن برهانی ،سرا 
یلر.
کلنتری بیرلشدیریجی کمسیونونا عضو سئچیلد 
ینین  ۲نجی ساییندا درج
سپتامبرین  ۸ده ) ۱7شهریور( »آذربایجان« روزنامهس 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹5ورق . ۶۶
 ۲ـ یئنه اورادا ،ورق  ۶7ـ . ۶۸
۳
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹۰ورق  ۲۰ـ . ۲۱
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یلشدیگیندن خبر وئریردی .اورادا
اولونموش »بؤیوک بللردان بیری« مقالهسی ایشین جّد 
دئییلیردی » :فرقهمیز ان بیرینجی قدمده خطرناک عنصرلر ایله جّدی مبارزه آپارمالی ،اؤز
تسیز آغیزلرا ،ایش و فعالّیتی
یدیر .. .مسئولّی 
عضولریندن سؤز دگیل ،ایش طلب ائتمهل 
قلردان عبارت بیلن آداملرا اصل احتیاجیمیز
فقط شیرین سؤزلر و حرارتلی دانیشی 
بلر ،اونلر ایله هئچ
یوخدور .اونلر مادام کی ،فرقهمیزین ضّدینه بیر سؤز دانیشمایی 
ایشیمیز اولمایاجاق ،اّما اگر بورادا ـ اورادا اوتوروب علیهیمیزه بوشبوغازلیق و یاراشمایان
سؤزلر دانیشیب ،خلقی مبارزهدن ساخلماغا چالیشماق ایستهسهلر ،بیز اونلری آزادلیق
ینین قاباغینی آلماغا اقدام
قلر 
ینین فراری سربازی تانییب جّدی فتنهکارلی 
جبههس 
۱
ائدهجهییک«.
یسی( دموکرات
نلرینده )شهریورین بیرینجی یار 
ینین ایلک گو 
سپتامبر آی 
یدان پول یاردیمی ،ایکی چاپخانا اوچون لوازم ،ضروری
یسی باک 
ینین دفتر سیاس 
فرقهس 
اولن مقداردا چاپخانا وسایطی و کاغاذ آلمیشدی .شوروی دولت آذربایجان بانکی
نل باغلی یارادیلمیش حسابدان
ینین معلوماتیندا گؤرسهدیلیر کی ،جنوبی آذربایجا 
دفتر 
ینین  ۲۹دا ) 7شهریور( کریموف ،حسن حسنوف و میرزا ابراهیموفا  ۴۰۰مین
اوت آی 
ریال ،سپتامبرین  ۱۳ده ) ۲۲شهریور( حسن حسنوف و میرزا ابراهیموفا  ۲۱۰مین ریال
۲
پول وئریلمیشدی.
ینین یارانماسی حّقینده معلوماتین آچیقلنماسی ایران حاکمّیت
دموکرات فرقهس 
سلرین جّدی ناراحاتلیغینا سبب اولدو .تبریزدهکی انگلیس باش
ینین و انگلی 
دایرهلر 
یدیر،
کنسولو اوول آذربایجان دموکرات فرقهسی ایله باغلی بیلدیردی» :بو فرقه داها تهلکهل 
یپرست تشکیلت اولن حزب توده .حزب تودهده زنگین آداملر یوخدور ،او
نه اینکه شورو 
ینین ترکیبینده
یلرا ارخهلنا بیلمیردی .یئنی دموکرات فرقهس 
امکانلی طبقهیه و ضیال 
للی ترتیب اولونوب ،فرقهنین
چوخلی نفوذلو آداملر گؤرسهنیر .اونون برنامهسی چوخ عق 
للرینی حیاتا کئچیرسه،
بلرینه قارشی اعتراض ائتمک چتیندیر .اگر بو فرقه اؤز ایدئا 
طل 
یسی مدافعه ائدهجکدیر .بو مقصدلرله او ،چوخ اوزاغا
اونی بوتون آذربایجان اهال 
۳
گئدهجکدیر«.
یسی(
نلریندن )شهریورین بیرینجی یار 
میرجعفر باقروف سپتامبرین ایلک گو 
باشلیاراق بریتانیانین علیهینه دانیشماغا باشلمیشدی .اونون فکرینجه ،تهران ارتجاعی و
نین
سین کئچمیش و ایندیکی وزیر خارجه ارنست بئوین و آنتونیو ایدئ 
سیدضیا انگلی 
ندا
یلر .او ،یازیردی» :بونلر هامیسی بیر چشمهدن سو ایچیر .ایرا 
سؤزلرینی تکرار ائدیرد 
ینین الینه
قاتی بیر ارتجاعی دولت یاراتماق ،او دولتین نوختاسینی لندن سیاستمدارلر 
 ۱ـ »آذربایجان« ۱7 ،۱۳۲۴ ،شهریور.
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۱۲۰ورق . ۶۴
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۳ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹۰ورق . ۶7
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تاپشیرماق نّیتیندهدیرلر« ۱.میرجعفر باقروف دا استالینه یازدیغی  ۶سپتامبر ) ۱5شهریور(
ییه یاخین اولن روزنامهلرین
ندا ارتجاعین گوجلنمهسینی ،شورو 
تاریخلی مکتوبدا تهرا 
تلرینده
ندا و شمال ولی 
سلرین تضییقی ایله علقهلندیریردی .تهرا 
باغلنماسینی انگلی 
قلر قدغن ائدیلمیشدی.
جّدی نظامی رژیم تطبیق ائدیلمیشدی .بوتون ییغینجاق و میتین 
یلری
بیر سیرا روزنامه سردبیرلری ،اتحادّیه تشکیلتی عضولری حزب تودهنین رهبر ایشچ 
توزیرین قبولونا
نهاینکی شوروی تدبیرلرینی مدافعه ائتمگه ،عین زماندا شاهین و نخس 
یلر .میرجعفر باقروف استالینه معلومات وئریردی کی ،اؤلکهده
گیرمگه باشلمیشد 
نده آچیلجاق وزیر
نلرده لند 
قلیق یاراتماقل ایران حاکمّیت دایرهلری یاخین گو 
قاریشی 
کلر .بونونل اونلر شوروی
تلر وئرهج 
خارجهلرین مشاورهسینه شوروی علیهینه فاک 
ینین شوروی
ندان چیخارماغا نایل اولماق ایستهییرلر ۲.تهران مطبوعات 
ینین ایرا 
نلر 
قشو 
یلر
یپرست احوال روحیهلی آداملرا دیوان توتولجاغی بارهده یاز 
چیخاندان سونرا شورو 
شلردن قورخویا دوشن یوزلرله عایله
خلرینی تشویشه سالمیشدی .بو ای 
وئرمهسی چو 
شوروی سرحدلرینی کئچمگه جهد گؤرسهدیر ،شوروی سفارتینه و کنسولخانالرینا شوروی
تابعّیتینی قبول ائتمک بارهده عریضهلرله رجوع ائدیرلر .سرحدی کئچمک ایستهین
یلر.
عایلهلرله ایضاحات ایشی آپاریلمیشدی و اونلر گئری چاغریلمیشد 
شلری
ینین و بیر سیرا یوکسک رتبهلی افسرلرین حاضرلیق ای 
حزب توده رهبرلیگ 
گؤرمهدن و سلح ذخیرهسی توپلمادان حاکمّیت چئوریلیشی ائتمک جهدلری اؤلکهده
وضعّیتی داها دا آغیرلشدیرمیشدی .نتیجهده  ۲5۰نفره قدر مختلف رتبهلی افسر حبس
نین جنوبونا ،انگلیس اوردوسونون نظارتی آلتینا وئریلمیشدی.
ائدیلیب ایرا 
للرینده )شهریورین بیرینجی اون گونی(
ینین آخرلری ،سپتامبرین اّو 
اوت آی 
یده،
شلر اولموشدو .شاه 
اؤلکهنین شمال منطقهلرینده شوروی علیهینه کیچیک چیخ 
بندر شاهدا یئنی قورولن بیر سیرا شوروی حّفاری دستگاهلری داغیدیلمیشدی .ایران
یلری
لل سلح و شخصی پالتارلی پلیس ایشچ 
تلرینه گیزلی یو 
حکومتی شمال ولی 
ینین شمالدا اوردونو ،پلیس
گؤندرمگه باشلمیشدی .شوروی نظامی ادارهلری ایران حاکمّیت 
یلر.
ملندیرمک جهدلرینه امکان وئرمهد 
و ژاندارمانی علوه گؤندریلن قّوهلر حسابینا محک 
یلر،
تلرینی گنیشلندیریرلر .اونلر قشقای 
سلر اؤز فعالّی 
نین جنوبوندا انگلی 
ایرا 
یلر .بونونل
حلندیرماغا چالیشیرد 
یلر و دیگر طایفالرین اّتفاقینی یارادیب سل 
بختیار 
یلر .بو
سلر ضعیفلهمیش مرکزی تهران حکومتینه گوجلو تضییق امکانی علوه ائدیرد 
انگلی 
یلشدیریلمیش دستهلردن گلهجکده شمالدا استفاده ائدیلمهسی ده استثنا
نظام 
سلرین بو نقشهسینی پوزماف اوچون بیر سیرا تدبیرلر
ائدیلمیردی .میرجعفر باقروف انگلی 
نین شمال
حاضرلمیشدی .او ،سپتامبرین  ۶دا ) ۱5شهریور( استالینه یازیردی» :ایرا 
ینین دّقتینی یاییندیرماق
سلرین و ایران حاکمّیت 
تلرینده بیزیم تدبیرلریمیزدن انگلی 
ولی 
 ۱ـ »آذربایجان« ۱7 ،۱۳۲۴ ،شهریور.
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ینین داغیدیلماسی
سلر طرفیندن فورمالشدیریلن جنوب طایفالری اّتفاق 
اوچون انگلی 
نلرل
ایشینه باشلماغا اجازه وئرمهینیزی خواهش ائدیرم .مختلف احوال روحیهلی خا 
یلرینا
لآلت 
گیزلی علقهلر قورماغی ضروری حساب ائدیریک .اونلردان جنوبدا انگلیس ا 
ینین
قارشی سلحلی چیخیش اوچون و مرکزی ایران حاکمّیتینه قارشی جنوب طایفالر 
۱
للیگی شعاری آلتیندا گنیش حرکت یاراتماق مقصدی ایله استفاده ائتمک اولر«.
مستق 
ینین
نلریندا( آذربایجان دموکرات فرقهس 
سپتامبرین اورتالریندا )شهریورین سو 
ملندیریلمهسی استقامتینده داها بیر آددیم آتیلدی .آیین  ۱۴ده ) ۲۳شهریور( فرقه
محک 
ینین
نلر 
ینین تبریزده مشاورهسی کئچیریلدی .مرکزی رهبر اورقا 
سلر 
مؤس 
ملندیریلمهسی ،یئرلی کمیتهلرین گنیشلندیریلمهسی حّقینده اطرافلی مذاکرهلر
محک 
شلرینه رهبرلیک ائتمک اوچون
گئتدی .مشاورهلرده گیزلی رأی وئرمه ایله فرقه ای 
پیشهوری باشدا اولماقل  ۹نفردن عبارت تشکیلت کمیتهسی یارادیلدی .نظامالدوله رفیعی،
حسن بیرنگ ،کاتبی ،علی ماشینچی ،غلمحسین فرشچی ،معزززاده ،شبستری ،حسن
یلر .ائله همین مشاورهده حزب تودهنین
ینین عضولری سئچیلد 
زفیری تشکیلت کمیتهس 
نالعابدین قیامی ،جعفر کاویان ،کلنتری
بوراخیلمیش ایالت کمیتهسیندن صادق پادگان ،زی 
کله ،تشکیلت کمیتهسی
یلر .بئلهلی 
یریا تشکیلت کمیتهسینه علوه ائدیلد 
و محمد ب 
ینین سایی  ۱۴نفره چاتدیریلدی .مشاورهده قرار قبول ائدیلدی کی ۲۰ ،گون
عضولر 
ینین تأسیس قورولتایی کئچیریلسین .بو مّدت
عرضینده آذربایجان دموکرات فرقهس 
عرضینده تشکیلت کمیتهسی فرقهنین نظامنامهسی و برنامهسینی حاضرلمالی ایدی.
ینین  ۶ژوئیه ) ۱5تیر(
عموم اّتفاق کمونیست )بالشویک( پارتیاسی مرکزی کمیتهس 
ینین لیحهسی تبریزده
ینین برنامهس 
قراریندان سونرا آذربایجان دموکرات فرقهس 
یدا ،آذربایجان کمونیست )بالشویک( پارتیاسی مرکزی کمیتهسینده ایسه
حاضرلندی ،باک 
۲
شلر ائدیلدی .سپتامبرین  ۲۰سی ) ۲۹شهریور( اوچون آرتیق
لیحهیه علوهلر و دوزهلی 
دموکرات فرقهسینه  ۶7۶7نفر یئنی عضو داخل اولموشدو .کئچمیش حزب توده عضولری
یلر تشکیل ائدیردی.
یلر .یئنی عضولرین بؤیوک اکثرّیتینی کندل 
بو سایا داخل دگیلد 
یلر دا تدریجًا تردیدلره سون
کلر ،تاجرلر ،کارمندلر و ضیال 
بونونل یاناشی خیردا و اورتا مال 
یلر .سپتامبرین  ۲) ۲۴مهر(نه قدر فرقه عضوی
قویوب دموکرات فرقهسینه طرف گلیرد 
اولماق اوچون داها  ۱۰۰۰نفر تقاضا وئرمیشدی .سپتامبرین  ۱۴ده ) ۲۳شهریور(
ینین  ۶ـ
کئچیریلن مشاورهدن سونرا فرقهیه آخین خیلی گوجلنمیشدی .حّتی سپتامبر آی 
ینین
 7ده ) ۱5ـ  ۱۶شهریور( حزب تودهنین ایالت کنفرانسیندا دموکرات فرقهس 
یلر ده یئنی فرقهیه عضو اولماق اوچون
ینین علیهینه چیخیش ائدن بعضی تودهچ 
یارانماس 
یلر .سپتامبرین  ۲۴ده ) ۲مهر( تبریزین ارمنی جماعتی آدیندان
تقاضا ایله رجوع ائتمیشد 
 ۳نماینده تشکیلت کمیتهسینه گلهرک جماعت آدیندان آذربایجان دیلینده ترتیب
 ۱ـ یئنه اورادا ،ورق . ۲۴
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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ینین یارادیلماسینا
ائدیلمیش تبریکی فرقه رهبرلیگینه تقدیم ائتدی .دموکرات فرقهس 
جّدی مقاومت گؤرستمیش داوید گئورقیان جهد گؤرسهدیردی کی ،یئنی فرقهنین
ینین تبریزدهکی امنّیت ادارهسی
ینین اعتمادینی قازانسین .لکن آذربایجان شورو 
رهبرلیگ 
ینین تشکیلت
ینین علیهینه اولدو ۱.ارمنی جماعت 
اونون فرقهیه قبول ائدیلمهس 
ینین برنامهسی ایله
کمیتهسینه تبریکینده دئییلیردی» :آذربایجان دموکرات فرقهس 
بلرین
نین ارمنی اهالی سی اورادا قویولن طل 
اطرافلی تانیش اولماقدان سونرا آذربایجا 
کلرینه
قلرین ده آرزو و ایست 
ندا یاشایان دیگر خل 
بلرین آذربایجا 
عدالتلی اولدوغونو ،بو طل 
یسی اولمایا بیلمهریک .بیز
یلر بو حادثهلرین اشتراکچ 
اویغون اولدوغونو بیلدیریر .بیز ارمن 
ینین حیاتا کئچیریلمهسینده اشتراک
بلر 
ینین طل 
بوتون گوجوموزله دموکرات فرقهس 
۲
ائدهجهییک.
ینین اشتراک ائتدیگی اجلسدا  ۳نفر سئچیلدی کی،
یلرین نفوذلو نمایندهلر 
ارمن 
یلری یئنی فرقهیه
نلر و ارمن 
ینین تشکیلت کمیتهسیله علقه ساخلسی 
دموکرات فرقهس 
یلرین دموکرات
یدان اولن نمایندهلر ارمن 
نلر .تشکیلت کمیتهسی و باک 
جلب ائتسی 
سلرل ارتباطدا
یلر .اونلرین خارجی جاسو 
فرقهسینه داخل اولماسینا احتیاطل یاناشیرد 
یلرین
اولمالری بارهده چوخلی معلوماتین اولماسی ایله یاناشی ،باکی رهبرلیگینه ارمن 
کلری بارهده گیزلی نقشهلری ده
تلرده اورمیه اطرافیندا مختارّیت طلب ائدهج 
یاخین وق 
یلرین دموکرات فرقهسینه مناسبتی
ندا یاشایان ارمن 
معلوم ایدی .جنوبی آذربایجا 
ینین
یلری ایله سیخ علقهده اولن شهردهکی انگلیس بانک 
بیرمعنالی دگیلدی .تبریز ارمن 
ینین
ندا تأثیرلر 
سلر ایرا 
یسی توماسیان بیلدیریردی :اؤز نی چیخاردیقدان سونرا رو 
ایشچ 
یلر و اورایا بیر
فلهیهجگینی بیلدیکدن »توده« حزبینی دموکرات فرقهسی آدلندیرد 
ضعی 
نلر .یئنه
نی اؤز تأثیرلرینده ساخلسی 
یلر کی ،آذربایجا 
نئچه تاجر ،مالک علوه ائتد 
یلرین یئنی دموکراتیک فرقهیه
همین بانکین معاونی تئر آوانئسیان قید ائدیردی کی ،ارمن 
یلر آدیندان تبریک
ندا یاشایان ارمن 
جلب ائدیلمهسی سهو ایشدیر .بو فرقهیه آذربایجا 
یلر اولراق مّلی
مدیر .ارمن 
مکتوبی گؤندریلمهسی سیاسی باخیمدان چوخ قورخولو آددی 
آزلیق کیمی بیزیم وظیفهمیز ائله ده محکم دگیل .بیز گرهک بوتون بونلری درک ائدهک و
کلر کیمی دموکرات
اؤزوموزو بیطرف آپاراق .حّتی اول بیلر کی ،گلهجکده گنج تور 
۳
یلری تعقیب ائتسین.
فرقهسی اؤزو قوخولو قیلینج کیمی ارمن 
ینین  ۲5ده ) ۳مهر( تبریزده دموکرات فرقهسینه تقاضا ایله رجوع
سپتامبر آی 
نلرین چوخلوغونو نظره
نلرین قاپالی ییغینجاغی کئچیریلدی .ییغینجاقدا تقاضا ائد 
ائد 
ینین موّقتی تبریز کمیتهسی یارادیلدی .عین زماندا موّقتی کمیته
آلراق دموکرات فرقهس 
ینین دموکرات فرقهسینه کئچمهسی پروسهسینی
نلر 
حزب تودهنین اشاغی اورقا 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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یداکی تأسیس قورولتایینا
سرعتلندیرمهلی ایدی .مذاکرهلر زمانی معّین ایدیلدی کی ،قارش 
تلرینا  ۸۰اعتبارنامه وئریلمهسی و
هر  ۶۰نفردن بیر نماینده سئچیلسین .منطقه تشکیل 
ینین تخمینًا  ۲۰۰نفر اولماسی معّینلشدیریلدی.
عمومّیتله قورولتای نمایندهلر 
آذربایجان دموکرات فرقهسی گئتدیکجه وضعّیته نظارت ائدن گوجلو سیاسی قّوهیه
ینین طلبی ایله تبریز
چئوریلیردی .سپتامبرین  ۲۲ده ) ۳۱شهریور( دموکرات فرقهس 
یسینده کئچیریلن مشاورهده شهردار باشدا اولماقل دئمک اولر کی ،بوتون
شهردار 
حاکمّیت نمایندهلری اشتراک ائدیردی .مشاورهده چیخیش ائدن پیشهوری بیلدیردی کی،
ملرینسه گؤستریشی ایله شهرده اجتماعی قایدالری پوزور،
بیر سیرا جنایتکار عنصرلر کی 
تلرین عضولری
صلر چوخ وقت اؤزلرینی دموکراتیک تشکیل 
نلیک یارادیرلر .بو شخ 
گرگی 
صلردن بیر نئچهسینی توتوب یئرلی حاکمّیت
یلر بو شخ 
کیمی تقدیم ائدیرلر .بیزیم فرقهچ 
صلر یئنیدن آزادلیغا
بلردن بو شخ 
نلرینا تحویل وئرسهلر ده نامعلوم سب 
اورقا 
نلرا قارشی مبارزهیه،
نلرینی جنایتکار ائلئما 
یلر .پیشهوری حاکمّیت اورقا 
بوراخیلد 
ینین جانشینی نیکجو اؤز
شهرده قایدا ـ قانون یاراتماغا چاغیردی .تبریز استاندار 
۱
ینین قالدیردیغی مسألهلرین دوغرو اولدوغونو تصویب ائتدی.
چیخیشیندا پیشهور 
ینین یئرلی کمیتهسی
لده دموکرات فرقهس 
سپتامبرین ) ۲۳اّول مهر(ده اردبی 
یارادیلدی .شفیع صدر ،حسن جودت ،میرمعصوم کاشانی،پیر مرتضی ،محّرم انشان ،بالش
یزاده و دیگرلری تأسیس قورولتاینا نماینده
آذراوغلی ،مل خلیل اشراقی ،حکیم تق 
یلر
نشهرده ده سئچک 
بدا ،آستارا و مشکی 
یلر ۲۳ .سپتامبردا )اّول مهر( سرا 
سئچیلد 
کئچیریلدی .دموکرات فرقهسی ایله باغلی مسألهلر اهالی آراسیندا مذاکرهلرین باشلیجا
یسینده
نلری اهالی ایچر 
ینین آژا 
موضوعونا چئوریلمیشدی .شوروی جاسوسلوق ادارهس 
یلر .تبریزده تاجر حاجی حسن
تلر توپلمیشد 
اولن سؤز ـ صحبت بارهده چوخلی معلوما 
نین اقتصادّیاتیندا
یدیر .آذربایجان ایرا 
بلری حقل 
ینین طل 
آقا دئییردی» :دموکرات فرقهس 
تلریمیزی داشییب آپاریرلر .بیزیم شهر و
بیرینجی یئرده دورور .لکن بیزیم بوتون ثرو 
نلر دا یاد دیلده اوخویورلر .بیزیم
قلریمیز تحصیل آلمیر ،اوخویا 
کندلریمیز داغیلیر ،اوشا 
خلقیمیز اؤزونون نهنگ تاخیل آنبارلریندا آجلیق چکیر .هاچانا قدر بیز سوساجاغیق،
۲
سلرین آذربایجانا تحقیرآمیز مناسبتینه دؤزهجهییک«.
فار 
ینین بیاننامهسینده آنا دیلینده تحصیل قویولوشونا اؤز
آذربایجان دموکرات فرقهس 
ینین معلمی باقر نظامی بیلدیریردی:
بلریندن بیر 
مناسبتینی بیلدیرن تبریز مکت 
یدیر.
» تحصیلین دوغما آذربایجان دیلینده آپاریلماسی بارهدهکی شعار سون درجه عدالتل 
یلردان کیم بو شعاری مدافعه ائتمز؟ اونون حیاتا کئچیریلمهسی
شعورلو آذربایجانل 
قلریمیزا آنا دیلینده اوخوماق امکانی وئرهجکدیر .منیم فکریمجه ،بو ،بوتون آذربایجان
اوشا 
ینین آرزوسودور.
خلق 
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ندا گنیشلهنن مّلی حرکات حّقینده مذاکرهلر اونون حدودلریندان کنارا
آذربایجا 
نلرین آخوندی توپلشان جماعته اوز توتوب دئمیشدی:
ندا ترکم 
چیخمیشدی .گرگا 
قلری اوغروندا مبارزه آپارماقل دوزگون حرکت
ینین مّلی حقو 
یلر اؤزلر 
»آذربایجانل 
شلر
ندا دا بونا بنزر چاغیری 
ائدیرلر .بیز ده گرهک اونلردان نمونه گؤتورک« .گیل 
اولموشدو.
یلرین ،اورتا تاجرلرین و
بوتون بونلرل یاناشی قید ائتمک لزمدیر کی ،ضیال 
یلر .میرجعفر باقروف
صهسی مّلی حرکاتا قوشولماغا احتیاط ائدیرد 
کلرین معّین ح ّ
مال 
استالینه  ۲۸سپتامبر ) ۶مهر( تاریخلی مکتوبوندا بونو بئله ایضاح ائدیردی کی» ،اونلر
بیزیم آخره قدر بو حرکاتی مدافعه ائدهجگیمیزه اینانمیرلر« ۱.عین زماندا بو پروسهلرین
کلرینی
یلر ،نه ائدهج 
نلری اؤزلرینی ایتیرمیشد 
باشلنغیجیندا ایران حاکمّیت اورقا 
نداکی مّلی حرکاتا قارشی گوجلو
یلر .لکن آز سونرا اونلر جنوبی آذربایجا 
بیلمیرد 
ینین  ۱۱نجی سایی »ارتجاع باش
یلر» .آذربایجان« روزنامهس 
مبارزهیه باشلد 
ندا چیخان روزنامهلرین بیر چوخو مختارّیت
قالدیردی« باشلیغی آلتیندا چیخمیشدی .تهرا 
بلرده ایشلنمهسینه ،ایالت و ولیت
ینین دولت ادارهلرینده و مکت 
بلرینه ،آذربایجان دیل 
طل 
یلرین
ینین یارادیلماسینا قارشی بیر نوع محاربهیه باشلمیشدی .سیدضیاچ 
نلر 
انجم 
یسیندا
ندا چیخان »کشور« روزنامهسی  ۱۲سپتامبر ) ۲۱شهریور( تاریخلی سای 
تهرا 
تلری آذربایجان اؤلکهسینی آزاد و مستقل گؤرمگی
یازیردی» :آذربایجان دموکرا 
یدیر .ایران
صهس 
نین آیریلماز ح ّ
نلر باشا دوشمورلر کی ،آذربایجان ایرا 
آرزولییرلر .بو خائ 
ینین یوردونی سیاسی معامله وسیلهسینه
سالدین تبریز 
هئچ کیمه اجازه وئرمز کی ،شم 
ینین بیانیهسینده تدریسین آنا دیلینده کئچیریلمهسی ایله
چئویرسین« .دموکرات فرقهس 
نپرورلری! هئچ
باغلی طلبیندن اقتباس گتیرهرک روزنامه بیلدیریردی» :ای ایران وط 
نلری
آنلییرسینیزمی نه دایانیر بو سؤزون ارخهسیندا؟ سیز بیلیرسینیزمی بو طلبله اؤز وط 
للرینی اؤز مّلی فارس دیلیندن آییرماق
اولمایان خیانتکار آداملر آذربایجان اوغو 
شلر وار ایدی.
ایستهییرلر« .دیگر روزنامهلرده ده تخمینًا بونا بنزر چاغری 
ارتجاعین گوجلنمهسی ایله باغلی میرجعفر باقروف سپتامبرین  ۱7ده ) ۲7شهریور(
ییه یازیردی کی ،آیین  ۱۴ده ) ۲۳شهریور(
شوروی وزارتخارجه کمیسری ویشینیسک 
یسینی سیندیرمیش،
ینین قاپ 
آخشام پلیس و ژاندارم حزب توده و اتحادّیه تشکیلت 
یلری کوچهیه آتمیشدیر .پلیس مأمورلری اورادا اولن عضولری
اوراداکی بوتون شئ 
دؤیموش و  ۲۰نفری حبس ائتمیشدیر .بیر نفر آغیر یارالنمیشدیر .سپتامبرین  ۱5ده )۲۴
ندا حزب تودهنین و اتحادیهنین بوتون بنالری
نلر دوام ائتمیشدیر .تهرا 
شهریور( تال 
پلیس طرفیندن ضبط ائدیلمیشدیر .سپتامبرین  ۱۶دا ) ۲5شهریور( پلیس حزب توده
نلیغیندا مرکزی کمیته عضوی ،مجلس شورای مّلی نمایندهسی کشاورزی برک
بناسی یاخی 
ینین دیپلوماتیک
دؤیموشدور .سپتامبرین  ۱5ده ) ۲۴شهریور( شوروی تجارت نمایندهلیگ 
 ۱ـ یئنه اورادا ،ورق . ۳۶

۱۱۲

ندا »تاس«
ینی پلیس داشا باسمیشدیر ۱۶ .سپتامبردا ) ۲5شهریور( تهرا 
نومرهلی ماشین 
فل معلومات گؤندرن مخبری حبس ائدیلمیشدیر .ایران مرتجع
ینین مسکووا تلقرا 
آژانس 
سالعمل
للرا وقتینده عک 
ینین بئله حیاسیزلیغی بیزیم ایشچی لرین بو جور حا 
حکومت 
ندا دا ارتجاعین گوجلنمهسی
یدیر ۱.بو حادثه آذربایجا 
وئرمهمهسی ایله ایضاح ائدیلمهل 
اوچون بیر سیناق رولو اوینادی.
سیدضیا اؤز طرفدارلرینا گؤستریش وئرمیشدی کی ،تبریزده دموکراتیک حرکاتین
نلر .وزارت داخله استاندارلرا و
للرینا ،لیدرلرینه قارشی ترور عملیاتینا باشلسی 
فّعا 
تلرینده سئپاراتچی حرکاتین
نین شمال ولی 
شهردارلرا تعلیمات گؤندرمیشدی کی ،ایرا 
نلر .ایران اوردوسونون باش
یسینی بوتون واسطهلرله آلسی 
ینین قارش 
درینلشمهس 
ندا قایدا ـ
صهلره گیزلی بیر امر گؤندرمیشدی کی ،جنوبی آذربایجا 
قرارگاهی نظامی ح ّ
سلر
نلر .حّتی امرده گؤرسهدیلیردی کی» ،اگر رو 
نلرا قارشی سلح ایشلتسی 
قانونی پوزا 
نلر.
مانع اولماغا جهد گؤسترسهلر ده« سلح تطبیق ائدیلمهسیندن چکینمهسی 
ینین گیزلی یازیشمالری شوروی جاسوسلوق
ندا اولن ایران اوردوسو فرماندهلیگ 
آذربایجا 
نلری طرفیندن اله کئچیریلمیشدی.
اورقا 
للردان آیدین اولوردو کی ،ایران حاکمّیت دایرهلری اؤزلرینه یاخین اولن
بو ماتریا 
لدهکی
یلرینی گیزلی شکیلده سلحلندیریر .اردبی 
کلرین و طایفا باشچ 
آیری ـ آیری مال 
ندان گؤستریش آلمیشدی کی ،تورپاق
ینین فرماندهی سرهنگ ظریفی تهرا 
ایران هنگ 
نلر.
ساس اولسو 
فلرینه چکمک اوچون اونلرل مناسبتده ح ّ
یلری اؤز طر 
بلری کندل 
صاح 
نپرورلیگین
ییه اسلم بایراغی آلتیندا بیرلشمک بارهده مراجعه ائدیلسین .وط 
اهال 
سینی
گوجلندیرمهسی آدی آلتیندا اهالی آراسیندا شاها و موجود قورولوشا محبت ح ّ
کلرین
شلری آلن مال 
یدن بو گؤستری 
گوجلندیرن تبلیغات آپاریلسین ۲.سرهنگ ظریف 
شلرین گوجلنمهسی قورخوسو آلتیندا اؤز دارائّیت و عایلهلرینی
بیرینجی آددیمی اغتشا 
سلریندن طلب ائدیردی کی،
نداکی پلیس رئی 
تهرانا گؤندرمک اولدو .جنوبی آذربایجا 
یلری
ینین بیوقراف 
قلر 
شلرده چیخیش ائدن سیاسی حزب بوتون ناط 
میتینق و نمای 
نداکی ایران لشکری نین فرماندهی سرتیپ درخشانی
تعجیلی تهرانا گؤندریلسین .آذربایجا 
صهلرده دؤیوش حاضرلیغی
باش قرارگاهدان آلدیغی گؤستریشه اویغون اولراق نظامی ح ّ
قلری خصوصی
صهلرده آپاردی 
حقده امر امضالمیشدی .هنگ فرماندهلری نظامی ح ّ
تلرده »سون دامل قانینا قدر ووروشماغین و اؤزونو وطن یولوندا فدا ائتمگین«
صحب 
للری( تبریز
نلرینده )مهرین اّو 
یلر .سپتامبرین سون گو 
سّرلرینی سربازلرا باشا سالیرد 
ژاندارماسینا مرکزدن امر گلمیشدی کی ،تعجیلی اولراق ژاندارم ادارهلرینده خدمت ائتمک
نلر.
یسیندن یئنی داوطلب توپلسی 
جلر ایچر 
اوچون گن 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹5ورق . ۱۶۹
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹5ورق . ۱۶۹

۱۱۳

ینین آذربایجانا قارشی اقتصادی تضییق  (۱۳۲۴) ۱۹۴5نجی ایلین
ایران حکومت 
کله تأمین ائتمک اوچون
پاییزیندا دا دوام ائدیردی .تبریزی و دیگر بؤیوک شهرلری چؤره 
یلر.
نلری دوشونولموش فورمدا تاخیل تدارکینی حیاتا کئچیرمیرد 
حکومت اورقا 
سلره یاخین اولن اونلرل دین خادمی
نلرینا و انگلی 
نین جنوبوندا حاکمّیت اورقا 
ایرا 
نلر .حّتی اونلر
تلرینه گؤندریلمیشدی کی ،اهالی آراسیندا تبلیغات آپارسی 
شمال ولی 
یلر.
دموکرات فرقهسینه جانشین کیمی مّلی دموکراتیک حزب یاراتماغا جهد گؤرسهدیرد 
ینین آذربایجان دموکرات
نلردا محّلی »دموکرات فرقهلر« یاراتماقل اهال 
آیری ـ آیری استا 
ندا ایری مالک محمودخان
فرقهسیندن تجرید ائدیلمهسینه امید بسلهنیلیردی .زنجا 
ذوالفقاری زنجان »دموکرات فرقهسینی« یاراتمیشدی کی ،بو »فرقه«ده آذربایجان مّلی
یلره
ینین ،کندل 
ینین تطبیق ائدیلمهس 
ینین ،مکتب و مؤسسهلرینده آذربایجان دیل 
مختارّیت 
ینین قطعی علیهداری ایدی .بونا بنزر حادثهلر رضائیهده ده اولموشدو.
تورپاق وئریلمهس 
ندا استقللچی حرکات
استالینه گؤندردیگی معلوماتدا گؤرسهدیلیردی کی ،آذربایجا 
کلری ده جّدی شکیلده ناراحت ائتمگه باشلمیشدیر.
یلرل یاناشی تور 
انگلیس و آمریکال 
نداکی تورکیه سفارتی تبریز و رضائیهده اولن اؤز
معلوماتدا دئییلیردی :تهرا 
نین شمالینداکی حرکاتین سون مقصدی ایران
کنسولخانالرینا بیلدیرمیشدی کی ،ایرا 
یدیر .سفارت اؤز مأمورلریندان طلب ائدیردی
ییه بیرلشدیریلمهس 
ینین شورو 
ن 
آذربایجا 
یلردان تبلیغات مقصدی ایله
یدن اولن آغ مهاجرلردن ،ایلک نوبهده مساواتچ 
کی ،شورو 
نلری یاییرلر.
ینین حیاتی بارهده هر جور بهتا 
استفاده ائدیلسین .اونلر شوروی آذربایجان 
ندا حزب
ندا مختارّیت اوغروندا حرکاتین عملی کاراکتر آلماسیندان سونرا دا تهرا 
 ۱آذربایجا 
ینین ترّددلی مناسبتی دوام ائدیردی .اونلر مختلف بهانهلرله
تودهنین مرکزی کمیتهس 
ندا مّلی حرکات حّقینده اؤز فکرلرینی آچیق
دموکرات فرقهسی ،جنوبی آذربایجا 
یلر.
بیلدیرمیرد 
ینین یارادیلماسی ،مختارّیت اوغروندا مبارزهنین
آذربایجان دموکرات فرقهس 
قلری تلقرامدا اونلر
گوجلنمهسی کردلرین ده جّدی ماراغینا سبب اولموشدو .تبریزه ووردو 
ینین یارادیلماسینی آلقیشلماقل یاناشی کرد دموکرات فرقهسی یاراتماق و
دموکرات فرقهس 
یلر .اونلر
قلرینی بیلدیریرد 
ندا اولدوغو کیمی مختارّیت آلماق آرزوسوندا اولدو 
آذربایجا 
یدا قبول ائتسین .کرد
یلر کی ،کردلرین نمایندهلرینی باک 
میرجعفر باقروفا رجوع ائتمیشد 
یدان اونلرا عملی کؤمک
یلر کی ،باک 
صهسی خواهش ائدیرد 
ینین بیر ح ّ
یلر 
طایفا باشچ 
اوچون بیر نئچه شوروی مأموری گؤندریلسین .تبریزدهکی شوروی مکتبی تیپینده مهاباددا
بلرده ۲۰ ،ـ ۲5
قلریندان  ۱5ـ  ۲۰نفر نظامی مکت 
للیک مکتب آچیلسین ،کرد اوشا 
 7ای 
لله تأمین ائدیلمیش
بلرده قبول ائدیلسین .مهاباددا داوا و طّبی پرسونئ 
نفری سیویل مکت 
 ۲5ـ  ۳۰تختخوابلی مریضخانا آچیلسین .میرجعفر باقروف استالینه مکتوبوندا بو بارهده
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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یسینده
وزارتخارجهیه موافق تاپشیریق وئرمگی اوندان خواهش ائدیردی .کردلر ایچر 
سلری برک ناراحت ائتمگه
استقللچی تمایلون یارانماسی ایران حکومتینی و انگلی 
نداکی شوروی سفارتینه یادداشت تقدیم
باشلدی .ایران حکومتی بو مسأله ایله باغلی تهرا 
ییه تمایل ائدن کرد طایفا
نلری شورو 
سلر و ایران امنّیتی اورقا 
ائتمیشدی .انگلی 
یلر.
یلرینی فیزیکی جهتدن محو ائتمک بارهده نقشهلر حاضرلییرد 
باشچ 
ینین  ۶ژوئیه ) ۱5تیر(
عموم اّتفاق کمونیست )بالشویک( پارتیا مرکزی کمیتهس 
ندا دا استقللچی حرکاتین باشلنماسی
قراریندا گیلن ،مازندران و خراسا 
گؤرسهدیلمیشدی .میرجعفر باقروف سپتامبرین  ۲۸ده ) ۶مهر( استالینه یازیردی» :بوتون
ینین کشفّیاتینا ،جنوبی
علر 
نلریندا نفت منب 
نین شمال استا 
گوجوموز و دّقتیمیز ایرا 
شلره یؤنهلدیگیندن گیلن ،مازندران و خراسان
نداکی ای 
ندا و کردستا 
آذربایجا 
۱
شلره باشلیا بیلمهمیشیک«.
نلریندا بیز ایندیه قدر استقللچی حرکاتل باغلی ای 
استا 
شلره رهبرلیک ائدن
قلر اوزره ای 
ندا خصوصی )جاسوسلوق( تاپشیری 
جنوبی آذربایجا 
ییئف بئله حساب ائدیردی کی ،بیر سیرا خارجی جاسوسلوق
ژنرال آقا سلیم آتاکیش 
نین شوروی اشغال ائتدیگی قسمتده عصیان
نلری دوشونولموش شکیلده ایرا 
اورقا 
یلره
نداکی ایشچ 
ینین آدینا یازماق ایستهییر .او ،تهرا 
قالدیریب بو عصیانی شورو 
ییه دشمن مناسبت بسلهین دایرهلرین فعالّیتی حّقینده
گؤستریش وئرمیشدی کی ،شورو 
ییئف احتیاط ائدیردی کی،
نلر .آقا سلیم آتاکیش 
تلر توپلییب اونا گؤندرسی 
گیزلی معلوما 
صلره قارشی کوتلهوی
ییه رغبت بسلهین شخ 
للرینا و شورو 
ینین فّعا 
دموکرات فرقهس 
ندا پلنلشدیردیغی تدبیرلر پوزولسون.
ینین جنوبی آذربایجا 
قلر باشلنسین و شورو 
تضیی 
للری( فرقهچی لره و شوروی طرفدارلرینا گیزلی
ینین آخرلریندا )مهرین اّو 
سپتامبر آی 
صلر و
ندا مختارّیت حرکاتینا مانع اولن شخ 
شکیلده سلح پایلنماسی ،جنوبی آذربایجا 
تلری آرادان گؤتورمک اوچون آذربایجان شوروی مخصوص و داخلی امنّیت
تشکیل 
ینین گؤندریلمهسینی تکلیف ائدیلیردی.
قّوهلر 
نداکی مخصوص مأموردان میرجعفر
ینین  ۲۸ده ) ۶مهر( جنوبی آذربایجا 
سپتامبر آی 
بنامه داخل اولونموشدو .اورادا
فون آدینا سلح گؤندریلمهسی ایله باغلی طل 
باقرو 
ینین یارانماسی ایله باغلی ارتجاع خیلی
گؤرسهدیلیردی کی ،دموکرات فرقهس 
فّعالشمیشدیر .اونلرین علیهینه ایران پلیسی و ژاندارم ادارهلری طرفیندن وئریلمیش چوخ
سایدا سلح توپلنمیشدیر .بونلرین جنوبی آذربایجان شهرلرینده یئرلشدیریلمیش ایران
صهلری ایله بیرلشمهسی ایستهنیلن آن باش وئره بیلر و بوتون بونلر آغیر
نظامی قشون ح ّ
ینین
یس 
حادثهلرله نتیجهلهنر .ارتجاعین فّعال حرکته کئچهجگی تقدیرده اونون قارش 
ییه طرفدار اولن آداملر
تلرین عضولریندن و شورو 
آلینماسی اوچون دموکراتیک تشکیل 
ینین سلحلندیریلماسی ضروری حساب
صهلر 
ینین اینانیلمیش ح ّ
یسیندن اهال 
ایچر 
ائدیلیردی.
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ینین  ۸ده ) ۱۶مهر
یلیگینی نظره آلراق  ۱۹۴5نجی ایلین اوکتوبر آی 
وضعّیتین جّد 
ینین
 (۱۳۲۴عموم اّتفاق کمونیست )بالشویک( پارتیاسی مرکزی کمیتهسی و شورو 
ملنمک بارهده قرار قبول ائتدی.
ندا نظامی جهتدن محک 
وزارتخارجهسی جنوبی آذربایجا 
ینین نظامی شوراسی و آذربایجان کمونیست )بالشویک( پارتیاسی
باکی نظامی دایرهس 
ندا مختارّیت حرکاتینا قارشی
مرکزی کمیتهسینه تاپشیریلدی کی ،جنوبی آذربایجا 
نلر .اقتصادی
یلری آییرسی 
نلری آرادان گؤتورمک اوچون عملیات ایشچ 
مقاومت گؤستر 
تلر بارهده مسکودا مذاکره کئچیریلسین .مذاکرهده خارجی تجارت کمیسری
مناسب 
ینین
نل صادرات ـ واردات عملیات 
میکویانا تاپشیریلیردی کی ،جنوبی آذربایجا 
ینین صدری
آرتیریلماسینا خصوصی دّقت یئتیرسین .شوروی برنامه وزارتخاناس 
ییه گؤستریش وئریلیردی کی ۱۹۴5 ،نجی ایلین  ۴نجو فصلینده )۱۳۲۴
ووزنئسئنسک 
پاییز فصلی( جنوبی آذربایجان اوچون  5عدد زیس ـ  5تانکر 5 ،عدد پومپ 5 ،عدد زیس ـ
 5یوک ماشینی آیریلسین .خارجی تجارت کمیسرلیغینا تاپشیریلیردی کی ،رضائیه ،خوی،
ماکو ،میانه و مرندده  ۱۹۴۶نجی ایلین اّول فوریهسینه قدر ) ۱۲بهمن  (۱۳۲۴قورتارماق
یسی اوچون  5۰۰مین ریال پول آییرسین.
شرطی ایله کیچیک نفت آنبارلری تیکینت 
ییئفه تاپشیریلیردی کی ،جنوبی
ینین صدری تیمور قل 
آذربایجان خلق کمیسرلری شوراس 
ینین
للر 
للرینده ادبیات ما 
لالتجارهنین ،خصوصًا آذربایجان و فارس دی 
ندا ما 
آذربایجا 
ساتیشی آرتیریلسین .شوروی خلق کمیسرلری شوراسی یانیندا عموم اّتفاق رادیو
کمیتهسینه تاپشیریلیردی کی ،شوروی آذربایجانی سفارشی ایله جنوبی آذربایجانا
گؤندرمک اوچون  ۱۹۴5نجی ایلین  ۴نجو فصلیندن )پاییز  (۱۳۲۴باشلیاراق هر فصلینده
۱
یلریندان  5۰میندن آز اولمایاراق قراموف صفحهسی بوراخسین.
آذربایجان ماهن 
صهسی آرتیق مهرین
حلرین بیر ح َ
کلی سل 
مسکووا سفارش ائدیلمیش خارجی مار 
ینین سلح آنبارینا داخل اولموش،
شلر کمیسارلیغ 
آخرلریندا آذربایجان خلق داخلی ای 
نلرا
یسیندا جنوبداکی نظامی پادگا 
مقداری ایسه آرتیق مهرین ایکینجی یار 
ینین فرماندهی ،ژنرال
گؤندریلمیشدی .اوکتوبرون  ۲۹) ۲۱مهر(ده باکی نظامی دایرهلر 
یلر:
ماسلئنیکوف و میرجعفر باقروف شوروی داخلی امنّیت مسئولی لورئنتی بئریایا یازیرد 
» ایران آذربایجانی مسألهسی ایله باغلی عموم اّتفاق کمونیست )بالشویک( پارتیاسی مرکزی
ینین حیاتا
ینین  ۸اوکتوبر  ۱۹۴5نجی ایل) ۱۶مهر  (۱۳۲۴تاریخلی قرار 
کمیتهس 
نیندا مختارّیت
شلر گؤرولموشدور :ایران آذربایجا 
کئچیریلمهسی ایله باغلی اشاغیداکی ای 
تلری آرادان گؤتورمک ایشینی
صلری و تشکیل 
ینین انکشافینا مانع اولن شخ 
حرکات 
شلر وزارتی و دولت تهلکهسیزلیگی
سازمان وئره بیلن آذربایجان شوروی خلق داخلی ای 
شلر یئرلی اهالی
یسی آیریلمیشدیر .بو یولدا 
ینین  ۲۱تجربهلی امنّیت ایشچ 
کمیتهس 
صلرین
یلر )همین شخ 
یسیندن سلحلی پارتیزان دستهلرینی تشکیل ائتمهلی اید 
ایچر 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۱۲۱ورق  7ـ . ۹
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سیاههسی سنده علوه اولونوب ـ جمیل حسنلی(.
شلر وزارتی
یلرینه کؤمک مقصدی ایله اوزون مَدت خلق داخلی ای 
عملیات ایشچ 
یلریندن
للریندان و کند ایشچ 
دولت تهلکهسیزلیک کمیتهسی ایله باغلی اولن کولخوز فّعا 
ینین یئرینه یئتیریلمهسینده سینانیلمیش  75نفر دؤیوشچی
قلر 
کونکرت دؤیوش تاپشیری 
بلرل ایلک نوبهده تبریز ،اردبیل،
یلری و دؤیوشچولر قرو 
توپلنمیشدیر .عملیات ایشچ 
میانه ،رضائیه و مراغهیه گئدهجک ،دیگر منطقهلره ایسه سونراکی مرحلهده
یلری تعینات یئرلرینه ،ایران
گؤندهریلهجکدیر .توطئه مقصدی ایله عملیات ایشچ 
نلری ،دؤیوشچولر ایسه همین
نینین شهرلرینه بیزیم نظامی فرماندهلرین معاو 
آذربایجا 
کلر .تعیینات یئرینه یول دوشمزدن اَول سئچیلمیش
فرماندهلره نفرات کیمی گئدهج 
کلر ۹۶ .نفردن
یلر باکی شهرینده سیاسی ،نظامی و خصوصی حاضرلیق کئچهج 
ایشچ 
نیندا اوزون مَدت قالجاغینی
ینین و دؤیوشچولرین ایران آذربایجا 
یلر 
عبارت عملیات ایشچ 
نظره آلراق اونلرین ساخلنماسی اوچون هر آی  ۱۰۰مین ریال وسایط آیریلماسینا
۱
گؤستریش وئرمهنیزی خواهش ائدیریک.
نلشدیگیندن تلهسیک حاضرلیق
ندا وضعّیت گرگی 
ندا و جنوبی آذربایجا 
ایرا 
ینین تاسیس قورولتایی ایشه
شلریندن سونرا اوکتوبرون  ۲ده ) ۱۰مهر( دموکرات فرقهس 
ای 
ینین
نلشمهسی محسن صدر)صدرالشراف( حکومت 
باشلدی .اؤلکهده بحرانین دری 
استعفاسی ایله نتیجهلندی ۱۹۴5 .نجی ایلین اوکتوبروندا )مهر  (۱۳۲۴ابراهیم حکیمی
مالملک( اؤزونون ایکینجی حکومت کابینهسینی قوردو .اوچ آی فّعالیت گؤسترن بو
) حکی 
کابینه قوامالسلطنه حکومتینه کئچید رولونو اوینادی...
یلرین گئدیشینی مذاکره ائتمک اوچون میرجعفر باقروف
ندا ایشچ 
جنوبی آذربایجا 
سپتامبرین آخریندا ) ۸مهر( مسکووا دعوت ائدیلدی .تاسیس قورولتایی عرفهسینده
ینین سون متنینه ولدیسلو مولوتوف ،لورئنتی
ینین برنامه و نظامنامهس 
دموکرات فرقهس 
نین
کلر ائدیلدی .آذربایجا 
کلی 
فل بیرلیکده باخیلدی .بیر سیرا دگیشی 
بئریا و مالینکو 
ینین یارادیلماسی ایله باغلی مسألهنین
مختارّیتی اوچون نمایندهلی اؤزونواداره اورقان 
شلرین
ندا ای 
برنامهیه سالینماسی ضروری حساب ائدیلدی .جنوبی آذربایجا 
فون معروضهسی دینلندی و اونا موافق
سرعتلندیریلمهسی ایله باغلی میرجعفر باقرو 
شلر وئریلدی.
گؤستری 
کلر
میرجعفر باقروف مسکودان قئییدن کیمی پروقرامدا ائدیلمیش علوه و دگیشی 
شلره عملی کاراکتر وئرمکدن اؤتری
حّقینده تبریزه تعجیلی معلومات گؤندردی .ای 
اوکتوبرون  ۱ده ) ۹مهر( حسن حسنوف و میرزا ابراهیموفا  ۴۰۰مین ریال پول وئریلدی.
ایگیرمی گون سونرا همین حسابدان آذربایجان شوروی خلق دولت تهلکهسیزلیگی
۲
ینین معاونی ،سرهنگ کریموفا داها  ۴۰۰مین ریال پول بوراخیلدی.
کمیسار 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹5ورق  ۲۰۸ـ . ۲۰۹
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
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ینین بیرینجی تأسیس
اوکتوبرون  ۲ده ) ۱۰مهر( تبریزده آذربایجان دموکرات فرقهس 
للریندان
نین مختلف ولیت ،شهر و ماحا 
یدا آذربایجا 
قورولتایی ایشه باشلدی .قورولتا 
یله ،همچنین ۱7
یله ۴ ،نماینده مشورتچی رأ 
لائدیجی رأ 
سئچیلمیش  ۲۳7نماینده ح ّ
قوناق ،او جملهدن استاندارین جانشینی نیکجو ،شهردار الهامی ،شهربانی رئیسی سالر،
اقتصادی ادارهنین صدری آقاولی و دیگرلری اشتراک ائدیردی .اوچ گون عرضینده قورولتای
نلرینی سئچدی .آذربایجان دموکرات
برنامه و نظامنامهنی قبول ائتدی ،فرقهنین رهبر اورقا 
ینین برنامه و نظامنامهسی ایله باغلی مذاکرهلر ایکی گون چکدی ،قورولتای
فرقهس 
کله بو سندلری قبول ائتدی» .آذربایجان« غزئتی  ۴۸ماّدهدن عبارت اولن
للی 
یکد 
برنامهنین اساس مسألهلری ایله باغلی یازیری» :مّلی مختارّیت ،دیل آزادلیغی و بیر ده
یدا بوتون ولیت ،شهر و
تورپاق مسألهسی چوخ حرارتله مذاکره ائدیلدی« ۱.قورلتا 
سهان
شلری دینلهنیلدی .سلما 
ینین چیخ 
للردان گلن نمایندهلرین رهبرلر 
ماحا 
ینین،
بدان هاشم 
تین ،سرا 
لدن حسن جود 
مکرمالله ،ماکودان مرید بیات ماکونون ،اردبی 
شلری چوخ تأثیرلی
ینین و دیگرلرین چیخ 
یدان نورالله خان یکان 
ینین ،خو 
میانهدن پنبهی 
قسوزلوغونا
ینین سیاسی و اقتصادی حقو 
اولدو .حسن جودت دئییردی» :آذربایجان خلق 
ینین طبیعی
سون قویان چوخدان گؤزلهنیلن گون گلیب چاتدی .بیز تورک دیل 
شلریمیزی مستقل اداره ائتمگی
ینین اؤزونه قایتاریلماسینی ،اؤز ـ اؤزوموزو و ای 
قلر 
حقو 
نلرینا جواب
ینین بهتا 
چوخدان آرزولییردیق« ۲.تورک دیلی حّقینده تهران مطبوعات 
بلری و
اولراق مکرماللـه دئییردی» :مرکزی حکومت ،اونون وزیرلری آنجاق شخصی منص 
یلرینی
بلری بارهده دوشونهرک دایما بیزی قرانلیقدا ساخلماغا ،مدنّیتین ،علمین قاب 
جی 
قلرین اوزونه باغلماغا چالیشیرلر .بیزه دئییرلر کی ،تورک دیلی بیزیم دوغما
بیزیم اوشا 
للرین گوج ایله اؤز
یلرا مغو 
شدیر .آذربایجانل 
للر بیزه گتیرمی 
دیلیمیز دگیلدیر ،اونی مغو 
نلر چوخ نادان آداملردیر .لکن من سوروشورام،
کلرینی اّدعا ائد 
للرینی تحمیل ائتدی 
دی 
للرینی بیزه
کلری حالدا اؤز دی 
ندا حکومت ائده بیلمهدی 
للر یوز ایلدن آرتیق آذربایجا 
مغو 
یلیق
سلر هر جوره زوراک 
شسه ،عجبا آلتی یوز ایلدن زیاده حکومت ائدن فار 
تحمیل ائتمی 
شلر؟ بیزیم بیر دیلیمیز
کلری حالدا نه اوچون بو دیلی دگیشدیرمگه موفق اولمامی 
ائتدی 
اولوب ،بیر دیلیمیز وار و بیر دیلیمیز اولجاق .بو دا اجدادلریمیزین بیزه قویوب گئتدیگی
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۱۲۰ورق . ۶۴
مآذر.
ینین برنامه و نظامنامهسی ایله باغلی داها اطرافلی باخین :چش 
تس 
 ۱ـ آذربایجان دموکرا 
ینین یارانماسی و فّعالیتی ،ص ۶۰ .ـ  7۰؛
آذربایجان دموکرات فرقهس 
Touraj Atabaki. Azerbaijan: Ethnicity and Autonomy in Twentieth century Iran, p. 108
;ـ 110

تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۱۰۹ورق  ۳ـ . ۱۳
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹7ورق . ۱5۳
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یدیر«.
تورک دیل 
نلر مّلی حرکاتا ،آزادلیق و دموکراسی ایدهسینه صداقتله خدمت
چیخیش ائد 
ینین آدینی تئز ـ
یلر ،بو یولدا جان قویموش آزادلیق مجاهدلر 
کلرینه آند ایچیرد 
ائدهج 
یلرینا اوز توتوب دئدی:
بدان اولن هاشمی قورولتای اشتراکچ 
یلر .سرا 
تئز آنیرد 
یدیر .بیزیم اوجاغیمیزین اودی
ییا بلل 
ینین جسارتی و ایگیدلیگی هام 
» آذربایجان خلق 
نلریمیزی یاندیرماق
دنیانی ایشیقلندیریب .بو گون ایسه همین اود بیزیم دشم 
نین قهرمانلیغینی تکرار
نین و باقرخا 
یلر اؤز آتالری ستارخا 
گوجوندهدیر .آذربایجانل 
۱
ائتمگه حاضردیرلر«.
نوراللهخان یکانی نین تکلیفی ایله قورولتای آذربایجان ایشی اوغروندا جانیندان
نلرین خاطرهسینی یاد ائتدی .قورولتای  ۴۱نفردن عبارت مرکزی کمیته
کئچمیش قهرما 
یسی۴ ،
و  ۱۲نفردن عبارت تفتیش کمسیونو سئچدی .رهبر هیأتین  ۱۰نفری فرقه ایشچ 
نفری فعله 7 ،نفری خدمتچی )کارمند( ۱ ،نفری صنعتکار ۱۰ ،نفری تورپاق صاحبکاری۴ ،
ینین
یسیندن ریاست هیأت 
نفری تاجر ۲ ،نفری کارخانادار ایدی .مرکزی کمیته اؤز ایچر 
ینین صدری،
یالبدل عضولری سئچدی ،سیدجعفر بیشهوری ریاست هیأت 
عضولرینی و عل 
نلری ،سلمالله جاوید،
نظامالدوله رفیعی ،صادق پادگان ،حاجی میرزا علی شبستری معاو 
حسن زفیری ،علی ماشینچی ،غلمحسین فرشچی ،جعفر ادیب عضولری ،حسن بیرنگ،
یالبدل عضولری اولدولر.
ینین عل 
نالعابدین قیامی ریاست هیأت 
حسن جودت و زی 
یلردن
تأسیس قورلتاییندان درحال سونرا میرجعفر باقروف تبریزدهکی رهبر ایشچ 
نلری بارهده معلومات طلب ائتدی .فرقهنین سای و اجتماعی ترکیبی،
قورولتایین یئکو 
تلر بورادا اؤز عکسینی تاپمالی ایدی.
ولیت ،ایالت و شهر کمیتهلری حّقینده معلوما 
ملهنیب
تاپشیریق وئریلیردی کی ،فرقهنین باشلیجا وظیفهسی تشکیلتی جهتدن محک 
نلشدیرمک و اونا حاضرلشماقدیر .میرجعفر
یلرین وقتینی معّی 
دولت اورقانینا سئچک 
نلری
ینین ،ایران حاکمّیت اورقا 
للر 
تلرین اجما 
ندا و تبریزده چیخان غزئ 
باقروف تهرا 
ینین اونا
ینین آذربایجان حّقینده رسمی و غیررسمی مطبوعاتدا گنیش فکرلر 
رهبرلر 
قدا
فدن طلب ائدیردی .تبریزه گؤندریلن تاپشیری 
ییئ 
گؤندریلمهسینی آقاسلیم آتاکیش 
پلری و دستهلری
دئییلیردی :دولت ادارهلرینه تأثیر گؤرستمک مقصدی ایله دؤیوش قرو 
یاراتماقل باغلی سونراکی تدبیرلره باشلماق لزمدیر .همیشه زمینه یاراتماق لزمدیر کی،
ملر آتماغا
باخ بیز بونو یا اونو ایستهییریک ،مرکز ایسه وئرمیر .اونا گؤره ده بیز بئله آددی 
بلری ایشیقلندیرماق لزمدیر .بونا علوه اولراق بیلدیریریک
مجبوروق .مطبوعاتدا بو طل 
شلرین سازمان
ندا ای 
یسینی تشکیل ائدن  ۴نجو استا 
نین ایکینجی یار 
کی ،آذربایجا 
نلر ده قّوهده قالیر.
شدیر .اردبیل ،اهر و زنجان حّقینده دئییل 
تبخ 
وئریلمهسی غیرقناع 
شلری گوجلندیرمک ،گوجلندیرمک و بیر داها گوجلندیرمک لزمدیر .سیزین اوتوردوغوز
ای 
۳

 ۳ـ «آذربایجان« غزئتی ۱۲ ،۱۳۲۴ ،مهر.
۱ـ یئنه اورادا.
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ییه قدر
بیر شهره باغلنیب قالماق اولماز ،بوتون دّقتی دیگر منطقهلره وئرمک لزمدیر .ایند 
نی ایله دوستلوق
قرارین ایکی مهم بندی یئرینه یئتیریلمهییب .شوروی آذربایجا 
ینین یارادیلماسی بارهده شریفووا و باقرزادهیه خبردارلیق ائتمک لزمدیر .اونلر
جمعیت 
تلرده ایشی نئجه لزمدیرسه ،ائله قورا بیلمهسهلر بیز اونلرل حق ـ حساب
یاخین وق 
چکهجهییک .بیر داها خواهش ائدیرم ،یئرلی آداملری اینجیک سالمهین ،هر شئیی ائتمک
قلرینی ،بیزیم یالنیز اونلرا کؤمک
لزمدیر کی ،اونلر اؤلکهنین صاحبی ،رهبری اولدو 
شلری او ملحظه
نلر .بوتون ای 
س ائتسی 
ائتدیگیمیزی ،بیزیم اورادا موّقتی اولدوغوموزو ح ّ
یدان سونرا اونلر بیزیم
یدان ،ماکسیموم دؤرد آ 
ایله قورماق لزمدیر کی ،ایکی ،اوچ آ 
نلر .بئله کی ،یاریم ایلدن سونرا بیزیم بیر آدامیمیز دا
کؤمکیمیز اولمادان کئچینه بیلسی 
یسیندن
اورادا قالماسین .همین وقتده اونلرین هر یئرده ،هر یاندا رهبر فرقه ایشچ 
یسینه قدر اؤز حاضرلیقلی
توتموش ،دولت ،کشاورزی ،دارایی ،نظامی ،انتظامی ،کند ایشچ 
۱
یدیر.
آداملری اولمال 
فی اوکتوبرون  ۲۰ده )۲۸
قلرل میرزا ابراهیمو 
میرجعفر باقروف بو و دیگر تاپشیری 
للری( شوروی
نین اّو 
مهر( تبریزه گؤندردی .اوکتوبرون سونونجو اون گونلوگو )آبا 
یلرین رهبری حسن حسنوف آقا سلیم
نیندان گئدن خصوصی تاپشیریقلی ایشچ 
آذربایجا 
ییئف و میرزا ابراهیموف تبریز اوچلوگو ایله )پیشهوری ،شبستری و پادگان( دؤرد
آتاکیش 
نداکی وضعّیت ،فرقه قوروجولوغو ،مّلی مختارّیت و
یلر .جنوبی آذربایجا 
مشاوره کئچیرد 
ینین
سلر 
ینین تطبیقی« مسألهلری اطرافلی مذاکره ائدیلدی .ولیت فرقه کنفران 
» آنا دیل 
یلیق
اوغورلو کئچدیگی ،کوتلهلرین گئتدیکجه دموکرات فرقهسینه جلب اولوندوغوندان راض 
نداکی
ینین ،آذربایجا 
ینین قودوز تبلیغات 
بیلدیریلدی .عین زماندا تهران مرتجع مطبوعات 
ینین ده گوجلندیگی قید ائدیلدی .اونلر اؤز تبلیغاتیندا
مرتجع دایرهلرین فّعالیت 
نینا
نین شوروی آذربایجا 
یلر کی ،باشلنمیش حرکات جنوبی آذربایجا 
گؤرسهدیرد 
نین اؤزونده بئله معّین دایرهلری
بیرلشدیریلمهسی اوچون مقدمهدیر .بو ایسه آذربایجا 
ینین مرکزی کمیتهسینه و ریاست هیأتینه
قورخودوردو .حّتی آذربایجان دموکرات فرقهس 
یلر .میرزا ابراهیموف  ۳۱اوکتوبردا )
صلر بو اّدعادان ناراحاتلیق کئچیریرد 
داخل اولن شخ 
 ۹آبان( میرجعفر باقروفا یازیردی :بیز چالیشدیق کی ،اونلری بو شایعهلرین آزادلیق و
للیگی اوغروندا مبارزه آپاران خلقین بوتون
نلری طرفیندن ،اؤز مستق 
دموکراسی دشم 
نلر طرفیندن یاییلدیغینا
ینین بیرلشمهسیندن اوددان قورخان کیمی قورخا 
قّوهلر 
یلری و مطبوعات
ینین رهبر ایشچ 
ایناندیراق .البته ،آذربایجان دموکرات فرقهس 
فلرین مترّقی
ینین بو تخریباتچی شایعهلری افشا ائتمهسی و امکانلی صینی 
نلر 
اورقا 
ینین دموکرات فرقهسینه جلب اولونماسی اوچون چوخ ایش گؤرمهلری طلب
صهس 
ح ّ
ینین رهبرلرینه بو مسألهلرله
اولونور .بیز اؤز آداملریمیزا و آذربایجان دموکرات فرقهس 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹7ورق  ۱5۸ـ . ۱۶۰
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شلر وئردیک کی ،داها ایناندیریجی و فّعال تبلیغات آپاریب ارتجاعین
باغلی موافق گؤستری 
۱
نلر.
نلرینی پوزسو 
پل 
قلر اوزره مسألهلر مذاکره ائدیلدیکده معلوم اولدو کی ،بیر سیرا
خصوصی تاپشیری 
کلر واردیر .قرهداغدا دموکراتیک حرکاتین چوخ ضعیف گئتدیگی
نلی 
یئرلرده جّدی چتی 
چکسین
معلوم اولدو .مهم مسألهلری اعتبار ائتمک اوچون بو منطقهدن پیشهوری هئ 
نلری
نلیگی اوندا ایدی کی ،بورادا شوروی اورقا 
نامزدلیگینی وئره بیلمهدی .وضعّیتین چتی 
یلر .وضعّیتی اؤرگنمک اوچون حسن حسنوف اوکتوبرون  ۲۸ده )۶
دا یوخ درجهسینده اید 
آبان( قرهداغا و اردبیله یوللندی .سون نتیجهده تکلیف ائدیلدی کی ،قرهداغدا ایشی
گوجلندیرمک اوچون اهرده شوروی فرماندهلیگی یارانسین.
ینین رهبرلیک
اوکتوبرون سونوندا ) ۹آبان( کئچیریلن مشاورهلرده سرتیپ درخشان 
ینین هئچ نه ایله
ینین و ارتجاعی مأمورلرین فشار تدبیرلر 
ائتدیگی حکومت دایرهلر 
محدودلشدیغینی ،دموکراتیک حرکاتا قارشی تشکیلتی و سیاسی ایش آپارماغی قید
ینین حّد ـ حدودی یوخ
ندا آرتیریلن ژاندارم اؤزباشینالیغ 
ائدیلدی .گوندن ـ گونه آذربایجا 
ایدی .آذربایجان روزنامهسی یازیردی» :ایگیرمینجی عصرده خلقین مال ،جان و ناموسونا
تجاوز ائتمک اولماز .داغ باسماق و شاللق آلتیندا اؤلدورمک  ،آغیز تیکؤمک ،دوداق
قلری
سلری باشلدی 
کسمک زمانی کئچمیشدیر .بیز آنجاق دئییریک ،اگر ژاندارم رئی 
تلردن ال گؤتورمزسه ،فرقه کندلرده چیخا بیلهجک توققوشمایا ،اختلل جوابده
جنای 
۲
دگیلدیر.
یلری
اوکتوبرون  ۳۰دا ) ۸آبان( آخشام میرزا ابراهیموف و دیگر شوروی مسئول ایشچ 
ینین اولدوغونو قید
ایله صحبتده پیشهوری فرقهده بیر سیرا گیزلی فراکسیون مبارزهس 
بلری ساغ دایرهلرین اورهگیندن دگیلدی .اونلر
ائتدی .اونون فکرینجه ،فرقهنین برنامه طل 
ینین آچیق چیخیشینا تردیدلی مناسبت
آذربایجان دموکرات فرقهسی مرکزی کمیتهس 
ییه
یلر .پیشهور 
بسلهییر ،داها »ملیم« و »احتیاطلی« حرکت ائتمگی مصلحت بیلیرد 
توصیه ائدیلدی کی ،مرکزی کمیتهنین وحدتینه ،قّوهلرین بیرلیگینه نایل اولماق اوچون
ققانلی و دؤزوملی ایش آپارسین .اساس مسألهلرینه مناسبتده هئچ بیر فکر
دقیق ،سویو 
آیریلیغینا یول وئریلمهمهسی اوچون جّدی اؤلچولر گؤرولهجگینه قول وئریلسین.
نی
للوغوندا شوروی آذربایجا 
اوکتوبرون  ۲۹دا ) 7آبان( تبریزدهکی شوروی کونسو 
ایله دوستلوق جمعیتی یارادیلماسی مسألهسینی مذاکره ائتمک اوچون عموم اّتفاق مدنی
یلری ایله بیرلیکده مشاوره کئچریلدی .هرطرفلی
علقه جمعیتی و مدنّیت ائوی ایشچ 
آراشدیرمالردان سونرا شریفوف و باقرزادهیه تاپشیریلدی کی ،اون گون عرضینده بو
قلرین یئرینه یئتیریلمهسی ایله باغلی میرزا
نلر .جنوب اوزره تاپشیری 
ل ائتسی 
مسألهنی ح ّ
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹۸ورق  ۹۴ـ . ۹5
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹5ورق . ۲۳۶
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ابراهیموف میرجعفر باقروفا یازیردی :سیزین مطبوعات اجمالی حاضرلماقل باغلی
ییئف ،جعفر جعفروف ،حسین شریفوف ،عوض
شلریزه اویغون اولراق رضا قل 
گؤستری 
یدن عبارت کمسیون یارادیلمیشدیر .یئرلی ژورنالیست عباس محمدلی
صادق ،غلم محمدل 
کمسیونون ایشینه جلب ائدیلمیشدیر .جنوبی آذربایجان تاریخینی حاضرلماق و بو ایشله
ییه
نالعابدین قیام 
للر توپلماق مسألهسینی پیشهوری فریدون ابراهیمی و زی 
باغلی ماتریا 
تاپشیرمیشدیر .بونونل باغلی بیز  ۱۰۰ایل اّول فارس دیلینده یازیلمیش نادر میرزانین
» تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز« مشهور اثرینی ترجمهیه وئرمیشیک .تبریزده ،۱۲7۱
فلر اوچون نشر اولونموش آذربایجان دیلی
للرده بیرینجی صینی 
 ۱۲۹۳و  ۱۳۰۰نجو ای 
کلرینی سیزه
سلی 
بلر تورک دیلی و وطن دیلی آدلنیر ـ جمیل حسنلی( در 
) کتا 
۱
گؤندریریک.
نین اوایلی( آذربایجان دموکرات فرقهسی تبریز
نلرینده )آبا 
ینین سون گو 
اوکتوبر آی 
ینین تعجیلی
نلر 
ینین کنفرانسی کئچیریلدی .ایالت و ولیت انجم 
شهر تشکیلت 
ندان
ینین سایینا اویغون آذربایجا 
ییه اهال 
قورولماسی ،اوندان سونرا مجلس شورای مّل 
ینین بایکوت ائدیلمهسی و سایر مسألهلر مذاکره
وکیلین سئچیلمهسی ،تهران روزنامهلر 
سداکی نطقیندا سید جعفر پیشهوری دئییردی» :ایگیرمی ایل
ائدیلدی .کنفران 
تله حفظ ائدیب ،ایران تبعهسی اولماغینا فخر
لدا ،یاخود قافقازدا نزاک 
گذرنامهسینی استانبو 
ینین فشاری نتیجهسینده حّتی افغان دولتینه
للریمیز دولت مأمورلر 
ائدن ایگید اوغو 
کیمی پناهنده اولدولر .تهران بو وسیله ایله یئنه ده او بساطی تازالماق فکریندهدیر .اگر
مّلت بو گون اؤزونه نجات وئرمگه جهد ائتمهیه ،او منحوس دوردن بدتری قارشیمیزدادیر.
۲
بونا چالیشماق ،تازادان مّلتیمیز اؤزگهلره پناه آپارماسین.
نین اقتصادی بلوکاسینی ییغیشدیرماق اوچون شوروی اّتفاقی خلق کمیسرلری
تهرا 
ینین  ۴ده ) ۱۳آبان( »ایران آذربایجانی
ینین صدری ویاچیسلو مولوتوف نوامبر آی 
شوراس 
ایله تجارتین گنیشلندیریلمهسی حّقینده« قراری امضالدی .قرارا گؤره  ۱۹۴5نجی ایلین
ینین صادرات عملیاتی
سون اوچ آییندا ) ۱۳۲۴نجو ایلین پاییزی( جنوبی آذربایجانا شورو 
اوزره  ۱۲7/5میلیون ریال ،واردات عملیاتی اوزره  ۸۹/5میلیون ریال چاتمالی ایدی.
تعجیلی اولراق تبریزه بیر میلیون بئش یوزمین متر پامبوق پارچا ۱5۰۰ ،تون قند۴۸۸۰ ،
للری ۲۰۰ ،تون پامبوق ایپلیک ۲۰۰ ،تون کاغاذ گؤندریلمهسینه
تون نفت محصو 
تلرینا تاپشیریلیردی کی ،جنوبی آذربایجان
باشلنمالی ایدی .شوروی تجارت تشکیل 
تلریندن  ۴5۰۰باش ایری بوینوزلی 5۰۰۰۰ ،باش خیردا بوینوزلی اتلیک حیوان،
ولی 
نلر.
 ۲5۰۰تون سبزه ۱5۰۰ ،تون اریک قاخی 5۰۰ ،تون بادام ۱۰۰۰ ،تون یون آلسی 
ینین  ۸اوکتوبردا )۱۶
عموم اّتفاق کمونیست )بالشویک( پارتیاسی مرکزی کمیتهس 
فون امضالدیغی س
قلری دئمک اولر کی ،بوتؤولوکده ویاچیسلو مولوتو 
مهر(کی تاپشیری 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹5ورق  ۲۳۸ـ . ۲۳۹
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یسیندا
قلری قارش 
نین تضیی 
 ۸۱۳ـ  ۲۸۲5نومرهلی قرارا دوشموشدو .بو قرار تهرا 
ملر آتماغا
یلشدیریردی ،اونو عملی آددی 
ینین وضعّیتینی خیلی یاخش 
دموکرات فرقهس 
۱
هوسلندیریردی.
ینین مرکزی
ینین  ۸ـ  ۹دا ) ۱7ـ  ۱۸آبان( آذربایجان دموکرات فرقهس 
نوامبر آی 
ینین تبریزده ایکینجی پلنومی کئچیریلدی .مرکزی کمیته عضولریندن باشقا،
کمیتهس 
ینین صدرلری ده پلنومون ایشینده اشتراک ائدیردی .پلنومدا سید جعفر
ولیت کمیتهلر 
ینین وظیفهلری حقده« گنیش
ندا سیاسی وضعّیت و دموکرات فرقهس 
پیشهوری »ایرا 
یلری تأخیره
معروضه ایله چیخیش ائتدی .او قید ائتدی کی ۱5 ،نجی مجلسه سئچک 
ینین قراری قانون اساسینی پوزماق دئمکدیر .هم مجلسه
سالماق بارهده مجلس شورای مّل 
نلری بارهده
ینین ایالت و ولیت انجم 
یلرین وقتینی دگیشمک .قانون اساس 
سئچک 
ندا دموکراسی و آزادلیغین هر هانسی تظاهرینه قارشی
ل قویماماق ایرا 
للرینه مح ّ
اص 
ینین مقصدی اونون بیانیهسینده و برنامهسینده آیدین
یؤنهلمیشدیر .دموکرات فرقهس 
ییه کیمی خیلی وقت کئچمهسینه باخمایاراق ایران حاکمّیتی
عکس اولونموشدور .ایند 
بلریمیزه رئاکسیا وئرمیر .مرکزی حکومت آذربایجانا ائله مأمورلر گؤندریر
بیزیم قانونی طل 
ل قویمورلر .بیزیم
قلرینا مح ّ
کی ،اونلر بورادا قانونسوزلوق شرایطی یارادیر .خلقین حقو 
حزب قیسا مّدتده یئترینجه بؤیوموشدور .او ،دئییردی» :قورولوش دورو خاتمه تاپیب،
گنیش تبلیغات و عمل دورو باشلمیشدیر .بو گوندن اعتبارًا حزب سیاسی قدرت کسب
ائتمک یولوندا مبارزه ائدیر .او اؤز برنامهسینی حیاتا کئچیرمک قدرتینه مالکدیر و ایران
۲
سرحدلری داخلینده آذربایجان اوچون مختارّیت آلماسینا نایل اولجاقدیر«.
ینین  ۱۲دن ) ۲۱آبان( باشلیاراق میتینق و
پلنومدان درحال سونرا نوامبر آی 
قلر دالغاسی آذربایجانی بورودو .کئچیریلن تدبیرلرین اوغرونو تأمین ائتمکدن
ییغینجا 
اؤترو ،ارتجاعی حساب ائدیلن قّوهلرین ال ـ قولونو باغلماقدان اؤترو شوروی بیر سیرا عملی
ینین ضعیف اولدوغو یئرلرده اونا قارشی دوران قّوهلری
ی .دموکرات فرقهس 
ملر آتد 
آددی 
طلرینه عمل ائتمکله یئرلی آداملر واسطهسیله نظامی
آرادان گؤتورمک اوچون گیزلی شر 
عملیات دستهلری یارادیلدی .عموم اّتفاق کمونیست )بالشویک( پارتیاسی مرکزی
ینین  ۸اوکتوبر  ۱۶)۱۹۴5مهر (۱۳۲۴ایل قرارینا اساسًا اّولجهدن خصوصی
کمیتهس 
حاضرلیق کئچمیش  ۸۰نفر عملیاتچی چکیست )امنیت مأموری( نوامبرین بیرینجی
یسی( جنوبی آذربایجانا گؤندریلدی ۳.درحال بیر سیرا
یسیندا )مهرین ایکینجی یار 
یار 
ترور عملیاتی حیاتا کئچیریلدی .میانادا مشهور مرتجع کیمی تانینان مالک انقلب انصاری،
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۱۲۱ورق . ۴
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹۶ورق . ۱۴۰
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۳ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۱۰7ورق . 55

۱۲۳

ندا محمودخان
یسی ،زنجا 
ینین تشکیلتچ 
للر 
ینین یئرلی فّعا 
سیدضیانین » خیرّیه« حزب 
ذوالفقاری ایله سیخ علقهده اولن رهنما ،نگهدوز کندینده مالک احمدآقا اللهیاری ایلک
یدن سلحلی نظامی دستهلر
تلریندا آرادان گؤتورولدولر ۱.تعجیلی اولراق یئرلی اهال 
عملیا 
یارادیلماسی ایشینه باشلندی .عمومی سایی  ۳۰۰۰نفردن عبارت  ۳۰سلحلی دسته
للریندان عبارت علوه اولراق داها دا نئچه مین نفر
تشکیل ائدیلدی .دموکرات فرقه فّعا 
سفربر ائدیلدی کی ،ایستهنیلن وقت سلحلندیریل بیلردی .دستهلری سلحلندیرماق
حلری تیپینده  5۰۰۰بئرنو تفنگی 5۰۰ ،توپانچا ۳۰۰ ،خودکار تفنگ و
اوچون ایران سل 
نین آخرلریندا( گیزلی شکلده اوت یوکلنمیش
مسلسل نوامبرین اورتالریندا )آبا 
نلرین ایچینده جنوبی آذربایجانا گتیریلدی ۲.علوه اولراق سفربر ائدیلمیش
ماشی 
یسی و آذرین
نین ایکینجی یار 
دستهلری سلحلندیرماق اوچون نوامبر آیی عرضینده )آبا 
یلیکده جنوبی آذربایجانا ایران اوردوسونون سلح نوعلریندان
یسی( عموم 
بیرینجی یار 
اولن  ۱۱5۰۰تفنگ ۱۰۰۰ ،توپانچا ۴۰۰ ،خودکار تفنگ و مسلسل ۲۰۰۰ ،نارنجک ،ایکی
ینین
ینین  ۱۴ده ) ۲۳آبان( دموکرات فرقهس 
میلیون یاریم فشنگ گؤندریلدی ۳.نوامبر آی 
کلر
یلی 
ندا تؤرتدیگی وحش 
ینین آذربایجا 
نلر 
مرکزی کمیتهسی ایران حاکمّیت اورقا 
ینین
قلرا رسمی معلومات تقدیم ائتدی .نوامبر آی 
للو 
حّقینده تبریزدهکی خارجی کنسو 
ینین
سلریندن عبارت »آذربایجان« غزئت 
تلریندان و عک 
یلیق فاک 
 ۱۶دا ) ۲5آبان( زوراک 
قالعادهنین  5۰۰نسخهسی یاییلماق اوچون
قالعاده نومرهسی چاپ ائدیلدی .همین فو 
فو 
نداکی شوروی سفارتینه گؤندریلدی.
تهرا 
ینین سرپرستی حسن دولتشاهی،
نوامبرین  ۲5) ۱۶آبان( تبریز استاندارلیغ 
نداکی لشکرین فرماندهی سرتیپ درخشانی ،ژاندارم رئیسی سرهنگ همایون
آذربایجا 
یلر .ائله همین آخشام حکومتین
نداکی وضعّیتی تهرانا گزارش ائتد 
تلقرامل آذربایجا 
ینین
یس 
قالعاده اجلسی توپلندی .وزیر جنگ تیمسار ریاضی آذربایجان اهال 
فو 
سلحلندیغی و عصیان باشلدیغی حقده معلومات وئردی .قرار قبول ائدیلدی کی ،شاها
قلرا
ینین نمایندهلری ایله دانیشی 
نداکی شوروی سفارت 
معلومات وئریلدیکدن سونرا تهرا 
نداکی وضعّیتی مذاکره ائتمک اوچون
یلر کی ،آذربایجا 
باشلنسین .نمایندهلر طلب ائدیرد 
قالعاده جلسهسی تشکیل اولسون .کئچمیش نخست وزیر مرتضی بیات
مجلسین فو 
آذربایجانا یئنی استاندار تعیین ائدیلدی .ایران اوردوسونا جنگی حالت اعلن ائدیلدی.
نلری
ینین اجلسیندا وزیر جنگه گؤستریش وئریلدی کی ،بیر سیرا پادگا 
وزیرلر کابینهس 
ندان آذربایجانا
ملندیرمک اوچون ایکی پیاده گردانی و بیر سوار ژاندارم گردانی تهرا 
محک 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹7ورق  ۱۶5ـ . ۱۶۶
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۱۰7ورق . 55
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۳ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
اسیاهه  ۸۹اشاره  ،۹7ورق . ۱۶5

۱۲۴

نداکی نظامی
ینین تهرا 
گؤندرسین .نوامبرین  ۱7ده ) ۲۶آبان( وزیر جنگ ریاضی شورو 
ندا
وابستهسی سرهنگ رازین ایله گؤروشدی .تیمسار ریاضی صحبت زمانی آذربایجا 
یلیق
ینین جّدی ناراتچ 
»شبههلی سلحلی آداملرین« تؤرتدیگی حادثهلردن ایران حکومت 
کئچیردیگینی بیلدیردی .ایران وزیر جنگی شوروی نظامی وابستهسیندن خواهش ائدیردی
ندان
کی ،بیر گردان رضائیهدن خوی شهرینه گؤندریلمهسینه ،اوچونجو لشکر اوچون تهرا 
تبریزه  ۲۴ماشین تکری ،پالتار و تعلیم مقصدی اوچون فشنگ بوراخیلماسینا ،یئنی تعیین
تین شوروی طّیارهسی ایله
ائدیلمیش تبریز استانداری کئچمیش نخست وزیر مرتضی بیا 
اوچماسینا اجازه وئریلسین .عین زماندا وزیر جنگ ایندیکی حکومتین نخست وزیری
ملمک اوچون هر شئیه حاضر
تلرینی تنظی 
ینین شوروی ایله دوستلوق مناسب 
حکیم 
1
اولدوغونو بیلدیردی .نوامبرین  ۱7ده ) ۲۶آبان( آخشام شوروی نظامی وابستهسی و اونون
یلر .ایران اوردوسونون
یسی سرهنگ ایوانوف ایران وزارت دجنگینه دعوت ائدیلد 
کؤمکچ 
ندا
ینین اشتراکی ایله گؤروشده شوروی اوردوسونون شمالی ایرا 
رئیس ستاد 
ندان ایکی
نداکی حادثهلرله علقهدار ذتبریزه تهرا 
گوجلندیریلدیگی قید ائدیلدی .آذربایجا 
یلیگی بیر داها
ینین ضرور 
نظامی گردان پیاده و بیر گردان ژاندارمین گؤندریلمهس 
ندان
بیلدیریلدی .محاربهنین قورتاریلماسی ایله باغلی شوروی اوردوسونون ایرا 
چیخاریلماسی مسألهسینه توخونولدو .خواهش ائدیلدی کی ،مرتضی بیات شوروی
طّیارهسینده تبریزه گؤندریلسین.
ینین
نداکی شوروی سفارت 
یسی تهرا 
نوامبرین  ۱۸ده ) ۲7آبان( گونون بیرینجی یار 
گده مذاکره ائدیلن
کارداری احد یعقوبوف نخست وزیر حکیمی ایله گؤروشدو .وزارت جن 
نداکی
توزیر طرفیندن ده قالدیریلدی .احد یعقوبوف بیلدیردی :آذربایجا 
مسألهلر نخس 
نداکی شوروی
قلیق بیزه معلوم دگیل ،اورا علوه قشون گؤندریلمهسی ایرا 
قاریشی 
ندا
ینین شمالی ایرا 
نلر 
یدیر .شوروی قشو 
اوردوسونون فرماندهلیگی ایله مذاکره ائدیلمهل 
گوجلندیریلمهسی حقیقته اویغون دگیل ،حاضردا شوروی عالی شوراسی
تیثن
ینین قرارینا اساسًا اوردودان ترخیص عملیاتی باشلمیشدیر .بیا 
ریاست هیأت 
یدیر .شوروی
ینین باش کنسولو ایله مذاکره ائدیلمهل 
تبریزه گؤندریلمهسی شورو 
یدیر 2.ایران
ینین ایش 
ندان چیخاریلماسی مسألهسی شوروی حکومت 
ینین ایرا 
نلر 
قشو 
ینین جوابینی گؤزلهمهیهرک تبریزه قشون گؤندردی و وزیر جنگه تاپشیریق
حکومتی شورو 
ندان یول دوشن دستهلر نهیین باهاسینا اولورسا اولسون آذربایجانا
وئریلدی کی ،تهرا 
یسی آلیندی .شوروی اوردوسونون
فآباددا ایران اوردوسونون قارش 
یدیر .لکن شری 
گیرمهل 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۱۰۱ورق . ۱۳۳
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۱۰۱ورق . ۱۴۱

۱۲5

فون فرمانیندا گؤرسهدیلیردی» :اّولدن بیزیم
ل ستادی ،ژنرال آلکسی آنتونو 
رئیس ک ّ
ینین بیزیم
منطقهده اولن ایران اوردوسونون حرکتینه مانع اولونماسین .ایران حاکمیت 
منطقهیه یئنی اوردو گؤندرمک حّقینده هر هانسی جهدینه اجازه وئریلمهسین ،هر هانسی
بئله مراجعه قیزیل اوردو ستاد کّلونون گؤرسهدیشی گؤزلهنیلسین .ایران اوردوسونون بیزیم
یلمک جهدی تعجیلی اولراق شوروی اوردوسونون ستاد کّلونه
منطقهیه هر هانسی ایرهل 
1
دگزارش ائدیلسین.
ینین سرپرستی حسن دولتشاهی دموکرات
نوامبرین  ۱7ده ) ۲۶آبان( استاندار 
ینین رهبرلرینه مراجعه ائدهرک مرکزی کمیته ایله گؤروشمک حقده خواهش
فرقهس 
ینین اشتراک ائتدیگی گؤروشده دولتشاهی کندلرده
ائتدی .پیشهوری ،شبستری و رفیع 
ینین
سلحلی دستهلرین میدانا چیخماسینا آذربایجان دموکرات فرقهسی مرکزی کمیتهس 
یسی
مناسبتینی اؤرگنمک ایستهدی .اونا بیلدیریلدی کی ،حزب بو دستهأرین یارادیج 
یلیگینه جواب اولراق
دگیلدیر .اونلر ارتجاعین هئچ نه ایله محدودلشمایان وحش 
ییه بیلدیریلدی کی ،دموکرات فرقهسی دفعهلرله بئله
یارانمیشدیر .دولتشاه 
کلرین یول وئریلمزلیگینی بیان ائتمیشدی .لکن پلیس و ژندارم رهبرلری بو
یلی 
وحش 
یلر.
بیاناتی نظره آلماد 
یلر.
ندا باش وئرن حادثهلره بؤیوک ماراق گؤرسهدیرد 
سلر جنوبی آذربایجا 
انگلی 
ینین سفرلری خیلی آرتمیشدی .مختلف
یلر 
ینین و نظام 
تلر 
آذربایجانا انگلیس دیپلوما 
ینین تدبیرلرینده اشتراک ائدیر،
سیاسی و نظامی دایرهلر تبریزه گلهرک دموکرات فرقهس 
یلر .هله نوامبرین  ۱۴ده ) ۲۳آبان( ایران و
تلر توپلییرد 
حزب رهبرلری حّقینده معلوما 
قداکی بریتانیا اوردوسونون سرفرماندهی سئیوان بغداددان قزوینه گلدی۴ .
عرا 
نداکی شوروی اوردوسونون نظامی
نجواوردونون سرفرماندهی ژنرال سووئتنیکوف ،ایرا 
قلردا بریتانیا طرفیندن ژنرال
ینین عضوی ژنرال روسوف ایله آپاریلن دانیشی 
شوراس 
بخان و دیگرلری
ینین افسری یعقو 
تلر 
سئیوان ،بریتانیا اوردوسونون کشفّیات خدم 
نداکی وضعّیتی
ینین قزوین سفری بیر نوع آذربایجا 
اشتراک ائدیری .بریتانیا نظامی هیأت 
نداکی حادثهلر باشلیان
اؤرگنمک )داها چوخ کشفّیات( کاراکتری داشییردی .آذربایجا 
توزیر حکیمی ایله گؤروشموش و آذربایجان
نداکی بریتانیا سفیری بولرد نخس 
کیمی تهرا 
ملر آتماغی اونا توصیه
ینین مختارّیت فکریندن داشیندیرماق اوچون رادیکال آددی 
یس 
اهال 
ائتمیشدی .بولرد ایران حکومتینه مصلحت گؤرموشدو کی ،بیر سیرا اصلحات
نلر .او قید ائدیردی کی ،مصرده اولدوغو
تلشدیرمگه چالیشسی 
کله وضعّیتی ثاب 
کئچیرم 
ندا وضعّیتی اؤرگنمک
کیمی اصلحات ارضی کئچیرمک لزمدیر و بو مسألهده آذربایجا 
یدیر.
اوچون اورا حکومت کمسیونو گؤندرمهل 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۱۰7ورق . 5۴

۱۲۶

نداکی حادثهلرله
نوامبرین  ۱7ده ) ۲۶آبان( ایران وزارت امور خارجهسی آذربایجا 
ینین
تدا شوروی نمایندهلر 
نداکی شوروی سفارتینه یادداشت وئردی .یادداش 
باغلی تهرا 
ینین ایشینه مداخله ائتدیگی ،بیر سیرا کرد طایفالرینا و
نلر 
یئرلرده ایران حاکمّیتی اورقا 
کلری ،ایران
یلیک گؤرستدی 
آیری ـ آیری کرد سیاسی خادملرینه حمایهچ 
قلرینی ،ایران ـ شوروی سرحدلرینده اتحاد
ینین داخلی حیاتینا قاریشدی 
شلر 
وطندا 
نین محکمه
ینین ایرا 
نلر 
ینین بیر طرفلی اوستونلوگونه جان آتدیغی ،شوروی اورقا 
شورو 
شلرینه مداخله ائتدیگی گؤرسهدیلیردی.
ای 
کلری
ینین کارداری احد یعقوبوفا تقدیم ائتدی 
وزارت خارجهنین شوروی سفارت 
پلرین فعالّیتیندن دانیشیلیر ،میانا،
نین شمالیندا مختلف سیاسی فرو 
یادداشت ایرا 
ینین الی اولدوغو گؤرسهدیلیردی .ایران
مراغاداکی حادثهلرده آذربایجان دموکرات فرقهس 
طرفی بوتون بونلرین  ۱۹۴۲نجی ) (۱۳۲۱ایلده امضالنمیش اوچ طرفلی مقاولهیه ضد
تلرینه علوه اوردو
نین شمال ولی 
تدا ایرا 
اولدوغونو خاطرلدیردی .عین زماندا یادداش 
ینین یادداشتینا درحال مسکودان
گؤندریلهجگی بیلدیریلیردی .ایران وزارت خارجهس 
ینین تقدیم ائدهجگی یادداشتین متنی ویاچیسلو مولوتوف
جواب گلدی .سفارت شورو 
ینین اداره رئیسی
شلر کمیسارلیغ 
ینین خارجی ای 
طرفیندن بگهنیلمیشدی .اتحاد شورو 
ینین میرجعفرباقروفا تلقرامیندا دئییلیردی» :شوروی سفیری یولداش یعقوبوفا
میخائل سیل 
1
عنوانلنمیش یادداشت ایله باغلی ایران حکومتینه وئریلهجک یادداشتی سیزه گؤندریرم.

تلرینه علوه اولراق ایران اوردوسو گؤندرمگین هم
تدا دئییلیردی :شمال ولی 
یادداش 
شوروی طرفی ،هم ده ایران طرفی اوچون آرزواولونماز نتیجهلرینی نظره آلراق حکومتی بو
ینین
تدبیرین ایندیکی آندا حیاتا کئچیریلمهسینی مقصده اویغون حساب ائتمیر .شورو 
ینین گؤندریلمهسی
ینین و ژاندارم دستهلر 
صهس 
فکرینجه ،شمالی ایرانا نظامی قشون ح ّ
شلر یارادا بیلر حّتی قان تؤکولمهسینه سبب اوًل بیلر .بئله اولدوقدا
اورادا هیجان و اغتشا 
ینین تهلکهسیزلیگینی تأمین ائتمک و قایدا
نلر 
شوروی حکومتی اورادا اولن پادگا 
یاراتماق مقصدی ایله ایرانا علوه اوردو یئریتمک مجبوّزنینده قالجاقدیر .حالبوکی شوروی
ینین گؤندریلمهسینمی آرزواولونماز حساب
نلر 
حکومتی ایرانا علوه اولراق شوروی قشو 
تلرینه علوه اوردو گؤندریلمهسینی مقصده اویغون
نین شمال ولی 
ائدیر و عین زماندا ایرا 
ینین
نین وزارت خارجهس 
ینین جواب یادداشتیندا ایرا 
حساب ائتمیر .شوروی سفارت 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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نلری ایله باغلی قالدیردیغی بوتون اّدعالر تکذیب ائدیلیردی .اورادا
نداکی شوروی اورقا 
ایرا 
نین شمال
بلرین فعالّیتی ایله علقهلندیریلن ایرا 
گؤرسهدیلیردی :سیاسی حز 
نلری شمال
یدیر .شوروی نمایندهلری و شوروی اورقا 
نین داخلی ایش 
تلریندهکی ،ایرا 
ولی 
ینین داخلی سیاسی حیاتینا قاریشماییب و قاریشمایاجاقدیر .اونا گؤره شوروی
تلر 
ولی 
ینین«
یلر 
ینین بو حادثهلرین مسئولیتینی »شوروی نظامی ایشچ 
نلر 
سفارتی ایران اورقا 
1
اوزهرینه قویماق جهدلرینی قطعی صورتده رّد ائدیر.
ینین یادداشتی ایران حکومتینی چیخماز وضعّیته سالدی.
شورو 
نین بوتون تهدیدلرینه باخمایاراق نوامبرین  ۱۹نا ) ۲۸آبان( قدر کئچیریلن ۱۸۰
تهرا 
یلر باشا چاتدی.
قلردا آذربایجان خلق کنگرهسینه سئچک 
دان آرتیق میتینق و ییغینجا 
ینین آچیلیشی آستاناسیندا
یسینده ،تبریز ایسه خلق کنگرهس 
تهران درین تلش ایچر 
ایدی …

 ۱ـ یئنه هامان ،ورق  ۲۲۰ـ . ۲۲۱
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آلتینجی فصل

ینین قرارلری
آذربایجان خلق کنگرهس 
و
شلری
سون حاضرلیق ای 
نوامبر )مهر ـ آبان( آییندان باشلیاراق میرجعفر باقروف دئمک اولر کی ،هر گون
نداکی وضعّیت بارهده مسکووا ـ استالین ،مولوتوف ،بئریا و مالینکوفا
جنوبی آذربایجا 
نین دیگر شهرلریندن
تلرین اساسینی تبریزدن و آذربایجا 
معلومات گؤندریردی .بو معلوما 
ینین گؤندردیگی نتیجهلر تشکیل
نلر 
سیاسی ،دیپلوماتیک ،نظامی و تهلکهسیزلیک اورقا 
ینین کارداری احد یعقوبوف،
نداکی شوروی سفارت 
ائدیردی .همین سندلر عادتًا تهرا 
نینین تبریزدهکی اوچلوگو
آذربایجان تهلکهسیزلیک کمیسری یئمئلیانوف ،شوروی آذربایجا 
ییئف( ،تبریزدهکی باش کنسول
) میرزا ابراهیموف ،حسن حسنوف ،آقاسلیم آتاکیش 
نداکی شوروی اوردوسونون فرماندهی ژنرال قلینسکی،
ییئف ،ایرا 
کراسنی ،نایب کنسول قل 
نظامی شورا عضوی ژنرال روسوف و دیگرلری طرفیندن حاضرلنیردی .نوامبرین  ۱۹دا )۲۸
آبان( کرملین رهبرلرینه بیلدیریلیردی کی ،آیین  ۱۲دن ) ۲۱آبان( باشلیان و بؤیوک روح
کلیگینه سبب اولن میتینق و تظاهرات باشا چاتمیشدیر .نوامبرین اورتالریندا
یوکس 
لده ،آستارادا و دیگر
بدا ،اردبی 
نین سون  ۱۰گونو( تبریزده ،مراغادا ،میانادا ،سرا 
)آبا 
یئرلرده باش وئرمیش حادثهلر سندده اؤز عکسینی تاپمیشدی .تبریزده  ۲۰میندن آرتیق،
یدا  ۲مین ،شاپوردا  ۳مین ،مراغادا ۲
اهرده  ۱5میندن آرتیق ،رضائیهده  5مین ،خو 
قلرده اشتراک ائتمیشدی ۱5۰ .میندن
میندن آرتیق ،مرندده  ۲میندن آرتیق آدام میتین 
نلرین
یلی اورقا 
نین مّلی اؤزونوادارهسی ایله باغلی سئچک 
آرتیق آدام آذربایجا 
یلر .نوامبرین  ۱۸ده ) ۲7آبان(
یلیق علمتی اولراق سند امضا ائتمیشد 
یارادیلماسینا راض 
تبریزده کئچیریلن عمومشهر میتینقی داها محتشم اولموشدو .میتینقدن اّول شبستری و
یلر کی ،میتینقین
نلرینی خبردار ائتمیشد 
ییا گئتمیش و دولت اورقا 
رفیعی آلقاپ 
نلر .عین زماندا بونون اوردویا دا عاید اولدوغونو
تهلکهسیزلیگینی تأمین ائتسی 
ینین فرماندهی سرتیپ درخشانی دئمیشدی» :اوردو دولتین
یلر .تبریز لشکر 
بیلدیرمیشد 
تلرا خدمت ائدر ،حاکمّیتده
تلر حاکمّیته گلسهلر ،اوردو دموکرا 
یدیر .دموکرا 
یس 
خدمتچ 
۱
دیگر قروپلشما اولرسا ،اوردو اونلرا خدمت ائدر .اوردو سیاستدن کناردادیر« .ائله همین
یلر گؤتورولسون و قایدا ـ قانونا نظارت
ساعت گؤستریش وئریلدی کی ،شهرده نظامی گشت 
ینین ایلک اوغورلری
یلری گوجلندیریلسین .فدائی قّوهلر 
ائتمک مقصدی ایله پلیس گشت 
ینین رهبرلری ایله سلملشماق بئله
للر دموکرات فرقهس 
اؤز نتیجهسینی وئرمیشدی .اّو 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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ایستهمین درخشانی ،ورهرام ،همایون ،دولتشاهی کیمی افسرلر و مأمورلر اونلرا یارینماغا
یلر .لکن پیشهوری ،شبستری و پادگانا باکی اوچلوگو طرفیندن گؤستریش
مقام آختاریرد 
نلر ،اؤز
ینین نزاکتلی داورانماسینی جّدی قبول ائتمهسی 
وئریلمیشدی کی ،ایران مأمورلر 
نلر و »یاددان
قلرینی آرتیرسی 
قلی 
نلر ،سایی 
ملندیرسی 
سیرالرینی داها دا محک 
نلر کی ،یالنیز گوجلو خلق حرکاتی آرزو اولونان نتیجهلره گتیریب چیخارا
چیخارماسی 
صهسینی بؤیوک قورخویا
کلرین بیر ح ّ
شلری تاجر و مال 
يلرین چیخ 
بیلر ۱.فدائ 
سالمیشدی .نوامبرین  ۱۸دهکی ) ۲7آبان( میتینقدن اّول تبریزین زنگین آداملریندان
ینین مرکزی کمیتهسینه گلیب شهرده فدائی
اولن صدقیانی و موسوی دموکرات فرقهس 
ینین باشلنماسیندان ،خصوصی مالکیتین لغو ائدیلهجگیندن ناراحات
شلر 
چیخ 
یسینا
یلر .لکن اونلرا جواب وئریلمیشدی کی ،حزبین قارش 
قلرینی بیلدیرمیشد 
اولدو 
نلر و
تلری اوچون قورخماسی 
تلری و مالکّی 
بئله وظیفه قویولمامیشدیر ،اونلر اؤز حیا 
قلر زمانی موسوی فرقه رهبرلرینه
نلر .دانیشی 
ساکت شرایطده یاشاییب ایشلهسی 
دئمیشدی » :سیز هامینیز یاخشی آداملرسینیز .منه دئیین گؤروم سیز نه ایستهییرسینیز؟
من سیزین اوچون هر شئیه نایل اولجاغام .انجمن ایستییرسینیز ۳ ،ـ  5گون عرضینده من
اونا اجازه آلرام .نهیه لزمدیر بو فدائی دستهلری« ۲.اونا بیلدیریلدی کی ،فدائی دستهلری
یلیگینه و
علرین وحش 
ینین گؤستریشی ایله یارادیلمیر ،مرتج 
آذربایجان دموکرات فرقهس 
تلرینا قارشی یارانیر.
تخریبا 
برک یاغیش ،کولک و سویوق اولماسینا باخمایاراق نوامبر  ۱۸ده ) ۲7آبان( تبریزده
کئچیریلن میتینقه  ۲۰میندن چوخ آدام گلمیشدی .میتینق شهرداری میدانیندا تشکیل
یریانین
یلر .محمد ب 
یریا و الهامی چیخیش ائتد 
تاپمیشدی .میتینقی پیشهوری آچدی ،ب 
شلرل
یلرینه مراجعهسی آلق 
ینین سربازلرینا ،ژاندارم و پلیس ایشچ 
تبریز لشکر 
یلری! سیز بیزیم خلقین
یلندی .او ،دئییردی» :سربازلر ،پلیس و ژاندارم ایشچ 
قارش 
شلریمیرسینیز.سیز بیلیرسیز کی ،بیز خلقیمیزین
یسینیز ،بیزیم دوغما قاردا 
للر 
اوغو 
قلری ،یاخشی و آزاد حیاتی اوغروندا مبارزه آپاریریق .آیری ـ آیری
آیریلماز حقو 
نلرا قولق آسمایین ،اؤز خلقیزه ال قالدیرمایین .بیلیرسیز ،اگر سیز بونو ائتسهنیز،
ساتقی 
بیز سیزدن قورخموروق و سیزی اؤز قان دریامیزدا بوغاجاغیق« ...۳نوامبرین  ۱7ـ  ۱۸ده )۲
کلر
 ۶ـ  ۲7آبان( باش وئرن حادثهلردن ،تبریزده تاخیلین )غّلهنین( آزلیغیندان خیردا مال 
ندان ۳5 ،قرانا
صهسی واهمهیه دوشموشدو .چؤرهگین باتمانی  ۱۸قرا 
ینین معّین ح ّ
و اهال 
یلری ایله دانیشیب
یریا همکارلر )اتحادّیه( واسطهسی ایله چؤرهک تجارتچ 
قالخمیشدی .ب 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۱۰7ورق . ۳۱
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۱۰7ورق . ۳۱
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
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لکی سوّیهیه سال بیلمیشدی.
چؤرهگین قیمتینی اّو 
ینین
ینین امضالدیغی بیانیه تبریز ائولر 
نوامبرین  ۱۹دا ) ۲۸آبان( تیمسار درخشان 
دیوارلرینا یاپیشدیریلمیشدی .اورادا دئییلیردی :اعلیحضرت شاهنشاهین امری ایله
ندا قایدا ـ قانون یاراتماق و تهلکهسیزلیگی تأمین ائتمک منیم اوزهریمه
آذربایجا 
قویولموشدور .بوتون ژاندارم و پلیس منیم تحت فرمانیما وئریلمیشدیر .فرمانین رونوشتی
نلر بیر سیرا تخریباتچی عنصرلرین
بوتون نظامی ادارهلره گؤندریلمیشدیر.سون زما 
بشیرده باش وئرمیش حادثهلرین تبریزده اول
بدا ،عج 
للری نتیجهسینده میانادا ،سرا 
عم 
بیلهجگی حّقینده شایعهلر اهالینی ناراحات ائتمیشدیر .خاطرلدیرام کی ،تبریزده داخلی
نلرین حبس
یلرین و آراقیزیشدیرا 
تلیگی برپا ائتمک اوچون آیری ـ آیری قیامچ 
ساک 
نلرینا وئریلمهسی اوچون بیر سیرا تدبیرلر گؤرولموش ،لزمی امر و
اولونوب محکمه اورقا 
ملر آتیلمیشدیر .اونا گؤره بیز تبریزین چوخ
نلر وئریلمیش ،خبردارائدیجی آددی 
فرما 
نلر و
یسیندن آرتیق درجهده خواهش ائدیریک کی ،واهمهیه دوشمهسی 
حرمتلی اهال 
نلر .منیم امریمده اولن لشکر قایدا ـ
شلری ایله مشغول اولسو 
ساکت شکیلده اؤز دینج ای 
قانونی تأمین ائتمک اوچون هر جور اؤلچو گؤتورهجکدیر ۱.بو بیانیه یاییلن گون ژنرال
ل ائتمک
ییه اجازه وئردی کی ،میانادا فدائی دستهلرین منح ّ
لیتنانت قلینسکی درخشان 
صهنی خلع سلح
صه گؤندرسین .عین زماندا بو نظامی ح ّ
اوچون اورا  ۲۰۰نفرلیک نظامی ح ّ
ینین نظارتینده اولن سلحلی
یلر 
ائتمک اوچون میانایا همان سایدا شوروی عملیاتچ 
دسته گؤندریلدی .یارانمیش وضعّیتله علقهدار جنوبداکی باکی اوچلوگو میرجعفر باقروفا
شلریندان سونرا یئنی
یلرین ایلک اوغورلو چیخ 
یازیردی :بیزه بئله گلیر کی ،فدائ 
دستهلرین یارادیلماسینی باشلی ـ باشینا بوراخماق اولماز .هر هانسی بیر یئرده یئنی
ل ائدیلمهسی حادثهلرین سونراکی گئدیشینه چوخ پیس
ینین منح ّ
یارانمیش فدائی دستهلر 
یسی پارتیزان مبارزهسی
نین اراض 
تأثیر گؤرسهده بیلر .بونونل یاناشی جنوبی آذربایجا 
اوچون ائله ده الوئریشلی دگیلدیر .بوتون بونلر گؤرسهدیر کی ،مبارزهنین یوبانماسینا،
جلرین اوزون مّدت موازی موجودلوغونا یول وئرمک
ییا دایانان سلحلی گو 
قارشی ـ قارش 
اولماز» .اونا گؤره خصوصی قاطارل تبریزه اون مین تفنگ و دیگر جنگی سورسات
۲
گؤندریلمهسی بارهده گؤستریش وئرمهنیزی خواهش ائدیریک«.
نگونلوگی( خلق ییغینجاغیندا
نین سون او 
نگونلوگونده )آبا 
نوامبرین ایکینجی او 
ینین
سئچیلمیش  ۶۸7نمایندهدن چوخو هاوالرین پیس کئچمهسینه ،نقلّیات واسطهلر 
اولماماسینا باخمایاراق تبریزه وقتینده چاتا بیلدی .نوامبرین  ۲۰ده ) ۲۹آبان( سحر ساعت
ینین بناسیندا آذربایجان خلق کنگرهسی ایشه باشلدی.
ندا »شیر و خورشید« تیاتر 
او 
یسی اشتراک ائدیردی .جنوبی
اونون ایشینده  ۶۴۶نماینده  ۳7قوناق و مطبوعات ایشچ 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۱۰7ورق . ۴۰
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۱۰7ورق . ۳۴
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نین،
ینین بوتون طبقهلری کنگرهده تمثیل ائدیلمیشدی .سالون ستارخا 
یس 
آذربایجان اهال 
ینین پرترهلری ایله بزهدیلمیشدی.
ینین ،حیدر عمواوغل 
نین ،شیخ محمد خیابان 
باقرخا 
مخان و دموکرات
نین قارداشی ،کهنه دموکرات عظی 
ایلک اولراق صحنهیه ستارخا 
یلر .حاجی عظیم خان نمایندهلرین آن
ینین صدری سید جعفر پیشهوری چیخد 
فرقهس 
یسی اولدوغوندان
للرینده دموکراتیک حرکاتین اشتراکچ 
نین اّو 
یسی کیمی قر 
یاشل 
ینین تکلیفی ایله ۱7
ینین بیرینجی اجلسینی آچدی .چاووش 
آذربایجان خلق کنگرهس 
نفردن عبارت کنگرهنین ریاست هیأتی سئچیلدی .ریاست هیأتینه پیشهوری ،رفیعی،
مخان ،سعیددیوان ،شیخ موسی کیوانی،
یریا ،قیامی ،حاجی عظی 
شبستری ،جاوید ،ب 
یلر .فریدون ابراهیمی ،احمدی ،محمد بللی ،آتش
دیلمقانی ،مکّرم ترابی ،ضیائی سئچیلد 
ینین صدرلیگی ایله کئچن بیرینجی اجلسدا
بیات ماکو کنگرهنین کاتبی اولدولر .پیشهور 
قلر(
یلر )ناط 
کلر اوخوندی .بوتون چیخیشچ 
نین مختلف یئرلریندن گلن تبری 
آذربایجا 
ندان
یلر .زنجا 
ینین اعلن ائدیلمهسینه چاغیریرد 
نین مختارّیت 
کنگرهنی جنوبی آذربایجا 
ینین قانی
یسی آذربایجان خلق 
نماینده سئچیلمیش وثوق دئدی» :بیزیم ایران قانون اساس 
یسی
نین اهال 
باهاسینا آلینمیشدیر ،اونون گوجی ایله ده برپا اولونموشدور .من زنجا 
۱
آدیندان سون دامجی قانیمیزا قدر خلق ایشی اوغروندا مبارزه آپاراجاغیمیزی بیلدیریرم«.
یلری آدیندان شیخ موسی ،آذربایجان دموکرات فرقهسی مرکزی
آذربایجان روحان 
یریا ،آذربایجان
ینین معاونی ،مالک رفیعی ،اتحادّیه آدیندان محمد ب 
ینین صدر 
کمیتهس 
نلری طرفیندن صغرا قدیری ،کنگرهنی تبریک ائتدی .خوی ولیتیندن اولن یزدانی
قادی 
خلق کنگرهسینی سلملدیقدان سونرا بیلدیردی کی ،بیر قوجا خانم اؤزنون توخودوغی بیر
ییه چاتدیرماغی خواهش ائدیب .او ،توقع ائدیب کی ،آذربایجان
جوت یون جورابی پیشهور 
کله ژاندارم و پلیسین ظلمونه ،سویغونچولوغونا سون قویولسون .هدیهنی
کندلرینه تئزلی 
ینین قهرمانلیغیندا آختاران عذابکش
قبول ائدهرک پیشهوری دئدی :اؤز خلصینی اولدلر 
بلری مّلی موزهمیزده
و طاقتدن سالینمیش آنانین سسینه قولق آسین .بیز بو جورا 
۲
ساخلیاجاغیق کی ،بیزیم آنانین چاغریشینا اولن صداقتیمیزه شاهدلیک ائتسین.
یلندی .خلق
شلرل قارش 
کلی آلق 
ینین بو سؤزلری سالوندا اوزون سوره 
پیشهور 
تلیک
کلیگی ایله کئچدی .اوچ ساع 
ینین بیرینجی اجلسی بؤیوک روح یوکس 
کنگرهس 
ینین صدرلیگی ایله ایکینجی اجلس ایشه باشلدی .پیشهوری
فاصلهدن سونرا شبستر 
نداکی موجود
ندا و آذربایجا 
» حاضرکی وضعّیت حّقینده« گزارش ایله چیخیش ائتدی .ایرا 
وضعّیت گزارشده دریندن تحلیل ائدیلدی .بیرینجی دنیا محاربهسیندن سونرا ایران
علری آذربایجانا مناسبتده
ینین فّعالیتینی تحلیل ائدهرک او ،دئییردی :تهران مرتج 
ارتجاع 
ینین بیرلیگینی پوزاراق ،اونی
یس 
یلر .اونلر آذربایجان اراض 
خصوصی سیاست یئریدیرد 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹7ورق . ۱۶۹
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹7ورق . ۱7۱
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یلرین دوغما دیلینی محو ائتمگه
نلر آراسیندا بؤلوشدوردولر .اونلر آذربایجانل 
مختلف استا 
یلر ،اونی تعقیب ائدیب و مسخرهیه قویدولر ۱.سونرا پیشهوری آذربایجان
جهد گؤسترد 
ندا مّلی حکومت
بلری اوزهرینده دایاناراق بیلدیردی :بیز آذربایجا 
ندان طل 
ینین تهرا 
خلق 
یاراداجاغیق ،بیز خلقین نورمال حیات شرایطی ایله تأمین اولونماسینا نایل اولجاغیق.
عمومخلق مذاکرهسی اوچون اؤز برنامهمیزی اعلن ائدهجهییک ،نه بگنیلسه اونی حیاته
کئچیرهجهییک ،نه قبول ائدیلمهسه اونو برنامهمیزدن چیخاراجاغیق .مّلی مختارّیتین
ماهّیتینی پیشهوری بئله آچیقلییردی :بیز آذربایجان اوچون مختارّیته نایل اولجاغیق.
یلیغا ال آتمایاجاغیق .ائله کی ،بیز
للشدیرماق مقصدی ایله بیز سلح و زوراک 
بونو رئآ 
آذربایجان اوچون مختارّیتینی قازاندیق ،اونون داغیلمیش شهر و کندلرینی آباد ائلهمگه
بلری آچاجاغیق .آذربایجان مّلی حکومتی
باشلیاجاغیق ،عالی تحصیل مؤسسهلری و مکت 
ل ائدهجک و بوتون ایرانا
کلر آراسینداکی مباحثهلری عدالتلی شکیلده ح ّ
یلرله مال 
کندل 
ینین علیهینهییک ،لکن بیزه هجوم ائتسهلر مدافعه
نمونه اولجاقدیر .بیز قان تؤکولمهس 
یسی اونا قارشی یؤنهلمیش سویغونچولوغا،
اولوناجاغیق ،نئجه کی ،بو گون آذربایجان کندل 
ینین قورتارماسینا بیر
ینین گزارش 
یلیغا قارشی مبارزه آپاریر ۲.پیشهور 
یلیغا ،زوراک 
غارتچ 
یلر .پیشهوری سؤزونی بئله قورتاردی:
نئچه دقیقه قالمیش اجلس سالونوندا برقی کسد 
» قوی هامی بیلسین ،نه قدر بیزی قرانلیقدا ساخلسالر دا بیز اؤز یولوموزی تاپاجاغیق ،اونا
گؤره کی ،او یول اورهگیمیزین اودی ایله ایشیقلنیر«.
ینین صدرلیک ائتدیگی اوچونجو اجلسدا
نوامبرین  ۲۱ده ) ۳۰آبان( رفیع 
شلر باشلندی ۲۰ .نفره قدر نماینده چیخیش
ینین گزارشی اطرافیندا چیخ 
پیشهور 
ائتدی .گزارشده ایرهلی سورولن ایدهلر مدافعه ائدیلدی .لندن رادیوسونون ،خارجی
قلرین حّدتینه سبب
نداکی حادثهلری ساختالشدیرماسی ناط 
مطبوعاتین آذربایجا 
اولموشدو .سونونجو اجلسدا صدرلیک ائدن پیشهوری کنگرهیه معلومات وئردی کی ،تهران
تلره مراجعه
ینین سسینه قولق آسماق عوضینه ،خارجی دول 
حکومتی آذربایجان خلق 
نلر .او ،بیان ائتدی:
ینین حّلینه یاردیم گؤسترسی 
ائتمیشدیر کی ،آذربایجان مسألهس 
» بیزیم اجلس تصویب ائتمیشدیر کی ،آذربایجان مسألهسی بورادا ،تبریزده ح ّ
ل
ل ،ائدیله بیلمز ،بیزیم
نده ح ّ
نین طالعی تورکیهده و یاخود لند 
یدیر .آذربایجا 
ائدیلمهل 
۳
ل ائدیله بیلر.
نین اؤزونده ،عمومخلق کنگرهسینده ح ّ
طالعیمیز یالنیز آذربایجا 
یلر کی ،کنگره اؤزونو مجلس مؤسسان اعلن ائتسین.
بیر سیرا نمایندهلر تکلیف ائتد 
یازیچی هلل ناصری اؤز نطقیندا قید ائدیردی کی ،بیزیم کنگرهمیز مؤسسان قورولتاییندان
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹7ورق . ۱7۱
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹7ورق . ۱7۲
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۳ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹۶ورق . ۱5۹
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هئچ نه ایله فرقلنمیر .بیز بئش میلیونلوق آذربایجان خلقینی تمثیل ائدیریک .اونا گؤره بیز
خلق کنگرهسینی مجلس مؤسسان اعلن ائدیب مّلی مختارّیتیمیزین اساسی کیمی مّلی
ل ائده بیلریک .بو تکلیف نمایندهلر طرفیندن بگنیلدی .سونونجو
یسینی ح ّ
مجلس سئچگ 
یدن
اجلسدا قطعنامهلری حاضرلماق اوچون پیشهوری ،شبستری ،قیامی ،پادگان و ابراهیم 
ییه،
عبارت کمسیون مؤسسان قورولتایی حّقینده قرار ،ایران شاهینا ،مجلس شورای مّل 
حکومته بیاننامه ،آذربایجان مّلتینه و عمومایران خلقینه مراجعه،آذربایجان مّلی مجلسینه
یلری قورتاریب خلق
یلر حّقینده اساسنامه قبول ائتدی .مّلی مجلس سئچک 
سئچک 
حکومتی یارادیلنا قدر کنگره نمایندهلریندن  ۳۹نفرلیک مّلی هیأت یارادیلدی و قرارلرین
ینین
اجراسی اونا تاپشیریلدی .مّلی هیأته آذربایجان دموکرات فرقهسی مرکزی کمیتهس 
ینین معاونی
ینین صدر 
صدری پیشهوری ،آذربایجان دموکرات فرقهسی مرکزی کمیتهس 
رفیعی ،سیاسی خادم زینال قیامی ،سیاسی خادم یازیچی شبستری ،اتحادیهنین رهبری
ینین معاونی پادگان ،
ینین صدر 
جاوید ،آذربایجان دموکرات فرقهسی مرکزی کمیتهس 
یریا ،شهردار سابق غلم الهامی ،مالک ،دموکرات فرقهنین اردبیل ولیت
شاعر محمد ب 
ینین صدری حسن جودت ،معلم اکبر دیبائیان ،کهنه دموکرات یکانی ،مالک سعید
کمیتهس 
مزاده ،فابریکچی علی ماشینچی ،روزنامهنویس هجیری ،ماکو
دیلمقانی ،تاجر رحی 
یخان ،مالک احمد سعیدی ،اوچونجو استانین دامپزشکی
ینین اوغلی مرادعل 
سردار 
ینین رئیسی مهتاش ،خیردا مالک پوررسول ،ایری مالک وهابزاده ،کردستان
ادارهس 
نمایندهسی حاجی مصطفی داوودی ،سرابلی مالک هاشمی ،خیردا مالک میرموسی،
یلرین
ینین صدری میقردچیان ،آسور 
کیچیک تاجر کاویان ،ارمنی مدنّیت جمعیت 
ینین عضوی
ینین زنجان ولیت کمیتهس 
نمایندهسی یوسف بابکان ،دموکرات فرقهس 
تبگ و
یلری شاهین نصر 
مخان ،شاهسون طایفا باشچ 
ضیایی ،خادم مّلی حاجی عظی 
محمدخان جلیلی ،شاعر میرمهدی چاووشی خانم معلم موّزعراده ،اورتا مالک مکّرم همایون،
یخان بورچالی ،دین خادمی شیخ موسی،
ینین ولیت کمیته صدری قل 
دموکرات فرقهس 
ینین صدری
ینین مرند ولیت کمیتهس 
روزنامهنویس فریدون ابراهیمی ،دموکرات فرقهس 
نزاده ،دموکرات
ینین عضوی معی 
ینین اهر ولیت کمیتهس 
برهانی ،دموکرات فرقهس 
یلر ۱.نوامبرین  ۲۱ده )۳۰
ینین عضوی پنبهیی سئچیلد 
ینین میانه ولیت کمیتهس 
فرقهس 
نلر اولماقل ریاست
یریا ،الهامی معاو 
آبان( مّلی هیأتین اجلسیندا شبستری صدر ،رفیعی ،ب 
هیأتی سئچیلدی .مّلی هیأتین اجلسی قیامی صدر اولماقل  ۱۹نفردن عبارت سئچکی
یلرین کئچیریلمهسی
کمسیونونون ترکیبینی تصویب ائتدی و آذربایجان پارلمانینا سئچک 
یلریندن فرقلی اولراق آذربایجان
ینین سئچک 
حقده قرار قبول ائتدی .مجلس شورای مّل 
ینین
کلیگینی تأمین ائتمک اوچون سئچکی دایرهلر 
یلرین دموکراتی 
مّلی مجلسینه سئچک 
ینین سایی آرتیریلدی .آیری ـ آیری شهرلرده مستقل سئچکی دایرهلری
و منطقهلر 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۱۰۱ورق . ۱۴۸
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ندا
یلرین کئچیریلمه مّدتی  5گونه اندیریلدی .ایلک دفعه اولراق ایرا 
یارادیلدی .سئچک 
نلرینا سئچکی حقوقی وئریلدی .اساسنامهیه گؤره  ۲۰یاشینا چاتمیش،
آذربایجان قادی 
یلرده اشتراک ائتمک حقوقونا مالک ایدی.
شلر سئچک 
ندا یاشایان بوتون وطندا 
آذربایجا 
 ۲7یاشیندان یوخاری ۸۰ ،یاشا قدر آذربایجان دیلینده دانیشماغی و یازماغی باجاران بوتون
۱
شلرین سئچیلمک حقوقی وار ایدی.
وطندا 
ینین کئچیریلمهسیندن سونراکی ایکی گون عرضینده اونون
آذربایجان خلق کنگرهس 
ینین »حاضرکی
قرار و قطعنامهلری ،بیانات و بیانّیهلری اعلن ائدیلدی .سید جعفر پیشهور 
وضعّیت حّقینده« گزارشی اساسیندا کنگره  ۱۴ماّدهدن عبارت قطعنامه قبول ائتمیشدی.
تلرین سعیی ایله دیکتاتورلرین ییخیلدیغی،
اورادا گؤرسهدیلیردی :بؤیوک دموکراتیک دول 
قلرین اؤزونواداره و اؤز طالعینی مستقل
یلیغین و راسیزمین داغیلدیغی ،بوتون خل 
زوراک 
ل ائتمک حّقی قازاندیغی بیر وقتده آذربایجان خلقی واحد مّلت کیمی چیخیش ائدهرک
ح ّ
قلرینی الده ائتمک ایستهییر .اونون اصل مقصدلرینی
اؤز گوجو ایله اؤز تاریخی حقو 
ینین
نلره بیلدیریردی کی ،آذربایجان خلقی اؤز طالع 
دوزگون باشا دوشمک ایستهمهی 
قلری ایله
نین دیگر خل 
ندان آیریلماق فکری یوخدور ،ایرا 
صاحبی اولجاقدیر .اونون ایرا 
ینین ساخلنماسینی اؤزونون بورجی حساب ائدیر .آذربایجان خلق
شلیق علقهلر 
قاردا 
یسا دیگر بیر دولته بیرلشمهسی
ندان آیریلیب هانس 
نین ایرا 
کنگرهسی گویا آذربایجا 
نلری قطعی شکیلده رّد ائدیر.
حّقینده یاییلن بهتا 
ینین اساس پرنسیپینه صداقتلی اولماقل قطعنامهده آذربایجان
یس 
ایران قانون اساس 
شلرینی اداره ائتمک مقصدی ایله مّلی مختارّیت قازاناجاغی ،ایالت
ینین داخلی ای 
خلق 
قلرینی گنیشلندیریب اونو مّلی مجلسه چئویرهجگی ایران اراضی
ینین حقو 
انجمن 
للیگینی هئچ بیر حالدا پوزمادان اؤز مّلی حاکمّیتینی یاراداجاغی
بوتؤولوگونو و مستق 
بیلدیریلیردی .شبههسیز کی ،سیاسی ،اقتصادی ،مالی و مدنی مختارّیت اولمادان مّلی
شلری گؤرمک
تلرده ای 
مختارّیت او بیلمز .اونا گؤره مؤسسان مجلسی قید ائدیلن استقام 
اوچون تعجیلی اولراق مّلی حکومتین یارادیلماسینی ضروری حساب ائدیردی .خلق
کنگرهسی دولت مأمورلریندان طلب ائدیردی کی ،اونون سئچدیگی مّلی هیأتین قرار و
سسین .او مأمورلر کی ،مّلی هیأتین قرارلرینا تابع اولماق
شلرینه قولق آ 
گؤستری 
ایستهمیردی ،اونلرین دولت ادارهلریندن اوزاقلشدیریلماسی مقصدهاویغون حساب
ائدیلیردی.
مؤسسان مجلسی مّلی هیأته تاپشیریردی کی ،بوتون دولت ادارهلرینده و مدرسهلرده
بلرین حیاته کئچیریلمهسینه
ینین ایشلهدیلمهسینی تأمین ائتسین .بو طل 
آذربایجان دیل 
ینین دشمنی و ساتقین حساب ائدیلیردی .مؤسسان
نلر آذربایجان خلق 
مقاومت گؤستر 
تلرینی اونلرین افسر و سیویل هیأتینی بوراخماق
مجلسی پلیس ،ژاندارم و اوردو تشکیل 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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نلر آذربایجان مختارّیتینه قارشی دورماق فکرینه دوشسئیدی
ایستهمیردی .لکن بو اورقا 
۱
مّلی هیأته صلحیت وئریلیردی کی ،اونلرین رهبرلری حّقینده جّدی اؤلچو گؤسترسین.
ینین  ۲۳ده ) ۲آذر(
ینین مهم سندلریندن بیری نوامبر آی 
بؤیوک خلق کنگرهس 
»آذربایجان« روزنامهسینده درج اولونان بیاننامه ایدی .بیاننامه محمدرضا شاها ،مجلس
ییه
ییه ،نخست وزیر ابراهیم حکیم 
ینین صدری محمدصادق طباطبائ 
شورای مّل 
بلرینی اؤزونده
ینین طل 
عنوانلنمیشدی .بو سند مرکزی ایران حکومتینه آذربایجان خلق 
عکس ائتدیرمیشدی .بیاننامهده دئییلیردی:
تلرینه،
 ۱ـ آذربایجان خلقی تاریخی انکشافا اویغون اولراق اؤزنون مّلی خصوصی 
نین
تلر اونا حقوق وئریر کی ،ایرا 
دیلینه ،عادت و عنعنهلرینه مالکدیر .بو خصوصی 
پلری اساسیندا
استقللینی و اراضی بوتؤولوگونو پوزمادان ،آتلنتیک منشورونون پرنسی 
قلری کیمی آزاد و تام حقوقل اؤز طالعینی معّین ائتسین.
دنیانین بوتون قالن خل 
قلرله مدنی ،اقتصادی و
تلریندهکی خل 
نین دیگر ولی 
ینین ایرا 
 ۲ـ آذربایجان خلق 
ینین یارادیلماسینداکی )معلومدور کی،
سیاسی علقهلرین ،عین زماندا ایندیکی ایران دولت 
تلرینی نظره آلراق خلق
یلر طرفیندن یارادیلیب( خدم 
ایندیکی ایران دولتی آذربایجانل 
قلرینی حیاته کئچیرهرکن هئچ بیر حالدا استقلل
کنگرهسی مّلی مختارّیته اولن قانونی ح 
نین اراضی بوتؤولوگونون پوزولماسینا جان آتمایاجاقدیر.
و ایرا 
یده تثبیت اولونموش دموکراتیک قورولوشون قطعی
 ۳ـ آذربایجان خلقی قانون اساس 
تلرینده اولدوغو کیمی آذربایجان مّلتی ده اؤز
نین بوتون ایالت و ولی 
یدیر .ایرا 
طرفدار 
تلرین اؤدهنیلمهسینده
ییه گؤندرهجکدیر و عدالتلی مالیا 
نمایندهلرینی مجلس شورای مّل 
اشتراک ائدهجکدیر.
تلری کیمی ،او
تلی مّل 
 ۴ـ آذربایجان خلقی رسمًا اعلن ائدیر کی ،دنیانین دیگر قابلی 
کله اؤز داخلی
نین بوتؤولوگونی و استقللینی گؤزلهم 
اؤز مّلی حکومتینی یارادیب ایرا 
ینین واسطهسی ایله اداره ائتمک حقینه مالکدیر.
شلرینی مّلی دموکراتیک حکومت 
ای 
 5ـ آذربایجان خلقی آزادلیق و دموکراسی یولوندا چوخ زحمت چکدیگی ،بؤیوک
نلر وئردیگیندن اؤز مختار حاکمّیتینی ده اصل دموکراتیک اساسدا قورماق
قربا 
ینین بگندیگی اساسنامهیه اویغون اؤز مّلی
آرزوسوندادیر .اونا گؤره ده او خلق کنگرهس 
مجلسینی سئچمک ایستهییر کی ،آذربایجان مّلی حکومتینی همین مجلسه سئچیلمیش
یسیندا جوابده اولسون.
نمایندهلردن تشکیل ائتسین و مجلس قارش 
ینین خصوصی اهمّیتی واردیر .یاد
 ۶ـ آذربایجان خلقی اوچون اونون دوغما مّلی دیل 
ینین عمومبشری انکشافدان ،مدنّیتدن و
دیلین زورل قبول ائتدیریلمهسی آذربایجان خلق 
یدیر .بو
ینین باشلیجا سبب 
ینین ،مّلی معارفین یولونون باغلنماس 
یدن گئری قالماس 
ترّق 
تسیزلیگی آرادان قالدیرماق اوچون خلق کنگرهسی مّلی هیأته تاپشیریق
تاریخی عدال 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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وئرمیشدیر کی ،بوتون دولت ادارهلرینده یاخین زماندا آذربایجان دیلینی تطبیق ائتسین،
بوتون تحصیل مؤسسهلرینده آذربایجان دیلینده تدریسه باشلنسین.
ینین ارادهسی و طلبی
 7ـ  7۰۰نمایندهدن عبارت خلق کنگرهسی آذربایجان خلق 
شلرینی اداره ائتمک
نین داخلی ای 
ایله اؤزونو مؤسسان مجلسی اعلن ائدیر و آذربایجا 
اوچون  ۳۹نفردن عبارت مّلی هیأت سئچیب .بو هیأته حقوق وئریلمیشدیر کی ،خلقین
قلر آپارسین و عین
بلرینی حیاته کئچیرمک اوچون صلحیتلی دایرهلرله دانیشی 
مّلی طل 
۱
یلری کئچیرسین.
زماندا آذربایجان مّلی مجلسینه ،هابئله عمومایران مجلسینه سئچک 
ینین نظرینه
تلر 
ینین و دنیانین دموکراتیک دول 
بوتون بونلرل یاناشی ایران دولت 
ینین گئدیشینده مستثنا
بلرین یئرینه یئتیریلمهس 
چاتدیریلیردی کی ،یوخاریداکی طل 
ینین
اولراق تبلیغات و تشکیلتی مئتودلردان استفاده ائدیلهجک ،قارداش قان 
یلیغا یول وئریلمهیهجکدیر .اگر مرکزی حکومت آذربایجان
تؤکولمهسینه ،داخلی زوراک 
قلرینا قارشی سلح ایشلتمگه جهد گؤسترهرسه ،اوندا او ،بوتون
ینین قانونی حقو 
خلق 
قلرینی قوروماق مجبوریتینده قالجاق ،اؤز مّلی مختارّیتی اوغروندا
واسطهلرله اؤز ح 
مبارزهنی آخرینجی آذربایجانلی ساغ قالنا قدر دوام ائتدیرهجک .بیاننامهده دئییلیردی :بیز
بوتون دنیانین دّقتینه چاتدیریریق :یئر کورهسینده بیر مّلت موجوددور کی ،او اؤز حقوقونی
بوتون واسطهلرله قوروماغا قطعی قرار وئرمیشدیر .آسیانین بیر گوشهسینده بو مّلت اؤز
۲
آزادلیغی نامینه دموکراسی بایراغینی قالدیرمیشدیر.
نداکی شوروی سفارتینه چاتدیریلسادا شوروی وزارت
بیاننامهنین متنی تهرا 
ینین اداره رئیسی میخائیل سیلین احد یعقوبوفا گؤستریش وئرمیشدی کی ،سند
خارجهس 
ندن
هلهلیک تهران مطبوعاتیندا چاپ اولونماسین .میرجعفر باقروف تلفوندا استالی 
یلیق آلدیقدان سونرا احد یعقوبوفا تاپشیریق وئردی کی ،بیاننامهنین تام متنی تهران
راض 
۳
ینین دیگر سندلری ،آذربایجان مّلی
روزنامهلرینده چاپ ائدیلسین .بیاننامه و خلق کنگرهس 
یدا ترجمه ائدیلیب کرملین
یلرله باغلی تصویب اولونموش سندلر باک 
مجلسینه سئچک 
دؤردلوگونه ـ استالین ،مولوتوف ،بئریا و مالینکوفا گؤندریلدی.
شلر جّدی کاراکتر آلدیقدان سونرا پیشهوری اوزهرینده نظارت شوروی
جنوبداکی ای 
یلندیریردی .معّین مسألهلره مناسبتده اونون اؤز
ینین خصوصی شکیلده قایغ 
رهبرلیگ 
فکرلری اوزهرینده اصرار ائتمهسی ائله ده یاخشی حساب ائدیلمیردی .شوروی جاسوسلوق
نین مّلی مختارّیت
ادارهلرینده معلومات وار ایدی کی ،پیشهوری ایران داخلینده آذربایجا 
ینین حمایتی
نسیز حساب ائدیر .او ،داها چوخ شورو 
آلماسینی سیاسی باخیمدان امکا 
یسی یارادیلماسی ،سونراکی
آلتیندا مغولستان تیپینده آذربایجان خلق دموکراتیک جمهور 
 ۱ـ »آذربایجان«  ۲آذر .۱۳۲۴
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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بلر و اجتماعی حرکا 
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نین بیرلشدیریلمهسی بارهده فکرلهشیردی .لکن هله کی،
مرحلهده تدریجًا آذربایجا 
ینین برنامهسینه
شلر ده شورو 
پیشهوری بو ایدهنی آچیقلمامیشدی و جنوبداکی بوتون ای 
اویغون شکیلده انکشاف ائدیردی ،سیدجعفر پیشهوری اوزهرینده نظارتی گوجلندیرمکدن
ییا اوخوماغا
یلیق آلیندی کی ،اونون اوغلی داریوش جوادزاده باک 
اؤتری مسکودان راض 
ینین معاونی عزیزبگوفا،
نین صدر 
گتیریلسین .بو مقصدله میرجعفر باقروف شورای وزیرا 
وزیر داخله یعقوبوفا و وزیر امنّیت یئمئلیانوفا تاپشیریق وئرمیشدی کی،حاضرلیق
یدا یاشایان
نلر .داریوش جوادزاده آزیاشلی اولدوغو اوچون قرارا آلیندی کی ،او ،باک 
گؤرسو 
یسی سرگرد میرجلیل جوادزادهنین عایلهسینده قالسین.
یسی ،طبی ایشچ 
عم 
ینین اوغلونو یئرله تأمین ائتمک اوچون کاپیتان جوادزادهیه فابریسیوس
پیشهور 
قلرین بیری
چاوتاقلی ائو وئریلدی .اوتا 
کوچهسینده  ۲۴نومرهلی ساختماندا  ۶۳مترمربع او 
ینین اوغلو اوچون آیریلدی .عین زماندا اونا
مبل و دیگر اشیا ایله دؤشهنیب پیشهور 
۱
ینین
بیرینجی درجهلی ارزاق کارتی وئریلدی و  ۹نومرهلی مغازایا عضو ائدیلدی پیشهور 
ییا گتیریلمهسینی میرزا ابراهیموف ،حسن حسنوف و آقاسلیم
اوغلونون تبریزدن باک 
یلر.
ییئف سازمان وئرد 
آتاکیش 
نوامبرین  ۲۳سینده ) ۲آذر( مّلی هیأتین اجلسیندا آذربایجان مّلی مجلسینه
یلرین  5گون عرضینده
یلرین نوامبرین  ۲7سینده ) ۶آذر( باشلنماسی و سئچک 
سئچک 
ینین
ینین بیرینجی اجلس 
باشا چاتدیریلماسی حقده قرار وئریلدی .آذربایجان پارلمان 
ینین
آچیلماسی دسامبرین  5ینه ) ۱۴آذر( ،یاخود  ۶نا ) ۱5آذر( ،محرم عزادارلیغ 
تلره
یلرله باغلی سندلر و ولی 
باشلنماسیندان بیر ـ ایکی گون اّوله تعیین ائدیلدی .سئچک 
نلری یارادیلدی ،نمایندهلیغا
لزم اولن آداملرگؤندریلدی .هر یئرده سئچکی کمیسیو 
کاندیدالرین آدلری اعلن ائدیلدی .لکن مسکودان گؤستریش گلدی کی ،آذربایجان مّلی
ینین
یلرین دایاندیریلجاغ 
نلر .سئچک 
یلرین کئچیریلمهسینی دایاندیرسی 
مجلسینه سئچک 
تاشلنمیش حرکاتا آغیر ضربه وورولجاغینی نظره آلراق میرجعفر باقروف تعجیلی ارتباطا
یلرین
گیرهرک مسکووی بو فکردن داشیندیرا بیلدی .او ،استالینه یازیردی» :سئچک 
یلیق وئرمیشم ،خواهش ائدیرم
دایاندیریلماسینی نامناسب حساب ائدیرم ،من اونلرا راض 
ینین باشا چاتدیریلماسینا اجازه وئرین .من اونلرا خبردارلیق ائتمیشم
یلر 
پارلمان سئچک 
۲
کی ،سیزین گؤستریشینیز آلینانا قدر پارلمانین ایشه باشلماسی تأخیره سالینسین«.
ینین یازیشمالریندا هله کی،
یلرین باشلنماسینا قدر شوروی ادارهلر 
سئچک 
یلر .نوامبرین  ۱7ده )
یلر بیر سیرا مهم اوغورلر قازانمیشد 
نلر آدلندیریلن فدائ 
پارتیزا 
 ۲۶آبان( نمین ۲۳ ،ده ) ۲آذر( زنجان ۲۶ ،دا ) 5آذر( گرمی ۲7 ،ده ) ۶آذر( آستارا و
پیلهسوار حکومت قوشون ،ژاندارم و پلیس قّوهلریندن تمیزلندی .تبریز بوتؤولوکده دموکرات
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹۶ورق . ۹
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نین شهر و کندلرینده اولن حکومت قّوهلری
ینین نظارتی آلتیندا ایدی .آذربایجا 
فرقهس 
خلری سلحی آتاراق قاچیر ،دیگرلری
یلر .بیر چو 
دئمک اولر کی ،مقاومت گؤرستمیرد 
نلر ایسه خلع سلح ائدیلیردی.
حلری ایله بیرلیکده تسلیم اولور ،مقاومت گؤستر 
سل 
میرجعفر باقروف کرملین رهبرلرینه گؤندردیگی معلوماتدا یازیردی :هاوالرین سویوماسی و
نلرین فّعالیتینه تأثیر گؤرستمیشدیر .اونلرین ایستی پالتارا و پول
یاغان گوجلو قار پارتیزا 
نلر
احتیاجی وار .ماّدی جهتدن اونلری هانسی فورمداسا مدافعه ائتمک لزمدیر .پارتیزا 
نلر .بو تجربه
ژاندارم پاسگاهلرینا خبر گؤندریرلر کی ،سلحی یئره قویوب ائولرینه گئتسی 
ندان گؤندریلن
نداکی ایران اوردوسونون و تهرا 
بعضی یئرلرده اوغور قازانیر .اونلر آذربایجا 
یلرین معلوماتینا گؤره
بلر .بیزیم سرحدچ 
للری باغلیی 
اوردونون حرکت ائده بیلهجگی یو 
ینین شهرداری شهری قویوب تهرانا
ینین فّعالیتی ایله باغلی اردبیل شهر 
پارتیزان دستهلر 
ینین
نلر طرفیندن محاصره ائدیلمیشدیر .اردبیل پادگان 
طرف یوللنمیشدیر .اردبیل پارتیزا 
۱
یسینده هیجان باشلنمیشدیر.
افسرلری ایچر 
ییه شکایت ائدیردی کی ،او،
تبریزدهکی انگلیس کنسولو »اوول« تیمسار درخشان 
نداکی سفیرینه وقتینده معلومات گؤندره بیلمیر.
نداکی وضعّیت حّقینده تهرا 
آذربایجا 
نیندا باش وئرن حادثهلر
یدیر کی ،لندن رادیوسی ایران آذربایجا 
محض بونون نتیجهس 
ییه بیلدیریردی کی،
تلر یاییر .انگلیس کنسولو درخشان 
حّقینده دقیق اولمایان معلوما 
ییه قارشی رئال هئچ نه ائده بیلمیر .او ،تیمسارا مصلحت
ایران حکومتی سلحلنمیش اهال 
للوغونا مراجعه ائتسین .بوتون بو حادثهلر شوروی
گؤردو کی ،کؤمک اوچون شوروی کنسو 
سلر قایدا یاراتماغا
اشغال ائتدیگی منطقهده باش وئردیگیندن ،اونون فکرینجه رو 
یلر .درخشانی »اوول«ا بیلدیردی کی ،تبریزین آدلی ـ سانلی آداملری کؤمک
جوابدهد 
للوغونا مراجعه ائتمک ایستهییر» .اوول« بونا اعتراض ائتدی ،عین
اوچون انگلیس کنسو 
زماندا کؤمک ائده بیلمهیهجگینی ده بیلدیردی .تبریزدهکی عراق کنسولو ایسه باش
ینی یامانلییردی .او ،دئییردی :بوتون دنیانی
وئرمیش بوتون حادثهلره گؤره اتحاد شورو 
سلر یئنی محاربه حاضرلییرلر .عراق
یلیگه دچار ائتمک اوچون رو 
یئنیدن بدبختچ 
نلرا امکان وئرمهدی کی ،روسیهنی
لی گناهلندیریردی کی ،او ،آلما 
کنسولو چرچی 
تلر ده گرهک روس تجاوزی حّقینده
سلر ده و دیگر دول 
نلر .ایندی انگلی 
دارماداغین ائتسی 
۲
نلر.
شسی 
فکرل 
تبریزدهکی آمریکا کنسولو ائبئلینق تیمسار درخشانی ایله صحبتده بیلدیرمیشدی
بلر ایران اساسی قانونوندا یوخدور .اگر
ینین قالدیردیغی طل 
کی ،دموکرات فرقهس 
قلرینا نایل اولماق ایستهییرسه ،بونو
ییه قانع اولماییب اؤز مّلی حقو 
آذربایجان قانون اساس 
قلر یولو ایله آلسین .ائبئلینق دئدی:
نل دانیشی 
گرهک زور یولو ایله دگیل ،تهرا 
نداکی وضعّیتی اطرافلی اؤرگنمکدن سونرا او ،اؤز فکرینی واشینقتونا
آذربایجا 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹۶ورق  ۶۰ـ . ۶۲
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ینین خطی
نداکی آمریکا سفارتی ایران آرتش 
بیلدیرهجکدیر .نوامبرین  ۲۴ده ) ۳آذر( تهرا 
نداکی حادثهلر آمریکا اجتماعّیتینی
ایله ائبئلینقه تلقرام گؤندرمیشدی کی ،آذربایجا 
دریندن ماراقلندیریر و تعجیلی اولراق تبریزدهکی وضعّیت بارهده سفارته معلومات
۱
گؤندرسین.
نداکی آمریکا نظامی وابستهسی سرگرد
یلر باشلنان گون تهرا 
ندا سئچک 
آذربایجا 
قاروئر »ب  ۲5او« آمریکا طّیارهسی ایله تبریزه ،آتاشهنین معاونی سروان قاقارین اوتومبیل
نداکی شوروی کنسولو
فون گؤستریشی ایله تهرا 
ایله قزوینه گلمیشدی .ویاچیسلو مولوتو 
کاچالوف اونلرا عبور ورقهسی وئرمیشدی .تبریزدهکی آمریکانین کنسولو و سرگرد قاروئر
یلر .تبریزدهکی
همین گون ژنرال قلینسکی ایله گؤروشوب عمومی مسألهلری مذاکره ائتد 
ینین فرماندهی تیمسار درخشانی،
آمریکا نطامی وابستهسی عین زماندا تبریز لشکر 
قلر زمانی
نل گؤروشدو .دانیشی 
لشکرین رئیس ستادی ورهرام و ژاندارم فرماندهی همایو 
اونو اساسًا اوچ مسأله ماراقلندیریردی:
سلر سلحلندیریر؛
نلر سلحی هاردان آلیرلر و دوغرودانمی اونلری رو 
 ۱ـ پارتیزا 
ینین پارتیزان حرکاتی ایله نه کیمی
ینین مرکزی کمیتهس 
 ۲ـ دموکرات فرقهس 
رابطهسی وار؛
یدن گؤندریلمیش و پالتارینی دگیشمیش ۱۰۰۰۰
 ۳ـ دوغرودانمی اتحاد شورو 
نلرا قوشولموشدور .بیرینجی مسأله ایله باغلی اونا بیلدیریلدی کی،
شوروی تبعهسی پارتیزا 
سلر طرفیندن سلحلندیریلماسی بارهده شایعهلر واردیر ،لکن بونو
نلرین رو 
پارتیزا 
تصویب ائدن ثبوت هله کی ،یوخدور .ایکینجی مسأله ایله باغلی »آذربایجان«
نلرا رغبتی اولدوغو قید ائدیلدی ،لکن دموکرات فرقهسی مرکزی
ینین پارتیزا 
روزنامهس 
کمیتهسی ایله رابطهسینی تصویب ائدن فاکتین اولمادیغی بیلدیریلدی .اوچونجو مسأله ایله
علقهدار درخشانی بیلدیردی کی ،بئله بیر معلومات اونلردا قیده آلینماییب .آمریکا نظامی
نل
بلرینی تهرا 
تلری اؤز طل 
وابستهسی ماراقلنیردی کی ،نه اوچون آذربایجان دموکرا 
ل ائتمک ایستهییر.
یدورما یولو ایله ح ّ
قلر یولو ایله دگیل ،سلحلی قارش 
دانیشی 
یلر .استالینه تعجیلی معلوماتیندا
تبریزدهکی دولت مأمورلری بو سوال جواب وئره بیلمهد 
سلرین
یلرین بو مسألهلرله ماراقلنماسینی اونلرین و انگلی 
میرجعفر باقروف آمریکال 
یجا بیر
ییه قارشی هانس 
ندا مختارّیت حرکاتینا و شورو 
نین آذربایجا 
اشتراکی ایله تهرا 
بؤیوک تخریبات حاضرلنماسی ایله علقهلندیریردی .سرگرد قاروئرین آز سونرا آمریکا
ندن تبریزه گلدی .او ،تبریزدهکی
یسی قاقارین ده قزوی 
ینین کؤمکچ 
نظامی وابستهس 
نل گؤروشدی .دموکراتیک حرکات
یسی اوسقوف مالیک تانقیا 
ینین باشچ 
ارمنی کیلیسهس 
ندا یارانمیش وضعّیتله باغلی اوندان اطرافلی معلومات آلدی.
باشلندیقدان سونرا آذربایجا 
سلرین تورکیهیه هجوما حاضرلنماسی و بو
یلرین هارادان سلح آلماسی ،رو 
قاقارین کندل 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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شلرین آپاریلدیغی ایله ماراقلنیردی .او ،اؤرگنمک ایستهییردی کی،
استقامتده هانسی ای 
یلر اورا
ییه بیرلشدیریلسه ارمن 
یقمیش ارمنستان شورو 
اگر قارص ،اردهان ،وان ،سار 
ییه کؤچمهسینه
یلرین شورو 
ینین خارجده یاشایان ارمن 
کلرمی؟ شوروی حکومت 
گئدهج 
ییه سبب اولموشدو.
ینین اعلن ائدیلمهسی تبریزده ده بؤیوک های ـ کو 
اجازه وئرن قرار 
قلر کئچیریب شوروی حکومتینه و مارشال استالینه
یلر بیر سیرا میتینق و ییغینجا 
ارمن 
ندن سونرا تبریزدهکی آمریکا
یلر .سروان قاقاری 
اؤز منتدارلیغینی بیلدیرمیشد 
نداکی آمریکا
نل گؤروشموشدی .تهرا 
ینین کاتبی آپریک ده مالیک تانقیا 
کنسولخاناس 
یلر
ینین تبریزه گلیشی ایله باغلی آپریک دئییردی :آمریکال 
یلر 
ینین ایشچ 
سفارت 
نداکی وضعّیتی اؤرگنمک اوچون گلیرلر .آمریکا حکومتی
خصوصی اولراق آذربایجا 
نداکی حادثهلر حّقینده دقیق ،دوغرو و ایناندیریجی معلومات طلب ائدیر و بو
آذربایجا 
نین هر یئرینده
نین هر گون یایدیغی شایعهلره اعتبار ائتمیر .تهرا 
یلرا ،تهرا 
مسألهده ایرانل 
کلری حبس ائدیرلر .بو
تلری بوتون تاجر و مال 
قیشقیریرلر کی ،گویا آذربایجان دموکرا 
ینین اساس سببی ایدی .یئرلرده یوخلمالر زمانی آیدین
یلرین تبریزه گلمهس 
آمریکال 
ینین
نداکی آمریکا سفیر 
تلرده تهرا 
اولدو کی ،بوتون بونلر شایعهدیر ،یالندیر .یاخین وق 
تبریزه سفری گؤزلهنیلیر ۱.اول بیلسین کی ،نوامبرین  ۲7سینده ) ۶آذر( تعیین ائدیلمیش
ینین تأخیره سالینماسی بارهده مسکونون گؤستریشی آمریکا و
یلر 
مّلی مجلس سئچک 
نین بو مسألهیه جّدی ماراق گؤرستمهسی ایله باغلی ایدی.
انگلستا 
نداکی انگلیس نظامی وابستهسی پایبوس ایران اوردوسونون ستادیندا تیمسار
تهرا 
ارفع ایله بیرلیکده آذربایجانا قارشی تدبیرلرین حاضرلنماسیندا فّعال اشتراک ائدیردی.
ینین فرماندهی
ایران پیاده اوردوسو آذربایجانا بوراخیلمادیغیندان نیروی هوائی قّوهلر 
تیمسار خسروانی حرکاتی یاتیرماق اوچون تبریزه  ۱5جنگی طّیاره ایله قّوه پیادا
یلر ،اونلرا یوکلنمیش
ائدیلمهسینی حاضرلمیشدی .اگر طّیارهلر تبریزه دوشه بیلمهسئید 
۲
یلر .بو نقشه بارهده
ندا یئره انمهلی اید 
 ۸۰دولی و  ۱۰۰بوش بومبی شهره تؤکوب مریوا 
نلرینا معلومات
یلر شوروی جاسوسلوق اورقا 
یسینده خدمت ائدن تودها 
ایران نیروی هوائ 
نلر اشتراک ائتمهلی
ننیا و داها ایکی نفر تودهای خلبا 
وئرمیشدی .نطامی عملیاتیندا بهم 
ایدی .معلومات وار ایدی کی ،وزیر جنگ تیمسار ریاضی جزا تدبیرلرینی حیاتا کئچیرمک
ینی تبریزه گؤندرمک فکریندهدیر.
اوچون تیمسار احمد 
ینین ایلک اون گونو( تهران بؤیوک
ینین سونونجو اون گونلوگونده )آذر آی 
نوامبر آی 
ینین چوخونو
نداکی حادثهلر مجلس عضولر 
یسینده یاشاییردی .آذربایجا 
هیجان ایچر 
سده توپلنیر،
برک قورخوتموشدو .همین جلسهنین اولوب ـ اولمادیغی زمان نمایندهلر مجل 
نداکی وضعّیتی و حکومتین تدبیرلرینی مذاکره
جلسهنین باشلنماغین گؤزلهمهدن آذربایجا 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
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بلر و اجتماعی حرکا 
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کله
یلر .بیر سیرا نمایندهلر حکومتین عنوانینا بعضی انتقادی فکرلر سؤیلهم 
ائدیرد 
یلر .نوامبرین  ۱۸ده )۲7
ل ائتمگی تکلیف ائدیرد 
آذربایجان مسألهسینی دینج یولل ح ّ
آبان( دکتر شفق ۲۰ ،سینده ) ۲۹آبان( ایسه فرمانفرمائیان و سیدضیاالدین گنیش نطق
یلر .دکتر شفق اؤز نطقیندا بیلدیریردی کی ،آذربایجان دموکرات فرقهسینی
سؤیلهمیشد 
نلرین بیر نئچهسینی او ،شخصًا تانیر و بئله حساب ائدیر کی ،اونلر
تشکیل ائد 
ینین علیهینه چیخیش ائتمزلر» .لکن دیگرلرینی من
یلر ،اؤلکهنین منافع 
نپرورد 
وط 
تانیمیرام ،بیلمیرم اونلر هارادان پیدا اولدولر و نه ایستهییرلر .اونلرین ایندی
ینین علیهینه بستهلنمیشدیر« ۱.دکتر شفق تصدیق
قلری ماهنی اؤلکهنین منافع 
اوخودو 
یدیر ،لکن اونون
یلر حکومتدن ناراض 
ائتدی کی ،بیر سیرا مسألهلرله باغلی آذربایجانل 
قلر اؤلکهنین هر یئرینده واردیر .بو
ندا اولن چاتیشمازلی 
فکرینجه آذربایجا 
یدیر .او قید
قلر اؤلکهنین منافعینه زیان وورولماسینا گتیریب چیخارمامال 
چاتیشمازلی 
یدیر.
تلری ایله سیخ صورتده باغل 
ائتدی کی ،آذربایجان مسألهسی شوروی ـ ایران مناسب 
تلرده اولمالییق ،بوتون
دکتر شفق دئییردی» :بیز روسیه شوروی ایله صمیمی مناسب 
یدیر
اجتماعی ،اقتصادی ،مدنی مسألهلرده تام امکداشلیق ائتمهلییک .بودور بیر نئچه آ 
ل اولونمامیش قالمیشدیر .اول
ندا شوروی سفیری یوخدور ،بیر چوخ مسألهلر ح ّ
کی ،ایرا 
ینین گئتمهسینه
یسینه نخست وزیر باشدا اولماقل نماینده هیأت 
بیلسین کی ،روسیه شورو 
احتیاج وار ...نه اوچون بیز بو مسألهیه آیری معنا وئرمگه جهد گؤرسهدیریک .آخی ایندی
چکسلواکیادان بئنئش ،فرانسهدن دوگل و دیگر اؤلکهلرین نمایندهلری اؤز مسألهلرینی ح ّ
ل
ائتمک اوچون مسکو شهرینه گئدیرلر ۲.دکتر شفق سانفرانسیسکو کنفرانسیندا اشتراک
ینین رولونون نه قدر یوکسلدیگینی آنلیاراق تکلیف
ائتمیش و یئنی دنیا دوزهنینده شورو 
تلر اطرافلی
سین غیرعلنی جلسهسی چاغریلمالی و شوروی ایله مناسب 
ائدیردی کی ،مجل 
ینین چوخوندا درج
ینین متنی تهران روزنامهلر 
یدیر .اونون نطق 
شکیلده مذاکره ائدیلمهل 
ائدیلدی.
ندان قوغولموش دین
نوامبرین  ۲۰سینده ) ۲۹آبان( سیدضیا و ثقهالسلم آذربایجا 
یلر کی،
ندا اولن بیر قروپ آذربایجانلینی تحریک ائتد 
خادمی واعظ باشدا اولماقل تهرا 
نلر .واعظ و داها بیر نفر جوان
سین جلسهسی قورولندا اونون قاباغیندا توپلنسی 
مجل 
یلرا قارشی
آذربایجانلی نمایندهلرین حضوروندا نطق ائدیب خارجی فتنهکارلرا قیامچ 
قلر او قدر تأثیرلی ایدی کی،
یلر .نط 
ینین گوجونو بیرلشدیرمگه چاغیرد 
بوتون ایران خلق 
یلر.
مجلس نمایندهلری و اورا دعوت اولونان خبرنگارلر اؤزلرینی ساخلیا بیلمهییب آغلد 
سین داورانیشینا گؤره بوتون آذربایجان خلقی گؤز
بو صحنهنی » کیهان« روزنامهسی »مجل 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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یاشی تؤکور« آدلی باش مقالهسینده تصویر ائتمیشدی.
ندان اولن نماینده ،ایری مالک فرمانفرمائیان
نوامبرین  ۲۰سینده ) ۲۹آبان( آذربایجا 
ینین سیاستینی و سیدضیانین ضددموکراتیک
سین جلسهسینده صدر حکومت 
مجل 
صهسینی
ینین بیر ح ّ
بلر 
نین حقلی طل 
فّعالیتینی کسکین انتقاد ائدن ،هابئله آذربایجا 
مدافعه ائدن نطق سؤیلهدی .او ،قید ائتدی کی ۱۳۲۰ ،نجی ایلین شهریوریندن باشلیاراق
بلر .صدر
تلرین هئچ بیری آذربایجانا یئترینجه دّقت و قایغی گؤرستمهیی 
بیزیم حکوم 
حکومتی دورونده من بیر نئچه دفعه بو مسألهنی قالدیردیم .لکن منیم سؤزومه اهمّیت
نل تبریز آراسیندا
یلر .ایندیه قدر ده بو سیاست دوام ائتدیریلیر .دونندن تهرا 
وئرمهد 
یسیم رابطه قویولوب .تأسف کی ،ایندیه قدر بو یوخ ایدی .سیدضیا اشاغادان سؤز آتدی
ب 
کی ،شوروی نمایندهلری اجازه وئرمیردی .فرمانفرمائیان اونا طرف دؤنهرک دئدی» :سیزین
شوروی نمایندهلرینده نه ایشیز وار؟ نییه سیز بو ایشه مداخله ائدیرسیز؟ نه اوچون بهتان
آتیرسیز؟ سیز بوتون اؤلکهنی محو ائدیرسیز .سیزین اوچون صرفهلی دگیلدیر ـ دئییب سید
ضیانین یئنی اعتراضی فرمانفرمائیانی حوصلهدن چیخاردی و او ،دئدی :بیلمیرم یا منیم
اوچون صرفهلی دگیل ،یا او آدام اوچون کی ،بیر چمدانی وار و اونونل اورا ـ بورا سیاحت
ائدیب گزیب دولشیر« ۲.سونرا او ،سؤزونه دوام ائدهرک بیلدیردی کی ،حکومتین آیدین و
یدیر .آرتش ایله خلقی قورخوتماق اولماز ،آرتشین اؤز وظیفهسی
قگؤرن سیاستی اولمال 
اوزا 
یدیر .بو سربازلر بیزیم
وار .بوتون دنیادا آرتشین ایشی پلیس و ژاندارمین ایشیندن فرقل 
ل ائتسین.
اولدلریمیزدیر .اونلرا تاپشیرماق اولماز کی ،خلقی ناراحت ائدن مسألهلری ح ّ
صحبت بیزیم ائویمیزدن گئدیرسه ،بیزیم هامیمیز بیرلشمهلییک ،اؤز آرامیزدا پارچالنمایا
ندان اولن
ینین آذربایجا 
یول وئرمهمهلییک .فرمانفرمائیان بونونل تهران روزنامهلر 
نمایندهلرین علیهینه باشلدیغی دسیسهلری نظرده توتوردی» .باختر« روزنامهسی بئله بیر
معلومات یایمیشدی کی ،گویا تبریزدن تهرانا گلن بیر نفر حبس ائدیلمیشدیر و اونون
ینین ایپکچیانا و فرمانفرمائیانا مکتوبی تاپیلمیشدیر.
جیبیندن دموکرات فرقهس 
نین نطقیندان سونرا اؤزونو تحقیر ائدیلمیش حساب ائدن سیدضیا قیسا بیانات
فرمانفرمائیا 
وئردی .سونرا ایسه نمایندهلرین درخواستی ایله نخست وزیر حکیمی نطق ائتدی .او،
لسیزلیگی نتیجهسینده  ۳نجو و  ۴نجو
پلرین عق 
نلر بیر سیرا قرو 
بیلدیردی :سون گو 
نلرین بعضی منطقهلرینده تأسف دوغوران خوشاگلمز حادثهلر باش وئرمیشدیر.
استا 
نلریمیزین ،خصوصًا آذربایجانلی
دوغرودان دا بو حادثهلر بیزیم عزیز هموط 
سلری ایله بیر آرایا چیخمیر .حکومت هئچ کیمه اجازه
نسئورلیک ح ّ
شلریمیزین وط 
قاردا 
تلرینی حکومته و مجلسه
وئرمز کی ،اؤلکهنین هر هانسی یئرینده کیمسه اؤز درخواس 
کله مملکتین
شلر گؤرم 
صلر شّر ای 
اولتیماتوم قایدادا گؤندرسین .بیر سیرا ماجراجو شخ 
۱
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کلر .حکومت مجلسه
شرف و لیاقتینی آلچالدیرلر .بوتون بو آداملر محکمهیه چکیلهج 
ملری
تین برپاسی و قایدا ـ قانون یاراتماق اوچون ضروری آددی 
ارخهلناراق مملکتده امنّی 
شلر مملکتین قدرتینی و لیاقتینی اوجا توتماغی همیشه
آتاجاقدیر .آذربایجانلی قاردا 
بلر .البته ،امیدوارم کی،
نلرینی اسیرگهمهیی 
للرینی و جا 
بلر ،بونون اوچون ما 
شرف بیلی 
یسی کیمی منه ـ اؤز
للرینی حکومت باشچ 
ایندیکی وقتده ده اونلر اؤز دوست و قارداش ا 
۱
قلر.
شلرینا اوزاداجا 
تلرینا و قاردا 
دوس 
ل ائتمک اوچون داها چوخ پلیس،
نداکی حادثهلری ح ّ
حکیمی حکومتی آذربایجا 
ملرا اوستونلوک وئریردی.
للردا دموکراتیک آددی 
ژاندارم و اوردو قّوهلرینه ،بعضی حا 
نوامبرین  ۱7دن ) ۲۶آبان(  ۲۳نه ) ۲آذر( قدر وزارت کشورین معاونی فریدونی ،فرمانده
طله تبریزدهکی حرکات
ل شهربانی زّرینی هر گون مستقیم خ 
ل ارفع و رئیس ک ّ
ستاد ک ّ
یلر« )متجاسرین( بارهده جّدی اولچو
یلر کی» ،قیامچ 
نمایندهلریندن ایستیرد 
ندا
گؤتورولسون ،سون امکانا قدر مقاومت گؤرسهدیلسین .تبریزه الی چاتمایان حکومت تهرا 
یسی
فآباددا قارش 
دموکرات فرقهسینه طرفدار اولن بیر نئچه نفری حبس ائتدی .شری 
آلینان اوردونو تبریزه بوراخماق اوچون وزارت خارجهنین معاونی همایون نوامبرین ۲۰
قلر آپاردی ۲.مسکو ،لندن و
نداکی شوروی نمایندهلری ایله دانیشی 
سینده ) ۲۹آبان( تهرا 
تلر گؤندریردی .لندن رادیوسونونا استنادًا
نداکی ایران سفیرلرینه موافق تعلیما 
واشینقتو 
نداکی سقیری
نین واشینقتو 
»اطلعات« روزنامهسی نوامبرین ۲۰سینده ) ۲۹آبان( ایرا 
سله گؤروشدوگونی بیلدیریردی.
حسین علء آمریکانین وزیر خارجهسی »جیمز بیرن 
ندا خارجی قشونون موجودلوغو ،قافقازدا
نداکی حادثهلری ایرا 
گؤروش زمانی سفیر آذربایجا 
سرحدلرین آچیق اولماسی و بو سرحدلرده نظارتین ممکن اولماماسی ایله ایضاح
قلرین جّدی اؤلچو گؤتورهجگینه بؤیوک
ائتمیشدی .او ،بیلدیرمیشدی کی ،بو مسألهده متف 
امید بسلهییریک .بیز امیدواریق کی ،مسکو دایرهلری بو حادثهلرین قورتارماسی آرزوسوندا
اولجاق .بیز همچنین امید ائدیریک کی ،آمریکا مسکووا اؤز تأثیرینی گؤرسهدهجکدیر.
کلرین یئرینه یئتیریلمهسی باخیمیندان ایران مسألهسی محک داشینا
نالملل عهدهلی 
بی 
قلر زمانی جیمز بیرنس قید ائتمیشدی کی» ،نه قدر کی،
چئوریلمیشدیر .لکن دانیشی 
نداکی آمریکا سفارتیندن موافق معلومات آلینماییب ،او ،هئچ
نداکی حادثهلر بارهده تهرا 
ایرا 
۳
نداکی حادثهلر باشلندیقدان سونرا مسکوداکی ایران
بیر تصمیم توتا بیلمز« .آذربایجا 
سفیری مجید آهی اونون خواهشی ایله ویاچیسلو مولوتوف طرفیندن قبول ائدیلمیشدی.
نین حاکمّیت و
ینی مطمئن ائتمیشدی کی ،شوروی ایرا 
قلر زمانی مولوتوف آه 
دانیشی 
استقللینا احترام قویور.
یزاده
ندهکی ایران سفیری سیدحسن تق 
ینین  ۲۰سینده ) ۲۹آبان( لند 
نوامبر آی 
نداکی حادثهلرله باغلی بریتانیا وزیر خارجهسی ائرنئست بئوین طرفیندن قبول
آذربایجا 
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یزاده دئدی» :بیز اؤز
ائدیلمیشدی .گؤروشله باغلی کئچیردیگی مطبوعات کنفرانسیندا تق 
مملکتیمیزده اؤز اوردوموزون آزاد حرکت ائتمک امکانینا مالک دگیلیک« ۱.نوامبرین  ۲۱ده
ینین اجلس سالونوندا
) ۳۰آبان( رویتئر آژانسی معلومات یایدی کی ،بئوین انگلیس پارلمان 
ندان چیخاراجاغینی بیلدیردی .عین
نلرینی تدریجًا ایرا 
نطق ائدیب و بریتانیانین اؤز قشو 
للرینا جواب اولراق قید
نداکی حادثهلرله باغلی نمایندهلرین سوآ 
زماندا بئوین آذربایجا 
نین شمالیندا فّعالیته
ائتدی کی ،مختارّیت آلماغا جان آتان بیر سیاسی قروپ ایرا 
باشلمیشدیر .بو قروپ ایران حاکمّیتینه قارشی سلحلی چیخیشا ال آتمیشدیر .لکن بو
کلرله
نلی 
ناحیهده شوروی اوردوسونون اولدوغوندان ایران حکومتی بو ایشی یاتیرماقدا چتی 
یلشمیشدیر ۲.نوامبرین  ۲۴ده ) ۲آذر( وزارت خارجهنین معاونی همایون ،نوامبرین
قارش 
نداکی حادثهلرله باغلی نطق ائتدی.
سده آذربایجا 
 ۲5ده ) ۳آذر( وزیر کشور فهیمی مجل 
تین آذربایجانا والی تعیین
توزیر مرتضی بیا 
حکومت دایرهلرینده کئچمیش نخس 
ینین اعتراض ائتمهسینه
اولونماسینا بؤیوک اهمّیت وئریلیردی .حّتی شوروی ادارهلر 
باخمایاراق او ،هله آذربایجانا گئتمگه تلهسمیر ،حادثهلرین دورولماسینی ،حکومتین
۳
ندا »افقون آیدینلشماسینی« گؤزلهییردی.
قلشمهسینی ،آذربایجا 
ینین دقی 
سیاست 
شلر گونو ـ گوندن گنیشلهنیردی .نوامبرین  ۲۱ده
ندا آذربایجان علیهینه چیخ 
تهرا 
یلر کی» ،آذربایجان
یلری توپلمیشد 
یلر ) سید ضیا طرفدارلری( روحان 
) ۳۰آبان( سیدچ 
توزیرین ایشه
نلر .لکن نخس 
تلر اوخوسو 
نلیغی« علیهینه لعن 
یلرین آزغی 
عصیانچ 
قاریشماسی ایله بو تدبیر کئچیریلمهدی .یئنه همین گون سید ضیا طرفدارلری اوتاق
یلر.
تدهکی میتینقده اشتراک ائتمک اوچون تهران تاجرلرینه دعوتنامه پایلمیشد 
تجار 
یلرا آذربایجان علیهینه چیخیش ائتمگه
میتینق باش توتدی ،فقط تاجرلر سید ضیاچ 
گنیا بیلدیردی کی،
ینین صاحبی بزر 
تلریندن بیر 
یلر .بؤیوک تجارت شرک 
امکان وئرمهد 
شلره قاتماق لزم دگیل .نوامبرین  ۲۲ده )اّول آذر( تهران
تاجرلرین سیاسی ای 
ینین حقوق دانشکدهسینده ده بونا بنزر میتینق کئچیریلمیشدی .میتینقده
دانشگاه 
یلرا قارشی جّدی اؤلچولر
یلر کی ،قیامچ 
اشتراک ائدن دانشجولر حکومتدن طلب ائدیرد 
للی اولراق اشتراک ائتمک
یلرل »مبارزهده« کؤنو 
ندا اونلر قیامچ 
گؤتورولسون .عین زما 
شلر دئمک اولر کی» ،اطلعات« و
یلر .بئله چاغیر 
تلرینی تکلیف ائدیرد 
بارهده اؤز خدم 
نما« روزنامهسی حقوق
دیگر رسمی روزنامهلرده هر گون درج اولونوردو» .ایرا 
یلرا قارشی نفرتی
بلرینده آذربایجانل 
دانشکدهسیندهکی میتینقی بیر وزیر اوغلونون طل 
گوجلندیرمک اوچون کئچیریلدیگینی قید ائدیردی .نظامی وزیر ریاضی و باش قرارگاهین
تلرا قارشی
ندا حزب توده و دموکرا 
ینی تهرا 
توزیر حکیم 
ل( رئیسی ارفع نخس 
) ستاد ک ّ
نین
یلشیردی .تهرا 
مالملک تدریجًا بونونل راض 
یلر .حکی 
فشار وئرمگه مجبور ائدیرد 
 ۱ـ »باختر« روزنامهسی ۳۰ ،آبان .۱۳۲۴
 ۲ـ »ایران« روزنامهسی ،اّول آذر .۱۳۲۴
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۳ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
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ینین یوخلنماسی و
صلرین مدارک 
نلریندا تورک دیلینده دانیشان شخ 
خیابا 
یلره رسمًا
تلر قیده آلینمیشدی .روزنامهلر واسطهسی ایله خارج 
ساخلنیلماسینا عاید فاک 
۱
نلر.
تلرینی تصویب ائدن سندلری اؤزلری ایله گزدیرسی 
خبردارلیق ائدیلمیشدی کی ،هوّی 
ینین و سیدضیاچی مطبوعاتین صفحهلرینده
نین رسمی دولت روزنامهلر 
ایرا 
نل هدهلهییجی دیلده دانیشیلیردی» .اطلعات« یازیردی کی ،اونلر )دموکرات
آذربایجا 
یلر و بوتون دنیا
ینین عضولری( دموکراتیک ماسک آلتیندا گیزلهنیرلر ،لکن »ایرانل 
فرقهس 
یلر کی ،او زمان اونلر آیری آد
تلری حّقینده هله اوندا بیلیرد 
اونلرین ساتقین نّی 
یلر« .سونرا روزنامه یازیردی» :اگر آذربایجان خلقینه کؤمک ائتمک مقصدی ایله
داشییرد 
نپرورلر ،بوتون جوان آداملر،
للولر توپلسین ،بوتون وط 
حکومت لزم بیلسه کی ،کؤنو 
شلریمیزا کؤمک ائتمک اوچون
یلر الینه سلح آلیب آذربایجانلی قاردا 
ملر و کیش 
خان 
۲
آذربایجانا گئدهجکدیر«.
سیدضیانین نظارتی آلتیندا اولن »صدای ایران«» ،باختر«» ،ایران نو«» ،کشور«،
»سرگذشت«» ،آرزو«» ،نسیم صباح« ،هابئله اونا یاخین اولن »ندای عدالت«،
»کوشش«» ،ستاره«» ،کسری«» ،میهن« و دیگر روزنامهلر دموکرات فرقهسینی
ندا باشلنمیش حرکاتی خلق طرفیندن
ندان آییرماقدا اتهام ائدیر ،آذربایجا 
نی ایرا 
آذربایجا 
یلر .اونلر همچنین
مدافعه اولونمایان بیر قروپ »خیانتکارین«حرکاتی آدلندیریرد 
یلر .لکن بو
شلرینه مداخلهده ،گناهلندیریرد 
نین داخلی ای 
شوروی ادارهلرینی ایرا 
ل» ،سرگذشت«
ینین چوخو شایعهلره اساسلنیردی .مث ً
تلر 
روزنامهلرین معلوما 
ینین
روزنامهسی  ۲۲نوامبر )اّول آذر( ساییندا یازیردی کی ،میانه شهری دموکرات فرقهس 
»قولدورلری« طرفیندن اله کئچیریلدیکدن سونرا گویا نوامبرین  ۱۹دا ) ۲۸آبان( شهر
۳
بلر.
نین  ۱۴گؤرکملی ژاندارمینی گوللـهلهیی 
میدانیندا ایرا 
تلری گیزلتمکده ،اتحاد
ندان آلینان معلوما 
» باختر« روزنامهسی حکومتی آذربایجا 
ییه صداقتلی مناسبت بسلهمکده گناهلندیریردی ۲۱.نوامبر ) ۳۰آبان( ساییندا
شورو 
ینین تبریزدن ووردوغو تلقرامی درج ائتمیشدی .او ،یازیردی :اگر
روزنامه سرتیپ درخشان 
ندا قایدا یاراتماقل باغلی من بوتون
بو گون آخشام علوه کؤمک گلمهسه آذربایجا 
تلری اؤز اوزهریمدن گؤتورهجگم» ۴.ایرن نو« روزنامهسی اؤز صفحهلرینده اتحاد
مسئولّی 
نداکی حادثهلر
نل مقایسه ائدیردی .آذربایجا 
ینی تزار روسیهسی و فاشیست آلما 
شورو 
باشلندیقدان سونرا روزنامهنین بیرینجی صفحهسی قره چرچووادا چیخیردی .بونونل باغلی
شلریمیزین قانی
ندا بیزیم باجی و قاردا 
» ایران نو« بیلدیرمیشدی » :نه قدر کی ،آذربایجا 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹۶ورق  ۸۹ـ .۹۰
۲ـ »اطلعات« ۳۰ ،۱۳۲۴ ،دی.
 ۳ـ »سرگذست« ،۱۳۲۴ ،اّول آذر.
 ۴ـ »باختر« ۳۰ ،۱۳۲۴ ،دی.
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آخیر »ایران نو« ماتم ایچینده چیخاجاقدیر« ۱.هله بو حادثهلر باشلمامیشدان قاباق
» نسیم صباح« روزنامهسی بئله بیر معلومات یایمیشدی کی ،پیشهوری گیزلی شکیلده
ییا گئتمیشدیر و  ۱5نفر اؤز علیهدارینی گوللـهمک بارهده اورادان فرمان آلمیشدیر.
باک 
نین مسکوداکی سفیری
نداکی حادثهلرله باغلی ایرا 
عین زماندا »نسیم صباح« آذربایجا 
قسیزلیغینی تمامیله
یلر آهی اؤز باجاری 
ینی متهم ائدیردی .روزنامه یازیردی :سون آ 
آه 
یدیر .عین زماندا روزنامه مسکووا ایران
ثابت ائتدی .اونا گؤره او ،تعجیلی دگیشدیریلمهل 
ل ائدیلمهسینی
کله ح ّ
ینین گؤندریلمهسینی ،آیدین اولمایان مسألهلرین تئزلی 
نماینده هیأت 
۲
طلب ائدیردی .نوامبرین  ۲۳ده ) ۲آذر( »ستاره« و دیگر روزنامهلر بیرینجی صفحهلرینده
نداکی شوروی
یلر .بو تهرا 
ینین ایران حّقینده بیاننامهسینی درج ائتد 
تهران کنفرانس 
نداکی
نمایندهلرینه بعضی مسألهلری خاطرلتماق مقصدی ایله ائدیلمیشدی .روزنامهلر ایرا 
تله یاناشماقدا ،سازمان
فون سؤزلرینه حرم 
نین و مولوتو 
شوروی نمایندهلرینی استالی 
یلر .اونلرین فکرینجه سفیر
لین نظامنامهسینه محل قویماماقدا گناهلندیریرد 
مل 
فون دورونده شوروی سالدات و افسرلری اؤزلرینی مقایسهیه گلمز درجهده یاخشی
اسمیرنو 
یلر ،نه اینکی ایندی .تهران روزنامهلری لندن رادیوسونون بئله بیر معلوماتینی
آپاریرد 
للر
ییه تفنگ و مسلس 
ندا اهال 
نلری« آذربایجا 
یلر کی» ،روس یوک ماشی 
گنیش یاییرد 
ینین عنوانینا دئییلن فکرلری
پایلییرلر ۳.لندن رادیوسیندا و ایران مطبوعاتیندا شورو 
تکذیب ائتمهدن اؤتری »ایزوستیا« غزئتی  ۲۰نوامبر  ۲۹) ۱۹۴5آبان (۱۳۲۴نجی ایل
نین
تاریخلی ساییندا یازی وئرمیشدی .اورادا دئییلیردی :معلوم اولدوغو کیمی شمالی ایرا 
نلرا کیمی دوغما دیلده
یلر سون زما 
ینین اکثرّیتینی تشکیل ائدن آذربایجانل 
یس 
اهال 
بلرله چیخیش ائدن
یلر .بو طل 
مدرسهدن ،کتاب چاپیندان و مطبوعاتدان محروم اید 
بلرینی بو ایشده آذربایجان
ینین بوتون طل 
دموکرات فرقهسی بؤیوک اوغورلر قازانیر .اهال 
ندا »تجزیهطلب عصیان« و
دموکرات فرقهسینی مدافعه ائدیر .لندن رادیوسی آذربایجا 
نلر یایماقل دّقتی
ینین« تفنگ و مسلسل پایلماسی حّقینده بهتا 
نلر 
» روس یوک ماشی 
شلریندن یاییندیریلیر .غزئت یازیردی کی،
یدهکی ای 
سلرین فلسطین ،مصر و اندونز 
انگلی 
ندا باشلنمیش حرکاتین حقیقی ،دموکراتیک کاراکترینی تحریف
لندن رادیوسی آذربایجا 
ائدیر» .ایزوستیا« و »پراودا« سونونجو اون گونلوگوندهکی )آذرین بیرینجی اون گونی( هر
یلر.
تلر درج ائدیرد 
یلرا قارشی فشارلر حقده معلوما 
ندا آذربایجانل 
ساییندا شمالی ایرا 
نما«» ،کیهان«» ،داریا«،
ندا چیخان »نجات ایران«» ،آزادگان«» ،داد«» ،ایرا 
تهرا 
ندا باش وئرن حادثهلره گؤره ایران حکومتینی و دولتینی
» اقدام« و دیگرلری آذربایجا 
ینین
خلری آذربایجان دموکرات فرقهس 
گناهلندیریردی» .نجات ایران« یازیردی» :بیر چو 
عضولرینی »قولدور« آدلندیرماق و سؤیمک اوچون الوئریشلی مقام تاپمیشدیر .وزیر مشاور
 ۱ـ »ایران نو« ،۱۳۲۴ ،اّول آذر.
 ۲ـ »نسیم صباح« ۲7 ،۱۳۲۴ ،آبان.
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۳ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹۳۶ورق .۲۰
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لسیزلیکدن ایرهلی گلمیشدیر.
هدایت مجلسده بیلدیرمیشدیر کی ،بوتون بو حادثهلر عق 
ینین ،یوخسا ایندیکی
لکن دقیقلشدیریلمهمیشدیر کی ،صدرین و اونون طرفدارلر 
لسیزلیگیندن ایرهلی گلمیشدیر .بیز بئله فکرلهشمیردیک کی ،خلقی توپ و
وزیرلرین عق 
ینی محکوم ائدیر کی،
توزیر حکیم 
تفنگین کؤمکی ایله اداره ائتمک اولر« ۱روزنامه نخس 
یلشدیرماسی استقامتینده بیر آددیم دا آتمیر.
ینین یاخش 
تلر 
او ،شوروی ـ ایران مناسب 
مالمکله مراجعه ائدهرک یازیردی» :سیزه معلومدور هله صدر دورونده
» نجات ایران« حکی 
مسکوداکی ایران سفیری ایران حکومتینه خبر وئریردی کی ،اگر حکومت اّولکی سیاستینی
ینین  ۲۰سینده
دوام ائتدیرسه ،اونون بوندان سونرا مسکودا قالماسی آرتیقدیر« ۲.نوامبر آی 
کالشعرای بهار »ایران ما« روزنامهسینده گنیش
ینین استادی مل 
) ۲۹آبان( تهران دانشگاه 
مالملکه مصلحت گؤروردو کی ،اؤلکهنی
مقاله ایله چیخیش ائتدی .او ،حکی 
کلشدیرمک اوچون بیر سیرا تأخیرهسالینماز تدبیرلر گؤرسون ،او جملهدن
دموکراتی 
بلر
تنظامینی لغو ائتسین ،روزنامهلر اوزهریندن قدغنی گؤتورسون ،سیاسی حز 
حکوم 
بلر آچیلسین ،مسکووا دیپلوماتیک هیأت گؤندرسین ،دولت دستگاهیندا بیر
اوچون کلو 
تلر کئچیریلسین .آذربایجان مسألهسی ایله باغلی بهار خلقین زور گوجونه
سیرا اصلحا 
لل ح ّ
ل
تلشدیریلمهسینی آرزواولونماز ایش حساب ائدیر ،مسألهنین دینج یو 
ساک 
۳
مالملکه خبردارلیق وئریردی
ائدیلمهسینی مصلحت گؤروردو» .کیهان« روزنامهسی حکی 
علر نئجه خلق آراسیندا نفوذلو اولن
کی ،خیابانی حرکاتی دورونده مرتج 
یلر ،ایندی ده اوندان استفاده ائتمک
کدن و مشیرالدولهدن استفاده ائتد 
یالممال 
مستوف 
کخان حرکاتینی بو
ندا کوچ 
ندا خیابانی ،گیل 
یلر .روزنامه یازیردی» :آذربایجا 
ایستهییرد 
یلر.
یلر .ائله کی ،حرکات یاتیریلدی ،اونلر دگیشدیریلد 
حرمتلی آداملرین الی ایله یاتیرد 
۴
یلر.
کله ده بئله حرکت ائتمک ایستهییرد 
مالمل 
علر ایندی حکی 
مرتج 
یلیق گوجلنمیشدی .سیاسی
مالملک حکومتیندن ناراض 
سده و مطبوعاتدا حکی 
مجل 
یلر .تئز ـ تئز احمد قوامین ،علی منصورون،
توزیر آختاریشیندا اید 
دایرهلر یئنی نخس 
سده اعلم ائتمیشدی کی،
ینین آدلری چکیلیردی .محمد مصدق مجل 
سپهبد امیراحمد 
کلرینی ح ّ
ل
نلی 
یلیکده حاکم دایرهلر اؤلکهنین داخلی چتی 
حکیمی و اونون حکومتی ،عموم 
سین
یلر کی ،بئوین و بیرن 
للر .اونلر یالنیز اونا امید بسلهییرد 
ائتمک اقتداریندا دگی 
کلر .مصدق تکلیف ائدیردی
ندا دموکراتیک حرکاتی بوغا بیلهج 
ییه تضییقی ایله ایرا 
شورو 
ینین اوزادیلماسی حّقینده قانون مجلس طرفیندن لغو ائدیلمهلی و
کی ،انتخاباتین وقت 
ینین
یدیر .بیر قروپ نماینده ایسه نفت امتیاز 
گوجلو ترکیبده حکومت کابینهسی یارادیلمال 
ینین ۲7
وئریلمهسینی قدغن ائدن قانونون لغو ائدیلمهسینی تکلیف ائدیردی .نوامبر آی 
سینده ) ۶آذر( مجلسین جلسهسی اولمادی .حکومت نمایندهلره یئنی بیر شئی دئیه
۱ـ »نجات ایران« ۲۹ ،۱۳۲۴ ،آبان.
 ۲ـ »نجات ایران« ۳۰ ،۱۳۲۴ ،آبان.
 ۳ـ »ایران ما« ۲۹ ،۱۳۲۴ ،آبان.
 ۴ـ »کیهان« ،۱۳۲۴ ،اّول آذر.

۱۴۸

بیلمهیهجگینی بیلدیریب بیر سیرا تدبیرلری حیاتا کئچیرمک اوچون یئنیدن وقت
ایستهمیشدی .جلسه اولمادیغیندان نماینده فرهودی مجلسین ریاست هیأتی واسطهسیله
حکومته سوآل وئرمیشدی کی ،نئیه اساسًا شوروی فرماندهلیگی ایران نی شمال بوراخمیر.
چطرفلی
تلری او 
ینین ممانع 
عین زماندا سوآلدا خاطرلدیلیردی کی ،شوروی فرماندهلیگ 
مقاولهنین دؤردونجو بندی ایله ضدّیت تشکیل ائدیر.
نداکی شوروی سفیرینی
مالملک تهرا 
توزیر حکی 
نوامبرین  ۲7سینده ) ۶آذر( نخس 
فی گؤروشه دعوت ائتدی .شوروی صلحیتلی نمایندهسیله
عوض ائدن احد یعقوبو 
قلردا او ،تأکید ائتدی کی ،ایران شمال بوراخیلسین ،عوضینده وعده وئردی کی،
دانیشی 
ینین منافعینه تابع ائدهجکدیر ۱.لکن رّد جوابی
اؤزونون سیاستینی بوتؤولوکده اتحاد شورو 
نلرده استعفا وئرمک مجبوریتیندهدیر.
مالملک بیلدیردی کی ،او ،یاخین گو 
آلدیغیندان حکی 
ندا مّلی مجلسه کئچیریلن انتخاباتین ایکینجی گونی یئنی استاندار مرتضی
آذربایجا 
بیات نوامبرین  ۲۸ده ) 7آذر( بئش نفر مأمورون مشایعتی ایله »دوگلس« طّیارهسینده
تبریزه گلدی .آذربایجان شوروی دولت امنّیت کمیساری یئمئلیانوف میرجعفر باقروفا
یسینده بیزیم بیر نفر اینانیلمیش آدامیمیز واردیر .نوامبرین
یازیردی » :بو بئش نفر ایچر 
۲
یلشدیریلیب«.
 ۲۹دا ) ۸آذر( گؤروش کئچیریلمهسی راض 
ییئف تبریزدن معلومات وئریردی کی ،نوامبرین  ۳۰دا ) ۹آذر( مرتضی بیات
آتاکیش 
ینین
کبهتک گؤروشدو .او ،دموکرات فرقهس 
بیزیم اینانیلمیش اعتبارلی آدامیمیزل ت 
قلرا گیرمک ،اونلرین سون مقصدلرینی اؤیرنمک و اونلرل ممکن
رهبرلری ایله دانیشی 
قلرین نتیجهسینی بیات شخصًا
تلر آختارماق فکرینده اولدوغونو آچیقلدی .دانیشی 
گذش 
ینین
تلرین پوزولماس 
شاها و حکومته گزارش وئرهجگینی بیلدیردی .او ،شوروی ایله مناسب 
تلرینی لعنتلهدی ،نخست وزیر
ینین فّعالی 
تلر 
گناهکاری اولن ساعد و صدر حکوم 
ینی حکومته داخل ائتدیگینه
ینین علیهدارلری اولن هژیر و فهیم 
مالملکی شورو 
حکی 
ندا یاشایان گرگین
گؤره گناهلندیردی .بیات شاهین ،نفوذلو دایرهلرین و اؤزونون ایرا 
تلرین کؤکلی شکیلده دگیشدیریلمهسینده
وضعّیتیندن چیخیش یولونو شوروی ایله مناسب 
۳
گؤردوگونو بیلدیردی.
دسامبرین بیرینده ) ۱۰آذر( مرتضی بیات تبریزدهکی شوروی کنسولخاناسینا گلدی و
ینین رهبرلری ایله بیرباشا
باش کنسول کراسنی ایله گؤروشدو .او ،دموکرات فرقهس 
قلرا گیرمک ایستهییر و فرقهنین قالدیردیغی مسألهلری مستقل ،یاخود ایران
دانیشی 
ل ائتمک فکریندهدیر .بیات قید
قلرا گیرمک یولو ایله ح ّ
حکومتی ایله شخصی دانیشی 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹۶ورق .۱۲۰
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹۶ورق .۱۲۲
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۳ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹7ورق .۱

۱۴۹

تلره گئتمگه حاضردیر .باش کنسول یانینا
تلرا بؤیوک گذش 
ائتدی کی ،حکومت دموکرا 
گلمزدن اّول مرتضی بیات پیشهوری ایله گؤروشمک ایستهمیشدی .یئنی تبریز شهرداری
ییه زنگ ائدیب
تل بیرلیکده آذربایجانا گلن روشنی پیشهور 
تعیین ائدیلن و بیا 
ییا دعوت ائتمیشدی.
نین اونونل گؤروشمک آرزوسونو چاتدیرمیش و آلقاپ 
سهامالسلطا 
ینین استاندارین چاغیریشینا گئتمهسینی اخلقی نظردن
لکن پیشهوری فرقه لیدرلر 
دوزگون حساب ائتمهمیشدی ،گؤروشون ده علیهینه اولمامیشدی .ایندی مرتضی بیات
شوروی باش کنسولوندان خواهش ائدیردی کی ،بو گؤروشون باش توتماسینا اؤز
کلیگینی گؤسترسین .کراسین دیپلوماتیک قایدادا بو خواهشی رّد ائتدی .صحبتین
کم 
ندا قایدا یاراتماق و ایران ـ شوروی
سونوندا سهامالسلطان بیلدیردی کی ،آذربایجا 
۱
تلر وئرمیشدیر.
یلشدیرماق اوچون حکومت اونا گنیش صلحی 
تلرینی یاخش 
مناسب 
ینین رئیسی ،اوزون مّدت
دسامبرین  ۲سینده ) ۱۱آذر( تبریزدهکی مالّیه ادارهس 
ینین مرکزی کمیتهسینه گلدی و
استانداری عوض ائتمیش دولتشاهی دموکرات فرقهس 
تین آدیندان سوروشدی کی ،پیشهوری هارادا گؤروشمک ایستهییر و
مرتضی بیا 
یسیندا هانسی مسألهلری قالدیرماق فکریندهدیر .پیشهوری تکلیف ائتدی
استاندارین قارش 
کی ،هئچ بیر حزبه داخل اولمایان ،اهالی آراسیندا بؤیوک نفوذو اولن تبریز اصیلزادهسی
نلر .دولتشاهی گئتدیکدن آز سونرا مرتضی بیات
جمیر ذکاءالدولهنین ائوینده گؤروشسو 
سرا 
یدیر.
رفیعی واسطهسیله چاتدیردی کی ،قید ائدیلن یئرده پیشهوری ایله گؤروشه راض 
دسامبرین  ۳ده ) ۱۲آذر( بیر طرفدن پیشهوری و رفیعی ،دیگر طرفدن مرتضی بیات
قلر باشلندی .میرجعفر
جمیر ذکاءالدولهنین ائوینده دانیشی 
و دولتشاهی اولماقل سرا 
باقروف استالین ،مولوتوف ،بئریا و مالینکوفا یازیردی :بیر سیرا ماراقلی مقاملرینی نظره
قلری بارهده تبریزدن آلینمیش تلقراف آراییشی
تین پیشهوری ایله دانیشی 
آلراق بیا 
قلر ایکی ساعته یاخین دوام
کلیک ائتمهدن سیزه گؤندریرم :دانیشی 
خصوصی دگیشی 
ییه
قلی سلملشما و عمومی موضوعدا صحبتدن سونرا بیات پیشهور 
ائتدی .قارشیلی 
بلری
ینین ایران حکومتیندن طل 
تلر 
شله مراجعه ائتدی کی ،آذربایجان دموکرا 
خواه 
ینین قرارلریندا و
ینین تأسیس قورولتای 
حّقینده دانیشسین .پیشهوری آذربایجان خلق 
بلرینی بیاتا گنیش
بیاننامهده عکس اولونموش ،مطبوعاتدا درج اولونموش باشلیجا طل 
یدیر ،اگر
ل ائتمگه صلحیتل 
ایضاح ائتدی .بیات معلومات وئردی کی ،او ،بوتون مسألهلری ح ّ
ینین مذاکرهسینی تهرانا
کلر میدانا چیخسا اونلرین قطعی حّل 
نلی 
هر هانسی چتی 
نین مختارّیتی ایله باغلی خلقین سیاسی ،مدنی و
کئچیرمک اولر .پیشهوری آذربایجا 
بلرینی ایرهلی سوردوکدن سونرا بیات قید ائتدی کی ،او ،دموکرات
اقتصادی طل 
یدیر ،لکن ایستهییر کی،
بلری ایله پرنسیپ اعتباری ایله راض 
ینین و خلقین طل 
فرقهس 
نلر و ضدّیتی
تلر بو مسألهنین حّلی اوچون داها دینج یول توتسو 
دموکرا 
تالر مرکزی دورلت آرشیوی ،فوند ،1
برلر و اجتماعی حرکا ل
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز ل
سیاهه  89اشاره  ،90ورق  1۴۵ـ .1۴6

۱5۰

نلرین یارادیلماسی و تورک
نلر .سونرا بیات بیلدیردی کی ،انجم 
نلشدیرمهسی 
دری 
نلیک یوخدور .بو
ل ائدیلمهسی ایله باغلی هئچ بیر چتی 
)آذربایجان( دیلی مسألهلرین ح ّ
ل ائده بیلر .لکن مختارّیت مسألهسی اونا آخره قدر آیدین
قل ح ّ
مسألهلری او ،اؤزی آسانلی 
ییه اویغون گلمیر .پیشهوری بیلدیردی کی ،آذربایجان خلقی مختارّیت
دگیل و قانون اساس 
بلر اوزهرینده محکم دایاناجاقدیر و هئچ بیر گذشته گئتمهیهجکدیر .اگر
حّقینده طل 
تسه کی ،گوج ایشلتسین ،خلق سون نفسینه قدر اؤز
حکومت ایندیکی کیمی جهد گؤرس 
حقینی مدافعه ائدهجکدیر .پیشهوری کلمه به کلمه بیان ائتدی» :بیز ایستیریک کی،
ل ائدیلسین ،اگر سیز بونون عکسینی دوشونورسوزسه،
لل ح ّ
مختارّیت مسألهسی دینج یو 
سیزین یالنیز بیر یولونوز قالیر کی ،بوتون آذربایجان خلقینی قیراسینیز ،من سیزین آیری
چیخیش یولونوزی گؤرمورم« .بونونل باغلی پیشهوری تبریزده دسامبرین  ۲دن  ۳نه
)آذرین ۲۱دن  ۲۲نه( کئچن گئجه یئنیجه باش وئرمیش حادثهنی بیاتا چاتدیردی ،بئله
ینین سربازلری محّرملیک عزادارلیغی ایله علقهدار مسجده طرف گئدن
کی ،ایران لشکر 
بلر.
شلرین تعزیهدارلیق دستهسینه مسلسل ایله آتش آچی 
دینج وطندا 
ینی ایناندیرماغا چالیشدی کی ،بئله امرلر مرکزدن گلمیر و بوتون
بیات پیشهور 
واسطهلرله صحبته دوستلوق کاراکتری وئرمگه چالیشدی .دانیشیق جریانیندا بیات و
ییه
نین شورو 
ینین ممکن نتیجهلری ،یعنی آذربایجا 
دولتشاهی مختارّیت حرکات 
یلر .پیشهوری موافق فورمدا بو
بیرلشدیریلمهسی ایله باغلی ظرافت فورماسیندا سؤز آتد 
۱
آتماجانی تکذیب ائتدی.
یلر کی ،بیات »دینج« و
تبریزدهکی شوروی نمایندهلری بئله حساب ائدیرد 
»دوستلوق« نوازشی ایله دموکراتیک حرکاتین لیدرلرینی آلداتماق و حرکاتی
قلری مسألهلرین حّلینی
یلرین قالدیردی 
دوشگونلشدیرمک ،هئچ اولماسا آذربایجانل 
یوباتماقل وقت اودماق ایستهییردی .او ،پیشهوری ایله وداعلشاندا ایکینجی دفعه
قلر آپارماق آرزوسوندا اولدوغونو بیلدیرمیشدی .شوروی
گؤروشمک ،رسمی دانیشی 
ییه مصلحت گؤردولر کی ،ایکینجی دفعه ده گؤروشسون ،لکن
نمایندهلری پیشهور 
بلر اوزهرینده محکم
ینین سندلرینده قالدیریلن طل 
ینین و خلق کنگرهس 
دموکرات فرقهس 
دایانسین.
تبریزده انتخابات دسامبرین  ۳ده ) ۱۲آذر( ،دیگر یئرلرده ایسه بیر قدر گئج
یریا  ۲۳۳۳۳رأی آلراق قیامی ،پادگان،
قورتاردی .سیدجعفر پیشهوری  ،۲۳5۰۰محمد ب 
دکتر جاوید ،رفیعی ،شبستری ،الهامی ،نیکجو ،ایپکچی ،ماشینچی ،عظیمی بؤیوک رأی
چوخلوغی ایله تبریزدن آذربایجان مّلی مجلسینه انتخاب اولدولر .آذربایجان مّلی مجلسینه
کئچیریلن انتخابات اوچون آیریلن وقت  ۱۹۴۳نجو ایلده ) (۱۳۲۲سونونجو مجلس شورای
نلرین
مّلی انتخاباتی اوچون آیریلن وقتدن دؤرد دفعه آز اولسا دا ،رأی وئرمهده اشتراک ائد 
سایی مجلس شورای مّلی انتخاباتی ایله مقایسهده  ۲/5دفعه آرتیق ایدی .ایلک دفعه
 ۱ـ یئنه اورادا ،ورق  ۱۴۹ـ .۱5۱

۱5۱

یلر .یالنیز
ملر انتخابات منطقهلرینه رأی وئرمگه گلمیشد 
ندا خان 
اولراق جنوبی آذربایجا 
تلرده ده انتخابات
تبریز شهرینده  ۳۱7۲خانم انتخاباتدا اشتراک ائتمیشدی ۱.ولی 
لده حسن جودت  ،۱5۸۲5فخری نامزد
للیغی ایله مشایعت ائدیلدی .اردبی 
ینین فّعا 
اهال 
یخان
پیشهوری  ،۱۴۴۹۶محمد جلیلی  ،۱۳۳75حاجی تقی وهابزاده  ،۱۲۶۶۰مجد 
ینین صدری زمانی،
خسروی  ۱۲5۹7رأی گتیرمیشدی .آستارادان دموکرات فرقهس 
عزاده،
ندن دکتر رفی 
ندن معلم قدسی ،بیلهسواردان مالک نصرت بگ شاهین ،مشکی 
نمی 
۲
نین
یدن ُننهکرانی آذربایجان مّلی مجلسینه وکیل انتخاب اولموشدولر .آذربایجا 
گرم 
یلیکده نظرده
بوتون شهر و کندلری مّلی مجلسه اؤز نمایندهلرینی گؤندرمیشدی ،عموم 
توتولن  ۱۰۰نفردن  ۹5نفر مّلت وکیلی انتخاب ائدیلمیشدی .مجلس شورای مّلی ایله
ینین صدری سیدجعفر
مقایسهده رأی وئرمه خیلی دموکراتیک اولموشدو .دموکرات فرقهس 
یلره مراجعه ائدهرک دئمیشدی» :مّلی پارلمان بیزیم
یلرله باغلی فرقهچ 
پیشهوری سئچک 
ینین
نلر .قوی دموکرات فرقهس 
وجدانیمیزدیر ،بیز امکان وئرمهریک کی ،اونی لکهلهسی 
لل ،دموکراتیک
عضوی اولمایان سئچیلسین ،بونون اهمّیتی یوخدور ،تکی او ،دوغرو یو 
سلرل سئچیلسین .هئچ بیر حالدا خلقین الینی باغلماق اولماز .امین اولون کی،
اسا 
سدیر .قوی خلق اینانسین کی ،سیز وجدانل اونا
سیزین یولونوز دوغرو ،مقصدینیز مقد 
۳
یسینیر«.
یس 
قوللوق ائدیرسینیز ،سیز اونون اصل خدمتچ 
یلیق آلماق
ینین آچیلماسینا مسکودان راض 
ینین ایلک جلسهس 
آذربایجان مّلی مجلس 
ینین  ۲سینده ) ۱۱آذر( اجلسین
لزم ایدی .بو مقصدله میرجعفر باقروف دسامبر آی 
تبریزدن تکلیف ائدیلمیش دستور جلسهسینی کرملین دؤردلوگونه )استالین ،مولوتوف،
ینین مرکزی کمیتهسی و
چلوگو ایله دموکرات فرقهس 
بئریا ،مالینکوف( گؤندردی .باکی او 
ینین
ینین آچیلماسینی دسامبر آی 
ینین بیرینجی اجلس 
مّلی هیأت آذربایجان مّلی مجلس 
 ۱۰نا ) ۱۹آذر( معّین ائتمیشدی .اجلسدا اشاغیداکی مسألهلر مذاکره ائدیلمهلی ایدی:
ینین سئچیلمهسی؛
نلر 
 ۱ـ صدرین و صدر معاو 
ینین تصویب ائدیلمهسی؛
 ۲ـ حکومتین ترکیب 
نلرین تشکیلی؛
 ۳ـ مجلسین یانیندا دائمی کمیسیو 
ینین مذاکرهسی و تصویبی.
 ۴ـ حکومتین برنامهلر 
ینین مرکزی کمیتهسی حکومتین تشکیلینی
مّلی هیأت و آذربایجان دموکرات فرقهس 
ییه تاپشیرماق فکرینده
ینین صدری سیدجعفر پیشهور 
دموکرات فرقهسی مرکزی کمیتهس 
ینین اون وزیردن عبارت اولماسی نظرده توتولوردی .حکومت
ایدی .آذربایجان مّلی حکومت 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۱۰۱ورق .۱۸۱
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹۸ورق .۴۲
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۳ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹7ورق  ۲۳۳ـ .۲۳۴

۱5۲

تشکیل و تصویب ائدیلندن سونرا استاندارلیق سیستمی موافق وزارتخانالرل عوض
ائدیلمهلی ایدی .دموکرات فرقهسی مرکزی کمیتهسی و مّلی هیأت بو فکرده ایدی کی ،اگر
آذربایجانا یئنی ایران اوردوسو گؤندریلمزسه ،حاضردا اوردا اولن اوردو ،پلیس و ژاندارم
یلر .نهایت ،مسکودان جواب گلدی .اورادا
قوهلری ایله اونلر اؤزلری باجارا بیلرد 
ییا ،باقروف یولداشا...
گؤرسهدیلیردی» :باک 
نقرامینیزا جواب اولراق بیلدیریرم،
یلی تلفو 
سیزین  ۲دسامبر) ۱۱آذر( ۳۳۹ ،سای 
یلشماق اولر.
فلری ایله راض 
ینین تکلی 
مّلی هیأتین و دموکرات فرقهسی مرکزی کمیتهس 
۱
مسکو  5/۱۲/۴5ساعت .« ۰۲/55
ینین ۱۰دا ،یعنی آذرین
ینین ایلک اجلسی دسامبر آی 
لکن آذربایجان مّلی مجلس 
 ۱۹دا آچماق ممکن اولمادی .بؤیوک تاریخی حادثهیه ۲۱ ،آذره ،هله ایکی گون قالیردی...

تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹۰ورق .۱۳7
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یئددینجی فصل

 ۲۰نجی عصرین آذربایجان حادثهسی
 ۲۱آذر
ستارخان و شیخ محمد خیابانی کیمی بؤیوک سیمالرین فداکار مبارزهسی ایله
دنیانی حیرته سالمیش آذربایجان خلقی اوچونجو مهم حادثهنین ـ  ۲۱آذرین آستاناسیندا
نلرده سیدجعفر پیشهوری بیلدیریردی» :بیز اؤز حّقیمیزی اؤز
ایدی .همین بحرانلی گو 
مّلتیمیزین گوجو ایله الده ائتمهلییک ...بیز خیابانی مرحومون اشتباهینی ائتمهیهجهییک.
نلره اؤلومدن باشقا جوابیمیز اول بیلمز .خلق اؤز حّقینی آلماق اوچون قربان وئرمکدن
خائ 
۱
قورخماز .قربان وئرمگه حاضر اولمایان بیر مّلت آزاد یاشاماغا حقلی دگیلدیر«.
ندا
آرتیق (۱۳۲۴) ۱۹۴5نجی ایلین پاییزیندان باشلیاراق آذربایجا 
ینین
یلیک حکم سوروردو .هر شئیه نظارت ائدن آذربایجان دموکرات فرقهس 
یحاکمّیتل 
ایک 
نلرینی ایتیرن رسمی حاکمّیتین ایسه رئال گوجو یوخ
رسمی حاکمّیتی ،بوتون نظارت امکا 
نین تبریز اوزهرینه اوردو یئریتمک جهدلری پوچا چیخمیشدی .نوامبر )آذر(
ایدی .تهرا 
یلری
آییندا آذربایجانا گؤندریلن اوردونی شریفآباددان گئری قایتارماغی ایران سیاس 
نداکی ایران اوردوسونون سرباز و افسرلرینه
یلر .بو آددیمین آذربایجا 
مقبول حساب ائتمیرد 
منفی تأثیر گؤسترهجگیندن احتیاطلنان رئیس ستاد تیمسار حسن ارفع قزوین
ینین همدانا گؤندریلمهسینی تکلیف ائتمیشدی.
صهلر 
نلیغیندا دایانان ایران نظامی ح ّ
یاخی 
ینین  ۸ده ) ۱7آذر( آمریکا وزیر
نداکی آمریکانین سفیری میوری دسامبر آی 
تهرا 
نین بئله حرکتینه چوخ تأسف
خارجهسینه گؤندردیگی گیزلی معلوماتدا یازیردی» :ایرا 
ینین اونلرین تبریزه هجوم ائتمهسینه اجازه وئرمهمهسینی
ائدیرم .چونکی بو ،اتحاد شورو 
قبول ائتمهلری دئمکدیر .دونن سرهنگ »بیکر«له دانیشان ارفع وضعّیت حّقینده چوخ
نین( سرحدی
نین ایندی شمال )ایرا 
بدبین فکرده اولدوغونو بیلدیردی .او دئدی کی ،تهرا 
تلر«ین پایتخته گلن ارزاق
سلرین کؤمکی ایله »دموکرا 
اولدوغونو فکرلهشیر و رو 
تلر«ین
تجهیزاتینی کسهجگینی تخمین ائدیر .او قید ائتدی کی ،ستاد مرکزی »دموکرا 
۲
شدادیر.
تهرانا قارشی آنی بیر هجومونی دفع ائتمک اوچون  ۲۴ساعتی آمادهبا 
ل ائتمکده عاجز قالن مرکزی حکومت ایندی داها چوخ
لل مسألهنی ح ّ
نظامی یو 
تین
یقلی بیا 
دیپلوماتیک مانورلرا و آذربایجانا یئنی استاندار تعیین ائدیلمیش مرتض 
قلرین
قلرا امید بسلهییردی .بو دانیشی 
نین( تبریزده آپاردیغی دانیشی 
)سهامالسلطا 
ینین  ۳ده ) ۱۲آذر( باشا چاتمیشدی .لکن ائله بیر نتیجه
بیرینجی دورهسی دسامبر آی 
 ۱ـ سیدجعفر پیشهوری .ایران آذربایجانی دموکراتیک حرکات تاریخی .بیرینجی جلد ،باکی) ۱۹۴7 ،
 (۱۳۲۶صص ۲۰۰ .ـ ) ۲۰۱الیازما حقوقوندا(.
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نل رابطه ساخلدیقدان سونرا سهامالسلطان پیشهوری ایله ایکینجی
وئرمهمیشدی .تهرا 
گؤروشه جان آتیردی .او ،وضعّیتین امیدسیز اولدوغونو باشا دوشسه ده ،بیر طرفدن
ملر
نین هانسی آددی 
قلر واسطهسی ایله وقتی اوزاتماق ،دیگر طرفدن تهرا 
دانیشی 
تی آذربایجانا استاندار
ینین بیا 
آتاجاغینی گؤزلهمک مجبوریتینده ایدی .ابراهیم حکیم 
کله گوجلو بیر رقیبینی پایتختدن اوزاقلشدیرماسی دا اونا سّر دگیلدی.
تعیین ائتم 
ینین  ۸ده ) ۱7آذر( ساعت  ۱۰دا تبریز اصیلزادهسی سراجمیر
دسامبر آی 
ذکاءالدولهنین ائوینده بیر طرفدن مرتضی بیات و حسن دولتشاهی اولماقل ،دیگر طرفدن
فلر آراسیندا
یریا اولماقل طر 
سیدجعفر پیشهوری ،حاجی میرزا علی شبستری و محمد ب 
ملیق گؤروش عرضینده بیات چالیشیردی
ایکینجی رسمی گؤروش کئچیریلدی .ساعت یاری 
تلردان بیرطرفلی قایدادا امضالنمیش سند آلسین کی ،اونلر آذربایجان
کی ،دموکرا 
ینین حقوق و وظیفهلری
مختارّیتینی قورماغی نئجه تصّور ائدیرلر ،آذربایجان مّلی مجلس 
قلی
یلی 
ینین قارش 
نهدن عبارت اولجاق ،آذربایجان مجلسی ایله مجلس شورای مّل 
قلردا دا بیات اساس
رابطهلری نئجه اولجاقدیر؟ اّولکی گؤروشده اولدوغو کیمی ،بو دانیشی 
ل ائدیلمهسی ،آنا دیلینده
ینین ح ّ
ینین یارادیلماسی ،دیل مسألهس 
نلر 
آغیرلیغی ایالت انجم 
نلوگو اوزهرینه سالماق ایستهییردی .او بیلدیردی کی ،مجلس شورای مّلی
تحصیلین ممک 
ینین فّعالیتینی تصّور ائده بیلمیر .بو مسألهنین
ایله پارالل اولراق آذربایجان مّلی مجلس 
ینین نظرینه
قانون اساسی ایله ضدّیت تشکیل ائتدیگینی ده سهامالسلطان بیر داها پیشهور 
تلر
س ائتدی کی ،بیات انجمن و دیگر مسألهلرده چوخلو گذش 
چاتدیردی .پیشهوری ح ّ
یسیندن چیخارماق ایستهییر.
بلر ایچر 
وعد ائتمکله مختارّیت ایدهسینی تهرانا وئریلن طل 
بلری
ینین طل 
اونا گؤره او ،قطعی صورتده بیر داها تصدیق ائتدی کی ،آذربایجان خلق 
بلر شاه و مجلس
مطبوعاتدا درج ائدیلن بیاننامهده آیدین عکس اولونموشدور .بو طل 
یدیر .اونلرین تأمین ائدیلیب ـ ائدیلمهمهسیندن آسیلی
طرفیندن تأمین ائدیلمهل 
یدیر .مختارّیت
نلرده ایشه باشلمال 
اولمایاراق آرتیق سئچیلمیش آذربایجان مجلسی بو گو 
یلر .بیات سؤزآراسی بیلدیردی:
ینی مدافعه ائتد 
یریا و شبستری ده پیشهور 
مسألهسینده ب 
۱
قلری
»سیز مختار فورمدا یاشایا بیلمزسینیز« سونرالر سیدجعفر پیشهوری بو دانیشی 
خاطرلیاراق یازیردی» :آقای بیات شخصًا بیزیم حقیمیزی اعتراف ائدیب اصل فکریمیزین
پلریمیزین صحیح اولدوغونو قید ائتدیگی حالدا ،اونون اطرافیندا آیدین و آچیق
و پرنسی 
سؤز دئیه بیلمیردی .او ایستهییردی کی ،سؤز ایله بیزیم اصل مقصدیمیزی یویوب
قلری قطعّیا اؤز
تمیزلهییب مّلی مختارّیت عنوانینی آرادان آپارسین .اونون دانیشی 
ینین صداسی دگیلدی .اختیارلری محدود ،ال و ایاغی باغلی بیر آدام کیمی
وجدان 
چابالییب دوردوغی یئرده قالیر ،وقتی تلف ائتمک اوچون جزئّیات اوزهرینده اوزون ـ اوزادی
مباحثهیه گیریشیردی .نهایت ،نمایندهلریمیز وضعّیتی اولدوغو کمی تصویر ائدیب آیدین
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹7ورق .۶۸
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بیر لسان ایله مّلتین اؤز حّقینی آلماغا قادر اولدوغونو و حّقی آلماق یولوندا تامام وارلیغی
یلر ...بو گون صاباح مجلس مّلیمیز
ایله مبارزهیه گیریشدیگینی اونا آنلداراق دئد 
ندان آیریلماماق شرطی ایله
آچیلجاق ،قانونی و رسمی حکومتیمیز تشکیل تاپاجاق .ایرا 
شلرینی اداره ائتمگه شروع ائدهجکدیر و تهرانا وقتینده اطلع
نین داخلی ای 
آذربایجا 
کله ایشی اؤرت ـ باسدیر اؤتمک
وئریلمیشدی .او ،گون قازانماق ،وقت تلف ائتم 
تدیر .مرکزی حکومت بو گون بیزیم
فکریندهدیر .بو ایسه چوخ سفیهانه بیر سیاس 
اوزاتدیغیمیز الی دال قایتارماق ایسترسه ،آرتیق او ال بیر داها اوزانماز ،بو دا مرکزی
۱
تلریندن اولوب قالر«.
حکومتین بؤیوک و اساس خیان 
ییه ضّد اولدوغوندا اصرار ائدن مرکزی حکومت
ینین قانون اساس 
نین مختارّیت 
آذربایجا 
ینین چوخلی
نمایندهلرینه پیشهوری خاطرلتدی کی ،سون  ۲5ایل مّدتینده بو قانون اساس 
ینین شاهلیغینا عاید اولن ماّدهنی لغو
ل ،رضا شاه قاجار عایلهس 
ماّدهلری دگیشدیریلیب .مث ً
ییه گؤره ،ایران
ائدهرک اونون یئرینه اؤز پادشاهلیغینی سالمیشدیر .یاخود قانون اساس 
یدیر .مختارّیت سؤزونون ماهّیتینه
ملکهسی ایرانلی اولمالی حالدا ،ایندیکی ملکه مصرل 
نین مختارّیتینی آمریکا
گلدیکده ایسه ،پیشهوری بیاتا ایضاح ائتدی کی ،او ،آذربایجا 
۲
نلری حقوقوندا تصّور ائدیر.
سین کانتو 
تلری و سوی 
بیرلشمیش ایال 
قلرین سونوندا بیات خواهش ائتدی کی ،مّلی کنگرهده قبول اولونموش
دانیشی 
نلر .اول بیلسین کی ،او ،تهرانا گئتسین و بو سندلر
بیاننامهنی و دیگر سندلری اونا گؤندرسی 
کلیک ائتسین .سوندا بیات بیر داها پیشهوری ایله گؤروشمک
قلردا اونا کم 
شاهل دانیشی 
ینین صدری
ینین وزیرلر شوراس 
قلر بارهده شورو 
آرزوسوندا اولدوغونو بیلدیردی .بو دانیشی 
ینین
استالینه معلومات گؤندرن آذربایجان شوروی کمونیست پارتیاسی مرکزی کمیتهس 
تل ایکینجی گؤروش بیر داها تصدیق ائتدی کی ،او،
کاتبی میرجعفر باقروف یازیردی» :بیا 
قلر واسطهسی ایله
ینین تاپشیریغی ایله حرکت ائدهرک سونسوز دانیشی 
ایران حکومت 
ینین حّلینی یوباتماغا
نین مختارّیتی مسألهس 
اساس و باشلیجا مقصد اولن آذربایجا 
ل ائتمک
تلرین الی ایله ح ّ
چالیشیر .گؤرونور ،آذربایجان حّقینده مسألهنی خارجی حکوم 
ایستهییرلر .بوتون بونلری نظره آلراق بیز گؤستریش وئردیک:
ینین اجلسی بیر داها تأخیره سالینماسین و
سین بیرینجی آچیلیش 
 ۱ـ مجل 
دسامبرین  ۱۲ده ) ۲۱آذر( کئچیریلسین.
سده تصویب اولونوش حکومت تعجیلی اولراق
۲ـ ایستر مجلس و ایستر مجل 
عمومخلق کنگرهسینده قبول اولونموش قرارلرین حیاتا گئچیریلمهسینه باشلنسین.
شلردن امتناع
تل سونراکی گؤرو 
۳ـ مجلسین بیرینجی اجلسی قورتولنا قدر بیا 
۳
ائدیلسین.
 ۱ـ سیدجعفر پیشهوری .ایران آذربایجانی دموکراتیک حرکات تاریخی .بیرینجی جلد ،باکی) ۱۹۴7 ،
 (۱۳۲۶صص ۲۱۴ .ـ . ۲۱5
 ۲ـ »ایران ما« ۲۳ ،۱۳۲۴ ،آذر.
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۳ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
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چلوگو )حسن حسنوف،
سهامالسلطان ایله گؤروش کئچیریلن گونون آخشامی باکی او 
یریا(
چلوگی )پیشهوری ،شبستری ،ب 
ییئف( تبریز او 
میرزا ابراهیموف ،آقا سلیم آتاکیش 
ینین سئچیلمهسی ،حکومتین
ینین آچیلماسی ،اونون رهبر هیأت 
آذربایجان مّلی مجلس 
یلر.
ینین تصویب ائدیلمهسی ایله باغلی مسألهلری مذاکره ائتد 
ترکیب 
ینین و
تلرین سیاسی دایرهلر 
ندا جریان ائدن حادثهلر آرتیق بؤیوک دول 
آذربایجا 
سری »استیل«
ینین دّقت مرکزینده ایدی .آمریکا رادیوسونون مف ّ
خبرگزاری واسطهلر 
ینی
ننین کئچمیش رئیسی رضا شهشهان 
ینین  7ده ) ۱۶آذر( خبر گزاری ایرا 
دسامبر آی 
نداکی حادثهلری شرح ائتسین.
دعوت ائتمیشدی کی ،رادیو واسطهسی ایله آذربایجا 
شهشهانی آذربایجان مّلی ـ دموکراتیک حرکاتینی و خلق کنگرهسینده قبول ائدیلمیش
ینین حقلی اولدوغونو قید ائتدی .اونون
تلندیردی ،آذربایجان خلق 
سندلری مثبت قیم 
ییه دشمن مناسبت بسلهین آمریکاداکی ایران سفیری حسین
شلری شورو 
فکرینجه ،بو ای 
۱
علء کیمی آداملر شیشیردیرلر.
س ائدن بؤیوک بریتانیا مسکوداکی سفیری
وضعّیتین جّدی کاراکتر آلدیغینی ح ّ
ینین ان
نلر 
واسطهسی ایله دسامبرین  ۸ده ) ۱7آذر( ایرانداکی شوروی و انگلیس قشو 
یاخین وقتده اورادان چیخاریلماسینی مذاکره ائتمگی شوروی وزیر خارجهسی ویاچیسلو
فل بریتانیا خارجی
ینین مکتوبی مولوتو 
میخائیلوویچ مولوتوفا بیلدیرمیشدی .بریتانیا سفیر 
فون
یلشمایا و مولوتو 
شلر وزیری ارنست بئوین آراسیندا لندن گؤروشمهسیندهکی راض 
ای 
نین
بئوینه یازدیغی  ۲۰سپتامبر ) ۲۹شهریور( تاریخلی مکتوبا اساسلنیردی .آذربایجا 
عسلح ائتمهسی ،اوردونون
ینین پلیس و ژاندارملری خل 
شهرلرینده پارتیزان دستهلر 
تلرین حادثهلره جّدی ،داها دقیق
نداکی دیپلومایک هیأ 
دؤیوش قابلیتینی ایتیرمهسی ایرا 
نداکی آمریکا
دئییلسه ،هیجانلی ماراغینی دوغورموشدو .تعجیلی اولراق تبریزه گلن تهرا 
ینین مطبوعات کاتبی کایلئر یانق دسامبرین  ۹دا ) ۱۸آذر( آذربایجان دموکرات
سفارت 
ینین صدری پیشهوری ایله گؤروشموشدو .صحبت زمانی یانق
فرقهسی مرکزی کمیتهس 
ینین وضعّیتی ،اونون صینفی
نین مختارّیتی ،و پارتیزان حرکاتی ،دموکرات فرقهس 
آذربایجا 
نلرا
ینین سلحلی پارتیزا 
ینین سندلری ،دموکرات فرقهس 
و مّلی ترکیبی ،خلق کنگرهس 
مناسبتی و اونلرین هارادان سلح آلماسی و سایر مسألهلرله ماراقلنمیشدی .خصوصیله
للر وئرمیشدی.
ییه چوخلی سوآ 
سلرین بو حرکاتدا اشتراکی ایله باغلی یانق پیشهور 
رو 
میرجعفر باقروف کرملین رهبرلیگینه گؤندردیگی معلوماتدا قید ائدیردی کی ،پیشهوری
بلر وئرمیشدیر .خصوصیله
للرین هامیسینا اساسلندیریلمیش جوا 
وئریلن سوآ 
یسی ایله ضدّیت تشکیل ائدیر« سوآلینا
ینین »آخی بیاننامه ایران قانون اساس 
آمریکال 
بلرینی ایرهلی سورمگه
ینین اؤز عدالتلی طل 
جواب اولراق او بیلدیریب کی ،آذربایجان خلق 
قلرینی طلب ائدیب .آزادلیق
تلر آمریکا خلقی اؤز ح 
تاریخی حّقی واردیر .نئجه کی ،بیر وق 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹۰ورق  ۱۹7ـ .۱۹۸
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ینین عدالتلی
اوغروندا مبارزهده همین دورده موجود اولن قانون اساسی آمریکا خلق 
ینین ،خصوصیله
قلر 
حرکاتینا مانع اول بیلمهدی .آذربایجان خلقی دنیانین دموکراتیک خل 
ینین یاردیمینا
ینین دردینی داها دریندن دویا بیلن آمریکا خلق 
بو گون آذربایجان خلق 
ینین فکرلرینی بؤلوشور و
بؤیوک امید بسلهییر .سوندا آمریکالی بیلدیریب کی ،او ،پیشهور 
یدن سؤز وئرمگی خواهش ائدیب کی ،او،
یدیر .لکن یانق پیشهور 
للری ایله راض 
اونون دلی 
تهرانا قئییدیب اؤز سفیرینه گزارش وئرهنه قدر اونون بو فکرلری »آذربایجان«
۱
روزنامهسینده درج ائدیلمهسین.
نداکی ایران سفیری حسین علء
وزارت خارجهنین گؤروشو عرفهسینده واشینقتو 
سدن
ندان آلدیغی تعلیماتا اساسًا وزیر خارجه جیمس بیرن 
دسامبرین  ۱۹) ۱۰آذر(دا تهرا 
نل باغلی مسألهلری ،خصوصیله
قلر ایرا 
خواهش ائتدی کی ،مسکو گؤروشونده متف 
یسینده تام و
ندان چیخاریلماسی و ایران حکومتینه اؤز اراض 
یلرین لنگیمهدن ایرا 
خارج 
نلر .او یازیردی» :بو بیزه
مطلق ادارهائتمه آزادلیغی وئریلمهسینی مذاکرهیه چیخارسی 
یلرینی اؤلدورن و دولت
اؤلکهده نظمی برپا ائتمک و آذربایجانا گلهرک اوراداکی دولت ایشچ 
یلر نظرده توتولور( و
یدن گلمیش ایرانل 
ادارهلرینی داغیدان مهاجرلرین )وقتی ایله شورو 
یسینی آلماق امکانی وئرهجک .اگر بیزیم
هویتی بیلینمهین اؤزباشینا آداملرین قارش 
نین
علرین قویولماسی دوام ائدرسه ،ایرا 
جهدلریمیزین افلیج اولونماسی و قارشیمیزا مان 
نلرداکی تهلکهسیزلیک قّوهلری اجرا ائتمه گوجونو کسکین
ندا و شمال استا 
آذربایجا 
۲
نلرین
شکیلده ایتیرهجک ،کوتلهیه و گروهچی عنصرلره تسلیم اولجاق .خارجی قشو 
ییه گؤندردیگی ۲۹
ندان وقتیندن اّول چیخاریلماسی مسألهسی آمریکانین اتحاد شورو 
ایرا 
لین »بوتون
تدا عکس اولونموشدو .مسکو سازمان مل 
نوامبر ) ۸آذر( تاریخلی یادداش 
۳
ندان چکسین« تکلیفینی قبول ائتمهدی.
قلر اوردولرینی ژانویهنین بیرینه قدر ایرا 
متف 
سلرین جواب یادداشتینی آچیقلدی .شوروی
دسامبرین  ۸ده ) ۱7آذر( وزارت خارجه رو 
ندان وقتیندن اّول چیخاریلماسینا ائله بیر
نلرین ایرا 
ینین فکرینجه ،خارجی قشو 
حکومت 
تلیگینه گلدیکده
نداکی بحراندان آمریکانین ناراح 
جّدی سبب یوخ ایدی .جنوبی آذربایجا 
ینین
نین عمومخلق مجلس 
ایسه ،شوروی یادداشتیندا دئییلیردی» :آرتیق شمالی ایرا 
نین شمالیندا یاشایان آذربایجان
بیاننامهسی درج اولوندوقدان سونرا آیدین اولدو کی ،ایرا 
ینین قورونماسی ،اونلرین ایران دولتی داخلینده
قلر 
ینین دموکراتیک حقو 
یس 
اهال 
ینین مّلی ارادهسی
مختارّیت ) ادارهائتمه و دیل مسألهسینده( آلماسی آذربایجان خلق 
۴
یدیر.
مسألهس 
نلوک سفردن سونرا
شگو 
ینین مطبوعات کاتبی یانق بئ 
نداکی آمریکانین سفارت 
ایرا 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
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دسامبرین  ۱۲سینده ) ۲۱آذر( سحر تبریزدن تهرانا قئییتدی .ائله همین گون سفیر
یدیرناق ایچینده
قین تبریزده مختلف آداملرل ،ایران دولت نمایندهلری ،هله ک 
میوری یان 
شلرل
للر ،دینی لیدرلر ،سیویل وطندا 
وئریلن »دموکرات« لیدرلری ،خارجی کونسو 
شلردن حاضرلنمیش گزارشینی مسکووا یول دوشمگه حاضرلشان وزیر خارجه
گؤرو 
جیمس بیرنسه گؤندردی .سفیرین تلقرامیندا بیلدیریلیردی» :بو گون تبریزین
تلر« طرفیندن اشغال اولونماسی گؤزلهنیلیر .آذربایجان استانداری بیات و
» دموکرا 
بلر کی،
یاکبر درخشانی یانقا بیان ائدی 
تبریزدهکی ایران اوردوسونون فرماندهی سرتیپ عل 
ینین
صهلر 
جلری استاندارین ائوی ایله اوردو ح ّ
کلر و گو 
اونلر شهری مدافعه ائده بیلمهیهج 
تدا« سئچیلن نمایندهلردن
نلرینی قوروماغا آنجاق یئتر .بو گون آخرینجی »انتخابا 
پادگا 
نین حکومت مجلسی« تبریزده ایلک ییغینجاغینی کئچیرهجک.
عبارت »آذربایجا 
ییغینجاقدا  ۱۰وزیردن عبارت کابینه سئچیلهجکدیر کی ،بو وزیرلرین دفاع )جنگ( و وزیر
خارجهدن باشقا ،هامیسی ایران حکومتیندهکی کیمی مقاما صاحب اولجاق« .بیات
» دموکرات« لیدرلرله کئچیردیگی ایلک گؤروشده اونلرا مصالحه تکلیف ائدیب .اونلر ایسه
طسیز مختارّیت
کله یاناشی ،قید ـ شر 
تین بونو ائتنمگه قادر اولمادیغینی سؤیلهم 
بیا 
تلر«ا جانلی قّوه و
وئریلمهسینی ایستهییرلر .تبریزده هامی دئییر کی ،شوروی »دموکرا 
سلح ـ سورسات دا داخل اولماقل هر جور کؤمک گؤرسهدیر .دموکرات لیدرلر اؤزلری یانقا
تلرین تبریزده
سلر اونلرا کؤمک گؤرسهدیر .دموکرا 
بلرکی ،رو 
اعتراف ائدی 
سلر شوروی سربازی اونیفورملی آداملر طرفیندن قورونور .تبریزدن
کلری اجل 
کئچیردی 
سلر طرفیندن نظارت ائدیلن یول
ینین رو 
صهلر 
چیخماق ایستهین ایران نظامی ح ّ
لدن یئنیجه
منطقهسیندن بوراخیلمادیغینی یانق شخصًا گؤروب .بوندان باشقا ،او ،اردبی 
آلینان ایران اوردوسونون رسمی راپورتی ایله تانیش اولموشدور .راپورتدا دئییلیر کی،
اوراداکی شوروی اوردولری هجوم آلتیندا اولن ژاندارم منطقهسینه گئدن کؤمک
بلر .شوروی فرماندهی اوراداکی ایران فرماندهینه
ینین یولونو کسیب گئری قایتاری 
ماشین 
اؤز اوردولرینی هئچ بیر یئره حرکت ائتدیرمهمک حّقینده امر وئریب .رضائیهدن باشقا،
تلرین نظارتی آلتیندادیر.
ل دموکرا 
نین بوتون اساس یاشاییش منطقهلری فع ً
آذربایجا 
بلر کی ،آرتیق اونلر تبریزین آدیندان باشقا هئچ
ایران دولت مأمورلری یانقا اعتراف ائدی 
بلر کی،
نهیی نطارت آلتیندا ساخلیا بیلمیرلر .تبریزدهکی ایران مأمورلری دئیی 
۱
تلرین آخرینجی حرکاتی گؤزلهنیلدیگیندن داها سرعتلی اولوب.
دموکرا 
تلری بریتانیا
نداکی بحرانل باغلی تهرانا گلمیش انگلیس ژورنالیس 
آذربایجا 
ینین مشایعتی ایله دسامبرین  ۱۰دا ) ۱۹آذر( نخست وزیر
ینین مطبوعات کاتب 
سفیر 
ندان چیخیش یولو
مالملک( ایله گؤروشدولر .اونلر موجود بحرا 
ابراهیم حکیمی )حکی 
ینین فکرینی سوروشدوقدا نخست وزیر دئدی» :محاربه آرتیق
بارهده ایران حکومت 
ندا قالماسینا هئچ بیر لزوم
ینین ایرا 
تلرین اوردولر 
چوخدان قورتارمیشدیر .متفق دول 
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ندان چکرسه ،حکومت تام حرکت آزادلیغی
یوخدور .اگر اوچ بؤیوک دولت اوردولرینی ایرا 
تلیگی تأمین ائدر .او زمان ایران
تلر حیاتا کئچیرهر و ساک 
الده ائدیب اؤلکهده اصلحا 
ییه و بوتون دنیایا ثبوت ائتمگه حاضردیر کی ،او ،شوروی ایله اصل
حکومتی شورو 
تلری حاضرکی وضعّیتی
تلری قورماق ارزوسوندادیر« .بریتانیا ژورنالیس 
دوستلوق مناسب 
اؤیرنمک اوچون ایرانا هیأت گؤندرمک بارهده مراجعه ائتمک آرزوسوندا اولوب ـ
قلر یولو
قلرینی سوروشدولر .نخست وزیر یارانمیش بحرانین شوروی ایله دانیشی 
اولمادی 
ل ائدیلهجگینه امیدوار اولدوغونو بیلدیردی .عین زماندا ،او قید ائتدی کی ،سازمان
ایله ح ّ
ملل طرفیندن مسألهنین حّلینه یؤنهلمیش هر هانسی دّقتی ایران حکومتی اوچون مقبول
تلرین  ۱۹۴۲نجی ایلین  ۲۹ژانویهسینده )
ساییر .سون اولراق ابراهیم حکیمی بؤیوک دول 
چطرفلی مقاولهیه و  ۱۹۴۳نجو ایلین اّول
 ۱۳۲۰نجی ایلین  ۹بهمن( امضالنمیش او 
دسامبریندا ) ۱۳۲۲نجی ایلین  ۱۰آذر( اعلن ائدیلمیش تهران بیاننامهسینه عمل ائدیب
۱
قلرینی بیلدیردی.
قلرینا حرمتله یاناشاجا 
نین حاکمّیتی حقو 
ایرا 
ینین نظارتی
دسامبرین  ۱۱ده ) ۲۰آذر( آرتیق بوتون آذربایجان دموکرات فرقهس 
یلر طرفیندن آزاد ائدیلمیشدی.
نآباد ،مرند و صوفیان فدای 
آلتیندا ایدی .مراغا ،سراب ،بستا 
تبریز محاصرهیه آلینمیش ،اوراداکی ایران اوردوسونون تهران و دیگر یئرلرله رابطهسی تامام
ینین آچیلماسی و مّلی حکومتین تشکیلی
سین بیرینجی اجلس 
کسیلمیشدی .مّلی مجل 
ینین مرکزی کمیتهسی و مّلی
شلری گؤرولدو .دموکرات فرقهس 
اوچون سون حاضرلیق ای 
ینین
ینین داخلی نظامنامهس 
کمیته طرفیندن حاضرلنمیش آذربایجان مّلی مجلس 
لیحهسی میرجعفر باقروف طرفیندن یوسف استالین ،ویاچیسلو مولوتوف ،لورئنتی بئریا و
یدا و مسکودا جّدی
گئورگی مالینکوفا گؤندریلدی ۳۹ .ماّدهدن عبارت اولن نظامنامه باک 
ینین اّولجهدن
کلیک اولمادان بگنیلمیشدی ۲.پیشهوری و شبستر 
دگیشی 
نلرینا علوه اولراق بودجه و خلق قانونی کمسیونو
یلشدیریلمیش پارلمان کمیسیو 
راض 
یدا بگنیلمهدی .سون اولراق میرجعفر باقروف گؤستریش وئردی
فلری باک 
یاراتماق تکلی 
نلردان باشقا هئچ بیر یئنی پارلمان کمسیونو یارادیلماسین.
کی ،قاباقجادان نظرده توتول 
عین زماندا ،میرجعفر باقروف توصیه ائدیردی کی ،مجلسین اجلسی زمانی تبریزده اهالی
آراسیندا چاخناشما یارانماسینا یول وئریلمهمهلیدیر .ائله ائتمک لزمدیر کی ،هم مجلسین
ینین الینه کئچمهسی پروسهسی امکان
اجلسی ،هم ده حاکمّیتین یئنی آذربایجان حکومت 
داخلینده قان تؤکولمهدن باش وئرسین .عموم اّتفاق کمونیست )بالشویک( پارتیاسی
ینین  ۶ژوئیه ۱5) ۱۹۴5تیر  (۱۳۲۴نجی ایل تاریخلی »جنوبی
مرکزی کمیتهس 
نلریندا مستقل حرکاتین تشکیلی اوزره
ینین دیگر استا 
نین شمال 
ندا و ایرا 
آذربایجا 
ینین یئرینه یئتیریلمهسی گئدیشینده تبریزدهکی باکی
تدبیرلر حّقینده« گیزلی قرار 
شلر کمیساری میرتیمور یعقوبوف،
چلوگونون عضوی میرزا ابراهیموف ،خلق داخلی ای 
او 
 ۱ـ »اطلعات« ۱۹ ،۱۳۲۴ ،آذر.
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹۰ورق  ۲۱۶ ،۲۰5ـ .۲۲۲

۱۶۰

دولت تهلکهسیزلیگی کمیساری استپان یئمئلیانوف حادثهلرین سونراکی گئدیشی ایله
یلر .سندده دئییلیردی» :سیزین
فلرینی میرجعفر باقروفا وئرد 
باغلی اؤز تکلی 
ینین ایکینجی
شلرینیزله حاضرلنمیش ایران آذربایجانی مّلی ـ آزادلیق حرکات 
گؤستری 
فلر لیحهسینی سیزه گؤندریریک«.
ینین باشلیجا وظیفهلری حّقینده تکلی 
مرحلهس 
ینین آذربایجان دموکرات فرقهسی لیدرلری ایله
یلر 
شوروی آذربایجانی مسئول ایشچ 
فلرده دسامبرین  ۱۲ده ) ۲۱آذر( آذربایجان
مذاکرهلری نتیجهسینده حاضرلنمیش تکلی 
ینین
ینین آچیلیشی ،آذربایجان مختار حکومت کابینهس 
ینین بیرینجی اجلس 
مّلی مجلس 
تشکیلی نظرده توتولوردی .دسامبرین  ۱5ـ  ۲۰سی ) ۲۴ـ  ۲۹آذر( آراسیندا یئرلی
ینین یئنی یارانمیش آذربایجان حکومتینه تابع ائدیلمهسی و
حاکمّیتین مرتجع مأمورلر 
ینین بیرینجی مرحلهسی باشا چاتمالی ایدی.
ندا مّلی ـ آزادلیق حرکات 
بونونل دا آذربایجا 
سندده گؤرسهدیلیردی کی ،آذربایجان دموکرات فرقهسی مرکزی کمیتهسی لیدرلری و
ینین سونراکی گئدیشیندن،
نیندا مّلی مختارّیت حرکات 
مّلی کمیته رهبرلری ایران آذربایجا 
ینین
یلنیرلر .مّلی ـ آزادلیق حرکات 
اونون هانسی فورمدا انکشاف ائدهجگیندن قایغ 
ینین تحلیلی اساسیندا قید اولونوردو کی ،اگر شاه و ایران حکومتی
بیرینجی مرحلهس 
آذربایجان مختارّیتینی رسمًا تانیسالر دا ،شوروی اوردوسو شمالی ایران حدودلریندان
چیخدیقدان سونرا وضعّیت کؤکلی شکیلده دگیشه بیلر .آذربایجان دموکرات فرقهسی
ندا ایستهنیلن حکومت شوروی اوردوسونون چیخماسیندان
ینین فکرینجه ،ایرا 
لیدرلر 
۱
نین مختارّیتینی لغو ائدهجکدیر .شوروی آذربایجانی
استفاده ائدیب سلح گوجونه آذربایجا 
یلر.
قلرینی بیلدیریرد 
تلرین بو فکری ایله راضی اولدو 
یلری ده دموکرا 
رهبر ایشچ 
ینین ،اجتماعی
ینین تانینماسینی اونلر ایران حکومت دایرهلر 
قلر 
نین مّلی حقو 
آذربایجا 
یلیک آزارینا ،فارس شوینیسمینه توتولماسی ایله
ینین بؤیوک دولتچ 
ـ سیاسی قّوهلر 
فلرده دئییلیردی» :اونلرین درین
یلر .میرجعفر باقروفا تقدیم اولونان تکلی 
اساسلندیریرد 
ینین
قلر 
یلرین مّلی حقو 
نیندا یاشایان آذربایجانل 
اینامینا گؤره ،ایران آذربایجا 
یسی فورموندا مستقل خلق
ینین یگانه تأمیناتی مغولستان خلق جمهور 
مدافعهس 
یدیر« .اونا گؤره حادثهلرین انکشافی و ارتجاعی تهران
ینین یارادیلماس 
دموکراتیک دولت 
ینین
بلرینه مناسبتده کوت و دگیشمز حاکمّیت 
ینین طل 
ینین آذربایجان خلق 
حکومت 
ینین یارادیلماسینی قاچیلماز
نیندا مستقل خلق دموکراتیک حکومت 
موضعی ایران آذربایجا 
ینین عصرلیک آرزو
تسیزلیگی لغو ائتمک ،آذربایجان خلق 
ضرورته چئویریر » .تاریخی عدال 
کلرینی تأمین ائتمک مقصدی ایله بیز مّلی کمیتهنین و آذربایجان دموکرات
و ایست 
ینین ایکینجی
ینین ایران آذربایجانی مّلی ـ آزادلیق مبارزهس 
ینین مرکزی کمیتهس 
فرقهس 
یسی فورموندا
ینین باشلیجا وظیفهسی کیمی مغولستان خلق جمهور 
مرحلهس 
یلیک یارادیلماسینی دوزگون تکلیف حساب ائدیریک« ۲.تخمینًا بیر آی سونرا
تچ 
دول 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹7ورق  7۶ـ .77
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 

۱۶۱

ینین امضالدیغی »آذربایجان
سیدجعفر پیشهوری باشدا اولماقل مّلی حکومتین لیدرلر 
للیک ایدهسی داها دا انکشاف ائتدیریلدی .اورادا
بلری« آدلی سندده مستق 
ینین طل 
خلق 
ندان تامامیله آیریلیب دموکراتیک اساسدا اؤز مستقل دولتیمیزی ـ
دئییلیردی» :بیز ایرا 
یسینی قورمالییق … بیزیم اؤلکهمیز آذربایجان مّلی
آذربایجان مّلی دموکراتیک جمهور 
نین
یسی آدلناجاقدیر« ۱.سونراکی مرحلهده ایسه هر ایکی آذربایجا 
دموکراتیک جمهور 
ینین مذاکرهسینده دفعهلرله
بیرلشمهسی دموکرات فرقهسی و شوروی آذربایجانی رهبرلر 
ینین
ینین یارانماسی و آذربایجان مختارّیت 
وورغولنمیشدی .آذربایجان دموکرات فرقهس 
للرل مبارزه آپاران ،شوروی رهبرلرینه چوخلو
اعلن اولونماسینا قارشی گیزلی و آچیق یو 
تلر گؤندرن حزب توده لیدرلریندن اولن اردشیر آوانئسیان سونرالر
گیزلی معلوما 
ینین
فون و سیدجعفر پیشهور 
ندا یارانان حرکات میرجعفر باقرو 
بیلدیریردی » :آذربایجا 
کله مخالف
کلری اساسیندا اولموشدور .من او حرکاتا بوتونلو 
نلری و ایست 
شخصی پل 
ایدیم .باقروف ایستهییردی کی 5 ،میلیونلوق جنوبی آذربایجانا  ۳میلیونلوق شمالی
آذربایجانی بیرلشدیریب اوکرانیانین قاباغینا قویسون و اؤزی آغالیق ائتسین .من بونونل
۲
یلر«.
یلر .بونا موفق اول بیلمهد 
مخالف اولدوغوما گؤره منیم باشیمی یئمک ایستهییرد 
نداکی حادثهلرین تخمینًا بو استقامتده جریان ائتدیگینی ایران سیاسی و نظامی
آذربایجا 
لون رئیسی تیمسار حسن ارفع سونرالر خارجده
یلر .ستاد ک ّ
دایرهلری ده اعتراف ائدیرد 
ندان آیریلیب شوروی
نشر ائتدیردیگی خاطرهلرینده یازیردی» :بو منطقهده ایرا 
قلردان و
نینا الحاق ائدیلمهسی پروسهسی باشلنمیشدی« ۳.نهایت ،جّدی حاضرلی 
آذربایجا 
ینین
یلشمادان سونرا  ۱۹۴5نجی ایلین دسامبر آی 
شوروی سیاسی رهبرلیگی ایله راض 
۱۲سینده ) ۲۱آذر  (۱۳۲۴سحر ساعت  ۱۰دا تبریزین »دیدهبان« سینماسیندا آذربایجان
ینین تاریخینده و طالعینده مهم حادثه اولن » ۲۱آذر« گونو تاریخه قوغوشدو.
مّلی خلق 
ییا وئردیگی معلوماتدا
ینین تبریزدن باک 
همین گون آذربایجان تلقراف آژانس 
نلر
نلر هر بیر آدامین حیاتیندا باش وئرهر ،بئله گو 
گؤرسهدیلیردی» :اونودولماز تاریخی گو 
ندا یاشایان 5
هر بیر خلقین و دولتین تاریخینده داها چوخ اولر ۲۱ .آذر گونو شمالی ایرا 
یلرین یادیندان هئچ بیر زمان چیخمایاجاقدیر« ۴.مّلی مجلسین ایلک
میلیونلوق آذربایجانل 
نین مختلف یئرلریندن سئچیلمیش  ۹5وکیلدن  7۶سی اشتراک
اجلسیندا آذربایجا 
کلردن شوروی باش کنسولو ،فرانسه دیپلوماتیک
ائدیردی .دیپلوماتیک نمایندهلی 
ینین نمایندهلری ،معارف
یس 
نمایندهسی ،فرانسه کاتولیک هیأتی ،آذربایجان استاندار 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹7ورق .7۸
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۱۱۸ورق  5۴ـ .55
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۱۹۹ورق .۶7
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تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۴ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۱۱۱ورق .۱۶5

۱۶۲

ینین ،بانک
ینین ،مالّیه ادارهس 
ینین معاونی ،فلحت )کشاورزی( ادارهس 
ادارهسی مدیر 
نل مدنی
ینین ایرا 
تین ،شورو 
سلری ،اوتاق تجار 
ینین رئی 
ینین ،پلیس ادارهس 
کشاورز 
قلر مجلسین آچیلیشینا
ینین صدری و دیگر قونا 
ینین تبریز شعبهس 
رابطه جمعیت 
یلر .مّلی مجلسین تاریخی اجلسینی ان یاشلی مّلت وکیلی ،ایری تورپاق صاحبی
گلمیشد 
یسیندن سونرا مجلسین داخلی
ینین سئچک 
نظامالدوله رفیعی آچدی .موقتی ریاست هیأت 
ینین
شوزیر باشدا اولماقل حکومتین ترکیب 
نظامنامهسی ماّده به ماّده مذاکره ائدیلدی .با 
اون وزیردن عبارت اولماسی حّقیندهکی  ۳5نجی ماّده اطرافیندا گرگین مباحثهلر اولدو ـ
میانه و مرنددن اولن مجلس عضولری حکومتین ترکیبینده وزارت خارجهنین
یلر .اجلسا صدرلیک ائدن سیدجعفر پیشهوری ایضاح ائتدی
یارادیلماسینی طلب ائدیرد 
ینین ترکیبینده قالدیغیندان
کی ،آذربایجان اؤز مختارّیتینه نایل اولماقل یاناشی ،ایران دولت 
وزارت خارجه یاراتماغا هئچ بیر ضرورت یوخدور .بؤیوک رأی چوخلوغو ایله اجلس
حکومتین ترکیبینده وزارت خارجه یاراتماغی لزم بیلمهدی .بیر چوخ نمایندهلر
ینین علیهینه
ینین مرکزی حکومته وئریلمهس 
ینین  ۲5فایض 
ندا توپلنان وئرگ 
آذربایجا 
یلر .نظامنامه رأیه قویولراق قبول ائدیلدی .بوندان سونرا گیزلی رأی وئرمه
چیخیش ائتد 
یولو ایله مجلسین دایمی ریاست هیأتی سئچیلدی .میرزاعلی شبستری آذربایجان مّلی
نلری،
ینین معاو 
ینین رئیسی ،صادق پادگان ،رفیعی و حسن جودت مجلس رئیس 
مجلس 
یاکبر دیبائیان ،صادق دیلمقانی و
بلری ،عل 
میررحیم ولئی و محمد عظیما مجلسین کات 
یلر .میرزاعلی شبستری قبول
ینین عضولری سئچیلد 
تماکو ریاست هیأت 
یخان بیا 
مرادعل 
اولونموش نظامنامهنین  ۳۳نجو ماّدهسینه اساسًا حکومتین تشکیلینی مجلس
ینین لیدری سیدجعفر
یلرینده رأی چوخلوغی قازانمیش آذربایجان دموکرات فرقهس 
سئچک 
ینین ایکی
ییه تاپشیردی .ائله اجلسین گئدیشینده تبریز شهری ژاندارم ادارهس 
پیشهور 
نلرین اونلرا وئردیگی خلع سلح اولماق بارهده
نمایندهسی ایچری گیریب دونن پارتیزا 
ییه
یلر .مجلس غلم یحیی و ولئ 
کلرینی بیلدیرد 
طلرینی قبول ائتدی 
اولتیماتومون شر 
حلری رسمی شکیلده سندلشدیریب قبول
تاپشیردی کی ،ژاندارم ادارهسینی و سل 
یسیندا
نلر .بونونل دا سحر اجلسی باشا چاتدی» .دیدهبان« سینماسی قارش 
ائتسی 
شلرل
نلری فاصلهیه چیخان پارلمان عضولرینی آلق 
خسایلی تبریز ساک 
توپلنمیش چو 
۱
یلر.
یلد 
قارش 
ینین باشلیجا مسألهسی
دسامبرین ۱۲سینده ) ۲۱آذر( کئچیریلن آخشام اجلس 
ینین تقدیماتی
ینین تشکیل ائدیلمهسی ایدی .سیدجعفر پیشهور 
آذربایجان مّلی حکومت 
اوزره حکومت کابینهسی اشاغیداکی ترکیبده تصویب ائدیلدی :سیدجعفر پیشهوری ـ
شوزیر ،سلمالله جاوید ـ وزیر داخله ،غلمرضا الهامی ـ وزیر دارایی ،رضا رسولی ـ وزیر
با 
اقتصاد و تجارت ،جعفر کاویان ـ خلق وزیری ،حسن اورنگی ـ وزیر صحّیه )بهداری( ،میرزا
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹۰ورق  ۲۴۰ـ .۲۴۲

۱۶۳

ربیع کبیری ـ وزیر پست و تلقراف ،یوسف عظیمی ـ وزیر عدلیه )دادگستری( ،جاوید
یریا ـ وزیر معارف )فرهنگ و آموزش
مهتاش ـ وزیر فلحت و زراعت )کشاورزی( ،محمد ب 
ینی عوض ائتدی .آخشام اجلسیندا
و پرورش( ۱.آز سونرا حسن جودت رضا رسول 
نالعابدین قیامی عالی محکمهنین صدری ،فریدون ابراهیمی آذربایجان دادستانی تصویب
زی 
ائدیلدی .کابینه فورمالشدیقدان سونرا سیدجعفر پیشهوری حکومت برنامهسی ایله
چیخیش ائتدی .مّلی حکومتین بئله نفوذلو و حرمتلی آداملردان تشکیل ائدیلمهسی اهالی
ینین عضولریندن علی فطرت،
یلنمیشدی .تبریز شاعرلر مجلس 
یلیقل قارش 
آراسیندا راض 
میرمهدی اعتماد ،حسین صحاف ،مظفر درویشی ،میرمهدی چاووشی ،یحیی شیدا ،بالش
یلر:
آذراوغلی آذربایجان مّلی حکومتینی شعرله تبریک ائدهرک یازیرد 
للر خلق ایچیندن شوق ایله اون بیر وزیر،
»سئچدی ائ 
اولمایا یادلر الینده خلقیمیز بیر ده اسیر.
دوغما دیلده کؤرپهلر وئرمکده ایندی سس ـ سسه،
آغوشون آچمیش ائله ،گل ـ گل دئییر هر مدرسه،
ای وطن ،ای شانلی آذربایجان ،فخر ائیله سن!
بیر ده آت چاپماز سنین سینهنده هر وقت هر یئتن...
قوی مزاریندان دوروب احسن دئسین سرداریمیز،
۲
قوی باخیب اولدینا فخر ائیلهسین سالریمیز!«.
شوزیری سیدجعفر پیشهوری یئنی قورولموش حاکمّیتین ماهّیتینی
مّلی حکومتین با 
تلیگیندن اؤتری
بئله آچیقلییردی » :آذربایجان مّلی حکومتی خلقین سعادتی و خوشبخ 
کله بیر ـ
قورولدوغو اوچون عمومی خلقی فّعالیته ،دوزلوگه ،آسایش و امنّیتی حفظ ائتم 
بیری ایله قارداشواری یاشاماغا دعوت ائدیر ...هامیدان خلقه و اؤلکهیه خدمت و
نین گلهجگی یولوندا جّدیت گؤزلهنیلیر .دولت ایسه اونون شرایطینی وجودا
آذربایجا 
کلره
گتیرمگه چالیشاجاقدیر« .عین زماندا ،تبریزده فّعالیت گؤسترن دیپلوماتیک نمایندهلی 
نلرا اویغون اّولکی قایدادا دوام
نالملل قانو 
شلرینی بی 
بیلدیریردی کی ،اونلر اؤز ای 
تینی حفظ
ینین آسایش و امنّی 
بلر 
تلرین طل 
نلر» .همچنین دموکراتیک دول 
ائتدیرسی 
۳
ائتمک یولوندا مّلی دولت هئچ بیر فداکارلیقدان چکینمهیهجکدیر«.
آذربایجان حکومتی تشکیل ائدیلن گوندن سحری تبریز شهرداری روشنی شوروی
باش کنسولو کراسینه بیلدیردی کی ،بیات اوردو ،پلیس و ژاندارما گؤستریش وئرمیشدیر
,ـ  London, 1980, p. 89 ۹۰ـ Yorkـ  Faramarz S.Fatemi. The U.S.S.R. In Iran. Newـ
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کی ،قان تؤکولمهسینی معناسیز حساب ائدیر و اونا گؤره ده هئچ بیر مقاومت گؤرستمهدن
نلر .عین زماندا ،روشنی علوه ائتدی کی ،بو ،عمومخلق
دموکراتیک حکومته تابع اولسو 
ایشی اولدوغوندان بیات دموکراتیک حکومتله حسابلشماغی ،مرکزی حاکمّیتین
نمایندهسی کیمی آذربایجان مّلی حکومتی ایله امکداشلیغی ضروری حساب ائدیر .ائله
نداکی وضعّیتی مذاکره
همین آخشام او ،تبریزدهکی آمریکا کنسولو ایله گؤروشوب آذربایجا 
ائتمیشدی .دسامبرین  ۱۳ده ) ۲۲آذر( معلومات آلینمیشدی کی ،بیات تلهسیک تهرانا
گئتمگه حاضرلشیر .او ،کراسینه مراجعه ائتمیشدی کی» ،اینتوریست« واسطهسی ایله اونا
شکنسول کراسنی بو بارهده »اینتوریست«ه
طّیاره وئریلمهسینه کؤمک ائتسین .با 
تین آدیندان شوروی کنسولوندان خواهش
گؤستریش وئرمیشدی .شهردار روشنی بیا 
یلیغا یول وئرمهمک ،شهرده قایدا ـ قانونی
یلیغا ،چاخناشمایا و قصاصچ 
ائتدی کی ،تالنچ 
نلر .کراسنی بو خواهشه مثبت
کلیگینی اسیرگمهسی 
قوروماق اوچون قیزیل اوردونون کم 
ینین جوابینی مقبول حساب ائتمیریک.
جواب وئرمیشدی .او ،استالینه یازدیردی» :کراسن 
تلرین اؤزلری
شلرا بیر داها گؤستریش وئرین کی ،شهرده قایدا دموکرا 
بیزیم نظامی یولدا 
۱
نلر«.
طرفیندن تأمین ائدیلدیگی حالدا باش وئرن حادثهلره مداخله ائتمهسی 
تین تبریزده قالماسی
آذربایجان مّلی حکومتی یاراندیقدان سونرا استاندار مرتضی بیا 
نین
ینین فکرینجه ،سهامالسلطا 
معناسیز بیر ایشه چئوریلمیشدی .سیدجعفر پیشهور 
تبریزده قالماسی ایله »مّلی مجلس ،مّلی حکومت ،مّلی مختارّیت دوز گلمهیهجک ایدی...
تین یانینا رسمی بیر هیأت
ندا مّلی هیأتین قراری اوزره آقای بیا 
اونا گؤره آذربایجا 
گؤندریب اونون آذربایجانی ترک ائدیب گئتمهسی لزومونو بیلدیردیک .او ایسه هئچ بیر
قدرت و کؤمکه دایانا بیلمهدیگی حالدا اؤزونون اورادا قالماق اوچون اصرار ائتمهسینی
۲
ضروری حساب ائتمهدیگینه گؤره ،بیزیم پیشنهادیمیزی قبول ائتدیگینی بیلدیردی«.
ینین  ۶خبرنگاری ایله بیرلیکده
دسامبرین  ۱۳ده ) ۲۲آذر( تهران روزنامهلر 
۳
یسی  ۱۶گون قالمیش مرتضی بیات تبریز شهرینی ترک ائتدی .طّیاره
ندا جمع 
آذربایجا 
ینین کاتبی یول سالدی .سیدجعفر
میدانیندا اونو پیشهوری و شوروی کنسولخاناس 
یغرض اولدوغوموزو اثبات ائتمک اوچون اونو طّیاره
ل ب 
پیشهوری یازیردی» :بیز کام ً
میدانینادک مشایعت ائتدیک .من شخصًا طّیاره میدانیندا اونا طلباتیمیزی قبول ائتمک
شرطی ایله تهران حکومتی ایله هرگونه مذاکرهیه حاضر اولدوغوموزو بیلدیردیم .اونا دولتین
ندا نظارت یاراتماغین ضررلرینی ساییب سؤیلهدیم« ۴.مرتضی
سلح گوجو ایله آذربایجا 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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بیات گئتدیکدن سونرا مّلی حکومتین لیدرلری استاندارین اقامتگاهینا گلیب ایشه
نلیغینداکی مراغا
ینین ۱۲سینده ) ۲۱آذر( گئجه تبریز یاخی 
یلر .دسامبر آی 
باشلد 
نلر طرفیندن ساخلنیلدی .گؤرونور،
یولوندا انگلیس کنسولو »اوول«ین ماشینی پارتیزا 
نلیغینداکی
نداکی ،خصوصیله تبریز یاخی 
مراغایا گئتمک بهانهسی ایله » اوول« آذربایجا 
نلرین طلبینه باخمایاراق او ،شهره قئییتماقدان
وضعّیتی اؤیرنمک ایستهییرمیش .پارتیزا 
یسی ایله گؤروشمک ایستهدیگینی
ینین باشچ 
قطعی امتناع ائتدی و پارتیزان دستهس 
نلرین سلحی
بیلدیردی .اسکویه آپاریلرکن »اوول« اؤز مترجمی واسطهسیله پارتیزا 
للر سوروشدی.
نلرین سایی و سایر مسألهلرله باغلی چوخلی سوآ 
هارادان آلماسی ،پارتیزا 
او دئدی» :تهران آذربایجانا مختارّیت وئرمز .سیزین پولونوز یوخدور ،سیز آیری یاشایا
ینین رهبری »اوول«ی درحال آزاد ائتمیش و گئجه او،
بیلمزسینیز« ۱.پارتیزان دستهس 
کردستان استقامتینده یولونو دوام ائتدیرمیشدی.
دسامبرین  ۱۲دن  ۱۳نه )آذرین  ۲۱دن ۲۲نه( کئچن گئجه ژاندارملرین خلع سلح
حلرین تحویل آلینماسی باشا چاتدیریلدی .مجلسین آخشام اجلسیندان
ائدیلمهسی و سل 
ینین فرماندهی سرتیپ درخشانی آراسیندا
سونرا مّلی حکومت نمایندهلری ایله تبریز لشکر 
قلر زمانی درخشانی آذربایجان حکومتینه تابع اولماغا
قلر باشلندی .دانیشی 
دانیشی 
یلر نظامی شهرجیکه
یلیغینی بیلدیردی .اوردویا گؤستریش وئریلدی کی ،حّتی فدائ 
راض 
ل ائتمک اوچون اونا
) پادگانا( داخل اولسا بئله ،اونلرا آتش آچماسین .مسألهنی سونادک ح ّ
سحر ساعت  ۹آ قدر وقت وئریلمهسینی خواهش ائتدی .لکن او ،دئدیگی وقتده حکومتین
یسی
اقامتگاهینا گلمهدی .دسامبرین ۱۳ده ) ۲۲آذر( ساعت  ۱۲ده حکومتین باشچ 
ینی یانینا دعوت ائتدی .اونا بیلدیردی کی ،لشکر مّلی حکومته
پیشهوری سرتیپ درخشان 
حلر تحویل وئریلسین .سرتیپ فکرلشمک اوچون داها ساعت یاریم
تابع ائدیلسین و سل 
وقت ایستهدی .پیشهوری بونا اعتراض ائتمهدی .وقت تامام اولدوقدان سونرا او ،زنگ ائدیب
صاباحا قدر فکرلشمک آرزوسوندا اولدوغونو بیلدیردی .پیشهوری قطعی شکیلده اعتراض
قلردان سونرا درخشانی تبریزدهکی شوروی اوردوسونون فرماندهی ژنرال
ائتدی .دانیشی 
ییه مکتوبل مراجعه ائدیب بیلدیردی کی ،شهر چوخ سایلی سلحلی آداملر
قلینسک 
طرفیندن محاصره ائدیلمیشدیر .لشکره هجوم اولجاغی تقدیرده بیز مدافعه اولوناجاغیق.
تلری و بو
ینین حرک 
مّلی مجلسین آخشام اجلسیندا پیشهوری سرتیپ درخشان 
ینین
تلرین قان تؤکولمهسینه سبب اولجاغی بارهده معلومات وئردی .درخشان 
حرک 
یسینده یاییلدی .نمایندهلر
تلری بارهده تعجیلی ورقهلر چاپ ائدیلیب اهالی ایچر 
حرک 
نا
یلر .قرآ 
قلری بارهده آند ایچد 
ایران حکومتینه و آذربایجان مختارّیتینه صداقتلی اولجا 
یلر کی ،مجلسین قرارلرینی مقدس ایش کیمی یئرینه یئتیرهجک ،اؤز خلقینه
آند ایچد 
کلر ۴ .نجو شوروی اوردوسونون فرماندهلیگیندن خواهش ائدیلدی
شرفله خدمت ائدهج 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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عسلح ائدیلمهسینی اوغورل باشا چاتدیرماق اوچون پارتیزان دستهلری
کی ،لشکرین خل 
یلرینا کؤمک ائتمک مقصدیله دؤرد یاخشی تعلیماتچی و مترجم آیریلسین .لکن
باشچ 
باکی نظامی دایرهسی اوردوسونون فرماندهی ،اوردو ژنرالی ایوان ماسلئنیکوف بونو قدغن
ائتدی .اونون فرمانیندا گؤرسهدیلیردی» :هئچ بیر تعلیماتچی آیریلماسین ،قلینسکی باش
شلریمه اویغون واحدین دؤیوش
وئرن حادثهلره مداخله ائتمهسین ،منیم شخصی گؤستری 
نلرا مالکدیر ،منیم اجازهم
ییئف بوتون دیگر امکا 
حاضرلیغی ایله مشغول اولسون .آتاکیش 
۱
اولمادان هئچ بیر حالدا اونا نه بیر سرباز ،نه بیر افسر وئریلمهسین .شوروی آذربایجانی
ییئفه تاپشیریق وئریلدی
ینین معاونی ژنرال آقاسلیم آتاکیش 
دولت تهلکهسیزلیگی کمیسار 
کی ،تبریز پادگانینا قارشی نظامی عملیات آپاریلماسین .پادگان اطرافدان تجرید ائدیلسین،
یلرین فکرینجه ،بو حالدا سربازلر اؤزلری سلحی
اونون ارزاقی و سویو کسیلسین ،مصلحتچ 
عسلح
قلر .عین زماندا ،حکومته تکلیف ائدیلدی کی ،پادگانی خل 
یئره قویوب تسلیم اولجا 
ائتمک اوچون نفوذلو آداملردان ،بوتون دینج واسطهلردن استفاده ائدیلسین .بو وقت
توزیر
نل وضعّیتی آیدینلشدیرا بیلمهدی .او ،تهرانا ،نخس 
عرضینده درخشانی تهرا 
ییه تلقرافل معلومات گؤندرمیشدی کی ،اگر دسامبرین  ۱۳ده ) ۲۲آذر( آخشام
حکیم 
تلر نظامی
ینین یاردیمی ایله دموکرا 
ساعت  ۹آ قدر تسلیم اولماساق ،شوروی قّوهلر 
ییه تاپشیرمیشدی کی،
کلر .حکیمی وزیر جنگ تیمسار ریاض 
دوشرگهلره هجوم ائدهج 
عله بیرلیکده لشکرین تسلیم اولماسی حقده فرمانی حاضرلسین.
لون رئیسی ارف 
ستاد ک ّ
یلیق« فرمانی نخست وزیر اؤزی امضالییب بیرباشا
یآبیرچ 
اوزون مذاکرهلردن سونرا »ب 
ییه گؤندردی .لکن گئج ایدی .بو فرمانین گؤندریلمهسیندن ایکی ساعت اّول
درخشان 
۲
آرتیق درخشانی تسلیم اولموشدو.
دسامبرین  ۱۳ده ) ۲۲آذر( آخشام ساعت  ۸ده سرتیپ درخشانی تلفونل خواهش
یریانین اشتراکی ایله
ائتدی کی ،پیشهوری اونو قبول ائتسین .شبستری ،جاوید و ب 
ینی قبول ائتدی .گؤروش زمانی او ،تبریز پادگانینی مّلی
پیشهوری سرتیپ درخشان 
یلیق وئردی .لکن درخشانی بئله بیر امرین اؤزی طرفیندن
حکومته تابع ائدیلمهسینه راض 
پلرین ،گویا،
پلرینه وئریلمهیهجگینی بیلدیردی .بونو او ،همین تی 
رضائیه و اردبیل تی 
بیرباشا تهرانا تابع اولماغی ایله اساسلندیریردی و بیر سیرا افسرلرین ساغ ـ سلمت تهرانا
نداکی ایران
گئتمهسی اوچون تأمینات ایستهدی .اونا بئله بیر تأمینات وئریلدی .آذربایجا 
عسلح ائدیلمهسی حّقینده پیشهوری ایله
ینین مّلی حکومته تابع اولماسی و اونون خل 
لشکر 
درخشانی آراسیندا سند امضالندی .اورادا گؤرسهدیلیردی» :تبریز پادگانینداکی اوردو
یلرین نظارتینه
حلر تعجیلی اولراق فدائ 
بوتؤولوکده آذربایجان مّلی حکومته تابع اولور؛ سل 
ندان کنارا چیخا
کئچن آنبارلرا وئریلیر؛ مّلی حکومتین اجازهسی اولمادان اوردو پادگا 
بیلمز؛ تبریزده خدمت ائتمک ایستهمهین افسرلرین تهرانا گئتمهسینه اجازه وئریلیر؛
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۱۰۱ورق  ۱۸7ـ .۱۸۸
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حلری نظامی آند قبول
ندا قالیب خدمت ائتمک ایستهین سرباز و افسرلرین سل 
آذربایجا 
ائدیلدیکدن سونرا قایتاریلجاق« ۱.یئنی حکومتین عضولری اولن الهامی و جاویده
نلر.
حلری تحویل آلسی 
نلر و سل 
نلرا گئدیب افسرلرله دانیشسی 
تاپشیریلدی کی ،پادگا 
سند امضالندیقدان سونرا درخشانی بیلدیردی کی ،او ،بیر داها لشکره قئییتماق ایستهمیر و
یدن خواهش ائتدی کی ،حکومتین بناسیندا گئجهلمک اوچون اونا اجازه وئرسین.
پیشهور 
ینین
ینین صدری میرزاعلی شبستر 
ییه اجازه وئریلدی کی ،آذربایجان مجلس 
درخشان 
نداکی ایران
فدان گؤستریش گلدی کی ،آذربایجا 
ائوینده گئجهلهسین .میرجعفر باقرو 
عسلح ائدیلمهمیش
پلر خل 
لدهکی تی 
اوردوسو بوتؤولوکده ،ایلک نوبهده ایسه رضائیه و اردبی 
کلری
نلی 
تبریز لشکری سربازلرینا سلح پایلنماسین .ارزاق و ماّدی چتی 
نلره اجازه
للشدیرمک اوچون لشکر سرباز و افسرلریندن ائولرینه داغیلماق ایستهی 
یونگو 
وئریلسین .سرتیپ درخشانی اؤزونو دوزگون آپاریرسا و حقیقتًا ایران حکومتی فشاریندان
ینین  ۱۴ده
کلیک گؤرسهدیلسین و مدافعه ائدیلسین ۲.دسامبر آی 
احتیاط ائدیرسه ،اونا کم 
) ۲۳آذر( سحر تبریز اطرافیندا دایانان فدائی دستهلری متشکل شکیلده شهره داخل اولدو.
شوزیر سید جعفر پیشهوری بیانات وئرهرک بیلدیردی کی ،بوتون اداره و مؤسسهلر
با 
تامامیله مّلی حکومتین الیندهدیر .محّرملیک مراسمی ایله باغلی مّلی مجلس اؤز ایشینی
ینین نظامی ،سیاسی ،دیپلوماتیک حمایهسی و
بیر هفتهلیک دایاندیردی .بونونل دا شورو 
ینین بیرینجی مرحلهسی ـ
یاخیندان اشتراکی ایله جنوبی آذربایجان مّلی ـ آزادلیق حرکات 
ینین فکرینجه،
حاکمّیتین اله آلینماسی پروسهسی باشا چاتدی ۳.سیدجعفر پیشهور 
یلیک دوره خاتمه
یحاکمّیتل 
ندا ایک 
حادثهلرین سرعتلی انکشافی نتیجهسینده »آذربایجا 
کله نه تک آذربایجان ،بلکه
تاپیب ایش خلقین انتخاب ائتدیگی مّلی حاکمّیتین الینه کئچم 
۴
ندا یئنی بیر دور باشلندی«.
بوتون ایرا 

تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹۰ورق .۲۳5
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹۰ورق .۲5۶
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سککیزینجی فصل

وزارت خارجهنین مسکو مشاورهسی
و
آذربایجان
توزیر
ندا مّلی مجلسین آچیلدیغی و مّلی حکومتین قورولدوغو گون نخس 
آذربایجا 
کلری
نلی 
سینده چیخیش ائتدی .او بیان ائتدی کی ،یارانمیش چتی 
حکیمی ایران مجل 
آرادان قالدیرماق مقصدیله وزارت خارجه ایله بیرلیکده مسکووا گئتمک آرزوسوندادیر .اؤلکه
یسینده ایدی .ائله بیر گون یوخ ایدی کی ،مجلس شورای مّلی
بؤیوک هیجان ایچر 
ینین علیهینه هر جور
تلر 
آذربایجان مسألهسینی مذاکره ائتمهسین .آذربایجان دموکرا 
قلر
نپرورلیک« سنگرینه چئوریلمیشدی .ناط 
نلر دئییلیردی .مجلس تریبونو »وط 
بهتا 
یلر .باش وئرمیش حادثهلر »خارجین تأثیری«
ملر طلب ائدیرد 
حکومتدن قطعی آددی 
شلرینه مداخله ائتمکده
نین داخلی ای 
ینی ایرا 
کیمی یوزولوردو .بعضی نمایندهلر شورو 
سین صدری محمدصادق طباطبائی ،دکتر مهدی عبده ،دکتر احمد
گناهلندیریردی .مجل 
اعتبار ،سید مهدی فرخ ،ناصر اردلن ،حسین فرهودی و دیگرلری شمال قونشودان ایرانا اؤز
یلر .بیر سیرا مجلس عضولری
یسینده حرکت آزادلیغی وئریلمهسینی طلب ائدیرد 
اراض 
یلر.
ینین منطقی دوامی کیمی قیمتلندیریرد 
باش وئرن حادثهلری اؤلکهدهکی آنارش 
نلری نمایندهلریندن عبارت
ینی اؤیرنمک اوچون مجلس فراکسیو 
آذربایجان مجلس 
شلرین ،نه ده مجلس
نپرور« چیخ 
خصوصی کمسیون یارادیلمیشدی .لکن نه »وط 
کمسیونونون ائله بیر اهمّیتی اولدو .شمال قشون گؤندرمگی و حّتی لزم گلرسه،
نلر ده وار ایدی .دکتر محمد مصدق وضعّیتدن
سلرل ووروشماغی« ـ تکلیف ائد 
» رو 
سده اولن
چیخیش یولونو اؤلکهده تعجیلی رفرملرین کئچیریلمهسینده گؤروردو .مجل 
ینین یاریتماز سیاستی ایله
نداکی وضعّیتی ایران حکومت 
حزب توده نمایندهلری آذربایجا 
یلر .دکتر رضا رادمنش اؤز چیخیشیندا گؤرسهدیردی کی ،حکومتین
ایضاح ائدیرد 
صهسینی ده اونا قارشی مبارزهیه جلب ائدیب .او ،سیدضیایا
ینین بیطرف ح ّ
سیاستی اهال 
نینا
نینین شوروی آذربایجا 
یاخین اولن روزنامهلرین پلنی اوزره ایران آذربایجا 
شلریندا تکجه
یلرینی تکذیب ائتدی .دکتر رادمنش اؤز چیخ 
بیرلشدیرمهسی حّقینده یاز 
نین دگیل ،بوتون اؤلکهنین رفرملرا بؤیوک احتیاجی اولدوغونو سؤیلهدی .مجلس
آذربایجا 
یلرین فّعالیتینده گؤروردو.
نمایندهسی مظفرزاده ایسه اؤلکهنین فاجعهسینی سید ضیاچ 
او ،کئچمیشه استناد ائدهرک پیشهوری ایله سید ضیانین فّعالیتینی مقایسه ائدیب
سلرله غیر برابر سازش امضالیاندا،
دئییردی (۱۲۹۸) ۱۹۱۹» :نجی ایلده سید ضیا انگلی 
۱
یلرین سیراسیندا بو سازشه قارشی مبارزه آپاریردی«.
همین وقت پیشهوری جنگل 
۱

تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
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سده بؤیوک های ـ
ییه مثبت قیمت وئریلمهسی مجل 
مطفرزادهنین چیخیشیندا پیشهور 
ییه سبب اولدو.
گو 
نداکی حادثهلرله باغلی
دسامبرین  ۱۴ده ) ۲۳آذر مجلس شورای مّلی آذربایجا 
غیرعلنی اجلس کئچیردی .تبریزدن یئنیجه قئییتمیش مرتضی بیات باش وئرن پروسهلر
بارهده مجلسه گزارش وئردی .او بیلدیردی کی ،من تبریزه اعزام اولوناندا اورادا آرتیق مّلی
ینین
یلر باشلنمیشدی .ایکی ـ اوچ گون عرضینده دموکرات فرقهس 
مجلسه سئچک 
رهبرلری ایله گؤروشمک ممکن اولمادی .نهایت ،بو گؤروش باش توتدوقدا آذربایجان
خسایلی
یلر کی ،اونلرین مرکزی حکومته چو 
ینین لیدرلری منه بیلدیرد 
دموکرات فرقهس 
بلیک نّیتی یوخدور.
مراجعهلری هئچ بیر نتیجه وئرمهمیشدیر و اونلرین هئچ بیر تجزیهطل 
نین »شیر و خورشید« بایراغی آلتیندا گؤرورلر.
یلرین سعادتینی ایرا 
اونلر آذربایجانل 
یلرین  ۲5فایضینی مرکزی حکومتین خزانهسینه
اونلر وعد وئریرلر کی ،وئرگ 
کلر .سونرا بیات
نین انکشافینا خرجلهیهج 
کلر 75 .فایضینی ایسه آذربایجا 
کئچیرهج 
ینین آچیلماسی و مّلی حکومتین تشکیلی حّقینده گنیش معلومات
آذربایجان مّلی مجلس 
گین اولمادیغینی
ینین تشکیل ائتدیگی کابینهده وزیر خارجه و وزیر جن 
وئردی .پیشهور 
دئین بیات اؤزونون ده اجلسا دعوتلی اولدوغونو ،لکن بو دعوتی قبول ائتمهدیگینی
ینین
بیلدیردی .او ،حکومت عضولریندن دکتر جاوید و الهامی ایله گؤروشوندن و پیشهور 
اونو یول سالماسیندان دانیشدی .تبریز پادگانیندان صحبت آچان بیات قید ائتدی کی،
ندا وضعّیته نظارت ائتمک گوجونه مالک دگیل .اگر
پادگان مقاومت گؤرستمک و آذربایجا 
تلر آراسیندا توققوشما باش ویرهرسه ،خیلی قان تؤکوله بیلر .اونون
نل دموکرا 
پادگا 
یلیغینی بیلدیرمیشدیر .نمایندهلردن کیمسه
فکرینجه ،مرکز پادگانین تسلیم اولماسینا راض 
سده اودلو ـ الولو
نلیک سلحلی قّوهسی واردیر .مجل 
تلرین  7۰می 
دئدی کی ،دموکرا 
۱
تلردان رنگی آغارمیشدی.
شلر ائدن نمایندهلرین چوخونون بو معلوما 
چیخ 
ندان اولن نمایندهلر مهدی عدل ،فرمانفرمائیان ،فتحعلی ایپکچیان و دیگرلری
آذربایجا 
یلر .اونلر
ل ائدیلمهسینه اوستونلوک وئریرد 
قلر یولو ایله ح ّ
یارانمیش مسألهلرین دانیشی 
قلر آپارماق
تلرین لیدرلری ایله دانیشی 
یلر کی ،تبریزه گئدیب دموکرا 
تکلیف ائدیرد 
نداکی
ینین سردبیری شاهنده آذربایجا 
لزمدیر .ائله همین گون »فرمان« روزنامهس 
ینین
ی ایله مصاحبه ائلهدی .سردبیرین تبریز پادگان 
لشکرین فرماندهی سرتیپ درخشان 
اونون ،یاخود مرکزی حکومتین امری ایله تسلیم اولماسی بارهده سوآلینا جواب اولراق
نداکی وضعّیت
مله باش وئرمیشدیر .من آذربایجا 
سرتیپ بیلدیردی کی ،بو ،اساسًا منیم امری 
و یئنی حکومت بارهده راپورت گؤندریب تسلیم اولماغا اجازه ایستهمیشدیم .قان
تؤکولمهسینی من آذربایجان خلقی اوچون فاجعه حساب ائدیردیم .اگر لشکر مقاومت
گؤسترسئیدی ،بؤیوک قان دوشهجکدی .درخشانی آذربایجان دموکراتیک حرکاتیندا
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹۳ورق .۴۱
تالر مرکزی دورلت آرشیوی ،فوند ،1
برلر و اجتماعی حرکا ل
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز ل
سیاهه  89اشاره  ،93ورق  109ـ .110
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ینین اشتراکینی ،تسلیم اولدوقدان سونرا اونون و لشکر
ینین بوتون طبقهلر 
اهال 
تله
ینین تبریزده هر هانسی فشارا معروض قالمادیغی ،سرباز و افسرلرله چوخ نزاک 
افسرلر 
ندا نشر اولن »داریا«
ینین  ۱5ده ) ۲۴آذر( تهرا 
رفتار اولوندوغونو سؤیلهدی ۱.دسامبر آی 
نداکی حادثهلره حصر اولونموش خصوصی نومرهسی چاپ اولوندو .بو
روزنامهسی آذربایجا 
تلر طرفیندن محاصره اولونماسیندان صحبت
نومرهده چرشنبه آخشامی تبریزین دموکرا 
تلرین سلحلی دستهلری آراسیندا هئچ بیر توققوشما باش
آچیلیر ،دولت ایله دموکرا 
نداکی
وئرمهدیگی بیلدیریلیردی ۲.دسامبرین  ۱7ده ) ۲۶آذر( »ایران ما« آذربایجا 
حادثهلره حصر اولونموش خصوصی نومره بوراخدی .خصوصی نومره تبریزده نشر اولن
یسی ایلک
ینین مقالهلری اساسیندا حاضرلنمیشدی .تهران اهال 
»آذربایجان« روزنامهس 
ینین ترکیبی ،پیشهوری
ینین بو ساییندا آذربایجان مّلی حکومت 
دفعه » ایران ما« روزنامهس 
ایله سرتیپ درخشانی آراسیندا  ۱۴دسامبردا ) ۲۳آذر( امضالنمیش قراردادین مضمونی
ندا نشر اولن »اطلعات«ین معلوماتینا گؤره ،تسلیم
حّقینده مفصل معلومات آلدی ۳.تهرا 
ینین  ۱۲5افسری و  ۴۰گروهبانی دسامبرین اورتالریندا )آذرین
اولموش تبریز لشکر 
ینین سیاستینی مدافعه ائدن
توزیر حکیم 
نلریندا( تهرانا گلمیشدی .داها چوخ نخس 
سو 
یلرینی ایسه خیانتکارلر
نداکی حادثهلری »قیام« ،اونون اشتراکچ 
روزنامه آذربایجا 
ینین مقصدی
آدلندیریردی» .اطلعات« ثبوت ائتمگه چالیشدی کی ،دموکرات فرقهس 
نداکی
ندان آییرماقدیر ۴.بیر سیرا تهران روزنامهلری تدریجًا آذربایجا 
نی ایرا 
آذربایجا 
وضعّیت ،مّلی حکومتین فّعالیتی ،آذربایجان دموکرات فرقهسی لیدرلری حّقینده ماراقلی
یلر» .داد«  ۱۹دسامبر ) ۲۸آذر( نومرهسینده مّلی حکومتین
مقالهلر وئرمگه باشلمیشد 
یسینی وئرمیشدی .بیر سؤزله،
ینین عکسینی و اونون بیوقراف 
شوزیری سیدجعفر پیشهور 
با 
تلری سون درجه رنگارنگ ایدی.
ینین آذربایجان حّقینده معلوما 
تهران روزنامهلر 
ینین
آذربایجان مّلی حکومتی یاراندیقدان سونرا یالنیز دسامبر آییندا )آذرین سون و دی آی 
ییه ایکی دفعه ،وزیر کشور خلیل فهیمی
توزیر حکیمی مجلس شورای مّل 
للری( نخس 
اّو 
بیر دفعه ،وزیر دارائی عبدالحسین هژیر اوچ دفعه ،وزیر جنگ تیمسار ریاضی ایکی دفعه
توزیرین دسامبرین  ۱۸ده ) ۲7آذر(
یسیندن نخس 
یلر .بونلرین ایچر 
گزارش وئرمیشد 
یدیر .او قید ائدیردی کی ،بیر مّدت اّول
ییه مفصل گزارشی داها سجّیهو 
مجلس شورای مّل 
تلر باشلنمیشدیر.
ندا آز بیر قروپ آداملر طرفیندن مختلف خوشاگلمز صحب 
آذربایجا 
بلری اؤلکهنین اساس قانونی ایله ضدّیت تشکیل ائتدیگیندن حکومت بئله
اونلرین طل 
قلر یولو ایله بو آداملری
لل ،دانیشی 
بلرله حسابلشا بیلمزدی .بیز اّولجه دینج یو 
طل 
چکیندیرمک ایستهییردیک  .حساب ائدیردیک کی ،بیر ایرانلی اولراق بو آداملر اؤلکهنین
۱ـ »فرمان«  26 ،132۴آذر.
۲ـ »داریا«  2۴ ،132۴آذر.
۳ـ »ایران ما« 26 ،132۴ ،آذر.
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کلر.
ملردان ال چکهج 
منافعینی ،تهلکهسیزلیگینی یوکسک توتوب دوشونولمهمیش آددی 
یلر و تبریزده یئنی استاندار
للریندن امتناع ائتمهد 
تأسف کی ،آداملر اؤز زیانلی عم 
نلرینی حیاتا کئچیرمکده دوام
گؤندریلنده ده اؤلکهنین بوتؤولوگونه قارشی یؤنهلمیش پل 
یلر .آز اّول ایسه بیر قروپ شخصی وزیر کیمی تقدیم ائدهرک دولت ادارهلرینی اله
ائتد 
یلر .ایندی تهرانا قئییدن استاندارین حکومته تقدیم ائتدیگی گزارشدن آیدین
کئچیرد 
تلرینه رسمی کاراکتر وئرمگه چالیشیرلر .حکومتین تدبیرلر
اولور کی ،بو آداملر اؤز حکوم 
نلردا وضعّیته نظارت ائتمک،
پلنینا توخونان حکیمی قید ائتدی کی ۳ ،و  ۴نجو استا 
یسینی آلماق و قایدا ـ قانونی
ینین قارش 
آرزولنماز قّوهلرین خوشاگلمز جهدلر 
نلرا مرکزدن علوه کؤمک گؤندریلدی .لکن سیزه
ملندیرمک مقصدی ایله بو استا 
محک 
ینین عکسینه اولراق دوست و قونشو ساییلن اؤلکه بو
معلوم اولدوغو کیمی ،گؤزلهنیلدیگ 
فآباددا دایاندی
ندان گؤندریلن اوردو بیر مّدت شری 
مسألهده بیزه مانع اولدو .نتیجهده تهرا 
تلرده اولن کیچیک قّوهلر ده ایستهدیگی کیمی
و بیر آز اّول گئری قئییتدی .بو ولی 
یلر .دولت مأمورلری و حقوق ـ محافظه قّوهلری قیامچی و تجاوزکار
حرکت ائده بیلمهد 
یلر ،نه ده آزاد فّعالیت
عنصرلرله اوز ـ اوزه دایاندیغی وقت نه مرکزدن کؤمک آل بیلد 
یلر .اونلرین
یلر سلح و هر جور یاردیم آلیرد 
امکانینا مالک اولدولر .دیگر طرفدن قیامچ 
یسیندهکی نامعلوم آداملرین سایی گئتدیکجه چوخالیردی .باخمایاراق کی ،اونلر آز
ایچر 
قلری قورخو و واهمه
یسی اونلرل همرأی دگیلدی ،یاراتدی 
یلر و آذربایجان اهال 
اید 
نلرینی حیاتا کئچیریب یئرلی مجلس
تلرینی و یول وئریلمز پل 
اساسیندا اونلر اؤز خیان 
توزیر بیلدیردی کی ،صلحسئوهر بیر آدام
یلر ۱.نخس 
یلرو حکومت تشکیل ائتد 
چاغیرد 
نلریمین بورنو بئله قاناسین .بونونل بئله ،بیز راضی اول
کیمی ایستهمیرم کی ،منیم هموط 
کله ،قیام
کله ،آداملری اؤلدورم 
بیلمهریک کی ،بیر دسته آدام تئرور و زور تطبیق ائتم 
یلر
نلر .آذربایجانل 
شلریمیزی اؤزلرینه تابع ائتسی 
قالدیرماقل بیزیم آذربایجانلی قاردا 
شلر .شمال
نلردا اونلر بونو ثبوت ائتمی 
نی سئویرلر ،بوتون چتین آ 
نپرورودیرلر و ایرا 
وط 
ندا خارجی
تلره توخونان حکیمی باش وئرمیش حادثهنی ایرا 
قونشو ایله مناسب 
یلر اؤز
کله خارج 
قشونوناولماسی ایله باغلدی و امیدوار اولدوغونو بیلدیردی کی ،تئزلی 
توزیر مجلسی ایناندیرماغا چالیشیردی کی،
کلر .نخس 
ندان چکهج 
قشونون و ایرا 
یلرا هئچ بیر دخلی یوخدور .او دئییردی:
ندا جریان ائدن حادثهلرین آذربایجانل 
آذربایجا 
ییم ،بو دیاردا تربیه آلمیشام .بوتون عمروم بویو بو
للریندان بیر 
» من ده آذربایجان اوغو 
یلریمین ،اؤز
ینین بوتون طبقهلری ایله رابطهده اولموشام .اؤز آذربایجانل 
یس 
ولیتین اهال 
یسی اولدوغونو من یاخشی بیلیرم.
ینین ایرانا نه قدر بؤیوک سئوگ 
یلریمین هر بیر 
میئرل 
ه 
نین
تلرینده اولدوغو کیمی ،آذربایجا 
نین بوتون ایال 
یدیر کی ،ایرا 
بوتون دنیا بیلمهل 
للیگی و آزادلیغی اوغروندا
نین بوتؤولوگو ،مستق 
یسی ده اؤز جانینی و مالینی ایرا 
اهال 
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صهسی اولوب و اولجاق«.
نین آیریلماز ح ّ
مبارزهده اسیرگهمهییب.آذربایجان همیشه ایرا 
توزیر دئییردی کی ،من مسکوداکی شاهنشاه سفارتی
ینین سونوندا نخس 
چیخیش 
ییه سفر ائتمک آرزومو شوروی رهبرلرینه چاتدیرمیشام .وزیر
واسطهسیله اتحاد شورو 
ینین مسکودا
خارجه ایله منیم مسکووا سفریم بیزه دوست اولن اؤلکهلرین خارجه وزیرلر 
یدیر .عین زماندا ،بیز دسامبرین  ۱۳ـ  ۱۴ده )
کئچیریلن مشاورهسی ایله بیر دوره دوشمهل 
ندان خارجی قّوهلرین
تلردا ایرا 
تلره گؤندردیگیمیز یادداش 
 ۲۲ـ  ۲۳آذر( بؤیوک دول 
ینین گوندهلیگینه داخل ائدیلمگی
چیخاریلماسینی تعجیلی مسأله کیمی مسکو مشاورهس 
للیگینه و
نین مستق 
تکلیف ائتمیشیک .اگر بونون عکسینه قرار قبول ائدیلسه ،بیز ایرا 
چطرفلی مقاولهیه و تهران بیاننامهسینه اویغون حرکت
حاکمّیتینه تأمینات وئرن او 
ائدهجهییک ۲.دسامبرین  ۲۳)۱۴آذر(ده آمریکانین وزیر خارجهسی بیرنس خارجه وزیرلرین
مشاورهسینده اشتراک ائتمک اوچون مسکووا گئتدی .هاوا شرایطی پیس اولدوغوندان اونون
ینین و مسکوداکی سفیر
ينین معاونی ویشینیسک 
طّیارهسی شوروی وزیر خارجهس 
نین گؤزلهدیگی طّیاره دگیل ،دیگر طّیاره میدانینا دوشمهلی اولدو .بورادا اونو وزارت
هاریم 
یلر.
یلد 
ینین مشاوری کئنان قارش 
خارجهنین دیگر معاونی دئکانوزوف و آمریکانین سفارت 
بیر گون سونرا بریتانیا وزیر خارجهسی بئوین ،وزارت خارجهنین دائمی معاونی گادوقان،
یلر .دسامبرین  ۱۶دا ) ۲5آذر( شوروی
نداکی انگلیس سفیری بولرد دا مسکووا گلد 
تهرا 
ینین مشاورهسی اؤز ایشینه باشلدی .ائرتهسی گون
پایتختینده اوچ دولتین وزیر خارجهلر 
ینین صدری استالین تعطیلتدان مسکووا قئییتدی .مشاوره
اتحاد شوروی خلق شوراس 
نی مّلی
ینین رسمی دولت غزئتی »ایزوستیا« »ایران آذربایجا 
آچیلن گون شورو 
۳
ینین تشکیلی« آدلی مفصل مقاله درج ائتدی .همین آخشام رادیو مسکو جنوبی
حکومت 
ینین قورولماسی بارهده گنیش تفسیر پخش ائلهدی .بیر گون
ندا خلق حکومت 
آذربایجا 
نی مّلی
یسی »ایران آذربایجا 
سونرا ـ دسامبرین  ۱7ده ) ۲۶آذر( شوروی خبرگزار 
ینین بیاننامهسینی« بوتون دنیایا یایدی ۴.آمریکا و بریتانیا خارجی سیاست
حکومت 
نداکی
ینین تهرا 
یلری هله مسکووا گلمک عرفهسینده اؤز اؤلکهلر 
ینین باشچ 
ادارهلر 
تلر
ندا باش وئرن حادثهلر بارهده چوخلی معلوما 
تلریندن جنوبی آذربایجا 
سفار 
نداکی آمریکا سفیری
یلر .آذربایجان مّلی حکومتی یاراندیقدان بیر گون سونرا ایرا 
آلمیشد 
میوری یالنیز دسامبرین  ۱۳ده ) ۲۲آذر( وزیر خارجهسینه دؤرد معلومات گؤندرمیشدی.
ینین آذربایجان سیاستی ایله باغلی سفیر
بیرینجی معلوماتدا ایران وزارت خارجهس 
ندا حیاتا
یازیردی » :ایران حکومتی آمریکا و بریتانیا دستگینه ارخهلناراق آذربایجا 
۱
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یدیر .بیز ایسه قید ائتدیک کی ،مسألهنین
کئچیردیگی سیاستی دوام ائتدیرمکده قرارل 
ینین دگیشمهمهسی بیزیم اوچون
نین سیاسی نقطة نظر 
مسکودا مذاکرهسیندن سونرا ایرا 
نداکی حادثهلری
ینین آذربایجا 
بدیر« ۱.سونراکی معلوماتدا میوری ایران حکومت 
واج 
نلشدیردیغی
ینین پل 
غیرقانونی حساب ائدیگینی بیلدیریردی .بو حادثهلرین حکیم 
قلرا
توزیرین دانیشی 
رفرملرین حیاتا کئچیریلمهسینه مانع اولدوغونو قید ائدن سفیر نخس 
اوستونلوک وئردیگینی خاطرلدیردی .اونون فکرینجه ،آذربایجان بحرانی ایله علقهدار
قلرین دوام
قلرین تام اولراق اوغور قازانماماسینا باخمایاراق ،بو دانیشی 
آپاریلن دانیشی 
نین مسکو سفیری واسطهسی ایله شوروی حکومتینه
ائتدیریلمهسی مقصدهاویغوندور .ایرا 
۲
قلرین باشلنماسی حّقینده تکلیف ایرهلی سورولدو.
وزارتخارجهلر سوّیهسینده دانیشی 
نداکی آمریکا
نهایت ،دسامبرین  ۱۳ده ) ۲۲آذر( آخشام گؤندردیگی سون معلوماتدا تهرا 
توزیر حکیمی ایله گؤروشوندن بحث ائدیردی .او ،وزیر خارجهیه یازیردی:
سفیری نخس 
توزیر منه دئدی کی ،اونون بیر آز اّول مسکووا گئتمک و بیرباشا
» بو گون نخس 
قلرا باشلماق حّقینده ائتدیگی تکلیفه شوروی طرفی هئچ بیر جواب وئرمهدی.
دانیشی 
ایندی او ،وزیر خارجهلرین کنفرانسینا خصوصی دعوت اولمازسا ،گئتمهیهجگینی بیلدیریب.
ینی
او ،حّتی بئله بیر دعوت اولرسا ،اورایا ایرانی تمثیل ائتمک اوچون سفیر مجید آه 
تین تبریزدن قئییتماسینا توخوناراق
گؤندرمگی دوشوندوگونو سؤیلهدی« .سونرا میوری بیا 
بیلدیردی » :استاندار بیات تبریزدن تهرانا بو گون آخشاماوستو گلدی و گزارش ائتدی کی،
ینی توتدولر و اوراداکی ایران
یلر تبریزه گیرهرک مّلی بانک شعبهسینی و شهربان 
عصیانچ 
یلر .بیات دئدی کی ،اوراداکی
ینی تسلیم اولماغا چاغیرد 
اوردوسو فرماندهی درخشان 
پادگان شهری مدافعه ائتمگه قادر دگیل .شبههسیز کی ،بیات بو وضعّیته چوخ امیدسیز
یاناشیردی ،یوخسا وظیفهسینی قویوب قاچمازدی« ۳.بریتانیا سفیری بولرد دا دسامبرین
تلر
تلرینا بنزر »هیجانلی« معلوما 
ینین معلوما 
 ۱۳ده ) ۲۲آذر( وزارت خارجهیه میور 
تلر نهاینکی ایران
گؤندرمیشدی .بیر قدر سونرا واشینقتون و لندنه گؤندریلن معلوما 
ینین ده
ندا حادثهلرین سرعتلی انکشافیندان سفیرلرین اؤزلر 
ینین ،آذربایجا 
حکومت 
امیدسیز وضعّیته دوشدوگونو تصدیق ائدیردی .دسامبرین  ۱5ده ) ۲۴آذر( آمریکا سفیری
میوری واشینقتونا و بیرنس اوچون مسکووا گؤندردیگی تلقرام بو باخیمدان داها
للر ،کندلرو شهرلر )تبریز و
تلر« بوتون یو 
یدیر .او ،هیجانل یازیردی» :دموکرا 
سجّیهو 
یلر کئچیرمیش،
بلر .اونلر سئچک 
اردبیل ده داخل اولماقل( اوزهرینده نظارتی اله کئچیری 
ینین گوجو نه
شلر .ایران حکومت 
» پارلمان« یاراتمیش و » وزیرلر کابینهسی« تعیین ائتمی 
قلر آپارماغا ،نه ده شوروی ایله دیپلوماتیک
یلرل دانیشی 
عصیانی یاتیرماغا ،نه عصیانچ 
نلیغیندا
ندان گؤندریلن دؤرد گردان قزوین یاخی 
نلشماغا نایل اولماغا چاتمادی .تهرا 
یاخی 
دوشرگهلمگه دوام ائدیر و ایرهلی حرکت ائتمگه قادر دگیلدیر .بحران بؤلگهسیندهکی
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بلر ،یا دا
تهلکهسیزلیک قّوهلری یا شوروی طرفیندن مقاومت گؤرستمهمک بارهده امر آلی 
شلر کی ،مداخله ائتمیرلر.
ینین اونلری دفع ائدهجگیندن او قدر قورخمو 
شورو 
شلرینده مرکزی
یلرین پرنسیپال طلبی یالنیز خارجی علقهلر و مدافعه ای 
عصیانچ 
تلردان«
یدیر» .دموکرا 
حکومتدن آسیلی اولن مختار بیر یئرلی حاکمّیتین قورولماس 
ینین حقیقی کمونیست اولماسینا باخمایاراق ،هئچ شبهه یوخدور کی ،اونلر
چوخ آز 
ینین بو حرکاتدا
طینی ایزلهییرلر .شورو 
شوروی نظارتی آلتیندادیرلر و شوروی تبلیغات خ ّ
اشتراک ائتمهدیگینی آچیقلماسینا باخمایاراق ،هئچ شبههسیز کی ،عصیانی اونلر
ینین سفارته تقدیم ائتدیگی
شلر .ایران وزارت خارجهس 
نلشدیریب تشکیل ائتمی 
پل 
یده شوروی اوردولری بیر نئچه دفعه ایران
سندلرده گؤرسهدیلیردی کی ،بو اراض 
شلر .مرکزی حاکمّیتین بو اؤلکهده شوروی
ینین ایشینه مداخله ائتمی 
تهلکهسیزلیک قّوهلر 
اوردولرینا قارشی اؤز نفوذونو برپا ائده بیلمهسی غیرممکن گؤرونور و او بیلر کی ،شوروی
ینین گئری چکیلمهسیندن سونرا دا چتین اولسون .خلق آراسیندا شایعه
صهلر 
نظامی ح ّ
یدیر .بئله بیر تأّثرات وار کی،
یلرین یگانه امیدی آمریکانین یاردیم 
یاییلیب کی ،ایرانل 
یلر بو ایشده خصوصی بیر ماراغا صاحب دگیلدیر و  (۱۲۸۶) ۱۹۰7نجی ایلدهکی
بریتانیال 
ینین
منافع بؤلگهسینه گئری دؤنمگه راضی اول بیلرلر .یگانه آلترناتیو آمریکا یاردیم 
قلری بارهده اشاره
یلر آرتیق هر یول ال آتاجا 
یدیر .بوندان باشقا ،ایرانل 
چاتدیریلماس 
توزیر و وزیر خارجه مسکووا گئتمک ایستهییرلر .اونلرین لوکال
بلر .نخس 
وئرمگه باشلیی 
قلر اوغورسوزلوقل نتیجهلندی .آرتیق
قلری بوتون دانیشی 
اساسدا شوروی ایله آپاردی 
تلری گؤندرمکدن باشقا چارهلری
مطبوعاتدا دا درج اولونان تکرار ـ تکرار یازیلمیش یادداش 
تلردان بیری
یلرین حقلی اولدوغونو گؤسترن فاک 
یوخدور .بو مرّکب مسألهده عصیانچ 
فلر ده قبول ائدیرلر
یدیر .حّتی مخال 
بودور کی ،خلق دوغریدان دا مرکزی حاکمّیتدن ناراض 
نلرداکی مدیرلری ظلم و رشوتخورلوقل مشغول اولماقل
کی ،مرکزی حاکمّیتین استا 
ینین منافعینی قورویور .اگر
بلر 
یاناشی ،قره جماعتین گذرانینا باخمیر و ایری تورپاق صاح 
ینین ترکیبینه داخل
ینین شورو 
نلر 
نین شمال استا 
کله ایرا 
ل اولونمازسا ،تئزلی 
مسأله ح ّ
۱
تل یاناشی بیرنس مسکو رادیوسوندان ائشیتدی
اولماسینی گؤزلهیه بیلریک« .بو معلوما 
بلر .تهران و مسکو
نین قیرخا قدر شهرینی اله کئچیری 
تلر آذربایجا 
کی ،آرتیق دموکرا 
ینین اورتالریندا
تلری ایله تانیش اولدوقدان سونرا دسامبر آی 
ینین معلوما 
تلر 
سفار 
نلری( وزیر خارجه بیرنس هیجانل آغائوه خبر وئردی کی ،شوروی جنوبی
) اذرین سو 
آذربایجانی نظارتده ساخلماق ایستهییر» .نیویورک تایمز« آمریکا اجتماعّیتینه ایران
ینین بو حرکاتیندان
ینین پایتختی اولن تبریزی ایتیردیگینی بیلدیریردی .شورو 
آذربایجان 
ییه دایهلیک ائتمکدن
غضبلهنن پرزیدنت هاری ترومن وزیر خارجهیه یازیب» :من شورو 
یورولموشام« ۲.ایران حکومتی وزارت خارجهنین مسکو مشاورهسینده وضعّیتین اونون
.ـ  ّIbid, p. ۴۹۶ ۴۹7ـ
 James Chace. Acheson. The Secretary of State Who Created the American World.ـ
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ل ائدیلمهسینه امیدینی ایتیرمهمیشدی .دسامبرین  ۱5ده ) ۲۴آذر( ایران
خیرینه ح ّ
ینین مسکودا اولدوغو وقتده آمریکا ،بؤیوک بریتانیا و
حکومتی اوچ اؤلکهنین وزیر خارجهلر 
یسینی تعجیلی
ینین ایران اراض 
تدا متفق اوردولر 
ییه عنوانلدیغی یادداش 
اتحاد شورو 
نلرین
تدا گؤرسهدیلیردی کی ،خارجی قشو 
اولراق بوشالتماسینی خواهش ائتدی .یادداش 
یسینده آزاد حرکت
ینین اؤز اراض 
یسینده اولماسی ایران تهلکهسیزلیک قّوهلر 
اؤلکه اراض 
ائتمهسینه ،قایدا ـ قانون یاراتماسینا امکان وئرمیر ۱.دیپلوماتیک یازیشمالردان ح ّ
س
نل
کله ایالت متحدآمریکا تدریجًا ایرا 
ائدیلیردی کی ،آذربایجان مسألهسیندن استفاده ائتم 
نداکی حادثهلری شوروی
ثلری اله آلماغا چالیشیر ،جنوبی آذربایجا 
تلرده تشب 
مناسب 
للهنیردی .حادثهلرین گرگین
آذربایجانی ،بوتؤولوکده شوروی ایله علقهلندیرمگه می 
ینین اورتالری( تبریزه یئنی تعیینات آلمیش
نلریندا )دی آی 
ینین سو 
وقتینده ،دسامبر آی 
ینین تبریزدهکی باش کنسولو گؤی
آمریکا کنسولو روبرت روسو یازیردی» :شورو 
یلردان داها چوخ
یسی ایدی .او ،نظامی باشچ 
کلی کراسنی عصیانین الهامچ 
یخهلی 
سیاسی رهبرلیگه طلب اولن شهر فرماندهلرینه نظارت ائدیر و اونلرین ایشینی
ندان گلمیش مهاجر
صهسی شمالی آذربایجا 
یلرین چوخ ح ّ
ملهییردی .عصیانچ 
تنظی 
آدلندیریلن و بیر نئچه آی اّول تعلیم کئچمیش قوندارما دموکرات آدی وئریلمیش
صلردن عبارت ایدی ...انقلب ،البته کی ،اوغورلو اولدو و  ۱۹۴5نجی ایلین دسامبریندا
شخ 
)آذر  (۱۳۲۴تهران حکومتیندن تام مستقل ،روس اویونجاغی اولن »مختار آذربایجان
شوزیری جعفر
حکومتی« یارادیلدی ...انقلبین لیدری و یئنی یارادیلمیش حکومتین با 
یلو و بالجا بوغلو کیشی بیرینجی دنیا
پیشهوری ایدی .اللی یاشیندا اولن ،کیچیک بو 
۲
نداکی حرکاتین بوتؤولوکده
نین بیرینجی کمونیستی اولموشدو« .آذربایجا 
محاربهسی ایرا 
کمونیسمین ایاغینا یازیلماسی گنیشلهنن مّلی حرکاتا قارشی مبارزهنی ،غربین بؤیوک
یدن
ینین اونا قارشی بیرلشمهسینی آسانلشدیریردی .باخمایاراق کی ،شورو 
تلر 
دول 
کله
یاردیم آلن آذربایجان مّلی حکومتی خصوصی مالکیتی توخونولماز اعلن ائتم 
یلر اوچون جنوبی
س ائدیلهجک مسافه ساخلییردی .آمریکال 
مله اؤزی آراسیندا ح ّ
کمونیس 
ینین اولدوغونو قاباریق گؤرستمک جهدلری ایرانی تأثیر
ندا کمونیست تهلکهس 
آذربایجا 
آلتیندا ،نظارتده ساخلماق واسطهسینه چئوریلیردی .آذربایجان مّلی حکومتی یاراندیقدان
بئش گون سونرا آمریکانین سیاسی دایرهلرینه یاخین اولن »تایم« مجّلهسی  ۱7دسامبردا
ینین اوستونده محمدرضا شاهین عکسینی
ینین جلد 
) ۲۶آذر( چیخان  ۲5نجی نومرهس 
نین شاهی .اونون قدرتلی
چاپ ائتمیشدی .عکسین آلتیندا بو سؤزلر یازیلمیشدی» :ایرا 
یدا
شلر« .ایچریده ایسه ایران حّقینده وئریلن گنیش یاز 
تلری نفتی اوچون سوسام 
دوس 
ینین تبریزدهکی
یدان گلمیش جعفر پیشهور 
جوان شاه مدح ائدیلیردی .وقتی ایله باک 
1

ـ - A.H.Hamzavi. Persia and the Powers. An Account of Diplomatic Relations, 1941
York, Melbourne, Sydney,p. 97.ـ ۱۹۴۶. London, New
2
ـ  The “Middle East” Journalـ  Robert Rossow. The Battle of Azerbaijan, 1946.ـ
Winter, 1956,p. 18.
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یدا استفاده ائدیلن
حادثهلرین شاهین حاکمّیتی اوچون تهلکه یاراتدیغی وورغولنیردی .یاز 
یسینه آلینمیش
نین شمالیندا دایره ایچر 
خریطه ده سیاسی باخیمدان ماراقلی ایدی .ایرا 
ینین اوزهرینده دایانمیش اوراق ایله
یسینداکی آذربایجان دستهسی باک 
ینین اشاغ 
آراز چای 
احاطهیه آلینمیشدی ۱.همین »تایم« مجّلهسی دسامبر آیینداکی سونونجو نومرهسینده
ینین ایکینجی هفتهسی( ایرانی بو اوراقدان »خلص ائتمک« ایستهین شخصی
) دی آی 
یدان دا آز آمریکا رئیس جمهوری هاری ترومن ایدی.
ایلین آدامی اعلن ائتدی .بو  ۸آ 
ینین اوستونده آتوم گؤبهلگی تصویر
اونون مجّلهنین جلدینده چاپ اولونموش شکل 
ینین
نلرینده وزارت خارجهنین اورتا شرق بؤلمهس 
ائدیلمیشدی ۲.بحرانلی دسامبر گو 
رهبری هارولد ماینور حادثهلری تحلیل ائدهرک بئله بیر دوزگون نتیجه چیخارمیشدی:
ینین مسکو مشاورهسی باشلندیقدان
نین یگانه امیدی آمریکادیر« ۳.خارجه وزیرلر 
»ایرا 
نه یازیردی:
یدهکی آمریکا سفیری هاریم 
سونرا وزیر خارجهنین معاونی دین آچسون شورو 
» ایران سفیری وزارت خارجهیه زنگ ائدهرک ،هیجان و حّدتله دئدی کی ،اونون حکومتی
نین طالعی کیمی
ینین آذربایجا 
یلرین ده طالع 
شوروی نظارتی آلتیندا اولن باشقا اراض 
اولماماسی اوچون یالنیز آمریکانین کؤمکینه امید ائدیر .او علوه ائتدی کی ،ایران شوروی
نظارتی آلتیندا اولن قالن بؤلگهلری ده ایتیرسه ،محو اولر« ۴.دوغوردان دا ،آز سونرا
یدن معلومات گلدی کی ،تبریزدهکی شوروی کنسولو کراسنی و
نداکی سفیر میور 
تهرا 
ندا
یلر کی ،خراسا 
کنسولخانانین بیر نئچه کارمندی تعلیماتلندیریلراق مشهده گؤندریلد 
نلر 5.داها سونرا آچسون
نداکینا بنزر اوغورلو دموکراتیک حرکت تشکیل ائتسی 
دا آذربایجا 
نه بئله چاتدیریردی» :او،
تلیغینی هاریم 
ینین بوتون دنیانین طالعیندن ناراحا 
ایران سفیر 
ینین منافعیندن بحث ائدیر .چونکی
نین دگیل ،بوتون دنیا تهلکهسیزلیگ 
یالنیز ایرا 
آذربایجان حرکاتی تورکیه و باشقا یاخین شرق اؤلکهلرینی احاطه ائده بیلهجک حادثهلر
لین
یدیر .او دوام ائتدی کی ،اگر بیر اؤلچی گؤتورولمزسه ،سازمان مل 
ینین ایلک 
زنجیر 
یسی کیمی هئچ بیر اهمّیتی قالماز .منچوری ،حبشه و
دنیادا صلحون و عدالتین تأمیناتچ 
۶
ینین ایلک آتشی اولر«.
مونیخ حادثهلری تکرارلنار .آذربایجان اوچونجو دنیا محاربهس 
نه گؤندریلن بو تلقرام داها چوخ مسکودا اولن وزیر خارجه
شبههسیز کی ،سفیر هاریم 
سی معلوماتلندیرماق اوچون ایدی .دوغرودان دا ،ائله بیرنس مسکودا اولندا ،دسامبر
بیرن 
ینین  ۲۰ده ) ۲۹آذر( »ایزوستیا« غزئتینده ایکی نفر گرجی آکادمیکین امضاسی ایله
آی 
بلریمیز حّقینده« گنیش یازی درج ائدیلدی .تورکیهنین شرق
» بیزیم تورکیهیه قانونی طل 
تلرینه قارشی محاربهنین سونوندا ایرهلی سورولن ارمنی اّدعالرینا گرجی اّدعالری دا
ولی 
 ۱ـ »تایم« ۱7 ،۱۹۴5 ،دسامبر ۲۶)،آذر  (۱۳۲۴ص ۲۸ .ـ .۳۳
۲ـ »تایم« ۳۱ ،۱۹۴5 ،دسامبر ) ۱۰دی .(۱۳۲۴
3
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نلیگیندن
بلرین »ایزوستیا« غزئتینده درج ائدیلمهسی مسألهنین دری 
علوه ائدیلدی .طل 
ندا سفیر میوری واشینقتون
خبر وئریردی .وزیر خارجهلرین مشاورهسی آچیلن گون ایرا 
نداکی روسیه
واسطهسی ایله مسکووا  ،بیرنسه اشاغیداکی معلوماتی گؤندردی» :تهرا 
ینین رهبری ماینورون و آمریکا سفارتی
سفیرینی وزارت خارجهنین اورتا شرق بؤلمهس 
نین  ۱۴ـ  ۲۴دسامبر ) ۲۳آذر ـ  ۳دی(
ینین معاونی کاپیتان قاقاری 
نظامی آتاشهس 
تاریخینده تبریزه سفر ائتمهسینه اجازه وئرمهدی .اونلر تبریزده بیر نئچه هفته عرضینده
یلر .بیزه
تجرید وضعّیتینده قالن کنسولوغوموزا رابطهنی قورماق مقصدی ایله گئدهجکد 
تبریزه گئتمگه اجازه وئریلمهدی و بونا هئچ بیر سبب ده گؤرسهدیلمهدی ...وزیر خارجهمیز
تلری خبردارسیزلیق
یدیر .چونکی اگر اونلرین حرک 
بوتون بونلری مولوتوفا بیان ائتمهل 
ینین سفارتیمیزین فّعالیتینه مانع اولمالرینی دوام ائتدیرمهلری ایله
قالرسا ،بو ،شورو 
۱
نتیجهلهنه بیلر«.
ینین رسمی مذاکرهیه
خارجه وزیرلر مشاورهسی آچیلن گون مولوتوف ایران مسألهس 
یلیق الده ائدیلدی کی ،بو مسأله غیررسمی سوّیهده
چیخاریلماسینا امکان وئرمهدی .راض 
مذاکره ائدیلسین .دسامبرین  ۱۸ده ) ۲7آذر( بریتانیا وزیر خارجهسی بئوین مولوتوفا
نلر .اونون
تکلیف ائتدی کی ،آذربایجان مسألهسی ایله باغلی فکر مبادلهسی ائتسی 
نداکی سیاسی پروسهلری چوخ ماراقل ایزلهییردی.
فکرینجه ،انگلیس اجتماعّیتی ایرا 
ندا باش وئرن مّلی ـ
ینین آذربایجا 
مولوتوف ایسه جواب اولراق بیلدیردی کی ،شورو 
دموکراتیک حرکاتا هئچ بیر مداخلهسی یوخدور ..عین زماندا ،او علوه ائتدی کی ،بو حادثه
ندان چیخاریلماسینا گلینجه ،مولوتوف
نلرین ایرا 
تمامیله داخلی مسألهدیر .خارجی قشو 
یلیغا گلیندی .یئنیدن بو
نده مذاکره ائدیلدی و راض 
دئدی کی ،مسأله پوتسدام و لند 
مسألهیه قئییتماغا هئچ بیر سبب یوخدور .دسامبرین  ۱۹دا ) ۲۸آذر( شوروی وزیرلر
قلر زمانی بیر چوخ
ینین صدری استالین بیرنس و بئوینی قبول ائتدی .دانیشی 
شوراس 
نلردا قید ائدیلن
فون یاخی 
مسألهلرله یاناشی ،آذربایجان مسألهسینه ده توخونولدو .مولوتو 
قلر زمانی استالین طرفیندن ده مدافعه ائدیلدی .عین زماندا ،استالین
فکرلری دانیشی 
یلیک
ییه قارشی دشمن موضعینده دورور .بو دشمنچ 
بیلدیردی کی ،ایران حکومتی شورو 
نلرینه تخریبات تشکیل ائده بیلمهسی تهلکهسینی
یداکی نفت معد 
نین باک 
اؤزونو ایرا 
ندا ساخلماقدا دوام ائدیر .بیز سیزی امین
بله ،شوروی اوردولرینی ایرا 
دوغورور .بو سب 
ینین ایران اوزهرینده هر هانسی بیر اراضی و یا باشقا اّدعاسی یوخدور.
ائدیریک کی ،شورو 
ندان
ینین تهلکهسیزلیگی تأمین اولوندوغو وقت شوروی اوردولرینی ایرا 
نلر 
باکی نفت معد 
نین باکی
شلرینه هئچ بیر ماراق گؤرستمهیهجک ۲.ایرا 
نین داخلی ای 
چکهجک و ایرا 
اوچون نه درجهده تهلکه یارادا بیلهجگینی آراشدیرماق مقصدی ایله وزیر خارجه
 Ibid, p. 499.ـ
,ـ York and London.1947, p. 118 ۱۲۱ـ  James f.Byrens. Speaking Frankly.Newـ
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ینین
ینین فکرینی سوروشدوقدا ،میوری بیلدیرمیشدی» :شورو 
نداکی آمریکا سفیر 
تهرا 
نلری اوچون تهلکه تشکیل ائدیر« شرحی حّدیندن آرتیق
یلر باکی نفت معد 
»ایرانل 
بله مسألهیه چوخ جّدی یاناشمالرینی آنلماق چوخ
ینین بو سب 
سسیزدیر و شورو 
اسا 
ینین دوام ائتدیگی دؤردونجو گونده ایران آذربایجان
ندیر« .مسکو مشاورهس 
چتی 
لین مذاکرهسینه چیخاراجاغی ایله باغلی مسکو ،لندن و واشینقتونا
مسألهسینی سازمان مل 
ینین
نله گؤروشدن سونرا بیرنس آذربایجان مسألهس 
پروتست گؤندرمیشدی ۱.استالی 
یلیگینه تام
ینین ضرور 
لده مذاکرهیه چیخاریلماس 
آغیرلشدیغینا و مسألهنین سازمان مل 
امین اولدو .دسامبرین  ۲۰سینده ) ۲۹آذر( او ،مسکوداکی سفیر هاریمن واسطهسی ایله
ییه چاتدیردی .اورادا
نداکی سفیر میور 
ایران حکومتینه اولن توصیهلرینی تهرا 
توزیره سؤیلهیین :سیز
دئییلیردی» :خواهش ائدیرم ،غیررسمی و گیزلی شکیلده نخس 
یلر طرفیندن فورمالشدیریلن
کله آذربایجانل 
توصیه ائدیرسینیز کی ،ایران حکومتی تئزلی 
ینین
بلرده آذربایجان )تورک( دیل 
تلره گئتسین .خصوصیله ،مکت 
بلری قاباقلیان گذش 
طل 
یسینه اویغون اولراق ایالت
فارس دیلی ایله برابر اؤیرهنیلمهسی و ایران قانون اساس 
ینین دوغرو اولدوغونو دوشونورم .دئیه بیلرسینیز کی،
کلر 
ینین یارادیلماسی ایست 
نلر 
انجم 
ینین ائله اّولجهدن ده موجود
ینین بو استقامتده آددیم آتماق ایستگ 
سیز ایران جکومت 
نین حاکمّیتینه ضّد اولمایان شکایت زمینهسینی یوخ ائده
اولدوغونو بیلیرسینیز و ایرا 
ینین واجب اولدوغونو دوشونورسونوز .طبیعی
کله آتیلماس 
بیلهجک هر جور آددیمین تئزلی 
ملرین
یسینی آلماق اوچون بئله آددی 
ینین قارش 
نین آیری بیر اؤلکه اولماس 
کی ،آذربایجا 
ندا مختار حکومت
توزیره آچیقلیین کی ،سیز اونا آذربایجا 
ندور .نخس 
آتیلماسی ممک 
قورولماسینا راضی اولماسینی تکلیف ائتمیرسینیز .قید ائدین کی ،بونلری توصیه ائتمکده
یسیندا حقلی اولدوغونو و ایران
نین سازمان ملل و دنیا اجتماعّیتی قارش 
مقصدینیز ایرا 
قلرینی
ینین اؤلکهنین هئچ بیر حادثهسینده خلقین قانون اساسی وئرن حقو 
حکومت 
۲
یلیک ائتمهدیگینه اینامی تأمین ائتمکدیر« .بو
الیندن آلمادیغینا و آیری ـ سئچک 
یلری
توزیر حکیمی آمریکال 
فلرین عکسینه اؤزی ده آذربایجانلی اولن نخس 
تکلی 
ایناندیرماغا چالیشیردی کی ،گویا ،آذربایجان خلقی هئچ وقت آذربایجان )تورک( دیلینی
اؤز دایمی و مّلی دیلی سایماییب ،بو دیلی مغول اشغالی زمانی خلقه زورل اؤیرهدیلدیگینی
شلردا اشتراک ائتمیر .ایکی ایل
یسی اغتشا 
دوشونور .او اّدعا ائدیردی کی ،آذربایجان اهال 
ندا هئچ کیمین تانیمادیغی دموکرات لیدری بوتون عمرونو
بوندان اؤنجهیه قدر آذربایجا 
یلری ساییل
شلری خلقین تمثیلچ 
یدا یاشامیشدیر .گویا ،اونا گؤره ده اونون امکدا 
باک 
ینین
توزیر آمریکا وزیر خارجهس 
بیلمزلر .لکن بئله دوشونمگینه باخمایاراق ،نخس 
ملر آتیلدیغینی بیلدیردی .بونل
فلرینی قبول ائتدیگینی و بو استقامتده بیر سیرا آددی 
تکلی 
ندا یارادیلمیش
نداکی آمریکا سفیرینه بیلدیردی کی ،اونون حکومتی آذربایجا 
بئله ،او ،تهرا 
 Nasrollah S.Fatemi. Oil Diplomacy. Powderkeg in Iran, p.279.ـ
: R.Cottam. Iran and the United States. Pittzburgh, 1988, p. 67, Foreignــ بـاخین

1
2

.ـ Relations of the US,1945,Volume VII, p. 504 5۰5

۱7۹

پارلمانی و حکومتی هئچ بیر شرطله قبول ائده بیلمز ،چونکی اونلرین هئچ بیر حقوقی
یلر طرفیندن
لل ایرانا کئچیب خارج 
اساسی یوخدور و اونلر قافقازدان غیرقانونی یو 
یارادیلمیشدیر .حکیمی قید ائتدی کی ،اونون حکومتی شوروی چکیلدیکدن سونرا
نداکی عصیانی سلح گوجی ایله یاتیرماق نّیتیندهدیر .ایران رهبرلری ایله
آذربایجا 
قلر بارهده وزیر خارجهیه معلومات گؤندرن میوری یازیردی» :من تکرارًا هم شاه ّ
ی
دانیشی 
نلر.
ل ائتسی 
توزیری تلسدیردیم کی ،آذربایجان مسألهسینی قان تؤکمهدن ح ّ
هم ده نخس 
یلردان عبارت بیر کمسیون یارادیب،
توصیه ائتدیم کی ،حکومتدهکی آذربایجانل 
۱
ینین  ۲۳ده )۲
نلر« .دسامبر آی 
قلر آپارماق اوچون تعلیمات وئرسی 
یلرل دانیشی 
عصیانچ 
دی( استالین یئنیدن بیرنسی ،بیر گون سونرا ایسه بئوینی قبول ائتدی .ائله همین گون
ینین شرفینه ضیافت وئریلدی.
تلرین خارجه وزیرلر 
هله کی ،متفق حساب ائدیلن دول 
نداکی بریتانیا سفیری بولرد دا
تلرده ایرا 
نده کئچیریلن بوتون گؤروش و ضیاف 
کرملی 
ینین سازمان
نله ایکینجی گؤروشده آذربایجان مناقشهس 
اشتراک ائتدی .بیرنس استالی 
لین ژانویه آیینداکی )دی ـ بهمن( اجلسیندا قالدیریل بیلهجگیندن ناراحت اولدوغونو و
مل 
بونون باش وئرمهمهسی اوچون مختلف تدبیرلرین گؤرولهجگینه امید بسلهدیگینی
ییه یاردیم
نین شورو 
سؤیلهدی .عین زماندا ،وزیر خارجه بؤیوک محاربه دورونده ایرا 
ییه دشمن مناسبت گؤرستمهسی
گؤرستدیگینی وورغولیاراق ،ایندی اونون اتحاد شورو 
یلشمادیغینی افاده ائتدی .مذاکرهلرین گئدیشینده استالین بیلدیردی کی،
ایله راض 
ینین سازمان ملله قالدیریلماسیندان قورخمور و اگر بئله اولرسا،
شوروی ایران مسألهس 
۲
هئچ کس ناراحت اولماسین» :بیز سیزی اوتاندیرماق اوچون هئچ نه ائتمهیهجهییک«.
ینین یئرینه یئتیریلمهسیندن راضی قالدیغینی بیلدیرن استالین
تهران بیاننامهس 
ینین کئچمیش ایران حکومتینه وئریلدیگینی ،ایندیکی
اعتماد و صمیمیت افادهس 
ییه قارشی
ییه قارشی دشمن موضع توتدوغونو و اهالینی شورو 
حکومتین ایسه شورو 
نین فکرینجه ،ایران حکومتی اؤز وظیفهلرینی
چیخیشا سوق ائتدیگینی وورغولدی .استالی 
یدیر.
یلیک سیاستینی دگیشدیرمهل 
ییه مناسبتده دشمنچ 
یئرینه یئتیرمهلی و شورو 
دسامبرین  ۲۴ده ) ۳دی( استالین طرفیندن قبول ائدیلن بریتانیا وزیر خارجهسی بئوین
ل ائتمک
تلشدیکدن سونرا آذربایجان مسألهسینی ح ّ
آمریکا وزیر خارجهسی ایله مصلح 
مقصدی ایله انگلیس ـ آمریکا ـ شوروی کمسیونونون یارادیلماسی بارهده لیحهنی شورای
فلرینه گؤره ،ایران حکومتینه توصیه
نین صدرینه تقدیم ائتدی .بریتانیا تکلی 
وزیرا 
ینین ایشینی یئنیدن قورسون ،آذربایجان )تورک( ،کرد،
نلر 
ائدیلیردی کی ،ایالت انجم 
نین
للری کیمی اؤیرهنیلمهسینی تأمین ائتسین .بئوی 
ینین مّلی آزلیق دی 
للر 
عرب دی 
ینین کئچیریلمهسینی مشاهده
یلر 
نلری سئچک 
فکرینجه ،بیرگه کمسیون ایالت انجم 
ائتمهلی ،عین زماندا ،اوردولرین گئری چکیلمهسی مسألهسینی آراشدیرمالی و اوچ متفق
 Ibid, p. 509.ـ
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دولته اؤز اوردولرینی گئری چکمک بارهده توصیهلر وئرمهلی ایدی .بریتانیا سیاسی
نین
کله آرتیق باش وئرمیش فاکت اولن آذربایجا 
دایرهلری بو پلنی حیاتا کئچیرم 
ینین نظارتینه سالماق مقصدی گودوردو.
ینین یاردیمی ایله ایران حکومت 
مختارّیتی شورو 
ینین
ینین قبول ائدیلمهس 
فلر 
نله گؤروشده بریتانیا تکلی 
ایلک آددیم اولراق استالین بئوی 
فلری اؤیرهنیلمک اوچون شوروی وزارت خارجهسینه
نلوگونو سؤیلهدی .بریتانیا تکلی 
ممک 
وئریلدی .حّتی دسامبرین  ۲۶دا ) 5دی( بئوین تکلیف ائتدی کی ،لیحه اوزهرینده
شلری قبول ائدیلسین و کمسیون یارادیلماسی بارهده سازش
ینین بوتون دوزهلی 
شورو 
ینین اجتماعی رأیه
للیغی ،عین زماندا ،کارگر حکومت 
نین بو فّعا 
یلشدیریلسین .بئوی 
راض 
ندا مّلی
بیگانه قالمادیغینی نمایش ائتدیرمک کاراکتری داشیییردی .جنوبی آذربایجا 
نداکی حادثهلری دّقتله ایزلهییردی.
حکومت قورولدوقدان سونرا بریتانیا اجتماعی فکری ایرا 
یزادهنین مسکو مشاورهسی باشلناندان سونرا
ندهکی ایران سفیری سیدحسن تق 
لند 
یایدیغی بیانات بریتانیا سیاسی دایرهلرینه و اؤلکهدهکی اجتماعی رأیه معّین قدر تأثیر
تلر او درجهده
ندان آلینان سون معلوما 
گؤرستمیشدی .اورادا دئییلیردی» :ایرا 
یدیر کی ،ایندی خارجده یاشایان هر بیر ایران تبعهسی و بوتون خلق
هیجانل 
چطرفلی
یدیر .او 
بلیک جهدلرینه قارشی اؤز حّدتینی بوتون دنیایا چاتدیرمال 
تجزیهطل 
ینین
تلرین امضالدیغی تهران بیاننامهسی ایران شاهنشاه حکومت 
مقاوله و بؤیوک دول 
ینین
قلردن بیر 
قلرینا حرمتی تأمین ائدیر .لکن متف 
اراضی بوتؤولوگونو و حاکمّیت حقو 
کلرین پوزولماسینا
چطرفلی مقاوله اوزره عهدهلی 
شلرینه مداخلهسی او 
نین داخلی ای 
ایرا 
نین آیریلماسی حّدینه
تلریندن اولن آذربایجا 
نین مهم ایال 
گتیریب چیخاریب .مداخله ایرا 
لین
قلرین امکداشلیغینی تأمین ائتمک مقصدی ایله سازمان مل 
گتیریب چیخاریب .خل 
سف و هیجان
قورولدوغو آندا ،بو تشکیلتین عضولریندن بیری اولن ایران خلقی آجی تأ ّ
ینین اطرافینا سدلر
صهسیندن بیر 
ینین مهم ح ّ
ایچیندهدیر .او ،آیدین گؤرور کی ،اؤلکهس 
بلری قانون
قلر ،پردهلنمیش آیریلماق طل 
چکیلیر ،مختلف فرمدا تظاهر ائدن فیریلدا 
ینین بو فرمدا
تلرین عهدهلیگ 
یلی حاکمّیته قارشی یؤنهلمیشدیر .بؤیوک دول 
اساس 
نین اراضی بوتؤولوگونه و حاکمّیتینه گوبودجاسینا قصددیر ،عین
پوزولماسی نهاینکی ایرا 
یسی اولن
یلر بئله حساب ائدیرلر کی ،بو ،مقاولهنین اوچونجو اشتراکچ 
زماندا ،ایرانل 
یزادهنین فکرینجه،
ینین پوزولماسی دئمکدیر .سیدحسن تق 
کلر 
بؤیوک بریتانیانین عهدهلی 
نین
چطرفلی مقاولهنین ایرا 
بؤیوک بریتانیا هم شوروی ایله بیرلیکده ،هم ده آیریلیقدا او 
یدیر .بریتانیادا قید
تله یاناشمال 
پلرینه حرم 
اراضی بوتؤولوگونو تأمین ائدن پرنسی 
کلرینی یئرینه یئتیرهجگینه ،بؤیوک
یلر بریتانیانین اؤز عهدهلی 
ائدیلیردی کی ،ایرانل 
نین اراضی بوتؤولوگونه اولن شبههلی
ینین ایرا 
تلرین مسکو مشاورهسینده اتحاد شورو 
دول 
یلر مشاورهنین ایشینه
مناسبتینه سون قویولجاغینا امید بسلهییرلر .بو امیدله ده ایرانل 
مانع اولجاق کسکین شکایتدن چکینیرلر .لکن ایندی اجتماعی فکرده ،گویا ،آذربایجان
ینین باش توتموش فاکت اولماسی حّقینده بیر سیرا سهو تصورلر فرمالشیر
مختارّیت حرکت 
۱۸۱

ندا
نلرین حادثهلری دنیا اجتماعی فکرینه یئتیرمگی ضروری ائدیر کی ،آذربایجا 
و سون گو 
یلر طرفیندن غصب ائدیلمهسی هئچ بیر حالدا باشا چاتمیش فاکت
حاکمّیتین قیامچ 
نین جّد
تلرا و بریتانیا وزیر خارجهسی بئوی 
کیمی تقدیم ائدیله بیلمز ۱.لکن بو کیمی بیانا 
ـ جهدلرینه باخمایاراق ،سون آندا شوروی خارجه وزیری مولوتوف آذربایجان مسألهسی
نین دفعهلرله مسألهیه یئنیدن
بارهده مذاکرهلرین دوام ائتدیریلمهسینه اعتراض ائتدی .بئوی 
قئییتماسینا باخمایاراق ،مولوتوف بو مسألهنین رسمی گوندهلیکده اولماماسینا استناد
یسینی آلدی .او ،عین زماندا ،بئوینه
ینین قارش 
ینین بوتون جهدلر 
ائدهرک بریتانیا وزیر 
یلیغی اولمادان کمسیون قورول بیلمز ،همچنین اتحاد شوروی،
نین راض 
بیلدیردی کی ،ایرا 
حال حاضرده اونا قارشی دشمن مناسبت بسلهین ایران حکومتی ایله باغلی بئله بیر
قلری و خصوصیله ایران
ل ائتمک فکرینده دگیل ۲.بوتؤولوکده مسکو دانیشی 
مسألهنی ح ّ
نین
مسألهسی  ۱۹۴5نجی ایلین سونوندا )  ۱۳۲۴پاییزین سونوندا( پرزیدنت هاری تروم 
دّقت مرکزینده ایدی .وزیر خارجه بیرنس و سفیر هاریمن آذربایجان مسألهسی ایله باغلی
ینین
کله ،خارجه وزیرلر 
یلر ۳.بئلهلی 
ملی شکیلده پرزیدنتی معلوماتلندیریرد 
سیست 
ینین  ۱۶دان  ۲۶نا ) ۲5آذر ـ  5دی( قدر مسکودا کئچیریلن مشاورهسی جنوبی
دسامبر آی 
آذربایجان مسألهسی ایله باغلی هئچ بیر سند قبول ائتمهدی .دسامبرین  ۲7سینده )۶
دی( آمریکا خارجه وزیری بیرنس ،بیر گون سونرا ایسه بریتانیا وزیر خارجهسی بئوین،
لین
نداکی انگلیس سفیری بولرد مسکوی ترک ائتدی .مسألهنی سازمان مل 
هابئله ایرا 
مذاکرهسینه قالدیرماق اوچون ایران حکومتی مسکو مشاورهسیندن سونرا آمریکاین
کلر اولوب ـ اولمادیغی ایله ماراقلنیردی .بونو
کلی 
سیاستینده هر هانسی دگیشی 
نداکی ایران سفیری وزارت خارجهنین یاخین شرق و
قلشدیرمک اوچون واشینقتو 
دقی 
ینین مدیری جورج آلئنه مراجعه ائتمیشدی .سفیر بیلمک ایستهییردی:
آفریقا ادارهس 
قلرل باغلی آمریکاین ایرانا مناسبتینده
سین مسکودا آپاردیغی دانیشی 
» وزیر خارجه بیرن 
کلیک اولوبمو؟« آمریکانین یاخین شرق سیاستینی معّین ائدن آلئن
هر هانسی بیر دگیشی 
ییه گؤندردیگی
نداکی حادثهلرله علقهدار آمریکاین شورو 
خاطرلتدی کی ،آذربایجا 
لین بیاننامهسینی
تدا قید ائدیلدیگی کیمی ،آمریکا ایرانا مناسبتده سازمان مل 
یادداش 
ینین دگیشمهسی اوچون ائله بیر توتارلی اساس یوخدور.
اساس گؤتورور .اونون سیاست 
ینین دگیشمهدیگیندن ممنون اولماقل یاناشی بیلمک
حسین علء آمریکاین سیاست 
لین باش مجلسینه چیخارسا،
ایستهدی کی ،اگر ایران آذربایجان مسألهسینی سازمان مل 
کلهدیگینی آچیقجا بیان ائدرمی؟ آلئن بیلدیردی کی ،آمریکا
آمریکا اورادا ایرانی دست 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹۳ورق  ۱۲۸ـ .۱۲۹
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لدیر دوام ائتدیریر .بونو او) ۱۹۴۴ ،
کلهدیگینی ایکی ای 
نین حاکمّیتینی دست 
ایرا 
 (۱۳۲۳نجو ایلدهکی نفت مباحثهسینده و ایندیکی آذربایجان مسألهسینده آچیق ـ آشکار
گؤرستدی ۱.خارجه وزیرلرین مسکو مشاورهسینده ایران حّقینده هئچ بیر قرارین قبول
ائدیلمهمهسی اؤلکهنین حاکم دایرهلرینی حّدیندن آرتیق متأثر ائتدی .بیر چوخ روزنامهلر
یداکی
ینین قارش 
لین باش مجلس 
مسألهنین مذاکرهسینی تعجیلی اولراق سازمان مل 
یلیگینی اساسلندیرماغا باشلدی .مسکو مشاورهسی آمریکا و
اجلسینا چیخارماغین ضرور 
ندان چیخاراجاغینا امید بسلهین
ینین اؤز قشونون و ایرا 
بریتانیانین تضییقی ایله شورو 
ینین افلسی دئمک ایدی .مطبوعاتین حکیمی اوزهرینه
مالملک سیاست 
توزیر حکی 
نخس 
ینین چوخالدیغینی گؤرن
هجوما کئچدیگی بیر وقتده احمد قوامین حاکمّیته گلمک شانس 
یلر .بحرانلی
سیدضیا طرفدارلری سونونجویا قارشی گنیش تبلیغات آپارماغا باشلمیشد 
یلر کی ،اؤلکهده یارانمیش
دسامبر )آذر( سونوندا روزنامهلر بئله حساب ائدیرد 
قلی
یلی 
تلر کئچیرمگه و شوروی ایله قارش 
ل ائتمگه ،اصل اصلحا 
کلری ح ّ
نلی 
چتی 
یلشدیرماغا قادر اولن یالنیز بیر دولت خادمی واردیر.
تلری کؤکلی شکیلده یاخش 
مناسب 
او دا قوامالسلطنهدیر» .رعد امروز«  ۲۳دسامبر ) ۲دی( نومرهسینده احمد قوامین »دئیلی
ینین تام متنینی درج ائتمیشدی.
ینین مخبری ایله مصاحبهس 
تلقراف« انگلیس روزنامهس 
تلرین سهو سیاستی ایله علقهلندیریب
ندا یارانمیش بحرانی کئچمیش حکوم 
قوام ایرا 
نلشسه ،بونون سببینی ایندیکی حکومتین
گؤرستدی کی ،اگر بحران صاباح داها دا دری 
تلر
سهو سیاستینده آختارماق لزمدیر .اونون فکرینجه اگر اؤلکهده دموکراتیک اصلحا 
کئچیریلمزسه ،تهران حکومتی طرفیندن تعجیلی تدبیرلر گؤرولمزسه ،قارماقاریشیق
وضعّیت شمالدان جنوبا ،اؤلکهنین شرقینه و غربینه دوغرو یاییلجاقدیر .قواما گؤره ،بحرانی
ینین
للیگ 
ینین و مستق 
نین یوکسک منافع 
لغو ائتمگین بیرینجی و اساس شرطی ایرا 
ینین» :سیز نئجه فکرلهشیرسینیز،
مدافعه ائدیلمهسی ایدی» .دئیلی تلقراف«ین مخبر 
نداکی حادثهلری شوروی حکومتی تؤرتمیشدیر؟« سوآلینا جواب اولراق قوام
آذربایجا 
بلرینه
ینین قانونی طل 
یس 
دئدی» :مرکزی حکومتین سهو سیاستی و ایالت اهال 
یلیق یاراتمیشدیر .گؤرونور ،اگر خلق راضی اولسایدی،
تسیزلیک بوتون اؤلکهده ناراض 
دّق 
ینین
شلر اوچون زمینه اولمازدی« .اونا گؤره ،شمالداکی حادثهلرین باش وئرمهس 
اغتشا 
یلیغیندا آختارماق لزمدیر .اگر شوروی نمایندهلری بئله
اساس سببینی خلقین ناراض 
تلرده معنوی باخیمدان رغبت بسلهییرلرسه ،اونلرین فکرینجه ،بو ،دنیادا
حرک 
قلرین عمومی سیاستینه سؤیکهنیر.
تلنمیش متف 
ینین یاییلماسینا استقام 
دموکراس 
نل باغلی قوامی داها درین مسألهلره چکهرک
» دئیلی تلقراف« ین نمایندهسی آذربایجا 
سوروشدو» :سیز نئجه فکرلهشیرسینیز ،سلح پایلنماسینی و اوردولرین شمال
کئچمهسینی قدغن ائتمک معنوی یاردیم کیمی باشا دوشوله بیلرمی؟« بو سوآلی
جوابلندیرارکن قوام هئچ بیر مسئولیت داشیمادیغینی و هئچ بیر رسمی راپورتا تانیش
 Foreign Relations of the US, 1945, Volume VII, p. 514.ـ
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اولمادیغینی بیلدیرهرک دئدی» :بیلمیرم بو شایعهلر نه قدر دوغرودور ،لکن مباحثهسیزدیر
کی ۱۳۲۰ ،نجی ایلین شهریوریندن سونرا گیزلی شکیلده خلقین ،او جملهدن
نلرا علوه اولراق یئنی سلح دوشموشدور«.
یلرین او وقته قدر الینده اول 
آذربایجانل 
کله باغلی مسألهنی شرح ائدرکن قوام ایران سیاسی دایرهلری اوچون
شمال اوردو گؤندرم 
بیر قدر گؤزلهنیلمز جواب وئردی .او دئدی» :اگر من حاکمّیتده اولسایدیم آذربایجانا اوردو
قسئوهر آداملردان عبارت نماینده هیأتی گؤندرهردیم
نپرور و آزادلی 
گؤندرنه قدر مّلی وط 
۱
ل ائتسین« .خارجی سیاست مسألهلرینه گلدیکده قوام
لل ح ّ
کی ،مسألهنی دینج یو 
یطرف سیاسته اوستونلوک وئردیگینی ،شوروی ایله ایندیکی گرگین
موازنهلشدیریلمیش ب 
ینین
نالملل سیاستده موازنهنین پوزولماس 
ینین ،بی 
تلرین حکومتین سهو سیاست 
مناسب 
نتیجهسی اولدوغونو وورغولدی .آذربایجان مسألهسی قوامالسلطنهنین حاکمّیته گلیشی
ینین
اوچون شرایط یارادیردی (۱۳۲۴) ۱۹۴5 .نجو ایل دسامبرین سونوندا )دی آی 
ینین ارخهسیندان آچیق ـ آیدین گؤرسهنیردی .رضا
للری( حاکمّیت اونون قره عینک 
اّو 
تلیق و
خلری اوچون اونو دموکرا 
شاه دورونده دولت ایشیندن کناردا قالماسی بیر چو 
ینین فکرینجه دئسهک،
آزادیخواهلیق نشانهسینه چئویرمیشدی .سیدجعفر پیشهور 
مالملک سون دفعه ایش باشینا گتیریلنده معّین بیر نقشینی اجرا
چوروموش و اریمیش حکی 
کله قوامالسلطنه و یا باشقا مقتدر مرتجع بیر شخصین حاکمّیته گتیریلمهسی اوچون
ائتم 
ینین  ۳۰دا ) ۹دی  (۱۳۲۴مجلس
کؤرپی رولونو اویناییردی ۱۹۴5 .نجی ایلین دسامبر آی 
ینین آرتیق اجلسیندا نماینده تهرانچی رئیس مجلسه حکومتین افلسی بارهده
شورای مّل 
نداکی حادثهلرله اوز به اوز دایانان
تل مراجعه ائتمیشدی .اونون فکرینجه ،آذربایجا 
بیانا 
۲
تسیزدیر .بئله
یسیندا فّعالی 
حکیمی حکومتی اؤلکهنی بوروموش عمومی بحران قارش 
ل ائتمک
یلر زمینهسینده احمد قوامین آذربایجان مسألهسینی صلح یولو ایله ح ّ
چاغیر 
بائدیجی گؤرونوردو .لکن لپ اّولدن قواما مناسبتده
خلری اوچون جل 
وعدهلری چو 
شوروی ایله سیدجعفر پیشهوری آراسیندا فکر آیریلیغی وار ایدی .او یازیردی:
» قوامالسلطنهنی بیز همیشه مرتجع بیر آدام کیمی تانیدیغیمیزدان اونون آزادیخواهلرا
خصوصًا حزب تودهیه اؤزونو باغلماسینی شیطنت و حیله حساب ائدیریک .اونون
نین غیرتلی
للری بیز اونودا بیلمزدیک .آذربایجا 
کئچمیشده اوینادیغی ارتجاعی رو 
نین حیله ایله باشینی کسدیریب اونون
یخان پسیا 
آزادیخواه افسرلریندن کلنل محمّدتق 
نی اتابک پارکیندا محاصره ائدیب ،اونون
جسدینی بئله قبردن چیخاتدیران ،ستارخا 
اؤلومونون مقدمهسینی حاضرلیان ،نهایت ۱۳۲۳ ،نجو ایل آذرین  ۱7ده تؤرتدیگی قانلی
کلردن اولوب همیشه ارتجاعی ساخلماق اوچون
حادثهلرله برابر اونون شخصًا بؤیوک مال 
۳
چالیشدیغینی بیز بیلمهمیش دگیلدیک«.
 ۱ـ »رعد امروز« ۲ ،۱۳۲۴ ،دی.
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹۳ورق .۴۸
 ۳ـ سیدجعفر پیشهوری .ایران آذربایجانی دموکراتیک حرکات تاریخی .بیرینجی جلد ،باکی) ۱۹۴7 ،
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ینین
یسی )  ۱۳۲۴دی آی 
کله ۱۹۴5 ،نجی ایلین دسامبرین ایکینجی یار 
بئلهلی 
نلشمیش ،خارجه
ندا حاکمّیت اوغروندا مبارزه کسکی 
یسی( دا تهرا 
بیرینجی یار 
یلیق الده ائدیلمهمیشدی.
نل باغلی هئچ بیر راض 
ینین مسکو مشاورهسینده آذربایجا 
وزیرلر 
نین ،لندن و واشینقتونون
نداکی حادثهلر تهرا 
عین ایله همین وقتده جنوبی آذربایجا 
گؤزلهدیگیندن داها سرعتله جریان ائدیردی.

(۱۳۲۶ص . ۱۹۴
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دوققوزونجو فصل

جنوبی آذربایجان مّلی حکومتی:
للیک آراسیندا
تله مستق 
مختاری 
 ۲۱آذردن سونراکی اون گون عرضینده بوتون آذربایجان اوزره اوردونون ،ژاندارمین،
پلیسین و کارمندلرین یئنی حکومته تابع ائدیلمهسی باشا چاتدیریلدی .مّلی مجلسین قبول
للشدیریلمهسی ،نظامی خلق
ینین تکمی 
ائدیلمیش پروقراما اویغون اولراق دولت دستگاه 
ینین یئنیدن قورولماسی استقامتینده
ینین یارادیلماسی ،اؤلکهنین بوتون حیات 
نلر 
قشو 
ملر آتیلدی .آذربایجان مختارّیت حرکاتی گون به گون عموممّلی پروسهیه
ایلک آددی 
للیغینی
چئوریلدی .حیاتین بوتون ساحهلرینده رفرملرین باشلنماسی خلقین سیاسی فّعا 
نلشن مّلی حرکات شوروی
ندا تدریجًا دری 
خیلی آرتیردی .بیر سؤزله ،جنوبی آذربایجا 
یلری آرازین شمالیندا اولن
طرفیندن حمایه ائدیلیر ،منطقهنین تورکجه دانیشان آذر 
شلریندان هئچ ده آز اولمایان کؤمک و مهربانلیق گؤروردولر ۱.جنوبداکی
آذربایجانلی قاردا 
ینین کارگر
بؤیوک حادثهلر دورونده هر ایکی آذربایجانا سیاحت ائتمیش بریتانیا پارلمان 
ندا( یاشایان
فراکسیونونون عضوی فیلیپ پرایس یازیردی» :بو ایالتده )جنوبی آذربایجا 
یسینده یاشایان
اهالی اؤز دیلینه ،دینینه و تاریخینه گؤره قونشو شوروی آذربایجان جمهور 
یدن هئچ نه ایله فرقلنمیر ...شوروی آذربایجانی اوکتوبر انقلبی دوروندن بری مدنی و
اهال 
تلرده من اورادا اولدوم و ایندی
ییه نایل اولوب .یاخین وق 
اقتصادی باخیمدان نهنگ ترّق 
ینین حیاتینی  ۳۳ایل اّوله ،سونونجو دفعه اورادا اولدوغوم دورده مقایسه
مسلمان اهال 
نلر بوتون حکومت
ائتمک امکانی الده ائتدیم ...ایندی من گؤردوم کی ،آذربایجانلی مسلما 
نلرین 75
مؤسسهلرینده ،معارف ادارهلرینده ،علمی و علمی تدقیقات مؤسسهلرینده ایشلهی 
للیک نتیجهسی بئلهدیر .من بورادا
فایضینی تشکیل ائدیرلر .شوروی ایله اّتفاقین  ۲5ای 
ینین
ینین )رنسانس( شاهدی اولدوم« .شوروی آذربایجان 
اینجهصنعتین حقیقی انتباه 
جوشقون اقتصادی و مدنی انکشاف زمینهسینده جنوبی آذربایجان اوچون جاذبه مرکزینه
چئوریلدیگینی پرایس حقلی اولراق تقدیر ائدیردی .اونون فکرینجه ،ایران آذربایجانی
للر آرتیق یوخدور،
یلری گؤروردولر کی ،شمالدا ،سرحدین او بیری تاییندا ایری فئودا 
کندل 
یلر اؤز
شلری گؤرولور ،کالخوزلردا تراکتورلر یئر اکیر ،کندل 
گنیش مقیاسدا سووارما ای 
یلر .ائله عین وقتده اونلرین یئری ابتدائی کوتانل
س ائدیرد 
ینین بهرهسینی ح ّ
امهگ 
مله گؤردوم .بوندان
شوخوملدیغینی ایرانا گئتمک اوچون سرحدی کئچرکن من اؤز گؤزلری 
نین دبدبهلی قصرلرینده یاشایان
ینین  5۰فایضینی تهرا 
للر 
علوه ،اونلر اؤز محصو 
ینین عضوی قید ائدیردی
یلر .بوتون بونلرا یاناشی ،بریتانیا پارلمان 
کلر اوچون آییریرد 
مال 
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للرینه سئوینمک اولماز .مقاوله
نین شمالغربیندهکی عم 
سلرین ایرا 
کی ،رو 
ندا ایندی دوام ائدن
ینین روحی و ماهّیتی پوزولوردو .لکن پرایسا گؤره ،ایرا 
کلر 
عهدهلی 
سیاسی رژیمه هئچ بیر آلترناتیو تکلیف ائتمهدن صرف حقوقی نقطة نظره استنادًا
یدیر؟ »ایندیکی وقتده قورخولو
سلری مقاولهنی پوزماقدا اتهام ائتمک نه درجهده منطق 
رو 
نیندا مختار اصلحاتچی رژیمی مدافعه
وضعّیت یارانیر ،بئله کی ،روسیه ایران آذربایجا 
یلر ایسه ،عین زماندا ،اؤلکهده ان قاتی مرتجع عنصرلری مدافعه
ائدیر ،بیز و آمریکال 
للرده تهران
ائدیریک« .اونون فکرینجه ،وضعّیتین بئله کاراکتر آلماسی اؤتن ای 
یدیر .نه انگلیس ،نه ده آمریکا اؤز
تلرا باشلماماسی ایله باغل 
ینین گنیش اصلحا 
حاکمّیت 
نپرست فّعالیتینه گؤره
نداکی مسئولیتدن کنارا چکه بیلمز .بیز آلما 
یخهسینی ایرا 
صهسی
نین داخلی وضعّیتینه گؤره مسئولیتین بیر ح ّ
کئچمیش شاهی دگیشدیردیک .ایرا 
بیزیم اوزهریمیزه دوشور .بیز اصلحات لیحهلرینی حیاتا کئچیرمگه حاضر اولمایان ایران
کله وضعّیتی خلص ائده بیلهریک .بو گئدیشده مسألهلرین
تلرینی مدافعه ائتمهم 
حکوم 
حّلینده روس نقطة نظری غالب گلهجک.
تین یارادیلماسی ایله
یسیندا مّلی حکوم 
» منچستر قاردین« غزئتیندهکی گنیش یاز 
ینین
سلرین بوراداکی سیاست 
نداکی حادثهلری تحلیل ائدن پرایس رو 
باغلی آذربایجا 
سلرین
نتیجه اعتباری ایله معمالی اولدوغونو دا احتمال وئریردی .او یازیردی» :رو 
حادثهلرین ایندیکی انکشافی زمینهسینده اوزاغا گئتمک نّیتینی یالنیز گمان ائتمک اولر.
نالملل سیاستین دیگر
نداکی سیاستی ،احتمال کی ،معّین درجهده بی 
اونلرین ایرا 
ینین قویروغونو آستاجا تاپدالماقدان
ساحهلرینده گذشت الده ائتمک مقصدیله بریتانیا شیر 
کلرینی اهمالجا یولماقدان خوشلنان کیچیک بیر اویوندور.
ینین تو 
و آمریکا قارتال 
یدیر .اگر بیز احتیاطلی
نداکی شرایط اونلر اوچون الوئریشل 
شبههسیزدیر کی ،شمالی ایرا 
اولماساق ،آنگلوساکسن اؤلکهلری دگیل ،روسیه اورتا شرقین گنیش مسلمان دنیاسیندا
نداکی
یسی اولجاق« ۱.گؤروندوگو کیمی ،جنوبی آذربایجا 
تلرین مدافعهچ 
اصلحا 
ینین
یلیق حرکات 
حادثهلره بوتون اورتا شرق اؤلکهلرینده بؤیوک احتیاج دویولن اصلحاتچ 
باشلنغیجی کیمی باخیلیردی.
ینین
تلرین یارانما پروسهس 
بلرین و یئنی دول 
 (۱۴) ۲۰نجی عصرده مّلی انقل 
بؤیوک اؤلکهلره سؤیکنمهسی ایستر گیزلی ،ایسترسه ده آچیق فرمدا تاریخًا سیناقدان
خلرینا آیدین ایدی .بؤیوک بریتانیا ،آمریکا و فرانسه اوروپا،
کئچمیش حادثهسی کیمی چو 
یلر .جنوبی
آسیا ،لتین آمریکا و آفریقادا بو استقامتده آرتیق خیلی تجربه توپلمیشد 
تین شوروی طرفیندن مدافعه ائدیلمهسی بونا بنزر بیر حادثه
نداکی مّلی حکوم 
آذربایجا 
ینین جنوبداکی مّلی پروسهلرده یاخیندان اشتراک ائتمهسی اونا
اولسا دا شوروی آذربایجان 
تلری
یئنی چالرلر وئریردی .تهران حکومتیندن فرقلی اولراق آذربایجان دموکرا 
یلر.
یدان ائدیلن یاردیما چوخ وقت خارجی حادثه کیمی باخمیرد 
باک 
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ملری،
تین ایلک آددی 
ینین اورتالریندا )آذرین آخرلری( مّلی حکوم 
دسامبر آی 
ینین مختلف
لل خلع سلح ائدیلمهسی اهال 
ینین دینج یو 
خصوصیله تبریز پادگان 
ینین احوال ـ روحّیهسینده بؤیوک تأثیر گؤرستمیش ،حکومتین و دموکرات
طبقهلر 
ینین نفوذونو خیلی آرتیرمیشدی .بحرانلی وضعّیتدن اؤز مقصدلرینی حیاتا
فرقهس 
کئچیرمک اوچون الوئریشلی مقام کیمی استفاده ائتمک ایستهین سویغونچولرین،
یلرین تجرید ائدیلمهسی ،شهرده قایدا ـ قانون حکم
اوغرولرین و دیگر جنایتکار عصیانچ 
ینین مهم اوغورو ایدی .حادثهلرین بئله
نلر 
سورمهسی یئنی فرمالشان مّلی حاکمّیت اورقا 
یلرینی راضی سالمیشدی .حّتی تبریز تجارت
دینج انکشافی تبریزین تاجر و صنایعچ 
ندان کؤچمک بارهده اولن
ینین صدری صدقیانی اعلن ائتمیشدی کی ،آذربایجا 
اوتاق 
اّولکی فکریندن دانیشیر و قرارا گلمیشدیر کی ،یئنی حکومتی مدافعه ائتسین .تبریزده بئله
تلر
نیندا قایدا یارادیلدیقدان سونرا دموکرا 
شایعهلر یاییلیردی کی ،گویا ،ایران آذربایجا 
کلر .حادثهلرین گئدیشی بارهده مسکووا معلومات وئرن میرجعفر باقروف
تهرانا هجوم ائدهج 
ینین کاتبی مئیوا آپریک صحبت زمانی
استالینه یازیردی» :تبریزدهکی آمریکا کنسولخاناس 
للر .لکن
ندا دموکراتیک حرکاتین علیهینه دگی 
بیلدیریب کی ،آمریکا دایرهلری آذربایجا 
۱
شلره آچیق مداخلهسیندن دقیق خبرداردیرلر«.
سلرین بو ای 
اونلر ،گویا ،رو 
شلر کمیسری یعقوبوف و
هله مسکودان جواب گلمهمیش میرجعفر باقروف داخلی ای 
شلره مسئول اولن
تهلکهسیزلیک کمیسری یئمئلیانوف ،واسطهسیله جنوبداکی ای 
ییئف ،میرزا ابراهیموف ،حسن حسنوف و ژنرال روسوفا تعلیمات گؤندری کی،
آتاکیش 
نلر .سندده گؤرسهدیلیردی» :ایستر نظامی ،ایستر
یلیک شرایطینه جّدی عمل ائتسی 
گیزل 
ییه« )میرجعفر باقروفا(
نیندا »استارش 
تلر واسطهسی ایله ایران آذربایجا 
سیویل تشکیل 
شلرا عملی یاردیم گؤسترهرکن
یلر یئرلی یولدا 
معلومات داخل اولموشدور کی ،بیزیم ایشچ 
حّدیندن آرتیق آچیق حرکت ائدیرلر .یولداش »استارشی« ضروری حساب ائدیر کی،
یلری خبردار ائدهک کی ،اونلر اؤزگه
سیزی و سیزین واسطهنیزله بوتون ایشچ 
یلیگینی
یلیگه رعایت ائتمگین ضرور 
قلرینی و جّدی سّر 
یسینده اولدو 
اراض 
تلرینی یالنیز
ینین حرک 
یس 
نلر .نظره آلماق لزمدیر کی ،هر بیر شوروی ایشچ 
اونوتماسی 
کلر و دیگرلری ده مشاهده ائدیرلر.
یلر ،تور 
سلر ،آمریکال 
یلر دگیل ،انگلی 
ایرانل 
تلر
شلرینده حّددن آرتیق آچیق اشتراکی ،مصلح 
شلرین ایران آذربایجانی ای 
یولدا 
وئرمهسی و دموکرات فرقهسینه ،پارتیزان دستهلرینه آچیق توصیهلر وئرمهسی قطعی
یدیر .یولداش »استارشی«
تلرینه گؤره ،حّتی زیانل 
شکیلده آرزواولونماز ،بیر چوخ جه 
یلیغی و
شلرل ایشگزار رابطهلرینده احتیاطل 
یلرین یئرلی یولدا 
تاپشیریب کی ،بیزیم ایشچ 
۲
نلر«.
یلیگی تأمین ائتمک اوچون بوتون اؤلچولری گؤتورسو 
گیزل 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
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ینین
ندا ایران اوردوسو و ژاندارم 
دسامبرین اورتالریندا ) آذرین آخرلرینده( آذربایجا 
یلر ژاندارمی خلع سلح ائدیب
یدا فدائ 
خلع سلح ائدیلمهسی باشا چاتماق اوزره ایدی .خو 
ینین ستادینی اله
 ۲۰۰قبضه تفنگ ۲ ،مسلسل ۲۰ ،مین فشنگ و ژاندارم گروهان 
علرینی قویوب تبریزه طرف قاچماغا
یلر .اهرده ژاندارم و اوردو اؤز موض 
کئچیرمیشد 
حلرینی
یسیندن  5۰نفر ژاندارم گئری دؤنوب اؤز سل 
باشلمیشدی .لکن اونلرین ایچر 
تلرا تحویل وئرمیشدی .اهرین پلیس رئیسی احمدی ایسه
للو اولراق دموکرا 
کؤنو 
تلرا تسلیم اولموش و آذربایجان حکومتینه خدمت ائتمک
للی شکیلده دموکرا 
کؤنو 
آرزوسونو بیلدیرمیشدی .اهرده  ۱۴7قبضه تفنگ ۲ ،مسلسل ۹ ،توپانچا ۴5۰۰ ،فشنگ۹ ،
ینین قبول
حلر 
ینین سل 
یلر طرفیندن مصادره ائدیلمیشدی .اردبیل هنگ 
آت فدائ 
للی اولراق پارتیزان دستهلرینه
بدا ایران اوردوسو کؤنو 
ائدیلمهسی باشا چاتمیش ،میاندوآ 
نشهرده وضعّیت بیر قدر آغیر کاراکتر آلمیشدی .مّلی حکومته
تسلیم اولموشدو .مشکی 
یزاده ،شاهسون طایفا
دشمنجهسینه مناسبتینه گؤره ژاندارم رئیسی اردبیلی ،بخشدار آرباچ 
نلر
یلیق ائدن عاقد امینی پارتیزا 
شلرینه باشچ 
لده هنگین کشفّیات ای 
یسی ،اردبی 
باشچ 
۱
یلر.
طرفیندن گوللـهلنمیشد 
دیگر یئرلردن فرقلی اولراق رضائیهده اوردو و ژاندارمین خلع سلح ائدیلمهسی بیر
نئچه گون یوباندی .شهردهکی هنگین فرماندهی سرهنگ زنگنه و ژاندارم رئیسی
یلر کی ،اونلر پادگانا سلحی یئره قویماق
نبخش اّولجه شوروی کنسولونا بیلدیرمیشد 
نوری 
یلر .لکن دسامبرین  ۱5ده ) ۲۴آذر( رضائیه هنگی شهرین
فرمانی وئرمگه حاضرد 
نلرا قارشی چیخارمیش و شهر
کلری پارتیزا 
کناریندا مدافعه موضعی توتموش ،تان 
تلرا قارشی تعقیب
یلر .شهر داخلینده دموکرا 
یلره آتش آچمیشد 
کناریندا دایانان فدائ 
ینین  5نفر عضوی ژاندارم طرفیندن
باشلنمیش ،آذربایجان دموکرات فرقهس 
گوللـهلنمیشدیر .بئله وضعّیتده رضائیهنین هجومل آلینماسی مصلحت بیلینمهمیشدی.
یدورمانی آرادان
لل خلع سلح ائتمک و قارش 
قرارا آلینمیشدی کی ،هنگی دینج یو 
قالدیرماق اوچون تبریزدن رضائیهیه نفوذلو آداملر گؤندریلسین ،هنگ فرماندهینه تأثیر
صلردن استفاده ائدیلسین ،کردلر
گؤرستمک مقصدی ایله یئرلی دینی و دیگر نفوذلو شخ 
ینین تهران و دیگر
نلر ،رضائیه پادگان 
هنگین خلع سلح ائدیلمهسینه یاخین بوراخیلماسی 
شهرلرله رابطهسی کسیلسین ،وضعّیتی نظارتده ساخلماق اوچون رضائیهیه علوه سلح و
یسیندن سئچیلمیش علوه قّوه گؤندریلسین .گؤرولن
یلری ایچر 
تبریزین سینانمیش فدائ 
ینین دا مقاومتی قیریلدی .دسامبرین  ۱۹دا ) ۲۸آذر(
تدبیرلر نتیجهسینده رضائیه پادگان 
نین
شهرده هنگین خلع سلح ائدیلمهسی باشا چاتدیریلدی .بونونل دا جنوبی آذربایجا 
تلرین
ندا دموکرا 
اساس شهر و یاشاییش منطقهلری حکومتین نظارتینه کئچدی .آذربایجا 
نداکی
غلبهسی ایله باغلی تبریزدهکی آمریکا کنسولو وزیر خارجهیه یازیردی» :آذربایجا 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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تلر طرفیندن نظارته آلینماسی ایله بیتدی«.
ینین دموکرا 
ووروشمالر رضائیه شهر 
نین بوتون
میرجعفر باقروف استالینه گؤندردیگی راپورتدا گؤرستدی کی ،آذربایجا 
ینین گؤزونده
شهرلرینده ،او جملهدن رضائیهده قایدا یارادیلماسی حکومتین نفوذونو اهال 
۲
خیلی یوکسلتمیشدیر.
ینین
ینین افسرلر 
دسامبرین  ۱۸ده ) ۲7آذر( باش وزیر پیشهوری  ۳نجو پیادا لشکر 
یسیندا باش وئرمیش حادثهلرین
ییغینجاغیندا چیخیش ائتدی ۶۰ .نفر افسرین قارش 
کاراکترینی ،مّلی حکومتین مقصد و وظیفهلرینی ایضاح ائدهرک افسرلری آذربایجان
صهسی ائله همین
حکومتی ایله امکداشلیغا دعوت ائتدی .آذربایجانلی افسرلرین بیر ح ّ
یلر.
قلرینی بیلدیرد 
ییغینجاقدا مّلی حکومتین رهبرلیگی آلتیندا ایشلهمگه راضی اولدو 
ینین باشا چاتماسی مناسبتی ایله تبریزده
ندا حاکمّیتین اله آلینماسی پروسهس 
آذربایجا 
مّلی حکومت فدائی دستهلرین غلبه رژهسینی کئچیردی .رژهده ایکی مینه یاخین فدائی
ینین بناسیندا آذربایجان خلق
اشتراک ائتدی .دسامبرین  ۱۹دا ) ۲۸آذر( تبریز شهر تیاتر 
قشونونون ییغینجاغی کئچیریلدی .ییغینجاقدا چیخیش ائدن خلق قوشونو مسئولونون
نین شهرلرینده برقرار ائدیلمیش نمونهوی
یلری تبریزده و آذربایجا 
معاونی غلم یحیی فدائ 
قایدا ـ قانونی بوندان سونرا دا قوروماغا ،آذربایجان مختارّیتینه صداقتله خدمت ائتمگه
شلرل کسیلدی و باش وزیر
ینین چیخیشی بیر نئچه دفعه آلق 
چاغیردی .غلم یحی 
ینین شرفینه شعارلر سسلندی .دموکراتیک حرکاتین غلبهسی مناسبتیله تبریز،
پیشهور 
خسایلی تبریک تلقراملری دسامبرین
سلماس ،مراغا ،آذرشهر ،اهر و دیگر یئرلردن گلن چو 
ننفردن
لده ایسه می 
 ۱۹دا ) ۲۸آذر( »آذربایجان« روزنامهسینده درج ائدیلمیشدی ۳.اردبی 
تی
آرتیق آدامین اشتراک ائتدیگی میتینق کئچیریلمیشدی .آذربایجان مّلی حکوم 
یارادیلدیقدان سونرا کئچن آز مّدتده اوردونون  5۹۸۳نفر سرباز و افسری خلع سلح
یسی ۲۰5 ،مسلسل ۳577 ،تفنگ۲۲ ،
ائدیلمیش ،اونلردان  ۴توپ ۱۰۰۰ ،توپ مرم 
توپانچا ۶ ،تانک ۲ ،خمپارهانداز ۳۰۰ ،خمپاره ۴7۰ ،مین فشنگ آلینمیشدی .اوردو ایله
یاناشی ،رضائیه و اردبیل ژاندارم دستهلریندن  ۲۸۰۰نفره یاخین ژاندارم خلع سلح
یلر طرفیندن مصادره
ائدیلمیش ،اونلرا مخصوص  5۶5تفنگ ۳۱ ،مین فشنگ فدائ 
نداکی اوردونون خلع سلح ائدیلمهسی باشا چاتاندان سونرا
ائدیلمیشدی ۴.آذربایجا 
دسامبرین  ۱۹دا ) ۲۸آذر( کئچمیش لشکرین فرماندهی سرتیپ درخشانی ،ستاد رئیسی
ینین طّیاره ایله تهرانا گئتمهسینه مّلی حکومت
سرهنگ ورهرام و دیگر  7نفر افسر هیأت 
ینی یول سالماغا گئتمهسی هئچ ده
ینین سرتیپ درخشان 
اجازه وئردی .لکن پیشهور 
۱
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تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹۰ورق .۲۸۶
 ۳ـ باخین» :آذربایجان« ۲۸ ،۱۳۲۴ ،آذر.
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۴ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۱۰۱ورق .۲۱۴
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ییه
فون خوشونا گلمهمیشدی .او ،اؤز آداملری واسطهسی ایله پیشهور 
میرجعفر باقرو 
مصلحت گؤرموشدی کی ،بوندان سونرا بئله مسألهلرده اؤزونو داها آغیر آپارسین ۱.لشکر
فرماندهی درخشانی و رئیس ستاد ،هابئله اونلرل گئدن یوکسک رتبهلی افسرلر تهرانا
یلر .بو آددیم بیر نوع مرکزی حکومتین آذربایجانا باریشماز
چاتان کیمی حبس ائدیلد 
مناسبتینی نمایش ائتدیردی .بونا اعتراض ائدن پیشهوری قید ائدیردی کی ،سرتیپ
تدیر .درخشانی اؤز ارادهسی
لسیز حرک 
درخشانی و افسرلر گروهونون حبس اولونماسی عق 
ایله تسلیم اولمادی .سادهجه اولراق ،اونون سرباز و افسرلری خلقه گوللـه آتماق
کله تهران بیر داها گؤرسهدیر کی ،او ،هر جور
ینی حبس ائتم 
یلر .درخشان 
ایستهمیرد 
جنایتکارلیغا حاضردیر» .اگر بیز اؤز مّلی حکومتیمیزی و سلحلی قّوهلریمیزی یاراتماساق،
نین استقلل و تمامیتینی دفعهلرله
تهران هر شئیی بیزیم الیمیزدن آل بیلر .بیز ایرا 
اعتراف ائتمیشیک .تهران ایسه بو استقللیتی پوزماق یولوندا هر گون تازا فیریلداق
چیخاریر .ایش بئله گئتسه ،بیز تمامیله آیریلیب مستقل بیر دولت تشکیل ائتمگه مجبور
مکی
نکی سیزده ،بیزی 
اولجاغیق .آیری چاره یوخدور ...ناچار گرهک دئیهک »سیزی 
بیزده« .یخهمیزدن ال چکیب ،قویون بیلدیگیمیز کیمی اؤز ائویمیزی ایستهدیگیمیز کیمی
قلرینا گؤره
شلرینده تجربهسیز اولدو 
اداره ائدهک« ۲.مّلی حکومتین عضولری دولت ای 
یدان خواهش ائدیلمیشدی کی ،هر وزارتخانایا هئچ اولماسا بیر غیررسمی مصلحتچی
باک 
یلیغی اولمادان ائتمک ممکن دگیلدیر .دسامبرین
گؤندریلسین .لکن بونو مسکوون راض 
 ۱۹دا ) ۲۸آذر( استالین ،مولوتوف ،بئریا و مالینکوفا گؤندردیگی مکتوبدا میرجعفر باقروف
یازیردی :آذربایجان مّلی حکومتی عملی فّعالیته کئچمیشدیر .حکومت عضولری دولت
للر و اونا گؤره ده مصلحت و مشاورهیه احتیاج
شلرینده لزم اولن تجربهیه مالک دگی 
ای 
شلر خواهش ائدیرلر کی ،هر وزیره بیزیم آداملردان بیر نفر
دویورلر .تبریزلی یولدا 
شلرین
مصلحتچی کیمی تحکیم ائتمگه اذن وئریلسین .بیزیم فکریمیزجه ،تبریزلی یولدا 
یلشماق اولر .بونون اوچون آداملر سئچیریک .سیزین
خواهشی ایله راض 
شلرینیزی گؤزلهییریک« ۳.دسامبرین  ۲۴ده ) ۳دی( مسکودان بو تکلیفه مثبت
گؤستری 
فون میرجعفر باقروفا گؤندردیگی  ۱۸5نومرهلی شفاهی
جواب گلدی .ویاچیسلو مولوتو 
ینین وزیرلرینه کؤمک اوچون
نی مّلی حکومت 
تلقرامدا دئییلیردی» :ایران آذربایجا 
یییق.
فلرینیزله راض 
یلر کیمی بیزیم آداملرین آیریلماسی بارهده سیزین تکلی 
مصلحتچ 
نلرین ترکیبینه دّقت یئتیرین کی ،اونلر یئرلره گئدرکن لزمی قایدادا
اعزام ائدیل 
نلر« ۴.تبریزده اولن
قلرینی آچیقلماسی 
ینین شوروی وطنداشی اولدو 
نلر .اؤزلر 
ایشلهسی 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹۰ورق .۲۸۶
 ۲ـ »آذربایجان« ۲ ،۱۳۲۴ ،دی
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۳ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹۰ورق .۲۸۱
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۴ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
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ییئف میرجعفر باقروفا  ۲۶دسامبردا )5
میرزا ابراهیموف ،حسن حسنوف ،آقاسلیم آتاکیش 
یلردن استفاده مسألهسینی
قلری مکتوبدا مختلف وزارتخانالرا گؤندریلن ایشچ 
دی( یازدی 
یلیق الده ائدیلمیشدی کی ،داخلی
یلر .راض 
کلرینی بیلدیرد 
پیشهوری ایله مذاکره ائتدی 
شلرینی
شلر وزارتی اوزره بیر نفر پلیسین ایشینی سازمان وئرمک و بیر نفر کشفّیات ای 
ای 
یده اقتصادچی ـ مالیهچی متخصص کیمی
قورماق اوچون گؤندریلسین .وزارت دارائ 
فدان استفاده ائدیلمهلی ایدی .خلق و مختلف رستهلر اوسته
تبریزده اولن محمدو 
ییه بیر تشکیلتچی مهندس کشاورزی ،وزارت
صلر گروهونا ،وزارت کشاورز 
متخص 
نلیق متخصصینه ،اوتاق تجارته تاجرلرین سازمان
ییه محکمه و دادستا 
دادگستر 
ییه بؤیوک احتیاج دویولدوغو بیلدیریلدی.
وئریلمهسی و تعاون اوزره بیر تجربهلی ایشچ 
یلریندن
معارف و بهداری وزارتخانالرینا تبریزدهکی شوروی مدرسه و مریضخاناسی ایشچ 
استفاده ائتمک قرارا آلینمیشدی .بیر نئچه گون سونرا ،میرجعفر باقروفا گؤندریلن ایکینچی
للردان کادر حاضرلیغینی سازمان وئرمک اوچون مّلی حکومتین
مکتوبدا یئرلی فّعا 
سرانجامینا تعجیلی اولراق  ۱۰نفر تجربهلی تاریخچی وتعلیم و تربیت متخصصی
گؤندریلمهسی خواهش ائدیلیردی .میرجعفر باقروف آذربایجان کمونیست )بالشویک(
پارتیاسی مرکزی کمیتهسی کاتبی غفارزادهیه و تهلکهسیزلیک کمیسری یئمئلیانوفا
صلر اوزره آداملر
تاپشیریق وئردی کی ،ان گئج  ۱۰گون مّدتینده لزم اولن اختصا 
سئچیلسین ،هرطرفلی یوخلنیلسین ،اونلرل صحبت آپاریلدیقدان سونرا  ۱۹۴۶نجی ایلین
شلرا
نلر و یئرلی یولدا 
ژانویهنین  ۱5دن گئج ) ۲5دی  (۱۳۲۴اولمایاراق تبریزده اولسو 
۱
نلر.
ضروری اولن یاردیمی گؤسترسی 
محّرملیک عزادارلیغی ایله باغلی ایشینی دایاندیرمیش آذربایجان مّلی مجلسی
دسامبرین  ۲۱ده ) ۳۰آذر( فّعالیتینی برپا ائتدی .بونا گؤره ۲۰ ،یاشینا چاتمیش
یلر .بو قانوندا
شلر ایل یاریم مّدتینده خلق قشونونا نظامی خدمته چاغریلمالی اید 
وطندا 
ینین احتیاجیندان دوغموش ،اونون
گؤرسهدیلیردی کی ،خلق قوشونوآذربایجان خلق 
مدافعهسینی و خلقین آزادلیغینی تأمین ائتمک اوچون یارادیلمیشدیر .خلق قوشونو سرباز
شلرین مالک اولدوغو حقوقا و اجتماعی حّقه مالکدیرلر ۲.خلق
و افسرلری ده بوتون وطندا 
قوشونو حقده قبول ائدیلن قانونل مجلس آذربایجان حکومتینه صلحیت وئردی کی ،اوردو
صهلرینی تجهیز ائتمک اوچون ایستر ایران داخلیندن ،ایسترسه ده خارجدن سلح
ح ّ
آلسین .فدائی دستهلرینی یاراتماق و سلح الده ائتمک ایشینه هله  (۱۳۲۴) ۱۹۴5نجی
ایلین پاییزیندا باشلنمیشدی .بو بارهده سیدجعفر پیشهوری یازیردی» :بیز یاخشی
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹۰ورق .۲۸۳
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۱۳۸ورق  ۱۰ـ .۱۳
ینین یارادیلماسی و فّعالیتی .باکی ،۱۹۸۶ ،ص۱۰5 .؛
ماذر .آذربایجان دموکرات فرقهس 
 ۲ـ باخین :چش 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند  ،۱سیاهه ۸۹
بلر و اجتماعی حرکا 
ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
اشاره  ،۱۱۸ورق  ۳۶ـ .۳۸
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یسینا گؤندرمک اولماز .اونا گؤره ده
لله سلح قارش 
بیلیریک کی ،خلقی یالین ا 
کلیکده دانیشیب سلحلی آداملری جلب ائتمک و یئرلرده
شلرین هر بیری ایله ت 
یولدا 
کله ،فدائی
حلرین سیاههسینی توتماق حقده تاپشیریق وئردیک و بئلهلی 
اولن سل 
شلر برپا ائتدیک .بیلیردیک کی ،ایش دعواسیز،
دستهلرین تشکیلی اوغروندا داها جّدی ای 
شسوز اؤتوشمهیهجک ...چالیشیردیق سلح ایشلتمکده اّولینجی اولمایاق .بیزی
دؤیو 
ینین ارتجاعی روحیهلرینی
تلر 
سلحلی دسته یاراتماغا مجبور ائدن تهران حکوم 
بیلمگیمیز ایدی« ۳.یئنی قبول ائدیلمیش قانونل نظامی خلق قشونونون اوزهرینه چوخ
بؤیوک مسئولیت قویولوردو .خلق قوشونو اؤلکهنین مدافعهسینی و خلقین آزادلیغینی
ینین قرارلری ایله
قورولمالی ،حکومتین قرارلری ایله تصویب ائدیلمیش باش فرماندهلیگ 
اوردونو ضروری سلح و سورساتل تأمین ائتمهلی ،مجلسین تصویب ائتدیگی بودجهنین
نلرینا اویغون اونو معاصر سوّیهیه قالدیرمالی ایدی .اوردونون بوتون مسألهسی یئنی
امکا 
قانونل یارادیلن عالی شورادا مذاکره ائدیلمهلی ایدی .اوردونون فرمی ،افسرلرین رتبهلری،
نلرین تشویق ائدیلمهسی عالی شورانین تقدیماتی ایله حیاتا کئچمهلی
شلرده فرقلهن 
دؤیو 
شلرده هلک
ایدی .قانونون  ۱۲نجی ماّدهسینه گؤره ،وطنین آزادلیغی اوغروندا دؤیو 
صلرین
شلردن آلدیغی یارادان امهک قابلیتینی ایتیرمیش شخ 
اولموش ،بئله دؤیو 
عایلهسینی تأمین ائتمک اوچون خلق قوشونو شوراسی موافق لیحه حاضرلییب مّلی
نین
سده آذربایجا 
حکومت واسطهسیله مجلسه تقدیم ائتمهلی ایدی .ائله همین گون مجل 
تلرله مبارزه مقصدی ایله اوچ آی مّدتینده صحرائی
مختارّیتینه قارشی یؤنهلمیش جنای 
ینین یارادیلماسی بارهده قانون قبول ائدیلدی .رشوتخورلرا ،دولت املکینی
محکمهلر 
یلیکده بعضی
نوئریج 
نلرا قارشی مبارزهنی گوجلندیرمک مقصدی ایله قانو 
داغیدا 
کله آذربایجان
کلیک ائدیلدی .وئرگی قویولماسی بارهده داها ایکی قانون قبول ائتم 
دگیشی 
ینین بیرینجی اجلسی اؤز ایشینی باشا چاتدیردی.
مّلی مجلس 
ینین ایشی برپا اولونان گون دسامبرین  ۲۱ده ) ۳۰آذر( باش
مّلی مجلسین اجلس 
وزیر سیدجعفر پیشهوری ،وزیر دادگستری یونس عظیمی و وزیر داخله سلماللـه جاوید
سلرا و دیگر حبس
نلری طرفیندن حبسه آلینمیش سیاسی محبو 
ایران حاکمّیت اورقا 
یلر .عفو قانونا گؤره ،بیر ایله
یلرا عفو وئرمک تشّبثی ایله چیخش ائتد 
اولونان آذربایجانل 
سلر درحال آزاد ائدیلمهلی ،بیر ایلدن آرتیق ایش
قدر حبس اولونان بوتون محبو 
نلرین حبس مّدتی  ۱5ایل
ینین جزاسی یاریا قدر آزالدیلمالی ،ابد حبس ائدیل 
آداملر 
کله عفودن استفاده حقوقی ساخلنیلمالی ،اعداما محکوم ائدیلیب اجرا
حبس ائدیلم 
نلرین جزاسی اون ایله اندیریلمهلی ایدی .عفو آذربایجان محکمهلری طرفیندن
اولونمایا 
یلرا دا شامل
نلردا چکن آذربایجانل 
محاکمه ائدیلیب جزاسینی تهران و یا باشقا زندا 
نلرله عایله بهرهلندی .عفو قانونونا گؤره ،دسامبرین  ۲۳ده )۲
ائدیلیردی ۱.بو قانوندان می 
 ۳ـ سیدجعفر پیشهوری .ایران آذربایجانی دموکراتیک حرکات تاریخی .ایکینجی جلد ،باکی) ۱۹۴7 ،
(۱۳۲۶ص . ۹۸
 ۱ـ »آذربایجان« ۳۰ ،۱۳۲۴ ،آذر.
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نلردا یاتان چوخلو محبوس آزادلیغا بوراخیلدی.
دی( زندا 
یریانین آذربایجان مدرسهلرینده
عفو حّقیندن ایکی گون سونرا معارف وزیری محمد ب 
سلرین آنا دیلینده کئچیریلمهسی حقده بیر نومرهلی فرمانی اهالی طرفیندن رغبتله
در 
نین بوتون تحصیل مؤسسهلرینده تعلیم و تربیت
یلندی .بو فرمانا گوره ،آذربایجا 
قارش 
کلرین حاضرلنماسی
سلی 
شلری آذربایجان دیلینده قورولمالی ایدی .آنا دیلینده در 
ای 
اوچون وزارتخانانین نزدینده خصوصی کمسیون یارادیلیردی .بو کمسیونا تاپشیریق
یدان گئج اولمایاراق بیرینجی کلسدان دؤردونجو کلسا قدر تدریس
وئریلدی کی ،بیر آ 
ندا نشر اولونماسینا سرانجام وئرسین .فرمانین ۹
ینین آذربایجا 
بلر 
ائدیلن بوتون درس کتا 
نجی بندینده گؤرسهدیلیردی» :بوتون مّلی و دولتی مدرسهلرین مدیرلرینه دستور وئریلیر
بلردان
بلری چاپ اولونوب نشر ائدیلدیکجه ،هر کلسا عاید اولن کتا 
کی ،درس کتا 
۱
استفاده ائدیب بلواسطه آنا دیلینده تدریسه باشلنسین«.
نلرا مناسبتی
سده تصویب ائدیلن قانو 
ینین مّلی مجل 
لکن شوروی رهبرلیگ 
بیرمعنالی اولمادی .خلق قوشونو حقده قانون تصویب ائدیلدیکدن بیر گون سونرا نظامی
درجه سیستمی ایله تبریزه میرزا ابراهیموفا تعجیلی معلومات گؤندریلدی کی ،خلق قوشونو
ینین و صحرائی محکمهنین یارادیلماسی ایله باغلی »خازئین« )روسجا
صهلر 
نظامی ح ّ
نلر مطبوعاتدا درج ائدیلمهسین .گلهجکده
ارباب ،یعنی استالین( تاپشیریب کی ،بو قانو 
نلر تصویب ائدیلرسه ،یاخود حکومت هر هانسی جّدی تدبیر
سده بونا بنزر قانو 
مجل 
۲
یلشدیریلسین« .گؤرونور ،تعجیلی
مله راض 
یدیر کی ،قاباقجادان بیزی 
گؤرهرسه ،ضرور 
ینین
اولراق خلق قوشونو حقده قانونون مطبوعات واسطهسیله اعلن ائدیلمهس 
نین مسکودا اولماسی دا آز رول اوینامامیشدی.
سین و بئوی 
دایاندیریلماسیندا بیرن 
ندا حیاتا کئچیریلن تدبیرلر او قدر مترّقی مضمونا مالک ایدی کی ،حّتی
آذربایجا 
یدا بو حقده یازماغا باشلمیشدی» .داد« روزنامهسی مّلی حکومتین باش
تهران مطبوعات 
کله
ینین دموکراتیک روحلی بیر خادم اولماسینی قید ائتم 
وزیری سیدجعفر پیشهور 
یاناشی اونون بؤیوک عکسینی چاپ ائتمیشدی» .فرمان« روزنامهسی مّلی حکومتین
تلندیریردی .روزنامهنین
تلیک و امن ـ امانلیق یاراتدیغینی یوکسک قیم 
ندا ساک 
آذربایجا 
للریندا ایندی اولدوغو کیمی امن ـ امانلیق
نین شهر و یو 
فکرینجه ،هله هئچ وقت آذربایجا 
نداکی حادثهلره تأثیر امکانینی ایتیریب مرکزی حکومت آچیغینی بو
اولماییب .آذربایجا 
نلریندان چیخیردی .دسامبرین ۲
یلر وئرن مطبوعات اورقا 
حادثهلر بارهده اوبژکتیو یاز 
ندا چیخان »داد«» ،ایران ما«،
للری( تهرا 
ینین اّو 
یسیندا )آذرین سونو دی آی 
نجی یار 
»آرمان مّلی«» ،داریا«» ،ظفر«» ،فرمان«» ،اختر« و دیگر روزنامهلر باغلنمیشدی .بونلر
۳
یلر.
دموکراتیک استقامتلی روزنامهلر حساب ائدیلیرد 
 ۱ـ »آذربایجان« ۲ ،۱۳۲۴ ،دی.
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۹7ورق .۲۰۸
ندا چیخان مطبوعات حّقینده گنیش معلومات اوچون باخین:
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ینین توصیهلرینه
بونونل بئله ،مرکزی حکومت آمریکا و بؤیوک بریتانیا سیاسی دایرهلر 
ملر آتماغا باشلمیشدی.
قلر آپارماق اوچون ایلک آددی 
نل دانیشی 
اویغون اولراق آذربایجا 
ینین خصوصی تاپشیریغی ایله
ایران وزارت دارائی کارمندی مجلسین صدری طباطبائ 
ینی
ییه چاتدیرمیشدی .طباطبائی پیشهور 
تبریزه گلیب اونون شفاهی دعوتینی پیشهور 
نین آزاد ائدیلمهسینده اشتراک ائتمگه چاغیریردی.
ینین ترکیبینه ،بوتون ایرا 
ایران حکومت 
ینین مانوری ،آذربایجان
ینین مراجعهسینی ایران مرتجع دایرهلر 
پیشهوری طباطبائ 
کلشدیریب سیندیرماق جهدی کیمی
ینین رهبرلرینی شیرنی 
دموکراتیک حرکات 
یلردان ساییلن تیمسار حسن مقدمین
تلندیریب رّد ائتدی .آز سونرا نفوذلو آذربایجانل 
قیم 
کله باغلی ایدی.
ییه تأثیر گؤرستم 
نین تبریزه گؤندریلمهسی ده پیشهور 
و محمود پناهیا 
کلری و
ندا گنیش مل 
نین کئچمیش استانداری اولموشدو .آذربایجا 
تیمسار مقدم آذربایجا 
ینین و
یسینده نفودو وار ایدی .اونون گلیشی تهران حکومت 
صهسی ایچر 
ینین معّین ح ّ
اهال 
سلرین پلنی کیمی ایضاح ائدیلیردی .دموکرات لیدرلری و شوروی نمایندهلری
انگلی 
یلر کی ،بئله سفرلر
کئچمیش استاندارین گلیشیندن ناراحت اولموشدولر .احتیاط ائدیرد 
فلتسین .اونلر یئرلی نفوذلو آداملرل
ندا مّلی ـ آزادلیق حرکاتینی داخلدن ضعی 
آذربایجا 
تلرده آذربایجان مّلی ـ آزادلیق حرکاتینا داها چوخ عمومایران آزادلیق حرکاتی
صحب 
یدا آزاد
یلری اله سلح گؤتوروب تهران 
یلر .اونلر آذربایجانل 
کاراکتری وئرمگی تبلیغ ائدیرد 
للی حساب ائدیلن بئله آداملرین باشلیجا وظیفهسی
یلر .شوروی تمای 
ائتمگه چاغیریرد 
دموکراتیک حرکاتا جلب اولونان نفوذلو آداملرل صحبت ائدیب مّلی حرکاتی پارچالماق
صلرین آذربایجانا گلمهسینه اجازه وئرن
یلشمادان بئله شخ 
ایدی .مّلی حکومتله راض 
یلیق ائدیردی .اؤز نوبهسینده،
نداکی شوروی کنسولخاناسیندان پیشهوری ناراض 
تهرا 
یلر کی ،بئله
ییه توصیه ائتمیشد 
تبریزدهکی شوروی مشاورلری سیدجعفر پیشهور 
صلری آذربایجانا بوراخماسین.
شخ 
دسامبرین  ۲۳ده ) ۲دی( جنوبی آذربایجان لیدرلریندن سیدجعفر پیشهوری ،حاجی
یریا آذربایجان کمونیست )بالشویک(
میرزا علی شبستری ،پادگان ،دکتر جاوید ،محمد ب 
ینین کاتبی میرجعفر باقروفا گنیش مکتوبل مراجعه
پارتیاسی مرکزی کمیتهس 
یلر .مکتوب بیر نوع گزارش کاراکتری داشیییر ۱۲ ،دسامبردان ) ۲۱آذر( سونرا
ائتمیشد 
یدا دوران وظیفهلرله باغلی فکرلر آچیقلنیردی.
حیاتا کئچیریلن تدبیرلر صدالنیر ،قارش 
ینین تشکیلی و
حاکمّیتین اله آلینماسی پروسهسی باشا چاتدیقدان سونرا حکومت دستگاه 
ینین
للشدیریلمهسی ،خلق قشونونون یارادیلماسی ،اؤلکهنین مدافعهس 
تکمی 
ینین حیاتا
سده تصویب ائدیلمیش حکومت برنامهس 
ملندیریلمهسی ،هابئله مجل 
محک 
شلر باشلندیغی باقروفا بیلدیریلیردی (۱۴) ۲۰ .نجی
کئچیریلمهسی ایله باغلی جّدی ای 
ینین دموکراتیک حاکمّیت یاراتماق اوغروندا مبارزهده بؤیوک
نده آذربایجان خلق 
قر 
 “Iran” = Journal of Theـ  ۱۹۴7ـ  Sutton. The iranian Press, 1941ـ L.P. Elwell
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نین آلدادیلیب تهرانا آپاریلماسی و اورادا
نین و باقرخا 
نلر وئردیگی ،ستارخا 
قربا 
ینین سونگو گوجونه
تلی مبارزهس 
ینین عدال 
یجهسینه قتل ائدیلمهلری ،خیابان 
وحش 
ینین قانونی مّلی
بوغولماسی خاطرلنیردی .حاضردا دا ایران حکومتی آذربایجان خلق 
حرکاتینا قارشی دشمن موضعینده دایانیب .بو حرکاتی لغو ائتمک اوچون هر گون ،هر
قلیق یاراتسین ،مّلی
ندا قاریشی 
شلری آپاریر کی ،آذربایجا 
یلیق ای 
ساعت تخریباتچ 
حکومتین فّعالیتینه مانع اولسون .میرجعفر باقروفا گؤندریلن مراجعهین سونوندا دئیلیردی:
نین اؤز دیلی ،اؤز ادبیاتی ،یئترلی کادرلری اولن بئش میلیونلوق خلقی
» جنوبی آذربایجا 
ینین هله اوچ ایل
تلر 
اؤز طالعینی اؤز الینه آلماغا قادردیر .دنیانین بؤیوک دموکراتیک دول 
قلری آتلنتیک منشوری آذربایجان خلقینه مستقل یاشاماق حّقی
اّول امضالدی 
ینین
وئرمیشدیر .بیز بئله حساب ائدیریک کی ،بئش میلیونلوق آذربایجان خلق 
ندا معاصر شرایطه اویغون مستقل دموکراتیک
قلرینی مدافعه ائتمک اوچون آذربایجا 
حقو 
جمهوری حکومتی قورولماقدیر .آذربایجان خلقی مستقل مّلی دولت یاراتماق استقامتینده
یدیر .خواهش ائدیریک ،بیزه یاردیم ائدین و بیزیم
اؤز قانونی حقوقوندان استفاده ائتمهل 
خلقین محرم آرزوسونون حیاتا کئچیریلمهسی ،بو ایکی قارداش جمهوریتین یاخین
ینین باش توتماسی اوچون شرایط یارادین .اونا گؤره بیز قید ائتمگی
گلهجکده بیرلشمهس 
ینین شرق و جنوب سرحدلری انزلی بندریندن باشلییب
ضروری بیلیریک کی ،بو جمهور 
یدیر .گؤرسهدیلن
کله عراق سرحدینه چاتمال 
رشت ،منجیل ،همدان وکرمانشاهدان کئچم 
۱
یلردان و کردلردن عبارتدیر«.
سرحدلرین حدودلریندا یاشایان اهالی یالنیز آذربایجانل 
دسامبرین  ۲۳ده ) ۲دی( میرزا ابراهیموف تبریزدن میرجعفر باقروفا بیلدیریردی:
نله گؤروشمک آرزوسوندادیر .حساب ائدیرم کی ،ایندیکی آندا بیر قروپ
» پیشه وری سیزی 
ندا سیاسی پروسهلرین
شلرل گؤروش چوخ فایدالی اولردی« .جنوبی آذربایجا 
یئرلی یولدا 
ینین گوجلندیگینی
گئدیشینی دّقتله ایزلهین تبریزدهکی آمریکا کنسولو دا دعوت احتمال 
نین سرحدلریندن
کلری ایرا 
نین ایلکین مختارّیت ایست 
قید ائدیردی .او یازیردی :آذربایجا 
ینین یئرینه یئتیریلمهدیگی تقدیرده تام
کلر 
کنارا چیخمیردی .آنجاق ایندی اونلر ایست 
بلر ...تهران حکومتی  ،آددا بئله مستقل
کلرینی آچیقلیی 
کلرینی اعلن ائدهج 
للی 
مستق 
ینین اوغجونا دوشمهسی تهلکهسی دوغرولدوغونون
ینین ،اونلرین شورو 
دولتین اولماس 
یدیر .دونن شوروی کنسولو تبریزی »یئنی مّلی پایتخت« آدلندیرماقل چوخ
فرقینه وارمال 
نداکی اوغورلو دموکراتیک حرکاتین خزرین
شاد گؤرونوردو« ۲.عین زماندا ،کنسول آذربایجا 
ینین نظرینه چاتدیردی.
جنوبونا کئچمه تهلکهسینی ده آمریکا سیاسی دایرهلر 
یدان استالینه گؤندریلن راپورتدا ایکی گون اّول
دسامبرین  ۲۳ده ) ۲دی( باک 
کلری قید
تده ییغینجاق کئچیردی 
ینین رش 
ینین نمایندهلر 
بلر 
» جنگلی« و » توده« حز 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۱۱۰ورق  ۴۲ـ .۴5
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نلرین سایی  5۰۰دن چوخ اولدوغو
ائدیلیردی .ییغینجاغا  ۲۰۰نفر دعوت اولونسا دا ،گل 
توزیره گؤندریلن
یسینه ائدیلن مراجعهده ،شاها ،مجلسه ،نخس 
گؤرسهدیلیردی .گیلن اهال 
ندا دموکراتیک حکومتین
ینین تئزلشدیریلمهسی ،تهرا 
یلر 
تلقرامدا انجمن سئچک 
نین محکمهیه وئریلمهسی ،ایالتده توپلنان مالیاتین 5۰
قورولماسی ،سید ضیاالدی 
جلر اوچون خرجلنمهسی طلب اولونوردو .عموماّتفاق کمونیست
ینین محّلی احتیا 
درصد 
ینین  ۶ژوئن  ۱۹۴5نجی ایل ) ۱۶خرداد
ینین مرکزی کمیتهس 
)بالشویک( پارتیاس 
ندا
نداکی مّلی حرکاتل یاناشی ،گیلن ،مازندران و خراسا 
 (۱۳۲۴قرارینا گؤره ،آذربایجا 
نداکی شوروی سفارتینه،
تجزیه طلب حرکات سازمان وئریلمهلی ایدی .بو مقصدله تهرا 
یلرینه تاپشیریق
یلره ،قید ائدیلن یئرلردهکی کنسولخانا ایشچ 
تبریزدهکی سیاسی ایشچ 
ندا دموکراتیک حرکاتین زمینهلری ایله باغلی
وئریلمیشدی کی ،خزرین جنوبوندا و خراسا 
ندا سیاسی شرایط و
ینین حاضرلدیغی »ایرا 
نلر .حزب تودة ایران لیدرلر 
فلر وئرسی 
تکلی 
نالملل وضعّیتین ایندیکی آندا
دموکراتیک حرکاتین انکشافی اوزره تدبیرلر« پلنیندا بی 
دموکراتیک حرکات اوچون چوخ الوئریشلی اولدوغو قید ائدیلیردی .لپ اّولدن تبریز
یلر .اونلرین
لیدرلری خزرین جنوبوندا گؤزلهنیلن حرکاتین زمینهسینه اینانمیرد 
یدیر .شوروی اؤلکهدن چیخاندان
نداکی ایندیکی وضعّیت بیر قدر آلدادیج 
فکرینجه ،ایرا 
ییا
یلرله بیرلیکده حاضرلنیب مسکووا و باک 
سونرا وضعّیت دگیشه بیلردی .لکن تودها 
ینین چیخیلماز وضعّیته دوشدگو گؤرسهدیلیردی .تئز
گؤندریلن سندده ایران حاکم دایرهلر 
ل ائتمک اقتداریندا
توزیرلر حاکم دایرهلرین هئچ بیر مسألهنی ح ّ
ـ تئز دگیشن نخس 
اولمادیغینا دللت ائدیردی .حاکمّیتین اساس دایاغی اولن اوردونون اعتبارلی اولمادیغی
ینین بؤیوک امید
نداکی حادثهلر ایران حاکم دایرهلر 
گونو ـ گوندن آیدین اولوردو .آذربایجا 
یلرا دا شبههلی مناسبت دوغورموشدو .فاکتیکی اولراق
کلری انگلیس ـ آمریکال 
بسلهدی 
یلر .خارجدن اولن مناسبت
تلرینا قارشی اونلر هئچ نه ائده بیلمیرد 
آذربایجان دموکرا 
نداکی دموکراتیک
نالملل مطبوعاتدا های ـ کوی قالدیرماقل سجّیهلهنیر و اونلر ایرا 
بی 
تلرینا
یلر .آذربایجان دموکرا 
للری ایله بوغماغا جهد ائدیرد 
یلرین اؤز ا 
حرکاتی ایرانل 
قارش ی مبارزهده حاکم دایرهلر اقتصادی حیاتی افلیج ائتمک ،پول و تجارت جریانینی
ینین مرکزینده شاه
ینین بوتون فتنهلر 
بلر .ایران ارتجاعس 
قاریشدیرماق یولونو توتو 
ملندیریلمهسینده
نالملل ارتجاع بورژوا ـ مالک دیکتاتورلوغونون محک 
عایلهسی دایانیر .بی 
نین مترّقی،
نداکی حادثهلر ایرا 
مرتجع افسرلره خصوصی دّقت یئتیریر .آذربایجا 
ینین یوکسهلیشینه بؤیوک تأثیر گؤرستمیشدیر .اؤلکهده جنگ داخلی
دموکراتیک دایرهلر 
یئتیشمکدهدیر ۱.بوتون بو مقدمهدن سونرا نهاینکی گیلن ،مازندران ،گرگان و
نین اؤزونده »دموکراتیک« چئوریلیش )کودتا( ائتمک تکلیف
نصحرادا ،حّتی تهرا 
ترکم 
)پیشنهاد( ائدیلیردی .مشهدده کودتا اوچون  ۱۰۰۰نفر حزب توده عضونون اولدوغو،
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۱۱۳ورق  ۱7ـ .۱۹

۱۹7

ینین اونلرا کؤمک ائدهجگی
ینین» ،زعفرانلی« کرد بیرلیگ 
» خزری« طایفاس 
یلر حساب ائدیلیردی.
ندا ان تهلکهلی قّوه انگلیس کشفّیاتی و روحان 
بیلدیریلیردی .خراسا 
نین
شلر تهرا 
نصحرانی احاطه ائدن چیخ 
پلنا گؤره ،گیلن ،مازندران ،گرگان و ترکم 
کلره
کلی 
حاکم دایرهلرینی هیجانا سالمالی ،رهبر نظامی دایرهلرده چاش ـ باشلیغا و دگیشی 
ندا
صهلری دوشگونلشدیرمهلی و بوتون بونلرین نتیجهسینده تهرا 
سبب اولمالی ،نظامی ح ّ
ندا
» دموکراتیک« کودتا سازمان وئرمک اوچون الوئریشلی شرایط یاراتمالی ایدی .تهرا 
تلرین پایتخته چاتدیغی وقته تصادف ائتمهلی ایدی.
کودتا گیلن حادثهلری حقده معلوما 
کودتانین اساس قّوهسی  ۶۰۰۰نفر حزب توده عضولری و اونلرل رابطهیه جان آتان
تلر اولمالی ایدی .کودتانین باشلنماسی حاکمّیتی افلیج ائدن بیر
دموکراتیک تشکیل 
للشدیرماق اوچون
سیرا تدبیرلرله مشایعت اولونمالی ایدی .پلنا گؤره ،بو تدبیرلری رئا 
نلریندان استفاده ائدیلمهلی ایدی .بئله کی ،حزب توده عضوی
حزب تودهنین امکا 
یلر طرفیندن هاوایا قالخیب اجلس
نلر طرفیندن اداره ائدیلن طّیارهلر عصیانچ 
خلبا 
سآباددا سلح و سورسات آنبارلرینی ،بیر
کئچن زمان مجلس بناسینی بومبالمالی ،عبا 
علره قارشی ترور عملیاتی حیاتا کئچیرمهلی ایدی .بوندان
سیرا تهلکهلی و باریشماز مرتج 
ینین تظاهراتی باشلنمالی ،حکومت بنالری ،استراتژی جهتدن
سونرا حزب توده عضولر 
۱
فلر اله کئچیریلمهلی ایدی.
تلی هد 
اهمّی 
بو پلنل تانیش اولدوقدان سونرا شوروی آذربایجانی تهلکهسیزلیک کمیسری
فون فکرینجه ،حاضردا کفایت
یئمئلیانوف اونون رئال اولمادیغینی اساسلندیردی .یئمئلیانو 
صهسینده دموکراتیک
نین بیر ح ّ
قدر دقیق ماتریال یوخدور کی ،مازندران ،خراسان و گیل 
شلرا باشلماغین الوئریشلی اولدوغونو تصدیق
حرکاتین انکشافی اوچون کوتلهوی چیخ 
نین اؤزونده بئله دموکراتیک حرکاتا رهبرلیک
ندا ،تهرا 
ندا ،گیلن و خراسا 
ائتسین .مازندرا 
ائتمک اوچون ضروری اولن کادرلر ،دئمک اولر کی ،یوخدور .کامبخش و آوانئسیان
تلره گؤره
للی ،اهالی آراسیندا یئترینجه نفوذو اولمایان ،بیر سیرا جه 
کیمی سول تمای 
آوانتوریست کاراکترلی آداملرا امید اولماق اولماز .تقدیم اولونان سندده بیر مسأله
ندان گؤندریلن سندده ایران
فون دّقتینی جلب ائتمیشدی .تهرا 
خصوصیله یئمئلیانو 
ینین مّلی ـ آزادلیق کاراکتری دگیل ،عمومخلق کاراکتری داها
آذربایجانی مختارّیت حرکات 
نداکی حرکات
چوخ شیشیردیلیردی .حادثهلر بئله تقدیم ائدیلیردی کی ،آذربایجا 
یدیر.
صهس 
کلشمهسینه یؤنهلمیش واحد سیاستین بیر ح ّ
نین دموکراتی 
یلیکده ایرا 
عموم 
نینداکی مّلی
فون فکرینجه ،آذربایجان خلقینه مختارّیت وئرمهدن ایران آذربایجا 
یئمئلیانو 
ینین باشلنغیجی کیمی باخماق،
کلشدیریلمهس 
نین دموکراتی 
ـ آزادلیق حرکاتینا ایرا 
یلیق شوونیزمی ،حزب تودهنین رهبرلرینده کؤک سالمیش زیانلی
تهلکهلی بؤیوک ایرانچ 
ندا حادثهلرین ایندیکی انکشاف
للرین تظاهرودیر .مقصدهاویغون اولر کی ،آذربایجا 
می 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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مقامیندا ،قید ائدیلن یئرلرده دموکراتیک حرکاتین گنیشلندیریلمهسی فّعالیت پروقرامی
ینین دّقتینی باشلیجا مسألهدن
کیمی دگیل ،احتیاط واریانت کیمی ،مرکزی ایران حکومت 
۱
یاییندیرما علوه واسطه کیمی نظرده توتولسون.
نین
نلری حزب تودة ایرا 
ینین تهلکهسیزلیک اورقا 
ن 
شوروی آذربایجا 
یلیکده مّلی ـ دموکراتیک حرکاتا قارشی اولمالری
نداکی مّلی حکومته و عموم 
آذربایجا 
للردا گؤرسهدیلیردی کی ،حزب تودهنین
یلر .بو ماتریا 
بارهده خیلی ماتریال توپلمیشد 
مرکزی کمیتهسی خصوصیله اردشیر )آرداشس( آونئسیان ،عبدالصمد کامبخش و ایرج
یلر.
ینین شوروی آذربایجانینا بیرلشهجگیندن احتیاط ائدیرد 
ن 
اسکندری ایران آذربایجا 
ینین
نین بوتون فّعالیتی آذربایجان دموکراتیک حرکات 
 (۱۳۲۴) ۱۹۴5نجی ایلده آوانئسیا 
ینین آلینماسینا یؤنهلمیشدی .آذربایجان دموکرات فرقهسی یارانان زمان او،
یس 
قارش 
نداکی کئچمیش شوروی سفیری ماکسیموفا ووردوغو تلقرامدا بو فرقهیه و اونون
تهرا 
ینین خبردارلیغینا
یلر 
لیدرلرینه دشمن مناسبتینی گیزلتمهمیشدی .سفارتین ایشچ 
یلرینه قارشی
باخمایاراق ،آوانئسیان آذربایجان دموکرات فرقهسینه و اونون فّعال ایشچ 
ندا دموکراتیک
یلیق عملیاتینی دایاندیرمامیشدی .حّتی او ،سفارتی آذربایجا 
بهتانچ 
حرکاتی حمایه ائتمکده ،حزب تودهنی داغیتماغا متهم ائتمیشدی .آذربایجان
تلرینی اونون خارجی کشفّیاتل ،یاخود
نین بو حرک 
نلری آوانئسیا 
تهلکهسیزلیک اورقا 
ینین
کلرل باغلی اولماسی ایله علقهلندیریردی .شوروی آذربایجانی امنّیت ادارهلر 
داشنا 
نداکی
گزارشی ایله شوروی دولت تهلکهسیزلیک کمیسرلیگی اّولجه آوانئسیانا آذربایجا 
ندان چیخاریلدی و اتحاد
شلره مداخله ائتمگی قدغن ائتدی .آز سونرا ایسه او ،ایرا 
ای 
شین آذربایجان دموکراتیک حرکاتینا قارشی
ییه گتیریلدی .عبدالصمد کامبخ 
شورو 
ییا گتیریلرکن ح ّ
س
اولماسی هله  (۱۳۲۴) ۱۹۴5نجی ایلین یاییندا او ،گیزلی شکیلده باک 
یلیق شوونیزمی
شده بؤیوک فارسچ 
ائدیلمیشدی .آذربایجان تهلکهسیزلیک ادارهسی کامبخ 
شلردن اوزاقلشدیریلیب تهرانا گئری
اولدوغونو معّین ائتمیش و او ،تبریزدهکی ای 
یلیگینه و
شین صمیم 
قایتاریلمیشدی .سیدجعفر پیشهوری ده دفعهلرله کامبخ 
یلیغینا شبهه ایله یاناشدیغینی بیلدیرمیشدی .میرجعفر باقروف ویاچیسلو مولوتوفا
انقلبچ 
یازمیشدی کی ،کامبخشه مناسبتده چوخ احتیاطلی اولماق لزمدیر ۲.اونا گؤره ده ژنرال
ندان
ندا دموکراتیک حرکاتین گنیشلندیریلمهسی ایله باغلی تهرا 
فون ایرا 
یئمئلیانو 
گؤندردیگی تدبیرلر پلنینا منفی رأیی اّولجه میرجعفر باقروف ،سونرا ایسه کرملین سیاسی
ندا دموکراتیک حرکات
نخبهلری طرفیندن بگنیلدی .گیلن ،مازندران ،گرگان و خراسا 
سازمان وئرمک پلنی موّقتی اولراق تأخیره سالیندی .آذربایجان دموکرات فرقهسینه ایسه
ینین گنیشلندیریلمهسی مسألهسینی هلهلیک
توصیه ائدیلدی کی ،اؤز سرحدلر 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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دایاندیرسین.
ینین  ۲۶دا ) ۶بهمن  (۱۳۲۴سیدجعفر پیشهوری
 ۱۹۴۶نجی ایلین ژانویه آی 
ینین جنوبشرق
میرجعفر باقروفا یازدیغی مکتوبدا آذربایجان مّلی دموکراتیک دولت 
ییه قدر دقیقلشدیریلمهدیگینی بیلدیریردی .اونون فکرینجه ،تاریخی،
ینین ایند 
سرحدلر 
نین شرق سرحدلری پهلوی )انزلی(
تلرا اساسًا آذربایجا 
ائتنوقرافیک و جغرافی معلوما 
ندن
یدیر .سونرا سرحدلر قزوی 
بندری داخل اولماقل بوتون تالش منطقهسیندن کئچمهل 
یدیر .ایندی تالش و انزلی
جنوب استقامتینه دوغرو اوزانیب همدان شهرینی احاطه ائتمهل 
یسی بیزه مراجعه ائدیر کی ،اونلری مّلی حکومتین حمایهسینه گؤتورهک .حساب
اهال 
ینین  ۲۰کیلومتر جنوبونا قدر بوتون تالش منطقهسی یوبانمادان
ائدیریک کی ،هلهلیک انزل 
ندا دا ضروری اولن حاضرلیق
آذربایجانا بیرلشدیرمک لزمدیر .بوندان علوه ،همدا 
ینین آذربایجان خلقینه
نین بو قدیم پایتخت 
شلرینه باشلماق و قیسا مّدتده آذربایجا 
ای 
کلر و
نلی 
شلر خصوصی چتی 
قایتاریلماسینا نایل اولماق لزمدیر .فکریمیزجه ،بوتون بو ای 
بؤیوک مقاومت اولمادان حیاتا کئچیریله بیلر ۱.تبریزدهکی شوروی آذربایجانی سیاسی
نین
یدان بیلدیریلمیشدی کی ،همدان ،پهلوی و قزوی 
ینین رهبرلرینه باک 
یلر 
ایشچ 
ینین دقیق
ن 
یسینه داخل ائدیلمهسی و ایران آذربایجا 
یسی اراض 
آذربایجان جمهور 
ینین معّین ائدیلمهسی مسألهسینی داها الوئریشلی وقته ساخلماغی شبستری ایله
سرحدلر 
۲
یلشدیرماق لزمدیر.
راض 
ینین اورتالریندا )آذرین آخرلرینده( حاکمّیتین اله
 ۱۹۴5نجی ایلین دسامبر آی 
یسیندا دوران ان جّدی
آلینماسی پروسهسی باشا چاتدیقدان سونرا مّلی حکومتین قارش 
ینین امهک
ملر ایدی .بیر طرفدن دولت مأمورلر 
مسأله اقتصادی ـ مالی و اجتماعی پروبلئ 
للری ایله تأمین
حّقینی )آیلیغینی( وئرمک ،دیگر طرفدن اهالینی ان ضروری طلبات ما 
ائتمک ،فدائی دستهلرینی ساخلماق ،دایانمیش کارگاه و کارخانالری ایشه سالماق ،تجارتی
جانلندیرماق لزم ایدی .هله مّلی حکومت قورولمامیشدان اّول تهران حکومتی بؤیوک
ندان چیخارمیشدی.
کلرین توسطی ایله آذربایجا 
حجمده اسکناس و قیمتلی سندلری بان 
ینین تبریز شعبهسینده جمعًا  ۲۰میلیون ریال
مّلی حکومت ایشه باشلیاندان تهران بانک 
پول وار ایدی .بونون مقابلینده بانکین دولته  ۲۸میلیون ،آیری ـ آیری تاجرلره و سیویل
تلری
صلره  ۶۰میلیون ریال بورجو وار ایدی .بئله شرایطده ایری تجارت عملیا 
شخ 
نل
نین دیگر یئرلرینده اولن تاجرلر و خارجی اؤلکهلر آذربایجا 
آپارماق ممکن دگیلدی .ایرا 
یلر.
تجارت رابطهلرینی دایاندیرمیشد 
یلرین
یده پول اولمادیغیندان حکومت مالیاتی ییغا بیلمیر ،مأمور و خدمتچ 
اهال 
للری تؤکولوب قالمیش،
مواجبینی وئره بیلمیردی .اؤلکهنین آنبارلریندا صادرات ما 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۱۱7ورق .۶
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۱۱7ورق .۲۲

۲۰۰

نین گؤستریشی ایله دایاندیریلمیشدی .حکومت
للر ایسه تهرا 
آذربایجانا وارد ائدیلن ما 
جلرینی قایتارماسا،
ایشگزار آداملرا بیلدیرمیشدی کی ،اگر تهران آذربایجانا اولن پول بور 
مجلسین قراری ایله ایران حکومتینه وئریلمهلی اولن مالیاتین  ۲5فایضی دا بورج عوضی
کیمی تبریزده ساخلنیلجاق ۱.اقتصادی وضعّیت اطرافلی تحلیل ائدیلدیکدن سونرا
نلری( وزیر داخله یعقوبوفا و
ینین اورتالریندا )آذرین سو 
میرجعفر باقروف دسامبر آی 
قلر وئردی .اورادا گؤرسهدیلیردی:
تهلکهسیزلیک کمیسری یئمئلیانوفا تعجیلی تاپشیری 
ینین تجهیزاتی و سایر
شلر هله اقتصادی ،مالی ،نقلّیات  ،زراعت ،اهال 
» گؤرونور ،یولدا 
بلر .اگر بو،
شلر اوچون لزم اولن آداملری سئچمهیی 
للر و بو ای 
مسألهلرله مشغول دگی 
کلر ،تجارت و مالی
گلر ،مال 
سلر ،ب 
اوزون دوام ائتسه ،ایران حکومتی ،خصوصیله انگلی 
ینین تصرفاتینی ،اقتصادیاتینی ،بوتون حیاتینی
ایشبازلری واسطهسیله ایران آذربایجان 
قلر .حالبوکی بونو اونلر  ۸ـ  ۱۰سلحلی دسته یاراتماقل ائده
افلیج وضعّیته سالجا 
ینین
للری اولمادیغی حالدا آج اهال 
یلر .بازاردا چؤرهک و دیگر غذا محصو 
بیلمزد 
ندیر .ایندی اساس دّقتی اقتصادیاتا ،مالی ،صنایع و زراعت
عهدهسیندن گلمک چتی 
شلرینه یؤنهلتمک لزمدیر .بو مقصدله دوز ،وجدانلی و ایشی بیلن آداملردان حداکثر
ای 
نین دیگر منطقهلرینده الوئریشلی
استفاده ائتمک لزمدیر .هم آذربایجان داخلینده ،هم ایرا 
تلر تاجرلر کمیتهسی یارادیلسا پیس
شلری آپارماق اوچون ایلک وق 
و نورمال تجارت ای 
اولماز .پولسوز اونلر هئچ نه ائده بیلمزلر .پولسوز دولت دستگاهینی ،پلیس و ژاندارمی
نلرینی ایشه سالماق لزمدیر کی ،مالیات وقتینده
ساخلیا بیلمزلر .اونا گؤره وئرگی اورقا 
نلریندا اوغرولر و قولدورلر گرهک اولماسین .کندلی
ییغیلسین ،خزانه و دیگر مالّیه اورقا 
یدیر ،دولت و ایری
تلرینی تنظیم ائدن خصوصی کمسیون یارادیلمال 
کلرین مناسب 
ایله مال 
یلر ح ّ
س
یدیر .کندل 
قلری وئریلمهل 
یلره پای تورپا 
مالک ساحهلری حسابینا کندل 
یدیر .نقلّیات و رابطه
یدیرلر کی ،بو گون اونلرین وضعّیتی دوننکیندن یاخش 
ائتمهل 
ل ،شاه ،یاخود وزیرلردن هر
یدیر .اگر ایران حکومتیندن کیمسه ،مث ً
فاصلهسیز ایشلهمهل 
قلردان
هانسی بیری آذربایجان حکومت عضولری ایله رابطهیه گیرمک ایستهییرسه ،دانیشی 
یدیر.
ملندیریلمهل 
قل ،خصوصیله تورکیه ایله سرحدلر محک 
امتناع ائتمک لزم دگیل .عرا 
چونکی اورادان »دوست« آدی ایله رغبت گؤرستمک بهانهسیله بؤیوک بیر قروپ
سلر ،خرابکارلر آتیل بیلر .چالیشماق لزمدیر کی ،تاجرلر و دیگر
یلر جاسو 
تبلیغاتچ 
نلر .اونلری قورخوتماق لزم دگیل ،عکسینه ،ائله
ندان گئتمهسی 
شبیلن آداملر آذربایجا 
ای 
نلر.
نین دیگر یئرلریندن آذربایجانا پول ،مال و ارزاق گتیرسی 
ائتمک لزمدیرکی اونلر ایرا 
نین مختارّیتی نهاینکی
عمومیتله ،هر شئیی ائتمک ،گؤرستمک لزمدیر کی ،آذربایجا 
یلر
یلشدیردی ،عین زماندا ،آذربایجانل 
یلرین وضعّیتینی بئله سرعتله یاخش 
آذربایجانل 
قلری ایله امکداشلیغا داها بؤیوک دّقتله
قلری ایله ،بوتون دنیا خل 
بوتون ایران خل 
یاناشیرلر« .سونرا میرجعفر باقروف توصیه ائدیردی کی ،داخلده بوتون مسألهلرده رهبر
 ۱ـ »آذربایجان« ۲ ،۱۳۲۴ ،دی.

۲۰۱

کلرینی ،بیر ـ بیرلریندن
قلرینی ،بیر ـ بیرلرینه اعتبار ائتدی 
یلر همرأی اولدو 
ایشچ 
یدیرلر ۱.میرجعفر باقروف تبریز لیدرلرینه یازیردی:
کلرینی نمایش ائتدیرمهل 
شبههلنمهدی 
»مسألهنی بئله قویماق لزمدیر کی ،تهران سیزی اودماغا حاضرلشیر ،سیز ایسه
للیک
اؤزونومدافعهیه حاضرلشیرسینیز .بونونل یاناشی ،مختارّیت ،یاخود مستق 
ایستهدیگینیز بارهده اجتماعی فکری حاضرلماق لزمدیر .های ـ کوی قالدیرماق لزمدیر
کی ،ارتجاع سلحلی مداخلهیه حاضرلشیر ،اونلرین نّیتینی بیز بیلیریک .بیز ده اؤز
نوبهمیزده اونلری دفع ائتمگه حاضریق و سون دامل قانیمیزا قدر ووروشاجاغیق .لکن بو
تبلیغاتی ائله آپارین کی ،اؤزونوزونکولر قورخماسین .هر شئیدن اّول دموکراتیک اؤلکهلره،
یپرور بشرّیته امید بسلهنیلدیگینی تبلیغ ائتمک لزمدیر .بئله کی ،ایندی بوتون دنیادا
ترق 
نیندا اورتا عصر
یدن گئتدیگی حالدا ،ایران آذربایجا 
یدن و دموکراس 
صحبت ترّق 
ینین ساخلنیلماسینا دؤزمک اولماز .تهران روزنامهلری واسطهسی ایله هر گون
قایدالر 
نالملل
قیشقیرماق لزمدیر کی ،سیزی ازیرلر ،سویورلر ،اؤلدورورلر و بونا گؤره ده بی 
۲
اجتماعّیتیندن کؤمک ایستهییرسینیز«.
تجارتی جانلندیرماق مقصدی ایله مّلی مجلسین صدری میرزا علی شبستری
دسامبرین  ۲۳ده ) ۲دی( تاجرلرله گؤروشوب اونلری حکومته کؤمک ائتمگه چاغیردی.
ینا قویماغا هئچ بیر ضرورت یوخدور ،عین
للری انگلیس بانک 
او ،تاجرلره بیلدیردی کی ،پو 
نلری ده خبردار ائدیب
کلر تؤرهد 
نلی 
زماندا ،شبستری دوشونولموش شکیلده اقتصادی چتی 
نلر .حکومت
ندان گئری طلب ائتسی 
للرینی تهرا 
تاجرلره مصلحت گؤردو کی ،اؤز پو 
تجارت وزارتینه گؤستریش وئردی کی ،آنبارلردا معّین ائدیلمیش دولته مخصوص  ۶تون
جلرینا
ینین احتیا 
للر ساتیلیب اوندان الده ائدیلن پولی شهر تصرفات 
قند ،توتون و سایر ما 
ینین ایشه
یؤنهلدیلسین .دایانمیش کارگاه و کارخانالرین ،خصوصیله ماهوت کارگاه 
ملر آتیلدی .شوروی آذربایجانی یونگول صنایع
دوشمهسی اوچون ایلک آددی 
وزارتخاناسیندان خواهش ائدیلدی کی ،ایل یاریم اّول تبریزه گؤندریلن و استفاده ائدیلمهین
توخوجولوق دزگاهلری تبریز توخوجولوق کارگاهینا وئریلسین .بو خواهش باکی
ینین
یلری طرفیندن تأمین ائدیلدی .عین زماندا ،گؤن و کبریت کارگاهلر 
سیاس 
ینین مالی فّعالیتینی
ینین تبریز شعبهس 
یسی آلیندی .ایران بانک 
ینین قارش 
دایاندیریلماس 
نبانک و شوروی تجارت نمایندهلیگی واسطهسی ایله بیر سیرا
سایرا 
جانلندیرماق اوچون رو 
للری ایله تأمین
نین نفت و نفت محصو 
تدبیرلر حیاتا کئچیریلدی .جنوبی آذربایجا 
ائدیلمهسینی شوروی آذربایجانی اؤز اوزهرینه گؤتوردو .چونکی احتیاط ائدیلیردی کی،
یسی اولن انگلیس ـ ایران نفت شرکتی اؤز
نین اساس نفت تجهیزاتچ 
جنوب آذربایجا 
ینین بیرینجی اون
فّعالیتینی دایاندیرسین .دسامبرین سونونجو اون گونلوگونده )دی آی 
تالر مرکــزی دورلــت آرشــیوی ،فونــد ،1
برلر و اجتماعی حرکا ل
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز ل
سیاهه  89اشاره  ،98ورق  2۴ـ .26
تالر مرکــزی دورلــت آرشــیوی ،فونــد ،1
برلر و اجتماعی حرکا ل
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز ل
سیاهه  89اشاره  ،98ورق  ۴6ـ .۴۷

۲۰۲

تلرینی گزهرک شرکتین
نین ولی 
جنوبی( تبریزدهکی بریتانیا نایب کنسولو لنق آذربایجا 
تلرین شرکتین نفت تجارتینه مانع
فّعالیتی ایله ماراقلنمیشدی .بو سفرده او ،دموکرا 
للرینا مناسبتینی اؤیرهنیردی .عین زماندا ،نایب کنسول
اولوب ـ اولمادیغینی ،انگلیس ما 
تلر توپلییر ،اؤلدورولن پلیس و ژاندارملرین سایی ایله
نلر حّقینده معلوما 
پارتیزا 
۳
سلر نه ایسه آلماق
ماراقلنیردی .میرجعفر باقروف توصیه ائتمیشدی کي ،اگر انگلی 
تلرله ساتماق اولر .لکن ائله ائتمک لزمدیر کی ،بو
ایستهییرلرسه ،الوئریشلی قیم 
ل ،شبستری کیمی مسئول آداملر واسطهسی ایله حیاتا کئچیریلسین کی،
تلر ،مث ً
عملیا 
نلر.
نلرینی یارادا بیلمهسی 
اونلر تجارت آدی آلتیندا اؤز آژا 
کلردن قورتارماق اوچون شوروی آذربایجانی
نلی 
مّلی حکومتین یاناجاقل باغلی چتی 
شنفت تجهیزاتا گؤستریش وئریلدی کی ،هر آی جنوبی آذربایجانا  ۱۰۰۰تون نفت۱5۰ ،
با 
تون بنزین ۳5۰ ،تون قازول ۳۰۰ ،تون مازوت ۲5 ،تون ماتور یاغی گؤندریلسین ۱.بوندان
یلیکده اردبیل
ییه تاپشیریق وئریلدی کی ،شاهسون طایفالری و عموم 
علوه سارچالینسک 
یسی ایله تجارتی گنیشلندیرمک اوچون شرکت یارادیلماسی ایشینی
ولیتی اهال 
نلرین احتیاجینی اؤدهمک اوچون ساتیش مقصدی ایله  ۴۰۰مین
سرعتلندیرسین .شاهسو 
۲
متر پامبوق پارچا ۳۰ ،مین جوت قالوش ۱۲۰ ،تون قند ۳۶۰ ،تون نفت گؤندریلدی.
ینین
للر 
شوروی آذربایجانی تجارت ادارهلرینه تاپشیریلدی کی ،جنوبدا ییغیلیب قالن ما 
نلر .اقتصادی تدبیرلرین گئدیشینده
للرینی آراشدیرسی 
ینین ممکن یو 
ساتین آلینماس 
للرینی
یسی آلینیردی .اؤز ما 
س ائدیلیر و اونلرین قارش 
للری ح ّ
یلیق می 
بعضًا تخریباتچ 
قالعاده مالی تدبیرلرینه رعایت
ندان چیخارماغا ،حکومتین فو 
گیزلی شکیلده آذربایجا 
نلره قارشی معّین تدبیرلر گؤرولوردو .بیر دفعهیه بانکدان  5۱مین تومن پول
ائتمهی 
چیخاران ،تبریزده قند تجارتی ایله مشغول اولن ارمنی بوداغیانا وزارت مالّیه خبردارلیق
ائتمیشدی ،هئچ بیر های ـ کوی سالمادان پولی بانکا گئری قایتارسین .بو ایش حیاتا
ینین کارمندی آوانئسیان بوداغیانا کؤمک
نداکی شوروی سفارت 
کئچیریلدیکدن سونرا تهرا 
ائتمک مقصدی ایله ،لکن گویا ،خصوصی تاپشیریغی یئرینه یئتیرمک آدی آلتیندا تبریزه
ینین باش کونسولی کراسین
گلمیشدی .دسامبرین  ۲۸ده ) 7دی( تبریزدهکی شورو 
نل گؤروشه دعوت ائتمیشدی .آوانئسیان مّلی حکومتین
ینی کنسولخانایا آوانئسیا 
پیشهور 
نل باغلی
تاجرلری فشاردا قویماسی ایله باغلی سؤز آتمیش و مثال کیمی ده بوداغیا 
مسألهنی خاطرلتمیشدی .پیشهوری جواب وئرمیشدی کی ،اگر بوداغیان آذربایجانلی
اولسایدی ،دولت علیهینه آپاردیغی ایشه گؤره ،یقین کی ،حبس ائدیلردی .عین زماندا،
تالر مرکــزی دورلــت آرشــیوی ،فونــد ،1
برلر و اجتماعی حرکا ل
 ۳ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز ل
سیاهه  89اشاره  ،90ورق .29۴
تالر مرکــزی دورلــت آرشــیوی ،فونــد ،1
برلر و اجتماعی حرکا ل
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز ل
سیاهه  89اشاره  ،121ورق .23
تالر مرکــزی دورلــت آرشــیوی ،فونــد ،1
برلر و اجتماعی حرکا ل
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ینین کارمندی اولن آوانئسیان بوداغیان
پیشهوری سوروشدی کی ،نییه شوروی سفارت 
کیمی مرتجع بیر شخصین مدافعهسینه قالخیر .بوداغیان کیمی پوزوچولوقل مشغول اولن
ینین کارمندی اوچون یاخشی حال دگیل .باش
شخصی مدافعه ائتمک شوروی سفارت 
وئرمیش بو حادثه ایله باغلی استالینه و مولوتوفا راپورت یازان میرجعفر باقروف باش کنسول
تسیز حرکت
ینی کنسولخایا چاغرماسینی نزاک 
شوزیر پیشهور 
ینین با 
کراسن 
ینین مّلی
ینین کارمندلر 
آدلندیرمیشدی .عین زماندا ،او ،شوروی سفارتی و کنسولخاناس 
حکومتین تصرفات ،مالی تدبیرلرینه مداخله ائتمهمهلری بارهده گؤستریش وئریلمهسینی
نین هانسی مقصدله
تلنمهین میرجعفر باقروف آوانئسیا 
خواهش ائتمیشدی ۱.بونونل کفای 
فدان آراییش
نداکی شوروی سفیرینی عوض ائدن احد یعقوبو 
تبریزه گلمهسی بارهده تهرا 
نین دسامبرین
ییا گؤندردیگی آراییشدا آوانئسیا 
طلب ائتمیشدی .احد یعقوبوف باک 
فون کارمندی ایدی(
للری( اؤز رهبریندن )بلواسطه آشورو 
ینین اّو 
نلریندا )دی آی 
سو 
آلدیغی خصوصی تاپشیریغی یئرینه یئتیرمک اوچون تبریزه گئتدیگینی ،لکن اجازه آلن
زمان بو خصوصی تاپشیریغین نهدن عبارت اولدوغونو آچیقلمادیغینی یازیردی .آوانئسیان
کله باغلی تاپشیریغیم اولوب ـ اولمادیغینی
ل ائتم 
منیم تبریزده هر هانسی مسألهنی ح ّ
ییه بیر سیرا مسألهلری چاتدیرماغی تاپشیردیم .او
سوروشدوقدا ،من باش کنسول کراسن 
تلرین تام اولمادیغینی بیزیم
جملهدن شوروی خارجه وزارتخاناسی تبریزدن وئریلن معلوما 
ینین بو ایشله مشغول اولماسینی ،مالی ـ اقتصادی
نظریمیزه چاتدیریلدیغیندان من کراسن 
کلرله باغلی مّلی حکومته بیزیم نه کیمی کؤمک ائده بیلهچگیمیزی سوروشماغی
نلی 
چتی 
قلر وئریلمهسی بارهده من شوروی وزارت خارجهسینی ده
خواهش ائتدیم .بو تاپشیری 
نین جناب پیشهوری ایله گؤروشمهسینه هئچ بیر ضرورت
معلوماتلندیرمیشام .آوانئسیا 
یسی ،اونا گؤره
اولماییب و بیزیم طرفیمیزدن اونا بئله بیر گؤستریش وئریلمهییب .بیرینج 
یدیر و او ،هله
یسی ،آوانئسیان سفارتین گنج کارمند 
کی ،بونا احتیاج اولماییب ،ایکینج 
شلرین هئچ بیرینده اشتراک ائتمهییب .دیگر
ایران حکومت عضولری ایله کئچیریلن گؤرو 
طرفدن باش کنسول اول ـ اول من هئچ وقت یول وئره بیلمزدیم کی ،او ،بلواسطه ایران
شوزیری جناب پیشهوری ایله گؤروشسون ۲.آراشدیرمالر گؤرستدی کی،
ینین با 
آذربایجان 
عمومیتله ،آوانئسیان تبریزه گئتمک اوچون هئچ بیر خصوصی تاپشیریق آلماییب .اونو
نل باغلی مسأله اولوب.
تبریزه آپاران یالنیز بوداغیا 
حّدیندن آرتیق گرگین کئچن دسامبر آیی )آذر ـ دی( سونا چاتماق اوزره ایدی.
یئنی ایله )میلدی ایله( بیر نئچه گون قالمیش روبرت روسو تبریزه یئنی آمریکا کنسولو
تعیین ائدیلدی .یئنی کنسول شهره گلن گون »آذربایجان« روزنامهسی »دنیا بیزیم
ینین ژانویه
یدیر« باشلیغی ایله چیخمیشدی .آذربایجان دموکرات فرقهس 
مختارّیتی تانیمال 
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یلرین
شلرین چوخلوغو ،رهبر فرقهچ 
) دی( آیینا پلنلشدیریلن گنیش پلنومونا جّدی ای 
فلمهسی ایله نتیجهلنمیشدی.
ینین ضعی 
شلرینه جلب ائدیلمهسی فرقه ایش 
دولت ای 
یدان تبریزه گؤندریلن توصیهلرده آذربایجان دموکرات
دسامبرین  ۲۴ده ) ۳دی( باک 
ینین
ینین گوجلندیریلمهسی ،فرقهنین عملی فّعالیت 
ینین ایش 
نلر 
ینین اشاغی اورقا 
فرقهس 
ینین
ملندیریلمهسی گؤرسهدیل دی .فرقه عضولر 
ینین محک 
یوکسلدیلمهسی ،فرقه انتظام 
ینین برقرار
کلرین )هستهلرین( فورمالشدیریلماس 
ینین آپاریلماسی ،محّلی اؤزه 
دقیق آمار 
یلیکده بوتون توصیهلر آذربایجان
یلیگی قید ائدیلیردی .عموم 
ینین ضرور 
ائدیلمهس 
۳
ینین گوجلندیریلمهسینه یؤنهلمیشدی .گؤرولن تدبیرلر نتیجهسینده
دموکرات فرقهس 
ینین مّلی بیر فرقه اولراق آذربایجان جامعهسینده آپاریجی رولو
آذربایجان دموکرات فرقهس 
کلر مّلی حکومتین و آذربایجان
تأمین ائدیلمهلی ایدی .تبریزدهکی خارجی نمایندهلی 
یلر.
مبهآددیم ایزلهییرد 
ینین فّعالیتینی آددی 
دموکرات فرقهس 
ییا زنگ
دسامبرین  ۲۸ده ) 7دی( آذربایجانا یئنی گلمیش آمریکا کنسولو آلقاپ 
شوزیر سیدجعفر پیشهوری ایله گؤروشمک آرزوسوندا اولدوغونو بیلدیردی .بو
ائدیب با 
گؤروش دسامبرین  ۲۹دا ) ۸دی( سحر ساعت  ۱۰دا مّلی حکومتین اقامتگاهیندا
شوزیری ایله گؤروشمگه شاد
ینین با 
کئچیریلدی .روبرت روسو آذربایجان مّلی حکومت 
ندا
کله آذربایجا 
پلرینی گؤزلهم 
اولدوغونو ،یالنیز قان تؤکولمهدن و انسانی پرنسی 
تلرین دا بو فکرده
تلرین غلبهسینی آرزولدیغینی بیلدیردی .پیشهوری دموکرا 
دموکرا 
لل
نین دیگر شهرلرینده حادثهلرین دینج یو 
اولدوغونو قید ائدیب تبریزده و آذربایجا 
تلندیردی .سونرا کنسول سوآل ائتدی کی ،آذربایجان
انکشافینی یوکسک قیم 
تلری نه ایستهییرلر ،نهیه جان آتیرلر؟ پیشهوری جواب وئردی کی ،آذربایجان
دموکرا 
بلری وقتی ایله آمریکا کنسولخاناسینا دا تقدیم ائدیلمیش
ینین مقصد و طل 
تلر 
دموکرا 
قلر اوچون
نل دانیشی 
ینین بیاننامهسینده آیدین عکس اولونوب روسو تهرا 
خلق کنگرهس 
تلرینا قاپینی آچیق ساخلماغی آرزولدی .پیشهوری قید ائتدی کی،
آذربایجان دموکرا 
بلر .لکن تهران آذربایجان
یلر بو بارهده بیر نئچه دفعه بوتون دنیانی امین ائدی 
آذربایجانل 
گلر گؤندریر.
پلر ،تفن 
بلرینه جواب وئرمک عوضینه بیزیم اوستوموزه تو 
ینین طل 
خلق 
ینین دوغرولوغونا دریندن
تلر 
آذربایجان تاجرلرینه پول بوراخمیر .اونا گؤره اؤز عملیا 
یلر اؤزلرینی مدافعه
بلریندن بیر آددیم دا گئری چکیلمهیهجک آذربایجانل 
اینانان ،اؤز طل 
اوچون ،اؤز مّلی ـ دموکراتیک حکومتینی قورماق اوچون بعضی تدبیرلر گؤرمک
تلری بونا
مجبوریتیندهدیر » .اگر شاه سیزین »مختارّیتینیزی« تانیسا ،آذربایجان دموکرا 
نئجه باخارلر؟« ـ دئیه آمریکا کنسولو سوروشدوقدا ،پیشهوری »یالنیز شاهین تانیماسی
ینین موجودلوغو اوچون تأمینات اول بیلمز« ،ـ دئیه جواب وئردی.
آذربایجان مّلی مختارّیت 
عین ایله همین شاه صاباح اؤز قرارینی لغو ائده بیلر ،اونا گؤره آذربایجان خلقی تهران
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تلی اولمادیغینی یاخشی باشا دوشور و اؤز
ینین حیات قابلّی 
ینین ،اونون وعدهلر 
حکومت 
تلرین ،او جملهدن
بلرینه حقیقی تأمینات ایستهییر .بو دا بوتون دموکراتیک دول 
قانونی طل 
ینین یاردیمی و مدافعهسیندن عبارت اول بیلر .کنسول آذربایجان
آمریکا حکومت 
شوزیری آمریکا کنسولخاناسیندا قبول
تلرینی مدافعه ائدهجگینه سؤز وئردی و با 
دموکرا 
ائتمک آرزوسوندا اولدوغونو بیلدیردی .پیشهوری اونا تشّکر ائتدی و سونراکی گؤروشون
باش توتاجلغینا ،بیرگه ایشلهمهیین ممکن اولجاغینا امید بسلهدیگینی بیلدیردی ۱.بو
گؤروش بارهده بیر گون سونرا استالین ،مولوتوف ،بئریا و مالینکوفا راپورت گؤندرن میرجعفر
تلندیریردی» :بیزه ائله گلیر کی ،آمریکا کنسولونون پیشهوری ایله
باقروف اونو بئله قیم 
یسی ،کنسول آیدینلشدیرماق ایستهییردی
یلی مقصد داشیییردی .بیرینج 
گؤروشو ایک 
ندان آیریلماق
بلرینده ایرهلی گئتمک ،یعنی ایرا 
تلری اؤز طل 
کی ،آذربایجان دموکرا 
ییه مصلحت گؤردوک کی ،بوندان سونرا
مسألهسینی قویماق فکریندهدیرلرمی؟ بیز پیشهور 
ینین و مجلسین اعلن ائتدیگی
قلر آپاراندا خلق کنگرهس 
دا خارجی نمایندهلرله دانیشی 
بلر اوزهرینده محکم دایانسین« ۲.عین زماندا ،تبریزدهکی
سندلرده عکس اولونان طل 
قلر بارهده روسو دا واشینقتونا ـ آمریکا وزیر خارجهسی بیرنسه گنیش گزارش
دانیشی 
شوزیری
ینین با 
گؤندرمیشدی .اورادا دئییلیردی» :بو گون سحر صحبتده آذربایجان ایالت 
کلرینی ،آنجاق مرکزی حکومته
پیشهوری ،آذربایجانی ایران داخلینده ساخلماق ایستهدی 
قلرینی سؤیلهدی و بونا سبب
کلری اوچون میلیس دستهلرینی ساخلیاجا 
گوونمهدی 
تلری لغو ائدهجگیندن
نین آذربایجانی اشغال ائدهجگیندن و یئنی اصلحا 
اولراق ،ایرا 
نین داخلینده قالماق نّیتینی کابینهسینده
کلرینی گؤرستدی .او دئدی کی ،ایرا 
چکیندی 
کله ثبوت ائتدی .آنجاق قید ائتدی کی ،بوتون بونلر
شلر وزیری تعیین ائتمهم 
خارجی ای 
نین اؤزونواداره حقوقونو قارانتی آلتینا آلراق ،مرکزی حکومتین بو حقوقو،
آذربایجا 
کئچمیشده اولدوغو کیمی ،تاپدالماسینا مانع اولماق اوچون ائدیلیر .دئدی کی ،شاهین سؤز
ییه اینانمیر ،چونکی شاه گنج و تجربهسیزدیر و فکرینی بیر
تلرا و قارانت 
وئردیگی اصلحا 
گئجهده دگیشدیره بیلر .عین زماندا ،حال حاضرکی مجلس طرفیندن وئریلن قرارین
یلر و باشقا
ینین تورپاق آقالری ،روحان 
للر 
ممنون ائدیجی اولمایاجاغینی ،چونکی مّلت وکی 
قلری قارانتی
» کیچیک شاه« لردان سئچیلدیگینی سؤیلهدی .دئدی کی ،منطقهای حقو 
نلردا اشتراک ائدهجک .او ،بیر نئچه دفعه تکرارلدی
آلتینا آلن بوتون عمومی کونوانسیو 
قلر اوچون قاپینی مرکزی حکومتین اوزونه آچیق توتور .او دئدی کی ،تهران
کی ،دانیشی 
قلر اوچون هئچ بیر صلحیتی اولمایان بیر آدامی دانیشیق آپارماغا گؤندرمیشدی
دانیشی 
تسیز آدامل دانیشیق
) یقین کی ،تیمسار مقدمدن بحث ائدیر( ،اونا گؤره ده ،من بو صلحی 
قلر آپارماق اوچون حقیقی نفوذا صاحب اولن بیر
آپارمادیم .قید ائتدی کی ،اونونل دانیشی 
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یلیغا
یدیر .آنجاق تهران راض 
شخص گؤندرمک و یا گؤندرمهمک مرکزی حکومتین اؤز ایش 
ل قویمور و دموکراتیک حرکاتین
بلرینه مح ّ
نین طل 
گلمگه چالیشمادیقدان زیاده ،آذربایجا 
لدور .آنجاق او ،بیر
لیدرلری و بوراداکی شرایط حّقینده یانلیش معلومات یایماقل مشغو 
یلیغا گلمک اوچون یئترلی صلحّیته صاحب
نئچه دفعه قید ائتدی کی ،اهمّیتلی بیر راض 
نل دانیشماغا گئده بیلرلر .داها سونرا او ،صمیمی اولجاغینی و هر
اولن صمیمی بیر انسا 
تلشهجگینی سؤیلهدی.
مله مصلح 
هانسی بیر مهم عملی حیاتا کئچیرمهدن اؤنجه منی 
عمومّیتله ،او ،گؤزلهدیگیمدن داها آنلییشلی تأثیر بغیشلهدی و صمیمّیتی ایله منی متأثر
ندا موجود اولن
ینین موضعی دگیشمهدیگی مّدتده ،ایران حکومتی آذربایجا 
ائتدی .شورو 
یدیر .بونون آلترناتیولری ایسه یا
وضعّیتی آرتیق باشا چاتمیش عمل کیمی قبول ائتمهل 
للیگینی
نین مستق 
تلر کئچیرمک ،یا دا آذربایجا 
قلرا گئدهرک بؤیوک اصلحا 
دانیشی 
نین
تلری »مستبد تهرا 
ینین ایستگی آذربایجانی و باشقا ایال 
قبول ائتمکدیر .شورو 
نداکی نظامی اشغالینی
تجاوز«وندن » قوروماق« بهانهسی ایله اؤزونون ایرا 
نین موجود اولن مّلی بوتؤولوگونو قوروماغا
گنیشلندیرمکدیر .بونا گؤره ده ،آمریکا ایرا 
یدیر کی ،شوروی یا تخلیه سازشینه عمل ائتسین ،یا دا اؤزونون تهاجمی نّیتینی
چالیشمال 
بوتون دنیایا بیان ائتسین .بونو حیاتا کئچیرمک اوچون مصلحت اولونور کی ،سفارتیمیز
قلرا
نل دانیشی 
ایران حکومتینه ممکن اولن بوتون آلترناتیولری آچیقلسین و اونو آذربایجا 
للیک الده ائتمک
نین تام مستق 
گئتمگه راضی سالسین .بئله دانیشیغا باشلماق آذربایجا 
للیگینی اعلن ائدر و اؤزونه بیر »هوادار«
نلرینی آزالدار .یوخسا آذربایجان مستق 
امکا 
۱
آختارار«.
ینین گؤروشو دسامبر
شوزیر سیدجعفر پیشهور 
آمریکا کنسولو روبرت روسو ایله با 
للری( مهم حادثهسی حساب ائدیله بیلردی ،اگر
ینین اّو 
ینین )دی آی 
نلر 
ینین سون گو 
آی 
گؤروش کئچیریلن گون تبریز میدانیندا تانینمیش اوغرولر و قولدورلر کیمی توتولموش
اصلن بیرنگ و رحیم دّباغی اعدام ائدیلمهسئیدی ،خلقین ناموسونا تجاوز اوستونده
یخهلنمیش قارنی ییرتیق کاظم و جنایتکار عزیز یوسفی گوللـهلنمهسئیدی .آذربایجان
 ۱۹۴5نجی ایلی گرگین بیر وضعّیتده باشا ووردو .دسامبرین سونوندا )  ۱۰دی( »دئیلی
مالملک دسامبرین ۱۸
توزیر حکی 
اکسپرس« و »رویتر«ین مخبرلرینه مصاحبه وئرن نخس 
نلر چیخان کیمی
سههکی بیاناتینی بیر داها تکرار ائدیب خارجی قشو 
ده ) ۲7آذر( مجل 
نداکی کدرلی حادثهلره سون قویاجاغینی بیلدیردی ۲.بو
ینین آذربایجا 
شاهنشاه حکومت 
مصاحبه درج اولونان گون ـ دسامبرین  ۳۱ده ) ۱۰دی( میرجعفر باقروف یعقوبوف و
ندان آیریلماق،
یئمئلیانوف واسطهسی ایله تبریز لیدرلریندن سوروشدو کی ،اونلر ایرا 
مختارّیت ،یاخود دیگر بیر فرمدا یاشاماق بارهده فکرلرینی اساسلی شکیلده
تلرینی نئجه
ندان آیریلماق ایستهییرلرسه ،اؤز دول 
نلر .اگر ایرا 
قلشدیرسی 
دقی 
.ـ  Foreign Relatios of the US, 1945, Volume VII, p. 520 5۲۱ـ
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۲۰7

یسی ،یوخسا مّلی حکومت؟
قلر :خلق جمهور 
آدلندیراجا 

۲۰۸

اونونجو فصل

شلرین باشلنماسی
دی  : ۱۳۲۴تبریزده قوروجولوق ای 
و
یدورما
لده ایلک قارش 
سازمان مل 
یسی(
ینین بیرینجی یار 
نلری ) ۱۳۲۴نجو ایل دی آی 
 ۱۹۴۶نجی ایلین ایلک گو 
ینین اؤلکهدن چیخاریلماسی آذربایجان اوچون
نلر 
ایران اوچون انگلیس ـ آمریکا قشو 
اساسی رفرملرین باشلنماسی ایله سجّیهلهنیردی .وزیر خارجهلرین مسکو مشاورهسیندن
قلر مارس  ۲سینی ) ۱۲اسفند( گؤزلهمهدن ژانویهنین اّولیندن )۱۱
یبوش قئییدن متف 
ال 
ییه نمونه گؤرستمک
ندان چیخارماقل اتحاد شورو 
نلرینی ایرا 
دی( باشلیاراق اؤز قشو 
ینین
سلر 
سین فکرینجه ،پوتسدام ،لندن و مسکو کنفران 
یلر .جیمس بیرن 
ایستهییرد 
یدا اولماسیندان خبر وئریردی .لکن یئنی گلن
کلرین قارش 
نلی 
تجربهسی هله بؤیوک چتی 
نل باغلی مذاکرهلرین بیر
قلر مسکو کنفرانسیندا ایرا 
 ۱۹۴۶نجی ایلده اوز ـ اوزه دایانان متف 
ندان وزیر
ینین اّولینده ) ۱۱دی( تهرا 
یلر ۱.ژانویه آی 
نتیجه وئرهجگینه امید بسلهییرد 
خارجهیه گؤندریلن راپورتدا آمریکا سفیری میوری مسکو کنفرانسیندا مذاکره ائدیلمیش
توزیری و
انگلیس ـ آمریکا ـ شوروی کمسیونو یاراتماق بارهده مسألهنی ایران نخس 
محمدرضا شاها آچیقلدیغینی بیلدیریردی .میوری بیر نئچه گون سونرا لندنه مجمع
لین بیرینجی اجلسینا یول دوشهجک وزیر خارجه بیرنسه معلومات
عمومی سازمان مل 
یدیر .او سؤز
توزیر تامامیله بو کمسیونون یارادیلماسینا راض 
وئریردی کی ،دئیهسن ،نخس 
یسیندا قالدیراجاق ،مذاکرهنین نتیجهلری
نین قارش 
وئردی کی ،بو مسألهنی شورای وزیرا 
بارهده منه معلومات وئرهجک .تکلیف اولونان نتیجهلره انگلیس ـ آمریکا ـ شوروی
کمسیونونا حرمتله یاناشدیغینی بیلدیرن شاه دئدی کی ،آمریکانین بو کمسیوندا اشتراکینی
۲
یدیر.
ایران اوچون تأمینات حساب ائدیر و بو مسألهیه باخماغا شخصًا راض 
فون
ینین وزیر خارجهسی ویاچیسلو مولوتو 
شاه بئله حساب ائدیردی کی ،شورو 
چطرفلی کمسیونون یارادیلماسیندا عکس موضعی هئچ ده حکیمی
ایران بارهسیندا او 
یلیکده او ،بونو شوروی
ییه »دشمن« مناسبتی ایله باغلی دگیل .عموم 
ینین شورو 
حکومت 
نداکی سفیر میوری وزیر خارجهیه
ینین تاکتیکی گئدیشی حساب ائدیردی .تهرا 
رهبرلیگ 
لندن سفری آستاناسیندا اونو دا بیلدیرمیشدی کی ،بیزیم تبریزه یئنی تعیین ائتدیگیمیز
ندا سونا
ینین آذربایجا 
کنسول روبرت روسو رضائیهنین تسلیمیندن سونرا ایران حاکمّیت 
چاتدیغینی تصدیق ائدیر .او ،محّلی مطبوعاتین خبرلرینه اساسًا بیلدیریر کی ،کردلر ایران
York and London 1947, p. 122.ـ  James F.Byrnes. Speaking Frankly. Newـ
 Foreign Relations of the United States, 1946, Volume VII, Washington. D.C, 1969,ـ

۲۰۹

1
2

p. 291.

نلرینده )دی
اوردوسونا دگیل ،دموکرات قّوهلره کؤمک ائدیرلر ۱.یئنی ایلین ایلک گو 
ندهکی ایران سفیری
ینین ایکینجی  ۱۰گونونده( بو دا آیدین اولموشدو کی ،لند 
آی 
یزاده اؤز اؤلکهسیندن تعلیمات آلمیشدیر کی ،آذربایجان مسألهسینی عمومی
سیدحسن تق 
لین بیرینجی اجلسیندا مطرح ائلهسین .وزیر خارجهنین معاونی آچسون و
سازمان مل 
یلر کی ،اگر شوروی
نداکی سفیری لورد هالیفاکس بئله حساب ائدیرد 
بریتانیانین واشینقتو 
چطرفلی کمسیونونا قوشولماق ایستهییرسه ،گرهک بونو آذربایجان مسألهسی سازمان
او 
لین مذاکرهسینه چیخاریلمامیشدان اّول ائتسین .عکس تقدیرده سونرا گئج اولجاق.
مل 
نداکی حادثهلری بؤیوک ماراقل ایزلهین آمریکا کنسولو روسو بئله قرارا گلمیشدی
آذربایجا 
شوزیر سیدجعفر پیشهوری ایله یئنیدن گؤروشسون .بو گؤروش ژانویهنین  ۴ده )۱۴
کی ،با 
دی( باش توتدی .پیشهوری دسامبرین  ۲۹دا ) ۸دی( کئچیریلن گؤروشه جواب اولراق
نی
قلر زمانی کنسول سوروشدو کی ،ایران آذربایجا 
آمریکا کنسولخاناسینا گلدی .دانیشی 
ایله شوروی آراسیندا تجارت مقاولهسی باغلماق بارهده سؤز ـ صحبت گزیر .پیشهوری
نین شوروی ایله تجارت مقاولهسی واردیر و بو مقاوله اساسیندا
بیلدیردی کی ،ایرا 
آذربایجان شوروی ایله تجارت ائدهجکدیر .یئنی مقاولهنین باغلنماسی بارهده ایسه اونا هئچ
نه معلوم دگیل .پیشهوری صحبتی دوام ائتدیرهرک بیلدیردی کی ،اگر ایران حاکمّیت
نل تجارت رابطهلرینی پوزارسا ،بیز هانسی بیر اؤلکه ایله تجارت
نلری آذربایجا 
اورقا 
یدیرچلده بیلمهریک .سونرا
آپارماغا مجبوروق .چونکی بیز تجارت ائتمهدن خلق تصرفاتین 
او ،ظرافتله علوه ائتدی کی» ،گؤرونور ،بو خبر تبریز بازاریندان گؤتورولوب«.
یدن مسکو مشاورهسینده ایران حّقینده نه کیمی
قلرین گئدیشینده روسو پیشهور 
دانیشی 
قرارلر قبول ائدیلیب .اصلینده ،کنسولون بو بارهده معلوماتی هئچ ده آز دگیلدی .گؤرونور،
ینین مسکو کنفرانسینا ،خصوصیله ایران بارهسینده
بیر دیپلومات اولراق روسو پیشهور 
چطرفلی کمسیونا مناسبتینی اؤیرنمک ایستهییردی .پیشهوری ده اؤز
تکلیف اولونان او 
تلرا گؤره ،مسکو
نوبهسینده بو سوآل دیپلوماتیک جواب وئرهرک دئدی کی ،رسمی معلوما 
مشاورهسینده ایران مسألهسی مذاکره ائدیلمهییب .اگر غیررسمی بیر شئی وارسا ،بو بارهده
کنسول داها چوخ معلوماتا مالک اول بیلر ،نه اینکی من .روسو اّولکی گؤروشه دوغرو کیمی،
رغبتله یاناشدیغینی و بو بارهده اؤز فکرلرینی آمریکا رسمی دایرهلرینه یازدیغینی بیلدیردی.
قلرینی آخره قدر قورویاجاغینی
یلرین اؤز مّلی حقو 
پیشهوری تشّکر ائتدی و آذربایجانل 
شوزیرین گؤروشو بارهده
چاتدیردی» .آذربایجان« روزنامهسینده آمریکا کنسولو ایله با 
۲
گنیش معلومات وئریلدی.
سیدجعفر پیشهوری ایله گؤروشدن اوچ گون سونرا روسو داها چوخ ماراق گؤرستدیگی
نین
یریانین »شوروی آذربایجا 
یریا ایله گؤروشدو .کنسول محمد ب 
معارف وزیری محمد ب 
ییا و پاریسه سفریندن خبردار ایدی .آمریکا کنسولونا
تلری جمعیتی«ندن ،اونون باک 
دوس 
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نین یاخینلشماسی و سونراکی مرحلهده بیرلشمهسی
ائله گلیردی کی ،ایکی آذربایجا 
ینین
استقامتینده بو جمعیت باشلیجا رول اویناییر .گؤروش زمانی روسو مسکو سیرک 
سدهکی گؤروشونده اشتراک بارهده
تبریزدهکی نمایشی و اتحادیهلر کنفدراسیونونون پاری 
ینین ،فابریک ،کارخانالرین ،کارگرلرین
یریانین تأّثراتینی سوروشدو .آذربایجان اتحادیهس 
ب 
یریادان سوروشدو:
وضعّیتی ایله ماراقلندی .نهایت ،کنسول اساس مسألهیه کئچهرک ب 
تلری
ینین دوس 
تلر تبریزده »شوروی آذربایجان 
» بیزده اولن معلوماتا گؤره ،سون وق 
ینین
تدیرو هانسی مقصدلر گودور؟ بونو ایران آذربایجان 
جمعیتی« یارادیلیب .بو نه جمعی 
ینین باشلنغیجی کیمی قبول ائتمک اولرمی؟
شوروی آذربایجانی ایله بیرلشمهس 
قلری هدهلهیهرک بو جمعیته یازیلماغا مجبور ائدیرلر؟ ۱.آمریکا
دوغردورمو ،اوشا 
یریا دئدی» :بو جمعیتین یارانماسینا
للرینا جواب اولراق محمد ب 
کنسولونون سوآ 
ضرورت شوروی آذربایجانی ایله بیزیم قونشولوغوموزدان ایرهلی گلمیشدیر .شوروی
آذربایجانی اؤز مدنی انکشافینا گؤره چوخ یوکسک سوّیهده دایانیر ،بیز اونلردان چوخ شئی
اؤیرنه بیلهریک ،طلبهلریمیزی اورا اوخوماغا گؤندره بیلهریک .اونا گؤره تبریزده »شوروی
تلری جمعیتی«نین یارادیلماسی طبیعی بیر حادثهدیر .او کی قالدی
ینین دوس 
آذربایجان 
لدان
یسه هدهلهمگه ،تأسف کی ،من بو بارهده بیرینجی اولراق یالنیز جناب کونسو 
کیم 
خسایلی آداملر بؤیوک ماراقل بو
تلرا گؤره ،چو 
ائشیدیرم .عکسینه ،منه چاتان معلوما 
یریا »بو مسأله ایله باغلی کیمین آدینی چکه
جمعیته یازیلماغا جان آتیرلر« .ب 
ینین فرماندهی
نلر 
بیلرسینیز؟« ـ دئیه سوروشدوقدا ،کنسول تبریزدهکی شوروی قشو 
ییه تضییق گؤرسهدیر کی،
ینین آدینی چکدی ،گویا ،ژنرال قلینیسکی اهال 
ژنرال قلینیسک 
نلر .سونرا کنسول سوروشدو:
شوروی آذربایجانی ایله دوستلوق جمعیتینه عضو یازیلسی 
ینین
ل ائتمک اوچون ایران نمایندهلر 
» اونا معلومدور کی ،آذربایجان مسألهسینی ح ّ
کله مشاورهسی
ندا تئزلی 
ینین تهرا 
اشتراکی ایله اوچ بؤیوک دولتین نمایندهلر 
یریا بو بارهده اونا هئچ نه معلوم اولمادیغینی قید ائدهرک بیلدیردی:
کئچیریلهجک؟« ب 
» اگر بئله مشاوره کئچیریلسه ،آذربایجان خلقی امید ائدیر کی ،قاباقجیل دموکراتیک
کلر .آذربایجان خلقینه گلدیکده
قلرینی مدافعه ائدهج 
اؤلکهلر اونون قانونی و طبیعی ح 
قلریندان بیر آددیم دا گئری چکیلمهیهجک« .کنسول دا
ایسه ،او ،هئچ وقت اؤز مّلی حقو 
۲
امیدوار اولدوغونو بیلدیردی کی ،آذربایجان ناراضی قالمایاجاق.
شوزیر سیدجعفر
دسامبرین  ۲۹دا ) ۸دی( واشینقتونا گؤندردیگی راپورتدا با 
یریا حّقینده بیر قدر فرقلی فکرده ایدی .او،
ییه رغبتینی گیزلتمهین روسو محمد ب 
پیشهور 
ندا حیاتا کئچیردیگی بوتون
ینین جنوبی آذربایجا 
سهوًا بئله حساب ائدیردی کی ،شورو 
نلری هله ایکینجی
یریادیر .آمریکا جاسوسلوق اورقا 
یسی ب 
ینین اساس الهامچ 
ترور عملیات 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۱۱۴ورق .۱۱
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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یریا حّقینده خیلی ماتریال توپلمیشدی .گؤرونور ،تبریزده
ینین گئدیشینده ب 
دنیا محاربهس 
شلری،
یریانین تهرانا قارشی اودلو ـ الوولو چیخ 
قلردا ب 
کئچیریلن میتینق و ییغینجا 
شوروی آذربایجانی سیاسی ،مدنی و ادبی دایرهلرینه یاخین اولماسی اونون حّقینده بئله
فکرلرین فرمالشماسیندا تأثیر گؤرستمیشدی .چوخ سونرالر بئله روسو یازیردی کی،
ندا »ترورون رهبری پیشهوری دگیل ،معارف و تبلیغات وزیری محمد
جنوبی آذربایجا 
یریا ایدی .قارایانیز و قاراساچ ،بالجا بویلو و نازیک بوغلو کیشی کمونیست حرکاتینا تبریز
ب 
ینین
ینین تمیزلنمهسی بیرلیگیندن فّعالیتی ایله باشلمیشدی .ترور عملیات 
کوچهلر 
یریا خصوصی تیپلی شوروی آذربایجانی ایله دوستلوق جمعیتی
کئچیریلمهسی اوچون ب 
یاراتمیشدی .جمعیته قبول سیاسی پلیس خفّیهلری طرفیندن حیاتا کئچیریلیر و آزاجیق
مقاومت گؤسترن ان یاخشی حالدا قمچی ایله جانینی قورتارمیش اولوردو ۱.لکن کئچمیش
خسایلی گیزلی سندلر روسونون بو فکرینی تصویب ائتمگه
یده یئنی آچیلن چو 
اتحاد شورو 
ینین شوروی آذربایجانینا رغبتی
اساس وئرمیر .جنوب اهالیسی خصوصیله تبریز جماعت 
بؤیوک ایدی و بونا گؤره ده قید ائدیلن دوستلوق جمعیتینه کوتلهوی آخین بونونل باغلی
ایدی.
ینین سونوندا ) ۱۰دی( پیشهوری ایله
آمریکا کنسولو روسونون هله دسامبر آی 
ینین
یدهکی آمریکا سفارت 
یلر یاییلمیشدی .شورو 
کئچیردیگی گؤروش بارهده مختلف رأ 
نداکی آمریکا سفارتینه معلومات
کاتبی جورج کئنان تعجیلی اولراق وزارت خارجهیه و تهرا 
یسی پیشهوری ایله گؤروش زمانی
گؤندرمیشدی کی ،مسکو رادیوسو و تاس خبرگزار 
آمریکا کنسولونون »ایران آذربایجانی مّلی حکومتینه هر جور یاردیم گؤرستمک بارهده
وعدهنی« آمریکا آذربایجان مّلی حکومتینه رسمی مناسبتی کیمی تقدیم ائدیب .مسکو
ندا بؤیوک تشویش دوغورموش ،سیاسی دایرهلرین
رادیوسونون بو معلوماتی تهرا 
تلیگینی آرتیرمیشدی .وزارت خارجهنین دانیشانی ژانویهنین  ۹دا ) ۱۹دی( تهرانی
ناراح 
امین ائتمیشدی کی ،روسونون بو فکری دیپلوماتیک نزاکت خاطرینه سؤیلنمیشدی و اونون
ماهّیتی بیر قدر تحریف ائدیلمیشدیر .وزارت خارجهنین دانیشانی روسو طرفیندن
دئییلمیش » آذربایجان مّلی حکومتینه هر جور یاردیم گؤرسهدیل هجگی بارهده وعدهلرین«
قلنمهدیگینی بیلدیردی .کنسول ایسه گؤستریش وئریلمیشدی کی ،بو بارهده
رسمًا تصدی 
۲
ینی ده معلوماتلندیرسین .بونونل باغلی ژانویهنین  ۹دا ) ۱۹دی( روسو
سیدجعفر پیشهور 
ینین حضورونا گلدی .او بیلدیردی کی ،مسکو رادیوسو اؤز معلوماتیندا
یئنیدن پیشهور 
بیزیم بیرینجی گؤروشوموزی آمریکانی آذربایجان مّلی حکومتینه رسمی مناسبتی کیمی
شوزیری زیارت ائتدیگیم شخصی کاراکتر داشیییب .پیشهوری
معنالندیریب .لکن منیم با 
جواب وئردی کی ،او ،مسکو رادیوسونون معلوماتینا قولق آسماییب ،لکن بو گؤروشون تام
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
.ـ  ۲۹۹ـ . Foreign Relations of the US, 1946, Volume VII, p. ۲۹۸سیاهه  ۸۹اشاره  ،۱۱۴ورق ۱۱
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ینین سردبیری ایله صحبت ائدیب.
مضمونونو درج ائتمیش »آذربایجان« روزنامهس 
للری »آذربایجان« روزنامهسینده درج ائدیلیب ،گؤرونور ،بو دا مسکو
گؤروشون ماتریا 
۱
نداکی باکی اوچلوگو بئله فکر ایرهلی
رادیوسو اوچون منبع رولو اویناییب .جنوبی آذربایجا 
ینین پوزولدوغونو گؤرن آمریکا کنسولو ایندی گئری
تلر 
سوردو کی ،اؤزونون معّین نّی 
چکیلمگه جهد گؤرسهدیر.
نداکی حادثهلر تبریزدهکی تورکیه کنسولخاناسینی دا یاخیندان
جنوبی آذربایجا 
نداکی
یلندیریردی .شوروی جاسوسلوق ادارهلری تورک کنسولو کارامان بگی آذربایجا 
ایلگ 
سلر
حادثهلره مناسبتی ایله باغلی خیلی ماتریال توپلمیشدی .او قید ائدیردی کی ،رو 
ینین
بورادا دموکراتیک حکومت یاراتماقدان سونرا انگلیس ،آمریکا و تورکیه کنسولخاناس 
تلرین ایزلنمهسی
سلرین تاپشیریغی ایله دیپلوماتیک هیأ 
وضعّیتی آغیرلشمیشدیر .رو 
سلر تبریزدهکی حادثهلردن خبرلری اولمادیغینی
گوجلندیریلمیشدیر .باخمایاراق کی ،رو 
دئییرلر .لکن هیأتیمیزی ،آمریکانین ایرانا دایر یادداشتینا شوروی نئجه جواب وئرمیشدیر.
قلر دیپلوماسی،
یسینی آلماق ممکن اولمایاجاق .متف 
ایندی آرتیق بو حرکاتین قارش 
سلرا جواب وئریلمهیهجک ،بئله
جله حرکت ائدیرلر .نه قدر کی ،رو 
سلر ایسه گو 
رو 
تلره ده سون قویولمایاجاقدیر .سونرا کارمان بگ سؤزونه دوام ائدهرک دئییردی:
حرک 
ینین تبریزده
سلر بورادا تامامیله آیری مقصدلر گودورلر .اونلر اؤز اوردولر 
» رو 
بلر.
نیندا زور گوجونه مختار حکومت یارادی 
اولماسیندان استفاده ائدهرک ایران آذربایجا 
بلر.
کله ایران حکومتینی چتین وضعّیته سالی 
شلرینه تام مداخله ائتم 
نین ای 
نتیجهده ایرا 
لدیر کی ،ایران
بلر ،آرتیق بیر ای 
للری باغلیی 
سلر اؤلکهنین داخلینده بوتون یو 
رو 
ینین بو
نهاینکی اوردوسونو ،هئچ مأمورلرینی دا آذربایجانا گؤندره بیلمیر« .دنیا مطبوعات 
تلرینی
ینین حرک 
مسألهیه مناسبتینی دگرلندیرن کنسول بیلدیردی کی ،بوتون دنیا شورو 
تلری »ایزوستیا« و
شلرینی دوام ائتدیریر .شوروی غزئ 
پیسلهییر .بونا باخمایاراق او اؤز ای 
یلر .شوروی
ینی درج ائتد 
ینین تام متن 
ینین بیاننامهس 
» پراودا« آذربایجان خلق کنگرهس 
مطبوعاتیندان باشقا بو سند هئچ هاردا چاپ ائدیلمهدی» .ایران آذربایجانی مختار
جمهوری کیمی قال بیلرمی؟« ـ سوآلینا جواب اولراق کارمان بگ دئدی» :هم تهران ،هم
نین
سلر ایرا 
تلرین رهبرلری ،او جملهدن رو 
سلریندا بؤیوک دول 
ده پوتسدام کنفران 
سلر اؤز
بلر .لکن عملی اولراق یالنیز رو 
قلرینی تصدیق ائدی 
بوتؤولوگونو و حاکمّیت حقو 
تلره دیکته
تلرینی کیچیک دول 
کلرینی پوزورلر .اونلر آچیق شکیلده اؤز سیاس 
عهدهلی 
ائدیرلر .اگر کیمسه اونلرا قولق آسمیرسا ،بئلهلرینی فاشیست آدلندیریرلر .نئجه کی،
سلری
ایندی اونلر ایران حکومتینه مناسبتده بئله حرکت ائدیرلر .اونا گؤره کی ،بیز رو 
یاخشی تانیدیغیمیزدان ،اونلرین اؤلکهمیزه نفوذ ائتمهسینه امکان وئرمیریک .دنیا گرهک
تلیگینی پوزورلر،
قلرین راح 
سلرین اؤزباشینالیغینا دؤزمهسین .اونلر هر یئرده خل 
رو 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
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ندا
ندا و ایرا 
ندا ،آلما 
سلرین بالکا 
اونلرین اعجوباتیندان ایندی دنیا تهلکهدهدیر .رو 
نبهگون آرتیریر .اگر بونلر یولوندا
یلیغی گو 
کلری کوبود سیاست اونلردان ناراض 
یئریتدی 
تلرین بیر ـ بیرینه شبههلی مناسبتینه سون قویولماسا ،دنیانی داها
دشمنجه ،بؤیوک دول 
ینین
تلری باخیمیندان شورو 
نالملل مناسب 
مدهش بیر تهلکه گؤزلهییر« .همین دورون بی 
ملنمهسی دوغرودان دا تورکیه اوچون جّدی تهلکه تشکیل
ندا محک 
جنوبی آذربایجا 
ینین مشاورهسی زمانی ،خصوصیله بریتانیا وزیر
تلرین وزارت خارجهلر 
ائدیردی .بؤیوک دول 
ینین تورکیهیه قارشی اّدعالرینی استالین آچیق
نله گؤروشده اتحاد شورو 
خارجهسی بئوی 
تلرینه قارشی شوروی اّدعاسی اعلن
شکیلده اعلن ائتمیشدی .تورکیهنین شرق ولی 
یلر تورکیهنین خریطهسینی بوراخمیشدی .یئنی بوراخیلن
ندا ارمن 
اولونان کیمی تهرا 
۱
یسی آرتیق اؤز عکسینی تاپمیشدی .اتحاد
خریطهده »تورکیه ارمنستانی« اراض 
ینین تورکیهیه قارشی اّدعالری اساسًا ایکی استقامتده ایدی .بیر طرفدن شوروی
شورو 
ینین تورکیهنین نظارتینده اولماسی ایله
رهبری بوسفور و داردانئل بوغازلر 
تلرینی ،گویا ،اؤز
یلشمادیغینی بیان ائدیر ،دیگر طرفدن تورکیهنین بیر سیرا ولی 
راض 
بلری اولن گرجستانا و ارمنستانا قایتاریلماسینی طلب ائدیردی .سونونجو
کهنه صاح 
ینین مسکو مطبوعاتیندا درج اولونموش
طلبده اساس کیمی گرجی و ارمنی پروفسورلر 
لین ارمنستانا ،تورکیهنین ترابوزان ولیتی داخل
یلرینا استناد ائدیلیر قارص و اردها 
یاز 
ینین گرجستانا الحاق ائدیلمهسی حّقینده »علمی آراشدیرمالر«
للر 
اولماقل قره دنیز ساح 
یلر
تلرین نمایندهلری بئله حساب ائدیرد 
بلرله تاماملنیردی .لکن بؤیوک دول 
سیاسی طل 
نین تورکیه
کی(۱۲۹۹) ۱۹۲۱ ،نجی ایلدن اّولکی وضعّیتی برپا ائتمک اوچون استالی 
تلری ،تورکیهنی نهدهسه متهم ائتمک جهدلری
علیهینه محاربه آپارماق بارهده صحب 
ینین بلغارستانا تخمینُا
سسیزدیر(۱۳۲۴) ۱۹۴5 ۲.نجی ایلین پاییزیندا شورو 
تامامیله اسا 
 ۱۳۰مین یاخشی سلحلنمیش قّوه توپلماسی ایله وضعّیت داها دا کسکین کاراکتر
ینی
نین اردیجیل اولراق »تانین« غزئتینده شورو 
یلری یالچی 
آلمیشدی .تورک یازیچ 
نالملل
ینین هئچ بیر بی 
لین »بو گون« غزئتینده شورو 
قیرمیزی آدلندیرماسی ،جاوید آرا 
ینین تورکیهیه قارشی اّدعالرینی افشا ائدن
عهدهلیگه محل قویمادان اتحاد شورو 
یده بؤیوک عکس صدا دوغورموشدو .محاربهدن غالب چیخان اتحاد
یلری اجتماعی رأ 
یاز 
ینین مقصدی تورکیه ایله روسیه آراسیندا  (۱۲۹۹) ۱۹۲۱نجی ایلدن اّول موجود
شورو 
اولموش وضعّیتی برپا ائتمک ایدی ۳.تبریزدهکی تورک کنسولو قید ائدیردی کی ،لورئنتی
نل مسألهنی بیتیردیکدن سونرا ،ایندی تورکیهنین اوستونه دوشموشدور .یالچین
بئریا ایرا 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۱۱۴ورق  ۱۸ـ  .۱۹یئنه اورادا ،اشاره  ،۱۲۴ورق .۴۳
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تلرین خوشونا گلمیر .بو محاربهده
سلر حّقینده حقیقتی یازیر ،بو ایسه قیرمیزی فاشیس 
رو 
تلره بؤیوک فایدا وئرمیشدیر ،ائویمیزده ایسه اونلر
فلیگیمیز قیرمیزی فاشیس 
یطر 
بیزیم ب 
یلر او زمان بیزیم اوزهریمیزه
قلریمیزی ایستهییرلر .آلمانل 
ایندی بیزدن اؤز دوغما تورپا 
قلره تاب گتیردیک .ائله گؤتورهک
دوشموشدولر کی ،بوغازلری آچاق ،لکن بیز بو تضیی 
نلر بیزیم بیر سیرا غزئت
شلرینی .سن دئمه ،سون زما 
بلرین نمای 
تورکیهنی بوروموش طل 
ینین گؤستریشی ایله چیخیرمیش .تورکیه
نلر 
للریمیز مسکونون ،شوروی اورقا 
و ژورنا 
یلرا قارشی کئچیریلن دانشجو تظاهراتیندان ،شبههسیز کی ،حکومتین
ایچیندهکی قیرمیز 
تلری بیزیم دانشجولری فاشیست روحلی
خبری واردیر .باخمایاراق کی ،شوروی غزئ 
شلر بیزیم وطنه اولن
کلر تامامیله مستقل آداملریق و بئله نمای 
آدلندیریر ،لکن بیز تور 
نلرینه دؤنمهسی ایله
یلرین اؤز وط 
یلری ارمن 
سئوگیمیزدن ایرهلی گلیر» .تورکیه ارمن 
سالعمل نشان وئریرلر؟« ـ سوآلینا جواب
ینین قرارینا نئجه عک 
باغلی شوروی حکومت 
ییه گئتمک ایستهییرلرسه ،بیز
یلر شورو 
اولراق کارمان بگ بیلدیردی کی ،اگر بیزیم ارمن 
بونا اعتراض ائتمهیهجهییک .قوی شوروی بونونل بیزی قورخوتماسین .بیز هئچ کسه بیر
قاریش دا اولسا تورپاق گذشته گئتمهیهجهییک ۱.بوتون بونلر گؤرسهدیردی کی،
ینین یاخین و اورتا شرق ،بالکان و شرقی اوروپاداکی سیاستی ایله باغلی مجمع
شورو 
نلرده آچیلجاق ایلک اجلسیندا جّدی مباحثهلر
لین یاخین گو 
عمومی سازمان مل 
گؤزلهنیلیر.
یسی(
ینین بیرینجی یار 
نلرینده ) ۱۳۲۴نجو ایلین دی آی 
یئنی ایلین ایلک گو 
تلهشیردی .یالنیز آیین  ۲ده ) ۱۲دی( مّلی
ندا وضعّیت تدریجًا ثاب 
جنوبی آذربایجا 
حکومتین قراری ایله اورمیه ،اردبیل ،اهر ،خوی ،ماکو ،شاهپور شهرلرینه یئنی فرماندارلر
ینین رئیسی
شخان بیات ماکو تبریز شهر ادارهس 
تعیین ائدیلدی .مّلی مجلسین عضوی آت 
ندا اوچ یوز کندین صاحبی اولن محمودخان ذوالفقاری دستهلر دوزلدیب گئجه
اولدو .زنجا 
للرینی ترور ائتدیگیندن
ینین فّعا 
تلری کندلره باسقین ائدیب دموکرات فرقهس 
وق 
شلرینه مراجعه اعلن اولوندو .اورادا
ینین زنجان اکینچی و زحمتک 
آذربایجان مّلی حکومت 
ینین تؤر ـ تؤکونتولریندن اولن ذوالفقاری کیمی
دئییلیردی» :خان ـ خانلیق دورهس 
یلری آلت ائدیب ،اونلری اؤز مّلی
مرتجع آداملر یئنه ده ایستهییرلر بعضی کندچ 
نلر ...آذربایجان مّلی
ینین علیهینه اقدام ائتمگه وادار ائتسی 
قلر 
ینین و آزادلی 
حکومت 
شلریمیز بو خائنی توتوب مّلی حکومته تحویل
حکومتی منتظردیر کی ،کندچی و زحمتک 
نلر« ۲.مّلی حکومتین قراری ایله
شلریندان دفع ائتسی 
وئریب و اونون شّرینی اؤز با 
ینین نهضتینی پوزماق ایستهین ذوالفقاری آذربایجان
» قارداش قانی تؤکوب ،آذربایجان مّلت 
یسینی آذربایجان
یسینی ،یا دادیر 
ینین یا اؤل 
ینین دشمنی اعلن ائدیلدی .ذوالفقار 
مّلت 
مّلی دولتینه تحویل وئرن آدام مّلتین ،حکومتین و دولتین مکافاتینی آلجاقدیر.
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ،۱۱۴ورق .۲۳
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ینین بوتون املکی و تورپاغی ضبط ائدیلیب خلقین مالی اعلن ائدیلدی« ۱.مّلی
ذوالفقار 
نداکی ادارهسینه گؤستریش وئریلدی کی ،بو قرارین حیاتا کئچمهسینی
حکومتین زنجا 
تأمین ائتسین ،آذربایجان دموکرات فرقهسیندن ایسه خواهش ائدیلدی کی ،بو ایشده زنجان
نداکی حادثهلری نظاما سالماق اوچون غلم
کلیک گؤسترسین .زنجا 
دولت ادارهلرینه کم 
یحیی باشدا اولماقل اورا علوه فدائی دستهلری گؤندریلدی.
ینین
ینین اورتالریندا( وزیر دارائی الهام 
نلرینده )دی آی 
ژانویهنین ایلک گو 
ینین آذر آیی اوچون امهک حّقی
سرانجامی ایله بوتون دولت ادارهلری کارمندلر 
جلرینی
یلرل ییغیلیب قالن بور 
قلری /دست مزدلری( وئریلدی .کهنه حکومتین آ 
) حقو 
اؤدهمک هله کی ممکن اولمادی .ژانویهنین  ۴ده )۱۴دی( وزیر داخله سلمالله جاویدین
ندان کنارا چیخماسی محدودلشدیریلدی.
سرانجامی ایله آیری ـ آیری آداملرین آذربایجا 
نداکی شوروی سفیرینی عوض ائدن احد یعقوبوف معلومات گؤندرمیشدی کی،
تهرا 
صلر مّلی حکومتین علیهینه
تبریزدن ایران پایتختینه گلن آیری ـ آیری آرزواولونماز شخ 
ندان
تبلیغات آپاریرلر .وزیر داخله جاویدین سرانجامیندا گؤرسهدیلیردی کی ،آذربایجا 
یدیر.
یدن اجازه آلماسی ضرور 
صلرین شهربان 
کنارا چیخان شخ 
ملر آتیلماغا باشلنمیشدی .رسول رضانین سردبیرلیگی
مدنی حیاتدا دا ایلک آددی 
ینین
یدا اسکی الفبا )عرب الفباسی( ایله نشر ائدیلمیش »آذربایجان« مجّلهس 
ایله باک 
ندا گنیش یاییلیردی .مجّلهنین بو
دسامبر )آذر ـ دی( نومرهسی جن وبی آذربایجا 
یلرین مبارزه تاریخیندن« مقالهسی ،جنوب
ینین »تبریزل 
نومرهسینده محمدسعید اوردوباد 
نون شعرلری ،قوسی تبریزی حّقینده مقاله و اونون چاپ
شاعرلریندن محمدعلی محزو 
ائدیلمهمیش شعرلری ،قیرخ ایل اّول نشر اولونموش »آذربایجان« مجموعهسی حّقینده
ینین و گؤی
ینین ،ارک قلعهس 
ینین گنیش مقالهسی ،مّلی حکومتین بناس 
محمدعلی عباس 
نداکی حادثهلری
للری درج ائدیلمیشدی .عین زماندا ،جنوبی آذربایجا 
مسجّدین شکی 
ینین  5ده
ینین صدری رسول رضا ژانویه آی 
خلشدیرمکدن اؤتری سینماتوقرافی ادارهس 
تاری 
ینین کاتبی
ینین مرکزی کمیتهس 
) ۱5دی( آذربایجان کمونیست )بالشویک( پارتیاس 
سلطان غفارزادهیه مکتوبل مراجعه ائتمیشدی کی ،کارگردان مختار داداشوف ،ایشیقچی
فدان عبارت چکیلیش قروپونون تبریزه
نبگو 
سام عابدی 
مرشد محموداوغلی و ترتیباتچی ر ّ
کلیک ائتسین .آز سونرا مرکزی کمیته کاتبی محمدوفا یازدیغی مکتوبدا
گئتمهسینه کم 
یسی کاظم
فون ،اوپراتور کؤمکچ 
فالله بدلو 
رسول رضا فیلم چکیلیشی اوچون اوپراتور سی 
فون تبریزه گئتمهسینه اجازه ایستهییردی ۲.قیسا مّدتده تبریزده و دیگر شهرلرده
حسنو 
آذربایجان دیلینده نشر اولونان روزنامه و مجّلهلرین سایی سرعتله آرتماغا باشلدی .تبریزده
چیخان »آذربایجان«» ،آزاد مّلت«» ،غلبه«» ،ادبیات صحیفهسی«» ،شرق«» ،شاعرلر
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ۱۱5ورق  ۴5ـ .۴۶
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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نلر«،
مجلسی«» ،یئنی شرق« ،دیگر شهرلرده نشر ائدیلن »جودت«» ،اورمیه«» ،جوا 
»آذر«» ،آذربایجان اولدوزی«» ،معارف«» ،وطن«» ،دموکرات«» ،گونش« و سایر آدلی
روزنامه و مجّلهلر خلقین یالنیز اجتماعی ـ سیاسی مبارزهسینی دگیل ،آزادلیق آرزولرینی،
معنوی دنیاسینی دا اؤزونده عکس ائتدیردی .مّلی ـ آزادلیق حرکاتی دورونده جنوبداکی
ینین سازمان وئریلمهسینده و انکشافیندا سیدجعفر پیشهوری،
آذربایجان مطبوعات 
یزاده ،ابراهیمی ،شمس ،شمیده ،کندلی،
آذربادگان ،پادگان ،ولئی ،قدیری ،قیامی ،عل 
صلرین امهگی و پوبلیسیتیک
نصیرزاده ،پناهی ،راوندی ،ترابی ،خشکنابی کیمی شخ 
یلری بؤیوک رول اوینامیشدی .خصوصیله مّلی ـ آزادلیق مبارزهسی گنیشلندیکدن و
یاز 
یلیکده مختلف شهرلرینده
یلری عموم 
صلرین یاز 
مّلی حکومت قورولدوقدان سونرا بو شخ 
یریا ،میرمهدی اعتماد ،حکیمه
چیخان مطبوعات صفحهلرینده بالش آذراوغلی ،محمد ب 
یخان بورچالی ،درفشی ،قهرمانزاده ،قوسی ،ذاکر ،یوزبندی ،کاملی ،کاشف ،مدینه
بلوری ،قل 
حاف ،نجیم تبریزی ،گنجعلی صباحی ،پیر ،علی توده ،علی
گلگون ،نیکنام ،هلل ناصری ،ص ّ
فطرت ،حایل ،چاووشی ،حسین جوان ،نوری ،محمدعلی عباسی ،حبیب ساهر ،مهلین،
ینین درج ائدیلن شعر ،حکایه ،قیسا داستان ،رأی و پوبلیسیستیک
موسوی ،امین و دیگرلر 
صلرین بیر چوخونون مّلی حکومت دورونده نشر اولونموش
یلری ،هابئله بو شخ 
یاز 
ینین
شلرینا عموممّلی سئوگ 
بلری اجتماعی فکرین ،وطن ،مّلت ،دیل آنلی 
کتا 
فرملشماسینا بؤیوک تأثیر گؤرستمیشدی .عین زماندا ،جنوب مطبوعاتی ایکینجی دنیا
للرله
محاربهسی و اوندان سونراکی دورده آرا ـ سیرا تبریزه و دیگر شهرلره گلن ،مختلف تئ 
جنوبا باغلنان میرزا ابراهیموف ،صمد وورغون ،سلیمان رستم ،رسول رضا ،انور محمدخانلی،
گلی ،محمدسعید
عب 
یوللی ،احمد جمیل ،مروارید دلبازی ،نگار رفی 
محمد راحیم ،سار 
مزاده ،قوشقارلی و دیگرلری کیمی شوروی یازیچی و
اوردوبادی ،خلیل ،صادق ،قاس 
فون »وطن یولوندا«
یلر .میرزا ابراهیمو 
ینین اثرلریندن نمونهلر چاپ ائدیرد 
شاعرلر 
مین
روزنامهسینده درج اولونان »آذربایجان دیلی« سلسله مقالهسی ،سلیمان رست 
»آذربایجان« روزنامهسینده چیخان »تبریز شعرلری« خلقی اؤز دوغما دیلی ،مدنّیتی
مین دیل مسألهسینه حصر اولونموش »دگمه«
اوغروندا مبارزهیه چاغیریردی .سلیمان رست 
للر ازبری اولموشدو.
ندا دی 
ردیفلی قوشماسی» ،اگیلمه« آدلی شعری جنوبی آذربایجا 
یلر .بوندان باشقا ،غلم محمدلی ،نصرت
تبریز شاعرلری بو شعرلره نظیرهلر یازمیشد 
تلر ،زلفعلی ابراهیموف
باقروف ،ابراهیم نوروزوف ،غلمان موسایئف کیمی یازیچی و ژورنالیس 
ندا مدنی ـ سیاسی ایش آپاریر و
کیمی گنج تاریخچی ـ ژورنالیست جنوبی آذربایجا 
یلر ۱.ژانویهنین ایلک
للر حاضرلییرد 
حیاتین مختلف ساحهلریندن ماراقلی ماتریا 
 ۱ـ باخین :جعفر خندان .اوغور یولی .باکی ،۱۹۸7 ،صص ۱۱۲ .ـ ۱۸5؛ عبداللهیئف )ولئی( .ایران
آذربایجانی مّلی ـ آزادلیق حرکاتیندا دموکراتیک مطبوعاتین رولو ) ۱۹۴۱ـ  ۱۳۲۰ = ۱۹۴۶ـ .(۱۳۲5
نامزدلیک رسالهسی .باکی ۱۹75؛ ودادی مصطفایئف .جنوبی آذربایجان مّلی شعور )  ۲۰نجی عصرین
للر ،ائتودلر.
یقیزی .گونئی آذربایجان ادبیاتی :مرحلهلر ،تمای 
یسی( .باکی ،۱۹۹۸ ،ص۱۲7 .؛ عل 
ایکینجی یار 
باکی ،۱۹۹۸ ،ص ۹ .ـ ۳۴؛  L.P Elwellـ  Sutton. The Iran Press, 1941ـ .p. 103,۱۹۴7
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ینین بیرینجی
تلری اورکستر 
ینین اورتالری( تبریز خلق چالغی آل 
نلرینده )دی آی 
گو 
ینین اشتراک ائتدیگی
کنسرتی بؤیوک اوغور قازانمیشدی ۱۰۰۰ .نفردن آرتیق تاماشاچ 
یلر ،تاجرلرین،
شوزیر پیشهوری ،مجلسین صدری شبستری ،وزیرلر ،ضیال 
کنسرتده با 
قلرین سیراسیندا شوروی باش
یلر .خارجی قونا 
مطبوعاتین نمایندهلری اشتراک ائتمیشد 
کنسولو کراسنی ،آمریکا کنسولو روسو ،بریتانیا نایب کنسولو لنق ،تورکیه باش کنسولو
کارمان بگ و دیگری وار ایدی .اوغورل کئچن کنسرتین بدیعی رهبری شوروی ایله مدنی
یدان دعوت ائتدیگی بستهکار جهانگیر
ینین باک 
ینین تبریز شعبهس 
رابطه جمعیت 
ینین
یلر 
شوزیر پیشهوری جنوبی آذربایجان روحان 
جهانگیروف ایدی .ائله همین گون با 
ینی قبول ائدیب اونلرل بیر
نمایندهلری ـ مجتهد میرزا خلیل قاضی ،میرزا باقر و طباطبائ 
نین
ندان گؤندریلن سّری مأمورلر ایرا 
ساعت صحبت ائتمیشدی .عین ایله بو وقت تهرا 
یلری اسلمیته خیانتده تقصیرلندیریب ،اهالینی اونلرا قارشی
جنوب شهرلرینده آذربایجانل 
یلر.
مبارزهیه چاغیریرد 
ینین صدری
نل مدنی رابطه جمعیت 
نین ایرا 
ژانویه آییندا )دی( شوروی آذربایجا 
سام )نّقاش( و
نون رهبرلیگی ایله شوروی آذربایجانی شاعر ،یازیچی ،عالم ،ر ّ
صمد وورغو 
ینین بؤیوک بیر دستهسی تبریز ،اورمیه ،اردبیل ،مراغا و دیگر شهرلره گلیشی
بستهکارلر 
نین مدنی حیاتیندا یاددا قالن حادثهیه چئوریلدی .سفر زمانی صمد
جنوبی آذربایجا 
یزاده،
یباشوف ،عل 
گلی ،آراسلی ،توپچ 
عب 
وورغون ،رسول رضا ،مدینه دلبازی ،نگار رفی 
سلیمان رستم ،خلیلوف و دیگرلری آذربایجان تاریخی علمی ،مدنّیتی ،ادبیاتی ،صنعتی
ملر
)هنری( ایله باغلی چوخ ماراقلی معروضهلر اوخودولر ۱.شوروی آذربایجانی عل 
ینین رئیسی میرقاسموف و آکادمی کاتبی قاشقای میرجعفر باقروفا
یس 
آکادم 
نشناس،
قلری مکتوبدا جنوبی آذربایجانی کامل شکیلده اؤیرنمک اوچون اورا زمی 
عنوانلدی 
گیاهشناس ،جانور شناس ،طب ،باستان شناس ،تاریخ و مدنّیت مسألهلری ایله باغلی علمی
یلر .اونلرین فکرینجه ،شوروی آذربایجانی ایله
سلری گؤندرمگی تکلیف ائدیرد 
کارشنا 
ینین تاریخی و مدنّیتی ایله
نلیق یالنیز آذربایجان خلق 
ایران آذربایجانی آراسیندا یاخی 
باغلی اولماییب ،عین زماندا ،طبیعی ذخیرهلری و فیزیکی جغرافیاسی ایله ده باغلی ایدی.
یلرله زنگین اولماسی
نلرله ،بیتک 
نین فایدالی فلز و معد 
مکتوبدا جنوبی آذربایجا 
ینین بؤیوک خزینهسی،
گؤرسهدیلیردی .مکتوبدا قید ائدیلیردی کی ،آذربایجان ادبیات 
ینین
ینین ادبی ارث 
ینین ،بهار شیروان 
ینین ،خلخال 
لیازمالری جنوبدادیر .نبات 
قیمتلی ا 
للری و
ییا آلینماسی ،خلق نغی 
ینین یاز 
یلیغ 
اؤیرنیلمهسی ،کندلرده خلق یارادیج 
یزادهنین تبریز
ینین و جلیل محمدقل 
ینین توپلنماسی» ،مل نصرالدین« مجّلهس 
یلر 
ماهن 
ینین بوتؤو شکیلده یازیلماسینا کؤمک
دورونون آراشدیریلماسی آذربایجان مدنّیت تاریخ 
ینین اؤیرهنیلمهسی ،مراغا
ائده بیلر .جنوبی آذربایجان ماّدی مدنّیت آبدهلر 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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ینین،
لدهکی شیخ صفی تربهس 
ینین ،تبریزدهکی گؤی مسجدین ،اردبی 
رصدخاناس 
خسایلی گؤرپولرین ،کاروانسرالرین ،قلعهلرین تدقیق ائدیلمهسی آذربایجان تاریخی
چو 
اوچون مستثنا اهمّیته مالکدیر .اورمیه گؤلی اطرافیندا آپاریلجاق باستان شناسی
کلر وئره بیلهجگی احتمال ائدیلیردی ۱.بو مکتوبل
یلی 
یلرین دنیا علمی اوچون یئن 
قازینت 
ییئفه گؤستریش
ینین صدری قل 
باغلی میرجعفر باقروف خلق کمیسرلری شوراس 
فلری دّقتهلیقدیر .منه بئله گلیر
یین تکلی 
وئرمیشدی کی ،آکادمیک میرقاسموف و قاشقا 
جلری اؤدهمک اوچون معّین وسایط تاپا
کی ،بیز بو تحقیقاتی سازمان وئره بیلهریک ،خر 
یسی
بیلهریک .دوغرودان دا بو مکتوبدا تقدیم اولونان مسألهلرین دئمک اولر کی ،هام 
کلی
یسی گره 
نلرین هام 
بارهده بیز آیدین تصّوره مالک دگیلیک حالبوکی قید اولونا 
یلشدیقدان سونرا بئله بیر تحقیقاتی
مسألهلردیر .ایران آذربایجانی مّلی حکومتی ایله راض 
یلیق اساسیندا ژانویه
گلی فلزلر وزارتی ایله راض 
ینین رن 
هیأت گؤندرمک اولر ۲.شورو 
ینین باش مهندسی امیراصلنوف باشدا
ینین سونوندا ) ۱۱بهمن( ادارة کل زمین شناس 
آی 
نلرینی تاپماق اوچون زمین شناسی تحقیقات آرتیق
اولماقل جنوبی آذربایجان مس معد 
یول دوشموشدو.
ینین  ۶سینی ) ۱۶دی( سؤزون تام معناسیندا جنوبی آذربایجان مّلی
ژانویه آی 
ینین تاریخی گونو حساب ائتمک اولر .همین گون مّلی حکومت آذربایجان
حکومت 
ینین دولت دیلی اولماسی ،تبریزده آذربایجان دولت دارالفنونونون )دانشگاه( تشکیلی،
دیل 
قلرین تربیهسی حّقینده تاریخی قرارلری تصویب ائتدی.
بسیز اوشا 
یتیم و صاح 
للرینده تدریس آپارماق،
یلرین نهاینکی اؤز دی 
معلومدور کی ،پهلوی استبدادی آذربایجانل 
مطبوعات یاراتمالرینا امکان وئرمیردی ،حّتی هر یئرده و هر زمان آذربایجان دیلینی رسمی
صورتده تعقیب ائدیر ،اونو خلقین معیشتیندن بئله قوغماق ،یادیندان بئله چیخارماق
ایستهییردی .اونا گؤره ده آذربایجان دیلینه مناسبت آذربایجان مّلی ـ دموکراتیک
ینین مرکزی مسألهسی ایدی .دیل حّقینده حکومتین قراریندا دئییلیردی:
حرکات 
» خلقیمیزی دولت دستگاهینا یاخینلشدیرماق و اونون عمومی احتیاجینی ساده بیر
للرینی
صورتده آنلماق ،همچنین مّلی دیل و مّلی مدنّیتیمیزین ترّقی و تکامل یو 
تمیزلمک اوچون آذربایجان مّلی حکومتی اؤزونون  ۱۶دی تاریخلی جلسهسینده
اشاغیداکی قرارلری وئردی:
ندا آذربایجان دیلی رسمی دولت دیلی حساب ائدیلیر.
 ۱ـ بو گوندن اعتبارًا آذربایجا 
نلر و قانون لیحهلری
صهلرینه وئریلن فرما 
نلری ،همچنین خلق ح ّ
دولتین قرارلری ،اعل 
یدیر.
مطلقا آذربایجان دیلینده یازیلمال 
شلرینی آذربایجان دیلینده
 ۲ـ بوتون ادارهلر )دولت و مّلی تجارت و اجتماعی( اؤز ای 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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یازماغا مجبوردورلر .بو دیلده یازیلمایان دفتر و مدارک رسمی حساب اولمایاجاقدیر.
شلرین جریانی تمامیله آذربایجان دیلینده آپاریلمالی ،بو دیلی
 ۳ـ محکمهلرده ای 
یدیر.
نلر اوچون مترجم تعیین ائدیلمهل 
بیلمهی 
ینین تابلولری مطلقا آذربایجان
نین بوتون اداره ،مؤسسه و تجارتخانالر 
 ۴ـ آذربایجا 
یدیر.
دیلینده یازیلمال 
قلردا سخنرانلیق و مذاکرهلر آذربایجان دیلینده
سلر و ییغینجا 
 5ـ رسمی اجل 
یدیر.
اولمال 
نلر و عمومی دولت ادارهلرینده خدمت
لله دانیشا 
 ۶ـ آذربایجانلی اولماییب باشقا دی 
یدیرلر.
نلر آذربایجان دیلی ایله یازیب ـ اوخومالی و دانیشماغی اؤیرنمهل 
ائد 
 7ـ معارف وزارتی اداره مأمورلرینی آذربایجان دیلی ایله آشنا ائتمک مقصدی ایله
کلر اوچون خصوصی
نلر اوچون ادارهلرین نزدینده بؤیو 
للردن سوادلی اول 
آیری دی 
یدیر.
نلرین ایش مّدتی بیر ساعت آزالمال 
سلردا حاضر اول 
سلر آچمالی ،بو کل 
کل 
للرینده آپارماغا
شلرینی اؤز آنا دی 
تلر اؤز ای 
ندا یاشایان باشقا مّل 
 ۸ـ آذربایجا 
للری ایله برابر
یلریندا اؤز مّلی دی 
نلری و یاز 
یدیرلر .لکن اونلر اؤز رسمی اعل 
حقل 
آذربایجان دیلینی رسمی دولت دیلی اولراق ایشلتمهدیرلر.
بلرینده تعلیم اؤز آنا
تلرین خصوصی مّلی مکت 
ندا یاشایان خیردا مّل 
۹ـ آذربایجا 
یدیر.
ینین ده تدریسی مجبور 
للرینده اولدوغو حالدا آذربایجان دیل 
دی 
بلرده تدریسین آذربایجان
ینین مکت 
۱۰ـ آذربایجان مّلی حکومتی معارف وزیر 
دیلینده اولماسی حّقیندهکی قرارینی تثبیت و تأیید ائدیب ،مدرسهلرین مّلی دیله
کئچمهسینی بوتون معلم و معلمهلره بیر مّلی وظیفه کیمی تاپشیریر.
۱
شوزیری پیشهوری«.
ینین با 
مّلی حکومت 
ائله همین گون مّلی دیل حّقیندهکی قانون تبریزده دولت دارالفنونی )دانشگاهی(
ینین امضالدیغی قراردا
شوزیر پیشهور 
آچماق بارهده اولن قانونل تماملندی .با 
ینین قرارلرینی نظره
گؤرسهدیلیردی » :مّلتیمیزین آرزولرینی و آذربایجان مّلی کنگرهس 
آلیب مّلی و مدنی ترّقیمیزی تأمین ائتمک اوچون آذربایجان مّلی حکومتی اوزوموزه گلن
درس ایلیندن وطنیمیزین مرکزی تبریز شهرینده آذربایجان دولت دارالفنونونون تشکیلینی
ضروری ساییر« .قرارا گؤره ،معارف وزیرینه تاپشیریلیردی کی ،بیر آی مّدتینه دانشگاه
آچیلماسی اوچون ضروری اولن بودجهنی ترتیب ائدیب حکومته تقدیم ائتسین .دانشگاه
ب ،زراعت و ادبیات دانشکدهلردن عبارت اولمالی ایدی .ادبیات
ایلک دورلرده ط ّ
دانشکدهسی تاریخ ،دیل ،فلسفه ،حقوق ،فیزیک ،ریاضیات و طبیعت شعبهلرینی احاطه
ائتمهلی ایدی .آذربایجان معارف وزارتینه تاپشیریلمیشدی کی ،بو قرار چیخان آندان
ینین
ینین توپلنماسینا و آنا دیلینده تدریس واسطهلر 
ملر 
باشلیاراق دانشگاه معل 
شلر  (۱۳۲5) ۱۹۴۶نجی
حاضرلنماسی ایشینه باشلنسین .ژانویه )دی( آییندا باشلنان ای 
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شوزیرین معاونی دکتر
ایلین یئنی درس ایلینده دانشگاهی آچماغا امکان وئردی .با 
شلر
ینین عضوی دکتر دیبائیان علمی ای 
جهانشاهلو رئیس ،آذربایجان انجمنی ریاست هیأت 
ینین بیرینجی معاونی
اوزره معاون تعیین ائدیلدی .اتحاد جماهیر شوروی وزارت خارجهس 
ینین
بلر 
یلیغی ایله اونلر شوروی آذربایجانی عالی مکت 
ینین راض 
آندرئی ویشینیسک 
یلر .بیرینجی ایل تبریز
ییا دعوت ائدیلد 
تجربهسی ایله تانیش اولماق اوچون باک 
دانشگاهیندا  ۱۸۰نفر دانشجونون اوخوماسی پلنلشدیریلمیشدی .بونون  ۱۲۰نفری
ب دانشکدهسینده اوخومالی ایدی .تدریس جریانینی تشکیل ائتمک
ادبیات ۶۰ ،نفری ط ّ
اوچون ایلک آددیم اولراق دانشگاهدا دیل و ادبیات ،فیزیک و ریاضیات ،تاریخ و جغرافیا،
نیندان خواهش
یلری آچیلدی .شوروی آذربایجا 
سلیق کرس 
تشنا 
شیمی ،آناتومی و طبیع 
بلریندن
شلرینی سازمان وئرمک اوچون باکی عالی مکت 
ائدیلمیشدی کی ،تدریس ای 
کلیک ائدیلسین.
ملر گؤندریلسین و آزمایشگاهلرین تجهیز و تشکیلینده کم 
پروفسور و معل 
ییئف شوروی
بو خواهشی تأمین ائتمک اوچون آذربایجان شوروی وزیر خارجهسی عل 
ییا گؤندردیگی  ۱۴۹ـ
وزارت خارجهسینه مراجعه ائتمیشدی .ویشینیسکی تبریزه و باک 
ییا گلمهسینه ،هم
ینین باک 
 ۱5۰نومرهلی شفاهی تلقرامدا هم تبریز دانشگاهی رهبرلیگ 
ینین تبریز دانشگاهینا گؤندریلمهسینه اجازه وئریلیردی.
ملر 
آذربایجان عالی مکتب معل 
ینین سئچیلمهسی اونلرین اؤز اختیارینا بوراخیلیردی .باکی
سلیک و درس وسایط 
در 
کلرین عرب الفبا ایله تبریزده چاپ ائدیلمهسی
سلی 
عالی مکتبینده تدریس اولونان در 
وضعّیتدن چیخیش یولو کیمی قبول ائدیلمیشدی .شوروی عالی مکتب و ادارهلرینده
ملر دکتری ،پروفسور
ب عل 
یزاده ،ط ّ
ملری دکتری ،پروفسور دمیرچ 
ایشلهین فیلولوژی عل 
ییئف ،فیزیک عبداللهیئف ،جعفروف،
یاکبروف ،رضاقل 
سلطانوف ،زیست شناس عل 
تشناس دوچئنت جعفر خندان و رجبوف ،تاریخچی
ریاضیاتچی قاسموف ،عزیزوف ،ادبیا 
ییئف ،پئداقوق محمدووا و
ییئوا ،ورزش معلمی بخشعل 
محمدوف ،شیمیست محبوبه حاج 
یلر .عین زماندا ،تبریزده اولن تاریخچی
دیگرلری یئنی درس ایلی اوچون تبریزه گؤندریلد 
ییئف و
ملری نامزدی قل 
ب عل 
ییئف ،ط ّ
ملری نامزدی حاج 
شریفلی ،ریاضیات عل 
۱
باشقالریندان دا دانشگاهین ایشینده استفاده ائتمک نظرده توتولموشدی .جّدی حاضرلیق
شلری باشا چاتدیقدان سونرا ژوئیهنین  ۱۲ده ) ۲۱تیر  (۱۳۲5آذربایجان دولت
ای 
دارالفنونی رسمًا آچیلدی .ژانویهنین  ۱۹دا ) ۲۹دی( ایسه تبریزده عالی هنرهای زیبا
ینین
ینین آچیلماسی آذربایجان مّلی حکومت 
مکتبی ایشه باشلمیشدی .تبریز دانشگاه 
تاریخی خدمتی ایدی.
نین تالنماسی نهاینکی
ینین یئریتدیگی سیاست ،آذربایجا 
اوزون مّدت پهلوی رژیم 
کندلرده ،حّتی تبریز ،خوی ،مرند ،اردبیل ،مراغا ،رضائیه کیمی شهرلرده سفالت و
للوق و سفالت گردابینا
للوغون طغیان ائتمهسی ایله نتیجهلنمیشدی .یوخسو 
یوخسو 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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مسیزلیق اعجوباتیندان محو اولور ،یا دا گونده ۱۲
قلری یا باخی 
یووارلنمیش عایلهلرین اوشا 
کلرینده و باشماقچی
تلیک ایش گونو ایله خالچا کرخانالریندا ،کبریت فابری 
ـ  ۱۴ساع 
نلر آغیر و مشّقتلی امهگین مقابلینده هر گون
نلریندا اؤزلرینه ایش تاپماغا موفق اول 
دکا 
یلر .بوندان
آنجاق بیر گیروانکا )تقریبًا  ۴۰۰قرام( چؤرهک آلماغا یئتن معاش آل بیلیرد 
قلر شهر و کندلرین
نلرله اوشا 
نمی 
نلر و او 
باشقا ،جیریق ـ جیندیرا بورونموش یوزلر ،می 
شلری رضاخان حبسخانالریندا چوروموش،
کوچهلرینی دولدوروردو .بونلر آتا و قاردا 
کلردن اؤلموش ،نهایت ،ایش آردینجا دیاربهدیار دولشان
آجیندان و مدهش خستهلی 
یسینی آلماق و اؤلکهنین
ینین قارش 
آداملرین باللری ایدی .مّلی حکومت بو اوشاق فلکت 
شلرینی سفالتین الیندن قورتارماق اوچون بیر سیرا تدبیرلر گؤرمگه باشلدی.
بالجا وطندا 
قلرین
بسیز اوشا 
ینین  ۶دا ) ۱۶دی( »یتیم و صاح 
یسی ،ژانویه آی 
بونلردان بیرینج 
ینین قراری«دیر .قرار اشاغیداکی سؤزلرله
تربیهسی حّقینده آذربایجان مّلی حکومت 
نلر بویو دوام ائدن استبداد رژیمی و چوروموش اجتماعی وضعّیتین
باشلنیردی» :قر 
یاراتدیغی شرایطین موجبینجه مّلتیمیزین استقبالینا و گلهجک نسلیمیزین اساسینی
یسرپرست قالیب انسانلیغی تحقیر
صهسی یتیم و ب 
قلریمیزین مهم بیر ح ّ
تشکیل ائدن اوشا 
سسیزلیق و جوربهجور
نلردا آجلیق و لبا 
یلیک حالیندا کوچه و خیابا 
ائدن فلکت و دیلنچ 
قلر واسطهسیله خزهل کیمی سارالیب و محو اولوب گئتمکدهدیرلر« ۱.بو قرارا
ناخوشلو 
قلر مّلی
بسیز اوشا 
نیندا  ۳یاشیندان  ۱۴یاشینا قدر اولن صاح 
اساسًا ایران آذربایجا 
حکومتین تأسیس ائتدیگی تربیهخانالردا توپلنمالی ایدی .بئله تربیت ائولری ایلک نوبهده
تبریز شهرینده آچیلیردی .تبریزده آچیلجاق ایکی اوغلن و ایکی قیز تربیت ائوینه ،۴۰۰
نین
پرورش ائوینه  ۱۰۰اوشاق) ۳یاشینا قدر( قبول ائدیلمهلی ایدی .عین ایله آذربایجا 
دیگر شهرلرینده ده بئله ائولر تشکیل ائدیلمهلی ایدی .حکومت یتیم و کؤرپه ائولری اوچون
جلرین معّین ائدیلمهسینی صحّیه )بهداری( معارف وزارتخانالرینا تاپشیرمیشدی .بو
خر 
شلری قاباغا آپارماق اوچون حکومت امکانلی و خیرخواه آداملردان »خیریه انجمنی«
ای 
یلیگی آرادان قالدیرماق اوچون ده بیر
یارادیلماسینی لزم بیلمیشدی .عین زماندا ،دیلنچ 
قلرا دولت حمایهسی ایله باغلی تصویب
بسیز اوشا 
سیرا تدبیرلر گؤرولموشدو .یتیم و صاح 
ائدیلمیش قرارین سونونجو بندینده دئییلیردی » :آذربایجان مّلی حکومتی بوتون
کله جّدی مبارزه آپارماغا دعوت ائدیر.
یلی 
نلری مّلت اوچون ننگ و لکه اولن دیلنچ 
هموط 
نین بؤیوک آدی و شرفلی شهرتینی خللدار ائدن بلنین چوخ تئز بیر زماندا رفع
آذربایجا 
یدان هّمت طلب ائدیر«.
ائدیلمهسی یولوندا مّلی حکومت هام 
تلرین گئدیشینده آذربایجان مجلسی ستارخان
ژانویه ) دی( آیینداکی مدنی اصلحا 
ینین
نین مجسمهس 
ینین قویولماسی و مستبد رضاخا 
نین مجسمهلر 
و باقرخا 
ینین بینؤورهسینی قویان
گؤتورولمهسی حقده قرار وئردی .بو قراردا پهلوی سلطنت 
نین مجسمهسی تبریزین گلستان باغیندان گؤتورولدو .مجلسین صدری میرزا علی
رضاخا 
 ۱ـ »آذربایجان« ۱۹ ،۱۳۲۴ ،دی.
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ینین آزادلیغینی
ینین امضالدیغی  ۶نومرهلی قراردا گؤرسهدیلیردی» :ایران خلق 
شبستر 
نین مجسمهسینی
اورتادان آپاریب ،آذربایجانی برباد حال سالن مستبد و منحوس رضاخا 
ینین مجسمهسی نصب
گلستان باغیندان گؤتوروب اونون یئرینده ستارخان سردار مّل 
ائدیلسین و گلستان باغی ستارخان آدی ایله آدلندیریلسین .آذربایجان
ینین
ینین محکم تاریخی سنگرلریندن اولن ارک قلعهس 
ینین و مجاهدلر 
بلر 
مشروطهطل 
کله ،آذربایجان
ینین مجسمهسی نصب ائدیلسین« ۱.بئلهلی 
یانیندا باقرخان سالرمّل 
ینین ییغیشدیریلدیغی ،اونلرین آدینا وئریلن
للر 
ینین و شکی 
نین مجسمهس 
رضاخا 
تلرل
یئرلرین لغو ائدیلدیگی ایلک اؤلکه اولدو .مدنّیت و معارف ساحهسیندهکی اصلحا 
یلیک )مقنینه(
نوئریج 
بیرلیکده اؤلکهنین حقوق ،انتظامی ،تجاری ،سئچکی و قانو 
ینین  ۸ده ) ۱۸دی( مّلی مجلس
تلر آپاریلدی .ژانویه آی 
شلرینده ده بیر سیرا اصلحا 
ای 
یسی حّقینده
ینین سئچک 
نلر 
ولیت )شهرستان( ،ماحال )قصبه( و بؤلوک )دهستان( انجم 
یلری حّقینده  ۱۴نومرهلی قرارلری تصویب ائتدی.
 ۱۳نومرهلی و بلدّیه )شهرداری( سئچک 
نلری تشکیل
ندا ولیت ،ماحال و بؤلوک انجم 
بیرینجی قرارا گؤره ،بوتون آذربایجا 
نلرینه
یلر ایکی ایلدن بیر ،ماحال و بؤلوک انجم 
نلرینه سئچک 
ائدیلمهلی ایدی .ولیت انجم 
ایسه هر ایل سئچکی کئچیریلمهلی ایدی .اؤلکهنین  ۲۰یاشینا چاتمیش بوتون
نلره
شلری ایسه انجم 
یلرده اشتراک ائده ۲5 ،ـ  7۰یاشلی وطندا 
شلری سئچک 
وطندا 
نلرین وظیفهلری حّقینده ایدی .بلدّیه
یلر .قانونون ایکینجی فصلی انجم 
سئچیله بیلرد 
ینین سایی اؤلکهنین
یلری حّقینده اولن ایکینجی قانونا گؤره ،انجمن عضولر 
سئچک 
مرکزی شهری اولن تبریزده  ۶5نفر ،فرماندارلیق مرکزلرینده  ۴7نفر ،ماحال مرکزینده ۳۱
نفر ،بؤلوک مرکزینده  ۲5نفر اولمالی ایدی .بونا اویغون اولراق گیزلی رأی وئرمه یولو ایله
مرکزده  ۱7نفر ،فرماندارلیق مرکزینده  ۱۱نفر ،ماحال مرکزینده  ۹نفر ،بؤلوک مرکزینده 7
سلری ،معاونی و ایکی منشی عمومی
نفردن عبارت اجرا اورقانی سئچیلیردی .بلدّیه رئی 
ینین ایشی و اونا نظارت،
ینین عضولری طرفیندن سئچیلیردی .شهر تصرفات 
نلر 
بلدیّه انجم 
ینین
جلنمهسی اوزهرینده نظارت ،بلدّیه املک 
ینین فرملشدیریلماسی و خر 
بلدّیه بودجهس 
ینین  ۱۴دن )۲
نلرین وظیفهلرینه عاید ایدی ۲.ژانویه آی 
ساتیشی و املک معاملهسی انجم 
نین  ۲۱۳شهر و قصبهسینده کئچیریلن
 ۴دی(  ۱۸نه ) (۲۸قدر جنوبی آذربایجا 
ندا  ۱۰ولیت،
نلرینه عضو سئچیلدی .آز سونرا آذربایجا 
یلرده  5۹7۱نفر بلدّیه انجم 
سئچک 
یلیکده ) ۱۹۴۶
یلر ده باشا چاتدیریلدی .عموم 
 ۲۱ماحال ۱5۱ ،بؤلوک انجمنی سئچک 
نلره خلق طرفیندن  ۳۹مین نفر نماینده سئچیلمیشدی .بو
 (۱۳۲۴نجی ایلده بوتون انجم 
نلردا تمثیل اولونماسی ،دولتین ادارهسینده اشتراک ائتمهسی
یلی اورقا 
قدر آدامین سئچک 
۳
شرق اؤلکهلری اوچون ایلک حادثه ایدی.
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ۱۱5ورق .۶۴
 ۲ـ »آذربایجان« ۲۰ ،۱۳۲۴ ،دی.
ینین یارانماسی ،ص۱۰۸ .
ماذر .آذربایجان دموکراتیک فرقهس 
 ۳ـ اطرافلی معلومات اوچون باخین :چش 
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تلرین گئدیشینده آذربایجان مّلی مجلسی مالیات
ژانویه ) دی( آیینداکی اصلحا 
ینین لغو ائدیلمهسی حّقینده قانون
کلر ائتدی .جزا دیوان 
کلی 
قانونوندا بیر سیرا دگیشی 
ینین تشکیلی
محکمهلرین رولونو خیلی یوکسلتدی .اورادا دئییلیردی» :جزا دیوان 
ینین
ندا دولت و بلدّیه مأمورلر 
حّقیندهکی بوتون قانون و قرارلر لغو ائدیلسین .آذربایجا 
جرملری عمومی محکمهلرده محاکمه ائدیلسین .اؤز قانونی وظیفهلرینی انجام وئرهرکن نقد
پول و یا مال ایله رشوت آلن دولت و بلدّیه مأمورلری اوچ ایلدن اون بئش ایله قدر حبسه
و اجباری ایشه )اعمال شاّقه( و یا دائمی حبسه و یا اعداما محکومدور .رشوت آلینان پول و
۱
یا مال دولت صادیغی منفعتینه ضبط اولونور.
یدا دوران ان مهم مسأله اؤلکه قانون
نلرل یاناشی ،قارش 
بوتون تصویب اولونان قانو 
ینین حاضرلنیب تصویب ائدیلمهسی ایدی .میرجعفر باقروف  ۱۹۴۶نجی ایلین
یس 
اساس 
شلره بلواسطه رهبرلیک ائدن
ینین  ۱۱ده ) ۲۱دی  (۱۳۲۴تبریزده جنوبدا ای 
ژانویه آی 
ییئف ،حسن حسنوفا تاپشیریق وئرمیشدی کی،
یعقوبوف ،میرزا ابراهیموف ،آقاسلیم آتاکیش 
ینین اعلن
یلشیب قانون اساس 
یسی پیشهوری ایله راض 
مّلی حکومتین باشچ 
ائدیلمهسینی ،هئچ اولماسا اونون ایلکین مذاکرهیه تقدیم ائدیلمهسینی سرعتلندیرمک
لزمدیر .بواساسی قانونا مستقل خارجی تجارت آپارماق حقوقی بارهده بندی حکمًا سالماق
فون
کله مذاکرهسی و تصویبی ایله باغلی میرجعفر باقرو 
لزمدیر .اساسی قانونون تئزلی 
یلشمادی .او حساب ائدیردی کی ،مّلی ـ دموکراتیک حرکاتین
فکری ایله پیشهوری راض 
ینین قبولونو
ایکینجی مرحلهسی ایله باغلی مسألهلر تام آیدینلشانا قدر قانون اساس 
ندا تصویب ائدیلمهلی ایدی کی،
یوباتماق لزمدیر .چونکی قانون اساسی مجلس مؤسسا 
ینین فکرینجه ،ایندی اونو چاغیرماق مقصدهاویغون دگیلدی .عین زماندا ،حرکاتین
پیشهور 
ینین ده هله بیر چوخ مقاملری آخره قدر آیدین دگیلدی .قانون اساسی
ایکینجی مرحلهس 
یارادیلمادان اّول خارجی تجارتین سازمان وئریلمهسی بارهده مّلی حکومتین قراری اعلن
ائدیلدی .انگلیس بانکی ایله حکومت آراسیندا یارانمیش تضاّدلر تنظیم ائدیلدی .بو تضاّد
تلر چرچیوهسینده انگلیس
کلرآراسی عملیا 
اونونل باغلی یارانمیشدی کی ،تبریز بانکی بان 
ینین رهبرلیگی بو پولی
نلیک چک یازمیشدی .لکن انگلیس بانک 
بانکینا  ۱7مین توم 
ینین مّلی حکومتله
بوراخماقدان امتناع ائتمیشدی .سبب ده گتیرمیشدی کی ،انگلیس بانک 
تلری یوخدور .تهران ایسه بانکا یئنی حکومته پول بوراخماغی قدغن
رسمی مناسب 
ائتمیشدی .بونونل باغلی پیشهوری بانکین رهبرلیگینه مکتوب یازیب بیلدیرمیشدی کی،
کلر یارادیر .بئله اولدوقدا
نلی 
تلری مّلی حکومت اوچون اقتصادی و مالی چتی 
اونون حرک 
پیشهوری بانکین مدیرینه خبردارلیق ائتدی کی ،مّلی حکومت بانکین محافظهسینی
گؤتوروب و باش وئره بیلهجک هر هانسی حادثه اوچون مسئولیت داشیمیر .بوندان قورخویا
یلیک فّعالیتی ) ۱۹۴5ـ = ۱۹۴۶
نوئریج 
ينین مّلی مجلسی و اونون قانو 
ـ ۱۱۰؛ میرزازاده .ایران آذربایجان 
للر( .نامزدلیک تئزی باکی.(۱۳5۰) ۱۹7۱ ،
 ۱۳۲۴ـ  ۱۳۲۴نجی ای 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ۱۱۴ورق .۲۰
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ینین یانینا گلیب
ینین مدیری ژانویهنین  ۹دا ) ۱۹دی( وزیر دارائ 
دوشن انگلیس بانک 
بیلدیرمیشدی کی ،اونون مّلی حکومته قارشی هئچ بیر پیس فکری یوخدور .او ،پیشهوری
ینین  ۱۱ده ) ۲۱دی( بو
ایله گؤروشمک آرزوسوندا اولدوغونو بیلدیرمیشدی .ژانویه آی 
شوزیردن بانکین مّلی حکومته قارشی
ینین مدیری با 
گؤروش باش توتدی .انگلیس بانک 
ملری آتماغینی سوروشدو .پیشهوری ایلک نوبهده بانکین
یلیک آددی 
هانسی دشمنچ 
کلری یاراتماسینی و سایری
نلی 
ندان چیخارماسینی ،بازاردا مالی چتی 
للری آذربایجا 
پو 
دئییب سوروشدو» :اگر دشمن مناسبت دگیلسه ،بوتون بونلرا نه آد وئرمک اولر «.مدیر
بیلدیردی کی ،تهرانا مکتوب یازیب و گؤستریش گؤزلهییر .عین زماندا ،او ،آیدینلشدیرماق
ایستهییردی کی» ،باش وئره بیلهجک ممکن حادثهلر اوچون مّلی حکومت مسئولیتی اؤز
اوزهریندن گؤتورور« افادهسی نئجه باشا دوشوله بیلر .پیشهوری ایضاح ائتدی کی ،بو
للری کئچیردیگینیزه گؤره یارانمیش
کل آذربایجان تاجرلری آراسیندا پو 
سیزین بان 
تضاّدلرا مّلی حکومتین کؤمک ائتمهمهسی دئمکدیر .بئله وضعّیتده مّلی حکومت سیزه
هئچ بیر یاردیم گؤرستمهیهجک و سیزین بانکین محافظهسینی گؤتورمک مجبوریتینده
قالجاق .مدیر ،محافظهنی پلیسین حیاتا کئچیردیگینی دئدیکده ،پیشهوری »ایندی او
عدیر .حکومت ایستهنیلن وقت پلیسی گئری چاغیرا بیلر« ،جوابینی
پلیس حکومته تاب 
وئردی .سونرا مدیر ماراقلندی کی ،نه اوچون مّلی حکومت تهرانا مال آپارماغا اجازه وئرمیر.
ندا آجلیق
للرین پولونو وئرمیر .آذربایجا 
پیشهوری ایضاح ائتدی کی ،تهران آپاریلن ما 
یاراتماق مقصدیله ارزاغی بورادان داشیییب آپارماغا جهد گؤرسهدیر .مّلی حکومت بونا یول
ینین
نلر نه قدر ایستهییرلر اونلرا مال وئرهک .انگلیس بانک 
وئره بیلمز .بیزه ارز وئرسی 
تلندیکده ،پیشهوری جواب وئردی
ندان رمزی تلقرام آل بیلمهمهسیندن شکای 
مدیری تهرا 
نلشمادان ،مضمونونو بیلمهدن بیز یول وئره بیلمهریک کی،
تلریمیز آیدی 
کی ،مناسب 
ندان سیزه هر هانسی رمزی سند گلسین .بانک مدیری خواهش ائتدی کی ،رمزین
تهرا 
نل رابطه ساخلماغا اجازه وئریلسین .پیشهوری
کله اونا تهرا 
مضمونونو مّلی حکومته وئریلم 
یلشدی ۱.انگلیس بانکی ایله اولن مناقشه تدریجًا یولونا قویولدو.
بونونل راض 
نین اقتصادی حیاتینی آغیر
نین دیگر یئرلری ایله تجارتین دایانماسی آذربایجا 
ایرا 
ینین
وضعّیته سالمیشدی .شوروی ایله مستقل تجارت مقاولهسی باغلماق اوچون ژانویه آی 
 ۱۴ده ) ۲۴دی( تاجرلرین مّلی حکومته مراجعهسی قبول ائدیلمیشدی .اورادا
للر بویونجا اؤز یاخین قونشوسو
گؤرسهدیلیردی کی ،ایران ،خصوصیله آذربایجان اوزون ای 
علرین ،تجارت
اولن روسیه ایله سیخ تجارت رابطهلرینه گیرمیشدیر .جغرافی موق 
یسی اوچون فایدالی اولن اقتصادی و تجاری
نلیغی بو اؤلکهلرین هر ایک 
ینین یاخی 
للر 
یو 
ینین گنیشلندیریلمهسینی شرطلندیریب .اؤلکهلریمیز آراسیندا واردات و صادرات
رابطهلر 
ییه گؤندریلن و اورادان آلینان مالین
همیشه بیر ـ بیرینه اویغون اولوب ،اتحاد شورو 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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نل شوروی آراسیندا ،(۱۳۰۶) ۱۹۲7
تلری تاجرلریمیز اوچون صرفهلی اولوب .ایرا 
قیم 
 (۱۳۱۴) ۱۹۳5 ،(۱۳۱۰) ۱۹۳۱و (۱۳۱۹) ۱۹۴۰نجی ایلده امضالنمیش تجاری
ینین انکشافی اوچون بؤیوک رول
یلیکده اقتصادیات 
ینین و عموم 
نین صنایع 
مقاولهلری ایرا 
اویناییب .ایران آذربایجانی و اونون پایتختی تبریز شوروی ایله ایکی اؤلکه آراسیندا تجارتی
یدیر .شوروی آذربایجانی
للری ،هاوا خطی ایله باغل 
آسانلشدیران دمیر یولو و شوسه یو 
للری ،مصالح
للری ،نقلّیات واسطهلری ،نفت محصو 
همیشه قند ،منسوجات ،شیشه محصو 
للری،
ندان حیواندارلیق محصو 
ساختمانی و سایره ایله تجهیز ائدیب ،عین زماندا ،آذربایجا 
خشکبار ،دری ،یون ،خالچا ،تاخیل )غّله( و سایره آلیب .بوندان علوه ،ایران
یدن کئچیر .بوتون بونلری
نیندان اوروپایا گئدن مهم تجارت یولو اتحاد شورو 
آذربایجا 
نظره آلراق بیز اؤز مّلی حکومتیمیزدن خواهش ائدیریک کی ،شوروی ایله بیرباشا تجارت
قلرا باشلسین .امید ائدیریک کی ،شوروی ده بو تکلیفه
آپارماق اوچون دانیشی 
قل یاناشاجاق .مراجعهنی چوخ بؤیوک نفوذ صاحبی اولن تاجر ،صنایعچی و
خیرخواهلی 
تاللهی،
نلر آراسیندا غلمحسین فرشی ،تقی بی 
یلر .اونو امضالیا 
کلر امضالمیشد 
مال 
یاکبر صدقیانی ،محمّدتقی رفیعی ،حسن بیرنگ ،محمود امینی ،مرادعلی تیموری ،تقی
عل 
وهابزاده ،علی ماشینچی ،رضا پاپروسچی ،حسن فرشیان ،فرج اورومچی ،سیدمحمود
بنکدار ،حاجی محمود بّزاز ،رضا کتابچی ،اسماعیل قندچی و دیگرلری وار ایدی ۱.بئله
صلرینی ،شوروی
للردا حکومتین نفوذلو شخ 
یازیلی و بیر چوخ شفاهی مراجعهلر اکثر حا 
ینین بلواسطه مصلحتی ایله سازمان وئریلیردی .بوتون بونلری اساس
سیاسی کارمندلر 
ینین آخرلرینده( خارجی
ینین اورتالریندا )دی آی 
کیمی گؤتورهرک مّلی حکومت ژانویه آی 
ینین خائنانه
تجارت حّقینده قرار قبول ائتدی .قراردا گؤرسهدیلیردی» :تهران حکومت 
نین بوتون شهر و کندلرینده وجودا گلن مالی و تجاری
سیاستی نتیجهسینده آذربایجا 
ینین اقتصادی حیاتی
تلنمکده و نتیجهده عمومی آذربایجان خلق 
بحران گوندن ـ گونه شّد 
شدیدًا تهلکهیه دوشمکدهدیر ...آذربایجان خلقینی بوندان آرتیق تهران حکومتی نین
نلرینا قربان ائتمک اولماز .تئز ،یا گئج ـ گرهک اقتصادی بحران خاتمه تاپسین« .بو
اویو 
تین رهبرلیگی آلتیندا عالی رتبهلی مأمورلردان عبارت بیر کمسیون
مقصدله وزارت تجار 
قلشدیریلمهسی،
ینین دقی 
للر 
قلرا باشلماسی ،واردات و صادرات ما 
یارادیلماسی و دانیشی 
خارجی اؤلکهلرله مستقل تجارت آپارماق اوچون قانون لیحهسی حاضرلییب مجلسه تقدیم
ینین شورای
ائتمهسی ضروری حساب ائدیلیردی ۲.بو قرار اعلن ائدیلن کیمی شورو 
یلشدیرماق
ینین سو تجهیزاتینی یاخش 
ینین  ۱5ده ) ۲5دی( تبریز شهر 
وزیرانی ژانویه آی 
مقصدی ایله دمیر بورولر گؤندریلمهسی حقده قرار قبول ائتدی .شوروی نفت صنایعی
تین آنباریندان عمومی دگری  ۴۳۰مین مانات اولن
فون امضاسی ایله آذنف 
وزیری بایباکو 
نداکی شوروی تجارت نمایندهلیگی واسطهسی ایله آذربایجان
 ۲5مین متر بورو )لوله( ایرا 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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یلیغا اساسًا مّلی حکومت
یلیق الده اولوندو .بو راض 
حکومتینه ساتیلماسی بارهده راض 
بورولرین پولونو اوچ آی مّدتینده یا پول ،یا دا مال ایله اؤدهمهلی ایدی .آذربایجان مّلی
ینین خارجی تجارت حّقینده قرارلریندان سونرا میرجعفر باقروف استالین و
حکومت 
ینین امضالنماسی ایندیکی
مولوتوفا مراجعه ائتمیشدی کی ،شوروی ایله تجارت مقاولهس 
قلرینیزا اویغون
حالدا وضعّیتدن چیخیش یولودور .سیزین میکویان واسطهسی ایله تاپشیری 
اولراق بیز مّلی حکومته توصیه ائتدیک کی ،مستقل خارجی تجارت آپارماق حقوقی بارهده
نلر .مّلی حکومتین رهبرلری بو مسألهنی تاجرلرین
یلرینه بیر ماّده آرتیرسی 
اؤز قانون اساس 
یلر .قراردا
ینین اشتراکی ایله مذاکره ائدیب موافق قرار قبول ائتد 
کلرین نمایندهلر 
و مال 
ینین آدی چکیلدیگی اوچون اونون تام متنی مطبوعاتا وئریلمهدی .میرجعفر
اتحاد شورو 
نیندان آلینان
باقروف تکلیف ائدیردی کی ،هئچ اولماسا موّقتی ده اولسا ایران آذربایجا 
لل اؤدهمک شرطی ایله 5۰
للرین حجمی آرتیریلسین .ایران آذربایجانی مّلی بانکینا ما 
ما 
ـ  ۶۰میلیون ریال بورج وئریلسین .آذربایجان مّلی حکومتی ایله بیرباشا تجارت مقاولهسی
باغلنسین .عین زماندا ،مکتوبدا گؤرسهدیلیردی کی ،آذربایجان مّلی مجلسی قانون اساسی
لیحهسینی حاضرلماق اوچون کمسیون یاراتمیشدیر و مستقل خارجی تجارت آپارماق
۱
ییه سالیناجاقدیر.
حقوقی خصوصی ماّده کیمی حاضرلنان قانون اساس 
شسیزلیگه کؤمک ائتمک و اجتماعی
ندا ای 
آز سونرا میرجعفر باقروف جنوبی آذربایجا 
ملندیرمک
یلشدیرماق ،هابئله ایکی آذربایجان آراسیندا رابطهلری محک 
وضعّیتی یاخش 
ینین ایشچی قّوهسینه طلباتی حّقینده ماراقلی بیر
مقصدی ایله مسکووا »آذربایجان شورو 
آراییش گؤندرمیشدی .بو آراییشدا گؤرسهدیلیردی کی ،نفت صنایعینیدیرچلتمک و
ییا قویولن وظیفهلری یئرینه یئتیرمک اوچون  ۲5ـ  ۳۰مین نفر ایشچی قّوهسینه
قارش 
صهسی آغیر قازما و استثمار ساحهسینده چالیشان
یلرین اساس ح ّ
احتیاج واردیر .بو ایشچ 
ینین
قلری و قوجالری عوض ائتمهلی ایدی .عین زماندا ،جمهور 
نلری ،اوشا 
قادی 
شلرینده چالیشماق اوچون ده ایشچی قّوهسینه بؤیوک
گنیشلهنن تیکینتی )ساختمان( ای 
یسینده  ۱5مین
احتیاج واردی .بئله کی ،مینگهچئویر سو ـ الکتریک استانسیاسی تکینت 
ینین
شلرینه  5مین نفر ،سومقایت بورو ـ ورق کارخاناس 
نفر ،داشکسن معدن ای 
شلرینه  ۱5مین نفر،
یسینه  ۱۰مین نفر ،آذنفتین صنعتی و سیویل تکنیکی ای 
تیکینت 
یده  ۸۰ـ  ۸5مین نفر
یلیکده جمهور 
ننفر ،عموم 
شلیگینه  ۱۰می 
ایکینجی باکی سو لولهک 
ایشچی قّوهسینه احتیاج اولدوغو آراییشدا اساسلندیریلیردی .میرجعفر باقروف تکلیف
ائدیردی کی ،شوروی آذربایجانی صنعت و ساختمان اوچون لزم اولن بو سایدا ایشچی
یسی،
نیندان گتیریلسین .بیرینج 
شسیزلیگین گنیش یاییلدیغی ایران آذربایجا 
قّوهسی ای 
شسیزلرین
یسی ،اوراداکی ای 
بو حقده جنوبدان چوخلی مراجعهلرین اولدوغونو ،ایکینج 
نیندان سورگون ائدیلمیش چوخلی نفتچی
آراسیندا وقتی ایله شوروی آذربایجا 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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صلرین اولدوغو آراییشدا گؤرسهدیلیردی .اونون فکرینجه ،اّول ۸۰ ،ـ  ۸5مین
متخص 
نیندا
یلردان استفاده ائدیلسین ،یاخین گلهجک اوچون ایران آذربایجا 
شسیز آذربایجانل 
ای 
للشدیرهر،
شسیزلرین وضعّیتینی خیلی درجهده یونگو 
جّدی کاراکتر آلمیش ای 
صهسیندن ده
یسی ،متخصص کارگر کادرلری حاضرلنار کی ،بونلرین بیر ح ّ
ایکینج 
ینین اؤزونده صنایعین انکشاف ائتدیرمک اوچون استفاده
سونراکی مرحلهده ایران آذربایجان 
یلیق وئرمهدی.
ائدیله بیلر ۱.لکن مسکو بو پلنین حیاتا کئچمهسینه راض 
ینین  ۱5ده ) ۲5دی( مّلی مجلس قانون اساسی لیحهسی حاضرلنماسی
ژانویه آی 
ایله باغلی قرار قبول ائتدی .سیدجعفر پیشهوری باشدا اولماقل  ۱5نفردن عبارت قانون
اساسی کمسیونو یارادیلدی .کمسیونا دکتر دیبائیان ،محمد عظیما ،صادق پادگان ،فریدون
نالعابدین قیامی ،خانم شمسی جّدی ،عبدالله رحیمی ،اسماعیل شمس ،دکتر
ابراهیمی ،زی 
جاوید ،مهتاش ،آتش بیاتماکو ،سیمون مقردیچیان ،خانم عفیفه ترکی ،عبدالعلی پنوهیده،
یلر .بو کمسیون بیر آی مّدتینده
صلر داخل اید 
شیخ موسی کیانی کیمی تانینمیش شخ 
قانون اساسی لیحهسینی حاضرلییب مجلسه تقدیم ائتمهلی ایدی .مجلس مؤسسان
تشکیلیندن قاباق لیحه عمومخلق مذاکرهسینه وئریلمهلی ایدی .قرارین اوچونجو بندینده
نین مّلی ،مدنی ،سیاسی،
گؤرسهدیلیردی کی ،قانون اساسی حاضرلنان زمان آذربایجا 
اقتصادی و اجتماعی وضعّیتینی نظره آلماقل یاناشی اونون هر جهتدن ترّقی ائتمهسینی
تأمین ائتمک اوچون خارجی اؤلکهلرله آزاد رابطه و خصوصی تجارت رابطهسی یاراتماق
۲
یدیر.
واسطهلری لیحهده داها آیدین و داها آچیق بیر صورتده گؤرسهدیلمهل 
یسی( ایلکین
ینین ایکینجی یار 
یسیندا )دی آی 
ینین بیرینجی یار 
ژانویه آی 
للرینی خیلی آرتیردی.
ینین سیاسی فّعا 
تلرین اعلن ائدیلمهسی اهال 
اصلحا 
للیگه داها دا یاخینلشدیریردی.
نلشمهسی جنوبی آذربایجانی مستق 
تلرین دری 
اصلحا 
یدان بیر قدر آرتیق وقتده بؤیوک مسافه قطع ائدیلمیشدی .بو مّدتده کئچیلمیش
بیر آ 
تلرین ماهّیتی ،اؤلکهنین گلهجک طالعینی
یول ،حیاتا کئچیریلن اصلحا 
بلری« آدلی سندده عکس اولونموشدو.
ینین طل 
نلشدیریلمهسی » خلق 
معّی 
سین صدری
شوزیر پیشهوری ،مجل 
ینین  ۱۶سیندا ) ۲۶دی( بو سند با 
ژانویه آی 
یریا،
ینین معاونی پادگان ،معارف وزیری ب 
ینین صدر 
شبستری ،آذربایجان دموکرات فرقهس 
صهسی بوتؤولوکده
داخله وزیری جاوید طرفیندن امضالنمیشدی .سندین گیریش ح ّ
ینین باشلنماسی،
یلشمه پروسهس 
نداکی وضعّیت ،محاربهدن سونرا دنیادا یئن 
ایرا 
ینین یارانماسی ،خلق
نین دا بو پروسهیه قوشولماسی ،آذربایجان دموکرات فرقهس 
آذربایجا 
ینین و
بلری و سایر مسألهلره حصر ائدیلمیشدی .آذربایجان مّلی مجلس 
ینین طل 
کنگرهس 
ملر ،تهرانا چوخ سایلی مراجعهلر و مرکزی ایران
ینین آتدیغی آددی 
مّلی حکومت 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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ینین آذربایجان مختارّیتینه دشمن مناسبتی سندده گنیش تحلیل ائدیلمیشدی.
حکومت 
قانون اساسی کمسیونو یارادیلدیقدان بیر گون سونرا امضالنمیش بو سندین عمومی روحونو
للیگه کئچیدین ضروری لیگی تشکیل ائدیردی .اورادا گؤرسهدیلیردی:
مختارّیتدن مستق 
بلرینه جواب وئرمک ایستهمهین مرکزی حکومت اساسی اولمایان
»خلقین قانونی طل 
یدیر« فکرینی تکرارلماقدادیر .بونونل تهران حکومتی
صهس 
نین آیریلماز ح ّ
»آذربایجان ایرا 
ینین چوخعصرلیک تاریخینی و مّلی
بیر داها تصویب ائدیر کی ،اونلر آذربایجان خلق 
موجودلوغونو انکار ائدیر ،ترور ،یالن و بهتان واسطهسی ایله اونو مّلی ظلم آلتیندا
ساخلماغا ،بؤیوک مّلی ـ دموکراتیک حرکاتینی قرهلمگه چالیشیر .اونا گؤره ده بیز مّلی
علریندن قوروماق ایشینده یالنیز اؤز گوجوموزه ارخهلنا بیلهریک.
آزادلیغیمیزی تهران مرتج 
ینین یاردیمی
قلر 
بونا یالنیز بیز بوتون خلقیمیزین بیرلشمهسی ،دنیانین دموکراتیک خل 
نین هئچ بیر اشتراکی اولمادان اؤز مّلی
ایله نایل اول بیلهریک .آذربایجان خلقی تهرا 
للیگیمیز و مّلی
حکومتینی یاراتماق مجبوریتیندهدیر .ایندی آرتیق بیزیم مّلی مستق 
نین هر
حکومتیمیز ،شبههسیز کی ،موجود اولن فاکتا چئوریلمیشدیر .ایندی بیز آذربایجا 
کلرین شاهدی اولوروق .کهنه،
کلی 
للیغین و کؤکلو دگیشی 
گوشهسینده بؤیوک فّعا 
چوروموش دولت دستگاهی داغیلیر ،اؤز یئرینی اؤلکهنین یئنی ،جوان قّوهلرینه وئریر.
شبههسیز کی ،بئله وضعّیت دوام ائدرسه ،ایلک الوئریشلی امکان دشمن کیمی تهران بیزیم
ندا دموکراتیک حرکاتی
للیگیمیزی قان دریاسیندا بوغماغا چالیشاجاق ،آذربایجا 
مّلی مستق 
لغو ائتمک اوچون هئچ بیر جنایتدن چکینمهیهجک .اونا گؤره ده بیز دولت و انسانّیتین
للیگی نامینه ،اونون گلهجک
طنطنهسی نامینه ،بئش میلیونلوق خلقین آزادلیغی و مستق 
للیگینی
موجودلوغو و انکشافی نامینه آذربایجان مّلی مختارّیتیندن اونون تام و اصل مستق 
ندان تمامیله آیریلیب
یییک .بو او دئمکدیر کی ،بیز ایرا 
الده ائدیلمهسینه کئچمهل 
یسینی
دموکراتیک اساسدا اؤز مستقل دولتیمیزی ـ آذربایجان مّلی دموکراتیک جمهور 
یییق« ۱.سیدجعفر پیشهوری و سندی امضالیان دیگر لیدرلر مستقل آذربایجان
یاراتمال 
پلر اساسیندا قورولماسینی ممکن
ینین اشاغیداکی پرنسی 
یس 
مّلی دموکراتیک جمهور 
یلر:
ساییرد 
یدیر.
یسی آدلنمال 
 ۱ـ بیزیم اؤلکهمیز آذربایجان مّلی دموکراتیک جمهور 
سلردا قورولمالی ،اونون دولت
 ۲ـ بو جمهوری سؤزون تام معناسیندا دموکراتیک اسا 
یدیر.
یوئرمه ایله سئچیلمهل 
نلری بیرباشا ،برابر و گیزلی رأ 
اورقا 
ینین اساس قانونونو ایشلهییب تاماملماق ،اؤلکهنین طالعینی
 ۳ـ جمهور 
نلشدیرمک مقصدی ایله یاخین گلهجکده تام دموکراتیک اساسدا مؤسسان مجلسی
معّی 
یدیر.
چاغریلمال 
شلری سؤز ،مطبوعات،
یسی بوتون وطندا 
 ۴ـ آذربایجان مّلی دموکراتیک جمهور 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
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وجدان و دینی اعتقاد آزادلیغی ایله تأمین ائتمهلی ،بوتون بونلری اؤز اساسی قانونوندا
یدیر.
عکس ائتدیرمهل 
نلشدیرماق ،عین زماندا ،اصل
نلرینی گنیش خلق کوتلهلرینه یاخی 
 5ـ دولت اورقا 
تلره قدر بوتون
للردان توتموش ولی 
کلردن ،ماحا 
مّلی حکومت یاراتماق مقصدی ایله بؤلو 
ینین فّعالیتی
لل یئرلرده بوتون دولت مأمورلر 
نلر یارادیلمالی ،بو یو 
آذربایجان اوزره انجم 
یدیر.
اوزهرینده خلقین نظارتی تأمین ائدیلمهل 
ینین بوتون ساحهلرینده
یسی اؤلکهنین حیات 
 ۶ـ آذربایجان مّلی دموکراتیک جمهور 
خصوصی مالکیت حقوقونو تانیماقل اقتصادیاتین انکشافینا و خلقین رفاهینا یؤنهلن بوتون
یدیر.
ثلره قایغی ایله یاناشمال 
تشب 
یلیگی معاصر تکنیکی
یلشدیرماق ،اکینچ 
یلرین حیات شرایطینی یاخش 
 7ـ کندل 
قلری )خالصه( و
سلر اوزهرینه کئچیرمک مقصدی ایله بوتون دولت تورپا 
اسا 
یدیر.
یلره وئریلمهل 
قلری کندل 
کلرین تورپا 
ندان قاچمیش مال 
آذربایجا 
ینین
شسیزلیگی لغو ائتمک و فعله صنف 
 ۸ـ اؤلکهده گنیش کاراکتر آلمیش ای 
ینین ایشی
یلشدیرماق مقصدی ایله موجود صنایع مؤسسهلر 
وضعّیتینی یاخش 
یدیر.
جانلندیریلمالی ،یئنی کارگاه و کارخانالر تیکیلمل 
یسی یاخین گلهجکده اؤلکهنین یئرآلتی
 ۹ـ آذربایجان مّلی دموکراتیک جمهور 
نین هئچ نهیه
یدیر ،هانسی کی ،تهرا 
تلریندن استفاده ائتمک اوچون تدبیرلر گؤرمهل 
ثرو 
ییه قدر استفاده اولونمامیش قالیب ،بیزیم خلق بو
قادر اولماماسی اعجوباتیندان ایند 
مسألهیه بؤیوک اهمّیت وئرهرک امید ائدیر کی ،بو مسألهنین حّلی اؤلکهنین اقتصادی
یلشدیراجاق.
تلی درجهده یاخش 
وضعّیتینی اهمّی 
ینین اؤلکهنی قاباقجیل دنیا
 ۱۰ـ اوزون عصرلر بویی آزغین دیکتاتورلوغون حکمرانلیغ 
یسی
مدنّیتیندن اوزاق ساخلدیغینی نظره آلراق آذربایجان مّلی دموکراتیک جمهور 
اؤلکهده علم و تکنیکین ،مدنّیتین انکشافینی اؤزونون بیرینجی وظیفهسی حساب ائدیر.
تلری اساس گؤتورهرک یاراتدیغیمیز
 ۱۱ـ بیز تاریخی ،جغرافی و ائتنوقرافیک معلوما 
ینین ترکیبینه اشاغیداکی اساس شهرلری داخل
یس 
آذربایجان مّلی دموکراتیک جمهور 
ائدهرک :تبریز ،اردبیل ،اورمیه ،میاندوآب ،مراغا ،سلماس ،خوی ،مرند ،میانا ،انزلی ،ماکو،
یمیزین سرحدلرینی بو سنده علوه
اهر ،هروآباد ،زنجان ،قزوین و همدان .بیز جمهور 
نلشدیریریک .بئله کی ،خریطهده گؤرسهدیلن شهر و کندلرین
ائدیلن خریطه اساسیندا معّی 
یلر تشکیل ائدیر.
ینین  ۹5فایضیندن چوخونو حاضرکی وقتده آذربایجانل 
یس 
اهال 
یلری ده داخل ائدیلمیشدیر .بو
 ۱۲ـ تقدیم ائدیلن خریطهیه شمالی کردستان اراض 
ل ائدیلدیکدن
نین دولت قورولوشو ایله باغلی مسأله ح ّ
یده سرحدلر شمالی کردستا 
اراض 
۱
نلشدیریلهجکدیر.
سونرا معّی 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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فون  ۱۹۴5نجی ایلین دسامبر
گؤروندوگی کیمی ،بو سند بیر نوع میرجعفر باقرو 
ییه گؤندردیگی توصیهلره جواب ایدی .بو آرادا
ینین  ۳۱ده ) ۱۰دی  (۱۳۲۴پیشهور 
آی 
کلرینی
للیک ایستهدی 
باقروف توصیه ائدیردی کی ،جنوب رهبرلری مختارّیت ،یاخود مستق 
یدیرلر.
نلشدیریب اساسلندیرمال 
دقیق معّی 
نل سرحدلرین معّینلشدیریلمهسینه گلینجه ۱۹۴۶ ،نجی ایلین ژانویه
شمالی کردستا 
نین تشّبثی ایله ایران داخلینده
ینین  ۲۲ده ) ۲بهمن  (۱۳۲۴حزب دموکرات کردستا 
آی 
ینین  ۱۴ده ) ۲۴دی( وزیر
نین مختارّیتی رسمًا اعلن ائدیلدی .هله ژانویه آی 
کردستا 
کلرینی مهاباددا دا
ندا ائتدی 
سلر آذربایجا 
داخله اللهیار صالحه تلقرام گلمیشدی کی ،رو 
یسی« اعلن ائتمک
سلرین »گیلن جمهور 
تدن گلن تلقرامدا ایسه رو 
ائدیرلر .رش 
ینین
نین مختارّیت 
جهدلریندن خبر وئریلیردی .میرجعفر باقروف و پیشهوری اّولجه کردستا 
ینین علیهینه ایدی اونلرین فکرینجه کردلره آذربایجان داخلینده مدنی
اعلن ائدیلمهس 
ینین یارادیلماسی
مختارّیت وئریله بیلردی .لکن ایران داخلینده »کردستان جمهوری«س 
نلرینا داخل اولدوغو اوچون میرجعفر باقروف بو پروسهنی اؤز
ینین استراتژی پل 
شورو 
نیندان
نظارتینه آلماغا چالیشیردی .مهابادداکی سیاسی پروسهلرده شوروی آذربایجا 
یلر .آذربایجان مّلی حکومتی ایله »کردستان
یلر فّعال اشتراک ائدیرد 
گؤندریلمیش ایشچ 
نلشدیرماق و همکارلیغین
تلری آیدی 
جمهوریسی« آراسیندا سرحد و دیگر مناسب 
نلشدیرمک مقصدی ایله  ۱۹۴۶نجی ایلین یازینا )بهار  (۱۳۲5قدر
فرملرینی معّی 
۱
تلر ائله ده ثابت دگیلدی .میرزا
قلر آپاریلدی .لکن ایلک دورلرده کردلرله مناسب 
دانیشی 
ینین  ۲۹دا ) ۹بهمن( تبریزدن میرجعفر باقروفا
ابراهیموف و حسن حسنوف ژانویه آی 
تلر ،خصوصیله اورمیه و سولدوز
یلرل کردلر آراسیندا مناسب 
یلر» :آذربایجانل 
یازیرد 
ینین 7۰
یلری اهال 
تلرینده کسکین کاراکتر آلمیشدیر .آیری ـ آیری کرد باشچ 
ولی 
قلردان( عبارت اولن سولدوز ولیتینده و عمومیتله،
یلردان )قرهپاپا 
فایضی آذربایجانل 
تلرینی قورماغا
کردلرین تک ـ توک اولدوغو اورمیهنین اؤزونده بئله اؤز حاکمی 
یلری نوری بگ و
تلر آشکارلنمیشدیر کی ،کرد باشچ 
نلر بئله فاک 
یدیرلر .سون زما 
لل 
می 
نلرینی مجبور ائدیرلر کی ،حزب دموکرات کردستانا
گین آداملری اورمیه ساک 
زئرو ب 
یلری »کردلرین آزادلیغی«» ،بؤیوک کردستان« حّقینده
نلر .ایندیکی کرد باشچ 
یازیلسی 
ینین قطعی
ینین ساخلنماس 
تلر 
دانیشسالر دا ،اصلینده ،فئودال ـ اجماع مناسب 
یدیرلر .کردستانی نظارته آلماق اوچون تبریزدهکی باکی نمایندهلری بیر سیرا
طرفدار 
چلوگونه گؤستریش وئردی کی،
یلر .میرجعفر باقروف تبریزدهکی باکی او 
فلر وئرمیشد 
تکلی 
ندا گئدن سیاسی پروسهلر حّقینده گنیش معلومات آلماق اوچون باخینWilliam :
 ۱ـ کردستا 
 Eagleton. The Kurdish Republic of 1946. London, Newـ  York.Toronto. 1963, p. 1ـ
 Archre Roosevelt. The Kurdish Republic of Mahabact ;۱۳7ـ ”The Middle East
 Journal. Volume July 1947, N.3, p. 247ـ A. T. Bouscaren. Soviet policy in ; ۲۶۹
بلر و اجتماعی
 Iranـ  ;Current History, May, 1952, p. 272آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند  ،۱سیاهه  ۸۹اشاره  ۱۲۴ورق  ۴۳ـ .۴7
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قل مشغول
یلی 
یلرل کردلر آراسیندا مّلی ضدّیت سالن ،سویغونچولوق و تالنچ 
آذربایجانل 
فون تاپشیریغی ایله
یلرینا قارشی اؤزونوز قطعی تدبیرلر گؤرون .باقرو 
اولن کرد باشچ 
یسی ناصر داداشوف تجارت آژانسی آدی آلتیندا ،ملیک
وزارت داخلهنین کئچمیش ایشچ 
ینین دکتری آدی آلتیندا پروسهلره نظارت ائتمک
اصلنوف ایسه شوروی مریضخاناس 
۱
اوچون مهاباددا یئرلشدیریلدی.
نین بیر چوخ شهرلرینده دیپلوماتیک ایشده
یلیکده بو دورده آذربایجان و ایرا 
عموم 
یلری میدانا چیخان جّدی مسألهلرین حّلینده و یئنی
چالیشان شوروی آذربایجانی ایشچ 
یلر .جنوبی
کلیک گؤرسهدیرد 
حیات قوروجولوغوندا مّلی حکومته یاخیندان کم 
نداکی شوروی
ندا بؤیوک حادثهلرین جریان ائتدیگی دورده احد باقروف تهرا 
آذربایجا 
ییئف سفارتین بیرینجی کاتبی ،جبرئیل آشوموف رضائیهده
سفیرینی عوض ائدیر ،علی عل 
لده نایب کنسول ،باقر سیدزاده تبریزده نایب کنسول،
نایب کنسول ،میرزا محمدوف اردبی 
تده نایب کنسول ،محمد
ندا نایب کنسول ،شامل نظرلی رش 
ییئف گرگا 
بندعلی مهد 
فالله سلیمانوف
ییئف تبریز کنسولخاناسیندا ،سی 
ندا کنسول ،نورمحمد قل 
شریفوف گرگا 
ینین
یلر .شوروی آذربایجان 
نداکی سفارتده ایشلهییرد 
ییئف تهرا 
بندر شاهدا ،محمد افند 
ییئف جنوبداکی پروسهلرده یاخیندان اشتراک
شلر کمیسری محمود عل 
ایلک خارجی ای 
یلری باقر سیدزاده و نورمحمد
ینین ایشچ 
ل ،تبریزدهکی شوروی کنسولحاناس 
ائدیردی .مث ً
نل باغلی سیزین بوتون
یلر» :جنوبی آذربایجا 
ییئف میرجعفر باقروفا یازیرد 
قل 
بلرینه اویغون اولراق بیز مسکووا
قلرینیز اجرا اولونور .وزارت خارجهنین طل 
تاپشیری 
نداکی مّلی ـ آزادلیق حرکاتی ،سیاسی حادثهلر حّقینده سیستماتیک اولراق
آذربایجا 
تلردا بیز همیشه چالیشیریق کی ،ایران
تلر وئریریک .مسکووا وئردیگیمیز معلوما 
معلوما 
نیندا اوغورل گنیشلهنن حرکاتین اصل مّلی ـ آزادلیق کاراکترینی ،آذربایجان
آذربایجا 
للیگی اوغروندا عزمکار مبارزهسینی گؤسترک .هله دموکراتیک حرکات
ینین اؤز مستق 
خلق 
للر وزارت خارجهیه گؤندردیگیمیز
باشلنانا قدر و اوندان سونراکی دورده بو فکر و ایدئا 
تلرین اساسینی تشکیل ائدیب.
تلرین ،خصوصیله پیشهوری حّقینده معلوما 
معلوما 
چلوک یاراندیقدان سونرا بیز چالیشمیشیق کی ،اونلرین مسکووا گؤندردیگی
تبریزده او 
یلیغی اولماسین .بیز بوتون ممکن اولن
تلر آراسیندا فکر آیر 
تلرل بیزیم معلوما 
معلوما 
یسینده
ینین نفوذونون ،او جملهدن رهبر دایره ایچر 
واسطهلرله مّلی حکومتین لیدرلر 
ینین نفوذونون قالدیریلماسینی اؤز بورجوموز حساب ائدیریک .بونونل بیز اؤز
پیشهور 
۲
تدبیرلرینی اوغورل حیاتا کئچیرمک ایشینده مّلی حکومته کؤمک ائتمیش اولوروق«.
یلری ده
ینین اعلن اولونماسی اورمیه بؤلگهسینده یاشایان ارمن 
مهاباددا کرد مختارّیت 
خیلی هوسلندیرمیشدی .اونلرین بو بؤلگهده مختارّیت آرزولری بوتؤولوکده تورکیهیه،
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ۱۲۶ورق  ۶۰ـ .7۰ ،۶۲
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ۱۲7ورق  ۱ـ  ۳؛ یئنه اورادا ،اشاره  ،۱۲۶ورق  ۸7ـ . ۸۸

۲۳۲

صهسی
ینین ترکیب ح ّ
نلر 
قسمًا جنوبی آذربایجانا قارشی یؤنهلمیش بؤیوک ارمنی پل 
ینین معاونی علیزاده ۱۹۴۶
ایدی .بو مسأله ایله باغلی شوروی آذربایجانی وزارت خارجهس 
ینین  ۲۸ده ) ۸بهمن  (۱۳۲۴میرجعفر باقروفا بئله بیر معلومات
نجی ایلین ژانویه آی 
ینین
ینین وزارت خارجهس 
گؤندرمیشدی» :من مسکودا اعزامیتده اولرکن اتحاد شورو 
نل راستلشدیم .میز
یئمکخاناسیندا شوروی ارمنستانی وزیر خارجهسی یولداش قاراپتیا 
یلرین شوروی ارمنستانینا کؤچورولمهسینده
نل صحبت خارجدهکی ارمن 
ارخهسیندا قاراپتیا 
ندان کؤچورولمهسینه توخوندی .او دئدی کی،
یلری ایرا 
گئتدی .عین زماندا ،قاراپتیان ارمن 
یلر کؤچورولهجک ،عین زماندا ،ائله
تلرینده یاشایان ارمن 
نین جنوب ولی 
آنجاق ایرا 
یلرین هامیسی دگیل ،یالنیز بیر
نین جنوبوندا یاشایان ارمن 
اوراداجا علوه ائتدی کی ،ایرا 
صهسی ایسه
ینین قالن ح ّ
یس 
صهسی شوروی ارمنستانینا کؤچورولهجک .ارمنی اهال 
ح ّ
ندا یئرلشدیریلهجک ،بیز بورادا ارمنی مختارّیتی یاراتماغی
کؤچورولمه زمانی شمالی ایرا 
یلرین سایینا توخوناراق
ندا یاشایان ارمن 
نظرده توتوروق .سونرا قاراپتیان شمالی ایرا 
یلر بوتون ایرانا
بیلدیردی کی ،بورادا  ۱۲۰مینه قدر ارمنی یاشاییر .من اونا ارمن 
بلر و یالنیز شهرلرده یاشاییرلر دئدیکده ،قاراپتیان جواب وئردی کی ،اورمیه
سپهلهنی 
اطرافیندا بیر نئچه ارمنی کندی وار و حّتی بو یئرلرین آدی بئله قدیم ارمنیجهدیر .بیز
ینین اورتا شرق
ینین وزارت خارجهس 
نل صحبت ائدن وقت اتحاد شورو 
قاراپتیا 
مله قونشو میزده
ینین مدیری وظیفهسینی اجرا ائدن یولداش سیچئف گلدی و بیزی 
شعبهس 
یلرین
ندان ارمن 
اوتوردو .قاراپتیان ،عین زماندا ،سیچئفه مراجعه ائدهرک دئدی» :ایرا 
یسینه عایددیر ،شمالی ایران
نین ارمنی اهال 
کؤچورولمهسی مسألهسی آنجاق جنوبی ایرا 
۱
ینین شوروی ارمنستانینا کؤچورولمهسینه بیز اجازه وئرمهیهجهییک«  .باکی و
یلر 
ارمن 
نلرینی
یلر اؤز پل 
کلریندن ارمن 
تبریز لیدرلری بو مسألهنی جّدی نظارته گؤتوردو 
یلر.
للشدیرا بیلمهد 
رئا 
شوزیر
ینین اوچونجو گنیش پلئنومی آچیلن گون با 
آذربایجان دموکرات فرقهس 
جلری
نین احتیا 
سیدجعفر پیشهوری بیرینجی کاتب میرجعفر باقروفا جنوبی آذربایجا 
بارهده گنیش مکتوبل مراجعه ائتدی .پیشهوری بیرینجی نوبهده مسلح خلق قوشونو
ینین چاپ
یلنیر ،مّلی مجلسین معلوم قرارلر 
ینین یارادیلماسیندان قایغ 
صهلر 
ح ّ
ینین ،سرباز و افسرلرین
ینین ،اوردو نظامنامهس 
ائدیلمهسینی ،سفربرلیک )بسیج( قایدالر 
فدان خواهش
ینین تصویب ائدیلمهسینی ضروری ساییردی .او ،میرجعفر باقرو 
اونیفورملر 
جلری اوچون  ۲۰مین
ائدیردی کی ،حّقی اؤدنمک شرطی ایله خلق اوردوسونون احتیا 
دست ملفه ۱۰ ،مین جوت اوزون بوغاز چکمه 5 ،مین عدد شنل ۱۰ ،مین دست اوست
گئییمی گؤندریلمهسینه گؤستریش وئرسین .استالین و مولوتوفا مکتوبوندا میرجعفر باقروف
ینین
جلر 
ینین یئنی یارانان اوردوسونون ضروری احتیا 
آذربایجان مّلی حکومت 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ۱۱۳ورق . 5۲
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ینین مکتوبونون مثبت جوابلندیریلماسینا اجازه وئریلمهسینی
اؤدهنیلمهسینه ،پیشهور 
خواهش ائدیردی .اگر مسکو اعتراض ائتمزدیسه ،اوردو اوچون ضروری اولن یاتاق و گئییم
۱
کلرینده قیسا وقتده حاضرلناجاغینی بیلدیردی.
ینین شوروی آذربایجانی فابری 
تلر 
دس 
اوردونون تجهیزاتی ایله باغلی قید ائتمک لزمدیر کی ۱۹۴5 ،نجی ایلین
اوکتوبروندان ـ  ۱۹۴۶نجی ایلین ژانویهسینه قدر ) ۱۳۲۴نجی ایلین مهر آییندان دی آیینا
گلری ۳5۰ ،قبضه
قدر( جنوبی آذربایجانا  ۱۱5۱۶قبضه ایران نمونهسی اولن »ماوزر« تفن 
»برنو« مسلسل دستی ۸7 ،آفتامات ۱۰۸۶ ،توپانچا ۲۰۰۰ ،نارنجک ۲۶5۱۴۱۶ ،عدد
تلرده داها  5مین
فشنگ گؤندریلمیشدی ۲.مسلح اوردونون یارانماسی ایله باغلی یاخین وق 
ینین گؤندریلهجگی بیلدیریلیردی .سونرا پیشهوری
تفنگ و  ۳۰۰مسلسل دست 
بلیگینی وورغولییردی.
ینین واج 
قلشدیریلمهس 
ینین دقی 
نین جنوبشرق سرحدلر 
آذربایجا 
ینین علمتی ایله باغلی او یازیردی» :بیز فکرلهشیریک کی ،مّلی دولت
آذربایجان مّلی دولت 
علمتیمیزی قبول ائدهک .اونو بئله تصّور ائدیریک :اود ،یاخود مشعل ،آچیق کتاب و ماوی
جلر .بونونل باغلی سیزین فکرینیزی
) آبی( زمینهده یئرلشدیریلن چارپاز )متقاطع( قیلین 
نین دولت علمتی ماوی
فون فکرینجه ،جنوبی آذربایجا 
بیلمک ایستهییریک« .باقرو 
جین )مصری قیلینج ـ مبارزه و قهرمانلیق رمزی کیمی(
زمینهده ایکی افسانوی قیلین 
نین اودلر یوردی اولماسی سمبلی(
چارپازلشماسیندان ،اورتادا اود تصویریندن )آذربایجا 
عبارت اولماسی ایدی .بو تصویرلر دفنه یرپاغی )»غان« یرپاغی( ایله احاطه اولونمالی،
اشاغیدا غلبه رمزی اولن قیرمیزی نوارل تاماملنمالی ایدی .پیشهوری داها سونرا مالی،
ینین هله کی بیر شئی آلماماسینا
نین سیاستینه ،شورو 
اقتصادی ،تجاری تدبیرلره ،تهرا 
مسیزلیق
فدان خواهش ائدیردی کی ،تبریزین چوخدان بری باخی 
توخونوردی .او ،باقرو 
اعجوباتیندان داغیلمیش کوچهلرینه آسفالت دؤشهمک اوچون ضروری اولن مصالح و
صلر
للیک بودجهنین حاضرلنماسی اوچون متخص 
یدان آلینماسینا ،ای 
وسایلین باک 
کلیک ائتسین .مکتوب بو سؤزلرله
گؤندریلمهسینه ،تبریز رادیو استانسیا آچیلماسینا کم 
بیتیردی» :سیزه بیر جوت قالی گؤندریریک ،خواهش ائدیریک ،اونلری تبریز
فدا
ینین کیچیک صنعتکارلیق نمونهسی کیمی قبول ائدهسینیز« ۳.میرجعفر باقرو 
اوستالر 
ینین بوراخیلماسینا دا بؤیوک اهمّیت
نلر 
یازیشمالریندا پیشهوری مّلی حکومتین پول نشا 
وئریردی .او یازیردی» :تجارت مسألهسی ایله علقهدار اولراق .خواهش ائدیریک کی،
اجازه وئرسهنیز ،بیز اؤزوموز اوچون پول بوراخاق )چاپ ائدهک( .یاخشی بیلیرسینیز کی،
للرین دا ساتا بیلر .اگر  ۱۰۰میلیون
نین اؤز پولو اولسا ،ما 
پولوموز چوخ آزدیر .آذربایجا 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ۱۱7ورق  ۲۴ـ .۲5
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ۱۱۴ورق . ۶۶
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۳ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ۱۱7ورق  5ـ . ۹
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شلریمیز یولونا دوشر .بونونل بورجلریمیزدان دا قورتارا
مانات ) ریال؟( چاپ ائتسک ،ای 
بیلهریک .اگر ایران پولو چاپ ائتسک ،بوتون دنیا بیزه اعتراض ائده بیلر .اؤزوموزون اوچ
بانکیمیز واردیر کی ،حال حاضرده جّدی صورتده ایشلهییرلر ...پولون هارادا چاپ
۱
یسیز .تبریزده چاپ ائتمک ممکن دگیلدیر«.
ل ائتمهل 
ائدیلمهسی مسألهسینی ده سیز ح ّ
نهایت ،مّلی حکومتین قورولماسیندان بیر آی یاریم سونرا آذربایجان دموکرات
ینین ایلک گنیش پلئنومی کئچیریلدی .ژانویهنین ۲۶
ینین مرکزی کمیتهس 
فرقهس 
ینین  ۶دان  ۹نا قدر( دوام ائدن مذاکرهلرده
سیندان  ۲۹نا قدر ) ۱۳۲۴نجو ایلین بهمن آی 
پیشهوری » حاضرکی وضعّیت و فرقهنین وظیفهلری« ،دکتر جاوید »آذربایجان دموکرات
ینین
نلری« ،صادق پادگان »آذربایجان دموکرات فرقهس 
فرقهسی و محّلی حاکمّیت اورقا 
یلری حّقینده« معروضهلری ایله چیخیش
تشکیلتی مسألهلری« ،قیامی »انجمن سئچک 
نین معروضهسیندن آیدین اولور کی ،سون آی یاریمدا آذربایجان
یلر .صادق پادگا 
ائتد 
ینین سایی  ۱۸7مین نفره چاتمیشدیر .دموکرات فرقهسینه
دموکرات فرقهسی عضولر 
کوتلهوی آخین بیر طرفدن مّلی حکومتین نفوذونون آرتماسی ایله باغلی ایدیسه ،دیگر
طرفدن فرقهیه قبول بوراخیلن جّدی سهولرله باغلی ایدی .مقایسه اوچون دئیهک کی،
ینین
 ۱۹۴5نجی ایلین دسامبریندا ) ۱۳۲۴نجو ایلین آذرینده( آذربایجان دموکرات فرقهس 
 7۰مین عضوی اولدوغو بیلدیریلمیشدی .بونا دا  ۶مین فعله )کارگر(  5۳مین کندلی،
۲مین ضیالی )روشنفکر( ۳ ،مین کوستار )ال ایشی گؤرن( و صنعتگر ۲۶۰۰ ،نفری
ینین ژانویه پلئنومداکی
ینین دیگر طبقهلریندن ایدی ۲.آذربایجان دموکرات فرقهس 
اهال 
یدا دوران وظیفهلری
معروضهده پیشهوری کئچمیش یولون گنیش تحلیلینی وئردی ،قارش 
ندا باشلنان مّلی مبارزه بئش آی عرضینده بؤیوک
شرح ائتدی .او گؤرستدی کی ،آذربایجا 
اوغور قازانیبدیر» .او فکرلر و آرزولر کی ،دانیشان وقتده چوخ اوزاق نظره گلیردی ،بئش
یسینده ایدئال صورتدن چیخیب و عملی اولوبدور .آذربایجان خلقی اؤزی اوچون
آیین ایچر 
بیر مّلی حکومت و مّلی مجلس وجودا گتیرمیشدیر« .پیشهوری اؤز معروضهسینده بئله بیر
سوآل قویوردو » :بیز نه ایستهییریک؟« جوابیندا قید ائدیردی» :بیز ایستهییریک کی ،خلق
حتی تأمین اولونسون .شهرلر
سوادلی اولسون ،وجدانلی یاشاسین .خلقین بهداشتی و ص ّ
یاشاماغا یارار بیر حال گلسین .خلقین تهلکهسیزلیگی )امنیتی( تأمین اولونسون«.
ینین حاکمّیتین ادارهسینه جلب
نلر واسطهسیله خلقین گنیش دایرهلر 
پیشهوری انجم 
ائدیلمهسینی واجب ساییردی .او بئله حساب ائدیردی» :آزادلیغی آلماق کافی دگیل ،اونی
حفظ ائتمگه بیر قّوه لزمدیر .بیز او قّوهنی یاراتماغا باشلمیشیق .ائله قدرت کی ،دنیادا
یدیر .مّلته
هئچ قّوه اونی آرادان آپارماغا قادر اولماسین .بو قّوه خلقه ارخهلنماق قّوهس 
ینین
ارخهلنان دولت همیشه یاشایار« .شهرلرین آبادلشدیریلماسی پیشهور 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ۱۱۰ورق  ۶5ـ . ۶۶
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ۲۰۳ورق . ۲۴
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یسی
معروضهسینده اّولینجی یئرده دایانمیشدی .اونون فکرینجه ،وقتی ایله  ۸۰۰مین اهال 
یسی اولن خیردا بیر شهره چئوریلمیشدیر .مّلی
اولن تبریز ایندی  ۲۰۰مین اهال 
حکومتین شهرلرین آبادلیغینا بؤیوک دّقت یئتیرهجگی قید ائدیلیردی .صنعت و تجارتین،
هابئله معارف و مدنّیتین باشلیجا غایهسی اولدوغو اعلن ائدیلدی؛ زراعتین انکشافی ایله
باغلی پیشهوری دئدی» :من فکر ائدیرم کی ،بیزیم ایکی شئیه چوخ احتیاجیمیز وار .بیز
نلری آلمالییق ...بیزیم
نلری و بیر ده آبیارلیق )سووارما( وسایطی و ماشی 
فلحت ماشی 
ل ،بوغدا اکیریک ،چوخ وقت قالیر چورویور...
للرین قیمتی یوخدور .مث ً
اکدیگیمیز محصو 
ل ،پامبوق ،یا توتون اکهک .ایندی
بونا گؤره ،گرهک او محصولتی اکهک کی ،قیمتی وار .مث ً
ندان باشقا اونون آیری بیر
بیر نوع توتون اکیرلر کی ،او دا دؤیولی توتوندور ،آذربایجان و ایرا 
کله ایپک تولید
یئرده مصرفی یوخدور .بیز پاپروس توتونی ،قند چوغوندوری اکم 
یییک .فلحتی علمی ماشین حالینا سالق ،تا خلق ائلهیه بیلسین آز زحمتله چوخ
ائتمهل 
۱
یسیندا بیر چوخ
محصول اله گتیرسین« .پیشهوری اؤز معروضهسینده حکومتین قارش 
نلیگینی بیلدیردی .او
ینین چتی 
وظیفهلرین دایاندیغینی و اونلرین یئرینه یئتیریلمهس 
صلریمیز آزدیر .بیز ایران
ملریمیز ،متخص 
دئدی» :بیز گؤزلهمهیهجهییک کی ،معل 
۲
یلردان دا استفاده ائدهجهییک«.
نیندان کناردا اولن آذربایجانل 
آذربایجا 
ینین پلئنومی قورتاران گون میرزا ابراهیموف و حسن
آذربایجان دموکرات فرقهس 
یلر .بو گزارش پلئنومون
حسنوف تبریزدن میرجعفر باقروفا گنیش گزارش گؤندرد 
ملیق فّعالیتینی احاطه
کله یاناشی ،مّلی حکومتین آی یاری 
نلرینی عکس ائتدیرم 
یئکو 
ائدن ایلک گنیش گزارش ایدی ۱۱ .صفحهدن عبارت حاضرلنمیش بو سندده مّلی
حکومتین فّعالیتی تحلیل ائدیلیر ،اوغورلری و بیر سیرا سهولری گؤرسهدیلیردی .اونلرین
نین ایران
نیندا مّلی ـ دموکراتیک حرکاتین غلبهسی آذربایجا 
فکرینجه ،ایران آذربایجا 
نلرین بؤیوک
نلوگونه اینانمایا 
ینین ممک 
ینین ظلموندن خلص اولونماس 
استبداد 
ینین هله کی
ینین ترددلرینی یوخ ائتمیشدیر .دوغرودور ،آذربایجان مختارّیت 
صهس 
ح ّ
فلرین و
تانینماماسی ،امپریالیست قّوهلرین دشمن مناسبتی تاجرلرین ،امکانلی صینی 
صهسینی گؤزلمه موضعینده قویموشدور .لکن بوتؤولوکده آذربایجان
یلرین بیر ح ّ
ضیال 
ینین
للیگینی قوروماق عزمیندهدیر .شوروی حکومت 
خلقی سون دامل قانینا قدر اؤز مستق 
قطعی موضعی قاباقجیل خادملری و خلق کوتلهلرینی روحلندیریر .دموکراتیک خادملر
نین عصرلیک استبداد و مّلی ظلمدن خلصی یالنیز اتحاد
آچیق بیلدیریرلر کی ،آذربایجا 
ینین آقالیغینا قارشی نفرت
ینین یاردیمی ایله اول بیلر .تهران حکومتینه و فارس مّلت 
شورو 
فلردن قاباقجیل
یلر و امکانلی صینی 
مستثنا درجهده گوجلودور .خلق کوتلهلری ،ضیال 
۳
ینین گلهجگینی شوروی ایله بیرلشمکده گؤرورلر.
آداملر اؤز اؤلکهس 
 ۱ـ »آذربایجان« ۲۲ ،۱۳۲۴ ،دی.
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ۱۲5ورق . ۶۰
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۳ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
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نالملل مذاکرهیه
ینین بی 
ژانویه آیی )دی آیی( ،عین زماندا ،آذربایجان مسألهس 
مین شوروی
توزیر حکیمی و وزیر خارجه نج 
چیخاریلماسی ایله علمتدار اولدو .نخس 
رهبرلری ایله بیرباشا رابطه یاراتماق جهدلری بوشا چیخدیغیندان  ۱۹۴۶نجی ایلین ایلک
لین
ینین اورتالریندان( باشلیاراق ایران حاکم دایرهلری سازمان مل 
نلریندن )دی آی 
گو 
نده کئچیریلهجک
یلریندا لند 
ینین ژانویه ـ فوریه )بهمن ـ اسفند( آ 
یس 
مجمع عموم 
ینین
للرینده )دی آی 
ینین اّو 
یلر .ژانویه آی 
بیرینجی اجلسینا جّدی شکیلده حاضرلشیرد 
یسینده
لین مجمع عموم 
یزاده سازمان مل 
ندهکی سفیر سیدحسن تق 
اورتالریندا( لند 
یسی تعیین ائدیلمیشدی .باخمایاراق کی
ینین باشچ 
اشتراک ائدهجک ایران نماینده هیأت 
یزادهنین هم ساغدان هم سولدان جّدی تنقیدلره معروض قالمیشدی .شاه سون آندا
تق 
ینین نظارتینده اولن »آزادلیق
اونون نامزدلیگی اوزهرینده محکم دایاندی .شورو 
کلری
نین مرکزی کمیتهسی اعلن ائتدی 
جبههسی«نین مرکزی شوراسی ،حزب تودة ایرا 
ینین اجلسینا تعیین ائدیلمیش ایران نماینده
یس 
لین مجمع عموم 
اعلمیهلرده سازمان مل 
یلر.
ضلرینی بیلدیرد 
یزادهیه قارشی اعترا 
یسی تق 
هیأتینه و مخصوصًا اونون باشچ 
یزاده »بیر خارجی دولتین
» آزادلیق جبههسی« اعلمیهسینده گؤرسهدیردی کی ،تق 
خیرینه اولراق ایران بارهسینده خیانت ائتمیش و او دولتین مقصدلرینی ایندی ده حمایت
نین
ییه یاخین اولن »مردم« روزنامهسی یازیردی» :ایران خلقی ایرا 
ائتمکدهدیر« .شورو 
یلره اجارهیه وئریلمهسی ایشینده ،مشهور سازشین
ینین خارج 
نلر 
جنوبوندا نفت معد 
یلرین طرفداری
کلیگینی نظره آلراق ،اونا خارج 
یزادهنین کم 
ینین اوزالدیلماسیندا تق 
مّدت 
یلری،
نین دانشگاه استادلری ،یازیچ 
کیمی نفرت ائدیر« » .شهباز« روزنامهسی ایسه ایرا 
ینین و دانشجولریندان عبارت بؤیوک بیر دستهنین مکتوبونی درج ائتمیشدی.
سلر 
مهند 
ینین اجلسینا تعیین ائدیلمیش ایران نماینده
یس 
لین مجمع عموم 
بو مکتوب سازمان مل 
ینین جلسهسینده نماینده
یسینا قارشی ایدی .مجلس شورای مّل 
ینین باشچ 
هیأت 
یسی تعیین ائدیلمهسینه اعتراض
ینین باشچ 
یزادهنین نماینده هیأت 
تیمورتاش تق 
یلیغی ایله
یزادهنین باشچ 
ضلرا باخمایاراق ،سیدحسن تق 
ائتمیشدی ۱.بوتون بو اعترا 
ینین اجلسینا گئدهجک عدل ،کاظمی ،علی اکبر سیاسی،
یس 
لین مجمع عموم 
سازمان مل 
انتظاری ،اللهیار صالح ،قاسم غنی ،شایسته ،ریاضی ،شفق ،جلل عبده ،اعتبار دان عبارت
۲
نماینده هیأتی تصویب ائدیلمیشدی.
ینین  ۹دا )  ۱۹دی( اعلیحضرت آلتینجی جورج  5۱اؤلکهنین
ژانویه آی 
لین مجمع
نده سازمان مل 
ینین شرفینه ضیافت وئردی .بیر گون سونرا لند 
نمایندهلر 
نین ایران بارهسینده
ینین اجلسی آچیلدی .بریتانیانین وزیر خارجهسی بئوی 
یس 
عموم 
کله یاناشی،
انگلیس ـ آمریکا ـ شوروی کمسیون یاراتماق تکلیفینه مثبت جواب وئرم 
یزادهیه تعلیمات وئرمیشدی
ینین  7سینده ) ۱7دی( تق 
توزیر حکیمی هله ژانویه آی 
نخس 
سیاهه  ۸۹اشاره  ۱۲۶ورق  5۲ـ . 5۳
 ۱ـ »کمونیست« ۱۲ ،۱۹۴۶ ،ژانویه ) ۲۲ ،۱۳۲۴دی( .
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ندان
شلرینه مداخلهسی و اؤز اوردولرینی ایرا 
نین داخلی ای 
ینین ایرا 
کی ،شورو 
یداکی اجلسینا تقدیم ائتمک
لین قارش 
چیخارماماسی ایله باغلی مسألهنی سازمان مل 
توزیر ژانویهنین  ۱5ده ) ۲5دی( آمریکا سفیری میوری ایله
اوچون حاضرلسین .نخس 
یزادهیه بئله
ییه معلومات وئردی کی ،آرتیق تق 
تلشمهلر آپاردی و مجلس شورای مّل 
مصلح 
نده بو مسألهنی بئوین و
یزاده ده لند 
بیر گؤستریش وئرمیشدیر .اؤز نوبهسینده سفیر تق 
تلشمگه چالیشدی .لکن بئوین قطعی فکر سؤیلهمکدن چکیندی.
سله مصلح 
بیرن 
تین یئنی تشکیل ائدیلدیگی و مناقشهلرین
آمریکانین وزیر خارجهسی ایسه شورای امنّی 
ینین هله فرمالشمادیغینی نظره آلراق مسألهیه
حّلی اوچون عملی رسیدهلیک قایدالر 
یزادهیه سؤیلهدی ۱.آمریکا هله ده امید ائدیردی کی ،آذربایجان
ترّددلی مناسبتینی تق 
مسألهسینی ایران حکومتی اؤز فّعالیتینی آرتیرماقل ،سیاستینی بیر قدر یومشالتماقل ،بیر
ل ائدهجکدیر .آمریکا ایران مسألهسی ایله
کله ح ّ
تلر کئچیرم 
سیرا دموکراتیک اصلحا 
ینین
یلشماقدان هله کی بیر قدر احتیاط ائدیردی .ژانویه آی 
ییه آچیق قارش 
باغلی شورو 
توزیر حکیمی ایله
نداکی آمریکا سفیری میوری بیر داها نخس 
 ۱۹دا ) ۲۹دی( تهرا 
قلرا
فلر«ی ایله بیرباشا دانیشی 
گؤروشوب اونا مصلحت گؤرموشدو کی ،آذربایجان »مخال 
ینین اوچ نفر
باشلماق لزمدیر .او تکلیف ائدیردی کی ،بو مسألهده حکومت کابینهس 
شوزیری
نین با 
ینین فکرینجه ،آذربایجا 
تانینمیش عضولریندن استفاده ائدیله بیلر .میور 
للی اولدوغونو بیر داها اعلن ائتدیگیندن بو
قلرا می 
پیشهوری مرکزی حکومت ایله دانیشی 
یلیگینی یوخلماق اوچون اهمّیتلی اولر .میوری،
قلر هئچ اولماسا اونون صمیم 
دانیشی 
ییه ایضاح ایدیب دئدی کی ،اگر مرکزی حکومت
عین زماندا ،موجود تهلکهنی حکیم 
یلهییش الده ائده بیلمهسه ،بو ،تبریز لیدرلرینه
حادثهلرین نظاملنماسی ایشینده ایرهل 
یدن یاردیم
قلرینی اعلن ائدیب اتحاد شورو 
ندان تام آیریلدی 
امکان و بهانه وئرهر کی ،ایرا 
یده یارادیلمیش حکومتله
نلر .حکیمی اّولجه روسیهنین نظارتی آلتیندا اولن اراض 
ایستهسی 
تسیز اولدوغونا تأکید ائتدی .آذربایجان
قلر آپارماغین اهمّی 
هر هانسی بیر دانیشی 
توزیرله
یلیغا ،خیانتکارلیغا متهم ائتدی .نخس 
یلرینی ایسه قیامچ 
ینین باشچ 
حکومت 
یلشسا دا ،میوری اؤز فکرینده تأکید ائتدی .او قید ائدیردی کی ،آذربایجان خلقینه
راض 
یدیر.
یلیگینی حکومت اونوتمامال 
ینین ضرور 
تلر ائدیلمهس 
نمایشکارانه صورتده معّین گذش 
ینین یارانمیش مسألهلرینه دموکراتیک
عین زماندا ،سفیرین فکرینجه ،بو ایران حکومت 
قلر باش توتماسایدی بئله،
قایدادا یاناشدیغینی دنیا دا نمایش ائتدیرهردی .اگر بو دانیشی 
توزیر سون
فلری اول بیلردی .نخس 
اونون سؤزلرینه گؤره ،بونون بیر سیرا خیرلی طر 
ینین قبول ائدیلمهسینه
یلشدی و دئدی کی ،او ،تبریز نمایندهلر 
نتیجهده بونونل راض 
مرکزی حکومتین راضی اولماسی بارهده معلوماتین رادیو و مطبوعات وسیلهسی ایله اعلن
یلر کی،
ائدیلمهسینه سرانجام )دستور( وئرهجکدیر .حکیمی و میوری بئله قرارا گلد 
ندا تشکیل ائدیلسه ،اونی داها ثمرهلی و الوئریشلی شرایطده آپارماق اولر.
قلر تهرا 
دانیشی 
 F.S.Fatemi. The USSR in Iran,p. 96.ـ
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مالملک آمریکا سفیری میوری ایله
آذربایجانا مناسبتده قطعی سیاستی اولمایان حکی 
لین مجمع
یلیغا گلسه ده ،عین زماندا ،ائله همین گون سازمان مل 
قلر بارهده راض 
دانیشی 
یزادهیه
یسی سیدحسن تق 
ینین باشچ 
ینین لندن اجلسیندا ایران نماینده هیأت 
یس 
عموم 
لین
نین شوروی ایله مباحثهسی« مسألهسینی سازمان مل 
گؤستریش وئرمیشدی کی» ،ایرا 
یزاده ایران
ینین  ۱۹دا ) ۲۹دی( سیدحسن تق 
مذاکرهسینه چیخارسین .ژانویه آی 
ینین
لین حاضرلیق کمسیونونون اجرائیه کمیتهس 
ینین تعلیماتینا اساسًا سازمان مل 
حکومت 
به مکتوبل مراجعه ائتدی .مکتوبدا دئییلیردی» :ایران نماینده هیأتی
رئیسی گلودئین ج 
ینین بیرینجی بندینده
اطرافلی دوشوندوکدن سونرا نظامنامهنین  ۳5نجی ماّدهس 
لین رئیسیندن خواهش ائدیر کی،
طلره اویغون اولراق ،سازمان مل 
گؤرسهدیلن شر 
۱
نین شوروی ایله مباحثهسی« مسألهسینی شورای امنّیته وئرسین« .سیدحسن
»ایرا 
شلرینه قاریشماقل تقصیرلندیریلیردی.
نین داخلی ای 
یزادهنین مکتوبوندا شوروی ایرا 
تق 
صلری و سلحلی قّوهلری واسطهسی ایله
اورادا گؤرسهدیلیردی کی ،شوروی اؤز رسمی شخ 
یلیغا آپاران وضعّیت یاراتمیشدیر.
نالملل ناراض 
شلرینه قاریشماقل بی 
نین داخلی ای 
ایرا 
ینین  ۳۳نجو ماّدهسینه موافق اولراق ایران حکومتی تکرارًا
لین نظامنامهس 
سازمان مل 
یلیغا گلسین ،لکن
قلر آپارسین و راض 
چالیشدی کی ،شوروی حکومتی ایله دانیشی 
یسینه ایران
لین مجمع عموم 
یلشدی .ایران نمایندهلیگی سازمان مل 
اوغورسوزلوقل قارش 
ینین بیرینجی بندینه موافق مراجعه
حکومتی آدیندان نظامنامهنین  ۳5نجی ماّدهس 
تین دّقتینه ائله چاتدیراسینیز کی،
ائدهرک سیزدن خواهش ائدیر ،مسألهنی شورای امنّی 
شورا وضعّیتی دریندن اؤیرهنه بیلسین و بو مسألهنین موافق حّلینی گؤسترسین ۲.سازمان
ینین بیرینجی بندینده دئییلیردی:
ینین استناد ائدیلن  ۳5نجی ماّدهس 
لین نظامنامهس 
مل 
ینین هر بیر عضوی ،هر هانسی مباحثه و یا  ۳۴نجو ماّدهده
»سازمان ملل تشکیلت 
ینین نظرینه چاتدیرا بیلر«۳۴ .
گؤرسهدیلن بیر وضعّیتی شورای امنّیت و یا مجمع عموم 
فلرا سبب او بیلهجک و یا مباحثه
نالملل اختل 
نجو ماّده » هر بیر مباحثهنین ،یاخود بی 
نالملل صلح و امنّیتی اوچون نه درجهده قورخولو
تؤرهدهجک هر هانسی وضعّیتی بی 
اولدوغونون معّین ائدیلمهسینی« شورای امنّیته تاپشیریر .سازمان ملل رهبرلیگینه
یزاده
گؤندردیگی مکتوبدا مسألهنی قیسا و کونکرت قویماسینا باخمایاراق ،سیدحسن تق 
ژانویهنین  ۱5ده ) ۲5دی( مجمع عمومی اجلسینداکی چیخیشیندا )نطقیندا( آذربایجان
مسألهسی اوزهرینده گنیش دایانمیشدی.
لین رئیسینه مکتوبی تقدیم ائدیلدیکدن بیر گون
یزادهنین سازمان مل 
سیدحسن تق 
فون »پراودا« غزئتینده »سید
ینین  ۲۰سینده ) ۳۰دی( ولدیمیرو 
سونرا ژانویهآی 
ضیاءالدین کیمدیر؟« آدلی گنیش مقالهسی چیخدی.
1

 .ـ  A.H.Hamzavi. Persia and the powers. p. 46 ۴7ـ
; Markـ York, 1947, p. 327 ۳۲۸ـ . Newـ  Yearbook of United Nations. 1946 ۱۹۴7ـ
York,ـ . Newـ American Alliance. 1941 ۱۹5۳ـ Hamilton Lytle. The Origins of the Iranian
 .ـ London.1987, p. 156 ۱57
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نین اتحاد
مقاله سیدضیاءالدین حّقینده اولسا دا ،اصلینده ،اونون روحونی ایرا 
ینین اساسلندیریلماسی تشکیل ائدیردی» .پراودا«
یلیک سیاست 
ییه قارشی دشمنچ 
شورو 
نیندا باش وئرن حادثهلرله علقهدار اولراق
نلردا ایران آذربایجا 
غزئتی یازیردی » :سون زما 
یلیغا باشلییب.
ییه قارشی گنیش اؤلچوده بهتانچ 
نداکی مرتجع عنصرلر اتحاد شورو 
ایرا 
ینی اشغال ائتمک نّیتیندهدیر و
ینی متهم ائدیرلر کی ،گویا ،او ،ایران آذربایجان 
اتحاد شورو 
یلیق ائدن ،البته ،سید
نجهسینه تبلیغاتا باشچ 
ییه قارشی بو دشم 
سایر اتحاد شورو 
مالملک ده بو دستهده
توزیر حکی 
یدیر ۱.شبههسیز کی ،نخس 
ضیاءالدین و اونون دستهس 
حساب ائدیلیردی .مقالهده سید ضیاءالدین  (۱۲۹۸) ۱۹۱۹نجو ایلدن باشلیاراق فّعالیتی،
یلیق ائتدیگی »ارادة
ییه قارشی سیاستی تحلیل ائدیلیردی .اونون باشچ 
اصلینده ،شورو 
یلردن،
یلردن ،بختیار 
مّلی« تشکیلتیندان ،خصوصیله جنوب طایفالری اولن قشقائ 
لورلردان حکومته قارشی اؤز ارادهسینی قبول ائتدیرمک آلتی کیمی استفاده ائتمهسی
یسیندا پیسلهنیلیردی» .پراودا« یازیردی ۱۹۱۹» :ـ  ۱۲۹۸) ۱۹۲۱ـ
فون یاز 
ولدیمیرو 
تلرینی
للرده اولدوغو کیمی ،یئنه ده سید ضیاءالدین شوروی ـ ایران مناسب 
 (۱۳۰۰نجی ای 
تلرین انکشافینا مانع اولماق اوچون وار قّوهسینی صرف ائدیر.
بلشدیرمک و بو مناسب 
مرّک 
نین بعضی خارجی حمایهدارلردان چوخلی پول آلن مطبوعاتی اتحاد
سید ضیاءالدی 
ییه قارشی آراسی کسیلمهدن فتنهکار تبلیغات آپاریر .سید ضیاءالدین و اونون
شورو 
ینین مناسب
صهسینه ارخهلناراق ایران حکومتی هیأت 
سین ارتجاعی ح ّ
طرفدارلری مجل 
اولماماسی و بو حکومتین ارتجاعی سیاست یئریتمهسی اوغروندا قیزغین مبارزه ائدیرلر؛
یلشدیرماغا
تلرینی یاخش 
اونلر چالیشیرلر کی ،حکومت هیأتینه شوروی ـ ایران مناسب 
ینین رسمی
حّتی آزاجیق میلی اولن بیر وزیر بئله داخل اولماسین ۲.شوروی حکومت 
ینین
موضعینی عکس ائتدیرن »پراودا« غزئتیندهکی بو یازی ایله حکیمی حکومتینه شورو 
مناسبتی بیر نوع تامامیله آچیقلندی.
ندان واشینقتونا گؤندریلن
نداکی حادثهلر باشلندیقدان سونرا تهرا 
آذربایجا 
ینین
تلردا دا حکیمی حکومتی حّقینده ائله بیر خوش سؤز دئییلمیردی .میور 
راپور 
س ائدیلمیردی .ژانویه
مالملک حکومتینه رغبت ح ّ
تلریندا آچیق ـ آیدین حکی 
معلوما 
ینین داها چوخ خدمتی
نلری( دولت دستگاه 
ینین سو 
ینین اورتالریندا )دی آی 
آی 
استفاده اوچون نشر ائتدیگی »حاضرکی خارجی رابطهلر« کتابچاسیندا مرکزی ایران
ینین
نداکی اوغورسوز سیاستی ایله باغلی دئییلیردی» :ایران حکومت 
ینین آذربایجا 
حکومت 
قلر آپارماغا ،نه ده شوروی ایله
یلرل دانیشی 
گوجی نه عصیانی یاتیرماغا ،نه عصیانچ 
نلیغا نایل اولماغا چاتمادی .مرکزی حکومتین بو بؤلگهده شوروی
دیپلوماتیک یاخی 
اوردوسونا قارشی اؤز نفوذونو برپا ائده بیلمهسی غیرممکن گؤرونور و اول بیلر کی ،شوروی
ینین
ینین گئری چکیلمهسیندن سونرا دا چتین اولسون« .دولت دستگاه 
صهلر 
نظامی ح ّ
 ۱ـ »پراودا« ۲۰ ،۱۹۴۶ ،ژانویه ) ۳۰ ،۱۳۲۴دی(.
 ۲ـ »پراودا« ۲۰ ،۱۹۴۶ ،ژانویه ) ۳۰ ،۱۳۲۴دی(.

۲۴۰

کتابچاسیندا عکس اولونموش بو فکرلر  ۱۹۴5نجی ایلین دسامبریندا ) ۱۳۲۴نجی ایلین
ندا نشر اولن »ویکلی ریویو«دن گؤتورولموشدی ۱.عین زماندا ،کتابچا
آذرینده( واشینقتو 
تده
لده و شورای امنّی 
ایران مسألهسی حّقینده معلومات الده ائتمک اوچون سازمان مل 
آمریکانین دایمی نمایندهسی ادوارد استیتینوسا دا گؤندریلمیشدی .بوتون بونلر حکیمی
حکومتی حّقینده اجتماعی فکره آرتیق یئترینجه منفی تأثیرگؤرسهده بیلمیشدی.
ینین استعفاسینی
کله ،آذربایجان مسألهسی داها بیر ایران حکومت 
بئلهلی 
ینین  ۲۱ده
یلیک دوری افلسا اوغرادی .ژانویه آی 
یئتیشدیردی 7۶.گونلوک ترّددلی ادارهچ 
مالملک استعفا عریضهسینی شاها تقدیم ائتدی .ژانویهنین  ۲۶دا )۶
)اّول بهمن( حکی 
بهمن( مجلس حکومتین استعفاسینی قبول ائتدی .بیر گون سونرا ـ ژانویهنین  ۲7ده )7
ینین قوامالسلطنهیه تاپشیریلدیغی بارهده شاه فرمانی اعلن
بهمن( یئنی حکومتین تشکیل 
نده شوروی ایله کسکین
ندا حکومت بحرانی دوام ائتدیگی بیر دورده لند 
ائدیلدی .ایرا 
یزادهنین مکتوبی ایله تانیش اولدوقدان سونرا
مذاکرهلر دوام ائتمکده ایدی .سیدحسن تق 
یسی
ینین باشچ 
یسیندهکی نماینده هیأت 
لین مجمع عموم 
ینین سازمان مل 
شورو 
نه
تین صدری نورمن میکی 
ینین  ۲۴ده ) ۴بهمن( شورای امنّی 
ویشینیسکی ژانویه آی 
مکتوبل مراجعه ائتدی .عین ایله مکتوبون متنی ایله ویشینیسکی ژانویهنین  ۲5ده )5
تین گوندوز اجلسیندا چیخیش ائتدی .او دئییردی» :ایران نماینده
بهمن( شورای امنّی 
ینین شورای امنّیته مراجعه ائتمهسی ایله علقهدار اولراق ،شوروی نماینده هیأتی،
هیأت 
ینین تاپشیریغی ایله بونو بیلدیرمگی لزم حساب ائدیر:
شوروی حکومت 
نین
صلری و سلحلی قّوهلری واسطهسیله ایرا 
ینین اؤز وظیفهلی شخ 
 ۱ـ اتحاد شورو 
ینین اّدعالری حقیقته اویغون
شلرینه قاریشماسی حّقینده ایران نماینده هیأت 
داخلی ای 
ینین شوروی حکومتینه
سسیزدیر .بو حالدا ایران حکومت 
دگیل و بو اّدعا تمامیله اسا 
ینین  ۲۶نوامبر )
نداکی شوروی سفارت 
وئردیگی بیاناتی تکرار ائدیر .حالبوکی بو بیانات ،ایرا 
 5آذر( تاریخلی یادداشتی ایله قطعی صورتده تکذیب ائدیلمیشدیر .بونو دا قید ائتمک لزم
گلیر کی ،ایران حکومتی  ۱۹۴5نجی ایل اّول دسامبر ) ۱۰آذر  (۱۳۲۴تاریخلی جواب
للری
یادداشتیندا ۲۶ ،نوامبر ) 5آذر( تاریخلی شوروی یادداشتیندا گؤرسهدیلن دلی 
نین همین یادداشتیندا گؤرسهدیلمیشدیر کی ،ایران
نهاینکی رّد ائتمیش ،حّتی ایرا 
حکومتی سفارتین جواب یادداشتی مضمونوندا گؤرسهدیل دیگی کیمی » ،شوروی
شلرینه
نین داخلی ای 
نلریندا ایرا 
ینین( شمال استا 
ینین )کارمندلر 
قوللوقچولر 
قاریشماماسیندان راضی قالدیغینی« بیلدیرمیشدیر .بوندان علوه ،همین یادداشتدا ایران
ینین ،اوچ بؤیوک دولت و
وزارت خارجهسی» ،گؤرسهدیل دیگی کیمی ،شوروی کارمندلر 
چلوک مقاولهسی و
ندا امضالنان و اعلن ائدیلن او 
تلرین تهرا 
ایرانا متفق اولن دول 
ینین،
للر ،اتحاد شورو 
کلرینی بیلدیریر« .همین دلی 
بیاننامهسینه تمامیله حرمت ائتدی 
ینین
شلرینه قاریشماسی حّقینده ایران نماینده هیأتی بیانات 
نین داخلی ای 
گویا ،ایرا 
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بسیز اولدوغونو کفایت قدر ایناندیریجی صورتده ثبوت ائدیر.
دوزگون اولمادیغینی و سب 
ینین بو مسأله حّقینده شوروی حکومتی ایله دانیشیق آپارماق
 ۲ـ ایران حکومت 
ینین بیاناتی دا
قلرین باش توتمادیغی حّقینده ایران نماینده هیأت 
ایستهدیگی و بو دانیشی 
ینین بو بیاناتینی
للر ،ایران نماینده هیأت 
حقیقته اویغون دگیلدیر .یوخاریدا گؤرسهدیلن دلی 
نین یوخاریدا گؤرسهدیلن اّول دسامبر )۱۰
دا یالنا چیخاریر ،چونکی ایران حکومتی ایرا 
آذر( تاریخلی یادداشتیندان گؤروندوگو کیمی ،بو مسأله حّقینده شوروی حکومتی ایله
نهاینکی دانیشماق ایستهمیش ،حّتی دانیشماق آپارمیشدیر.
 ۳ـ شوروی نماینده هیأتی گؤرستمک ایستهییر کی ،ایران حکومتی خارجی اؤلکه
نیندا
ینین پوزولماسی و ایران آذربایجا 
ندا اولماسیندان ،ایران استقللیت 
ینین ایرا 
نلر 
قشو 
باش وئرن حادثهلرین سببی کیمی گؤرستمک مقصدی ایله استفاده ائتمگه چالیشیر.
ینین ایران تورپاغیندا اولماسی تمامیله حقلی بیر تدبیردیر،
نلر 
حالبوکی شوروی قشو 
چونکی بو حقوقو اونا  ۱۹۲۱نجی ایل  ۲۶فوریه ) 7اسفند  (۱۲۹۹تاریخلی شوروی ـ ایران
مقاولهسی و  (۱۳۲۱) ۱۹۴۲نجی ایل شوروی ـ انگلیس ـ ایران مقاولهسی وئرمیشدیر.
ینین اورادا اولماسی ایله هئچ بیر
نلر 
نینداکی حادثهلرین ایسه شوروی قشو 
ایران آذربایجا 
للر ثبوت ائدیر .بو حادثهلر یالنیز
علقهسی یوخدور ،بونو تکذیب ائدیلمز و تمامیله عین دلی 
ینین ایران
یس 
داخلی ماهّیتلی حادثهلردیر .معلوم اولدوغو اوزره مسأله ،شمالی ایران اهال 
ینین ،دموکراتیک
دولتی داخلینده مّلی مختارّیت یاراتماق چالیشماسیندان و محّلی اهال 
ینین یئرینه یئتیریلمهسی سعیندن
دولت اوچون غیرعادی بیر شئی اولمایان آرزولر 
عبارتدیر.
ینین
ندا ،ایران حکومت 
نلر ایرا 
 ۴ـ عین زماندا ،شوروی نماینده هیأتی ،بو سون زما 
ییه قارشی تبلیغاتین گوجلندیگینه دّقت وئرمهیه
آچیق ـ آیدین کؤمکی ایله اتحاد شورو 
ییه قارشی آپاریلن فاشیست
بیلمز .بو تبلیغات ،وقتی ایله رضا شاه زمانی اتحاد شورو 
ندا ،حکومت و پلیس دایرهلریندهکی بعضی نفوذلو
تبلیغاتیندان قطعّیا فرقلنمیر .ایرا 
ییه
ییه قارشی دموکراس 
دستهلرین یاردیمیندان استفاده ائدن مرتجع قّوهلرین اتحاد شورو 
تلری،
یلیک حرک 
یلیق فّعالیتی شوروی آذربایجانی و باکی اوچون دشمنچ 
ض ّد و تالنچ 
ینین تشکیل ائدیلمهسی کیمی قورخو یارادیر.
شلر 
یلیق و سایر پوزوچولوق ای 
تخریباتچ 
بونا باخمایاراق شوروی حکومتی حساب ائدیر کی ،ایکی قونشو اؤلکه اولن شوروی ایله
تلره عاید بو جور مسألهلر شوروی حکومتی ایله ایران
یلیقلی مناسب 
ایران آراسینداکی قارش 
ل ائدیله بیلر و ح ّ
ل
یطرفلی دانیشیق آپارماق یولو ایله ح ّ
حکومتی آراسیندا ایک 
یدیر .شوروی حکومتی ایکی متفق حکومت آراسیندا باش وئرن بو جور مسألهلرین
ائدیلمهل 
ل ائدیلمهسیندن بویون قاچیرمامیش و قاچیرمیر.
ح ّ
ینین  ۳۴و ۳5
لین نظامنامهس 
نلره اساسًا و بو حالدا سازمان مل 
 5ـ یورخاریدا دئییل 
طلرین اولمادیغینی نظره آلراق شوروی نماینده هیأتی
نجی ماّدهلرینده نظرده توتولن شر 
سسیز حساب ائدیر و ایران
ینین شورای امنّیته مراجعهسینی تمامیله اسا 
ایران نماینده هیأت 
۲۴۲

ینین همین مراجعهسینه شورای امنّیت طرفیندن باخیلماسینا قارشی قطعی
نماینده هیأت 
۱
اعتراض ائدیر«.
ینین مکتوبی مطبوعاتدا
ینین بیرینجی معاونی ویشینیسک 
ینین وزارت خارجهس 
شورو 
یزاده ژانویهنین
یسی سیدحسن تق 
ینین باشچ 
اعلن ائدیلدیکدن سونرا ایران نماینده هیأت 
حائدیجی
لین رئیسینه  ۸بنددن عبارت چوخ گنیش ایضا 
 ۲۶سیندا ) 5دی( سازمان مل 
نین داخلی
ینین ایرا 
مکتوب گؤندردی .مکتوب بوتؤولوکده آذربایجان مسألهسی ،شورو 
ندان چیخاریلماسی مسألهلرینه حصر
نلرین ایرا 
شلرینه مداخلهسی ،خارجی قشو 
ای 
ییه وئردیگی  ۱7نوامبر  ۱۹۴5نجی ایل ) ۲۶آبان (۱۳۲۴
نین اتحاد شورو 
اولونموشدو .ایرا 
یزادهنین
چطرفلی مقاوله تق 
یادداشتی مکتوبا علوه ائدیلمیشدی .تهران بیاننامهسی و او 
ندا مختار دولت قورماق
ینین آذربایجا 
یزاده شورو 
مکتوبوندا تئز ـ تئز خاطرلنیردی .تق 
ینین الحاق ائدیلمهسینه یؤنهلمیش جهدلر کیمی اساسلندیرماغا
نین شمال 
نقشهلرینی ایرا 
نداکی
ینین جنوبی آذربایجا 
صلر 
چالیشیردی .او ،بوتؤولوکده شوروی نظامی و سیویل شخ 
لین رئیسینی اتحاد
یسی اولدوغونو دئییر ،سازمان مل 
حادثهلرین اساس تشکیلتچ 
ییه قارشی تأثیرلی تدبیرلر گؤرمگه چاغیریردی.
شورو 
تین
یسینده شورای امنّی 
لین مجمع عموم 
نل باغلی مسألهنین سازمان مل 
آذربایجا 
 ۲۸ژانویه ده ) ۸بهمن( کئچیریلهجک جلسهسینده مذاکره ائدیلهجگی معلوم اولدوغوندان
لین
شوزیری سید جعفر پیشهوری آذربایجان خلقی آدیندان سازمان مل 
مّلی حکومتین با 
یسینه مراجعه ائتمیشدی .مکتوبدا گؤرسهدیلیردی» :دنیانین قدیم
مجمع عموم 
قلریندن بیری کیمی آذربایجان خلقی چوخ زنگین کئچمیشی تاریخه مالکدیر.
خل 
تلریندان بو خلق اؤز دیلینی ،عادت و عنعنهلرینی بو گونه گتیریب
عصرلرین درین قا 
یلرا قارشی مبارزه
کلر بویو بو خلق خارجی اشغالچ 
للی 
چیخارا بیلمیشدیر .اوزون یوزای 
نلرله قهرمان اوغلونو قربان
للیک ،مّلی ـ آزادلیق اوغروندا مبارزهده می 
آپاریب و مستق 
تلرینی
یلری اونون مّلی ثرو 
وئریب .آذربایجانی اؤزونه تابع ائدن ایران اشغالچ 
کلهنن شهرلری ایندی
تلر چیچ 
نین بیر وق 
مسیزجهسینه داغیتمیش ،نتیجهده آذربایجا 
رح 
یلری
یلیک شوونیزمی یئریدن ایران ادارهچ 
کلره چئوریلمیشدیر .بؤیوک دولتچ 
خرابهلی 
ینین اولدوغونو بوتون واسطهلرله انکار ائدیر .بونلرا
ینین ،آذربایجان دیل 
آذربایجان مّلت 
باخمایاراق ،آذربایجان خلقی مّلی ـ آزادلیق اوغروندا مبارزهسینی بیر گون ده اولسا
ینین
ینین و دیگرلر 
نین ،شیخ محمد خیابان 
نین ،باقرخا 
دایاندیرماییب .بونو ستارخا 
تلرین فاشیزم اوزهرینده غلبهسی
قهرمانلیق مبارزهسی تصدیق ائدیر .دموکراتیک دول 
ینین مّلی ـ آزادلیق اوغروندا مبارزهسینه یئنی تکان وئردی .تهران
آذربایجان خلق 
ینین
ینین  ۲۱ده آذربایجان خلق 
یتین گوجلو مقاومتینه باخمایاراق ،بو ایلین آذر آی 
حکومت 
اؤز مّلی ـ آزادلیغی اوغروندا عصرلرله آپاردیغی مبارزه غلبه ایله نتیجهلندی ،آتلنتیک
ندا
منشورونا اویغون اولراق آذربایجان مّلی مجلسی و مّلی حکومتی یارادیلدی .آذربایجا 
 .ـ  Current History, March 1946, p. 258 ۲۶۰ـ
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سلرل مّلی دولت یارادیلدی کی ،اونون فّعالیتی حّقینده بوتون دنیا
اصل دموکراتیک اسا 
معلوماتلندیریلمیشدیر .بئش میلیونلوق آذربایجان خلقی اؤز مّلی دیلینه ،مّلی تاریخینه،
تلردن حساب ائدیر و بو عقیدهدیر کی ،هئچ
مّلی عادت ـ عنعنهلرینه گؤره اؤزونو معاصر مّل 
سلرین
ینین ظلمی آلتینا دوشمهیهجک ،فار 
بیر حالدا گلهجکده بیر ده تهران حکومت 
قلری اوزهرینده آقالیغینا دؤزمهیهجکدیر .او ،بیر نفر کیمی اؤز حیاتینی
نین دیگر خل 
ایرا 
نین یئنی دموکراتیک
للیگی اوغروندا قربان وئرمگه حاضردیر .آذربایجا 
اؤز مّلی مستق 
دولتی موجود اولدوغو قیسا مّدتده اجتماعی ،اقتصادی ،مدنی حیاتین مختلف ساحهلرینده
س ائدیلهجک اوغورلر قازانیب .یئنی حکومتین فّعالیتی نتیجهسینده عصرلرله ازیلن
ح ّ
خلق اؤز مستقل دولتینی یاراتماغا ،اؤزی ـ اؤزونو اداره ائتمگه قادر اولدوغونو نشان وئردی.
قلرینه
تلرین خل 
آذربایجان مّلی حکومتی خلقین ارادهسی ایله بؤیوک دموکراتیک دول 
آزادلیق وعد ائتدیگی آتلنتیک منشورونا اویغون یارادیلمیش و انکارائدیلمز فاکتا
یسینه مراجعه ائدن آذربایجان خلقی خواهش
لین مجمع عموم 
چئوریلمیشدیر .سازمان مل 
ینین
ائدیر کی ،آذربایجان مّلی حکومتی آرتیق موجود اولن فاکت کیمی تانینسین .دیگرلر 
۱
مداخلهسی اولمادان اونا اؤز طالعینی معّین ائتمک امکانی وئریلسین.
ینین مذاکرهلری گئتدیگی دورده جنوبی آذربایجان
یس 
لین مجمع عموم 
سازمان مل 
تلر درج ائدیردی» .آذربایجان
ندهکی حادثهلره عاید چوخلی معلوما 
مطبوعاتی لند 
بلری بارهده
لین رئیسینه مکتو 
یزادهنین سازمان مل 
اولدوزی« روزنامهسی سیدحسن تق 
تین
ینین  ۲۸ده ) ۸بهمن( شورای امنّی 
گنیش یازی وئرمیشدی .نهایت ،ژانویه آی 
یزاده
ینین بیاناتی مذاکره ائدیلمگه باشلندی .سیدحسن تق 
اجلسیندا ایران نمایندهس 
تین اجلسینا دعوت ائدیلدی .اؤز بیاناتینی اساسلندیرماق اوچون ایران
شورای امنّی 
یزاده قاباقجادان حاضرلنمیش
یسینا سؤز وئریلدی .سیدحسن تق 
ینین باشچ 
نماینده هیأت 
ندا
ینین ایرا 
نلر 
نداکی وضعّیتی شوروی قشو 
گنیش بیاناتی اوخودی .او ،جنوبی آذربایجا 
ینین
نداکی حادثهلری اتحاد شورو 
یزاده جنوبی آذربایجا 
اولماسی ایله ع لقهلندیردی .تق 
نین تأکیدلی
تلندیردی و تهرا 
شلرینه مداخلهسی کیمی قیم 
نین داخلی ای 
ایرا 
قلر آپاریلمادیغینی گؤرستدی.
فلر آراسیندا هر بیر دانیشی 
مراجعهلرینه باخمایاراق طر 
قلرا
یزاده قید ائتدی کی ،اگر شوروی بو مسأله ایله باغلی بیرباشا دانیشی 
سیدحسن تق 
۲
یدیر .ایران
یدیرسا و شورای امنّیت بو یولو مصلحت گؤرورسه ،ایران دا بونا راض 
راض 
تل چیخیش ائتدی .او دئدی:
نمایندهسیندن سونرا ویشینیسکی سؤز آلدی و گنیش بیانا 
» من اشاغیداکی بیاناتی وئرمگی لزم بیلیرم .بوندان اّول دئدیگیم کیمی ،من ایشین
ینین قالدیردیغی مسألهلری بیر کنارا قویماق و یالنیز
ماهّیتی حّقینده ایران نماینده هیأت 
ایشین گئدیشیندن بحث ائدهجگم .من ،ایندی حاکمّیت باشیندا اولمایان و اّدعالری
للری تکذیب ائتمک
ینین ایرهلی سوردوگی دلی 
سسیز اولن ایران حکومت 
بوسبوتون اسا 
 .ـ  AR SPIHMDA, f. 1, s. 89, I. 124, v. 35 ۳7ـ
 .ـ  A.H.Hamzavi. Persia and the powers, p. 92 ۹۸ـ
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نین
ینین قالدیردیغی مسألهلر ایرا 
تلر گؤرستمگه چالیشاجاغام .ایران حکومت 
اوچون ثبو 
ایکی بیاناتیندا ایضاح ائدیلمیشدیر .لکن بو مسألهلر شورای امنّیتده مذاکره ائدیله بیلمز،
طلره اویغون دگیلدیر .بونونل برابر ،من
چونکی مسألهلر نظامنامهده معّین ائدیلن شر 
نین نماینده هیأتی طرفیندن یانلیش و بیرطرفلی ایشیقلندیریلن بعضی حادثهلردن ده
ایرا 
یسی ،معّین ائتمک لزمدیر
دانیشمالی اولجاغام ...بورادا ایکی اساس جهت واردیر .بیرینج 
قلر اولموشدور ،یا یوخ.
کی ،ایران حکومتی ایله شوروی حکومتی آراسیندا دانیشی 
قلرین نتیجهسینه باخماق لزمدیر .ژانویهنین  ۱۹دا ) ۲۹دی(
یسی ،بو دانیشی 
ایکینج 
ینین وئردیگی بیرینجی بیاناتدا بو نماینده هیأتی
شورای امنّیته ایران نماینده هیأت 
بیلدیرمیشدی کی ،ایران حکومتی دانیشیق آپارماغا جهد ائتمیشسه ده ،بیر نتیجه الده ائده
بیلمهمیشدیر .ایندی همچنین ایکینجی سندده ایران نماینده هیأتی اعتراف ائدیر کی،
کله قالمامیشدیر،
ایران حکومتی شوروی حکومتینه دانیشیق آپارماغا نهاینکی جهد ائتم 
کله ،ایران نماینده هیأتی اؤزو بیرینجی
قلر آپاریلمامیشدیر .بئلهلی 
حقیقتده بئله دانیشی 
قلر نه کیمی
اّدعاسینی رّد ائتمیش اولور .ایندی قالیر ایکینجی مسأله .یعنی بو دانیشی 
نتیجه وئرمیشدیر! شوروی نماینده هیأتی ژانویهنین  ۲۴ده ) ۴بهمن( شورای امنّیته
ینین  ۲۶نوامبر ) 5آذر( تاریخلی
تدا گؤرستمیشدی کی ،شوروی حکومت 
وئردیگی بیانا 
یادداشتینداکی بیاناتی ایله علقهدار اولراق ایران حکومتی اّول دسامبر ) ۱۰آذر( تاریخلی
ینین
یلیغینی بیلدیرمیشدی .ایران نماینده هیأتی ایران یادداشت 
یادداشتیندا اؤز راض 
دوزگون ترجمه ائدیلمهسینی گؤرسهدیر و ایشی ائله تصویر ائتمگه چالیشیر کی ،گویا ،او،
کئچن ایلین نوامبر آییندا )آذر( شوروی حکومتی ایله ایران حکومتی آراسینداکی یادداشت
ینین اّول دسامبر )
ینین نتیجهسیندن راضی قالمامیشدیر .من بورادا ایران حکومت 
مبادلهس 
ینین سببیندن استفاده ائدهجگم کی ،ایران نماینده هیأتی بونو
 ۱۰آذر( تاریخلی یادداشت 
تین عضولرینه گؤندرمیشدیر .ایران نماینده هیأتی نه قدر انکار ائتمگه
شورای امنّی 
چالیشسا دا ،بو یادداشتین متنیندن معلوم اولور کی ۲5 ،نوامبر ) ۴آذر( تاریخلی شوروی
یادداشتیندا وئریلن بیاناتین مضمونوندان راضی قالدیغینی ایران حکومتی اؤز وزارت
ندیر کی ،ایندی ایران
کله ،تمامیله آیدی 
ینین دیلی ایله قید ائتمیشدیر .بئلهلی 
خارجهس 
ینین شورای امنّیتده مذاکرهیه قویماغا چالیشدیغی مسأله حّقینده شوروی حکومتی
حکومت 
ایله ایران حکومتی آراسیندا  ۱۹۴5نجی ایلین نوامبر آییندا )آذر  (۱۳۲۴گئدن
قلرین نتیجهسیندن ایران حکومتی راضی قالیبمیش .من بونو دا قید ائتمهلییم
دانیشی 
کی ،بو زمان ،یعنی  ۱۹۴5نجی ایلین دسامبر آییندا )آذر  (۱۳۲۴ایران حکومتی بو مسأله
قلری دوام ائتدیرمک ایستهدیگینی گؤرستمهدی .ایران نماینده هیأتی
حّقینده دانیشی 
نلرینده ـ دسامبرین  ۱۳و  ۱5ده ) ۲۲و ۲۴
ینین )آذر( داها سونراکی گو 
بورادا دسامبر آی 
تلری
ینین بو یادداش 
تلری دا گؤرستدی .ایران نماینده هیأت 
آذر( وئریلن یادداش 
گؤرستمکده مقصدی بونو ثبوت ائتمگه چالیشماقدیر کی ،ایران حکومتی دسامبرین
اّولیندن ) ۱۰آذر( سونرا دا بو جور اّدعالرل شوروی حکومتینه مراجعه ائتمیش ،لکن بو
۲۴5

تلرینا
ینین بو یادداش 
اّدعالر ،گویا ،یئرینه یئتیریلمهمیشدیر .حالبوکی ایران حکومت 
باخیلسا ،معلوم اولر کی ،شوروی حکومتینه مراجعه ائدیب ایرهلی سوردوگو اّدعالردان
ل ،بئله بیر مسأله اورتایا
تلر تمامیله یئنی مسألهلر اورتایا آتیر .مث ً
بحث ائتمیر ،بو یادداش 
ندان چیخاریلماسی
نلرین ایرا 
آتمیشدیر کی ،اوچ وزیرین مسکو کنفرانسی خارجی قشو 
ینین آرزوسونو مذاکره ائتسین .ایران حکومتی ایله قاباقجا
حّقینده ایران حکومت 
تلشمهدن مسکو کنفرانسیندا هئچ بیر قرار قبول ائدیلمهسین .بونا گؤره تصدیق
مصلح 
ائتمک اولر کی ،دسامبرین اّولیندن ) ۱۰آذر( سونرا ایران حکومتی شوروی حّقینده اؤز
ینین
تلر 
بلرینی تکرار ائتمهدی و  ۱۳دسامبر ) ۲۲آذر( ۱5 ،دسامبر ) ۲۴آذر( یادداش 
طل 
یسیندا قویدوغو مسألهیه
ینین شورای امنّیت قارش 
ایرهلی سورولمهسی ایران نماینده هیأت 
ندان چیخاریلماسی مسألهسیندن بحث ائدن
نلرین ایرا 
اصل دخلی یوخدور .خارجی قشو 
ینین ماهّیتینه گلدیکده ،بو جهت (۱۳۲۰) ۱۹۴۲نجی ایل
تلر 
بو دسامبر )آذر( یادداش 
مقاولهسینده نظرده توتولموشدور و بو مقاوله ،معلوم اولدوغو کیمی ،بونون اوچون موافق
مّدت تعیین ائدیلمیشدیر .بو دا معلومدور کی ،اوچ وزیر خارجهنین مسکو مشاورهسی ایران
مسألهسینی مذاکره ائتمهمیشدیر و دئمهلی ،مسکو کنفرانسیندا دعوت ائدیلمهدیگینی
سسیزدیر« ...شوروی نماینده هیأتی
ینین اّدعالری بوسبوتون اسا 
ساختا سؤیلهین حکیم 
ینین
ندا حکیمی حکومت 
نلردا ایرا 
شورای امنّیته وئردیگی بیاناتدا یازمیشدی کی ،سون زما 
ییه قارشی آچیقدان ـ آچیغا یول وئردیگی دشمنجهسینه تبلیغاتین
اتحاد شورو 
قّوتلندیگینه شوروی حکومتی فکر وئرمهیه بیلمز .شوروی نماینده هیأتی یازمیشدی کی ،بو
ییه قارشی آپاریلن فاشیست تبلیغاتیندان اصل
تبلیغات وقتیله رضا شاه زمانی اتحاد شورو 
ندا حکومت و پلیس دایرهلریندهکی بعضی
فرقلنمیر .سونرا بو بیاناتدا دئییلیردی» :ایرا 
ییه قارشی
نفوذلو دستهلرین یاردیمیندان استفاده ائدن مرتجع قّوهلرین اتحاد شورو 
یلیق فّعالیتی شوروی آذربایجانی و باکی اوچون
ییه ضّد و تالنچ 
یلیک ،دموکراس 
دشمنچ 
ینین تشکیل
شلر 
یلیق و سایر پوزوجولوق ای 
ینین ،تخریباتچ 
تلر 
یلیک حرک 
دشمنچ 
ائدیلمهسی کیمی قورخو یارادیر .بونا باخمایاراق ،شوروی حکومتی حساب ائدیر کی ،ایکی
تلره عاید بو جور
یلیقلی مناسب 
قونشو اؤلکه اولن شوروی و ایران آراسینداکی قارش 
یطرفلی دانیشیق آپارماق یولو ایله
مسألهلر شوروی حکومتی و ایران حکومتی آراسیندا ایک 
یدیر .شوروی حکومتی قونشولر آراسیندا باش وئرن بو جور
ل ائدیلمهل 
ل ائدیله بیلر و ح ّ
ح ّ
ل ائدیلمهسیندن بویون قاچیرمامیش و قاچیرمیر .من ایندی شورای امنّیته
مسألهلرین ح ّ
ینین شورای امنّیت
ینین و ایران نماینده هیأت 
نین حکیمی حکومت 
سوآل وئریرم :ایرا 
یسیندا قویدوغو مسألهیه باخماق اوچون اساس وارمی؟ من بونا بئله جواب وئریرم:
قارش 
۱
خیر ،هئچ بیر اساس یوخدور«.
ینین چیخیشیندان سونرا صدر مئیکین ایران مسألهسی ایله باغلی اجلسا
ویشینیسک 
ینین بو مسأله
فاصله وئرمهسی مسألهسینی مذ اکرهیه قویدو .شوروی نماینده هیأتی باشچ 
 ۱ـ »کمونیست«۱۹۴۶ .و  ۳۰ژانویه ) ۱۰بهمن . (۱۳۲۴
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اطرافیندا مذاکرهنین اوزادیلماسینی تکلیف ائتمهسینه باخمایاراق مسأله رأیه قویولموش و
یله اجلسین ژانویهنین  ۳۰نا ) ۱۰بهمن( قدر تأخیره سالینماسی
 ۲رأیه قارشی  7رأ 
بارهده قرار قبول ائدیلمیشدی.
تین اجلسی داها گرگین کئچدی.
ینین  ۳۰دا ) ۱۰بهمن( شورای امنّی 
ژانویه آی 
یزادهدن باشقا مذاکرهلرده شورانین صدری مئیکین،
ویشینیسکی و سیدحسن تق 
لدهکی دائمی نمایندهسی
بریتانیانین وزیر خارجهسی بئوین ،آمریکانین سازمان مل 
یلر .لکن ایستر ویشینیسکی و ایسترسه ده سیدحسن
استیتینوس دفعهلرله سؤز آلد 
قلرا
تلرینی تنطیم ائتمک اوچون دانیشی 
شلریندا شوروی ـ ایران مناسب 
یزاده اؤز چیخ 
تق 
یلر ۱.نتیجهده شورای امنّیت مذاکره ائدیلن مسأله ایله
قلرینی وورغولییرد 
حاضر اولدو 
باغلی بئله بیر قطعنامه قبول ائتدی» :ژانویهنین  ۲۸و  ۳۰دا ) ۸بهمن و  ۱۰بهمن(
تلرینی دینلهیهرک ،شوروی و
ینین بیانا 
سلردا شوروی و ایران نمایندهلر 
کئچیریلن اجل 
کلری سندلرله تانیش اولراق و هر ایکی طرفین مذاکره
ینین تقدیم ائتدی 
فلر 
ایران طر 
قلرا یاخین
قلرینی و دانیشی 
قلر یولو ایله حّلینه حاضرلدی 
اولونان مسألهنین دانیشی 
کلرینی نظره آلراق شورای امنّیته بو
قلرینی تصدیق ائتدی 
تلرده باشلیاجا 
وق 
فلره تکلیف ائدیر .عین زماندا ،شورای
قلرین نتیجهلری بارهده معلومات وئرمگی طر 
دانیشی 
۲
قلرین گئدیشی بارهده معلومات طلب ائتمک حقوقونو اؤزونه ساخلییر«.
امنّیت دانیشی 
نده قبول ائدیلمیش بو قرار  ۱۹۴۶نجی ایلین ژانویهسینده ) ۱۳۲۴ایلین بهمن آیی(
لند 
کله ،بؤیوک
نل باغلی الده ائدیلمیش سونونجو مهم معلومات اولدو .بئلهلی 
جنوبی آذربایجا 
نین گلهجک طالعینه جّدی تأثیر گؤرسهدهجک
رفرملرل باشلیان ژانویه آیی آذربایجا 
تلرین ،هابئله قوامالسلطنهنین یئنی حکومت
تلرآراسی ضّدی 
نالملل مذاکرهلرین و دول 
بی 
ندا ماراقلی بیر وضعّیت یارانمیشدی .بؤیوک
قورماغا باشلماسی ایله سونا چاتدی .ایرا 
تلرین هر اوچو احمد قوامی اؤز آدامی کیمی حاکمّیته ایتهلهییردی .ژانویهنین  ۳۱ده )
دول 
توزیر کیمی ایشه باشلمیشدی.
 ۱۱بهمن( آرتیق او ،نخس 
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اون بیرینجی فصل

فوریه ) ۱۹۴۶بهمن ـ اسفند (۱۳۲۴
قوامالسلطنهنین مسکو سفری
نده کئچیریلن اجلسیندا آذربایجان
ینین لند 
یس 
لین مجمع عموم 
سازمان مل 
تلرین مطبوعاتدا
ندان گلن هیجانلی معلوما 
ینین مذاکرهسی ،تبریزدن و تهرا 
مسألهس 
سین ژانویه )بهمن( آییندا »منچستر قاردین«ده درج
یاییلماسی ،خصوصیله فیلیپ پرای 
یسی بریتانیا جامعهسینده آذربایجان مسألهسینه بؤیوک ماراق
اولونموش گنیش یاز 
ینین ایکینجی
نلرینده )بهمن آی 
ینین ایلک گو 
دوغورموشدو ۱۹۴۶ .نجی ایلین فوریه آی 
ینین آذربایجان مسألهسینه حصر اولونموش
یسی( انجمن سلطنتی آسیای مرکز 
یار 
مذاکره تشکیل ائتمهسی ده بو ماراغین تظاهری ایدی .محاضره اوخوماق اوچون یاخین
ینین عضوی،
تلرده هر ایکی آذربایجانا ،هابئله ایرانا سیاحت ائتمیش بریتانیا پارلمان 
وق 
ینین روسیهده جنگی مخبری
بیرینجی دنیا محاربهسی دورونده »منچستر قاردین« غزئت 
ایشلهمیش فیلیپ پرایس دعوت اولونموشدو .انجمن سلطنتی آذربایجان مسألهسینه حصر
نلر آراسیندا
اولونموش اجلسیندا ژنرال جان شی صدرلیک ائدیردی .محاضرهنی دینلهی 
ینین مطبوعات وابستهسی حمزهوی ،ژنرال فریزر
لورد هئیلی ،خانم فیشئر ،ایران سفارت 
نین
صلر وار ایدی .فیلیپ پرایس محاضرهده اساسًا ایکی آذربایجا 
کیمی تانینمیش شخ 
نداکی حادثهلره
نداکی وضعّیتی ،شوروی ،آمریکا و بریتانیانین ایرا 
مقایسهلی تحلیلینی ،ایرا 
ندا اولدوغونو قید
نداکی حادثهلرین قاینار وقتینده ایرا 
مناسبتینی شرح ائتدی .او ،آذربایجا 
ائدیر ،باکی ایله یاخیندان تانیشلیغیندان ممنونلوق دویدوغونو گیزلتمیردی .شوروی
قلرینی انجمن سلطنتی عضولرینه
نین مقایسه اولونماز فر 
آذربایجانی ایله جنوبی آذربایجا 
نین کندلرینده کوروش و داریوش دوروندن قالن زراعت
ایضاح ائدن فیلیپ پرایس ایرا 
نین ایندیکی
تلریندن استفاده ائدیلدیگینی بیلدیریردی .پرایس قید ائدیردی کی ،ایرا 
آل 
حکومتینی یوز آریستوکرات )اعیان( عایلهنین حاکمّیتی ده آدلندیرماق اولر .اؤز اطرافیندا
جلرینی
ینین اجتماعی احتیا 
کلری توپلیان بو حاکمّیت اهال 
اساسًا وارلی تاجرلری و مال 
ینین وئردیگی
یس 
یلشدیرماق فکریندن چوخ اوزاقدیر .حّتی ایران قانون اساس 
یاخش 
یسینه دوشموشدور.
قلر بئله تطبیق ائدیلمهدیگیندن اؤلکه آغیر بحران ایچر 
حقو 
جلری
سین فکرینجه ،بوتون بونلر وقتینده ائدیلسئیدی ،خلقین ضروری احتیا 
پرای 
نیندا مختار حاکمّیت قورماق جهدلری
سلرین ایران آذربایجا 
اؤدهنیلسئیدی ،رو 
تلرینه و مشاهدهلرینه اساسًا
نداکی صحب 
ینین عضوی تهرا 
نلهشردی .بریتانیا پارلمان 
چتی 
یلر
نداکی مختارّیت حرکاتی وقتی ایله قافقازدان دؤنموش ایرانل 
قید ائدیردی کی ،آذربایجا 
سلر طرفیندن تشکیل ائدیلمیشدیر .انتخابات فرمال کاراکتر داشیمیش،
واسطهسی ایله رو 
روس سونگوسو )سرنیزهسی( آلتیندا کئچیریلمیشدیر .بونونل یاناشی ،فیلیپ پرایس
۲۴۸

ینین غیرپوپولئر اولدوغونو دوشونمک سهو اولر .اگر بو
گؤرسهدیردی» :آذربایجان حکومت 
نینداکی کیمی رفرملر کئچیرمگه باشلسا ،چوخ تئز پوپولئر
حکومت شوروی آذربایجا 
قلریندا تراکتورلر
اولجاقدیر« ۱.محاضرهده قید ائدیلدی کی ،اگر جنوبی آذربایجان تورپا 
للر شاهی
ینین آلینماسی پروسهسی گنیشلهنهجکدیر .اّو 
قلر 
کلرین تورپا 
ایشلهیرسه ،مال 
ندا بو مسألهیه چوخ قانونی مناسبت بسلهییرلر .اگر یئنی
مدافعه ائدن قّوهلر ایندی آذربایجا 
ینین اونون طرفینه
نلرین اکثرّیت 
حکومتین تدبیرلری اوغورل نتیجهلنسه ،بو گون ترّدد ائد 
کئچمک احتمالی بؤیوکدور .عین زماندا ،پرایس اونو دا وورغولدی کی ،ایستر مسکودا،
کلرینی آخره
ندا نه ائدهج 
یدا اوتوران شوروی لیدرلری جنوبی آذربایجا 
ایسترسه ده باک 
بلر .منه بئله گلیر کی ،اونلر اوروپادا ،یاخود هاراداسا آسیادا بؤیوک
قدر معّین ائتمهیی 
یسیندا اؤلکه داخلینده برپا
قلر .چونکی اونلرین قارش 
اوردو ساخلماغا چالیشمایاجا 
شلری ایله باغلی نهنگ وظیفهلر دایانیر .بونا من اوکراین و غربی روسیهده سیاحت زمانی
ای 
سلر دا آرزولییرلر کی،
یلر کیمی رو 
یلر و بریتانیال 
تمامیله امین اولدوم .آمریکال 
جلری ائولرینه دؤنسون.
اونلرین گن 
نداکی
ینین ایرا 
یده اوخودوغو محاضرهده شورو 
فیلیپ پرایس انجمن سلطنت 
سلر عینیله لهستان و
سیاستینی اوچ استقامتده ایضاح ائدیردی» :منه ائله گلیر کی ،رو 
تلرینده اولن اصلحاتچی
ندا دا اونلرل دوستلوق مناسب 
ندا اولدوغو کیمی ،تهرا 
بالکا 
بلرمی ،اونو دئیه بیلمهرم .منه
حکومت ایستهییرلر .بونون اوچون اونلر دوغرو یول گؤتورو 
سلر ایستهمیرلر کی ،ایران
یسی ،رو 
ائله گلیر کی ،اونلر آنجاق بونا جهد ائدیرلر .ایکینج 
نلیغیندا هر هانسی
نیندا اورمیهدن توتموش تبریزه قدر قافقاز سرحدلری یاخی 
آذربایجا 
نالملل
ندان بی 
خارجی نفت شرکتی اولسون .اوچونجوسو و ان واجبی ،اونلر آذربایجا 
مقیاسدا دیپلوماتیک دوئل اوچون یئر کیمی استفاده ائدیرلر .روس دیپلوماسیاسی هئچ
وقت بیرباشا اولمور .اونلر هئچ وقت مقصده دوغرو بیرباشا گئتمیرلر .روسیهنین تاریخینده
همیشه بئله اولموشدور .اونلر ایستهییرلر کی ،داردانئل و بوسفورا عاید مؤنتیه قراردادینا
ینین شرقینه عاید مسألهلرله
نلر .اونلر ایستهییرلر کی ،مدیترانه دنیز 
یئنیدن باخسی 
نلرده
ینین امنّیتی اوچون بو گو 
نلر ،اونلر قافقاز نفت صنایع 
باغلی اونلرل حسابلشسی 
کلری واسطه بیرباشا
هاوا محاربهسیندن چوخ قورخورلر .دئدیگیم کیمی ،اونلرین سئچدی 
دگیل .بو ،همیشه بئله اولوب .کریمه محاربهسیندن سونرا بیز اونلرا قره دنیزده دونانما
یلر .اونلر اون ایل
سلر عینیله بئله ائتد 
) نیروی دریائی( ساخلماغا اجازه وئرمهدیکده رو 
یلر .اونلر اؤز
ندا پوزوجولوق ائتد 
عرضینده اؤز دونانمالرینی گئری قایتارانا قدر بالکا 
مقصدلرینه چاتماق اوچون قونشو اؤلکهلرین ضعیف یئرلریندن مهارتله استفاده ائدیرلر.
للوقدان ازیلن مظلوملر ـ بوتون
یلر ،یوخسو 
قیامچی کردلر ،تورپاغا احتیاجی اولن کندل 
ندان اؤلکهیه قاییدارکن ایران،
سلرین دگیرمانینا سو تؤکورلر .من ایرا 
بونلر هامیسی رو 
سوریه و مصردن کئچدیم .عرب دولت خادملری تئز ـ تئز مندن سوروشوردولر» :روسیه
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قمی؟« من جواب وئریردیم :اگر سیز اؤز ائوینیزده قایدا
بیزیم اوچون جّدی تهلکه اولجا 
یاراتماسینیز ،بلی .اگر سیز بونو ائتسهنیز ،قورخماق اوچون اساس یوخدور .بئله کی ،روس
۱
یلیق وار«.
فلیک و ناراض 
سیاستی آنجاق اورادا اوغور قازانیر کی ،همین یئرده داخلی ضعی 
یده اوخونان محاضرهلرین مذاکرهسینده لورد هئیلی چیخیش ائتدی.
انجمن سلطنت 
ینین شورای امنّیتده ایران
کله یاناشی محاضرهچ 
او ،مذاکرهنین اهمّیتینی دگرلندیرم 
ینین قویولماسینا اؤز مناسبتینی بیلدیرمهمهسینی وورغولدی .داها سونرا لورد
مسألهس 
نداکی
یلر سؤیلهدی کی ،بودا بیزه آذربایجا 
هئیلی دئدی » :محاضرهچی بیر سیرا شئ 
تسه بیر خلق اولراق
شلرین اصل سببینی باشا دوشمگه اساس وئریر .نه وق 
اغتشا 
شلر .تمامیله
طی ایله بؤلونمو 
یلر ایکی دولت آراسیندا یالنیز سرحد خ ّ
آذربایجانل 
نلر اولمالی ایدی .او دا شبههسیزدیر کی،
شبههسیزدیر کی ،تئز ،یا گئج اورادا هیجا 
یلر شوروی طرفینده مدنّیت ،معارف ،اقتصادی ساحهسینده الده ائدیلمیش
آذربایجانل 
یلر همیشه تصدیق ائدیرلر کی،
یدیرلر .مشاهدهچ 
اوغورلرا حسد آپارماقدا تام حقل 
نداکی ایندیکی رژیم نهاینکی حّدیندن آرتیق مرکزلشمیشدیر .بونونل یاناشی ،محّلی
ایرا 
قلرینی نظره آلمیر .من
ینین مارا 
ادارهلرین یارانماسیندا ماراقلی دگیل و محّلی اهال 
نداکی
یدیرلر کی ،آذربایجا 
یلر بونو تصویب ائتمکده حقل 
گؤرورم ،بوتون مشاهدهچ 
۲
تلریندن ایرهلی گلیر.
ینین بو آرزواولونماز خصوصی 
شلر داها چوخ ایران حکومت 
اغتشا 
ینین قالدیردیغی مسألهلره اؤز مناسبتینی
پارلمان عضوی فیلیپ پرایس لورد هئیل 
بیلدیردیکدن سونرا خانم فیشئر سؤز آلدی .او ،تبریزده اولدوغونو ،بیر نئچه آی ایران ـ
تورکیه سرحدلرینده یاشادیغینی ،بوتون آذربایجانی پیادا کئچدیگینی بیلدیردی .خانم
یلشدیغینی بیلدیردی .بونونل بئله ،او،
نلرله راض 
فیشئر شوروی آذربایجانی حّقینده دئییل 
یده ایران آذربایجانی حّقینده آیریجا محاضره تشکیل ائدیلمهسی بارهده
انجمن سلطنت 
یسی حمزهوی معروضه اطرافیندا
ینین وابستة مطبوعات 
تکلیف وئردی .سونرا ایران سفیر 
ینین گنیش
گنیش چیخیش ائتدی .او دئدی» :معروضهچی شوروی آذربایجانی حیات 
نداکی وضعّیت بارهده بیر سیرا قیسا قیدلر سؤیلهدی .بونونل باغلی
منظرهسینی وئردی ،ایرا 
من ایکی ـ اوچ مسأله اوزهرینده دایانماق ایستهییرم .محاضرهچی ایرانا مناسبتده شوروی
ییه دوست اولن
تلری حّقینده دانیشدی .من باشا دوشدوگوم قدر بونلردان بیری شورو 
نّی 
یدیر
یدیر و ایران خلقی اوچون ده چوخ فایدال 
حکومتین یارادیلماسی ایدی .بو ماراقل 
سلرل قونشویوق ،سون
للردیر رو 
سلر نه ایستهییرلر .بئله کی ،بیز نئچه ای 
بیلسین کی ،رو 
تلر ایسه بیرگه فعالّیت گؤرستمیشیک ،لکن من قید ائتمهلییم کی ،رسمی و غیررسمی
وق 
ینین
اولراق قطعی شکیلده بیز بیلمهلییک کی ،روسیه حقیقتًا نه ایستهییر؟ محاضرهچ 
نداکی حکومت روسیهیه دوست حکومت دگیل.
سؤزوندن بئله معلوم اولور کی ،ایندی ایرا 
من دئمهلییم کی ۲۶ ،اوت  ۴) ۱۹۴۱شهریور  (۱۳۲۰نجی ایلدن باشلیاراق ایران حکومتی
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کلیک ائتدیگینه گؤره
للر گؤندردیگینه ،خصوصیله اؤز وسایطی حسابینا کم 
روسیهیه ما 
قلره ،او جملهدن
کله متف 
نلیگه دؤزم 
تلره معروض قالیب .خلق چوخ چتی 
چوخ محرومّی 
شلره
شوروی خلقینه و شوروی حکومتینه اؤز دوست مناسبتینی ثبوت ائدیب .داخلی ای 
ینین شورای امنّیته شکایتینه گلدیکده ایسه ،بو نه بیر
مداخله بارهده ایران نمایندهلر 
مله باغلنمیش مقاولهنین ضّدینه
یدیر .بیزی 
هفتهنین ،نه بیر آیین ،نه ده بیر ایلین مسألهس 
ییه دوست مناسبتیمیزی
شلریمیزه مداخلهیه دؤزوروک کی ،شورو 
اولراق بیز داخلی ای 
ثبوت ائدهک .حمزهوی داها سونرا مرکزی حکومتین یاریتماز ایشی بارهده محاضرهده
یلیگینده معّین
نین انتظامی ادارهچ 
نلره مناسبتینی آچیقلدی .او دئدی» :ایرا 
دئییل 
مدهکی رئال وضعّیته ده گؤز یوما
قلر وار ،اجتماعی و اقتصادی سیست 
چاتیشمازلی 
للیک
کله دئمهلییم کی ،رضا شاهین  ۲۰ای 
بیلمهریک .من بونلری قبول ائتم 
یلیگینی چیخماق شرطی ایله سون  ۲۰ـ  ۳۰ایلده ایران بو و یا دیگر بؤیوک دولتین
ادارهچ 
تأثیری آلتیندا اولوب .اگر بیزه آزادلیق وئرسهلر ،اگر متفق اوردولری اولماسا ،شمالی
شلریمیزه مداخله ائتمهسه ،مطمئنیک کی ،حکومتین
ندا خارجی اوردو داخلی ای 
ایرا 
نلری تدریجًا حیاتا کئچیره بیلهریک .من ایستهمیرم کی ،بوتون
حاضرلدیغی پل 
ندا اولن خارجی اوردولرین اوزهرینه قویام ،لکن من یالنیز
چاتیشمازلیغین گناهینی ایرا 
مدا مانع ایله
ییه گئتمک اوچون نه ائدیریکسه ،هر آددی 
بونو قید ائتمهلییم کی ،بیز ایرهل 
ینین قالدیردیغی مسألهلره
تدیر« ۱.حمزهو 
یلشیریق .بو ،تبلیغات دگیل .بو حقیق 
قارش 
شلریندان سونرا صدر
سین ،ژنرال فریزرین قیسا چیخ 
معّین آیدینلیق گتیرن فیلیپ پرای 
فلندیگینی
جان شی بو ماراقلی مذاکرهیه یئکون وورماق مجبوریتینده قالدیغیندان تأس 
بیلدیردی.
ندهکی انجمن سلطنتی آسیای مرکزی آذربایجان مسألهسی مذاکره ائدیلن زمان
لند 
تلرآرتیق جنوبی
تین  ۳۰ژانویه ) ۱۰بهمن( تاریخلی قراری حّقینده معلوما 
شورای امنّی 
ینین  ۱5) ۴بهمن(ده سید جعفر پیشهوری ایله گؤروشن
آذربایجانا چاتمیشدی .فوریه آی 
شوزیرین مناسبتینی
آمریکا کنسولو روسونون دا اساس مقصدی بو و یا دیگر مسألهلره با 
ندان آمریکایا مال آپارماق ایستهین بیر ارمنی
اؤیرنمک ایدی .گؤروش اوچون بهانه آذربایجا 
تاجرینه کؤمک ائتمک اولسا دا ،اصلینده ،گؤروشون ارخهسیندا داها چوخ سیاسی مقصدلر
قلر زمانی روسو سوروشدو» :مقاولهیه اساسًا متفق اوردولری مارس
دایانیردی .دانیشی 
یدیر .لکن کئچمیش نظامی کیمی منه بئله گلیر
نی ترک ائتمهل 
للرینده ایرا 
ینین اّو 
آی 
شلری
کی ،اوردونون چیخماسی اوچون ان آزی بیر نئچه آی قاباقدان حاضرلیق ای 
شلری
یدیر .شوروی اوردوسونون چیخماسی اوچون بورادا هئچ بیر حاضرلیق ای 
باشلنمال 
س ائدیلمیر .مقاولهیه اویغون اولراق سیز اوردولرین چیخماسینا نئجه باخیرسینیز؟«
ح ّ
سید جعفر پیشهوری کنسولون سوآلینا قیسا و دولغون جواب وئردی .او دئدی» :بو اوردونو
قلرین مناسبتی
تله متف 
ندا یئرلشمهسی مرکزی حکوم 
بیز چاغیرمامیشیق .اونلرین ایرا 
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شلریمیزه مداخله ائتمیرلر ،بو
ایله معّین اولونور .لکن نه قدر کی اونلر بیزیم داخلی ای 
اوردونون قالماسی بیزیم مّلی حکومت اوچون تهلکهلی دگیلدیر .نهایت ،شوروی
ینین وقتینده چاغریلماسی حقده مسألهنی سیز اؤز حکومتینیز واسطهسیله داها
نلر 
قشو 
آسان آیدینلشدیرا بیلرسینیز« .داها سونرا روسو خارجی تجارت مسألهسی ایله ماراقلندی.
تلرینه توخوناراق
مّلی حکومتین خارجی اؤلکهلرله بیرباشا تجارت علقهلری قورماق نّی 
نین ترکیبینده
نین ایرا 
نلرل ضّدیت تشکیل ائتمهدیگینی ،آذربایجا 
نالملل قانو 
بونون بی 
ینین دا ایران حکومتینه عاید اولدوغونو
ینین قورونماس 
اولدوغونو ،خارجی تجارت علقهلر 
یلشدی .او بیلدیردی» :تهران حکومتی
بیلدیردی .پیشهوری کنسولون بو فکری ایله راض 
نین اقتصادی و تجاری حیاتینا تضییق ائدیب آذربایجان خلقینی بوغماق ایستهییر،
آذربایجا 
یدیر.
ینین قورولماسی ضرور 
مله بیرباشا تجارت علقهلر 
بونا گؤره بیزیم اوچون خارجی عال 
کلریمیز مجبور
بونو بیزیم خلقیمیزین منافعی طلب ائدیر ،بونا بیزی تاجرلریمیز ،مال 
ینین درج
ائدیر« .صحبتین گئدیشینده آمریکا کنسولو »آذربایجان« روزنامهسینده پیشهور 
ینین پلئنومونداکی معروضهسیندن بئله
ینین مرکزی کمیتهس 
اولونموش دموکرات فرقهس 
بیر مسألهیه توخوندو» :معروضهنین بیر یئرینده سیز دئییرسینیز کی ،ایران ارتجاعی بیر
للیگینی و آزادلیغینی
ینین مستق 
تلرین کؤمکی ایله آذربایجان خلق 
سیرا امپریالیست مّل 
تلر دئییلنده سیز کیمی نظرده توتورسونوز؟ بیز،
بوغماق ایستهییر .امپریالیست مّل 
نلری امپریالیست مّلت حساب ائدیریک .معلوم اولدوغو کیمی،
یلر یالنیز آلما 
آمریکال 
ینین جوابی سرراست اولدو .او
بلر« .بو مسأله اطرافیندا پیشهور 
اونلر دا دارماداغین ائدیلی 
دئدی» :بیز دنیادا هئچ بیر مّلتی امپریالیست حساب ائتمیریک .لکن آیری ـ آیری
تلری حقده بیزیم معلوماتیمیز وار .بیر
تلرده حاکم قروپ و دایرهلرین امپریالیست نّی 
دول 
للیگیمیزی بوغماق ایستهین تهران ارتجاعینا
ملر کی بیزیم آزادلیغیمیزی و مستق 
سؤزله ،کی 
یسینی امپریالیست آدلندیرماغا بیزیم حّقیمیز وار .اونا گؤره کی،
یاردیم ائدیر ،اونلرین هام 
بیزیم خلقیمیز آزاد یاشاماق ایستهییر« .نهایت ،روسو گؤروشون سونوندا سوروشدو» :سیز
قلرا نئجه باخیرسینیز؟« پیشهوری بیلدیردی کی ،اورادا هانسی
ندهکی دانیشی 
لند 
قلر آپاریلماسیندان آسیلی اولمایاراق بیز بیر شئیی بیلیریک :آذربایجان حّقینده
دانیشی 
نین اؤزونده
تلر واسطهسیله دگیل ،یالنیز آذربایجا 
مسأله اوندان کناردا دگیل ،خارجی دول 
ل ائدیله بیلر .بو مسألهنی ایران حدودلریندان کنارا چیخارماقل تهران حکومتی بوتون
ح ّ
قلرینه مناسبتده جنایت ائتمیش اولدو .آذربایجان اؤز طالعینی معّین ائدیب و اؤز
ایران خل 
للیگینی ساخلماق نامینه بوتون
قرارلریندان گئری چکیلمک نّیتینده دگیل .او اؤز مستق 
قلر
نلرا حاضردیر ۱.روبرت روسو ائله همین گون پیشهوری ایله آپاردیغی دانیشی 
قربا 
بارهده وزارت خارجهیه راپورت گؤندردی .فوریهنین  ۱۸) 7بهمن(ده ایسه میرجعفر باقروف
بلری
ینین جوا 
سلیگینی استالین و مولوتوفا چاتدیردی .پیشهور 
گؤروشون تندنوی 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
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فون ائله خوشونا گلمیشدی کی ،او ،بو ماتریالی مسکووا هئچ بیر شرح و
میرجعفر باقرو 
ایضاح وئرمهدن گؤندرمیشدی.
نین تدریجًا
تلر جنوبی آذربایجا 
تبریزدن مسکووا ،واشینقتونا ،لندنه گؤندریلن معلوما 
یدورما میدانینا چئوریلدیگینی تصدیق ائدیردی.
شوروی ایله غرب آراسیندا اساس قارش 
ندن قئییدن وزیر خارجه بیرنس کئچیردیگی مطبوعات کنفرانسیندا
باخمایاراق کی ،لند 
للریندن )بهمن
ینین اّو 
ایران مسألهسینی شرح ائتمهیهجگینی بیلدیرمیشدی .فوریه آی 
ینین آرتیق رئال فاکتا
ینین اورتالریندان( باشلیاراق دنیا گنیشلهین شوروی تهلکهس 
آی 
ینین همین دورده آمریکادا
س ائدیردی .یالتا کنفرانس 
چئوریلمهسینی آچیق ـ آیدین ح ّ
رئیس جمهور معاونی اولموش هاری ترومنه ده بللی اولمایان گیزلی قرارینا گؤره ،کوریل
ییه وئریلمهسی ،پئچئنقین فنلنددان آیریلماسی،
نین جنوبونون شورو 
آدالری و ساخالی 
ییه قاتیلماسی باشا چاتمیشدی.
قین شورو 
ینین کؤنیقسبئر 
صهس 
سون بیر ح ّ
شرقی پرو 
ینین نظارتی
تلره کئچمهسی بوتؤولوکده شورو 
ندا حاکمّیتین کمونیس 
شرقی اوروپا و بالکا 
آلتیندا ایدی .مدیترانه دنیزینه نظارت ائتمک اوچون شوروی طرابلس )لیبی( اوزهرینده
نلری شوروی طرفیندن حمایه
تالحمایهلیق حقوقی طلب ائدیردی .یونان پارتیزا 
تح 
قدا ،سوریهده ،مصرده و دیگر یئرلرده غربه قارشی یؤنهلمیش
یده ،عرا 
ائدیلیردی .اندونز 
تلر هله کی بو مسألهلر بارهده
تلر مسکو طرفیندن پشتیبانلیق اولوردو .بؤیوک دول 
حرک 
نالملل
قلر دیلینده دانیشیردی .لکن فوریهنین  ۲۰) ۹بهمن(دا باش وئرن حادثه بی 
متف 
یلری
نلشدیردی .همین گون استالین مسکو سئچیج 
وضعّیتی خیلی درجهده گرگی 
یسینداکی نطقینده امپریالیسم حّقینده محاربهدن اّولکی مارکسیست ایدهنی یئنیدن
قارش 
شلر کی ،دنیا
تلر دفعهلرله دئمی 
گوندهلیگه گتیردی .او بیلدیردی» :مارکسیس 
ینین اؤزونده عمومی بحران و نظامی توققوشما
اقتصادینداکی کاپیتالیست سیستم 
عنصرلری واردیر ،بونا گؤره ده زمانهمیزده دنیا کاپیتالیزمی پلنلی و متساوی صورتده
یلر یولو ایله انکشاف ائدیر .ایش
نلر و نظامی سارسینت 
یلمک یولو ایله دگیل ،بحرا 
ایرهل 
ینین غیرمتساوی انکشافی ،عادتًا ،زمان کئچدیکجه دنیا
بوندادیر کی ،کاپیتالیست اؤلکهلر 
کاپیتالیزم سیستمی داخلینده موازنهنین کسکین پوزولماسینا سبب اولور ،هم ده اؤزلرینی
خاممال و ساتیش بازارلری ایله آز تأمین ائدیلمیش حساب ائدن کاپیتالیست اؤلکهلری،
کله وضعّیتی دگیشدیریب »نفوذ دایرهلری«نی اؤز خیرینه
عادتًا ،سلحلی قّوه ایشلتم 
ینین خصوصی شکیلده
یئنیدن بؤلمک ایستهییر« ۱.تاریخین مارکسیست طرف 
یده موجود اولن فاشیست و ارتجاعی قّوهلره
وورغولندیغی بو چیخیشدا بورژوا دموکراس 
تلرین مدافعه ائدیلمهسی فکری غربی ،اؤزونو اصل معناسیندا ،هیجانا
قارشی نظامی عملیا 
ننین نطقیندهکی بئله بیر فکر غرب سیاسی دایرهلرینده شوک وضعّیتی
سالدی ۲.استالی 
یاراتدی .او دئییردی» :ایندی صحبت اونون اوستوندهدیر کی ،شوروی اجتماعی
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قورولوشونون ،غیر شوروی اجتماعی قورولوشدان داها آرتیق حیاتی و محکم اولدوغو آشکارا
چیخدی ،معلوم اولدو کی ،شوروی اجتماعی قورولوشو جامعهنی سازمان وئرمک اوچون هر
نین
هانسی بیر غیر شوروی اجتماعی قورولوشا نسبتًا ان یاخشی قورولوشدور« .استالی 
شوروی اوردوسونون جنگی قدرتی ایله باغلی سؤیلهدیگی فکرلر دنیایا میدان اوخویاراق
قلری چؤپدن اولن نهنگ دگیل ،زمانهمیزده تمامیله
اعلن ائتدی کی ،قیزیل اوردو ایا 
صهلرینه مالک
حلرل ،چوخ تجربهلی فرماندهلره و یوکسک معنوی ـ دؤیوش خا ّ
معاصر سل 
ینین
تلر 
اولن اعل بیر اوردودور .اونوتمامالی کی ،قیزیل اوردو ،هله دونن اوروپا دول 
اوردولرینی دهشته سالن آلمان اوردوسونو دارماداغین ائتمیش بیر اوردودور«.
ینین مقابلینده آمریکا ایلک آددیم
ینین  ۹فوریه ) ۲۰بهمن( بیانات 
شوروی رهبرلیگ 
نین عوضینه
اولراق شوروی ایله امکداشلیغا طرفدار اولن مسکوداکی سفیر هاریم 
نین قراری فوریهنین ۲۴) ۱۴
ییه یئنی سفیر تعیین ائدیلمهسی بارهده هاری تروم 
شورو 
بهمن( ده آچیقلندی .امکداشلیغین باشا چاتدیغینی گؤسترن استالین بیاناتی آمریکانین
نی جّدی
خارجی سیاستینه رهبرلیک ائدن وزیر خارجه بیرنس و اونون معاونی آچسو 
نلندیردی .آمریکا مقاملریندان عالی محکمهنین عضوی دوقلس آز سونرا
شکیلده هیجا 
مدافعه وزیری تعیین ائدیلمیش فورستول دئییردی کی ،بو چیخیش اوچونجو دنیا
تلر گؤندرن جورج
نلر مسکودان هیجانلی معلوما 
محاربهسینه چاغیریشدیر ۱.همین گو 
تلرین تام داغیدیلماسینا یؤنهلدیلمیش
ینین رقیب دول 
کئنان کرملین عصبی سیاست 
۲
عنعنهوی و ناراحت ائدن روس سیاستی اولدوغونو بیلدیریردی.
نین شمال
حادثهلرین چوخ گرگین کاراکتر آلدیغی بیر وقتده روس هله کی ایرا 
ندا اؤز یئرینده ایدی .مقاولهیه اویغون اولراق محاربهدن
نلریندا ،جنوبی آذربایجا 
استا 
نین چیخیشی وضعّیتی
نلر اورادان چیخمالی ایدی .لکن استالی 
آلتی آی سونرا قشو 
نائدیجی
ینین  ۲7) ۱۶بهمن(دا اوتاوادان نگرا 
دگیشدی و اوندان بیر هفته سونرا ـ فوریه آی 
توزیری کینق گنیش بیانات
خبر گلدی ۳.فوریهنین  ۲۶) ۱5بهمن(ده کانادانین نخس 
ینین نظامی وابستهسی و سفارتین
وئریب بیلدیرمیشدی کی ،اوتاواداکی شوروی سفارت 
تلر توپلییرلر .کانادا
یلری کانادا نظامی کاراکترلی گیزلی معلوما 
دیگر ایشچ 
نین  ۹فوریه ) ۲۰بهمن(
ینین بیاناتی شوروی تهلکهسی حّقینده استالی 
توزیر 
نخس 
ییه سبب اولدو .بو حادثه ایله باغلی
چیخیشینی تاماملدی و دنیادا بؤیوک سس ـ کو 
نلرینا معلوم اولموشدور کی،
ینین بیاناتیندا دئییلیردی» :شوروی اورقا 
شوروی حکومت 
ینین آیری ـ آیری
محاربهنین سون دورونده کاناداداکی شوروی نظامی نمایندهلیگی ادارهس 
نلری اوچون چوخ دا ماراقلی اولمایان
شلریندان شوروی اورقا 
شلری اولن تان 
امکدا 
شلر .آیدینلشدیریلمشدیر کی ،بونلر تکنیکی
گیزلی ماهّیتلی بعضی معلومات آلمی 
تلر اولدوغونا گؤره ،بونلرا شوروی
تلردیر و شوروی ده داها یوکسک تکنیکی نائلی 
معلوما 
1
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ینین احتیاجی یوخدور .بو بارهده رادیواشعهلری حّقینده درج ائدیلمیش ٍاثرلرده و
نلر 
اورقا 
تین مشهور »آتوم قّوهسی« کتابیندا لزمی معلوماتی تاپماق
سایرده ،هابئله آمریکالی اسمی 
ینین یوخاریدا
شلر 
ینین بعضی امکدا 
ممکندور ...کاناداداکی نظامی نمایندهلیک ادارهس 
تلری
شلرین بو حرک 
تلری شوروی حکومتینه معلوم اولن کیمی امکدا 
گؤرسهدیلن حرک 
۱
لوئریلمز حساب ائدیلدی و شوروی نظامی وابستهسی کانادادان گئری چاغریلدی«.
یو 
نالملل
نگونلوگی( بی 
ینین سون او 
نگونلوگونده )بهمن آی 
ینین ایکینجی او 
فوریه آی 
نین
ینین کاتبی جورج کئنا 
نلر ،مسکوداکی آمریکا سفارت 
مده باش وئرن هیجا 
عال 
فوریهنین  ۳) ۲۲اسفند( ده واشینقتونا گؤندردیگی سککیزمین کلمهدن عبارت »اوزون
نین  ۲۲فوریه ) ۳اسفند( تاریخلی
تلقرام«ی ایله یئنی مرحلهیه داخل اولدو .جورج کئنا 
ینین معّین ائدیلمهسینه گوجلو تأثیر
تلقرامی محاربهدن سونراکی دور اوچون آمریکا سیاست 
ینین،
ینین گنیشلنمهس 
للرل شورو 
گؤرستدی .او ،ایستر نظامی ،ایسترسه ده سیاسی یو 
ینین آلینماسینی تکلیف ائدیردی .کئنان خبردارلیق
یس 
ینین قارش 
تأثیر و توسعهس 
ائدیردی کی ،شوروی »فاناتیکجهسینه« »بیزیم عنعنهوی حیات طرزیمیز«ی لغو ائتمگه
جهد ائدیر .اونا گؤره ،او تکلیف ائدیردی کی ،آمریکا شوروی قورولوشو ایله »سیاسی
ییه
یدیر .بیز خارجی سیاست ساحهسینده اتحاد شورو 
نلیق« ا امید بسلهمهمهل 
یاخی 
نین فکرینجه» ،شوروی حاکمّیتی
طرفداش کیمی دگیل ،رقیب کیمی باخمالییق .کئنا 
نسوزدور ،لکن او ،گوج منطقینه مناسبتده چوخ
منطقه اویغون حرکت اوچون ممک 
ینی گئری چکیلمگه مجبور ائتمک
ساسدیر« .بو باخیمدان او قید ائدیردی کی ،شورو 
حّ
نین بو
لزمدیر ،اونونل »گوج موضعیندن« دانیشماق لزمدیر ۲.بیر نئچه هفته سونرا کئنا 
نسخهسی جنوبی آذربایجانا مناسبتده اوغورل سیناقدان کئچیریلدی .بیر ایل سونرا ایسه،
او» ،اوزون تلقرام«دا ایرهلی سوردوگو فکرلری تانینماز آدل »فارین افئرز« مجّلهسینده
۳
چاپ ائتدیردیگی مقالهسینده نظری جهتدن اساسلندیردی.
نلرینده
یدورمانین گوجلندیگی همین فوریه )بهمن ـ اسفند( گو 
نالملل قارش 
بی 
ینین یارادیلماسی حالدا قرارین رسمًا اعلن
ندا فدائی دستهلر 
مسکو جنوبی آذربایجا 
ینین  ۱۹۴5نجی ایلین دسامبر آییندا )آذر (۱۳۲۴
ائدیلمهسینه و آذربایجان مّلی مجلس 
خلق قشونونون یارادیلماسی حقده قانونون مطبوعات واسطهسی ایله آچیقلنماسینا
ینین امضاسی
شوزیری سیدجعفر پیشهور 
ینین با 
یلیق وئردی .آذربایجان مّلی حکومت 
راض 
ینین یارادیلماسی حقده قراردا گؤرسهدیلیردی:
ایله اعلن ائدیلمیش فدائی دستهلر 
نین قهرمان ،ناموسلی و شجاعتلی
»آذربایجان مّلی حکومتی قید ائدیر کی ،آذربایجا 
ینین
نلریندان تشکیل تاپمیش فدائی دستهلری خلقیمیزین مّلی ـ آزادلیق نهضت 
اوغل 
قالعاده بؤیوک خدمت و فداکارلیق گؤرسهده بیلر .الینه سلح آلیب،
قورولماسیندا فو 
 ۱ـ »کمونیست« ۲۲ ،۱۹۴۶ ،فوریه ) ۳ ،۱۳۲۴اسفند( .
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علرله مبارزه آپارمیش و مّلی ـ دموکراتیک
للرده و داغلردا مرتج 
قیشین گئجهلرینده چؤ 
یلریمیزین بؤیوک قهرمانلیغینی و
نلری ایله تأمین ائتمیش فدائ 
آزادلیغیمیزی اؤز قا 
خدمتینی آذربایجان مّلتی و عزیز وطنیمیز آذربایجان تورپاغی هئچ بیر زمان یاددان
یلرین پاک روحی
نین آزادلیق مبارزهسینده هلک اولموش فدائ 
چیخارمایاجاقدیر .آذربایجا 
و تمیز قانی بیزی و وطنیمیزی مقدس بیر محّبتله ایستهمگه و مّلی دولتیمیزی
ینین حفظ اولونماسی،
ملنمگه چاغیریر .وطنیمیزین گلهجگی و خلقیمیزین امنّیت 
محک 
یلرین ایشینی منتظم حال سالماغی بیزدن طلب ائدیر .بو مقصدله آذربایجان مّلی
فدائ 
حکومتی قرارا آلیر:
یلردن خصوصی دستهلر آیریلمیش ،تمامیله قشون نظام و انتظامی ایله سلح
 ۱ـ فدائ 
آلتیندا و معّین یئرلرده ساخلنماسی حّقینده وزارتین وئردیگی نقشه تصویب ائدیلسین.
ینین مدافعه
تین حفظی و سرحدلر 
وطنیمیزین منظم خلق دوزهلهنه کیمی امنّی 
ائدیلمهسی همین دستهلره حواله اولونور.
ینین داخلی نظامنامهسینی و
 ۲ـ خلق اون بئش گون مّدتینده منظم فدائی دستهلر 
تعلیم ـ تربیه قایدالرینی معّین ائدیب حکومتین تصویبینه وئرسین.
ینین گؤستریشینه
 ۳ـ منظم فدائی دستهلرینی ترتیبه سالماق اوچون خلق وزارت 
ینین یئرلی کمیته کاتبی
اساسًا یئرلرده یئرلی حکومت رئیسی ،آذربایجان دموکرات فرقهس 
یسیندان عبارت بیر کمسیون تشکیل تاپسین .همان
ینین باشچ 
و یئرلی فدائی دستهس 
کمسیون منظم فدائی دستهلرینه قبول ائدیلن هر شخصین وضعّیتینی آیریجا گؤزدن
ییه خصوصی شخصی ورقه دوزلتسین .منظم فدائی دستهلریندن
کئچیرسین و هر فدائ 
یلر مّلی حکومتین خصوصی گؤستریشینه قدر اؤز ائولرینه گئدیب اؤز
کناردا قالن فدائ 
نلر .عین زماندا ،خلق اونلرین سیاههسینی توتوب
شلری ایله مشغول اولسو 
ای 
ینین نوع و مقدارینی معّین ائتسین .هر نئچه نفری اداره ائتمک و ایستهنیلن
حلر 
سل 
موقعده حاضر ائتمک اوچون بیر باشچی معّین ائدیلسین.
یلرین بوتون
 ۴ـ منظم فدائی دستهلرینه و یئرلی امنّیت ادارهلرینه جلب ائدیلن فدائ 
جلرینی مّلی حکومت اؤز اوستونه گؤتورور .هر بیر فدائی خلق قویدوغو قانونا
یاشاماق خر 
موافق و معّین فورم ایله گونده  ۳دفعه یئمک و استراحت اوچون یئر ،یاتاجاق و پالتار
یدیر.
وئریلمهل 
ینین مخارج بودجهسینی
 5ـ خلق وزارتی  5گون مّدتینده منظم فدائی دستهلر 
حکومته تقدیم ائتسین.
 ۶ـ مّلی حکومت و فدائی آدی ایله شهر و کندلرده خلقین مالینا و یاشاییشینا تجاوز
کلر.
صلر قانونی یول ایله شدیدًا مجازات ائدیلهج 
شلرین امنّیتینی پوزان شخ 
و وطندا 
کله
نلرین شّرینی دفع ائتم 
ندیر کی ،مرتجع و وحشی دشم 
آذربایجان مّلی حکومتی امی 
جلیک و امن ـ امانلیق شرایطینده اؤز وطنینی
اؤز مّلی آزادلیغینی قازانمیش بیر خلق دین 
۲5۶

ترقی و تکامله دوغرو آپارماقدا دا بؤیوک یارارلیق استعدادینی گؤرسهدهجکدیر«.
ینین
نلر 
حکومتین قبول ائتدیگی بو قراردان سونرا مّلی مجلسین »خلق قشو 
تشکیلی حّقینده«  ۲۱دسامبر  ۳۰) ۱۹۴5آذر (۱۳۲۴نجی ایل قانونو فوریهنین ۱۸) 7
ندا مّلی
بهمن( ده » آذربایجان« روزنامهسینده درج ائدیلدی .بونونل دا جنوبی آ آذربایجا 
للشدیرمک
اوردونون یارادیلماسی رسمی کاراکتر آلدی .تعجیلی اولراق مّلی اوردونو تکمی 
یسیندا( باکی نظامی
ینین ایکینجی یار 
للرینده )بهمن آی 
ینین اّو 
اوچون فوریه آی 
یسینده
دایرهسیندن جنوبی آذربایجانا  ۱۰۴آذربایجانلی افسر گؤندریلدی .اونلرین ایچر 
ییاربگوف کیمی
شوروی قهرمانی ماژور خیدیر )خضر( مصطفایئف ،ژنرال ترلن عل 
یدا یئرلشن  ۴نجو اوردودان
یلر ده وار ایدی ۲.بیر قدر اّول ایسه ستادی باک 
تانینمیش نظام 
قلری یئرینه
جنوبا  ۴۹افسر ۳۲ ،نظامی ساحهده سیاسی ایشچی ،خصوصی تاپشیری 
یئتیرمک اوچون  ۱۲۰نفر آذربایجانلی افسر گؤندریلمیشدی .فوریه )بهمن( آییندا مسکووا
نیندا  7۰۰نفر شوروی آذربایجانی
گؤندردیگی آراییشدا میرجعفر باقروف ایران آذربایجا 
ینین اولدوغونو بیلدیریردی .او قید ائدیردی کی،
یلر 
حزب ،شورا ،مدنّیت ،نظامی ایشچ 
علره
ینین یارادیلماسیندا ،مرتج 
یلر پارتیزان دستهلر 
نینا گؤندریلن ایشچ 
ایران آذربایجا 
تلرین کئچیریلمهسینده بلواسطه اشتراک ائدیرلر .تکلیف ائدیردی
قارشی نظامی عملیا 
فون تکلیفی
تلری وئریلسین ۳.میرجعفر باقرو 
کی ،بونلردان  5۰۰نفرینه حکومت مکافا 
ندا اولن  7۹نفر
نظره آلیناراق  ۱۹۴۶نجی ایلین فوریه )بهمن( آییندا جنوبی آذربایجا 
یلرین
للرل تلطیف ائدیلمیشدی .جنوبی آذربایجانا گؤندریلن نظام 
مختلف فرمان و مدا 
ینین یارادیلماسی ایشینه
صهلر 
باشلیجا وظیفهسی مّلی حکومتین خلق قوشونو ح ّ
ندا مّلی
کلیک ائتمک ایدی .فوریه )بهمن( آییندا ترتیب ائدیلمیش پلنا گؤره ،آذربایجا 
کم 
ینین ۲۱) ۱۰
ینین یارادیلماسی  ۱۹۴۶نجی ایلین آوریل آی 
صهلر 
اوردونون ایلک ح ّ
ینین
فروردین (۱۳۲5دا باشا چاتمالی ایدی .مرکزی تبریزده یئرلشن خلق قوشونو وزارت 
 ۴۶۰۰نفردن عبارت ،ترکیبینده  5پیادا گردان ،بیر توپخانا قسمتی و بیر تانک گردانی
ینین ستادی مراغادا یئرلشمهلی ایدی .بیرینجی گردان رضائیهده ،ایکینجی
اولن پیادا تیپ 
ندا ،بئشینجی
نقلعهده ،دؤردونجو گردان زنجا 
بدا ،اوچونجو گردان صائی 
گردا ن میاندوآ 
ینین فورمالشماسی اوچون  ۶۲توپ ،تانک
صهس 
گردان میانادا یئرلشمهلی ایدی .توپخانا ح ّ
کلی  ۶تانک آیریلمیشدی .بوتون
ینین یارادیلماسی اوچون »چک ـ مراوی« مار 
گردان 
صهلر فورمالشدیریلدیقدان سونرا ان آزی اوچ آی حاضرلیق تعلیمی کئچیرمهلی
نظامی ح ّ
ینین بیرینده ) ۱۰تیر  (۱۳۲5جنوبی
ایدی .پلنا گؤره ۱۹۴۶ ،نجی ایلین ژوئیه آی 
۱

 ۱ـ »آذربایجان« ۱۴ ،بهمن .۱۳۲۴
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ۱۳۹ورق . ۳۲
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۳ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ۱۲۰ورق . ۳۱

۲57

نیندان
ندا دؤیوش قابلیتلی اوردو آرتیق حاضر اولمالی ایدی ۱.شوروی آذربایجا 
آذربایجا 
ندا قیسا مّدتده  ۱7مین
یلیکده جنوبی آذربایجا 
گؤندریلن افسرلرین کؤمکی ایله عموم 
صهلری یارادیلمیشدی .افسر کادرلری حاضرلماق
نفردن عبارت انتظاملی مّلی اوردو ح ّ
بلرده
اوچون نظامی مکتب )حرب مکتبی( آچیلمیشدی .مّلی حکومتین آچدیغی بو مکت 
جلر
خلق قوشونو اوچون  ۲5۰نفردن چوخ افسر کادرلری حاضرلنمیشدی ۲.بیر سیرا گن 
نینا گؤندریلدی.
نظامی تحصیل آلماق اوچون شوروی آذربایجا 
ینین
ندا ذوالفقار 
تلری زنجا 
یئنی فورمالشان آذربایجان اوردوسو ایلک جنگی عملیا 
دستهلرینه قارشی کئچیردی .فوریهنین  ۲۲) ۱۱بهمن(ده غلم یحیی زنجانا گؤندریلدی.
بیرهفته عرضینده عملیات پلنی حاضرلندی .فوریهنین  ۲۸) ۱7بهمن(ده چتین هاوا
ندا آچیق و گیزلی فورمادا زنجانا جانلی قّوه،
تلر باشلندی .تهرا 
شرایطینده جنگی عملیا 
سلح و سورسات گؤندریلدیگی مشاهده ائدیلمیشدی .مّلی حکومت طرفیندن زنجان
شلرینده  ۶۰۰فدائي اشتراک ائتمیشدی .آز سونرا داها  ۲۰۰فدائی تبریزدن زنجانا
دؤیو 
گؤندریلمیشدی .آذربایجان مّلی اوردوسونون یارادیلماسی حّقینده قانون اعلن ائدیلدیکدن
سونرا ایران اوردوسونون افسرلریندن آذربایجان حکومتی طرفینه کئچمیش  5نفر افسر
تلرینه گؤره ژنرال رتبهسی ایله تلطیف ائدیلدی.
نمونهوی خدم 
فوریهنین  ۲۶) ۱5بهمن(ده اوردویا چاغیریشل باغلی تبریزده بؤیوک نمایش
ملر نمایشده فّعال
ینین بوتون طبقهلری ،او جملهدن خان 
یس 
کئچیریلدی .تبریز اهال 
ینین کارگری
یلر .نمایشدن سونرا کئچیریلن میتینقده کلکتهچی کرخاناس 
اشتراک ائدیرد 
ینین
مشهدی ابراهیم ،اطراف کندلرین نمایندهسی افتخاری» ،آذربایجان« روزنامهس 
جلر تشکیلتیندان
ملرین نمایندهسی غدیری ،دموکراتیک گن 
سردبیری موسوی ،خان 
یریا ،شبستری،
صبحی ،خلق قوشونو وزارتیندن سرهنگ آذر ،حکومت عضولریندن ب 
ینین ،اونون معاصر سلح و
یلر .اونلر خلق اوردوسو یارادیلماس 
پیشهوری چیخیش ائتد 
یلر .پیشهوری دئدی کی،
یلیگینی بیلدیرد 
ینین ضرور 
جنگی تکنیک ایله تجهیز ائدیلمهس 
اوردو یاراتماقل آذربایجان خلقی محاربهیه جان آتمیر ،هئچ کسی هدهلهمیر ،یالنیز اؤز مّلی
للیگینی
دگرلرینی قوروماغی آرزولییر .اونون فکرینجه ،آذربایجان اوردوسو اؤلکهنین مستق 
تلریندن
ی ایدی .میتینق و نمایشین سجّیهوی جه 
و آزادلیغینی قوروماق عزمینده اولمال 
ینین نظامی پالتاردا خلق آراسینا چیخماسی ایدی .عموم
بیری حکومت و فرقه رهبرلر 
ینین  ۶ژوئیه  ۱۹۴5نجی ایل )۱5
اّتفاق کمونیست )بالشویک( پارتیاسی مرکزی کمیتهس 
ندا مختلف تدبیرلری ،او جملهدن اوردو
تیر  (۱۳۲۴قرارینا اویغون اولراق جنوبی آذربایجا 
قلری حیاتا کئچیرمک اوچون آیریلمیش  ۶میلیون ریال
قوروجولوغو و خصوصی تاپشیری 
ینین  ۴) ۲۳اسفند  (۱۳۲۴نه قدر  ۳۶۲۴5۶۲ریال
وسایطدن  ۱۹۴۶نجی ایلین فوریه آی 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ۱۱5ورق  ۱۲ـ . ۱5
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ۱57ورق . ۹۶

۲5۸

جلنمیشدی .مالّیه وسایطی شوروی آذربایجانی تهلکهسیزلیک کمیسری
قدر خر 
ییئفه ،کریموفا،
نلری آقاسلیم آتاکیش 
یلیغی ایله اساسًا اونون معاو 
فون یازلی راض 
یئمئلیانو 
ینین مدیری نجف
ینین تبریز شعبهس 
سایران بانک 
صادق پادگانا ،حسن حسنوفا ،رو 
ینین معاونی ژنرال شافرانوفا ،احد یعقوبوفا ،قاسموف
اسماعیلوفا ۳ ،نجو اوردو فرمانده 
سلمان میر بشیر اوغلونا ،اوردو ژنرالی ایوان ماسلئنیکوفا ،میرزا ابراهیموفا و دیگرلرینه
۱
وئریلمیشدی.
تلرین کئچیریلمهسی باخیمیندان فوریه )بهمن( آیی ژانویهدهکی )دی(
اصلحا 
تلرین دوامی اولموشدو .خلق قوشونو حّقینده قانون اعلن ائدیلدیکدن
بؤیوک اصلحا 
نلرین محکمه
ندان مال صادراتی ،نظامی اولمایا 
سونرا مجلس و مّلی حکومت آذربایجا 
نلرین
ائدیلمهسی ۲۱ ،آذر مدالی ،خالصهلرین بؤلونمهسی ،مصادره ائدیلمهسی ،قانو 
اجراسی و انتشاری ،اینجهصنعت ادارهسی ،عالی محکمهنین تشکیلی ،صحرائی محکمهلری
یسی فوریه
حّقینده چوخ مهم قانون و قرارلر قبول ائدیلمیشدی .بونلردان ان اهمّیتل 
ینین  ۲7) ۱۶بهمن(دا مّلی مجلس طرفیندن قبول ائدیلن »خالصهلرین بؤلونمهسی
آی 
نلردا گؤرسهدیلیردی» :دولت
نلر اولدو .بو قانو 
حّقینده« و »مصادره حّقینده« قانو 
یدیر.
ضسیز اولراق بؤلونمهل 
یلر آراسیندا عو 
قلری و سولر کندل 
ینین تورپا 
کندلر 
نلرین
نلرین و مبارزه ائد 
نین آزادلیغی و مّلی حکومتین علیهینه تبلیغات آپارا 
آذربایجا 
یدیر« .مّلی
یلره وئریلمهل 
قلری ،سو و باغلری کندل 
مصادره اولونان اکین یئرلری ،اوتل 
ینین ایلک مرحلهسینده اکین یئرلریندن
حکومتین رهبرلیگی ایله آپاریلن تورپاق اصلحات 
یلر آراسیندا بؤلوشدورولدو ۲.جنوبی آذربایجان
 ۲۶۰مین هکتار تورپاق ساحهسی کندل 
ییه یازیردی:
فلحتینه کؤمک ائتمک مقصدی ایله میرجعفر باقروف شورای وزیران شورو 
شلرینه سازمان وئرمک مقصدی
شلر کی ،زراعت ای 
» پیشهوری و شبستری مراجعه ائتمی 
ایله بوتون لوازمی ایله بیرلیکده اونلرا اون تراکتور ساتیلسین .نظره آلساق کی ،ایران
آذربایجانی زراعتینده تراکتورلرین گؤرونمهسی مهم حادثه اولجاقدیر ،پیشهوری و
ینین مراجعهسینی مدافعه ائدیرم .خواهش ائدیرم ،جنوبی آذربایجانا اون تراکتور
شبستر 
۳
نلر آختاریلسین«.
ساتماق اوچون امکا 
ینین آخرلری( میرجعفر باقروف جنوبی
ینین اورتالریندا )بهمن آی 
فوریه آی 
یسی ،تعجیلی رابطه
ل ائتمگه چالیشیردی :بیرینج 
نل باغلی داها ایکی مسألهنی ح ّ
آذربایجا 
ینین خواهشی اساسیندا تبریزده رادیو
یسی ایسه پیشهور 
ینین یارادیلماسی ،ایکینج 
ط 
خّ
ینین  ۲۶) ۱5بهمن(ده
شلری اوچون قورغولرین آلینماسی و قورولماسی .فوریه آی 
وئرلی 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ۱۸۹ورق  7۹ـ  ۱۰۳؛ یئنه اورادا ،اشاره  ،۱۲۰ورق . ۶۳
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ۲۰۳ورق . ۱7
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۳ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ۱۲۱ورق  ۶۲ـ . ۶۳

۲5۹

ینین وزارت داخلهسینه ـ کرووقلوفا گؤندردیگی تلقرامدا باقروف یازیردی» :ایران
شورو 
یلرله گوندهلیک
نیندا حیاتا کئچیریلن تدبیرلرله باغلی بیزیم اورادا اولن ایشچ 
آذربایجا 
رابطهیه گیرمگه بؤیوک احتیاج وار .اؤتن ایلین اکتوبروندا )مهر  (۱۳۲۴بیز یولداش بئریایا
ینین یارادیلماسینا
ط 
مراجعه ائتدیک کی ،باکی ـ تبریز یوکسک فرکانسلی سریع رابطه خ ّ
گؤستریش وئریلسین .یولداش بئریا وعد ائتدی کی ،ضروری اولن ماتریال و آپارات
ل ائدهجک .حاضرکی وقتده آرتیق باکی ـ
آیریلماسینا امکان اولن کیمی بو مسألهنی ح ّ
طی قورولوب .اونو تبریزه قدر اوزاتماق اوچون  ۱۸۰کیلومتر سیم لزمدیر.
نخجوان خ ّ
نل قزوین آراسیندا وقتیله  ۱۹۴۴نجی ) (۱۳۲۳ایلده ماوراء قافقاز جبههسی اوردوسو
تهرا 
للر اساسیندا قورولموش ۱۴۰
ینین آیردیغی ماتریا 
ینین وزارت داخلهس 
طرفیندن شورو 
للردان استفاده ائتمک شرطی ایله
تسیزدیر .بو ماتریا 
طی حاضردا فّعالی 
کیلومتر رابطه خ ّ
تبریزله نخجوان آراسیندا رابطهنی برپا ائتمک اوچون داها  ۴۰کیلومتر سیم لزمدیر .تبریز
یدا وار .چاتیشمایان یالنیز باطری و
ندا و باک 
استانسیاسی اوچون لزم اولن آپارات تهرا 
یلیغا
انرژی ایله تجهیز ائدیلمیش موتورلردیر .باکی نظامی دایرهسی فرماندهلیگی ایله راض 
نلر .ایندی
طینه چئویرسی 
طینی تبریز ـ نخجوان خ ّ
گلینمیشدیر کی ،تهران ـ قزوین خ ّ
یلرله دائمی رابطهیه چوخ بؤیوک احتیاج اولدوغو
نیندا اولن ایشچ 
بیزیم ایران آذربایجا 
ینین یارادیلماسینا
ط 
اوچون ،خواهش ائدیرم ،تبریزله یوکسک فرکانسلی سریع رابطه خ ّ
فدان جواب گلدی کی ،شوروی
گؤستریش وئرهسیز« .فوریهنین  ۳) ۲۲اسفند(ده کرووقلو 
طلرله قورا بیلر .تبریزله نخجوان
داخلی وزارتی تبریزده حکومت رابطهسینی اشاغیداکی شر 
طین چکیلمهسینی و محافظهسینی باکی نظامی دایرهسی اؤز اوزهرینه
آراسیندا خ ّ
گؤتورسون .تبریزدهکی شوروی نمایندهلیگینه »و چ« استانسیاسی اوچون تجرید ائدیلمیش
یئر آیریلسین و اونون محافظهسی سازمان وئریلسین .چاتیشمایان آوادانلیق و  ۴۰کیلومتر
مس سیم گؤندهریلهجک .ائله همین گون میرجعفر باقروف مهدی یعقوبوفا تاپشیریق
فل
ینین فرماندهی ،اوردو ژنرالی ایوان ماسلئنینکو 
وئردی کی ،باکی نظامی دایرهس 
نلر ۱.قیسا وقت عرضینده باکی ایله تبریز
یلشیب مسألهنین عملی حّلینه باشلسی 
راض 
آراسیندا حکومت تلفونی ایشه دوشدو.
ینین آخرلرینده( تبریزده رادیو استانسیاسی
ینین اورتالریندا )بهمن آی 
فوریه آی 
قورولماسی ایله باغلی میرجعفر باقروف مسکووا مراجعه ائتدی .معلوم اولدوغو کیمی،
کلیک گؤرستمگی
شلری ایله احاطه ائدیلمهسینه کم 
نین رادیو وئرلی 
جنوبی آذربایجا 
ینین ۱۹۲۴
پیشهوری اوندان خواهش ائتنمیشدی .همین دورده تبریزده لنینقراد کارخاناس 
) (۱۳۰۳نجو ایل استحصال اولونان  ۴۰۰وات گوجونده »د ـ  «۴۰۰رادیو استانسیاسی وار
نلر تبریزده رادیو استانسیا
ایدی(۱۳۲۰) ۱۹۴۱ .نجی ایلده محاربه باشلنانا قدر آلما 
تیکؤمک ایشینه باشلمیش ،دمیر اسکلت ایشینی گؤرموشدولر .لکن شوروی ایرانا داخل
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ۱۱۴ورق  ۴۲ـ . ۴۶

۲۶۰

اولندان سونرا بو ایش یاریمچیق دایاندیریلمیشدی .جنوبی آذربایجان و اونا یاخین اولن
یلرینی احاطه ائتمک اوچون تبریزده قورولن  75۰ـ  ۱5۰۰متر
ایران ،عراق ،تورکیه اراض 
دالغالی فرستنده  ۱۰ـ  ۱5کیلووات گوجونده ایدی .بو مقصدله ایلک نوبهده شهرده ۱۰۰
آت گوجونده اولن دیزل موتوری قورولمالی ایدی .میرجعفر باقروف شورای وزیران
شلری استانسیاسی
ییه یازیردی» :تبریزده یئنی یارانمیش حکومتین رادیو وئرلی 
شورو 
شلرینی آپارا بیلمیرلر .اونا گؤره ده
اولمادیغیندان اهالی آراسیندا کوتلهوی تبلیغات ای 
یدا حاضرلماق
شلر .یئنی فرستنده اوچون دمیر برجی باک 
یاردیم اوچون بیزه مراجعه ائتمی 
یدا
للرینی باک 
صه و ماتریا 
اولر ،لکن  ۱۰۰آت گوجونده اولن دیزل قورغوسو ،رادیو ح ّ
یلیگینی و تعجیلی اولماسینی نظره
تاپماق ممکن دگیلدیر .توخونولن مسألهنین ضرور 
آلراق ،خواهش ائدیرم ،شوروی رابطه کمیسری یولداش سئرگئیجوکا تاپشیریلسین کی،
کلیگی گؤسترسین .ایلک نوبهده تبریزده تیکیلهجک  ۱۰ـ ۱5
واجب اولن تعجیلی کم 
تلیق تلقراف ـ رادیو فرستنده اوچون لوازم ،هابئله ایکی
تلیق رادیو ۴ ،ـ  5کیلووا 
کیلووا 
یدیر« .میرجعفر باقروف
برنامهنی تأمین ائدهجک رادیو استودیو اوچون آوادانلیق آیریلمال 
یلری طرفیندن
ینین شوروی آذربایجانی رابطهچ 
شلر 
تکنیکی ـ قوراشدیرما ای 
۱
گؤرولهجگینی بیلدیریردی.
شلر نتیجهسینده شوروی آذربایجانی
فوریه )بهمن( آیی باشلیاراق آپاریلن گرگین ای 
کلیگی ایله بیر آی یاریم مّدتینده تبریزده گوجلو فرستنده
ینین یاخیندان کم 
صلر 
متخص 
ینین
تجهیزاتی ایله تأمین اولونموش رادیو برنامهلری استانسیاسی و استودیولر 
ینین  ۱۸) 7فروردین (۱۳۲5ده
تیکیلمهسی باشا چاتدیریلدی ۱۹۴۶ .نجی ایلین آوریل آی 
مآذر
شوزیرین خصوصی موّکلی میرقاسم چش 
فرستنده ایلک برنامهسینی گؤندری .با 
ندا باشلنمیش
ینین صدری تعیین ائدیلدی .آذربایجا 
جنوبی آذربایجان رادیو کمیتهس 
ینین
شلری تبریزه گلن هر کسین دّقتینی جلب ائدیردی .فوریه آی 
قوروجولوق ای 
شوزیر پیشهوری،
نین آخرلرینده( آذربایجان مطبوعاتی تبریزده با 
اورتالریندا ) بهم 
یریا ،روزنامه سردبیرلری ایله یوگسلوی
مجلسین صدری شبستری ،معارف وزیری ب 
شلر بارهده خیلی مطلب
مطبوعات وابستهسی پاول میوویج آراسیندا گئچیریلن گؤرو 
ینین سردبیرینه مصاحبه وئرن میوویچ دئییردی» :من
یازمیشدی» .آذربایجان« روزنامهس 
قله
قلری اوغروندا آپاردیغی مبارزهدن افتخار دویان بیر خل 
ندا اؤز آزادلیغی و حقو 
آذربایجا 
قلره تصادف ائتمک اولر کی ،آذربایجان خلقی کیمی اؤز مّلی
تانیش اولدوم .دنیادا آز خل 
حرکتی ایله فخر ائتسین .من گؤردوم کی ،مّلی حکومت یاراندیقدان سونراکی آز وقتده مّلی
ینین ان
ملر آتیلیب .آذربایجان آزادلیق حرکات 
مدنّیتین انکشافی اوچون نئجه جّدی آددی 
یلرله برابر سئچکی
ملرا کیش 
بؤیوک نائلیتی قاباقجیل اؤلکهلرده اولدوغو کیمی ،خان 
کلری ایله مبارزهدن غالب
نلی 
ینین وئریلمهسی اولوب .آذربایجان اؤز اقتصادی چتی 
حقوق 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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للیک حّقینه
چیخیر .قیسا مّدتده بئله بؤیوک اوغورلر قازانان خلق مّلی ـ آزادلیق و مستق 
۱
تامامیله لیقدیر«.
ینین عملی کاراکتر
شلر 
تلرین کئچیریلدیگی ،قوروجولوق ای 
ندا اصلحا 
آذربایجا 
آلدیغی فوریه )بهمن( آییندا قوامالسلطنه ایکی هفتهلیک مذاکرهلردن سونرا یئنی حکومت
کابینهسینی فورمالشدیردی .فوریهنین  ۲۴) ۱۴بهمن(ده او ،یئنی حکومتین ترکیبینی
ییه تقدیم ائتدی .مجلس شورای
شاها ،فوریهنین  ۲7) ۱7بهمن(ده ایسه مجلس شورای مّل 
نین طرفدارلری قوامی حاکمّیته بوراخماماق
یده ایلکین رأی وئرمه زمانی سید ضیاءالدی 
مّل 
ن(
ینین یاشلی )مس ّ
نین بؤیوک مالکی ،مجلس شورای مّل 
توزیرلیگه ایرا 
اوچون نخس 
للر اونون
کون نامزدلیگینی ایرهلی سورموشدولر .باخمایاراق کی ،اّو 
نالمل 
عضوی مؤتم 
نامزدلیگی مجلس صدرلیگینه ایرهلی سورولموشدو و او ،اؤز نامزدلیگینی گئری
نالملک  5۲رأی
سده ایلکین رأی وئرمه زمانی قوام  5۳رأی ،مؤتم 
گؤتورموشدو .مجل 
تلردان بیری اؤز رأینی کئچمیش
یوئرمهده اشتراک ائدن دیپلوما 
آلمیشدی .رأ 
کله ،قوامالسلطنه اؤز رقیبیندن
کون نامزدلیگینه وئرمیشدی .بئلهلی 
مالمل 
توزیر حکی 
نخس 
سده موضعی ائله محکم
جمعی بیر رأی آرتیق توپلمیشدی و اونا گؤره ده اونون مجل 
تلری احمد
توزیر ،داخله و خارجه وزیری کیمی مهم پس 
دگیلدی .یئنی حکومتده نخس 
ندفتری وزیر مشاور ،بیات وزیر دارائی ،سپهبد
قوام اؤزو گؤتوردو .یئنی کابینهده دکتر متی 
امیراحمدی وزیر جنگ ،انوشیروان سپهبدی وزیر دادگستری ،سپهبد محمد فیروز وزیر راه،
خالدوله سپهر وزیر بازرگانی و صنایع ،سهامالدین غفاری وزیر پست و تلقراف،
موّر 
کالشعرای بهار وزیر فرهنگ ،ناصر اردلن وزیر کشاورزی ،منوچهر اقبال وزیر بهداری
مل 
نداکی شوروی جاسوسلوق و دیپلوماتیک ادارهلری مجلسین
وظیفهلرینی توتدولر .تهرا 
» حزب توده« فراکسیونونا تاپشیریق وئردی کی ،قوامالسلطنهنین تقدیم ائتدیگی حکومت
ینین کؤمکی نتیجهسینده
نلر .حزب تودهنین نمایندهلر 
کابینهسینی مدافعه ائتسی 
یده تصویب
قوامالسلطنه حکومت کابینهسی فوریهنین  ۲7) ۱7بهمن(ده مجلس شورای مّل 
ینین یاردیمی ایله حاکمّیته گلدی .مصرده چیخان بیر روزنامهده
ائدیلدی ۲.او ،شورو 
توزیراولماقدا کؤمک
سلر قوامالسلطنهیه نخس 
انگلیس ژورنالیستی یازیردی کی ،رو 
تلرینی آرتیریرلر .بونونل دا اونلر ایران و تورکیهنین
سلر ایرانا دّق 
یلر .ایندی رو 
ائتد 
یلرینی اؤز اوزلرینه آچماغا چالیشیرلر .بیر گون سونرا فوریهنین  ۲۸) ۱۸بهمن(ده
قاپ 
تلری
سده حکومت برنامهسی ایله چیخیش ائدن زمان شوروی ایله مناسب 
قوامالسلطنه مجل 
قارشیلیقلی حرمت و اعتماد شرایطینده قوراجاغینی بیلدیردی .حکومت کابینهسی
ندن خوش بیر تبریک تلقرامی آلدیغینی و
سده تصویب اولن کیمی او ،استالی 
مجل 
قلرینی
یسی کیمی مسکووا گلیب شوروی ـ ایران دانیشی 
ینین باشچ 
جوابیندا ایران هیأت 
یدن مثبت جواب
آپارماق آرزوسوندا اولدوغونو قید ائتدی .ائله همین گون قواما شورو 
 ۱ـ »آذربایجان« ۲۴ ،بهمن . ۱۳۲۴
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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ندن دعوت آلدی و  ۲۰ساعت عرضینده مسکووا یول دوشهجگینی
گلدی .او ،استالی 
مالملک دفعهلرله مسکووا سفر ائتمک
توزیر حکی 
بیلدیردی ۱.باخمایاراق کئچمیش نخس 
آرزوسوندا اولدوغونو بیلدیرمیشدی ،لکن روسیهدن دعوت آلمامیشدی .مجلس قوامین
ندان
ینین ایرا 
نلر 
یلدی و سفر زمانی شوروی قشو 
مسکو سفرینی مثبت قارش 
یلیق الده ائدهجگینه بؤیوک امید بسلهدیگینی بیلدیردی.
چیخاریلجاغی حقده راض 
تعجیلی اولراق  ۱۱نفردن عبارت نماینده هیأتی فورمالشدیریلدی .بورا اوچ مجلس
ینین رهبری ،دؤرد ژورنالیست ،روس دیلینی یاخشی بیلن اتحاد
عضوی ،اوتاق بازرگان 
یدهکی کئچمیش ایران سفیری ،وزارت خارجهنین نمایندهسی ،او جملهدن پروفسور
شورو 
ینین سردبیری ابوالحسن عمیدی نوری» ،ایران ما«
رضازادة شفق» ،داد« روزنامهس 
نین صدری عبدالحسین
ینین سردبیری جهانگیر تفضلی ،اوتاق بازرگانی ایرا 
روزنامهس 
نیکپور ،وزارت خارجهدن حسن پیرنیا ،اسدی ،سّیاح داخل اولوردولر .ائرتهسی گون ـ
ندا دئییلدیگی کیمی ،احمد قوام بیر ـ ایکی
فوریهنین  ۲۹) ۱۹بهمن( دا ،همین دورده ایرا 
ینین ،بیر نئچه آلیاریمچیق میلیونرین و وجدانلی
شوروی جاسوسونون ،ایکی انگلیس آژان 
ینین دا داخل اولدوغو سون
ینین حرمتلی استادلر 
یلرین ،هابئله تهران دانشگاه 
سیاستچ 
۲
درجه قاریشیق بیر هیأتله مسکووا یول دوشدو.
تلر اوزهرینده
مسکو سفری عرفهسینده قوامین باشلیجا آددیمی روزنامهلر وتشکیل 
قدغنی گؤتورمک اولدو .حزب تودهنین اورقانی اولن »رهبر« روزنامهسی اتحادیة کارگران
ینین اورقانی »ظفر« و »داد« روزنامهلری یئنیدن
ینین مرکزی کمیتهس 
تلر 
تشکیل 
نین مرکزی
ندا حزب تودة ایرا 
یلر .بلواسطه اونون تاپشیریغی ایله تهرا 
فّعالیته باشلد 
ینین اّولکی حکومت طرفیندن
نین مرکزی کمیتهس 
ینین و اتحادیة کارگرا 
کمیتهس 
بلری یئنیدن آچیلدی .مسکووا یول دوشمزدن اّول قوام اؤز کابینهسینه
باغلنمیش کلو 
سین مذاکرهسینه
تاپشیریق وئردی کی ،او ،قئییدنا قدر هئچ بیر مسألهنی مجل 
نلر.
چیخارماسی 
ینین صدر معاونی ،وزیر خارجه مولوتوف،
مسکودا قوامالسلطنهنی شورای وزیران شورو 
ینین معاونی میقونوف ،وزارت
معاون وزیر خارجه دئکانوزوف ،خارجی تجارت وزیر 
خارجهنین اورتا شرق مدیری سیچئف ،مسکوداکی ایران سفیری مجید آهی خسته اولدوغو
یلر .قوامی
یلد 
اوچون اونون خانمی آهی ،سفارتین مشاوری احتشامی و دیگرلری قارش 
نلر آراسیندا تورکیهنین مسکوداکی سفیری سارپئر ،بؤیوک بریتانیا موّقتی
یلیا 
قارش 
شلر وکیلی کئنان و دیگر
شلر وکیلی روبئرتس ،ایالت متحد آمریکانین موّقتی ای 
ای 
تلرین ده نمایندهلری وار ایدی .طّیاره میدانیندا احمد قوام بیلدیردی» :بیزه دوست
سفار 
اؤلکهنین پایتختینه صمیمی بیر دوست کیمی گلدیگیمه چوخ شادام .یولدا قیزغین
 F.S.Fatemi. The USSR in Iran, p. 101 .ـ
 ۲ـ  ;N.S.Fatemi. Oil Diplomacy. Powderkeg in Iran, p. 294ابراهیم نوروزوف  .آذربایجان
قلر«
ییئوا» .بؤلونموش خل 
کارتی )ایران خاطرهلری(  .باکی ،۱۹۹7 ،صص  ۱۲۳ـ  ۱۲۶؛ شوکت تق 
پروبلئمی ،استالین و واحد آذربایجان مسألهسی» ،مساوات« ،۱۹۹۸ ،نومره  ،۹ص. ۱۱ .
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یلندیم .گمان ائدیرم کی ،بورادا ـ مسکودا بؤیوک قونشوموز
سی ایله قارش 
دوستلوق ح ّ
تلری یارادا بیلهریک« .سفر چوخ اوزون چکدی .ایران
شوروی ایله ان سیخ و دوست مناسب 
نماینده هیأتی فوریهنین  ۲۹) ۱۹بهمن(دان مارسین  ۱۶) 7اسفند(نه قدر مسکودا،
قلری اساسًا
یدا اولدو .قوامالسلطنه دانیشی 
مارسین  ۸ـ  ۱7) ۱۰ـ  ۱۹اسفند(دا باک 
نله گؤروشدو .ایستر فوریهنین  ۲۰ـ ۲۳
فل آپاردی .عین زماندا ،ایکی دفعه استالی 
مولوتو 
نله کئچن
فل ،ایسترسه ده آیین  ۲) ۲۱اسفند(ده استالی 
)اّول ـ  ۴اسفند( ده مولوتو 
گؤروش چوخ چتین اولموشدو .هر ایکی گؤروشده احمد قوامالسلطنه شوروی
سدان ) ۱۱اسفند( اّول چیخماسینی ،آذربایجان
ندان  ۲مار 
ینین ایرا 
نلر 
قشو 
ینین معنوی دستگینی آلماغی ،ایرانا یئنی شوروی سفیری تعیین
مسألهسینده شورو 
نلرین
ائدیلمهسی مسألهلرینی قالدیرمیشدی .بیرینجی مسأله ایله باغلی استالین قشو 
ندا ساخلنماسینی  (۱۳۰۰) ۱۹۲۱نجی ایل مقاولهسی ایله علقهلندیرمیشدی .قوام
ایرا 
جواب وئرمیشدی کی ،بو مقاوله امضالنان وقت او ،دیگر وظیفهده اولدوغونو و مقاولهنین بو
نین نظرینه چاتدیرمیشدی .استالین سونرا  (۱۲۹۸) ۱۹۱۹نجی
معنادا اولمادیغینی استالی 
ینین »دشمن مناسبتی« مسألهسینی
ایلده پاریس صلح کنفرانسیندا ایران نماینده هیأت 
ینین
یس 
ینین باشچ 
قالدیرمیشدی .جوابیندا قوام پاریس صلح کنفرانسیندا نماینده هیأت 
نلرین
قلرین گئدیشینده استالین قشو 
مشاورالممالک اولدوغونو قید ائتدی .دانیشی 
قلری ایله باغلی اولدوغونو دا آچیقلمیشدی.
ینین بعضی مارا 
ینین شورو 
چیخاریلماس 
نین داخلی
ایندیکی مسألهیه گلدیکده استالین بیلدیردی کی ،آذربایجان مسألهسی ایرا 
للیک دگیل ،مختارّیت
یلر بیر حالدا کی مستق 
یدیر .او قید ائتدی کی ،آذربایجانل 
ایش 
ایستهییرلر ایران بوندان نییه ناراحت اولور .استالین اوست اؤرتولی شکیلده بیلدیردی کی،
هر حالدا بو مسألهیه »شوروی« طرفی قاریشیب ،اونا گؤره ده شوروی هئچ نه ائده بیلمز.
یسی مختارّیته اجازه وئرمیر .اگر آذربایجانا مختارّیت
قوام دئدی کی ،ایران قانون اساس 
قلرین گئدیشینده مولوتوف
تلر ده مختارّیت ایستهیهجک .دانیشی 
وئریلسه ،او بیری ولی 
نداکی رژیمی
تکلیف ائتدی کی ،ایران ،دفاع و وزارت خارجه استثنا اولماقل آذربایجا 
نلری
تانیسین .قوامالسلطنه بونو قبول ائده بیلمهیهجگینی ،لکن مسألهنی ایالت انجم 
ل ائده بیلهجگینی دئدی .صحبت زمانی هم
حّقینده قانونون امکان وئردیگی فرمدا ح ّ
یلر کی،
یلر .اونلر بیلدیرد 
استالین ،هم ده مولوتوف نفت امتیازلری مسألهسینی قالدیرد 
ییه قارشی تبعیض سیاستی یئریدیلیر .قوام
بریتانیایا گذشت ائدیلدیگی حالدا ،شورو 
ینین بؤیوک
امتیازلرین وئریلمهمهسی حقده مجلسین قرارینا اساسلناراق شوروی سیاست 
تلرده منفی رأی یاراداجاغینی خاطرلتدیقدا استالین و مولوتوف »بیزی آمریکا و
دول 
یلر.
بریتانیانین نه فکرلشدیگی ماراقلندیرمیر .بیز اونلردان قورخموروق« دئیه جواب وئرد 

۱

سدن اعتماد رأیی آلن کیمی قوامالسلطنهنین غفلتًا مسکووا دعوت
یئنی کابینه مجل 
 ۱ـ  Foreign Relations of the US, 1946, Volume VII, p. 350ـ . ۳5۴
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تلیک یاراتمیشدی .فوریهنین ۳) ۲۲
ندا بؤیوک ناراح 
ائدیلمهسی جنوبی آذربایجا 
ینین امیدلری« آدلی باش مقاله
اسفند( ده »آذربایجان« روزنامهسینده »آذربایجان خلق 
تلرینا گؤره ،حاضردا
چاپ اولموشدو .اورادا یازیلیردی» :خارجی رادیولرین معلوما 
یلیقلی
مسکودا ایران نمایندهلری ایله شوروی حکومتی آراسیندا ایکی اؤلکهنین قارش 
قلری بؤیوک ماراقل
قلر گئدیر .آذربایجان خلقی بو دانیشی 
تلری حقده دانیشی 
مناسب 
للر بویو سیاسی،
نی اوزون ای 
قلر بیر طرفدن آذربایجا 
ایزلهییر .اونا گؤره کی ،بو دانیشی 
قلردن محروم ائدن بیر حکومتین نمایندهلری ایله ،دیگر طرفدن بوتون
اقتصادی و مدنی ح 
یسی اولن حکومت آراسیندا آپاریلیر .بئله گمان
ینین مدافعهچ 
ینین آزادلیغ 
قلر 
دنیا خل 
نین طالعی ایله باغلی مسألهنی
قلردا ایران نمایندهلری آذربایجا 
ائتمک اولر کی ،بو دانیشی 
قلر کی ،مقدس مّلی مبارزه نتیجهسینده اؤز
قلر .شبههسیز ،چالیشاجا 
مذاکرهیه چیخاراجا 
ینین صاحبی اولموش بئش میلیونلوق آذربایجان خلقینی یئنیدن بویوندوروغا
اؤلکهس 
قلرینی
تلرینی بیلدیگیمیزدن بیز مسکو دانیشی 
ینین بو نّی 
نلر .ایران نمایندهلر 
سالسی 
تلری ،خصوصیله بیزیم
ماراقل ایزلهییریک و امید ائدیریک کی ،دنیانین دموکراتیک دول 
بؤیوک قونشوموز شوروی اؤز طالعینی الینه آلمیش ،اؤز مّلی مجلسینی و مّلی حکومتینی
یاراتمیش ،اؤز مّلی آزادلیغینی بوتون دنیایا اعلن ائتمیش بئش میلیونلوق آذربایجان
ینین پوزولماسینا راضی اولماز .بوندان علوه ،آذربایجان خلقی دریندن
قلر 
ینین حقو 
خلق 
ینین مدافعهسینده رشادت گؤسترن شوروی
قلر 
قلرین ح 
اینانیر کی ،کیچیک خل 
آذربایجان مسألهسینی مدافعه ائدرکن آزادلیغا لیق اولن خلقین منافعینی هئچ وقت
اونوتماز .آذربایجان خلقی نهیین باهاسینا اولورسا اولسون ،الده ائدیلمیش آزادلیغی
نلشدیریب«.
قورویاجاقدیر .آذربایجان اؤز طالعینی معّین ائدیب ،اؤز مقصدینی آیدی 
یلنمیردی .مّلی حکومته
ندا بیرمعنالی قارش 
قلر آذربایجا 
مسکودا آپاریلن دانیشی 
یلر کی ،قوامالسلطنه مختلف مانورلر ائتمگه قادر ،چوخ حیلهکار
دشمن قّوهلر دئییرد 
نین خیرینه ،آذربایجان مّلی حکومتینی بوغماق
قلری ایرا 
یدیر .او ،دانیشی 
سیاستچ 
ینین گنیش کوتلهسی ایسه بئله
حسابینا باشا چاتدیراجاق .دموکرات لیدرلر و اهال 
نداکی موجود وضعّیتین تهران طرفیندن
قلری آذربایجا 
دوشونوردو کی ،مسکو دانیشی 
ندا دوغوردوغو
ینین جنوبی آذربایجا 
قلر 
تانینماسی ایله نتیجهلنه بیلر .مسکو دانیشی 
ییا
ییئف تئز ـ تئز باک 
یلر حقده میرزا ابراهیموف ،حسن حسنوف ،آقاسلیم آتاکیش 
رأ 
قلر باشلندیقدان اوچ گون سونرا میرجعفر باقروف
یلر .دانیشی 
تلر گؤندریرد 
معلوما 
نیندا اجتماعی فکر قوامین مسکووا
استالین و مولوتوفا یازیردی» :حاضردا ایران آذربایجا 
سفری مسألهسینه جلب اولونموشدور .مرتجع دایرهلر بؤیوک امید بسلهییرلر کی ،قوام اؤز
نداکی دموکراتیک حرکاتا سون قویماق اوچون مسکوون
قلریندا آذربایجا 
دانیشی 
یلیغینی آلماغا نایل اولجاقدیر .دموکراسی طرفداری اولن اساس کوتله اطمینانل
راض 
نین حیاتی منافعینی بوغماغا قواما امکان وئرمز .بونونل بئله،
بیلدیریر کی ،شوروی آذربایجا 
ندا کئچمیش
تلر اؤزلری قوامی ایرا 
للر ده مشاهده ائدیلیر .دموکرا 
بیر سیرا هیجانلی می 
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کلر کئچیریرلر.
تلی 
قلریندان بعضی ناراح 
دموکراتیک حرکاتین دشمنی کیمی تانیدی 
ینین اعتمادینی قازانسین(۱۲۸7) ۱۹۰۸ .نجی ایلده
قورخورلر کی ،قوام اتحاد شورو 
ینین رهبری ستارخان
ندا مّلی انقلبی حرکات بوغولندا و آذربایجان خلق 
آذربایجا 
ندا مّلی ـ
اؤلدورولنده قوام وزیر داخله ایدی .عین زماندا(۱۲۹۹) ۱۹۲۰ ،نجی ایلده گیل 
۱
آزادلیق حرکاتی یاتیریلندا و کوچک خان اؤلدورولنده قوام حاکمّیتده ایدی«.
فدا دا معّین ترّددلر
قوامالسلطنهنین غفلتًا مسکووا دعوت ائدیلمهسی میرجعفر باقرو 
یاراتمیشدی.
قلردان سونرا احمد قوام
ینین  ۲۰ـ ) ۲۳اّول ـ  ۴اسفند(ده ایلک دانیشی 
فوریه آی 
ینین وزارت خارجهسینه مذاکره ائدیلن مسألهلره
فوریهنین  5) ۲۴اسفند(ده شورو 
ینین نقطةنظرینی عکس ائتدیرن گنیش مکتوبل مراجعه ائتدی .او
مناسبتده ایران طرف 
یازیردی» :فوریهنین  ۴) ۲۳اسفند(ده آرامیزدا اولن صحبت زمانی منیم قید ائتدیگیم
نلیگی ایلک نوبهده  ۱5نجی مجلسه
ندا یارانمیش مسألهنین چتی 
کیمی ،حاضردا ایرا 
یدیر .بو مسألهلرین حّلی
نینداکی وضعّیتله باغل 
یلر کئچیریلمهسی و ایران آذربایجا 
سئچک 
نلرین
ینین و بیزیم دیگر متفق قشو 
نلر 
ندان شوروی قشو 
ایله اؤز نوبهسینده ایرا 
یدیر .اونا گؤره ده ایکی اؤلکه آراسیندا سیاسی و اقتصادی
چیخاریلماسی ایله سیخ باغل 
سین تصویبینه
یلشدیریلماسی اوچون موافق لیحهلر حاضرلنیب مجل 
تلرین یاخش 
مناسب 
وئریلمیشدیر .لکن معلوم اولدوغو کیمی ۱۴ ،نجو مجلس قانون قبول ائدیب کی ۱5 ،نجی
نلری
ندان چیخمایانا قدر کئچیریله بیلمز .یوخاریدا دئییل 
یلر متفق ایرا 
مجلسه سئچک 
نین و ایندیکی حکومتی ایله دوستلوق
نظره آلراق ،اگر شوروی حکومتی حقیقتًا ایرا 
کلیک گؤرستمگه ،ایران
کلری آرادن قالدیرماغا کم 
نلی 
علقهلری آرزولییرسا ،موجود چتی 
یلشدیرماغا
تلرینی ایران قانون اساسی چرچیوهسینده یاخش 
یلیقلی مناسب 
ـ شوروی قارش 
کلری آرادان قالدیرماقدا منیم حکومتیمه یاردیم
نلی 
حاضردیرسا ،اوندا گرهک چتی 
ندان چکمکله منه امکان وئرسین کی ۱5 ،نجی
گؤسترسین .بئله کی ،اؤز قشونون و ایرا 
ل ائتمک اوچون
یسیندا دوران مسألهلری ح ّ
یلر کئچیریم اؤلکهنین قارش 
مجلسه سئچک 
الوئریشلی شرایط یارادیم .من دریندن مطمئنم کی ،بو دوستلوق آکسیاسی هر ایکی
تلرینده یئنی پارلق دورون
دولتین منافعینه اویغون اولراق اونلرین قارشیلیقلی مناسب 
باشلنماسینا امکان وئرهر« .آذربایجان مسألهسینه گلدیکده ایسه قوامالسلطنه یازیردی:
للریندن ،آزی  ۲5۰۰ایل بوندان اّول باشلیاراق آذربایجان ایالتی
ینین لپ اّو 
»ایران تاریخ 
صهسی اولوب .بو ایالت اتنوقرافیک ،ایدئولوژی ،خلق عادت و عنعنهلری
نین آیریلماز ح ّ
ایرا 
ینین کئچمیشینده
باخیمیندان سؤزون تام معناسیندا همیشه ایران ساییلیب .ایران تاریخ 
ندان آیری خلق اولماسی بارهده مسأله
حّتی کیچیک بیر دور بئله اولماییب کی ، ،ایرا 
قالدیرسین .او کی قالدی دیله ،باخمایاراق کی ،خلق تورک دیلینده دانیشیر ،لکن ۲5۰۰
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ۱۱۲ورق . ۲۸
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ایل عرضینده ادبی دیل ،یازیلی دیل فارس دیلی اولموشدور .بوتون بو دور عرضینده ایسه
یسی نه وقتسه تورک دیلینده جّدی بیر کتاب ،علمی
بیر وقت اولماییب کی ،بو دیارین اهال 
ینین تدریسی اوچون تحصیل
و تاریخی کاراکترلی ادبیات نشر ائتسین ،تورک دیل 
نلره اساسًا آذربایجان اؤز تاریخی
مؤسسهسینه مالک اولسون .یوخاریدا قید ائدیل 
صهسی
نین آیریلماز ح ّ
ییه اویغون ایرا 
ندا موجود قانون اساس 
کئچمیشینه ،عین زماندا ،ایرا 
نین اراضی بوتؤولوگونه قارشی یؤنهلمیش
ندا مختار حرکاتی ـ ایرا 
اولوب .آذربایجا 
ندا
تلری تانیماق اوچون هئچ بیر تاریخی و قانونی اساس یوخدور .آذربایجا 
غیرقانونی حرک 
ل ،مختارّیت اعلنی ،بیزیم اساس قانونا
باش وئرمیش بیر سیرا گؤرونمهمیش حادثهلر ،مث ً
ضّد اولراق یئرلی حکومت یاراتماق ،حکومت اوردوسو ،پلیس و ژاندارمی خلع سلح ائتمک،
آذربایجان اوچون آیری مّلت و آیری دیل اّدعالری ،مالیاتی منیمسهمک و اوردو تجهیز
نین شهر و کندلرینی ،مّلی بانکی توتماق ،بیر سیرا مسئول دولت
ائتمک ،آذربایجا 
تلر بیزیم اساس قانونا
مأمورلرینی حبس و سورگون )تبعید( ائتمک و بونا بنزر دیگر حرک 
تلرین دوام ائتمهسی فاکتیکی اولراق اؤلکهنین
ضّدیت تشکیل ائدیر .بئله حرک 
تلر هئچ بیر حالدا
پارچالنماسینا آپاریب چیخاریر .باشا دوشمک اولر کی ،بئله حرک 
یسینه اویغون دگیلدیر.
پلرینه و ایران قانون اساس 
للیک و اراضی بوتؤولوگو پرنسی 
مستق 
صلری ایله منیم بلواسطه علقهلریم بئله
ینین چوخ حرمتلی رهبر شخ 
شوروی دولت 
ل ائتمک اوچون
احتمال ائتمگه اساس وئریر کی ،یوخاریداکی مسألهلری دوستجاسینا ح ّ
للر تاپماق اولر .اونا گؤره من سیزین عظمتلی اؤلکهنیزین پایتختینه بؤیوک
ممکن یو 
للیگی و اراضی بوتؤولوگونه
نین مستق 
ینین ایرا 
امیدلرله گلمیشم« .آذربایجان مسألهس 
ل ائدیله بیلر:
تلری حیاتا کئچیرمکله ح ّ
رعایت ائتمک شرطی ایله اشاغیداکی اصلحا 
صلره عفو عمومی اعلن ائدیلیر.
 ۱ـ مختارّیت حرکاتیندا اشتراک ائتمیش بوتون شخ 
یلر
نلرینه سئچک 
قلر وئریلمکله تعجیلی اولراق ایالت انجم 
 ۲ـ اشاغیداکی حقو 
کئچیریلیر:
جلرین اوزهرینده نظارت حقوقو؛
الف( محّلی بودجه ،مالیات مداخل و مخار 
یسی ،خلق تحصیلی ،بهداری و دیگرلری
ل ،یول تیکینت 
جلر ،مث ً
ب( محّلی احتیا 
اوچون محّلی مالیات قویماق حقوقو؛
ینین
پ( موجود قرارا رعایت ائتمکله آذربایجان استاندارلیغیندا دولت دارائیت 
ساتیلماسی ،دگیشدیریلمهسی و وئریلمهسینه نظارت حقوقو؛
ت( بیر سیرا دولت مؤسسهلرینه او جملهدن شهر ادارهسی ،خلق تحصیلی ،بهداری،
سلر ،حّتی استاندار تعیین اولونان زمان اؤز فکرینی سؤیلهمک حقوقو«.
پلیس ادارهلرینه رئی 
مکتوبون سونوندا قوام یازیردی» :عمومیتله ،منیم حکومتیم تعجیلی اولراق محّلی
بلرینه دّقت یئتیرمگه چالیشاجاق .هر حالدا ،من
ینین حقلی طل 
نلر 
جلرا ،ایالت انجم 
احتیا 
تلر کئچیرمک ،بیزیم
بئله گمان ائدیرم کی ،اؤلکهده بوتؤولوکده بیر سیرا اصلحا 
تلرینه زمینه حاضرلماق ،اقتصادی
اؤلکهلریمیز آراسیندا حقیقی دوستلوق مناسب 
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ندان چیخماسی ضروری
ینین ایرا 
نلر 
مسألهلرین انکشافی و حّلی اوچون شوروی قشو 
۱
طدیر .ایران خلقی بو سیاستی مدافعه ائدهجک«.
شر 
ینین وزیر خارجهسی
قوامالسلطنهنین نظریهسی ایله تانیش اولدوقدان سونرا شورو 
مولوتوف فوریهنین  5) ۲5اسفند(ده اونا تقدیم ائتدیگی جواب مکتوبوندا مذاکره ائدیلن
نیندا وضعّیتله
ینین مناسبتینی یازلی شکیلده آچیقلدی .ایران آذربایجا 
مسألهلره شورو 
ینین چتین وضعّیته دوشدوگونو
باغلی مسأله حّقینده مولوتوف یازیردی» :ایران حکومت 
فلری ایرهلی سوروروک:
نظره آلراق آذربایجان حّقینده اشاغیداکی تراضی تکلی 
 ۱ـ آذربایجان ایالتینده مختار اؤزونواداره قورولور .بو ،ایالت انجمنی و اونون
تلرده ایسه ولیت انجمنی و اونون اجرا
سئچدیگی آذربایجان ایالت حکومتی ،ولی 
یلر
ندا سئچک 
یلری آرتیق آذربایجا 
نلری طرفیندن حیاتا کئچیریلیر .انجمن سئچک 
اورقا 
حّقینده قبول ائدیلمیش اساسنامهیه اویغون کئچیریلیر .آذربایجان ایالت حکومتی اؤزونون
شلر )اجتماعی قایدانی قوروماق اوچون
شوزیرینه ،تورپاق ،صنعت ـ تجارت ،داخلی ای 
با 
تلرینه ،محّلی
معّین تعداددا مّلی دستهلره( ،مالیه ،امهک )کار( ،معارف ،بهداری وزار 
نلرینا مالک اولور.
نقلّیات ،پلیس ادارهلرینه ،عین زماندا ،محکمه و دادستانی اورقا 
ینین اؤز دوغما دیلینده محّلی ادارهلرده کارگزارلیق
یس 
ینین اهال 
 ۲ـ آذربایجان ایالت 
شلرینده و سایرده استفاده ائتمک حّقی
شلری آپارماق ،تدریس ائتمک ،محکمه ای 
ای 
تانینیر.
ینین تصویب
شوزیری ،عین زماندا ،ایران حاکمّیت 
ینین با 
 ۳ـ آذربایجان ایالت حکومت 
ینین فرماندهی
یدایرهلر 
ینین استانداری اولور .آذربایجان نظام 
ائتدیگی آذربایجان ایالت 
یلیغی ایله ایران حکومتی طرفیندن تعیین ائدیلیر .اوردو
ینین راض 
آذربایجان ایالت حکومت 
ینین
صهلری محّلی ،مّلی دستهلر پرنسیپینه اویغونلشدیریلیر .آذربایجان ایالت حکومت 
ح ّ
مرکزله علقهلری فارس دیلینده حیاتا کئچیریلیر.
ینین  7۰فایضی آذربایجان ایالت
 ۴ـ ایران آذربایجانی مالیات و بودجه گلیرلر 
ینین بودجهسینه آیریلیر.
حکومت 
نیندا دموکرات فرقهسی ،اتحادیة کارگری و دیگر
 5ـ ایران حکومتی ایران آذربایجا 
تلرین آزاد فّعالیتینی تصدیق ائدیر.
دموکراتیک تشکیل 
ینین حقیقی تعدادینا
یس 
ییه انتخابات زمانی آذربایجان اهال 
 ۶ـ مجلس شورای مّل 
نیندان سئچیلن نمایندهلرین تعدادی آرتیریلیر«.
اویغون اولراق ایران آذربایجا 
ینین آرزولرینی
نفت امتیازی مسألهسی حقده مولوتوف بیلدیریردی» :ایران حکومت 
ییه نفت
نین شمال منطقهلرینده اتحاد شورو 
اساس گؤتورهرک شوروی حکومتی ایرا 
ندا نفت کشفّیاتی ،چیخاریلماسی و تصفیهسی اوزره
امتیازی وئرمک تکلیفینی ،شمالی ایرا 
ملرین
شوروی ـ ایران مختلط شرکتی یارادیلماسی تکلیفی ایله عوض ائدیر .بو شرکتده سه 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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 5۱فایضی شوروی طرفینه ۴۹ ،فایضی ایسه ایران طرفینه مخصوص اولمالیدیر«.
ینین اولماسی بارهده مولوتوف اؤز فکرینی بئله
نلر 
ندا شوروی قشو 
ایرا 
ینین  ۱۱) ۲اسفند(دن باشلیاراق
آچیقلییردی» :شوروی حکومتی بو ایلین مارس آی 
نین بیر سیرا منطقهلریندن چیخارماغا باشلماق فکریندهدیر .شوروی
قشونون و ایرا 
صهلرینه گلدیکده ،اونلر  ۲۶فوریه  ۶) ۱۹۲۱اسفند (۱۲۹۹نجی ایل
اوردوسونون دیگر ح ّ
ندان
ندا قالجاقدیر .شوروی او زمان ایرا 
مقاولهسی اساسیندا بیر مّدت موقتی اولراق ایرا 
یلیگی و
ییه مناسبتده بوتون دشمنچ 
تمامیله چیخاجاقدیر کی ،ایران حکومتی اتحاد شورو 
تلیک یاراتسین و اتحاد
ندا ساک 
یلیگی آرادان قالدیرسین ،شمالی ایرا 
آیری ـ سئچک 
۱
ییه مناسبتده دوستلوق سیاستینی برپا ائتسین«.
شورو 
فلری
کآچان اولمادی .بو تکلی 
فلری قوامالسلطنه اوچون اوره 
فون تکلی 
مولوتو 
ینین ۲۶
ییه فوریه آی 
اطرافلی اؤیرندیکدن سونرا او ،وزارت خارجة اتحاد جماهیر شورو 
ندان آلدیغی یئنی
سیندا ) ۶اسفند( گنیش ایضاح ائدیجی جواب و بیر گون سونرا ایسه ایرا 
قلری گئتدیکجه
تلر اساسیندا بو جوابا علوه مکتوب تقدیم ائتدی .مسکو دانیشی 
معلوما 
گرگین کاراکتر آلدیغیندان قوامین جوابیهسی تعجیلی اولراق وزارت خارجه طرفیندن
ف میکویان ،ژدانوف ،ویشینیسکی ،دئکانوزوف ،سیلین و
استالین ،مولوتوف ،بئریا ،مالینکو ّ
ییا ـ باقروفا گؤندریلدی .بو جوابیهده قوام
فون تاپشیریغی ایله باک 
سیچئفه ،هابئله مولوتو 
اّولکی فکرلرینی مدافعه ائدیردی .او ،مسکووا دوست نّیتله گلدیگینی ،لزم اولمایان
آنلشیلمازلیغی آرادان گؤتورمگه ،شوروی ایله هرطرفلی علقهلر یاراتماغا حاضر اولدوغونو
ندا ساخلماقدا دوام ائتمک ،یاخود
ل ،شوروی ایرا 
بیلدیریردی .لکن دیگر متودلر ،مث ً
ینین اورهگینه
نین داخلینده مختارّیت یاراتماق ،هئچ شبههسیز کی ،ایران خلق 
ایرا 
فلمهسینه خدمت ائدیر.
ینین ضعی 
سلر 
دوستلوق ح ّ
صهسی حساب
نین آیریلماز ح ّ
آذربایجان مسألهسینه مناسبتده قوام تکرارًا دّقتی ایرا 
ینین ایران قانون
ینین ،حکومت یارادیلماس 
ندا مختارّیت اعلن ائدیلمهس 
ائتدیگی آذربایجا 
ینین
یسینه ضّد اولدوغونا جلب ائدیردی .اونون فکرینجه ،آذربایجان مسألهس 
اساس 
آغیرلشدیردیغی وضعّیتین عهدهسیندن هئچ بیر ایران حکومتی گله بیلمز .قوام قید
ینین ،حّتی استاندارین تعیین
یلر 
ائدیردی کی ،مرکزی حکومت یالنیز بیر سیرا اداره باشچ 
نلری رأینی نظره آل بیلر ،مالیات ،خلق معارفی و دیگر
اولونماسیندا آذربایجان ولیت انجم 
نلری یارادیلدیقدان سونرا اونونل مذاکره ائده بیلر .شوروی
مسألهلری ایسه ایالت انجم 
ندان چیخاریلماسی ایله باغلی قوام بؤیوک تأسفله بیلدیریردی کی،
ینین ایرا 
نلر 
قشو 
ینین  ۱۱) ۲اسفند(نه قدر چیخاریلماسینا
ینین مارس آی 
نلر 
شوروی حکومتی قشو 
ینین  ۲۶فوریه  ۶) ۱۹۲۱اسفند  (۱۲۹۹نجی ایل
نلر 
یلیق وئرمیر .او ،شوروی قشو 
راض 
یلشمادیغینی
ندا ساخلنیلماسی ایله راض 
ینین  ۶نجی بندینه استنادًا ایرا 
مقاولهس 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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بیلدیریردی .قوامین شرحینه گؤره ،شوروی حکومتی او زمان بو بنده گؤره ایران
ییه قارشی
یسیندن شورو 
یسینه اوردو یئریده بیلر کی ،اوچونجو بیر دولت ایران اراض 
اراض 
سی ایله
نظامی مقصدله استفاده ائتمگه جهد ائتسین .او یازیردی» :من بؤیوک تأسف ح ّ
تلریم ،بوتون ایران
قید ائتمک مجبوریتیندهیم کی ،بوتون منیم وعدهلریم و مصلح 
ینین
یس 
ینین ،آزادلیق سئوهرلرین ،اؤلکهنین بوتون بیطرف احوال روحیهلی اهال 
نپرورلر 
وط 
ینین دّقتینی داها آز چکیر،
کسیز نمایندهسی اولن بیر آدامین فکرلری شوروی حکومت 
ش 
ندا یئنی حکومت یاراتماق
نهاینکی اؤلکهنین اساس قانونونا محل قویمادان آذربایجا 
ایستهین آز بیر قروپ آدامین اّدعالری« ۲۶ .فوریه ) ۶اسفند( جوابیهسی قوامین نفت
مسألهسینده بیر قدر یومشالدیغینی گؤرسهدیردی .او قید ائدیردی کی ،آذربایجان
ل ائدیلدیکدن و شوروی چیخدیقدان سونرا بو مسأله هر ایکی طرفی تأمین
مسألهسی ح ّ
یلیق وئرمکله ،اؤز
ینین حّلینه راض 
ل ائدیلهجکدیر .آذربایجان مسألهس 
ائدن مثبت معنادا ح ّ
ندان وقتینده چیخارماقل شوروی دولت خادملری نفت حّقینده مسأله و دیگر
قشونون و ایرا 
یلیغینیز آلینان
اقتصادی مسألهلرده امکداشلیغین بونؤورهسینی قویا بیلرلر .سیزین راض 
قلری
کیمی من تعجیلی تهرانا گئدیب ،فکر مبادلهسی آپاریب شوروی سفیری ایله دانیشی 
دوام آئتدیره بیلهریک و دریندن اینانیرام کی ،آرزولنان نتیجهنی آل بیلهریک .عکس
ندا یارانمیش وضعّیت اؤلکهنین دیگر یئرلرینده ده
تقدیرده قوام بیلدیریردی کی ،آذربایجا 
ییه چئوریلهجک و بو شرایطده هئچ بیر حکومت اؤلکهده قایدا
تکرار اولونان آنارش 
یاراتماغین مسئولیتینی اؤز اوزهرینه گؤتورمهیهجک .من مسکووا یول دوشمزدن بیر نئچه
یسینه چاتدیراراق اونلری
گون اّول پیشهوری بسیج حّقینده اؤز قرارینی آذربایجان اهال 
۱
تهرانا یوروش ائدیب مرکزی حکومتی دئورمگه حاضر اولماغا چاغیردی .بو مسألهده قوام
جله باغلی تشکیل اولونموش میتینقدهکی
حقلی ایدی .دوغریدان دا خلق قشونونا بسی 
شوزیر سیدجعفر پیشهوری بئله بیر
چیخیشیندا و مّلی نظام خدمتی حّقیندهکی نطقینده با 
فکر سؤیلهمیشدی .او دئییردی» :بیز مّلی قوشونوموزی یاراتمالییق .بو قشون ایله
ییه قدر بو ایشی فدائی قّوهلری
آزادلیغیمیزی و داخلی امنّیتیمیزی حفظ ائتمهلییک .ایند 
گؤروب .اّما اگر تهران مرتجع حکومتی ایستهسه ،آذربایجان آزادلیغینی بوغا ،اوندا
ندا آذربایجانی تانیماغا یارار بیر حکومت یاراتماغا
آذربایجان خلقی او حکومتی ازیب تهرا 
چالیشاجاقدیر .بیزیم قاباغیمیزدا ایکی یول دورور .یا گرهک موافقت اولونسون ،بیز آزادلیقل
اقتصادی ،معارفی و مّلی وظیفهلریمیزی اجرا ائدهک .اگر بو ایشی اجرا ائتمگه قویماسالر،
بیز اؤزوموز مجبوروق تهرانا گئدهک ،اونلری آلق ،آزاد دموکرات بیر حکومت قوراق و اؤز
قلریمیزین مّلی آزادلیغینی بو یول ایله تأمین ائدهک ...قوی بیز ائویمیزین بوتون
خل 
یلرینی ،حّتی فرشینی بئله ساتمالی اولساق دا ،اسلحه آلق و مّلی قوشونوموزی وجودا
شئ 
گتیرک ،آزادلیغیمیزی ساخلیاق .یئری گلرسه ،تهرانا گئدیب آزادلیق علیهینه مبارزه ائدن
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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ینین بوراخدیغی بو سهودن قوامالسلطنه مسکودا
ارتجاعین اوجاغینی داغیداریق« ۱.پیشهور 
مهارتله استفاده ائدیردی.
حلر وئریلمیش جوابیهسی شوروی رهبرلیگی
ینین گنیش شر 
توزیر 
لکن ایران نخس 
ملنمک
ندا سیاسی و اقتصادی جهتدن محک 
ینین ایرا 
یلندی .شورو 
طرفیندن سرت قارش 
ینین سونوندا )  ۸اسفند(
جهدلرینه هله کی قوام گوجلو مقاومت گؤرسهدیردی .فوریه آی 
یدن گئری چاغریلیب
یلر .بو ،یوگسلو 
قلری گوجلندیرد 
مسکو لیدرلری ایرانا قارشی تضیی 
فون احمد قواما
قلری گئدن زمان ایرانا سفیر تعیین ائدیلن ایوان سادچیکو 
مسکو دانیشی 
فون
س ائدیلیردی .سادچیکو 
 ۲۸فوریه تاریخلی ) ۸اسفند( جوابیهسینده آچیق ـ آیدین ح ّ
ندا شوروی اوردوسو مسألهسیندن عبارت اولن
نفت امتیازی ،آذربایجان مسألهسی و ایرا 
یلشدیریلمیشدی .بو
سرت تذکاریه استالین باشدا اولماقل بوتون شوروی رهبرلری ایله راض 
تذکاریه صرف تضییق و هده کاراکتری داشیییردی» :ایران طرفی اؤزونون  ۲۶فوریه )۶
ینین شوروی ـ ایران مختلط نفت شرکتی یاراتماق
اسفند( جوابیهسینده شوروی طرف 
یلیق وئرمهمیشدیر .ایندی آیدین اولدوغو کیمی ،ایران طرفی بو
بارهده توافق تکلیفینه راض 
ییه
قلری ایله حسابلشماق آرزوسوندا دگیلدیر ،اتحاد شورو 
ینین مارا 
مسألهده اتحاد شورو 
ینین خصوصی
یلیک سیاستی یئریدیر .بونا گؤره ده شورو 
قارشی آچیق آیری ـ سئچک 
توزیر استالینه معروضه ائتدیکدن سونرا
ینین دبیرخاناسی بیان ائدیر :نخس 
خدمت ادارهس 
یلرینی گئری گؤتورسون ) ۱۹۴۴ .
ینین توافق تکلیف 
قرارا آلینمیشدیر کی ،شوروی طرف 
پلی
ندا انگلیس شرکتی تی 
ییه جنوبی ایرا 
ندا اتحاد شورو 
 (۱۳۲۳نجو ایلده شمالی ایرا 
نفت امتیازی وئریلمهسی بارهده رسمی تکلیفه قئییتسین« .آذربایجان مسألهسی ایله باغلی
نین داخلی ایشی
ایوان سادچیکوف یازیردی» :شوروی طرفی آذربایجان مسألهسینی ایرا 
ینین خواهشینی نظره آلراق شوروی طرفی
توزیر 
حساب ائدیب و ائدیر .لکن ایران نخس 
طلرینی حاضرلدی و واسطهچی
ایران آذربایجانی ایله ایران حکومتی آراسیندا سازش شر 
ینین خواهشی ایله
اولماق ایشینی اؤز اوزهرینه گؤتوردو .شوروی طرفی ایران طرف 
ینین  ۲۶فوریه ) ۶اسفند(
طلری اونا تسلیم ائتدی .ایران طرف 
یلشاراق موافق شر 
راض 
بلر .بونونل
طلری رّد ائدی 
تاریخلی جوابیهدن گؤروندوگی کیمی ،اونلر تقدیم اولونان شر 
ینین نمایندهلری ده
باغلی قید ائتمهلییک کی ،آلینان معلوماتا گؤره ،ایران آذربایجان 
کله،
بلر .بئلهلی 
کلرینه گؤره تقدیم اولونان شرط لری رّد ایدی 
غیرکافی حساب ائتدی 
یلیگی حّقینده مسأله اؤز اهمّیتینی ایتیریب«.
ینین واسطهچ 
شورو 
ندا
ینین ایرا 
نلر 
لکی سندلردن فرقلی اولراق سادچیکوف تذکاریهده شوروی قشو 
اّو 
یلیگینی چوخ گنیش اساسلندیریلمیشدی .شوروی حکومتی
ینین ضرور 
اولماس 
بیلدیریردی» :ایران حاکم دایرهلری آراسیندا چوخ تانینمیش دولت خادملری واردیر کی،
تلرین آغیرلشدیریلماسینا
تلر آراسیندا مناسب 
اؤز سیاستینی شوروی ایله دیگر بؤیوک دول 
یؤنهلدیب ،اونلرین آراسیندا یارانمیش بئله گرگین وضعّیتدن استفاده ائدیب شوروی
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نلر .هله  (۱۲۹۸) ۱۹۱۹نجی ایلده
ینی اشغال ائتسی 
آذربایجانی ،شوروی ترکمنستان 
نداکی صمصامالسلطنه حکومتی وزیر خارجه مشاورالممالک امضاسی ایله پاریس صلح
ایرا 
قآباد و مروله بیرلیکده شوروی
ینین ،عش 
کنفرانسینا باکی ایله بیرلیکده شوروی آذربایجان 
صهسینی ایرانا
ینین بیر ح ّ
ینین ،ایروان داخل اولماقل شوروی ارمنستان 
ترکمنستان 
یلیق
ینین اشغالچ 
قایتاریلماسی طلبی ایله تذکاریه تقدیم ائتمیشدی .ایران حکومت 
سیاستینه باخمایاراق ،شوروی حکومتی ایلک گوندن ایرانا دوست مناسبتینی بیان ائتدی و
نتیجهده  ۱۹۲۱نجی ایلین فوریه )اسفند  (۱۲۹۹مقاولهسی باغلندی .لکن بو مقاوله
قلرینی
ینین مارا 
باغلندیقدان بیر نئچه آی سونرا ائله همین ایران حکومتی اتحاد شورو 
نین
نلیغیندا ،شوروی ایله سرحدده ،ایرا 
ینین لپ یاخی 
آچیق شکیلده پوزاراق ،باک 
یسینه امتیاز وئردی .دوغرودور ،اتحاد
شمالیندا »استاندارد اویل« خارجی کمپان 
ینین اعتراضیندان سونرا بو مقاوله لغو ائدیلدی (۱۳۱۶) ۱۹۳7 .نجی ایلده ایران
شورو 
یسینه امتیاز وئردی .بورادا دا
حکومتی یئنیدن شوروی ایله سرحدده آمریکا نفت کمپان 
ینین اعتراضی نتیجهسینده
مقصد شوروی ایله آمریکانی توققوشدورماق ایدی .اتحاد شورو 
بیر ایل سونرا بو مقاوله ده لغو ائدیلدی .بوتون بونلرا باخمایاراق (۱۳۱۸) ۱۹۳۹ ،نجو ایلده
یسینه امتیاز وئردی.
ینین جنوبوندا یئنیدن انگلیس ـ هلند نفت کمپان 
ایران حکومتی باک 
بوندا دا مقصد شوروی ایله انگلستانی اوز ـ اوزه قویماق ایدی .قید ائتمک لزمدیر کی،
ندا نفت امتیازی
ییه شمالی ایرا 
تلره امتیاز وئردیگی حالدا ،شورو 
ایران حکومتی دیگر دول 
تلر تصدیق ائدیر کی،
وئرمکدن امتناع ائدیب و امتناع ائتمکده دوام ائدیر .بوتون فاک 
ینین نفت منطقهلری
نی و شوروی ترکمنستان 
ییه ضربه وورماغا ،شوروی آذربایجا 
شورو 
نین
ینی مجبور ائدیر کی ،ایرا 
اوچون تهلکه تؤرتمگه حاضردیرلر .بو شرایط اتحاد شورو 
ندان
ینین شمالی ایرا 
صهلر 
طلی اولسون ،شوروی اوردو ح ّ
حاکم دایرهلرینه مناسبتده احتیا 
۱
چیخاریلماسینی تأخیره سالسین«.
ندان چیخارماق
قوامالسلطنهنین مارسین  ۱۰) ۲اسفند(نه قدر شوروی قشونون و ایرا 
جهدی باش توتمادی .مارسین  ۱۰) ۲اسفند(ده او ،هله کی مسکودا ،شوروی نظامی هیأتی
فون
نین شمال منطقهلرینده ایدی .فوریهنین  ۸) ۲۸اسفند(ده سفیر سادچیکو 
ایسه ایرا 
وئردیگی تذکاریه ایسه حادثهلرین ایرهلی دگیل ،گئری گئتدیگینه دللت ائدیردی .لکن
تلشدیرمک
نالملل رأیی ساک 
قوامل سرت دانیشیغا گئتمهسینه باخمایاراق ،گؤرونور ،بی 
اوچون شوروی کیچیک بیر آددیم آتدی .مارسین اّولینده ) ۹اسفند( آخشام مسکو رادیوسو
ندان چیخاریلماسی حقده شوروی
ینین مشهد ،شاهرود و سمنا 
نلر 
ایله شوروی قشو 
ینین
یس 
ینین تلقراف خبرگزار 
ینین قراری اعلن ائدیلدی .عین زماندا ،اتحاد شورو 
حکومت 
نین دیگر
معلوماتیندا دئییلیردی کی ،وضعّیت آیدینلشانا قدر شوروی اوردوسو ایرا 
منطقهلریندن چیخاریلجاقدیر ۲.بو معلوماتل تانیش اولدوقدان سونرا احمد قوام مارس
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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ینین  ۱۱) ۳اسفند(ده وزیر خارجة شوروی مولوتوفا کسکین بیر اعتراض یادداشتی
آی 
تدا دئییلیردی ۲۹» :ژانویه  ۸) ۱۹۴۲بهمن (۱۳۲۱نجی ایلده
تقدیم ائتدی .یادداش 
چطرفلی مقاولهیه گؤره،
ندا ایران ،شوروی و بؤیوک بریتانیا آراسیندا امضالنمیش او 
تهرا 
ندان چیخاریلماسی
نلرین  ۲مارس  ۱۰) ۱۹۴۶اسفند (۱۳۲۴نجی ایله قدر ایرا 
قشو 
نلری
مجبوری و مباحثهسیزدیر .بونا اویغون اولراق ،قید ائدیلن مّدتده انگلیس قشو 
نین بیر سیرا منطقهلرینده شوروی
ندان چیخاریلمیشدیر .اونا گؤره ایرا 
تمامیله ایرا 
ینین یوخاریدا گؤرسهدیلن مقاولهیه
ینین قالماسی بو مسأله ایله باغلی شورو 
نلر 
قشو 
تلرا ضّدیت تشکیل ائدیر .بوندان علوه ،شوروی
مناسبتده دفعهلرله اعلن ائتدیگی بیانا 
نین اساس قانونو و ایکی اؤلکه آراسیندا موجود اولن مقاوله
ینین قراری ایرا 
حکومت 
نلری اساس گؤتورهرک تأسف
کلری ایله ده ضّدیت تشکیل ائدیر .یوخاریدا دئییل 
عهدهلی 
ینین یوخاریدا آدی
سی ایله من مجبورم کی ،اؤز حکومتیم آدیندان شوروی حکومت 
حّ
یسیندن شوروی
نین بوتون اراض 
چکیلن قرارینا قارشی اعتراضیمی بیلدیرم .ایرا 
ینین تعجیلی اولراق چیخاریلماسی حقده موافق گؤستریشین وئریلمهسینی
نلر 
قشو 
۱
سیزدن خواهش ائدیرم« .بو یادداشتدان بیر گون سونرا قوامالسلطنه یئنی تذکاریه ایله
ییه تقدیم ائتدیگی
ینین  ۱۲) ۴اسفند(ده وزارت خارجة شورو 
چیخیش ائتدی .مارس آی 
ینین
مکتوبدا قوام اونون ،گویا ،شوروی ـ ایران مختلط نفت شرکتینه راضی اولماماس 
دوزگون یوزولمادیغینی بیلدیردی .او یازیردی کی ،من شفاهی صحبتده سیزه بیلدیردیم
نلرین چیخاریلماسی و آذربایجان مسألهسینده منی
کی ،اگر شوروی تعجیلی اولراق قشو 
مدافعه ائتسه ،منیم تهرانا قئییدندان سونرا یئترینجه وقتیم اولجاق کی ،بو شرکتین
نین تصویبینه وئریم .بوتون نفت
یلشدیریم و پارلما 
طلری راض 
یارادیلماسی اوچون شر 
یدیر .اگر امتیازلی رژیم یارانمازدان یاریم قرن
نین تصویبی ایله وئریلمهل 
امتیازلری پارلما 
شسه ،بو او دئمک دگیلدیر کی،
طلری ایله کیمهسه امتیاز وئریلمی 
اّول همین دورون شر 
یلیک سیاستی یئریدیریلیر .آذربایجان مسألهسی ایله
ییه قارشی آیری ـ سئچک 
شورو 
باغلی قوام کهنه فکرلرینی تکرار ائدهرک دئییردی» :من صمیمی اولراق بو ایالتین
نل ضّدیت تشکیل ائتمهین رفرملری حیاتا کئچیرمک
ینین آرزولدیغی ،اساس قانو 
یس 
اهال 
ینین منافعی دستگی ایله بو رفرملری
یدیر کی ،شوروی حکومت 
ایستهییرم .مقصد بلل 
تلیک شرایطینده کئچیرمک اولر« .قوامالسلطنه  ۴مارس )
تلیک ،صلح و ساک 
داخلی ثاب 
 ۱۲اسفند( تذکاریهسینده ده تأکیدله اساسلندیریردی کی ،شوروی اوردوسو تعجیلی
ینین صمصامالسلطنهنین بیاناتینا و
یدیر .شورو 
ندان چیخاریلمال 
اولراق ایرا 
کون یادداشتینا استناد ائتمهسینه توخوناراق قوام دئییردی :کی ،بو دولت
مشاورالمل 
یلیغینا قارشی چیخیش ائده بیلر۲7 .
ینین ایرانا مناسبتده زوراک 
خادملری تزار روسیهس 
ندا ساخلماق اوچون
ایل اّول ایرهلی سورولموش بو سندلر حاضردا شوروی قشونون و ایرا 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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اساس اول بیلمز.
شلر وکیلی جورج
مارسین  ۱۲) ۴اسفند(ده قوام آمریکانین مسکوداکی موقتی ای 
توزیر چوخ پیس
نل گؤروشدو .کئنان وزیر خارجهیه معلومات وئردی کی ،نخس 
کئنا 
شلر موّکیلینه بیلدیردی کی ،او ،مسکودا هئچ بیر
وضعّیتدهدیر .قوام آمریکا موقتی ای 
یلیقلی آنلشمایا نایل اول بیلمهدی .قوام دئدی کی ،بو آخشام سونونجو دفعه
قارش 
نله گؤروشهجک ،صاباح ایسه تهرانا دؤنمگه چالیشاجاق .صحبت زمانی قوامالسلطنه
استالی 
ندا قالماسینا قارشی
قید ائتدی کی ،استالین چوخ کوبوددور .او ،شوروی اوردوسونون ایرا 
ییه اعتراض یادداشتی تقدیم ائتدیگینی دئدی و آمریکانین هانسی
وزارت خارجة شورو 
ییه
ملر آتدیغی ایله ماراقلندی .کئنان یادداشتین مضمونونو سوروشدوقدا قوام شورو 
آددی 
سلرل
تقدیم ائتدیگی یادداشتین صورتینی اونا وئردی .قوام بیلمک ایستهدی کی ،اگر رو 
ینین یاردیمینا هانسی سوّیهده بئل باغلماق
یلیق الده اولونمازسا ،آمریکانین حکومت 
راض 
کلرینه
اولر .جورج کئنان جواب وئردی کی ،آمریکا سازمان ملل عضوی کیمی اؤز عهدهلی 
تده
جّدی یاناشیر .اگر بو مسأله یا ایران ،یا دا دیگر بیر اؤلکه طرفیندن یئنیدن شورای امنّی 
قالدیریلسا ،آمریکا مسألهنین سازمان ملل نظامنامهسینه اویغون حّلی اوچون آخره قدر
یلیغا
نله اولجاق صحبتین یاخش 
چالیشاجاقدیر .عین زماندا ،کئنان سون گؤروشده استالی 
کلیک باش وئرسه،
دوغرو دگیشهجگی احتمالینی دا ممکن سایدی .اگر بئله بیر دگیشی 
نله سونونجو
تلندیرسین .لکن قوامالسلطنه استالی 
قوامدان خواهش ائتدی کی ،اونو معلوما 
کلیگین اولجاغی احتمالینا اینانمادیغینی ،مسکودا قالماغین
گؤروشده بئله بیر دگیشی 
۲
تسیز اولدوغونو بیلدیردی.
اهمی 
ییه داها ایکی
توزیری وزارت خارجةشورو 
نین نخس 
مارسین  ۱۳) 5اسفند(ده ایرا 
تلیک
للشماسیندان ناراح 
ینین فّعا 
ندا شورو 
تدا گیل 
یادداشت وئردی .هر ایکی یادداش 
یدان
ندان چیخاریلماسی گؤزلهنیلدیگی حالدا ،باک 
ینین ایرا 
نلر 
افاده ائدیلیر .شوروی قشو 
بندرشاه استقامتینه بیر گمی اوردو گؤندریلمهسینی احمد قوام هئچ جور باشا
نین قوامالسلطنهنین
ینین  ۱۳) 5اسفند(ده استالی 
دوشمهدیگینی بیلدیردی .مارس آی 
ینین سونونجو
قلر 
تلر مسکو دانیشی 
شرفینه وئردیگی ضیافتی نظره آلماساق ،بو یادداش 
نداکی سفیری حسین علء
نین واشینقتو 
دیپلوماتیک سندلری ایدی .ائله همین گون ایرا 
ینین
نلر 
تلری بارهده وزیر خارجه بیرنسه معلومات وئردی و شوروی قشو 
قوامین یادداش 
قلر بوتؤولوکده اوغورسوز
کلیک گؤرستمکی خواهش ائتدی .دانیشی 
چیخاریلماسینا کم 
کئچدی ،احمد قوامین مسکو مأموریتی افلسا اوغرادی .هئچ بیر مسألهده شوروی ایله ایران
ینین آدامی
توزیرین ـ شورو 
یلیق الده ائدیلمهدی .یئنی سئچیلمیش نخس 
آراسیندا راض 
یبوش قئییتماسی سون درجه چتین ایدی.
کیمی حاکمّیته گلن قوامالسلطنهنین ـ تهرانا ال 
لکن سون آندا قوام مسکودان امیدله قئییتدی .بو امیدی اونا استالین وئردی.
۱

تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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ینین هئچ بیر
فل مذاکرهلر 
ینین  ۱۳) 5اسفند(دهکی ضیافتده قوام مولوتو 
مارس آی 
تلندی .استالین ایسه گولومسهرک اونا دئدی:
نتیجه وئرمهمهسیندن استالینه شکای 
» ایندی سن منیم وضعّیتیمی یاخشی آنلییرسان .من چوخ سرت آدام کیمی تانینیرام،
لکن مولوتوف بیزیم دستهده ان سرت آدامدیر .بو وضعّیتده ،البته ،من چالیشیرام کی،
سیزین آرانیزدا واسطهچی اولوم .امیدوارم کی ،منیم سفیریم تهرانا یئتیشنده او ،سیزین
نین بو سؤزلری احمد قواما بؤیوک امید
اوچون بیر نئجه یاخشی خبر گتیرسین« ۱.استالی 
نداکی
وئردی و دوغرودان دا اونون مسکودان آپاردیغی بو امید ،چوخ کئچمهدی کی ،ایرا 
مسألهلرین حّلینه جّدی شکیلده تأثیر گؤرستدی .تهرانا قئییتدیقدان سونرا »ایران ما«
نین احمد قوامین شرفینه وئردیگی
ینین سردبیری جهانگیر تفصلی استالی 
روزنامهس 
یسی
ینین باشچ 
ضیافت حّقینده یازیردی» :مسکودان یول دوشمزدن اّول نماینده هیأت 
احمد قوام معلومات وئردی کی ،بیزیم نماینده هیأتینی ژنرالیسم استالین کرمیلنه اؤز
ینین ۱۳) 5
قبولونا دعوت ائدیر .بیز بو گؤروشه حاضرلشماغا باشلدیق .مارس آی 
نین یانینا ـ کرملینه یول
اسفند(ده آخشام ساعت  5ده مسکوداکی ایران سفارتیندن استالی 
یلییر
مدا بیزی روس افسرلری دوستجاسینا قارش 
یسینده هر آددی 
دوشدوک .کرملین اراض 
یلر .هامی قبولون کئچیریلهجگی سالونا توپلشمیشدی .بیر زمان سونرا
و سلملییرد 
استالین ،مولوتوف ،میکویان و دیگرلری سالونا داخل اولدو .ژنرالیسم استالین بیزیم نماینده
ینین دّقتی استالینه
شلرینی سلملدی .ایران نمایندهلر 
هیأتینی و اؤز سلحدا 
یؤنهلمیشدی .اونون سیماسیندا چوخ ساکت و خیرخواه بیر آدامی گؤردوک .اونون
للرینا هم آتا ،هم ده یولداش کیمی یاناشماق
تلرینده ان سجّیهوی جهت اؤز مارشا 
حرک 
نین بیر نئجه دفعه کنارا
ایدی«» .ایران ما« روزنامهسی قبولون بوتون جزئیاتین ،استالی 
ینین
ینین آیری ـ آیری عضولر 
کبهتک صحبتینی ،ایران نماینده هیأت 
چکیلیب قوامل ت 
فل ،مارشال سئمیون
ینین رئیسی ،اوردو ژنرالی آلئکسئی آنتونو 
شوروی اوردوسو ستاد 
۲
قلرینی تصویر ائتمیشدی.
بودیونی ایله دانیشی 
نالملل وضعّیتده
ندان چیخمادیغیندان بی 
ینین  ۱۰) ۲اسفند(ده شوروی ایرا 
مارس آی 
للری آرتدی .شوروی ـ آمریکا قارشی دورماسی آچیق کاراکتر آلماغا
نلیک می 
گرگی 
ینین  ۱۳) 5اسفند(ده وزیر خارجه بیرنس
باشلدی .احمد قوام هله مسکودا ایکن مارس آی 
ینین
ییه یادداشت وئردی .یادداشتین قیسا مضمونی بئله ایدی» :ایران حکومت 
اتحاد شورو 
اعتراضینا ۲۹ ،ژانویه  ۱۹۴۲نجی ایل ) ۸بهمن  (۱۳۲۱انگلیس ـ شوروی ـ ایران
نلرین
ینین  ۲۹نوامبر ) ۸آذر( بیاناتینا )قشو 
ینین  5نجی بندینه ،شوروی جکومت 
مقاولهس 
نون تسلیم اولماسیندان ان گئج  ۶آی سونرا چیخاریلماسی بارهده( باخمایاراق،
ژاپو 
ندا ساخلماقدا دوام
شوروی حکومتی مارسین  ۲۹) ۲۰اسفند(دن سونرا دا قشونون و ایرا 
ینین
لین شورای امنّیت 
ائدیر .عین زماندا ،آمریکا حکومتی بو مسألهنین سازمان مل 
 ۱ـ . N.S.Fatemi. Oil Diplomacy. Powderkeg in Iran, p. 29۴
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ینین نظرینه چاتدیریر.
یلیق وئردیگینی شورو 
آخرینجی اجلسیندا مذاکره اولونماسینا راض 
کلرینه عمل ائدهجکدیر« .مارس
آمریکا حکومتی اینانیر کی ،شوروی حکومتی عهدهلی 
شلر وکیلی جورج کئنان وزیر
ینین  ۱۴) ۶اسفند( دا آمریکانین مسکوداکی موقتی ای 
آی 
ندان چیخاریلماسینی طلب ائدن
ینین آذربایجا 
نلر 
سین شوروی قشو 
خارجه بیرن 
سین یادداشتینی
ینین وزیر خارجهسی مولوتوفا تسلیم ائتدی ۱.بیرن 
یادداشتینی شورو 
مولوتوفا چاتدیراندان سونرا ،ائله همین گون مارسین  ۱۴) ۶اسفند(دا جورج کئنان هله کی
مسکودا اولن قوامالسلطنهنی آمریکا سفارتینه چاغیریب ،اونو وزارت خارجهنین ۳۹7
نومرهلی یادداشتی ایله تانیش ائتدی .کئنان وزیر خارجهیه یازیردی کی ،قوام بو یادداشتا
سالعمل نشان وئرمهدی .آمریکا سفارتیندهکی گؤروشده قوام جورج کئنانی
هئچ بیر عک 
ینین شوروی طرفیندن تقدیم ائدیلن سون روایتی ایله
شوروی ـ ایران رسمی تذکاریهس 
یلیق وئرمهدیگینی قید ائتدی .رسمی تذکاریهده دوستلوق
تانیش ائدیب ،هله بو سنده راض 
ینین تعیین ائدیلمهسی
ندا یئنی شوروی سفیر 
و قارداشلیغا دایر عمومی فکرلر و تهرا 
حّقینده مدعالر وار ایدی ۲.بیر قدر ترّددلردن سونرا قوام شوروی پایتختینده ایکی هفته
قلرین یئکونی بارهده شوروی ـ ایران بیرگه تذکاریهسینی
آپاریلن نتیجهسیز دانیشی 
ییا یول دوشدو .مسکوشهرینی ترک ائدرکن او،
امضالدی و مارسین  ۱5) 7اسفند(ده باک 
طّیاره میدانیندا قیسا بیاناتل چیخیش ائدیب دئدی» :مسکودان گئدرکن اینانیرام کی،
ل ائدیلهجک ،دوستلوغوموز داها دا
قلر ان یاخین زماندا ح ّ
بوتون آنلشیلمازلی 
تلری
ملهنهجک و آرامیزدا ایستهدیگیمیز کیمی صمیمی دوستلوق مناسب 
محک 
یاراناجاقدیر«.
صلری آذربایجان
توزیرینی و اونو مشایعت ائدن شخ 
باکی طّیاره میدانیندا ایران نخس 
ینین مدیری
ییئف و وزارتخانانین پروتوکول شعبهس 
ینین وزیر خارجهسی عل 
شورو 
قلر اوپرا تئاتریندا »لیلی و
یلر .مارسین  ۱۶) ۸اسفند( ده ایرانلی قونا 
یلد 
اوروجوف قارش 
قلر
یلر .فاصله زمانی چای میزی ارخهسیندا قوام و دیگر قونا 
مجنون« اوپراسینا باخد 
ینین مدنّیت ،اینجه صنعت و صنایع ساحهسینده اوغورلری ایله ماراقلنیر،
آذربایجان شورو 
یسی حّقینده سوروشوردولر .قوام و نماینده
ملر آکادم 
بلرین سایی ،عل 
عالی و اورتا مکت 
ینین دیگر عضولری داها چوخ شوروی آذربایجانی نفت صنایعی ،نفت صنایعینده امهک
هیأت 
محصولدارلیغی ،کارگرلرین اقتصادی تأمیناتی و اونلرین مدنی ـ معیشت شرایطی ایله
ینین  ۱7) ۹اسفند(دا هاوا شرایطی پیس اولدوغو اوچون ایران هیأتی
ماراقلندی .مارس آی 
یداکی ایران
ییئف و اوروجوف باک 
قلر ،همچنین عل 
تهرانا اوچا بیلمهدی .همین گون قونا 
یداکی باش کنسولو مجیدی احمد قواما
نین باک 
یلر .ایرا 
للوغونا دعوت ائدیلد 
کنسو 
شلر
یداکی موقتی ای 
ینین باک 
ینین خصوصی خدمت دبیرخاناس 
معلومات وئردی کی ،شورو 
للوق بلواسطه آذربایجان شوروی وزارت
شکنسو 
ادارهسی لغو ائدیلیب و بوندان سونرا با 
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توزیر بونو بگندی.
خارجهسی ایله علقهده اولجاقدیر .نخس 
ینین عضوی دکترشفق بیلدیردی کی،
شوروی نمایندهلری ایله صحبتده ایران هیأت 
یسا بیر بؤیوک و گوجلو دولته سؤیکنمگه مجبوردور .منیم
ایرانا ارخه لزمدیر ،او ،هانس 
یلیکده شوروی،
نین ان یاخشی ارخهسی شوروی اول بیلر .عموم 
فکریمجه ،بو مسألهده ایرا 
او جملهدن آذربایجان شوروی تکجه ایران آذربایجانی ایله دگیل ،فرق قویمادان بوتون ایران
قلر
یدیر .آخشام قوامالسلطنه و دیگر قونا 
قلری ایله مدنی و دیگر علقهلر قورمال 
خل 
ینین کنسرتینه
آذربایجان دولت فیلرمونیاسیندا آذربایجان ماهنی و رقص اوستادلر 
یدا
یلر .سفر زمانی قوامی مشایعت ائدن آذربایجان وزیر خارجهسی یازیردی کی ،باک 
باخد 
قلری بارهده بیر
ینین دیگر عضولری مسکو دانیشی 
قلری مّدتده قوام و نماینده هیأت 
اولدو 
۱
ینین  ۱۸) ۱۰اسفند( سحر ایران هیأتی تهرانا یول دوشدو.
یلر .مارس آی 
کلمه ده دئمهد 
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اون ایکینجی فصل

ندا شوروی ـ آمریکا ـ انگلیس
ایرا 
ینین گوجلنمهسی
یدورماس 
قارش 
و
 ۱۳۲۴) ۱۹۴۶ـ  (۱۳۲۵نجی ایل آذربایجان بحرانی
ندا و بوتون دنیادا حادثهلرین گرگین کاراکتر آلدیغی مارس
نهایت ،جنوبی آذربایجا 
) اسفند( آیی یئتیشدی .ایستی محاربه آب و هواسی تدریجًا سویوماغا باشلدی .محاربه
ضلندی .تاریخی
دوروندهکی قارشیلیقلی امکداشلیق قارشیلیقلی اتهاملرا عو 
یدورما مرحلهسی حقیقی
نمّدتلی قارش 
طرفداشلیقدان تاریخی رقابته دوغرو اوزو 
کلیگه چئوریلدی ۴5 .ایل دنیانی اضطرابدا ساخلیان سویوق محاربه باشلندی.
کئرچ 
نلرده تبریزده آمریکا کنسولو ایشلهمیش روبرت روسو اون ایل سونرا »میدل
همین گو 
ایست« ژورنالیندا چاپ اولونموش »آذربایجان اوغروندا دؤیوش «۱۹۴۶ ،آدلی مقالهسینی
بو سؤزلرله باشلییردی» :اطمینانل دئمک اولر کی ،سویوق محاربه )جنگ سرد( ۱۹۴۶
ینین  ۱۳) ۴اسفند  (۱۳۲۴ده باشلنمیشدیر .همین گون  ۱5زرهلی
نجی ایلین مارس آی 
نداکی ،ایالتینه داخل اولموش و ایران ـ تورکیه سرحدینی
شوروی تیپی شمالغربی ایرا 
یلمگه باشلمیشدی .عین سایدا و عین کیفیتده شوروی اوردوسو
توتاراق مرکزه دوغرو ایرهل 
نلشمیشدی .بو آغیر زرهلی
بلغارستان استقامتیندن تورکیهنین اوروپا سرحدلرینه یاخی 
قلرله ،یونان ،آذربایجان ،ایران
تلر آنکارا و تهران اوزهرینه دیپلوماتیک تضیی 
حرک 
شلرل مشایعت ائدیلمگه باشلمیشدی.
ندا اغتشا 
نی 
کردستا 
ینین هجوملری ایکی فضادا باش وئردی .بیرینجی فضادا تورکیهنین رام
شورو 
سین نفت
ینین ،سوئزین و خلیج فار 
ائدیلمهسی و نتیجهده مدیترانه دنیزی ساحل 
نلشدیریلماسی
نین یاخی 
ینین( اله کئچیریلمهسی و هندوستا 
نلر 
ینین ) معد 
قلر 
یاتا 
نین هدف کیمی
نظرده توتولوردی .بو پلن باش توتمادیقدا ،شوروی باهار آییندا ایرا 
گؤتورولدوگی ایکینجی مرحلهیه کئچمگه قرار وئردی .هر ایکی مرحلهده آذربایجانا هجوم
یلیق عملیات ایله مشایعت اولونوردو .بیر
نلرا داخل ائدیلمیشدی و بو ۹ ،آ 
بو پل 
۲
گوللـهنین ده آتیلماماسینا باخمایاراق آذربایجان اوغروندا دؤیوش بانکئر تپهسی ۱،بال ران،
شلری کیمی علمتدار اولموشدور .بو حادثهلر ایندیه کیمی سویوق
مارن ساحلی ۳دؤیو 
سلرله ووروشما .بو دؤیوشده با اینکه
 ۱775 - ۱نجی ایلده آمریکادا استقلل دؤیوشو زمانی انگلی 
یلر.
تلری او قدر ایدی کی ،محاربهنی ادامه وئره بیلمهد 
یلر آّما تلفا 
سلر دؤیوشو قازاند 
انگلی 
یلر و جنوبلولر
لل 
للرده ایکی دؤیوش( شما 
شلرینده ) ۱۸۸۱و  ۱۸۸۲نجی ای 
 - ۲انفصال دؤیو 
یلر مغلوب
لل 
یسینده شما 
آراسیندا جنوبلولرین پایتختی ریچموندو تصّرف ائتمک اوچون محاربه .هر ایک 
یلر.
اولدولر و ریچموندی آل بیلمهد 
ن قشونونون پاریسی فتح ائتمک اوچون هجومونون بوشا
 - ۳بیرینجی دنیا محاربهسینده آلما 
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تلرین و
یدیر .اساس تاریخی فاک 
محاربهنین آن آز باشا دوشولن و تدقیق اولونان حادثهلر 
کلری هله
حادثهلرین معلوم اولماسینا باخمایاراق ،مسألهنین استراتژی و تاکتیکی اینجهلی 
۴
ده آراشدیریلمامیش قالیر«.
نالملل
 ۱۹۴۶نجی ایلین مارسین  ۱۱) ۲اسفند (۱۳۲۴ده همین دورون بی 
للردا اونون حّقینده
ینین مهم حادثهسی کیمی تاریخه دوشدو .بیر سیرا حا 
تلر 
مناسب 
یلر .محض مارسین  ۱۱) ۲اسفند(ده بؤیوک اوچلوگون
معجزهلی گون کیمی ده دانیشیرد 
کلره
نالملل عهدهلی 
قل رینا سونونجو نقطه قویولدو .شوروی بی 
محاربه دوروندهکی امکداشلی 
ندان چیخارمالی ایدی .لکن خبرگزاری
اویغون اولراق همین گون اؤز قشونون و ایرا 
ندان
سین یایدیغی معلوماتدا اساسًا شوروی یالنیز اؤز قشونون و مشهد ،شاهرود و سمنا 
تا 
نین دیگر
نلشانا قدر قیزیل اوردونو ایرا 
چاغیریر ،ائله بو معلوماتدا وضعّیت آیدی 
منطقهلرینده ساخلماغینی بیلدیریردی .تبریزدهکی آمریکا کنسولو روبرت روسونون
نلشدیقجا
کائتمه گونو یاخی 
تعبیرینجه دئسهک ،مارسین  ۱۱) ۲اسفند(سی اولن تر 
تلری دا اؤزلری کیمی
شوروی طرفیندن هئچ بیر حرکت یوخ ایدی و همین گون آ 
یلر .لکن مارسین ۱۲) ۳
یاخشی یوخویا گئتمیش شوروی اؤز یئرلرینده قالماقدا اید 
اسفند( ده تبریزده یئرلشن شوروی گؤزلهنیلمهدن شهری ترک ائتمگه باشلدی .ایلک آندا
نلشدیرا
یلر و نه باش وئردیگینی آیدی 
تلر چاشباش قالمیشد 
تبریزدهکی دیپلوماتیک هیأ 
یلر .یالنیز بیر شئی آیدین ایدی کی ،جنگی حاضرلیق وضعّیتینده حرکته باشلیان
بیلمیرد 
صهلری شوروی سرحدلرینه طرف گئتمیر .وضعّیتی دّقتله ایزلهین روسو شوروی
اوردو ح ّ
ینین حرکتی ایله باغلی آمریکانین وزیر خارجهسینه گؤندردیگی هیجانلی و سون
نلر 
قشو 
درجه مخفی تلقرامیندا یازیردی» :شوروی آغیر ادواتی مارسین  ۱۲) ۳اسفند(ده ۴5۰
یوک ماشینیندان عبارت اولماقل تبریزدن تهران استقامتینه چیخمیشدیر .همین استقامتده
نآبادا چاتمیشدیر .تام تجهیز
همین گون سحر تئزدن  ۲۰تانک و  ۱۰۰یوک ماشینی بستا 
ائدیلمیش ایکی توپخانا دستهسی بو گون تبریزدن مرند استقامتینه چیخمیشدیر .اونلرین
کلری معلوم دگیل .همچنین
کلری ،یا دا جلفایا گئدهج 
خوی ،رضائیه ،یاخود ماکویا دؤنهج 
تلرا
تلرده تورکیه استقامتینده جنگی عملیا 
مهاباددان خبر وئریلیر کی ،کردلر یاخین وق 
ینین توپلنماسی و
صهلر 
قلر .ایکی گون اّول عراق سرحدینده شوروی سوار ح ّ
باشلیاجا 
مراغا یول قوغشاغی استقامتینده حرکت ائدن  ۹شوروی تانکی بارهده کشفّیات
تلری آلیندی« .عین زماندا ،روسو بیرنسه بیلدیریردی کی ،مارسین ۱۲) ۳
معلوما 
۱
اسفند( دن باشلیاراق شوروی سرحدلریندن تبریزه شوروی نظامی قّوهلری گتیریلیر.
ننین گتیریلمهسیندن تهران رسمی مقاملر بیر قدر گئج
تبریزه یئنی شوروی قّوهلری 
خبر توتدولر .اصلینده ،اونلر  ۲مارس ) ۱۱اسفند( عرفهسینده اؤلکهدن چیخماسی
چیخماسی.
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صهلری ایله دولدورماغی
نلرینی ایران اوردو ح ّ
گؤزلهنیلن شوروی اوردوسونون پادگا 
سلوق
نین ایری شهرلرینده وضعّیتی ایزلهین جاسو 
یلر .آذربایجا 
پلنلشدیرمیشد 
یلر .زنجان پستخاناسیندا تهرانا عنوانلنمیش » ۶۳۹نومرهلی
مرکزلری یارادیرد 
یسینده یالنیز آغ ورق وار ایدی .لکن
گین مکتوبی اله کئچمیشدی .مکتوبون ایچر 
سرهن 
یوخلما زمانی همین آغ ورقده بو سؤزلرین یازیلدیغی معّین ائدیلمیشدی» :زنجانا ساغ ـ
ندا وضعّیت
سلمت چاتدیم ،هئچ کس منی تانیمادی .من چوخ مهارتله پردهلنمیشم .زنجا 
ییه عذاب
تلر ،اهال 
یدیر .اهالی آجیندان اؤلمک تهلکهسیندهدیر .قولدور دموکرا 
آجیناجاقل 
بلر.
بلر و قیمتلی اشیالری گؤتورو 
وئریرلر .اونلر بیر نئچه خانین ائوینده آختاریش آپاری 
تاجرلردن و دیگر امکانلی آداملردان بؤیوک حجمده مالیات طلب ائدیرلر .ایکی گون اّول
یسی
تلرین بؤیوک سلحلی دستهسی گلیب .لکن اونلرین هام 
میانادان زنجانا دموکرا 
ینین قاباغیندا دایانا بیلمز.
نین بیر سرباز 
تهرا 
ینین داخلی وضعّیتی محکم دگیل .کیچیک سایدا سلحلی آداملر
دموکرات فرقهس 
دستهسی بس ائدیر کی ،بیز بو فرقهنی بوتؤولوکده محو ائدهک .سیزین گؤستریشینیزی
ندان
گؤزلهییریک .سرهنگ  ۱.«۶۹۳عین زماندا ،مارسین  ۱۲) ۳اسفند(ده تلقرافل تهرا 
نلوگو بارهده
ینین ممک 
سورغی ) سوآل( گؤندریلمیشدی کی ،زنجانا طّیارهلرین ائنمهس 
تعجیلی معلومات وئریلسین .ائله همین گون ایران جنگی حاضرلیغی آذربایجان خلق
یسی ایله علقهیه گیرمگه جهد
ینین شخصی تلقرافچ 
قوشونو حاضرلیغی و پیشهور 
گؤرستمیشدی .لکن تبریزدن اونلرا رّد جوابی وئریلمیشدی .بوندان سونرا اونلر تبریز
ینین شهردن چیخیب ـ چیخماماسینی،
نلر 
یسیندان روس قشو 
ینین تلقرافچ 
پستخاناس 
یلر.
شلرین )تظاهراتین( باشلنیب ـ باشلنماماسینی اؤیرنمک ایستهمیشد 
تبریزده نمای 
تلقرافچی جواب وئرمیشدی کی ،دموکراتیک حکومتین اجازهسی اولمادان هئچ نه دئیه
ندا قالماسی بارهده قرارین اعلن ائدیلمهسی
ینین آذربایجا 
نلر 
بیلمز .شوروی قشو 
ینین احوال ـ روحیهسینی یوکسلتمیشدی .ایران
ینین خصوصیله یوخسول طبقهس 
اهال 
ینین گتیریلمهسی
توزیری هله مسکودا ایکن جنوبی آذربایجانا علوه شوروی ادوات 
نخس 
ملر آتماغا سوق ائتمیشدی .مارسین  ۱۳) ۴اسفند(ده داها
تلری داها قطعی آددی 
دموکرا 
 ۴۶عدد »ت ـ  «۳۴تانکی دمیر یول واسطهسی ایله تبریزه گتیریلدی .آمریکا و بریتانیانین
ینین هله
دیپلوماتیک ،نظامی و کشفّیات ادارهلری تبریزه گتیریلن شوروی جنگی تجهیزات 
نلشدیریر ،الده
دمیر یولوندا ایکن شکلینی چکیر )عکسینی سالیر( ،اونون سایینی معّی 
یلر .فوریه
تلری واشینقتونا ،لندنه و تهرانا گؤندریرد 
ائدیلمیش نظامی کاراکترلی معلوما 
ینین  ۶) ۲۶اسفند( دان باشلیاراق تبریزده آمریکا کنسولخاناسینا گؤندریلن آیلیق
آی 
جلری بیردن ـ بیره بئش دفعهیه قدر آرتیریلمیشدی .مارس آیی اوچون روسو
خر 
کنسولخانانین ایشینی سازمان وئرمک اوچون  ۲۴۰مین ریال پول آلمیشدی .حالبوکی
ینین
یلردا بو وسایط ثابت اولراق  5۰مین ریال اولموشدو .شوروی آذربایجان 
اّولکی آ 
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امنّیت وزیری یئمئلیانوف بئله احتمال وئریردی کی ،آمریکا کنسولخاناسی اوچون گؤندریلن
شلرینی
وسایطین بیردن ـ بیره بئله کسکین آرتیمی روسونون کشفّیات ای 
ینین
نلر 
گنیشلندیرمهسی ایله باغلی ایدی.آذربایجان خصوصی خدمت اورقا 
) جاسوسلوغون( الده ائتدیگی بو معلوماتی میرجعفر باقروف اؤز نوبهسینده استالین و
۱
مولوتوفا دا چاتدیرمیشدی.
نلرینده )اسفندین اورتالریندا( تبریزده بئله شایعه یاییلمیشدی
مارسین ایلک گو 
کی ،ایران حکومتی تیکان تپه و زنجان استقامتیندن آذربایجانا هجوم ائتمک اوچون
نآباد ،همدان و بیجارا بؤیوک نظامی قّوهلر گؤندریب .حّتی ساققیزدا توپلنان ایران
سلطا 
اوردوسونون سایینی  ۳۰مینه چاتدیغی بیلدیریلیردی.
ینین
یسی« شورو 
ینین  ۱۳) ۴اسفند(ده مهابادداکی »کرد جمهور 
مارس آی 
یلرینده یاشایان کردلر اوزهرینده مختارّیته مالک
تعلیماتی اوزره تورکیهنین حنوب اراض 
یسی مارسین ایلک
یلر .حّتی گرجستان شوروی جمهور 
قلرینی اعلن ائتد 
اولدو 
یلرینه ،ترابوزان بندری ده
نلرینده )اسفندین اورتالریندا( تورکیهنین شمالشرق اراض 
گو 
داخل اولماقل قره دنیز ساحلی منطقهلرینه اولن اّدعالرینا رسمی کاراکتر وئردی.
ینین گوجلندیریلمهسی زمینهسینده
صهلر 
تورکیهنین هر ایکی جناحیندا شوروی اوردو ح ّ
ینین ایلک
قلر کسکین کاراکتر آلدی .مارس آی 
آنکارایا قارشی دیپلوماتیک تضیی 
نلرینده ) اسفندین اورتالری( بوسفور و داردانئل بوغازلریندا مختلف امتیازلرین
گو 
ییه وئریلمهسی بارهده شوروی اّدعالری مختلف هده ـ
نین شورو 
آلینماسی ،قارص و اردها 
قورخو ،شانتاژ و دیگر فرملردا آچیقلنماغا باشلدی.
ینین
ینین  ۱۳) ۴اسفند(ده آمریکا رئیس جمهوری هاری ترومن شورو 
مارس آی 
ندا یئریتدیگی سیاستی مذاکره ائتمک اوچون وزیر
ندا و تورکیهده ،او جملهدن آذربایجا 
ایرا 
ییه مسألهنی
خارجه بیرنسی قبول ائتدی .او ،وزیر خارجهیه تعلیمات وئردی کی ،شورو 
نلشدیرماق اوچون استالینه مکتوب گؤندرسین .رئیس جمهورون تعلیماتینا اویغون
آیدی 
اولراق مارسین  ۱۴) 5اسفند(ده بیرنس مسکووا یادداشت گؤندردی .بیر گون سونرا
واشینقتونون یادداشتی مسکووا تقدیم ائدیلدی .بو یادداشتا شوروی رسمی اولراق جواب
قلرین اساس
ییه قارشی باشلنان تضیی 
وئرمهدی و عوضینده ترومنی اتحاد شورو 
یسی کیمی گناهلندیریردی .بونونل علقهدار ترومن قید ائدیردی کی ،سن دئمه،
تشکیلتچ 
سلر اهمّیتینی ایتیرمیش
دوستونون اولدوقجا گوجلو اولماغینی گؤرمک ایستهمهینده رو 
ینین مسألهنی بئله قویماسی مارسین ۱۴) 5
کهنه اویونا ال آتیرلر ۲.گؤرونور ،شورو 
لین مشهور فولتون نطقی رئیس
توزیری چرچی 
اسفند(ده بریتانیانین کئچمیش نخس 
لین میسوری ایالتیندهکی فولتون
جمهورون حضوروندا ائتمهسی ایله باغلی ایدی .چرچی 
نلیق گتیردی.
شهرینده ،وست مینستر کالجیندهکی مشهور نطقی چوخ مسألهلره آیدی 
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چرچیل تکلیف ائتدی کی ،آتوم سلحی اوزهرینده غربین انحصاری بوتون واسطهلرله
یدیر .او دئییردی» :آتوم بومبونون یارادیلماسی حّقینده معلوماتین ،اصول و
قورونمال 
خاممالین حاضردا اساسًا آمریکانین الینده اولماسی نتیجهسینده دنیانین هر هانسی
اؤلکهسینده هئچ بیر آدامین یوخوسونا حرام قاتیلمیر .من بئله دوشونورم کی ،حاضردا
تلرین،
وضعّیت دگیشمیش اولسایدی و بو دهشتلی معلومات هر هانسی بیر کمونیست دول 
ینین الینده اولسئیدی بیز راحت یاتا بیلمزدیک« .چرچیل
تلر 
یاخود یئنی فاشیست دول 
للی اؤلکهلرین ،ایلک
بلیگینه قارشی انگلیس دی 
تکلیف ائدیردی کی ،کمونیست زیادهطل 
نلرادک
یدی .او دئدی» :هله بو یاخی 
نوبهده آمریکا و بؤیوک بریتانیانین اتحادی یارادیلمال 
ینین و اونون
قلرا کؤلگه دوشموشدور .روسیة شورو 
قلرین غلبهسی ایله نورلنان تورپا 
متف 
قلرینا و یا
ینین یاخین گلهجکده نه ائتمک نّیتینده اولدو 
نالملل کمونیست تشکیلت 
بی 
ینین نه کیمی سرحده گلیب چیخاجاغینی،
للر 
یلیق و غصبکارلیق می 
اونلرین استیلچ 
اگر دوغرودان دا بئله بیر سرحد نظرده توتولموشسا ،اونو هئچ کیم بیلمیر« .دنیادا
یارانمیش وضعّیتی تحلیل ائدهرک چرچیل بئله بیر نتیجهیه گلیردی» :بالتیک دنیزی
یدن باشلیاراق آدریاتیک دنیزی ساحلینده تریسته قدر اوروپا قطعهسی
ساحلینده استون 
ینین بوتون
تلر 
اوزهرینده دمیر پرده بورونموشدور .مرکزی و شرقی اوروپانین قدیم دول 
طین او تاییندا ساخلنیلیر .ورشو ،برلین ،پراق ،وین ،بوداپست ،بئلقراد،
خزینهلری بو خ ّ
بوخارست ،صوفیه ـ بوتون بو مشهور شهرلر و همین منطقهلرده یاشایان اهالی شوروی تأثیر
ینین تأثیرینه تابع اولماقل برابر ،مسکوون
دایرهسینده اولوب ،بو و یا دیگر شکیلده شورو 
عدیرلر ...تورکیه و ایران ،اونلردان ائدیلن
گئتدیکجه آرتان نظارتینه ده خیلی درجهده تاب 
ینین گؤرستدیگی تضییق نتیجهسینده چوخ تشویشه و هیجانا
بلر و مسکو حکومت 
طل 
ینین سونوندا چرچیل اؤز فکرینی بئله یئکونلشدیردی» :من
دوموشدولر« .فولتون نطق 
اینانمیرام کی ،روسیة شوروی محاربه ایستهییر .او ،محاربهنین بهرهلرینی درمک و اؤز
گوجوندن غیرمحدود درجهده استفاده ائدیب ،اؤز نظریهلرینی گنیش یایماق ایستهییر...
فلیگه هر شئیدن آز حرمت ائدیرلر.
سلر هر شئیدن چوخ گوجو سئویرلر و نظامی ضعی 
رو 
بونا گؤره قّوهلر آراسینداکی موازنه حّقیندهکی کهنه نظریهمیز یارارلی دگیلدیر .بیز ،گوج
تسیز اوستونلوگه بئل باغلیا بیلمهریک ،چونکی بو ،قّوهلری سیناقدان
ساحهسینده اهمّی 
۱
چیخارماغا تحریک ائدن بیر سبب اولر« .تبریزدهکی آمریکا کنسولو روسو »آذربایجان
لین فولتون
اوغروندا دؤیوش ـ  «۱۹۴۶مقالهسینده حقلی اولراق یازیردی کی ،چرچی 
نین محاصرهسی
چیخیشی زمانی هله چکوسلواکی تسلیم اولمامیشدی ،برلی 
نین دگیشدیریلمهسینه ده هله چوخ
باشلنمامیشدی ،خفّیهلرین محکمهسینه و چی 
قالیردی» .حّتی دمیر پرده اصطلحی ده وینیسون چرچیل طرفیندن آذربایجان
ینین آراسیندا دئییلمیشدی«.
مسألهس 
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لین فولتون نطقی ایله باغلی »چرچیل قیلینج اوینادیر« آدلی
» پراودا« غزئتی چرچی 
یلیک نمایش ائتدیرن استالین
نل 
شلرا قارشی تمکی 
باش مقاله درج ائتدی و بو تیپلی چیخ 
للرینا جواب وئردی .استالین قید ائدیردی کی ،بو نطق تهلکهلی
ینین سوآ 
» پراودا« مخبر 
تلر آراسیندا عداوت توخومی سپیب اونلرین
مدیر و بوندان مقصد متفق دول 
بیر آددی 
ینین یوکسهلیشینی قانونااویغون
نلشدیرمکدیر .دنیا کمونیست حرکات 
شلیغینی چتی 
امکدا 
پروسه کیمی تقدیم ائدن استالین خبردارلیق ائدیردی کی ،بیرینجی دنیا محاربهسیندن
لین سیاستی تام
ییه » ۱۴دولتین یوروشو«نو سازمان وئرن چرچی 
سونرا روسیة شورو 
مغلوبیتله نتیجهلندی » .ایکینجی دنیا محاربهسیندن سونرا »شرقی اوروپا«یا قارشی جناب
ینین یئنی بیر جنگی یوروش دوزلتمگه موفق اولوب ـ
تلر 
چرچیل و اونون دوس 
قلرینی بیلمیرم .لکن اونلر بونا موفق اولسالر ،بونا ایسه گمان آزدیر ،چونکی
اولمایاجا 
کله
نلی 
شلر .ـ اوندا یقی 
ینین کشیگینده دورمو 
نلرل » ساده آداملر« صلح ایش 
میلیو 
کلری کیمی ،ایندی ده
دئمک اولر کی ،اونلر کئچمیشده ۲۶ ،ایل بوندان اّول ازیلدی 
کلر« ۱.ائله بو احوال روحیه ایله ده شوروی مارسین  ۱5) ۶اسفند(دا مسکوداکی
ازیلهج 
ینین وزارت خارجهسینه ،شخصًا
نین شورو 
شلر وکیلی جورج کئنا 
آمریکا موقتی ای 
مولوتوفا تقدیم ائتدیگی یادداشتینا ،اصلینده ،اهمّیت وئرمهمیشدی .باخمایاراق کی ،وزیر
خارجه بیرنس یادداشتدا بیلدیریردی کی ،واشینقتون  ۱۹۴۶نجی ایل آذربایجان بحرانی
۲
ایله علقهدار هئچ نه اولمامیش کیمی دایانا بیلمز.
نالملل
للرینده ) ۱۳۲۴اسفندین اورتالری( بی 
ینین اّو 
 ۱۹۴۶نجی ایلین مارس آی 
وضعّیت تکجه سیاسی و دیپلوماتیک باخیمدان دگیل ،نظامی باخیمدان دا خیلی
ینین باش
نلر 
نلشدی .مارسین  ۱5) ۶اسفند( دا بالتیک نظامی دایرهسی قشو 
گرگی 
ینین مشایعتی
یلر 
فرماندهی ،ژنرال ایوان باقرامیان بیر سیرا یوکسک رتبهلی شوروی نطام 
ینین باش
نلر 
ینین جنوب قروپی قشو 
ایله تبریزه گلدی .عینیله همین وقتده شورو 
فرماندهی ،مارشال فیودور تولبوخین تورکیهنین اوروپا سرحدلرینه توپلنمیش شوروی
ینین ۱5) ۶
صهلرینه رهبرلیک ائتمک اوچون بلغارستانا گؤندریلدی .مارس آی 
نظامی ح ّ
اسفند( دا تبریزدن آمریکاین وزیر خارجهسینه مخفی شکیلده گؤندردیگی راپورتدا کنسول
روسو یازیردی» :شوروی نظامی بیرلشمهلری گئجه و گوندوز شوروی سرحدلریندن
نداکی شوروی
گلمکده دوام ائدیرلر .شوروی ژنرالی باقرامیان تبریزه گلدی و آذربایجا 
ینین فرماندهلیگینی الینه آلدی .دئییرلر کی ،ژنرال باقرامیان تانک محاربهسی
نلر 
قشو 
ینین گنیش تجربهسی یوخ ایدی .تهران ـ
صدیر .اّولکی فرمانده ژنرال قلینسک 
اوزره متخص 
تبریز یولو غیرنظامی حمل و نقل واسطهلری اوچون باغلنیب .شوروی تهران استقامتینده
صهلری ده عین شکیلده حرکت
خسایلی ح ّ
حرکت ائدیر .آذربایجان اوردوسونون نسبتًا چو 
صهلر
ائدیر .تبریز اشغال اوردوسوندان و روسیهدن مهاباد ـ گرجستان استقامتینده نظامی ح ّ
 ۱ـ »کمونیست«شوروی ۱۹۴۶شوروی  ۱5مارس) ،۱۳۲۴اسفند(.
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ینین مهاباد ـ رضائیه استقامتینده ،تورکیه
گؤندریلیر .کرد اوردوسونون ایری بیرلشمهلر 
تلری مشاهده ائدیلیر .بوتون بونلردان شوروی
سرحدلرینده اشغالچی حرک 
تلرا حاضرلشدیغی آیدین اولور« .بیر گون سونرا ۶
ینین بؤیوک نظامی عملیا 
بیرلشمهلر 
مارس ) ۱5اسفند( تاریخلی راپورتدا علوه اولراق روسو تام مخفی شکیلده واشینقتونا
تلریندن هیجانلنمایا
ینین بوراداکی حرک 
بیلدیریردی کی ،من شوروی قشون بیرلشمهلر 
بیلمیرم ۲۰ .اورتا تانک ۲۰ ،زرهلی ماشین و  ۴۰یوک ماشینی تهران ۱۲ ،تانک مهاباد
استقامتینه چیخدی .بو گون سحر دمیر یولو واسطهسی ایله  ۱۲اورتا تانک گتیریلدی.
ینین علمتی اولن
حاضردا تبریز سلحلی دوشرگهیه چئوریلمیشدیر .کوچهلر شورو 
یسی ،سالدات و افسری هر
تلرل دولودور و شوروی ادواتی ،سوار 
قیرمیزی اولدوزلو سالدا 
للر
آن گؤزه دگیر .شوروی آنجاق انقلب دورونده قورونماسی ضروری اولن یئرلرده قراوو 
نلردن جّدی
بلر .منه بو بارهده معلومات وئرمکدن امتناع ائدیرلر .بوتون باش وئر 
قویو 
شکیلده هیجانلنان تبریزدهکی آمریکا کنسولو وزارت خارجهیه خبردارلیق ائدیردی کی،
۱
یدیر.
ییه قارشی رسمی تدبیر گؤرولمهل 
شورو 
یدن تخمینًا بئش یوز تانک
روسو سونرالر یازیردی کی ،بو دور عرضینده اتحاد شورو 
صهلریندن عبارت اون بئش تیپ جنوبی آذربایجانا
و لزمی آوادنلیق ایله بیرگه احتیاط ح ّ
صهسینه بؤلونموشدو:
گتیریلمیشدی .بو قّوهلر اشاغیداکی قایدادا اوچ هجوم و بیر احتیاط ح ّ
یدا یئرلشن بیرینجی قّوه تورکیهنین سرحدلرینده ایکی هجوم استقامتینه
 ۱ـ خو 
بؤلونموشدو .اونلردان بیری ماکو ،دیگری ایسه رضائیه استقامتینده یئرلشهرک آناطولویا
گئندن یولو و وان گؤلو اطرافینی نظارته گؤتورموشدو.
قلریندان جمعی
بدا یئرلشهرک ،موصل و کرکوک نفت یاتا 
 ۲ـ ایکینجی قّوه میاندوآ 
یدا اولوب ،عراق سرحدلرینی نظارته گؤتورموشدو .بونلر
یوز میل ) ۱5۰کیلومتر( آرال 
نقلعه و ساققیز قّوهلرینه یاخین ایدی.
کؤمکچی صائی 
علشمیشدی .بو قّوهنین اساس دایاغی اولن
 ۳ـ اوچونجو قّوه تهران یولو اوزهرینده جم 
جدن تهرانا جمعی  ۲۰میل ) ۳۰کیلومتر( ایدی.
زنجان و کر 
۲
نلیغیندا یئرلشدیریلمیشدی.
 ۴ـ احتیاط قّوهلر تبریز و مراغا یاخی 
تلر واشینقتونا وئریلن کیمی وزیر
اوردولرین بئله یئرلشمهسی حّقینده معلوما 
ییه قارشی قطعی
ییه مناسبتده اّولکی ترّددلره سون قویدو و شورو 
خارجه بیرنس شورو 
تلری
ندان آلینمیش معلوما 
موضع سئچدی .مارسین  ۱۶) 7اسفند(ده او ،آذربایجا 
صلرین اشتراکی ایله وزارت خارجهنین
مذاکره ائتمک اوچون آچسون و دیگر رسمی شخ 
نین
ینین اجلسینی چاغیردی .اجلس سالونوندا آذربایجا 
صلر 
یوکسک وظیفهلی شخ 
ینین دّقت مرکزینده ایدی.
مختلف نظامی خریطه )نقشه(لرله پارچالنمیش خریطهسی هام 
طلر بئله تأثرات یارادیردی کی ،شوروی تورکیه،
خریطه اوزهرینده چکیلمیش یالنچی خ 
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یلهییر .بئله هیجانلی وضعّیتی
نلرینه دوغرو ایرهل 
نین نفت معد 
عراق ،تهران و جنوبی ایرا 
ایضاح ائدن بیرنس الینی اوغجونا ووروب دئدی» :ایندی بیز هر ایکی نفت چللگینی اونلرا
۱
وئرمهلی اولجاغیق«.
نون رهبرلیگی ایله وزارت خارجهدهکی اجلسدا ایران مسألهسی
ائرتهسی گون آچسو 
ایله باغلی مذاکرهلر دوام ائتدیریلدی .مذاکرهلرین گئدیشینده شوروی اوزره خبره چارلز
نداکی شوروی قشونونا تأثیر ائتمک
بوهلئن بیلدیردی» :نظره آلساق کی ،آمریکانین ایرا 
امکانی یوخدور ،آمریکاین او منطقهده هئچ بیر قّوهسی یوخدور ،اؤزوموزو مدافعه اوچون
رقیبیمیزی قورخوتماقدان باشقا آیری یولوموز قالمیر« .اونون اساسلندیریلماسینا گؤره،
ییه قارشی جبهه آچماق دوروموندا دگیلدی .آمریکانین بو منطقهده
ندا شورو 
آمریکا ایرا 
صهلری اولمادیغیندان بوهلئن تکلیف ائدیردی کی» ،بوش هده ـ قوخودان
یئترلی اوردو ح ّ
نین بو تکلیفی آغ
یمدافعه اوچون داها هئچ بیر یاخشی واسطه یوخدور« ۲.بوهلئ 
باشقا اؤزون 
سین
یلری طرفیندن قبول ائدیلدی .مارسین  ۱7) ۸اسفند(ده وزیر خارجه بیرن 
ائو ادارهچ 
شوروی وزیر خارجهسی مولوتوفا گؤندردیگی یادداشت ایکی گون اّولکی آمریکا یادداشتی
ایله مقایسهده خیلی درجهده شدید ایدی .آمریکاین  ۸مارس ) ۱7اسفند( تاریخلی
تلرینه عاید و
نداکی حرک 
ینین ایرا 
یادداشتیندا دئییلیردی» :واشینقتون حکومتی شورو 
تبریزدن جنوبا دوغرو عراق ،تهران و تورکیه استقامتینده ادوات و نظامی سورسات
تلر الده ائتمیشدیر« .یادداشتدا گؤرسهدیلیردی:
داشیماسی بارهده بیر سیرا معلوما 
ندان چیخماق عوضینه ،نهیه گؤره اورا علوه
» آمریکا بیلمک ایستهییر کی ،شوروی ایرا 
صهلری گتیریر؟ »آمریکا حکومتی  ۸مارس ) ۱7اسفند( یادداشتیندا شوروی
قشون ح ّ
ندا جریان ائدن حادثهلرین
رهبرلریندن سون بیر هفته عرضینده جنوبی آذربایجا 
۳
بلرینی آچیقلماغی طلب ائدیردی.
سب 
یده
توزیری احمد قوام هله شورو 
نین نخس 
مسکووا یادداشت گؤندرمکله یاناشی ،ایرا 
نداکی سفیر میوری واسطهسی ایله تهران حکومتینی
ایکن ،بیرنس تهرا 
تین قورولوشو
توزیر شورای امنّی 
نل گؤروش زمانی نخس 
معلوماتلندیرمیشدی کی ،کئنا 
نده اؤز
ایله ماراقلنیب .وزیر خارجه ایضاح ائتدی کی ،شورای امنّیت موّقتی اولراق لند 
یلشدیریلیب کی ،شورا اؤز نوبتی اجلسینی
ایشینی دایاندیریب ،غیررسمی شکیلده راض 
کدا کئچیرسین .لکن بیرنس خاطرلدیردی
مارسین ) ۲۱اّول فروردین (۱۳۲5ده نیویور 
ینین قراری ایله ایستهنیلن وقت ییغیل
کی ،احتیاج دویولرسا ،شورای امنّیت اونون رئیس 
ندا اولن بریتانیا موقتی
بیلر .عین زماندا ،مارسین  ۱7) ۸اسفند( ده بیرنس واشینقتو 
ندهکی همکاری بئوینه سوال گؤندردی .بیرنس
شلر وکیلی قولمان واسطهسی ایله لند 
ای 
عائدیجی جواب گلمهسه و
سوروشوردو» :آمریکانین  ۶مارس ) ۱5اسفند( یادداشتینا قان 
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ینین آرزوسونا ضّد اولراق اورادا ساخلماقدا
شوروی حکومتی اؤز قشونون و ایران حکومت 
دوام ائدرسه ،بیزیم حکومت بو مسألهنی شورای امنّیتده گئجیکمهدن قالدیراجاقمی؟
یسی کیمی
نین اراضی بوتؤولوگونه حرمت حقده بیاننامهنین اوچونجو اشتراکچ 
ایرا 
بریتانیانین مسألهنین شورای امنّیتده قالدیریلماسیندا آمریکایا قوشولجاغینی بیلمک
ینین
قلر 
سین بئله شدید موضع توتماسینا و مسکو دانیشی 
ایستردیک ۴.بیرن 
ییه مناسبتده احتیاطلی سیاست یئریتمگه
اوغورسوزلوغونا باخمایاراق ،قوامالسلطنه شورو 
اوستونلوک وئریردی .شوروی سفیری تهرانا گلنه قدر قوام مسألهنین شورای امنّیته
ینین
نداکی سفارت 
نین واشینقتو 
چیخاریلماسیندا ترّدد ائدیردی .بو ترّددلری ایرا 
ینین معاونی
یسی متین دفتری آمریکانین یاخین شرق و آفریقا ادارهسی مدیر 
مصلحتچ 
نله صحبتینده ده تصویب ائتمیشدی .دکترمتین دفتری بیلدیرمیشدی کی ،ایران
جورج آلئ 
توزیر قوامین توصیهسینه اساسًا مسألهنی شورای امنّیته چیخارمازدان اّول
سفارتی نخس 
اونو دّقتله آراشدیرمالی و تهرانا یئنی شوروی سفیری گلدیکدن سونرا ایکی اؤلکه آراسیندا
یدیر .جورج آلئن احتمال وئریردی کی ،تهران
قلرین آپاریلماسینی نظره آلمال 
دانیشی 
نلر یارادا بیلر.
قلری ایران حکومتی اوچون یئنی امکا 
دانیشی 
نگونلوگو( جنوبی
نگونلوگونده )اسفندین ایکینجی او 
ینین بیرینجی او 
مارس آی 
نلیگیندن وزارت خارجه تشویش ایچینده ایدی.
ندا جریان ائدن حادثهلرین گرگی 
آذربایجا 
تلر وضعّیتی خیلی
تبریزدهکی آمریکا کنسولخاناسیندان آلینان هیجانلی راپور 
بلشدیرمیشدی .رئیس جمهور ترومن آمریکا اوردوسونون قورو )زمینی( ،دنیز
مرّک 
۱
)دریایی( و هاوا قّوهلری فرماندهلرینه حاضر اولمالری بارهده مخفی قایدادا امر وئرمیشدی.
ینین
بو امر اؤزونون ایلک افادهسینی آمریکانین نظامی دنیز قّوهلری فرماندهلیگ 
یسی بیر قدر اّول
آچیقلماسیندا تاپدی .فرماندهلیک بیلدیردی کی ،میسوری دؤیوش گم 
ینین جنازهسینی استانبول آپارماق حّقینده قرار
ندا وفات ائتمیش تورکیه سفیر 
واشینقتو 
قبول ائدیلمیشدیر.
قلری ،آمریکانین بو مسأله ایله باغلی سیاسی
ندا نظامی حاضرلی 
ینین آذربایجا 
شورو 
نالملل
ـ دیپلوماتیک آچیقلمالری و نظامی کاراکترلی مخفی قرارلری نتیجهسینده بی 
وضعّیت ایکینجی دنیا محاربهسیندن سونرا ان گرگین شکیل آلمیشدی .میرجعفر باقروف
لون
نلر تبریزدهکی انگلیس کنسولو اوو 
مسکووا استالین و مولوتوفا یازیردی کی ،سون گو 
للری ایله مشاوره کئچیریرلر.
یانیندا ،دئمک اولر کی ،هر گون آمریکا و تورکیه کنسو 
ینین گتیریلمهسی بارهده
تلر آذربایجانا یئنی شوروی ادوات 
تبریزدهکی دیپلوماتیک هیأ 
یلر .میرجعفر
سلرا اینانماییب اؤزلری بلواسطه نظامی قطارلری گؤرمگه چالیشیرد 
جاسو 
صهلری
باقروف یازیردی» :انگلیس کنسولو اوول تبریزه گتیریلن یئنی شوروی نظامی ح ّ
تلنمهین
سلرینی تجهیز ائدیب .بونونل کفای 
حّقینده اطرافلی معلومات اوچون بوتون جاسو 
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ینین بوشالدیلدیغی یئره گلیرلر.
کنسول اؤزو و اونون کارمندلری شوروی نظامی قطارلر 
یدن گلمیش تانک قطاری تبریز دمیر یول
مارسین  ۱۹) ۱۰اسفند( دا اتحاد شورو 
ایستگاهیندا دایاندیغی وقت اوول و نایب کنسول لنق ایستگاها گلیب قطارین عکسینی
بلر و اوزاق
یلری گؤروب ایستگاهدان اوزاقلشی 
بلر .لکن بیزیم ایشچ 
سالماغا چالیشی 
بلر .مارسین  ۲۰) ۱۱اسفند(ده
ینین عکسینی سالی 
مسافهدن اوتوموبیلدن تانک قطار 
اوول و لنق یئنیدن بیزیم یئنی گلمیش طّیاره قطاریمیزین دایاندیغی تبریز دمیر یول
ایستگاهیندا اولوب« .تعجیلی قایدادا تبریزدهکی شوروی نظامی رهبرلیگینه و دمیر یولو
یدن نظامی ادوات و سلح گتیرن
ینین رئیسینه گؤستریش وئریلدی کی ،شورو 
ادارهس 
یلره وئریلیب بوشالدیلسین ۱.جنوبی آذربایجان دمیر
قطارلر یالنیز گئجه وقتی سّک 
ینین گتیریلمهسینی مشاهده ائتمک مقصدی ایله آمریکا
کلر 
للریندا شوروی نظامی یو 
یو 
شلری کئچیرمیشدی ۳۰۰ .ـ  5۰۰متر هوندورلوکده
طّیارهلری بیر نئچه کشفّیات اوچو 
قلری مشاهده
للری توپلدی 
) ارتفاعدا( اوچان نظامی طّیارهلرین کشفّیات ماتریا 
ائدیلیردی .شوروی اوردوسو باش ستادینا معلومات وئریلمیشدی کی ،شوروی
شلری حّقینده
ینین اجازهسیز اوچو 
یلره آمریکا طّیارهلر 
ینین یئرلشدیگی اراض 
نلر 
قشو 
شوروی سفارتی واسطهسی ایله اعتراض وئریلسین .مارسین اورتالریندا )اسفندین آخرلری(
نلیغیندا دمیر یول ایستگاهلرینا باش
تبریزدهکی آمریکا کنسولو روسو دا شهر یاخی 
یسینه
یدا یئرلشن شوروی اوردوسو توپخانا آنباری اراض 
چکیردی .تبریزدن  ۶کیلومتر آرال 
داخل اولماق ایسترکن اوستونده آمریکا بایراغی اولن کنسولون ماشینی ساخلنمیش و
روسو نظامی قرارگاها گتیریلمیشدی .وزیر خارجهیه گؤندردیگی معلوماتدا روسو روس
۲
تلهنیردی.
حل تهدید ائدیلمهسیندن شکای 
ینین اونونل کوبود رفتاریندان سل 
یلر 
نظام 
یبوش قئییتماسی ،جنوبی
یدن ال 
مارسین  ۱۹)۱۰اسفند(دا احمد قوامین شورو 
ینین آغیر نظامی ادوات ،سلح و سورسات گتیرمهسی ،ایالت متحد آمریکا
آذربایجانا شورو 
ینین آردینجا ایکی آمریکا
سلر و مسکووا بیر ـ بیر 
قالعاده اجل 
ینین فو 
دولت هیأت 
ینین سیاسی ،اقتصادی،
ینین تقدیم ائدیلمهسی ،ان نهایت ،آذربایجان مّلی حکومت 
یادداشت 
ندا بؤیوک ناراحاتلیق یاراتمیشدی .خصوصیله
مدنی و نظامی جهتدن گوجلنمهسی تهرا 
تلرین تهران
شلری حّقینده معلوما 
ینین مرکزی حکومتی هدهلهین چیخ 
پیشهور 
ینین یوزلرله
مطبوعاتیندا چاپ ائدیلمهسی هیجانلی وضعّیت یاراتمیشدی» .تهران شهر 
ینین نظامی هجومونو ائشیدیب اؤز اشیالرینی دگر ـ دگمزینه ساتاراق جنوبا
ساکنی شورو 
۳
یلر« .قوامین بوتون جهدلرینه باخمایاراق ،اؤلکهده خصوصیله
دوغرو قاچماغا باشلییرد 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ۱۱۲ورق  ۳۱؛ اشاره  ،۱۱۴ورق . 7۳
 ۲ـ  ; Foreign Relations of US, 1946, Volume VII, p. ۳5۸آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند  ،۱سیاهه  ۸۹اشاره  ۱۱۲ورق  ۳۱؛ اشاره ،۱۱5
بلر و اجتماعی حرکا 
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تلیک یاراتماق ممکن دگیلدی .مارسین  ۲۲) ۱۳اسفند(ده سید
ندا ساک 
تهرا 
ییه دوغرو
یلر .مجلس شورای مّل 
ندا بؤیوک نمایش تشکیل ائتمیشد 
ضیاءطرفدارلری تهرا 
ینین
یلر وئرن »اقدام« روزنامهس 
ییه قارشی سرت یاز 
یلهین کوتلهنین اؤنونده شورو 
ایرهل 
ندان چیخماسینی طلب ائدن
ینین ایرا 
نلر 
سردبیری خلیلی گئدیردی .اونلر شوروی قشو 
ینین شوروی علیهینه چیخیشینا
یلر .خلیل 
قلر سؤیلهییرد 
شعارلر و شوروی علیهینه نط 
ینین فّعال عضوی شبستافی توپانچادان
مانع اولماق ایستهین  ۲۴یاشلی اتحادیة کارگر 
یدان
ناورتا چاغی باک 
آتیلن گوللـه ایله قتله یئتیریلدی .مارسین  ۱۹) ۱۰اسفند(دا گو 
گلن قوامالسلطنه مسکووا سفر بارهده گزارش وئرمک اوچون طّیاره میدانیندان بیرباشا دربارا
ینی قبول
گئتدی .همین گون آخشام ساعت بئشده ایسه اؤز ائوینده آمریکا سفیری میور 
ملیق صحبتین حّتی شاهدان بئله گیزلی
ائتدی .قوام سفیرله اولن ایکی ساعت یاری 
ینین صورتینی
تلر 
ییه یادداش 
ساخلماسینی خواهش ائتدی .میوری آمریکانین شورو 
نین آرزولرینا ضّد اولراق شوروی اؤلکهده قالرسا و
قواما تقدیم ائدیب بیلدیردی کی ،ایرا 
مسأله ایران طرفیندن شورای امنّیتده قالدیریلرسا ،آمریکا حکومتی اونو مدافعه ائدهجک.
ل قویمایاراق اؤز اوردولرینی
قوام سوروشدو» :اگر شوروی حکومتی بیزیم اعتراضیمیزا مح ّ
توزیرین بو
ندا ساخلماقدا دوام ائدرسه ،آمریکا و بریتانیا نه ائده بیلر؟« میوری نخس 
ایرا 
قلری بارهده آمریکا سفیرینه
سوآلینا آیدین جواب وئره بیلمهدی .سونرا قوام مسکو دانیشی 
اطرافلی معلومات وئردی .میوری یازیردی» :من قواما اونون مسکو سفری ایله باغلی
للرینی قالدیرراق منه هر شئیی دوز دئدیگینی بیلدیردی.
شایعهلری خاطرلتدیقدا ،او ،ا 
قلردا بعضی
سلری تحریک ائتمکدن چکیندی .آّما دانیشی 
توزیر دئدی کی ،او ،رو 
نخس 
قلرین سونوندا میوری قوامدان
جّدی مسألهلرین ده وورغولندیغینا اشاره ائتدی« .دانیشی 
قلری
نداکی سفیر حسین علیا مسکو دانیشی 
نه ائدهجگینی سوروشدوقدا ،قوام واشینقتو 
یدن خواهش ائتدی کی ،بو گزارشی
بارهده بیر گزارش گؤندرهجگینی بیلدیردی .او ،میور 
سفارتین پستی ایله گؤندرسین .لکن شورای امنّیت ایله باغلی قوام هله کی دقیق بیر سؤز
۱
دئمهدی.
ییه گلدی .ائله همین
مارسین  ۲۰) ۱۱اسفند(ده قوامالسلطنه مجلس شورای مّل 
ینین
سین صلحیت 
گون  ۱۴نجو مجلسین دورهسی تمام اولوردو .بیر سیرا نمایندهلر مجل 
یلر .لکن قوام بونا امکان وئرمهدی .ساعت اون بیر قیرخ
اوزالدیلماسینا جهد گؤرسهدیرد 
ینین بیتدیگینی نمایندهلرین نظرینه
دقیقهده او ،قیسا نطق سؤیلهدی .مجلسین صلحیت 
نین مداخلهسی اولمادان هر
چاتدیردی و  ۱۴نجو مجلسی بوراخدی .بونونل دا قوام پارلما 
نلر الده ائتدی .هفتهلیک
هانسی تدبیرلری حیاتا کئچیرمک اوچون علوه امکا 
سین بوراخیلماسی ایله باغلی ماراقلی
»خواندنیها« مجّلهسی  ۳۰نجو نومرهسینده مجل 
یدا
مطلب وئرمیشدی .مجّلهنین جلدینده مجلسه گئدن اساس دروازانین باغلندیغی و قاپ 
یدیر« یازیلمیش یئکه بیر قیفیلین آسیلدیغی تصویر ائدیلیردی .دروازانین
اوستونده » باغل 
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للرینی هاوایا قالدیران قادین واردی .باغلی
نین رمزی کیمی قیشقیران و ا 
قاباغیندا ایرا 
سین کئچمیش رئیسی طباطبائی ،دیگر
ینین بیر طرفینده گؤز یاشی آخیدان مجل 
قاپ 
۱
طرفینده ایسه گؤزوندن آخان سئلی دستمالی ایله سیلن سید ضیاءالدین گؤرونوردو.
نین حبس اولونماسی حّقینده
مجلس بوراخیلندان بیر نئچه گون سونرا قوام سید ضیاءالدی 
صلریندن بیری اولن رئیس
ینین آپاریجی شخ 
مالملک حکومت 
گؤستریش وئردی و حکی 
ندا کئچیردیگی مطبوعات
توزیر تهرا 
عی ایشدن اوزاقلشدیردی .نخس 
ستاد حسن ارف 
نین حبس اولونماسی حّقینده قرارین خارجدن هئچ بیر تضییق
کنفرانسیندا سید ضیاءالدی 
نین
گؤرسهدیلمهدن قبول ائدیلدیگینی بیلدیردی .او ،بو حبسی سید ضیاءالدی 
نین داخلی تهلکهسیزلیگی اوچون قورخو تؤرتدیگی ایله
ینین ایرا 
تلر 
پوزغونچولوق حرک 
علقهلندیردی.
ینی قبول
مجلسی بوراخاندان ایکی گون سونرا قوام یئنیدن آمریکا سفیری میور 
ینین شورای امنّیته
نین شکایت 
ائتدی .او وعده وئردی کی ،ایکی ـ اوچ گون عرضینده ایرا 
چیخاریلماسی بارهده حسین علیا تعلیمات وئرهجکدیر .قوام بیلدیردی کی ،اّولجه مسألهنی
ینین
شورای امنّیتده قالدیراجاق ،سونرا ایسه شوروی سفارتینه معلومات وئرهرک بونو شورو 
قلرین گئدیشینده
اؤز عهدهلیگینی پوزماسی ایله اساسلندیراجاقدیر .قوام دانیشی 
شلرینی قوروماق
یدن سوروشدو » :اگر منیم یئریمه اولسان ،شوروی روس وطندا 
میور 
بهانهسی ایله تهرانی اشغال ائدهجگی تقدیرده نه ائدرسن؟« سفیر وزیر خارجهیه یازیر کی،
بو سؤزلری شاه دا منه روس سفیری ایله گؤروشوندن سونرا دئمیشدی .آیدین اولدو کی،
بلر.
قواما دا بو سؤزلری مسکودا دئیی 
شلر وکیلی احد یعقوبوف
نداکی موقتی ای 
ینین تهرا 
مارسین  ۲۳) ۱۴اسفند(ده شورو 
نین شورای امنّیته شکایت ائتمهسی بارهده
قلر زمانی او ،ایرا 
احمد قوامل گؤروشدو .دانیشی 
شوروی حکومتینده معلومات اولدوغونو بیلدیردی .احد یعقوبوف بو شکایتین ایرانا باها باشا
گلهجگینی بیلدیردی و شوروی حکومتی آدیندان مصلحت گؤردو کی ،ایران بئله بیر آددیم
کلردن ایرهلی گلدیگینی سؤیلهدیکده ،شوروی
آتماسین .قوام بونون حقوقی عهدهلی 
موّکلینی هئچ اولماسا شورای امنّیت اؤزو راپورت طلب ائدنه قدر گؤزلهمگین واجب
توزیر گیزلی شکیلده اؤز مأمورلرینی
یسی نخس 
اولدوغونو بیلدیردی .بو صحبتین صاباح 
تلرینه گؤندردی .قوام بیلمک ایستهییردی کی ،او ،نئجه حرکت
آمریکا و بریتانیا سفار 
تلری هانسی
ائیسین و شوروی تهلکهسی اولجاغی تقدیرده آمریکا و بریتانیا حکوم 
نداکی سفیرلره تعلیمات گلدی کی ،سیز
ندن تهرا 
قلر؟ بیرنس و بئوی 
ملری آتاجا 
آددی 
نین شورای امنّیته مراجعه ائتمکدن باشقا یولو قالمادیغینی
قواما اؤز فکرینیز کیمی ایرا 
۲
بیلدیرین.
احد یعقوبوف قوامالسلطنه ایله گؤروشن گون ـ مارسین  ۲۳) ۱۴اسفند(ده میرجعفر
 ۱ـ »خواندنیها  ۲5 ،۱۳۲۴اسفند.
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باقروف جلفادا مّلی حکومتین لیدرلریندن سیدجعفر پیشهوری ،میرزا علی شبستری و
نالملل وضعّیتله باغلی ایلک دفعه اولراق
سلمالله جاوید ایله گؤروشموشدو .یارانمیش بی 
ندان چیخا بیلهجگی احتمالینی جنوب
ینین شمالی ایرا 
نلر 
میرجعفر باقروف شوروی قشو 
ینین
لیدرلرینه دئدی .بو گؤروشده بیر سیرا مهم مسألهلرله یاناشی آذربایجان مّلی حکومت 
ینین
ینین فورمالشدیریلماس 
صهلر 
ینین گوجلندیریلمهسی ،خلق قوشونو ح ّ
مدافعه قابلیت 
سرعتلندیریلمهسی مسألهلری ده مذاکره ائدیلدی .یئنی تعیین ائدیلمیش شوروی سفیری
فلرله گلهجگی میرجعفر
فون بو گؤروشدن دؤرد گون سونرا تهرانا هانسی تکلی 
سادچیکو 
قلر
باقروفا تخمینًا آیدین ایدی .اصلینده ،مارسین  ۲۳) ۱۴اسفند(ده آپاریلن دانیشی 
ینین گؤزلهنیلن آغیر حادثهلره قاباقجادان حاضرلماق کاراکترینده ایدی.
جنوب رهبرلر 
میرجعفر باقروف چالیشیردی کی ،شوروی اوردوسو چیخاجاغی تقدیرده جنوبی آذربایجان
مّلی اوردوسو گؤزلهنیلن حادثهلره حاضر اولسون .آذربایجان مّلی اوردوسونون مارسین ) ۱5
 ۲۴اسفند( ده اولن وضعّیتی بارهده میرجعفر باقروف استالینه گنیش گزارش
نلرده تهرانا تقدیم
تلر شوروی رهبرلیگینه ،یاخین گو 
گؤندرمیشدی .گؤرونور ،بو معلوما 
فلرینی حاضرلماق اوچون لزم ایدی .میرجعفر
فون گذشتلی تکلی 
اولوناجاق سادچیکو 
نلردا
صهسی خدمه ایله تام ،افسرلرله  ۲5فاییض ،گروهبا 
باقروف یازیردی کی ،توپخانا ح ّ
صهنین  ۱۶آغیر ۴۶ ،یونگول توپی ،اوچ جنگی وسایلی
للشدیریلیب .ح ّ
 ۱۹/۳فاییض تکمی 
صهسی حمل و نقل قّوهسی ایله  ۲۰فاییض تجهیز ائدیلیب ،مارسین ۲۹) ۲۰
وار .توپخانا ح ّ
فین آراییشینا اساسًا ضروری
اسفند(نه قدر  5۰ماشین وئریلهجک .توپخانا مارشالی یاکوبلئ 
صهلر ،پارتلییجی ماّدهلر )مواد منفجره( ،مشاهده جهازلری )دیدهبانی
اولن وسایل و ح ّ
ینین بیرینده ) ۱۲فروردین( تبریزه یئتیشهجک.
وسایلی( آرتیق یولدادیر و آوریل آی 
علیهده پیاده تیپی سربازل  ۹7/7فاییض ،افسر هیأتی ایله  ۲۳فاییض ،گروهبان ترکیبی
پین  ۶ایری تانک ۴ ،خمپارهآتان 5۴ ،مسلسل
للشدیریلیب .تی 
ایله  ۱۰/7فاییض تکمی 
سنگین ۱۹۰ ،مسلسل سبک ۱۴57 ،آفتامات ۱۲۰۳ ،تفنگ ۱۶۰۳ ،قیسا تفنگ۸۸۰ ،
پین جمعًا
حلر اوچون جمعًا  ۲/۱۸۰/۰۰۰عدد فشنگی واردیر .تی 
توپانچاسی و بوتون سل 
صهلرله بیرلیکده ایران
یلری  77۰۰نفر معّین ائدیلیب .تیپه داخل اولمایان ح ّ
خدمتچ 
ینین بیرینه )  ۱۲فروردین( قدر  ۹۸۲7نفره
آذربایجانی خلق قشونونون سایی آوریل آی 
یسیندن
ینین  ۳۱) ۲۰فروردین(نه قدر آذربایجان خلق قوشونو ایچر 
چاتاجاق .آوریل آی 
فآباد
فآباد )گنجه( نظامی پیادا مدرسهسینه ،او جملهدن  ۲5نفر کیرو 
 ۲۰۰نفر کیرو 
)گنجه( نظامی خلبانلیق مدرسهسینه ۴5 ،نفر باکی نظامی دایرهسی توپخانا کلسینا
ندان
ندن خواهش ائدیردی کی ،جنوبی آذربایجا 
گتیریلهجک .میرجعفر باقروف استالی 
نلر شوروی اوردوسونون آمارینا داخل ائدیلسین .آذربایجان خلق قشونونا
اوخوماغا گتیریل 
کلی تانک ۱۳۲ ،خمپارهآتان،
وئرمک اوچون باکی نظامی دایرهسینه » ۲۴وینکرس  «۲مار 
۱
یلری گؤندریلسین.
کلری ۳ ،کامل توپ جنگی مرم 
 ۲۰۰بیر آتلی توپ یئد 
۱

تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
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ینین گنیشلندیریلدیگی و تبریزه شوروی
شلر 
ندا نظامی حاضرلیق ای 
جنوبی آذربایجا 
ینین  ۲۴) ۱5اسفند(ده خبرگزاری تاس بوتون
نلرده ـ مارس آی 
آغیر سلح داشیندیغی گو 
سین بیاناتیندا قید اولونوردو:
بونلرین اولمادیغی حقده بیانات وئردی .خبرگزاری تا 
» آمریکا مطبوعاتیندا درج ائدیلمیش وزارت خارجهنین بیاناتیندا شوروی نظامی
نین غرب سرحدلری بویونجا حرکت ائتدیگی
ینین تهران استقامتینده و ایرا 
بیرلشمهلر 
للیغا اویغون گلمهدیگینی
یدیر کی ،بوتون بونلرین رئا 
بیلدیریلیر .خبرگزاری تاس صلحیتل 
بیان ائتسین« .خارجی مطبوعاتدا ،خصوصیله آمریکا و بریتانیا مطبوعاتیندا اتحاد
ینین ) ۱۴
یلر چوخالدیغی اوچون مارس آی 
نداکی سیاستی ایله باغلی یاز 
ینین ایرا 
شورو 
فین »ایران مسألهسی« آدی
 ۲۳اسفند(دن باشلیاراق »ایزوستیا« غزئتینده آلئکسئیئ 
یلیق
ینین اشغالچ 
علر 
یسی وئریلدی .بیرینجی یازی »ایران مرتج 
آلتیندا اوچ بؤیوک یاز 
یلرینه
نین کهنه روسیه اراض 
نلری« آدلنیردی .بو یازیدا صحبت بوتؤولوکده ایرا 
پل 
بلردن گئدیردی.
مناسبتده  (۱۲۹۸) ۱۹۱۹نجو ایلده پاریس صلح کنفرانسینا وئردیگی طل 
یلری ،آمودریادان اشاغی ترکستان
معلوم اولدوغو کیمی ،دربنددن اشاغی قافقاز اراض 
بلرده
یلری حّقینده اّدعالر ،خزرین ایران دنیزینه چئوریلمهسی آرزولری همین طل 
اراض 
عکس اولونموشدو» .ایزوستیا« یازیردی کی(۱۳۲۴) ۱۹۴5 ،نجی ایلده ایران حکومتینه
توزیر
یلیق ائدهرک ۱۹۴۶ ،نجی ایلین فوریه آیینادک )بهمن  (۱۳۲۴نخس 
باشچ 
نلشدیرمگه چالیشان حکیمی،
تلرینی کسکی 
وظیفهسینده قالیب شوروی ـ ایران مناسب 
 (۱۲۹۸) ۱۹۱۹ده صمصامالسلطنه حکومتی هیأتینه داخل اولوب شوروی قافقازینی،
نلردان بیری
نلرینی میدانا چیخارا 
ینی و شوروی ماوراء خزری اشغال ائتمک پل 
باک 
ینین تدبیرلرینه
نین حاکم دایرهلر 
یدن طلب ائدیر کی ،ایرا 
ایدی .بوتون بونلر اتحاد شورو 
۱
نلرینا قارشی همیشه ساییق اولسون.
و اونلرین خارجی سیاست پل 
ندا داخلی امتیازلر« آدلنیردی .مؤلفین
یسی »ایرا 
فین ایکینجی یاز 
آلئکسئیئ 
ندا روسیهیه وئریلمیش معدن ،نفت ،دمیریولی و دیگر امتیازلردان
فکرینجه ،کئچمیش ایرا 
 ۲۶فوریه  ۶) ۱۹۲۱اسفند (۱۲۹۹نجی ایل مقاولهسیله شوروی اونا گؤره امتناع ائتمیشدی
کی ،ایران حکومتی بو امتیازلری »هئچ بیر اوچونجو دولتین ،یاخود اونون
ینین اختیارینا ،سرانجامینا و یا استفادهسینه« وئرمهمگی عهدهسینه
شلر 
وطندا 
گؤتورموشدو .مقالهده گؤرسهدیلیردی کی ،سون  ۲5ایلده ایران دفعهلرله بو عهدهلیگی
پوزماغا جهد گؤستریب .بونا مثال اولراق  ۱۹۲۱نجی ایلین نوامبریندا )آبان (۱۳۰۰
نین شمالیندا آمریکانین »استاندارد اویل« شرکتینه ۱۹۲۳ ،نجو ایلین دسامبریندا )آذر
ایرا 
 (۱۳۰۲یئنه همین اؤلکهنین )سینکلئر( شرکتینه(۱۳۱۶) ۱۹۳7 ،نجی ایلده اؤلکهنین
صهسینده تقریبًا  5۰۰/۰۰۰کیلومتر مربع ساحهنی »دئلوئر«
شرق و شمالشرق ح ّ
شرکتینه (۱۳۱۸) ۱۹۳۹ ،نجو ایلده هلندین »آلقئمینه ائکسپلوراتسیه ماچاپای« شرکتینه
سیاهه  ۸۹اشاره  ۱۱۲ورق  ۳۶ـ . ۳۸
 ۱ـ »ایزوستیا« ۱۴ ،۱۹۴۶ ،مارس ) ۲۳ ،۱۳۲۴اسفند(.
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نین جنوبوندا
امتیازلرین وئریلمهسی جهدلری خاطرلدیلیردی .مقالهده داها چوخ ایرا 
»انگلیس ـ ایران نفت شرکتی«نین فّعالیتی تحلیل ائدیلیر(۱۳۲۴) ۱۹۴5 ،نجی ایلده
ینین
ندا  ۱7میلیون تون نفت چیخارماقل نفت انحصارینی ایران حاکم دایرهلر 
شرکتین ایرا 
ف یازیردی» :ایران دولت
کلیگی ایله الینده ساخلماغی گؤرسهدیلیردی .آلئکسئیئ 
کم 
خادملری بعضًا دئییرلر کی» ،انگلیس ـ ایران نفت شرکتی«نه امتیاز چوخدان ،هله
» مشروطهدن اّول« یعنی قانون اساسی دوروندن اّول وئریلمیشدیر و حاضردا ایران خارجی
تلره امتیاز وئرمیر .لکن بو اّدعا اصل دوزگون دگیل .اّول» ،انگلیس ـ ایران نفت
شرک 
ندا تطبیق ائدیلمکده اولن قانون
شرکتی« ایله یئنی امتیاز مقاولهسی ،ایندی ده ایرا 
اساسی اساسیندا (۱۳۱۲) ۱۹۳۳نجو ایلینده امضالنمیشدیر .ایران حکومتی و مجلس
تلره هوسله نفت و فلز
شورای مّلی همیشه ،حّتی (۱۳۲۳) ۱۹۴۴نجو ایلهدک خارجی شرک 
ینین
نین حاکم دایرهلری بو مسألهده اتحاد شورو 
کله ،ایرا 
امتیازلری وئرمیشدیر .بئلهلی 
یلیک سالماق
ینی آیری ـ سئچک 
منافعی ایله حسابلشماق ایستهمهمیش و اتحاد شورو 
۱
جهدلرینه معروض قالن بیر وضعّیته قویموشدور«.
یلرین سیاستی« آدلنماقل
اوچونجو مقاله » ایکینجی دنیا محاربهسی و ایران امپریاچ 
یدا ایکینجی دنیا محاربهسی دورونده
داها گنیش و داها باریشماز کاراکترده ایدی .بو یاز 
تلر آچیقلنیردی .آلمان
ینین آلمان ایله همکارلیغینا دایر چوخلو فاک 
ایران حاکم دایرهلر 
شین تهلکهسیزلیک
ینین ،خصوصیله اوچونجو رای 
ینین ،فاشیست سیاسی دایرهلر 
تلر 
شرک 
للر
تلری بارهده خیلی ماتریا 
ندا اولن و اولمایان فّعالی 
ینین ایرا 
نلر 
خدمتی اورقا 
یسی
وئریلمیشدی .آذربایجان مسألهسی ایله باغلی »ایزوستیا« غزئتی یازیردی» :اهال 
اوزون زماندان بری هم سیاسی ،هم ده مّلی طلم آلتیندا اینلهین ،شّدتلی تعقیب و تضییقه
نیندا دموکراتیک حرکات خصوصیله قّوتلندی .بونا گؤره
معروض قالن ایران آذربایجا 
ندا اصلحات اوغروندا باشلنان حرکت ایران دولتی چرچیوهسی داخلینده مّلی
آذربایجا 
ینین منافعینه
یس 
مختارّیت اوغروندا مبارزهیه چئوریلدی و بو حرکت یئرلی آذربایجان اهال 
اویغون اولراق بیر سیرا مّلی ـ دموکراتیک اصلحاتین حیاتا کئچیریلمهسی ایله
ندا مرتجع دایرهلرین یئریتدیگی سیاستین دوام
ندیر کی ،ایرا 
نتیجهلندی .تمامیله آیدی 
۲
نلشمهسی ایله نتیجهلنه بیلر«.
ائتدیریلمهسی اؤلکهده وضعّیتین یالنیز داها آرتیق کسکی 
ایرانا قارشی »ایزوستیا« غزئتینده سلسله مقالهلرین گئتدیگی دورده شوروی عالی
للرده
ینین  ۲5) ۱۶اسفند( دا  ۱۹۴۶ـ  ۱۳۲5) ۱۹5۰ـ  (۱۳۲۹ای 
شوراسی مارس آی 
للیک پلنین اساس
ینین برپا و انکشاف ائدیلمهسینه دایر بئش ای 
شوروی اقتصاد 
ینین انکشافی ایله
تلرینی آچیقلدی .آغیر و نظامی صنایع ،شوروی سلحلی قّوهلر 
استقام 
للیک پلندا ایرهلی سورولن وظیفهلر و بوتون بونلرین دولت قانونی کیمی
باغلی بئش ای 
حلنمانین یئنی مرحلهسیندن خبر
نالملل عالمده سرعتله سل 
قبول ائدیلمهسی بی 
 ۱ـ »ایزوستیا« ۱۶ ،۱۹۴۶ ،مارس ) ۲5 ،۱۳۲۴اسفند(.
 ۲ـ »ایزوستیا« ۲۱ ،۱۹۴۶ ،مارس ) ،۱۳۲5اّول فروردین(.
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للیک
ینین صدری ووزنئسئنسکی دؤردونجو بئش ای 
وئریردی .شوروی دولت پلن کمیتهس 
حّقیندهکی معروضهسینده دئییردی» :آغیر صنایعین سرعتله برپا ائتمهدن اؤلکهنین
ملندیرمک اولماز .بو ایشده گئجیکؤمک وطن
تکنیکی ـ اقتصادی استقللیتینی محک 
محاربهسی دورونده بیزیم اوچون نظامی ،اقتصادی و سیاسی غلبهنی تأمین ائتمیش اولن
ینین مدافعه باجاریغینی
طلری الدن وئرمک دئمکدیر .اساس وظیفهمیز شورو 
ماّدی شر 
ینین سلحلی قّوهلرینی ان یئنی نظامی تکنیک ایله
داها دا آرتیرماقدان و اتحاد شورو 
تجهیز ائتمکدن عبارتدیر .اونوتمامالی کی ،انحصارچی کاپیتالیزم یئنی تجاوزکارلر تؤرتمگه
ملندیریلمهسی ،یورولمادان بو قّوهلرین ان یئنی
ینین محک 
قادردیر .شوروی سلحلی قّوهلر 
ینین
ینین نظامی ـ اقتصادی قدرت 
معاصر تکنیک ایله تجهیز ائدیلمهسی و شوروی دولت 
نوئریجی
ینین عالی قانو 
یسینا قالماق لزمدیر« .شورو 
ملندیریلمهسی قایغ 
داها دا محک 
یدورمایا دوغرو گئدن دنیانی یئنیدن
اورقانیندا دئییلمیش بو سؤزلر گوندن ـ گونه قارش 
ینین
ینین  ۲7) ۱۸اسفند( ده شوروی عالی شوراس 
نلیک حّدینه گتیردی .مارس آی 
گرگی 
ینین مدافعه
للیک حّقینده تصویب ائدیلدیگی قانوندا دئییلیردی» :شورو 
دؤردونجو بئش ای 
ینین ان یئنی نظامی
ینین داها دا آرتیریلماسی و شوروی سلحلی قّوهلر 
باجاریغ 
۱
کایله تجهیز اولونماسی تأمین ائدیلسین«.
تکنی 
ائله همین گون ـ مارسین  ۲7) ۱۸اسفند( ده یئنی تعیین ائدیلمیش شوروی سفیری
نلرینی چیخارماق ،نفت و
ینین قشو 
یدان تهرانا گلدی .شورو 
ایوان سادچیکوف باک 
فل بیرگه مذاکره
یدا باقرو 
فلر باک 
نل باغلی حاضرلدیغی یئنی گذشتلی تکلی 
آذربایجا 
یلر کی ،قوام ایله اونون
ائدیلدی .آمریکا و بؤیوک بریتانیا سیاسی دایرهلری چالیشیرد 
نین شورای امنّیته مراجعه ائمهسینه نایل
قلر باشلنمامیش ایرا 
آراسیندا دانیشی 
نلر .احمد قوامین ترّددلرینه باخمایاراق ،بیرنس و بئوین بونا نایل اولدولر .مارسین
اولسو 
نین آمریکاداکی سفیری
لین دبیر کّلی تروقوه »لی« ایرا 
 ۲7) ۱۸اسفند( ده سازمان مل 
حسین علنی قبول ائتدی .سفیر اؤز حکومتیندن آلدیغی تعلیماتا اویغون اولراق شوروی ـ
ینین( شورای امنّیته چیخاریلماسی بارهده مراجعهسی سازمان
ینین ) شکایت 
ایران محاربهس 
ینین  ۳5نجی
لین نظامنامهس 
لین دبیر کّلونه تقدیم ائتدی .شکایتده سازمان مل 
مل 
تین
ینین شورای امنّی 
ینین بیرینجی پاراقرافینا اویغون اولراق ایران اؤز شکایت 
ماّدهس 
ینی شورای
ینین متن 
ینین گوندهلیگینه چیخاریلماسینی ،همچنین اونون شکایت 
اجلس 
۲
امنّیت عضولرینه گؤندریلمهسینی خواهش ائدیردی.
نین شورای امنّیتده شکایتینه باخیلماسی
حسین علنین مراجعهسی ایله باغلی ایرا 
لین دبیر کّلی ایران
ینین  5) ۲5فروردین  (۱۳۲5نه تعیین ائدیلدی .سازمان مل 
مارس آی 
تین عضولرینه گؤندردی .بو مسألهیه ایلک
ینین مراجعهسینی شورای امنّی 
نمایندهس 
سالعمل نشان وئرن شوروی ،آمریکا و بؤیوک بریتانیا نمایندهلری اولدو .اتحاد
عک 
 ۱ـ »کمونیست« ۲۳ ،۱۹۴۶ ،مارس ) ۳ ،۱۳۲5فروردین(.
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نداکی سفیر آندرئی
لده نمایندهسی تعین ائدیلمیش واشینقتو 
ینین سازمان مل 
شورو 
قرومیکو مارسین  ۲۸) ۱۹اسفند( دا تروقوه »لی«یه یازیردی» :من شوروی حکومتی
تین
ینین مر اجعهسی ایله باغلی شورای امنّی 
آدیندان خواهش ائدیرم کی ،ایران نمایندهس 
لین  ۲۱) ۱۰فروردین( نا
اجلس تاریخینی مارسین  5) ۲5فروردین  (۱۳۲5دن آوری 
قلرین
تلری آراسیندا دانیشی 
ملر آتاسینیز .ایران و شوروی حکوم 
کئچیرمک اوچون آددی 
ینین بو مسألهنی قالدیرماسی شوروی اوچون گؤزلهنیلمزدیر.
گئتدیگی وقتده ایران طرف 
ینین بو مسألهنی شورای امنّیتده مذاکرهسینه حاضر اولمادیغینی نظره آلراق،
شوروی دولت 
ینین  ۲۱) ۱۰فروردین( نا
ینین آوریل آی 
شوروی حکومتی شورای امنّیت اجلس 
سین توصیهسینه
کئچیریلمهسینی تکلیف ائدیر« .لکن آمریکاین وزیر خارجهسی بیرن 
ییه مکتوبوندا
ل ل 
لدهکی نمایندهسی استئتینیوس دبیر ک ّ
اساسًا آمریکانین سازمان مل 
ینین دگیشمهسینی مقصدهاویغون حساب ائتمهدی .مارسین  ۲۹) ۲۰اسفند(
اجلسین وقت 
نین مراجعهسی حّقینده  ۱۹مارس ) ۲۸اسفند(
ده استئتینوس یازیردی» :سیزین ایرا 
نین مراجعهسی نظره
تاریخلی مکتوبونوزی آلدیم .حکومتیمین وئردیگی تعلیماتا اساسًا ایرا 
فلر
تین  ۳۰ژانویه ) ۱۰بهمن( تاریخلی قطعنامهسینه اساسًا طر 
آلینمالی ،شورای امنّی 
یدیر« ۱.بریتانیا وزارت
قلرین راپورتی طلب ائدیلمهل 
آراسیندا آپاریلن دانیشی 
نداکی سفیرینه تعلیمات وئریلمیشدی کی ،اگر روسیه شورای
ینین واشینقتو 
خارجهس 
ینین  ۲5مارس ) 5فروردین (۱۳۲5دا کئچیریلمهسینه راضی اولماسا،
تین اجلس 
امنّی 
یدیر .انگلیس فکرلهشیردی کی،
اوندا اجلس روسیهنین نمایندهسی اولمادان کئچیریلمهل 
کلرینی
ندا اؤز ایست 
ینین مقصدی بو مسألهنین مذاکرهسینی یوباتماقدا ایرا 
روس سیاست 
عده ایدی .رئیس جمهور
سلرله عین موض 
تأمین ائتمکدیر .وزیر خارجه بیرنس ده انگلی 
ترومن  ۲۱مارس)اّول فروردین  (۱۳۲5دا کئچیردیگی مطبوعات کنفرانسیندا آمریکانین
ینین شورای امنّیت چرچیوهسینده
موضعینی بیر داها تصدیق ائتدی .او ،ایران مجلس 
۲
یئنیدن نظردن کئچیریلمهسینده آمریکانین قطعّیتلی اولدوغونو بیر داها بیان ائتدی.
یدن شکایتی مسألهسی
نین شورو 
نین تضییقی ایله ایرا 
کله ،آمریکا و انگلستا 
بئلهلی 
ینین گوندهلیگینه داخل ائدیلدی.
تین اجلس 
لین شورای امنّی 
سازمان مل 
توزیری احمد قوام تهرانا یئنی
نین نخس 
ینین  ۲۹) ۲۰اسفند( ده ایرا 
مارس آی 
فی قبول ائتدی .گؤروش گیزلی شرایطده
گلمیش شوروی سفیری ایوان سادچیکو 
قلری بارهده
نین مدیری ابتهاج شوروی ـ ایران دانیشی 
کئچیریلسه ده ،بانک مّلی ایرا 
قلرین گئدیشینده سادچیکوف هله
ینی معلوماتلندیرمیشدی .دانیشی 
آمریکا سفیری میور 
فلندیگینی
نین شورای امنّیته مراجعهسیندن خبر توتدوغونو و بوندان تأس 
یدا ایکن ایرا 
باک 
بیلدیرمیشدی .سفیر اطمینانل قید ائدیردی کی ،اونون تهرانا گلیشی محض مسکونون
قلرینی دوام ائتدیرمهسی کیمی باشا دوشولهجکدیر .قوام بیلدیرمیشدی کی،
دانیشی 
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قلرین
ندا قالماسی دانیشی 
ینین ایرا 
نلر 
مارسین  ۱۱) ۲اسفند( دن سونرا شوروی قشو 
دوام ائدیلمهسی ایله علقهدار اونون ال ـ قولونو باغلییر .سادچیکوف قید ائتمیشدی کی،
ینین خیرینه ،خصوصیله نفته دایر هئچ بیر ژست
نین شورو 
قلری زمانی ایرا 
مسکو دانیشی 
فلندیرمیشدیر .قوام اؤز جوابینی بئله اساسلندیرمیشدی کی،
نی تأس 
ائتمهدیگی استالی 
ینین تصویب ائتدیگی قانون طرفیندن اجازه
فلره مجلس شورای مّل 
نفته دایر تکلی 
وئریلمهدیگی دورده او ،هئچ بیر شئی ائده بیلمز .داها سونرا قوام دئمیشدی کی ،اگر
شوروی اونو قانونا ضّد حرکت ائتمگه مجبور ائدرسه ،اونون یگانه چیخیش یولو استعفا
للی اولسون.
توزیر اونا نسبتًا داها چوخ شوروی می 
اولجاقدیر .و چتین کی یئنی نخس 
ییه دوشونمک اوچون اساس وئریردی.
احمد قوامین بو جوابی شورو 
مارسین  ۲) ۲۲فروردین( ده قوام آمریکا سفیری ایله گؤروشدو .خواهش ائتدی کی،
قلر گیزلی ساخلنیلسین .میوری قرومیکونون شورای
ملیق دانیشی 
ایکی ساعت یاری 
ینین گئجیکدیریلمهسینی خواهش ائدن مکتوبی گؤندریگینی و رئیس
تین اجلس 
امنّی 
توزیره
نین ییغینجاغین گئجیکدیریلمهیهجگی بارهده رسمی بیاناتینی نخس 
جمهور تروم 
فل
قلرا چکسه ده ،اونون فکری هله سادچیکو 
چاتدیردی .آمریکا سفیری قوامی دانیشی 
کئچن گرگین گؤروشون تأثیری آلتیندا ایدی .قوام سوروشدو» :اگر سیز منیم یئریمده
ینین چیخاریلماسی عوضینه شمالی
نلر 
ینین شوروی قشو 
اولسایدینیز ،شوروی سفیر 
یلشما تکلیفینه نئجه جواب وئرهردینیز؟« میوری
ندا نفتین استخراجینا دایر راض 
ایرا 
بلر
دئدی کی ،او ،ایران و شوروی ایله باغلی هر هانسی یازیلی سازشه و یا مکتو 
طل یاناشسین .آمریکا سفیری مصلحت گؤردو کی ،داها بؤیوک
مبادلهسینه چوخ احتیا 
یطرفلی سازشه عمل
ینین داها محدود ایک 
شلره عمل ائتمهین شورو 
نالملل ساز 
بی 
سلری شورای
ینین فکرینجه اگر ایران رو 
حلوقدور .میور 
ائدهجگینی دوشونمک سادهلو 
یسیندا معّین تاریخده چیخماق حّقینده سؤز وئرمگه مجبور ائده بیلسه ،اونون
امنّیت قارش 
الینده د اها توتارلی تأمینات اول بیلر .عین زماندا ،آمریکا سفیری مصلحت گؤردو کی ،قوام
نین منافعینی قوروماق اوچون یاخشی اولر کی ،شوروی اوچون یولو آچیق ساخلسین.
ایرا 
قلری بئله
احمد قوامل گؤروشدن سونرا وزیر خارجهیه راپورت گؤندرن سفیر دانیشی 
ینی محکوم ائدیب
یلشدیریردی» :قوام قورخور کی ،اگر شورای امنّیت شورو 
عموم 
بلنهجک،
نین اوزهرینه غض 
سلر اونون و ایرا 
نلرین چیخاریلماسینی طلب ائتسه ،رو 
قشو 
تلیق دوغوراجاق ،سازمان ملل ایسه بو وضعّیتده
للرل تهلکه و ناراحا 
شوروی مختلف یو 
اویغون یاردیم گؤرسهده بیلمهیهجکدیر .تجربهلی سیاستچی اولراق قوام گمان ائدیر کی،
یلشمانین وقتی چوخدان گلیب چاتمیشدیر.
تله باغلی شوروی ایله راض 
ندا نف 
شمالی ایرا 
ییه امتیازلرین وئریلمهسی قرارینی
او اینانیر کی ،گلهجکده ایستهنیلن مجلس شورو 
نلرین چیخاریلماسی شرطینی قویماق
تصویب ائدهجکدیر و بو امتیازلر قاچیلمازدیر .قشو 
طل حاضرلییر« .عین زماندا ،میوری وزیر خارجهنی
اوچون او ،بو پلنی چوخ احتیا 
ینین معّین
تلندیریردی کی ،اگر شاه قوامی فکریندن داشیندیرا بیلمهسه ،شورو 
معلوما 
۲۹5

ندان چکمهسی شرطی ایله
ائدیلمیش تاریخدن  ۶هفته گئج اولمایاراق اؤز قشونون و ایرا 
۱
یلیغا گلهجکدیر.
فل راض 
من اینانیرام کی ،او ،یوخاریدا دئییلن مسألهلرده سادچیکو 
ندا گؤزلهنیلن شوروی تهلکهسی ایله باغلی جّدی ناراحاتلیق
احمد قوام تهرا 
نداکی سفیر حسین علء مارسین ) ۲۱اّول فروردین
نلرده واشینقتو 
کئچیردیگی گو 
 (۱۳۲5ده قرومیکونون وزیر خارجهیه گؤندردیگی خواهشین علیهینه چیخیش ائتدی .ایران
ندان
ینین ایرا 
نلر 
لین دبیر کّلونه بیلدیردی کی ،شوروی قشو 
سفیری سازمان مل 
لوئریلمزدیر .او بیلدیردی
ینین یوبانماسی یو 
چیخماماسی ایله باغلی مسألهنین مذاکرهس 
نداکی بحرانلی وضعّیتی داها دا سرعتلندیرمیشدیر و بوندان
کی ،بو گئجیکمهلر ایرا 
قلرینا زیان ووراجاقدیر .رئیس جمهور ترومن مارسین ۲۱
نین مارا 
سونراکی لنگیمه ایرا 
)اّول فروردین  (۱۳۲5دهکی بیاناتی ایران سفیرینی داها جسارتلی اولماغا سوق ائدیردی.
نداکی شوروی سفیری قرومیکو مطبوعاتا
نهایت ،مارسین  ۲) ۲۲فروردین( ده واشینقتو 
آچیقلما وئرهرک بیلدیردی کی ،شوروی بو مسألهده محکم و معّین موضعه مالکدیر.
قلری نظره
نین مارا 
تین اجلسی ائله ایرا 
قرومیکونون دئدیگینه گؤره ،شورای امنّی 
نل باغلی مسألهنی داها دا
تلر ایرا 
یدیر .چونکی تلهسیک حرک 
آلیناراق تأخیره سالینمال 
ینین مطبوعاتا آچیقلما وئرمهسینه باخمایاراق،
بلشدیره بیلر .آمریکادا شوروی سفیر 
مرّک 
نین سازمان ملله مراجعهسی و اوندان سونراکی حادثهلر بارهده
مسکو مطبوعاتی ایرا 
تلری گیزلی ساخلماغا اوستونلوک وئریردی .مارسین  ۲) ۲۲فروردین( ده اتحاد
معلوما 
شلر وکیلی جورج کئنان واشینقتونا یازیردی» :من وزارت
یدهکی موقتی ای 
شورو 
نین شورای امنّیته مراجعهسیندن
خارجهنین نظرینی اونا جلب ائتمک ایستهییرم کی ،ایرا 
لل شوروی مطبوعاتیندا
یسی یو 
آرتیق بیر نئچه گون کئچسه ده ،بو خبر بیرباشا و یا دولی 
ینین تأخیره سالما حقده خواهشینی ده
ایشیقلندیریلمامیشدیر .مطبوعات همچنین شورو 
قلردان هئچ نه
نلرده مطبوعات بو ایکی حکومت آراسیندا دانیشی 
قید ائتمهمیشدیر .بو گو 
ینین دوغوردوغو
تلر 
نداکی شوروی حرک 
یازماییب .بوتؤولوکده شوروی جامعهسی ایرا 
۲
ندان خبردار دگیلدیر«.
بحرا 
تلری تحلیل ائتدیکدن سونرا وزارت خارجه آمریکا
ندان گلن سون راپور 
تهرا 
ییه امتیازلر وئرمگه جسارتلندیرمکده،
ندان چیخارماق اوچون قوامی شورو 
سفیرینی ایرا 
تلرینه گؤره گناهلندیریر و بیر
هابئله شوروی اوچون یولو آچیق ساخلماق بارهده مصلح 
نوع اوندان ایضاح طلب ائدیلیردی .میوری ایضاح ائدیردی کی ،وزارت خارجهنین تعلیماتی
کلر یارادیر .اگر من
نلی 
قلرا گئتمک منیم اوچون جّدی چتی 
اولمادان بئله دانیش 
توزیری قوردوغو و اونا اوغور گتیرهجگینه ایناندیغی پلندان امتناع ائتدیرمگه موفق
نخس 
نی
اولسایدیم دا ،مطمئن دگیلدیم کی ،بو کیمی وضعّیتدن دوغاجاق نتیجهلردن ایرا 
ینین
نلر 
سازمان ملل و آمریکا حکومتی قورویا بیلهجکدیر .من مطمئنم کی ،شوروی قشو 
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بدیر .یالنیز بئله حالدا شوروی ـ ایران دوستلوق
چیخاریلماسی اولدوقجا واج 
ندور .منیم فکریمجه ،شورای امنّیتده شوروی اوزهرینده
ینین ساخلنماسی ممک 
تلر 
مناسب 
سس ـ کویلو غلبه ایکی نتیجهیه گتیریب چیخارا بیلر:
نلرین چیخاریلماسینا کؤمک ائتمهیهجک ،یا دا؛
 ۱ـ بو ،قشو 
سلری آلچالداجاق و مغلوب ائدهجک.
 ۲ـ رو 
ندان عوض چیخماغا چالیشاجاق .قوام قید ائتمیشدیر کی،
بوندان سونرا شوروی ایرا 
نلر ایرانی ترک ائتسهلر ،شوروی
نین روسیه ایله بؤیوک سرحدی موجوددور و اگر قشو 
ایرا 
نلرا مالکدیر .او بیلر کی ،ائله
تلر تؤرهتمک اوچون کفایت قدر امکا 
ندا تخریبا 
شمالی ایرا 
توزیرین فکرینی افاده ائدهرک ،منیمله گؤروشده ابوالحسن ابتهاج بیلدیرمیشدی کی،
نخس 
ایران همیشه شورای امنّیته مراجعه ائدهرک اونو گوجلو قونشودان قوروماغی خواهش ائده
بیلمز .قوام بئله باشا دوشور و بلکه ده بو دوزگون فکردیرکی ،روسیهیه نفت امتیازی
ل ائده بیلر.
عدیرسه ،اوندا او ،یارانمیش اینجه مسألهنی ح ّ
یدیر .اگر بو دوزگون موض 
وئرمهل 
تله
ندا امتیاز الده ائتسه ،او بو اؤلکهیه داخل اول بیلر ،لکن بو ،آمریکانین نف 
شوروی ایرا 
یده نفت
علقهدار فاکتیکی و یا پوتانسیل مغلوبیتی دئمک دگیلدیر ،چونکی بیزیم بو اراض 
نلرا مالک اولساق
نلریمیز رئال دگیلدیر .اگر حّتی بیز بو امکا 
امتیازی الده ائتمک امکا 
بئله ،منیم فکریمجه ،اقتصادی جهتدن نفتین حملی بیزیم اوچون صرفهلی اولمایاجاقدیر.
ینین دوغوردوغو تهلکهنی تصور ائدیر ،بونا
ییه داخل اولماس 
توزیر روسیهنین اراض 
نخس 
گؤره ده او ،ممکن قدر بو تهلکهنی حداقل درجهیه ائندیرمک ایستهییر و بونونلدا علقهدار
توزیرین پلنی
طل حاضرلماغا چالیشیر .نخس 
یلشمانی باجاردیغی قدر احتیا 
اولراق راض 
تمامیله فارس عنعنهسینه اویغون اولراق قویولموشدور ،یعنی عدالتدن یان کئچمک،
عدالتی آلداتماق عنعنهسی اوزره .قوام فارس عنعنهلرینه اویغون تربیه آلمیش بیر انساندیر
للرهئچ بیر نتیجه وئرمهسین .لکن
و او بیلر کی ،منیم اونون پلنینا قارشی گتیردیگیم دلی 
للر نتیجه
للر ،استدل 
بو او دئمک دگیل کی ،آمریکا حکومتی طرفیندن گتیریلن دلی 
نالملل وضعّیتین بئله گرگین دورونده من ایران
وئرمهیهجکدیر .و سوندا ،فکریمجه ،بی 
للرینا اعتراض ائتمگه ترّدد ائدیرم،
ینین هامینی قانع ائده بیلهجک حّلی یو 
مسألهس 
ل اولونارسا ،سازمان ملل و آمریکا حکومتی باش وئرن داها واجب
چونکی مسأله ح ّ
تلردان سونرا میوری یازیردی» :ائله نتیجهیه گلمک
مسألهلرله مشغول اول بیلر .بو ایضاحا 
اولر کی ،ایران اؤزونون اوتوماتیک حقوقو ایله باغلی مسألهلر اوچون رشوت وئرمهلی
ل یولونو غیردوزگون
اولجاقدیر .بو ،آجیناجاقلی بیر حال اولسا دا ،من تکلیف اولونان ح ّ
یلرین چوخو بو قراری دوزگون و مقبول حساب ائدهجک.
حساب ائتمیرم .بلکه ده ایرانل 
یله قید ائدیردی کی ،اگر قوام اؤز قرارینی حیاتا کئچیره بیلسه ،بو ،روس
ابتهاج سع 
قلره امید وئره بیلر .اگر پلن اوغورل یئرینه یئتیرلرسه،
جاذبهسینده یئرلشن خیردا خل 
ینین دوزهلمهسی اوچون زمینه یارانا بیلر .دیگر طرفدن بیز ایرانا
تلر 
ایران ـ شوروی مناسب 
بوتون تهلکهلره قارشی تأمینات وئره بیلمهریک .همچنین من دئییرم کی ،بو سازش معّین
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لین غلبهسی اولجاقدیر .چونکی آمریکا سازمان ملل
قدر آمریکا و سازمان مل 
یلر باشا
بلرینی محدودلشدیرا بیلر .ایرانل 
ینین کؤمکی ایله روسیهنین طل 
بیاننامهس 
نلرین چیخاریلماسی بیزیم سایهمیزله ممکن اولجاقدیر و بونون اوچون
دوشورلر کی ،قشو 
۱
ده بیزه منتداردیرلر«.
فون ایلک
ندا قوامل سادچیکو 
نین شورای امنّیته مراجعه ائتمهسی ،تهرا 
ایرا 
کلرین
ینین سویوق کئچمهسی و شوروی طرفیندن جنوبی آذربایجانا نظامی یو 
شلر 
گؤرو 
ینین دوام ائتمهسی پایتختده نگران ائدیجی وضعّیت یاراتمیشدی .ایندی آرتیق
داشینماس 
ندان چیخماسی بارهده سؤز ـ صحبت
توزیرین تهرا 
امکانلی آداملرین دگیل ،شاه و نخس 
سلرین تهرانا گیرمک احتمالی استثنا ائدیلمیردی .شورای امنّیته
دولشیردی .رو 
ملرینی آمریکا سفیری ایله
مراجعهدن سونرا قوام و شاه ،دئمک اولر کی ،هر آددی 
یلر .میوری وزیر خارجه بیرنسه یازیردی» :چوخ احتمال کی ،اونلر
تلهشیرد 
مصلح 
کلر .حاضردا ایران
پایتختدن کؤچوب ـ کؤچمهمک حقده ده بیزدن مصلحت ایستهیهج 
حکومتی جّدی پوتانسیل خطر ایله اوزلهشیر .اگر شاه و حکومت شوروی اشغالی
تهلکهسینی نظره آلمایاراق پایتختده قالسالر ،وزارت خارجهنین بو حکومتی شوروی
ملندیرمک واسطهلری حقده دوشونمهسی داها دوزگون اولر.
تضییقینه قارشی محک 
تلری گؤزلهییرم .وزارت
حکومتین پایتختدن چیخماسی ایله علقهدار اولراق تعلیما 
خارجه سفارتدن کیمینسه اونلری مشایعت ائتمهسینی ایستهییرمی؟ منیم فکریمجه ،بیز
توزیرله علقهلری کسمهمهلییک« .مارسین  ۳) ۲۳فروردین( ده وزیر
شاه و نخس 
ندا قالیب ـ
نداکی سفیره تعلیمات گلدی کی ،شاه و یا حکومتین تهرا 
خارجهدن تهرا 
تلرینیزه بوراخیریق .بونونل بئله،
قالماماسی حقده مصلحت وئرمگی بیز سیزین صلحی 
ندا
قلر یاراناجاغی تقدیرده ده بیز شاه و حکومتین تهرا 
حّتی بعضی تهلکه و ناراحاتلی 
نداکی باشقا بیر شهره گئتمک ایستهسه ،یعنی
قالماسینی مصلحت گؤروروک .اگر شاه ایرا 
تهرانی ترک ائتسه ،سیز سفارتین دبیرینه اونو مشایعت ائتمگی تاپشیرا بیلرسینیز .اگر شاه
تهرانی سادهجه اولراق هاراداسا سیغیناجاق تاپماق اوچون ترک ائدرسه ،بیز بئله
دوشونوروک کی ،بو حالدا دبیرین اونو مشایعت ائتمهسی مصلحت دگیلدیر .هر حالدا بیز
۲
بونو سیزین اختیارینیزا بوراخیریق .دوز حساب ائتدیگینیز کیمی حرکت ائده بیلرسینیز.
مارسین  ۳) ۲۳فروردین( ده احمد قوام یارانمیش وضعّیتله باغلی مطبوعات
ینین بیر ـ ایکی هفته
تین اجلس 
کنفرانسی کئچیردی .او بیلدیردی کی ،شورای امنّی 
گئری چکیلمهسی او قدر ده مهم مسأله دگیلدیر .همچنین مطبوعات کنفرانسیندان سونرا
توزیر حسین علیا تاپشیرمیشدیر کی ،اجلسین گئری
آیدین اولموشدو کی ،نخس 
چکیلمهسینه اعتراض ائتمهسین .قوام وورغولماغا باشلمیشدی کي ،سفیر علنین اعتراضی
تسیز شکیلده ائدیلمیشدیر .اونون فکرینجه ،آمریکا رئیس جمهوری هاری ترومن بو
صلحی 
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ینین اعتراضینا
نین سفیر 
مسأله ایله علقهدار اؤز موضعینی اعلن ائتدیکدن سونرا ایرا 
للی اولدوغو دا ح ّ
س
احتیاج یوخ ایدی .آرتیق قوامین شوروی طلبینی قبول ائتمگه می 
ل ائدیلهجگینه امید بسلهییردی.
ائدیلیردی .او ،شورای امنّیت اولمادان مسألهنین ح ّ
مارسین  ۴) ۲۴فروردین( ده سحر آمریکا سفیری قوامل گؤروشونده اونون دوننکی
بلندیگینی بیلدیردی.
تین رولونو کیچیتمهسیندن تعج 
مطبوعات کنفرانسیندا شورای امنّی 
توزیر بونون ترجمه خطاسی اولدوغونو دئدیکده میوری اونو مجبور ائتدی کی،
نخس 
مارسین  ۴) ۲۴فروردین( ده یئنی مطبوعات کنفرانسی کئچیریب دوننکی سؤزلرینه
دوزهلیش وئرسین» .ترجمه خطاسینی« آرادان قالدیرماق اوچون سفیر اؤز
یسینی مطبوعات کنفرانسینی ترجمه ائتمک اوچون قواما وئردی .ایکینجی
ترجمهچ 
تده ایران مسألهسی ایله باغلی
مطبوعات کنفرانسیندا قوام بیلدیردی کی ،او ،شورای امنّی 
یلشماغا گلمهیینجه ،او،
عائدیجی راض 
علیا یئنی تعلیمات گؤندرمیشدیر .شوروی ایله قان 
مسألهنی شورای امنّیتدن چاغیرمایاجاغینی تصدیقلهدی .سفیر میوری وزیر خارجهیه
ندان چیخمایاجاق .او،
یازیردی » :قوام اینانیر کی ،امتیازلر وئریلمهدن شوروی ایرا 
قلر آپاراجاغینی بیلدیرمهدی .لکن بئله آیدین
فل بو حقده نه زمان دانیشی 
سادچیکو 
اولدو کی ،بونو ائتمک اوچون چوخ آز وقت قالمیشدیر .من دونن گئجه شاهل گؤروشدوم و
۱
آیدین اولدو کی ،او ،قوامین قرارینی بگهنیر«.
مارسین  ۲۴ی ) ۴فروردین( حادثهلرین دؤنوش مقامی اولدو .آیین ) ۲۱اّول
فروردین( دن باشلیاراق حادثهلر چوخ گرگین و ضّدیتلی انکشاف ائتدی .مارسین  ۲۱ـ ۲۳
ندا حادثهلرین گئدیشینه کؤکلی شکیلده تأثیر ائدن
) اّول ـ اوچ فرورین( ده واشینقتو 
پروسهلره کئچمزدن قاباق قید ائدهک کی ،مارسین  ۴) ۲۴فروردین( ده ایوان سادچیکوف
سحر احمد قوامل گؤروشدو و آذربایجان مسألهسی ایله باغلی یازیلی ،نفت امتیازی ایله
توزیره وئردی .آذربایجان مسألهسینی تنطیم ائتمکله
فلرینی نخس 
باغلی شفاهی تکلی 
فون
فلری وقتی ایله مسکودا مولوتو 
فون پیشنهاد حساب ائدیلن تکلی 
باغلی سادچیکو 
قواما فوریهنین  ۶) ۲5اسفند( ده تقدیم ائتدیگی پیشنهادلرین ،دئمک اولر کی ،عین
نله قبول ائتدی و بیلدیردی کی ،اونلرین
فلری تمکی 
ایدی .قوام اونا تانیش اولن بو تکلی 
یسینه اویغونلوغونو اؤیرنمگه ضرورت واردیر .ایوان سادچیکوف میرجعفر
ایران قانون اساس 
ندیر .لکن
کلرینی دوشونمک چتی 
یلرین سون قرار قبول ائدهج 
باقروفا یازیردی» :ایرانل 
۲
نلر«.
فلری سازش اوچون اساس کیمی قبول ائتسی 
اول بیلسین کی ،اونلر بیزیم تکلی 
یلرین خریطهسی
فلری ،امتیازا داخل اولن اراض 
نفت امتیازی ایله باغلی شوروی تکلی 
توزیره چاتدیریلدی.
سادچیکوف طرفیندن نخس 
ینین چیخاریلماسی ،آذربایجان مسألهسی ایله باغلی
نلر 
ندان شوروی قشو 
ایرا 
کدا دراماتیک کاراکتر
ندا و نیویور 
حادثهلر مارسین  ۲۹) ۲۰اسفند( دن واشینقتو 
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آلمیشدی .تبریزدهکی کنسول روبرت روسو سونرالر حقلی اولراق یازیردی کی ،شخصاً
قلرینی اونون اؤزوندن
نین حقو 
وزیر خارجه بیرنس باشدا اولماقل آمریکا نمایندهلری ایرا 
ندان
ینین ایرا 
یلر .مارسین  ۴) ۲۴فروردین( ده غفلتًا شورو 
یاخشی قوروماغا جهد ائدیرد 
اؤز قشونون و چیخارماق بارهده نه اوچون قرار قبول ائتمهسی  5۰ایلدن آرتیقدیر کی،
خلری بونو رئیس
یلرین مباحثه موضوعونا چئوریلمیشدیر .بیر چو 
ملرین و سیاستچ 
عال 
نین استالینه مارسین ) ۲۱اّول فروردین  (۱۳۲5ی ،یاخود  ۳) ۲۳فروردین(
جمهور تروم 
ده گؤندردیگی و بو گونه قدر تاپیلمایان اولتیماتومی ایله علقهلندیریر .دیگرلری ایسه هئچ
بیر اولتیماتومون اولمادیغینی و یالنیز بوندان میف )اسطوره( دوزلدیلدیگینی اّدعا ائدیر5۰ .
نداکی
للرده ایسه ترومن اؤزو و اونون دستهسی آذربایجا 
ـ  ۱۳۴۰) ۶۰ـ  (۱۳5۰نجی ای 
شلر .بو مباحثهلرین دگرلندیریلمهسی
مارس حادثهلری بارهده ضّدیتلی فکرلر سؤیلهم 
ینین  (۱۳۳۳) ۱۹5۴نجی
باخیمیندان ایران دیپلوماسی تاریخینی یازمیش نصرالله فاطم 
ایلده چاپدان چیخمیش »نفت دیپلوماسیاسی« کتابی و خصوصیله اونون »ایران مسألهسی
یدیر.
نین استالینه اولتیماتومی« فصلی داها سجّیهو 
یسیندا :تروم 
شورای امنّیت قارش 
نصرالله فاطمی یازیردی ۲۱» :مارس )اّول فروردین  (۱۳۲5دا ترومن استالینه اولتیماتوم
گؤندردی و بیلدیردی کی ،بیر هفتهدن باشلیاراق آلتی هفتهیهدک بوتؤولوکده شوروی
نلری تخلیه ائدیلمهسه آمریکا ایرانا گئری قاییداجاق« ۱.فاطمی بو فاکتی هارادان
قشو 
نله مصاحبهیه اساسلناراق فاطمی
گؤتوردوگونو آچیقلمیر .سونراکی صفحهده تروم 
ندان کؤنوللو
سلر ایرا 
بیلدیریر کی ،ترومن چوخ آیدین شکیلده بیلدیرمیشدیر کی ،اگر رو 
ینین بو فکری ) ۱۹۶۸
چیخماسالر ،آمریکا اونلری چیخارماق اوچون بورایا گلهجک فاطم 
ینین گوجو ـ
ینین و سیاست 
قلر 
نین »ایران :آمریکا مارا 
 (۱۳۴7نجی ایلده مایکل شیها 
 ۱۹۴۱ـ  ۱۳۲۰) ۱۹5۴ـ  «(۱۳۳۲کتابیندا بیر داها تصدیق ائدیلدی .مایکل شیهان دا »
 ۲۱مارس ) ۱۹۴۶اّول فروردین  (۱۳۲5نجی ایلده آمریکا رئیس جمهورونون
ینین
ندان تخلیه قرار 
ینین آذربایجا 
اولتیماتومونون اولدوغونو« قید ائدیر و شورو 
ارخهسیندا »رئال بیر سبب« اولدوغونو گؤرستدی ۲.ایران دیپلوماسی تاریخینی یازان جورج
لئنچکوفسکی ده  (۱۳5۱) ۱۹7۲نجی ایلده بو مسألهیه بیر مقاله حصر ائتمیشدیر .او،
ینی نظامی گوجله
» اولتیماتوم« اصطلحینی ایشلتمهسه ده ،آمریکانین شورو 
للرده اولتیماتومل
هدهلهمهسینی تخلیهنین اساس سببی حساب ائدیر(۱۳5۰) 7۰ ۳.نجی ای 
باغلی مسأله آمریکادا آپاریجی تاریخچی کیمی قبول ائدیلن آرتور م .شیلزینجر طرفیندن
نین اعتراضی شوروی
تلر نشرلرینه ده داخل ائدیلدی .اونون فکرینجه ،تروم 
مّلی تدقیقا 
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۱۹5۴ . Brooklyn, 1968, p. 32 .
3
_ G,Lenczowski. United States Support for Irans Independence and Integrity,
1945b_ 1959 _ The Annals of the American Academy of Political and Social Sceiens, May
1972 p. 45 _ 55 .
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نلرین چیخاریلماسی مه )خرداد( آییندا
سیاستینی دگیشمگه مجبور ائتمیشدیر و قشو 
۱
باشا چاتمیشدیر.
هاری ترومن اؤزو بئله بیر اولتیماتومون اولدوغونو ایلک دفعه  ۲۴آوریل ۴) ۱۹5۲
اردیبهشت  (۱۳۳۱نجی ایلده کئچیردیگی مطبوعات کنفرانسیندا ،هله استالین ساغ ایکن
ینین چاپ ائدیله بیلمهسی سوآلینا ترومن یوخ جواب
تصدیق ائتمیشدیر .اولتیماتوم سند 
وئردی ،لکن بیلدیردی کی ،بو ،رادیو ایله سسلهنیب .لکن مطبوعات کنفرانسیندان ایکی
ساعت سونرا آغ ائوین سؤزچوسو مخبرلره شفاهی اولراق بیلدیردی کی ،هئچ بیر
» اولتیماتوم« اولمامیشدیر ،رئیس جمهور ترمینی )اصطلحی( تکنیکی سهو کیمی
ینین مناسبتی
نین مطبوعات کنفرانسینداکی آچیقلماسینا شورو 
ایشلتمیشدیر ۲.تروم 
ینین  ۹) ۲۹اردیبهشت( دا خبرگزاری تاس بیلدیردی کی،
چوخ شدید اولدو .آوریل آی 
نین »اولتیماتوم«ی باشدان ایاغا بیر »کشف«دیر .بو ،یالنیز آمریکاده محاربه
تروم 
یسینی گوجلندیرمگه خدمت ائدیر .هاری ترومن بیر ده بو مسألهیه دؤرد ایل
هیستئر 
سونرا اؤز خاطراتینی یازارکن قئییتدی ۶ .مارس  ۱5) ۱۹۴۶اسفند  (۱۳۲۴نجی ایل
شناظر استالینه
یادداشتینی دگرلندیردیکدن سونرا ترومن یازیردی» :بیرنسه دئدیم کی ،با 
مکتوب گؤندرسین ۲۴ .مارس ) ۴فروردین  (۱۳۲5دا اعلن ائتدی کی ،بوتون روس
ندان چیخاریلجاق« (۱۳۳۶) ۱۹57 ۳.نجی ایلده »نیویورک تایمز«
نلری درحال ایرا 
قشو 
روزنامهسینده گئدن مقالهسینده ترومن بیلدیریردی» :من شخصًا گؤروردوم کی ،استالین
فلرینه )فرماندهلرینه( حاضر
بیزیم قوری )زمینی( ،دنیز )دریایی( و هاوا قّوهلری شئ 
اولمالری حقده منیم امریمدن خبرداردیر .بو وقت من بیلن ،استالین ائتمهلی اولدوغونو
ندان چیخارتدی« ۴.بو مسأله ایله باغلی اؤزونون سونونجو
ائتدی .او ،اؤز قشونون و ایرا 
ندان چیخماقدان امتناع
یلشمیش وقتده ایرا 
بیاناتیندا ترومن قید ائدیردی» :استالین راض 
ائتدیکده من اونا خبر گؤندردیم کی ،عکس حالدا من ایران کؤرفزینه )خلیج فارسا( اوزوب
نین اولتیماتومی ایله باغلی قید ائتمک لزمدیر کی ،نه مسکوداکی
گلهجگم« 5.تروم 
کئچمیش سفیر هاریمن ،نه یئنی سفیر گلنه قدر اونو عوض ائدن جورج کئنان ،هابئله
ینین مدیر معاونی جورج آلئن ،وزیر خارجه بیرنس و
وزارت خارجهنین یاخین شرق ادارهس 
صلر ده بئله بیر یازیلی اولتیماتومون اولدوغونو خاطرلیا
آلئن دالس کیمی مسئول شخ 
نین خاطرهلرینده گؤرسهدیلیر کی ،او ،بیرنسه »استالینه پیغام گؤندرین کی،
بیلمیرلر .تروم 
اگر او ،چیخماسا ،بیز اؤزوموز گلهجهییک« تاپشیریغینی وئردیگی وقت آدمیرال ویلیام
1

_ J.Blum, E.Margan, W.Rose, A.Schlesinger, K.Stampp and C.Van Woodward. The
York, 1973, p. 711 .ـ National Experience. New
2
 James A.Thorpe. Trumans Ultimatum to Stalin on the 1946 Azerbaijan Crisis: theـ
 The Journal of Politics, Volume 40, 1978,p. 189 .ـ Mankind of a Myth
3
 Harry S.Truman. Memories of Harry S.Truman: Volume Two: Year of Trial andـ
York, 1956, p. 71 .ـ Hope. New
 ۴ـ »نیویورک تایمز« ۲5 ،۱۹57 .اوت ) ۳ .۱۳۳۶شهریور(.

York, 1960, p. 71 .ـ  Harry S.Truman. Truman Speaks. Newـ
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5

ینین آغ ائوده
لیهی اونون یانیندا اولموشدور .اگر بو ،حقیقتًا ده بئله اولسایدی ،اوندا لیه 
للر حّقینده گوندهلیگی موجوددور .بو گوندهلیکده ایران بحرانیندان دا بیر
کئچیردیگی ای 
نین مصاحبهسینه استنادًا گؤرسهدیلیر کی ،پیغام سونونجو گونون
یازی وار .اورادا تروم 
)مارسین  ۱۱ = ۲اسفند( نین چاتماسیندان اوچ هفته سونرا ائدیلمیشدیر .فیلیپ روزنبئرق
بئله حساب ائدیر کی ،بو ،تخمینًا مارسین  ۳) ۲۳فروردین( نه دوشور ۱.هئربئرت دراکس
نله مصاحبهسینه اساسًا بو گونون مارسین ) ۲۱اّول فروردین  (۱۳۲5نه
ایسه تروم 
۲
دوشدوگونو گؤرسهدیر.
ینین تکامل پروسهسینی تحلیل ائدن جئمس
نین فکرلر 
اولتیماتومل باغلی تروم 
سورپ بئله نتیجهیه گلیر کی ،رئیس جمهورون خاطرلمالرینا گؤره ،بو ،مارسین  ۶ـ ) ۲۴
 ۱5اسفند ـ  ۴فروردین( آراسینداکی دورده باش وئریب و ترومن هئچ وقت اولتیماتومی
اهمّیتی آز اولن یادداشت آدلندیرماییب ۳.بو ،مؤلفین قناعتینجه اولتیماتوم دگیل.
ییه هر هانسی خبردارلیق گؤندریلدیگینی بئله دئمک اولماز .سورپا گؤره ،اولتیماتوم
شورو 
سلیغیندا میف یاراتماق اوچون لزم اولوب۱۹۸7 .
خشنا 
حّقینده سؤز ـ صحبت آمریکا تاری 
) (۱۳۶۶نجی ایلده بو پروبلمین آراشدیریلماسینا بؤیوک بیر مقاله حصر ائتمیش کوروس
ینین آردینجا
سمیعی بئله حساب ائدیر کی ،هر حالدا  ۶مارس ) ۱5اسفند( یادداشت 
ینین معاونی جورج
نین قرارلرینا یاخین شرق ادارهسی مدیر 
هدهلهییجی مکتوب و استالی 
آلئن سونرالر بئله بیر مکتوبون اولدوغونو خاطرلیاراق ،اونون بیرنس و آلئن دالس کیمی
صلرین آراسیندا اولدوغونو اعتراف ائتمیشدی ۴.آمریکا علمی و سیاسی دایرهلرینده بو
شخ 
مسأله ایله باغلی اوزون مّدت دوام ائدن مباحثهلری دگرلندیرهرکن قید ائتمک لزمدیر کی،
ینین  (۱۳۶۶) ۱۹۸7نجی ایلده »اورتا شرق آراشدیرمالری« مجّلهسینده
کوروس سمیع 
ندا استالینه قارشی :اوچ مختلف مکتوبون مضمونو« مقالهسی
چیخمیش »ترومن ایرا 
فکرلرین مقایسهلی آراشدیریلماسی و علمی جهتدن اساسلندیریلماسی باخیمیندان داها
نین مسکووا یول دوشهجک یئنی سفیر ژنرال اولتر
یدیر .بوتون بو مباحثهلرده تروم 
سجّیهو 
تی مارسین  ۳) ۲۳فروردین( ده قبول ائتمهسینه ده توخونولور .بو گؤروشده
بیدئل اسمی 
تین
کسیزدیر .رئیس جمهور اسمی 
ینین مذاکره ائدیلدیگی ش 
آذربایجان مسألهس 
تعییناتینی تصویب ائدرکن دئمیشدیر» :استالینه چاتدیرین :من همیشه اونا کؤمک
ائتمیشم کی ،او ،اؤز سؤزونون اوزهرینده دوران آدام اولسون .مارسین  ۱۱) ۲اسفند( دن
تین
نلرین قالماسی بو فکری آلت ـ اوست ائتدی« 5.لکن اسمی 
ندا قشو 
سونرا ایرا 
 Philipp Rosenberg. The Cheshire Ultimatum: Trumans Message to Stalin in theـ
 The Journal of Politics, Volume 41, 1979, p. 936 .ـ 1946 Azerbaijan Crists.
2
York, 1966, p. 125 .ـ  Herbert Druks. Harry Truman and Russians. Newـ
3
 James A.Thorpe. Trumans Ultimatum to Stalin on the 1946 Azerbaijan Crisis, p.ـ
190 .
4
 Kuross A.Samii. Truman Against Stalin in Iran, p. 100 .ـ
5
 Presidential Appoinment Caendar, March 23, 1946, HST. L; Walter Bedell Smith.ـ
Moskow Mission. London, 1950 . pp. 15, 35, 38 .
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نین مکتوبونو استالینه چاتدیرماسینا هله اون گون وار ایدی .بئله کی ،او ،مارسین ۲۴
تروم 
لین  ۱۴) ۴فروردین( ده استالین طرفیندن
) ۴فروردین( ده مسکووا یول دوشدو و آوری 
قبول ائدیلدی.
 (۱۳5۸) ۱۹7۹نجی ایلده شوروی افغانستانا داخل اولدوقدان سونرا (۱۳۲5) ۱۹۴۶
ینی هدهلهمهسی تجربهسی یئنیدن
نین شورو 
نجی ایل آذربایجان مسألهسی زمانی تروم 
گونلوگه گلدی ۱۹۸۰ .نجی ایلین ژانویهسینده )بهمن » (۱۳5۸تایم« مجّلهسینده ترومن
نلر« آدی آلتیندا چاپ
تلری سناتور جکسون »گؤزهل کئچمیش گو 
طرفیندن وئریلن بیانا 
ائتدی .اونون روایتینه گؤره (۱۳۲5) ۱۹۴۶ ،نجی ایلده آذربایجان بحرانی زمانی ترومن
ینین آمریکاداکی سفیری آندرئی قرومیکونون آغ ائوه چاغیردی و اونا بیلدیردی کی،
شورو 
ییه
ندان چیخاریلماسا ،آمریکا شورو 
اگر قیزیل اوردو درحال  ۴۸ساعت عرضینده ایرا 
ینین افغانستانـا مداخـلهسیندن
قارشی آتوم بومبونـدان استفاده ائدهجک ۱.گؤرونـور ،شورو 
نین برک
سونـرا  (۱۳۲5) ۱۹۴۶نجی ایل آذربایجان مسألهسینده رئیس جمهور تروم 
ینین »چاره آختارماق« احتیاجیندان
موضعینه استناد ائدیلمهسی آمریکا سیاسی دستگاه 
ایرهلی گلمیشدی ۱۹۸۰ .نجی ایلین سونوندا ) ۱۳5۹نجی ایلین پاییزی( آمریکا
یلری باری بلئچمن و دوقلس هارت »افغانستان و  (۱۳۲5) ۱۹۴۶نجی ایل ایران
تاریخچ 
ینین آتوم سلحی ایله هدهلهمه روایتینی
اوخشارلیغی« مقالهسینی یازماقل »تایم« مجّلهس 
قدیر .هئچ کیم بیلمیر
یلر .اونلرین فکرینجه ،اولتیماتوم مسألهسی بیر قدر قرانلی 
انکار ائتد 
کی ،ترومن استالینه اولتیماتوم وئریب ،یا یوخ ،بیرنس ده اؤز خاطرهلرینده بو بارهده
فلر ده دقیق بیر شئی دئمیرلر .وزارت خارجه و وزارت
سوسور .مختلف تاریخچی و مؤل 
دفاع آرشیولریندن ده هئچ بیر سند تاپیلمامیشدیر .اونا گؤره بئله نتیجهیه گلمک اولر کی،
 (۱۳۲5) ۱۹۴۶نجی ایل بحرانی زمانی هئچ بیر اولتیماتوم وئریلمهییب .آمریکانین نظامی
هدهسی ده اولماییب و باخمایاراق کی ،شوروی آمریکانین خواهشینی یئرینه یئتیریب.
۲
ینین سونوندا حیاتا کئچیریلیب.
لکن بو ۲۴ ،ساعت عرضینده یوخ ،یالنیز مه )خرداد( آی 
فکریمیزجه ،باری بلئچمن و دوقلس هارت اؤز مقالهلرینده حادثهلره دریندن نفوذ ائده
فلر
یسیندا دا حسّ ائدیلیر .لکن سونونجو مؤل 
پون یاز 
شلر .بو ،جئیمس سور 
بیلمهم 
طلشدیریب ،اصلینده ایسه اونون آسان ایضاحینا اوستونلوک
مسألهنی بیر قدر بسی 
شلر .حالبوکی مسألهیه بئله مناسبت دوزگون ساییل بیلمز .شوروی جنوبی
وئرمی 
ل ائدیلدیگی بیر وقتده اورادان نییه چیخدی؟
ندان هر شئیین اوغورل ح ّ
آذربایجا 
اوزون مّدت آمریکا علمی و سیاسی دایرهلرینده مباحثه ائدیلن بو مسألهیه مناسبتده
للریندن )اسفندین
تلری علوه ائده بیلهریک؟ مارسین اّو 
للری و فاک 
بیز هانسی دلی 
ندا
اورتالریندان( باشلیاراق گتیریلن آغیر ادوات و نظامی سورسات حسابینا آذربایجا 
نین تخمینًا  ۴۰کیلومترلیگینده دایانمیش شوروی اوردوسونون غفلتًا
ملنمیش و تهرا 
محک 
 “Time” Magazine, 28 January 1980, p. 13 .ـ
ـ  Barry M.Blechman and Douglas M.Hart. Afganistan and the 1946 Iran Analogy.ـ
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چیخاریلماسی هانسی ضرورتدن ایرهلی گلیردی؟ یوخاریدا دئییلدیگی کیمی ،شاه و
للرا بئله یول
ندان چیخماسی بارهده سؤز ـ صحبت دیپلوماتیک کانا 
حکومتین تهرا 
تاپمیشدی .مارسین  ۴) ۲۴فروردین(ده سحر سادچیکوف طرفیندن احمد قواما تقدیم
ملنمهسی و نفت امتیازی بارهده شوروی
ینین تنظی 
ائدیلمیش آذربایجان مسألهس 
نلرین
فلرینه ده هله هئچ جواب آلینمامیشدی .البته ،احتمال ائتمک اولر کی ،قشو 
تکلی 
ندان تعجیلی چیخاریلماسی حقده قرار وئرمکله استالین آمریکا و بریتانیا سیاسی
آذربایجا 
دایرهلرینی اؤز گؤزلهنیلمز سورپریزی ایله حیرتلندیرهرک ،مارسین  ۶) ۲۶فروردین( دا
تین ایران مسألهسی ایله باغلی مذاکرهلرینی هئچه ائندیرمک
کئچیریلهجک شورای امنّی 
ایستهییردی .لکن استالین سیاستی سورپریزلر اوزهرینده قورموردو .مسألهیه دریندن بلد
اولن تبریزدهکی کئچمیش کنسول روبرت روسو »آذربایجان اوغروندا دؤیوش ـ
سلر بیردن ـ بیره اؤز مقصدلرینی
«۱۹۴۶مقالهسینده حقلی اولراق یازیر» :نهیه گؤره رو 
للری
یلر؟ شوروی سیاسی بوروسونون پروتوکو 
یاریمچیق قویوب آذربایجانی ترک ائتد 
آچیقلنمایینجا بو سوآل هئچ کس دقیق جواب وئره بیلمز« .دوزدور عموم اّتفاق کمونیست
للری هلهلیک الده ائدیلمهسه
) بالشویک( پارتیاسی مرکزی کمیتهسی بوروسونون پروتوکو 
ینین آراشدیرمایا جلب ائدیلمهسی بعضی مقاملرا
ده ،بیر سیرا شوروی مخفی سندلر 
ینین  ۴) ۲۴فروردین( ده گوندوز ساعت ۱۳/۴۰دا استالین
نلیق گتیره بیلر .مارس آی 
آیدی 
فون امضاسی ایله  ۲۱۶7/۶۸نجی رمز ایله
و شوروی اوردوسو ستادکّلونون رئیسی آنتونو 
ینین فرماندهی ایوان ماسلئنیکوفا
نلر 
ییا شخصًا باکی نظامی دایرهسی قشو 
مسکودان باک 
ییه ،صورتی میرجعفر باقروفا چاتدیریلماقل تعجیلی
و  ۴نجو اوردونون فرماندهی لوچینسک 
امر گلدی .اورادا دئییلیردی:
ینین
ینین و آنبارلر 
ینین ،ادارهلر 
صهلر 
ندا اولن  ۴نجو اوردونون بوتون ح ّ
 ۱ـ ایرا 
یسینده دائمی استقرار یئرینی توتماق اوچون
ینین اراض 
باکی نظامی دایرهلر 
چیخاریلماسینا باشلنسین.
نلرین چیخارماسی مارسین  ۴) ۲۴فروردین( دن باشلنسین و  ۳۰آوریل ـ
 ۲ـ قشو 
 ۱۰مهدن ) ۱۰فروردین ـ  ۱۰اردیبهشت( گئج اولمایاراق تمامیله باشا چاتدیریلسین .کرج
ینین چیخاریلماسینا مارسین  ۲۴ی ) ۴فروردین( ساعت  ۲۰/۰۰دن گئج اولمایاراق
پادگان 
باشلنسین ۶۸ .نجی »ق .س .د «.دنیز واسطهسیله یول سالینماق اوچون ساری ،بندر شاه
تدن حرکت ائتمکله یول سالینسین .بیرینجی
منطقهسینه توپلنسین .موتوری لشکر رش 
نلر قزوین ،رشت ،زنجان ،گرگان و ساری منطقهلریندن چیخاریلسین .قزوین
نوبهده قشو 
ینین  ۱۶) 5فروردین( دن گئج اولمایاراق ترک ائدیلسین .بیرینجی
آوریل آی 
کلشدیریلمیش گارد لشکری )روسیانوف( سونونجو نوبهده چیخاریلسین.
مکانی 
یسوز ،خصوصی اولراق
 ۳ـ اوردولرین چیخاریلماسی متشکل ،ساکت ،سس ـ کو 
نلر چیخارکن یئرلی اهالی ایله وداع
تلهسمهدن حیاتا کئچیریلسین .افسرلر و سیاسی اورقا 
ییه پایلنسین.
صهسی یئرلی اهال 
ینین بیر ح ّ
جلر 
نلر ،ارزاق احتیا 
مراسمی تشکیل ائتسی 
۳۰۴

 ۴ـ اوردولرین چیخاریلما پلنی و قایدالری بو ایلین  ۲5مارسیندان ) 5فروردین(
ینین گئدیشی حقده هر گون ساعت
باش قرارگاها وئریلسین .اوردولرین چیخاریلماس 
بلر مارسین ۶) ۲۶
 ۲۴/۰۰ده معلومات وئریلسین .دنیز یولو ایله داشینما بارهده طل 
۱
فروردین( دا باش قرارگاها تقدیم ائدیلسین.
ینین چیخاریلماسی بارهده خبرگزاری
نلر 
مارسین  5) ۲5فروردین( ده شوروی قشو 
ینین
نلر 
ندا اولن شوروی قشو 
سین معلوماتی اعلن ائدیلدی .اورادا دئییلیردی» :ایرا 
تا 
مشهد ،شاهرود ،و سمنان منطقهلریندن چیخاریلماسینا ۱۹۴۶نجی ایل مارسین ۱۳۲۴) ۲
اسفندین  (۱۱دن اعتبارًا باشلنیب و آرتیق قورتارمیشدیر .ایران حکومتی ایله الده
ینین چیخاریلماسینا دا مارسین ۴) ۲۴
نلر 
ائدیلمیش سازشه اساسًا ،قالن شوروی قشو 
نداکی شوروی فرماندهلیگی گمان ائدیر
فروردین  (۱۳۲5دن اعتبارًا باشلنمیشدیر .ایرا 
ندان تمامیله
ینین ایرا 
نلر 
کی ،گؤزلهنیلمز بیر حادثه باش وئرمزسه ،شوروی قشو 
سین معلوماتیندا
چیخاریلماسی بئش ـ آلتی هفته عرضینده قورتاراجاقدیر« .خبرگزاری تا 
ینین خبری یوخ ایدی .احتمال ائتمک اولر کی ،هئچ
یلشمادان ایران طرف 
قید ائدیلن راض 
ندان ائدیلن هر هانسی شفاهی و یا یازیلی
کیمین گؤزلهمهدیگی بو تعجیلی قرار واشینقتو 
تضییقین تأثیری آلتیندا قبول ائدیلمیشدیر .آندرئی قرومیکونون آمریکادان هانسی مخفی
تلری گؤندرمهسی هلهلیک سّر اولراق قالیر .تانینمیش سیاستچی و دیپلومات،
معلوما 
آمریکانین کئچمیش وزیر خارجهسی هنری کیسینجرین  (۱۳7۳) ۱۹۹۴نجو ایلده نشر
یلشماق اولر» :
ملی »دیپلوماسی« کتابیندا یازدیغی بو سؤزلرله راض 
اولونموش ایری حج 
 (۱۳۲5) ۱۹۴۶نجی ایلین باهاریندا »سرتلشمه« سیاستینی اوغورل حیاتا کئچیرن ترومن
نین شوروی طرفیندن تام تخلیه اولونماسینی طلب ائدیردی ...استالین بو
آذربایجا 
کلیک اولوب ـ اولمادیغینی یوخلماق ایستگینده دگیلدی .آمریکا ایله
قرهباسمانین کئرج 
یلشدیغی هر آندا استالین گئری چکیلیردی.
یدورما احتمالی ایله قارش 
سلحلی قارش 
نیندان
ینین ایران آذربایجا 
نلر 
 (۱۳۲5) ۱۹۴۶نجی ایلده ترومن شوروی قشو 
چیخاریلماسینی ایستهدیگی زماندا دا او ،بئله ائتمیش و  ۱۹۴۸ـ  ۱۳۲7) ۱۹۴۹ـ (۱۳۲۸
للردهکی برلین محاصرهسینی ده آتشلی بیر مناقشهیه چئوریلمهدن اّول باشا
نجی ای 
یسی اولموش آذربایجانلی مؤلف
چاتدیرمیشدی« .جنوبداکی حادثهلرین اشتراکچ 
۲
فون ملحظهسی ده تخمینًا بونا اویغوندور.
نوروزو 
ینین چیخارماسی حّقینده
نلر 
ینین قشو 
مارسین  ۴) ۲۴فروردین( ده اتحاد شورو 
ینین مذاکرهسینه جّدی تأثیر گؤرسهده بیلمهدی .مارسین  5) ۲5فروردین(
ایران مسألهس 
ینین صدرلیگی ایله شورای امنّیت اجلسا
کدا چین نمایندهسی قو تایچ 
ده نیویور 
نین مکتوبونو اوخودو .ترومن
باشلدی .آمریکا وزیر خارجهسی بیرنس رئیس جمهور تروم 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ۱۱۲ورق . ۳۹
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لین مقّری اوچون آمریکا تورپاغینی سئچمکله آمریکایا
اؤز مکتوبوندا سازمان مل 
گؤرستدیگی حرمته گؤره سازمان ملله تشّکر ائدیردی .مکتوبدا »بیرلیکده محاربه
کدا ایشه
تین نیویور 
ائدیلدیگی کیمی ،بیرلیکده ایشلهمک« توصیه ائدیلیردی .شورای امنّی 
قالعاده و صلحیتلی سفیری
ینین فو 
ینین شورای وزیران 
باشل ماسی ایله علقهدار شورو 
ینین دائمی نمایندهسی تعیین ائتدی.
تده اتحاد شورو 
آندرئی قرومیکونی شورای امنّی 
ینین
ینین رئیسی بیل 
یس 
تین اجلسی آچیلن گون »یونایتد پرس« خبرگزار 
شورای امنّی 
نین جوابی اعلن ائدیلدی .استالین
نین صدری استالی 
ینین شورای وزیرا 
للرینا شورو 
سوآ 
ندان چیخماسی مسألهسینه گلدیکده ،معلوم
ینین ایرا 
نلر 
دئییردی» :شوروی قشو 
یلیغا گلمک
اولدوغو کیمی ،بو مسأله شوروی حکومتی ایله ایران حکومتی آراسیندا راض 
ل ائدیلمیشدیر« .شورای امنّیته تأثیر گؤرستمک مقصدی ایله
یولو ایله مثبت معنادا ح ّ
خبرگزاری تاس قوامالسلطنهنین بیاناتینی گنیش یایدی .قوام بیلدیریردی کی ،شورای
ل ائدیله بیلر .اجلسین
تین جلسهسی اولمادان دا روسیه و ایران آراسیندا مباحثهلر ح ّ
امنّی 
ینین بؤیوک اهمّیتی یوخدور.
مارسین  5) ۲5فروردین( و یا  ۱۴گون گئج کئچیریلمهس 
ل ائدیلمزسه ،اوندا ایران
ینین چیخاریلماسی و دیگر مسألهلر تئز ح ّ
نلر 
اگر شوروی قشو 
لین دبیر کّلی
تین گوندهلیگینه داخل ائدیلهجکدیر .سازمان مل 
مسألهسی شورای امنّی 
نداکی سفیری حسین علنین گؤندردیگی مکتوبل باغلی
نین واشینقتو 
ییه ایرا 
تروقوه ل 
ینین خبری اولمادان گؤندریلمیشدیر.
سوآل قوام جواب وئردی کی ،بو مکتوب ایران حکومت 
او ،حسین علیا بیر داها بئله حرکت ائتمهسی بارهده تعلیمات وئردیگینی بیلدیردی .قوام
ندان چیخاریلماسی مسألهسی ان مهم بیر
ینین ایرا 
نلر 
قید ائتدی کی ،شوروی قشو 
ینین
یدیر .آذربایجان مسألهس 
مسألهدیر .بوتون قالن مسألهلر بو مسألهنین حّلیندن آسیل 
ندان چیخاریلماسی حّقینده سازش الده
ینین ایرا 
نلر 
نسبتًا آز اهمّیتی واردیر .روس قشو 
ل ائدیله بیلر .قوامالسلطنه مارسین ۱۱) ۲
ائدیلن کیمی ،بو مسأله ده دانیشیق یولو ایله ح ّ
ینین گتیریلمهسی حّقینده خبرلرین یالن
نلر 
اسفند( دن سونرا ایرانا علوه شوروی قشو 
اولدوغونو بیلدیردی ۱.البته ،احمد قوامین مطبوعات کنفرانسیندا دئدیگی سؤزلرین بیر
ینین حقیقته اویغون اولمادیغینی او اؤزو ده بیلیردی.
صهس 
ح ّ
ندان
نلرین ایرا 
مارسین  ۴) ۲۴فروردین( ساعت  7ده سادچیکوف قشو 
ینین قرارینی قواما چاتدیردی .سفیرین قواما وئردیگی
چیخاریلماسی بارهده شوروی حکومت 
ایکینجی سند نفت امتیازی ،اوچونجو سند آذربایجان مسألهسی حّقینده ایدی .شوروی
شوزیری
نین با 
تکلیف ائدیردی کی ،آذربایجان مسألهسینی یولونا قویماق اوچون آذربایجا 
استاندارا ،وزیرلر اداری مقاملرا ،مّلی مجلس ایسه ایالت انجمنینه چئوریلسین.آخشام
ساعت  ۱۰دا سادچیکوف قواما تلفون ائدیب بیلدیردی کی ،مسکودان یئنیجه آلدیغی
تلقرامدا سید ضیانین حبسی حّقینده معلومات ایستهنیلیر .همچنین او علوه ائدی کی،
بلر.
یلریندن شوروی چکیلمگه باشلیی 
نین طلبینه اویغون کرج و قزوین اراض 
ایرا 
 ۱ـ »کمونیست«« ۲۶ ،۱۹۴۶ ،مارس ) ۶ ،۱۳۲5فروردین(.

۳۰۶

نداکی آمریکا سفیری میوری وزیر خارجهیه بیلدیردی کی ،آذربایجان مسألهسی ایله
تهرا 
فلرینی قوام قبول ائتمهمک فکریندهدیر .او ،آذربایجان »حکومت«ی
باغلی شوروی تکلی 
قلرا گیرمک ایستهییر .عین زماندا ،سفیر علوه ائتدی کی ،قوام علیا
ایله بیرباشا دانیشی 
تدهکی مذاکره ایله باغلی تعلیماتینی دگیشمهمیشدیر .منه بئله گلیر کی ،او بو
شورای امنّی 
ینین وئردیگی وعدهلری نئجه یئرینه
استقامتده بیر حرکت ائتمزدن اّول شورو 
۱
کلرینی بیر مّدت گؤزلهیهجک.
یئتیرهج 
ینین
تین اجلسی بوتؤولوکده ایران مسألهس 
مارسین  ۶) ۲۶فروردین( دا شورای امنّی 
گوندهلیگه سالینیب ـ سالنماماسینا حصر ائدیلدی .ایلک اولراق سؤز آلن شوروی
نمایندهسی آندرئی قرومیکو مسألهنی گوندهلیگه داخل ائتمهمگی تکلیف ائتدی .او دئدی:
» من چیخیشیمی بیر بیاناتل باشلماق ایستهییرم .شوروی و ایران حکومتی آراسیندا
ینین
نلر 
قلر تخلیهیه عاید بیر سازشله بیتدی .آرتیق معلومدور کی ،شوروی قشو 
دانشی 
یلرینده
نین بعضی اراض 
چیخاریلماسی مارسین  ۱۱) ۲اسفند( دن باشلنمیشدیر .ایرا 
نلرین
نلرا دایر دئمک ایستهییرم کی ،امضالنان سازشه اساسًا بو قشو 
قالن قشو 
چیخاریلماسی مارسین  ۴) ۲۴فروردین( ده باشلنمیشدیر .یعنی  ۲گون اّول و چوخ گمان
کی ،بیر مانع اورتایا چیخماسا ،تخلیه  5ـ  ۶هفتهیه سونا چاتاجاقدیر .ژانویهنین ۱۰) ۳۰
تین قبول ائتدیگی قرارا اساسًا شوروی و ایران
بهمن( دا لندن جلسهسینده شورای امنّی 
ل ائدیلمهلی ایدی .بو قرارا
قلرل ح ّ
یطرفلی دانیشی 
تلر ایک 
تلری آراسیندا ضدّی 
حکوم 
قلر منیم
قلر حیاتا کئچیریلدی .بو دانیشی 
اویغون اولراق ایکی حکومت آراسیندا دانیشی 
تین
ایندی قید ائتدیگیم مثبت نتیجهنی وئردی .بونا گؤره ده بو مسألهنین شورای امنّی 
تین ژانویهنین
گوندهلیگینه سالینماسی نهاینکی ایندیکی وضعّیته ،همچنین شورای امنّی 
بلری نظره آلراق من
 ۱۰) ۳۰بهمن( دا قبول ائتدیگی قرارین روحونا ضّددیر .بو سب 
ینین  ۱۸مارس ) ۲7اسفند( تاریخلی مکتوبوندا
تکلیف ائدیرم کی ،ایران سفیر 
تین گوندهلیگینه سالینماسین« .لکن آمریکانین
قالدیریلمیش مسأله بو گون شورای امنّی 
نمایندهسی جورج بیرنس قرومیکونون تکلیفینه اعتراض ائتدی .او قید ائتدی کی ،من
کلهمیرم.
کلیک ائتمک حقده تکلیفینی دست 
ینین گوندهلیکده دگیشی 
شوروی نمایندهس 
نالملل صلحه تهلکه
دلیل ایسه اوندان عبارتدیر کی ،ایران حکومتی اؤز نمایندهسی ایله بی 
تین دّقتینی جلب
یارادا بیلهجک ایران و شوروی آراسینداکی تهلکهیه شورای امنّی 
ینین مکتوبوندا بیلدیریلیردی کی ،شوروی
ائتمیشدیر .شورایه وئریلن ایران نمایندهس 
نین داخلی
سلری ،مأمورلری و سلحلی قّوهلری واسطهسیله هله ده ایرا 
مطبوعات آژان 
ینین نمایندهسی بیلدیریر کی ،سازش
شلرینه قاریشماقدا دوام ائتمکدهدیر .بو گون شورو 
ای 
امضالنمیشدیر .اگر بو معلومات دوغرودورسا شوروی حکومتی شورایا ایران حکومتی ایله
ینین
یدیر .یالنیز بوندان سونرا مسألهنین مذاکرهس 
امضالدیغی بیرگه بیاناتی تقدیم ائتمهل 
دایاندیریلماسی طلب ائدیله بیلر .لکن مسأله بئله دگیلدیر .ایران حکومتی اؤز مکتوبونو
 Foreign Relations of US, 1946, Volume VII, p. ۳۸۰ .ـ
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نالملل صلحه تهلکه یارادا بیلهجک
لین عضوی شورایا بی 
گئری گؤتورمهمیشدیر .سازمان مل 
بیر وضعّیت حقده معلومات وئریرسه ،بیز بو مّلتین ائشیدیلمک ،بو سازشین اولوب ـ
اولمادیغینی دئمک ،اؤز شکایتینی گئری گؤتوروب ـ گؤتورمهیهجگینی بیلدیرمک حقوقونو
الیندن آل بیلمهریک ۱.بؤیوک بریتانیا نمایندهسی کادوقان دا بیرنسی مدافعه ائتدی.
مارسین  ۶) ۲۶فروردین( دا ایران مسألهسی ایله باغلی مذاکرهلر گرگین کاراکتر آلدیغیندان
بیر سیرا نمایندهلر بئله گمان ائدیردی کی ،شوروی شورای امنّیتدن و بلکه ده بوتؤولوکده
ل تروقوه لی بو بارهده شورا عضولرینه اشاره
لدن چیخاجاق .فاصله زمانی دبیر ک ّ
سازمان مل 
وئرمیشدی .عین زماندا ،ناهار فاصلهسینده قرومیکو استئتینیوسا بیلدیردی کی ،شورانین
یلر یئنه ده
ینین آچیلیش مرحلهسینده ممنونیتله اشتراک ائدر ،لکن اگر آمریکال 
جلسهس 
بلرسه،
لین  ۲۱) ۱۰فروردین( دان تئز چیخاریلماسینی طلب ائدی 
ینین آوری 
ایران مسألهس 
او ،آرتیق جلسهده اشتراک ائده بیلمهیهجکدیر .قرومیکو سوروشدو کی ،آمریکا موضعینی
دگیشیب ،یوخسا اّولکی کیمی تأکید ائدیر؟ استئتینیوس قید ائتدی کی ،بو موضع ایران
مسألهسینه درحال باخماقدان عبارتدیر .استئتینیوس علوه ائتدی کی ،مسألهنین
مذاکرهسینده کیچیک فاصله الده ائدیلمهسینده اونا یاردیم ائده بیلر .قرومیکو »منه هئچ
بیر یاردیم لزم دگیل« دئیه جواب وئردی .اوزون مذاکرهلردن سونرا شوروی ،آمریکا و
فرانسه نمایندهلریندن عبارت کمسیون یارادیلدی .کمسیون شورای امنّیتده مسألهنین
یلیق الده
مذاکره قایداسینی نظردن کئچیرمهلی ایدی .لکن بو کمسیوندا هئچ بیر راض 
ینین گوندهلیگه
ائدیلمهدی .مارسین  7) ۲7فروردین( دهکی اجلسدا ایران مسألهس 
چیخاریلماسی ایله باغلی مسأله داها گرگین کاراکتر آلدی .مصر نمایندهسی تکلیف ائتدی
کی ،ایران نمایندهسی چاغیریلمالی و اونون مسألهنین تأخیره سالینماسی ایله علقهدار
فکری اؤیرهنیلمهلی و بوندان سونرا شورا مسألهنی تأخیره سالیب ـ سالینماماق حقده قرارا
ینین گؤندریلمهسیندن ناراحات اولن
یدیر .بو تکلیف ایرانا علوه شوروی قّوهلر 
گلمهل 
آمریکا و بریتانیا نمایندهلری طرفیندن مدافعه ائدیلدی .بئله اولدوقدا مارسین 7) ۲7
فروردین( ده قرومیکو شورای امنّیتده مسألهنی تأخیره سالماق اوچون اوزون ـ اوزادی
چیخیش ائتدی .او ،عصبی شکیلده بیلدیردی» :استالین آرتیق قید ائدیب ،من ایسه تکرار
نلر گؤندریلمهییب«.
ائدیرم کی ،مارسین  ۱۱) ۲اسفند( دن بری ایرانا علوه اولراق قشو 
تبریزدهکی آمریکا کنسولو یازیر کی ،قرومیکونون بو سؤزلری تبریزده کنسولخانانین
کلر
نل یئنی گتیریلمیش یو 
بناسینداکی رادیودان ائشیدیلن زمان  ۱۸زرهلی ماشی 
یلراق تانک پارکی )ایستگاهی( استقامتینده داشینیردی .قرومیکونون  ۲7مارسدا )
بوشالد 
 7فروردین( شورای امنّیت اجلسیندان دوروب دراماتیکجهسینه گئتمهسی ده آذربایجان
ینین مذاکرهسی زمانی اولموشدو .مارسین  7) ۲7فروردین( ده شورای امنّیتدهکی
مسألهس 
نداکی شوروی سیاستینی امپریالیست سیاستی کیمی کاراکتریزه
چیخیشیندا بیرنس ایرا 
 .ـ  Department of State Bulletin, 1946, 7 April, p. 568 57۰ـ
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ینین بو ییغینجاقدا اشتراک
ائتدی ۱.ییغینجاغی ترک ائتمزدن اّول قرومیکو اتحاد شورو 
بلری آچیقلدی .قرومیکو و داها اوچ شوروی نمایندهسی
ائده بیلمهمهسی ایله باغلی سب 
تین
اجلسی ترک ائتدیکدن سونرا  ۱۸مارس ) ۲7اسفند( تاریخلی مکتوبو ایله شورای امنّی 
دّقتینی ایران ـ شوروی مباحثهسینه چکن سفیر حسین علء اجلسا دعوت ائدیلدی .او
بیلدیردی کی ،مخفی یاعلنی سازش حّقینده معلوماتی یوخدور .مسکودا استالین و
بلری
سلرین طل 
قلر رو 
مولوتوف داخل اولماقل شوروی مأمورلری ایله آپاریلن دانیشی 
اوزوندن هئچ بیر نتیجه وئرمهمیشدیر .علء بیلدیردی کی ،مسألهنین درحال مذاکرهسینه
حاضردیر .همچنین او علوه ائتدی کی ،تأخیره سالینما بارهده اؤز حکومتیندن هئچ بیر
نین حاکمّیتینه
نلری ایرا 
تعلیمات آلمامیشدیر .عین زماندا ،علء دئدی کی ،شوروی و آژا 
ینین
فلرله چیخیش ائدیرلر .بئله شرایطده بو مسألهنین حّل 
خلل گتیرن تکلی 
گئجیکدیریلمهسی صلح اوچون تهلکه یارادیر.
ییه
ینین گئر 
ینین گئدیشینده قوام رسمًا اجلسین وقت 
سازمان ملل مذاکرهلر 
چکیلمهسینه طرفدار اولدوغونو نمایش ائتدیرسه ده ،سفیر علءنی »حکومتدن خبرسیز«
یلرا گیزلی
قلر بارهده آمریکال 
یله آپاریلن دانیشی 
ملر آتماقدا گناهلندیرسا دا ،شورو 
آددی 
یدن
نداکی سفیر میور 
تلر اؤتوروردو .وزیر خارجهنی عوض ائدن دین آچسون تهرا 
معلوما 
قلرل باغلی بعضی اطلعات
خواهش ائدیردی کی ،شوروی سفیری ایله آپاردیغی دانیشی 
وئردیگینه گؤره قواما منتدارلیغیمیزی بیلدیرین و بو اطلعاتی گیزلی ساخلماق طلبینی
تلر
قبول ائتدیگیمیزی اونا چاتدیرین ۲.احمد قوام چوخ قورخوردو کی ،مخفی معلوما 
ینین الینه کئچر .اونا گؤره ده او ،آمریکا سیاسی دایرهلریندن و سفیر علءدان
شورو 
تلرینا استناد ائدیلمهسین .او احتیاط
تأکیدله طلب ائدیردی کی ،مذاکرهلرده اونون معلوما 
یدورمایا گتیریب چیخارا بیلر .دین آچسون
ائدیردی کی ،بو ،شوروی حکومتی ایله قارش 
یلیقلی
شلر وکیلی کئنانا یازیردی کی ،قوامل بیزیم آرامیزدا قارش 
مسکوداکی موقتی ای 
اعتمادا اساسلنان گیزلی علقهلر قورولوب .بیز چالیشیریق کی ،شورای امنّیت ایران
ینین
نلر 
لل بیز شوروی قشو 
للر آراسین .بو یو 
ینین حّلی اوچون سازنده یو 
مسألهس 
یسینی آلماق
ینین قارش 
یلشمایا گئتمهس 
ینین غیردوزگون راض 
تضییقی ایله ایران حکومت 
طسیز چیخماسینا تأکید ائدهجهییک.
ینین شر 
نلر 
ایستهییریک .بیز شوروی قشو 
قلری دّقتله ایزلهین
یله آپاریلن دانیشی 
ینین  ۹) ۲۹فروردین( دا شورو 
مارس آی 
قلر بارهده قوام اونا
توزیر قوامل گؤروشدو .آپاریلن دانیشی 
سفیر میوری یئنیدن نخس 
نلرین چیخاریلماسی ،نفت
مفصل معلومات وئردی ،بیر گون اّول شوروی سفیرینه قشو 
امتیازی و آذربایجان مسألهسی ایله باغلی اوچ گؤندریش تقدیم ائتدیگینی دئدی .بو
ینین  ۲7مارس ) 7فروردین( تاریخلی اجلسیندا مذاکره
فلر ایران حکومت کابینهس 
تکلی 
فلری ایله باغلی معّین قدر قبول ائتمگه
ائدیلمیشدی .قوام وزیرلرین شوروی تکلی 
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ینین اجلسیندا قید اولوندو کی ،آذربایجان مسألهسینی
تلسدیریردی .حکومت کابینهس 
نلرین چیخماسی ایله علقهلندیرمک لزم دگیلدیر .بو مسألهنین مذاکرهسینه یالنیز
قشو 
شوروی چیخاریلندان سونرا باشلماق اولر .بونونل بئله ،قرارا آلیندی کی ،آذربایجان
فلر حاضرلماق اوچون عدلیه وزیری انوشیروان سپهبدی ،وزیر راه
مسألهسی حّقینده تکلی 
تدان عبارت کمسیون
یقلی بیا 
سرلشکر محمدحسین فیروز دارائی وزیری مرتض 
یارادیلسین .تجارت و صنایع وزیری احمدعلی سپهرکمسیونون صدری تعیین ائدیلدی.
کمسیونون حاضرلدیغی و احمد قوام طرفیندن شوروی سفارتینه وئریلمیش آذربایجان
فلرده گؤرسهدیلیردی» :کشاورزی ،تجارت و صنایع ،یئرلی حمل
مسألهسی ایله باغلی تکلی 
سلری ،عین زماندا ،دادستانی و محکمه،
ینین رئی 
و نقل ،معارف ،بهداری و پلیس شعبهلر 
ینین رهبرلری موجود اساسنامهیه گؤره ،مرکزی حکومت طرفیندن رسمی
دارائی ادارهلر 
نلری طرفیندن تعیین ائدیلیر .استانداری تعیین ائتمک
امر وئریلمکله ایالت و ولیت انجم 
یلیغی ایله مرکزی حکومته مخصوصدور .نظامی قّوهلرین و
ینین راض 
حقوقی ایالت انجمن 
نین رسمی دیلی
یدیر .آذربایجا 
ژاندارمین فرمانده هیأتی حکومت طرفیندن تعیین ائدیلمهل 
بلرده تدریس زمانی و محکمه
یدیر ،مکت 
ندا اولدوغو کیمی ،فارس دیل 
بوتون ایرا 
شلرینده فارس دیلی ایله یاناشی ،تورک )آذربایجان( دیلیندن ده استفاده ائدیله بیلر.
ای 
اؤلکهنین مالیات و بودجه سیاستینی حیاتا کئچیرهرکن حکومت آذربایجانا مناسبتده
یلشدیریلماسی و سایر
ینین یاخش 
شهرلرین قورولماسینی ،خلق تحصیلی و بهدار 
ندا دا
تلری دّقتده ساخلیاجاق .اؤلکهنین دیگر یئرلرینده اولدوغو کیمی ،آذربایجا 
استقام 
کدیر .مجلس شورای مّلی ده
تلر و اتحادیهلرآزاد فّعالیت گؤسترهج 
دموکراتیک تشکیل 
ینین سایینا تام اویغونلشدیریلجاقدیر«.
یس 
ینین سایی ایالت اهال 
آذربایجان نمایندهلر 
نفت مسألهسی ایله باغلی کمسیون تکلیف ائتمیشدی کی ،ایران ـ شوروی مختلط نفت
ملرین  5۰فاییضی ایران طرفینه 5۰ ،فایضی شوروی طرفینه مخصوص
شرکتینده سه 
ینین
یدیر .مختلط نفت شرکت 
ضلرا اویغون بؤلونمهل 
اولمالی ،شرکتین گلیری بو فایی 
صهسی استثنا اولماقل
نین بیر ح ّ
یسی ایله باغلی رضائیه داخل اولماقل غربی آذربایجا 
اراض 
ینین
سده ) ۴فروردین( وئردیگی خریطه قبول ائدیلیردی .ایران طرف 
ینین  ۲۴مار 
شورو 
ینین سرمایهسی ایسه آوادانلیق ،ماشین ،تکنیک،
نلری ،شوروی طرف 
سرمایهسی نفت معد 
متخصص و کارگرلرین امهک حّقی حساب ائدیلیردی .شرکتین مّدتی  5۰ایل نظرده
ینین محافظهسی مستثنا اولراق ایران
توتولوردو .مختلط شرکت اوچون آیریلن اراض 
تله باغلی بو مکتوب
نلری طرفیندن حیاتا کئچیریلمهلی ایدی .نف 
تهلکهسیزلیک اورقا 
طلر مجلس شورای مّلی رسمی افتتاح اولندان اوچ آی
اساسیندا امضالنان مقاوله و شر 
سونرا اونون تصویب ائدیلمهسینه وئریلمهلی ایدی ۱.احمد قوامین اطرافیندا
ینین نه
نداکی اراض 
یئرلشدیریلمیش شوروی مأموری تورکیه ایله سرحدده غربی آذربایجا 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
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ینین سببینی سوروشدوقدا قوام بیلدیرمیشدی کی،
اوچون نفت امتیازینا وئریلمهمهس 
سلری قیجیقلندیرماق ایستهمیر .اونون
نین غرب سرحدلرینده ماراقلی اولن انگلی 
ایرا 
ینین موصل نفت منطقهسینه یاییلماسیندان
ینین تأثیر 
سؤزلرینه گؤره ،انگلستان شورو 
طلنیردی .شوروی آذربایجانی تهلکهسیزلیک وزیری یئمئلیانوف میرجعفر باقروفا
احتیا 
یازیردی» :بیزیم مأمورون فکرینجه ،بیزیم طرفیمیزدن گوجلو تضییق اولسا ،قوام
ایستهنیلن بوتون اراضینی وئرهجک« .عین زماندا ،وزیر بیلدیریردی کی ،بیزیم مأمورون
معلوماتینا گؤره ،قوام و صنایع و تجارت وزیری احمد علی سپهر علءنین شورای امنّیتده
بلهنیرلر .اونلرین فکرینجه ،گویا ،علء تعلیماتی پوزور و »او،
سرت چیخیشیندان تعج 
سلرین تأثیری آلتینا دوشموشدور« ۱.گؤرونور ،احمد قوام مأمورون هارا
انگلی 
ایشلهمهسیندن معلوماتلی ایمیش .قوام شوروی سفیرینه تقدیم ائتدیگی سندلر بارهده
فلرله
آمریکا سفیرینه گنیش معلومات وئرمیشدی .آذربایجان مسألهسی ایله باغلی تکلی 
تانیش اولندان سونرا سفیر میوری آیدینلشدیرماق ایستهییردی کی ،قوام سادهجه اولراق
یلرینی ایستهییر.
سلری خبردار ائدیر ،یوخسا اونلرین واسطهچ 
فلرله رو 
بو تکلی 
نل باغلی منیم
قلرین گئدیشینده قوام آمریکا سفیرینه دئدی» :اگر آذربایجا 
دانیشی 
سلرا بیلدیرمیشم کی ،نفت مقاولهسی ده باش
فلریم قبول ائدیلمزسه ،رو 
تکلی 
توزیردن سوروشدی» :اگر
نلشدیرماق اوچون میوری نخس 
توتمایاجاقدیر« .مسألهنی آیدی 
او ،شوروی ایله سازش امضالیارسا ،شورای امنّیتدن اؤز شکاتینینی گئری گؤتورهجکمی؟«
قوام جواب وئردی کی ،آخرینجی روس سالداتی ایرانی ترک ائتمهیینجه مسألهنین شورای
۲
امنّیتده قالماسی حقده علیا تعلیمات وئرهجکدیر.
تین اجلسی چوخ گرگین
مارسین  ۲۸ـ  ۲۹دا ) ۸ـ  ۹فروردین( شورای امنّی 
لدهکی نماینده استئتینوس ،ایران
کئچدی .آمریکا وزیر خارجهسی بیرنس و سازمان مل 
یلر .علء بیلدیردی کی ،اونون اؤز
نمایندهسی حسین علء و دیگرلری چیخیش ائتد 
نین منافعینه اویغون حرکت ائتمک بارهده
دولتیندن آلدیغی تعلیمات چوخ گنیشدیر و ایرا 
ندا قالدیغی شرایطده
ینین ایرا 
نلر 
گؤستریش آلمیشدیر .او اعلن ائتدی کی ،شوروی قشو 
نین
قلر کئچیریله بیلمز .ایرا 
بو ایکی حکومت آراسیندا هئچ بیر حقیقی دانیشی 
طسیز
ندان شر 
ینین ایرا 
نلر 
توزیریندن آلدیغی گؤستریشه گؤره ،علء شوروی قشو 
نخس 
چیخاریلماسی اوچون شورای امنّیتی فّعالیت گؤرستمگه چاغیریردی .وزیر خارجه
ییه تاپشیریلدی کی ،شورانین
لین دبیر کّلی تروقه ل 
سین تکلیفی اوزره سازمان مل 
بیرن 
ینین  ۳ده ) ۱۴فروردین( ،ساعت  ۱۱/۰۰ده کئچیریلهجک اجلسی اوچون
آوریل آی 
۳
شوروی و ایران حکومت لریندن معلومات طلب ائتسین.
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ۱۱۳ورق . ۱۰۳
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ینین اعلن
ینین قرار 
ندان چیخماسی حقده شوروی حکومت 
ینین ایرا 
نلر 
قشو 
نین دیگر یئرلرینده شوروی
ندا جّدی ناراحاتلیق یاراتدی .ایرا 
ائدیلمهسی آذربایجا 
ییه ترّددلی مناسبتی اینامسیزلیقل عوض
تبلیغاتینا جلب ائدیلمیش دایرهلرین شورو 
سلر علیهینه
یسینده انگلی 
یلر و دیگرلری ایچر 
یلر ،قشقائ 
نین جنوبوندا بختیار 
اولوندو .ایرا 
حزب تودهنین آپاردیغی تبلیغات اؤز اهمّیتینی ایتیردی ۱۹۴۶ .نجی ایلین مارسیندا
ینین قراری ایله فیروزآبادا گئدن
یس 
نین کمیتهمرکز 
)فروردین  (۱۳۲5حزب تودة ایرا 
کامبخش ناصرخان قشقائی ایله گؤروشموشدو .ناصرخان قید ائتمیشدی کی ،قتله
سی هئچ وقت اونو ترک ائتمیر .لکن
سلره قارشی انتقام ح ّ
یئتیریلمیش آتاسینا گؤره انگلی 
تلری
ینین حرک 
ییه اعتبار ائده بیلمز .بئله کی ،گیلن انقلبی زمانی شورو 
اتحاد شورو 
ییه طرف دؤندرمگین غیرممکن
یاددان چیخمادیغیندان او ،جنوب طایفالرینی اتحاد شورو 
ندان چیخارسا و
اولدوغونو دئدی .ناصرخان علوه ائتدی کی ،اگر شوروی اؤز اوردوسونو ایرا 
ندا هئچ نه ساخلماسا ،خصوصیله آذربایجان حرکاتیندان امتناع ائتسه ،اوندا آرتیق
ایرا 
۱
ییه اولن اینام تمامیله هئچه ائنهجکدیر.
شورو 
تلشدیرمک مقصدی
یارانمیش وضعّیتی جنوب لیدرلرینه ایضاح ائتمک و اونلری ساک 
ایله میرجعفر باقروف مارسین  ۲۸ده ) ۸فروردین( شوروی جلفاسیندا سیدجعفر پیشهوری،
نین گؤستریشی ایله
یاکبر شبستری و سلمالله جاویدله گؤروشدو .او ،استالی 
میرزا عل 
ندا
یارانمیش شرایطی ایضاح ائدیب ،جنوب لیدرلرینه مصلحت گؤردو کی ،بو گون آذربایجا 
نلر .میرجعفر باقروف شوروی سفیری
موجود اولن وضعّیتی ساخلماقدا تأکید ائتمهسی 
ملنمهسی ایله باغلی احمد قواما
ینین تنظی 
ایوان سادچیکوف طرفیندن آذربایجان مسألهس 
پلردن گئری چکیلمهنی اؤزونده
فلری اونلرل مذاکره ائتدی .اّولکی پرنسی 
وئریلمیش تکلی 
یلر کی،
فلر تبریز لیدرلرینه آغیر تأثیر گؤرستدی .اونلر بیلدیرد 
عکس ائتدیرن بو تکلی 
ینین و مّلی حکومتین موجود اولدوغو دورده بیز خلقه چوخلو وعدهلر
دموکرات فرقهس 
وئرمیشیک  .اونلرین بیر قسمینی ده حیاتا کئچیرمیشیک .ایندی اعلن اولونموش
ندیر .بو گؤروش حقده میرجعفر
تدبیرلردن گئری چکیلمک بیزیم اوچون اولدوقجا چتی 
باقروف استالینه یازیردی» :اونلر قواما اینانمیرلر ،چوخ گؤزهل بیلیرلر کی ،آذربایجان
یلشمانی بئله قوام ایران قانون
قلری بارهده وعدهلری و حّتی یازیلی راض 
ینین حقو 
خلق 
یسینه استناد ائدهرک تدریجًا لغو ائدهجکدیر .ایران سلحلی قّوهلریندن اونلر
اساس 
یلری ساتین
کلری و روحان 
ندیرلر کی ،مرتجع تاجرلری ،مال 
قورخمورلر ،لکن مطمئ 
یلر آراسیندا
نین داخلینده وطنداش محاربهسینی ،کردلرله آذربایجانل 
آلماقل قوام آذربایجا 
سلر کؤمک ائدهجکدیر.
مّلی قیرغینی قیزیشدیرجاقدیر .بو ایشده اونا ایلک نوبهده انگلی 
ینین ساخلنماسینا تأمیناتی اونلر اتحاد
قلر 
ینین ان مینیمال حقو 
آذربایجان خلق 
ندان چیخماق و اوردونون
یلیگینده گؤرورلر« .آغیر مالی بحرا 
ینین واسطهچ 
شورو 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ۱۶۳ورق . ۳۸
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فدان
فرملشماسینی تئز باشا چاتدیرماق اوچون مّلی حکومتین لیدرلری میرجعفر باقرو 
یلر کی ،هئچ اولماسا اونلرا  5میلیون تومن پول ۱۰۰ ،یوک ماشینی ،سرحد
خواهش ائتد 
اوچون  ۲۰آذربایجانلی نظامی تعلیماتچی ،مّلی اوردو اوچون درمان )دوا( و دیگر وسایل
ینین یئرینه
شلر 
وئریلسین .میرجعفر باقروف استالینه یازیردی کی ،اونلرین خواه 
۱
یئتیریلمهسینی ضروری حساب ائدیرم.
ینین باشا چاتماسینا بیر نئچه گون
قلر 
ندا آپاریلن شوروی ـ ایران دانیشی 
تهرا 
قالمیش ـ مارسین سونوندا ) ۱۱فروردین( استالین آذربایجان مّلی اوردوسونون وضعّیتی
فون اونا گؤندردیگی
حقده آراییش طلب ائتدی .میرجعفر باقروف و ایوان ماسلئنیکو 
یلیگی ،قورولوشو ،یئرلشمهسی ،سایی ،سلح و
آراییشدا آذربایجان خلق اوردوسونون ادارهچ 
جلری حقده گنیش معلومات وئریلیردی .سرباز و افسرلرین جمعی ایله
سورساتی ،احتیا 
ندان ۱۶۹
باغلی بیلدیریلیردی» :نظره توتولن  77۳افسردن ـ  ۳۰5نفر ۲۰۰۰ ،گروهبا 
نفر ۶۲5۶ ،نفر سربازادان  7۳۱۴نفر ۲۲۰ ،نطامی دانشجودان  ۲7۱نفر واردیر« .قوشقو
تدان  ۴۲5آت 7۱۸ ،توپخانا
قّوهسی ایله باغلی قید اولونوردو» :نظرده توتولن  ۴۴5آ 
آتیندان  ۶۰آت ۱5۸۱ ،ارابا آتیندان  5۶۳آت ۱۸۴ ،دوهدن  ۲۴دوه ۶5۰ ،قاطردان ۱۳7
ینین  ۳۸۱۲نفر،
یلرین سای 
قاطر و  5۰اتومبیل موجوددور .پادگان شرایطینده اولن فدائ 
ینین  ۶۴۱7نفر
نلرین سای 
یاشاییش یئری اوزره اولن سلحلی دستهلرده خدمت ائد 
اولدوغو ،بو دستهلرین سرانجامینا  ۱۰۲۲۹تفنگ ۱۳۰ ،مسلسل ۲۳ ،آفتامات ۳۲۱ ،توپانچا،
یدستهلریندن باشقا،
 5۰۰مین عدد مختلف فشنگ وئریلدیگی گؤرسهدیلیردی .فدائ 
یسی ۳ ،میلیون عدددن آرتیق
عمومی جنوبی آذربایجان اوردوسوندا  ۳۴۹۰۰توپ مرم 
ندن اجازه ایستهنیلیردی کی ،آذربایجانی
فشنگ ۶ ،تانک اولدوغو بیلدیریلیردی .استالی 
ترک ائدن باکی نظامی دایرهسیندن  ۴۲افسر 5۹ ،گروهبان نظامی تعلیماتچی کیمی اوت
ینین اّولینه ) ۱۰مرداد( قدر خلق قشونون دا قالسین ،علوه اولراق مّلی اوردویا بیر سیرا
آی 
لین ) ۲۰آخر فروردین( نه قدر  ۲7۰دانشجو نظامی
سلح و سورسات وئریلسین ،آوری 
ییا گتیریلسین ،تبریزدهکی شوروی اوردوسو آنبارلریندان جنوبی
تحصیل اوچون باک 
آذربایجان اوردوسونون  ۳آیلیق احتیاجینی اؤدهیهجک درمان )دوا( و طّبی لوازمات
۲
آیریلسین.
مارسین  ۳۰دا ) ۱۰فروردین( آخشام سفیر سادچیکوف قواما بیلدیردی کی ،شوروی
یلرل دانیشیق اوچون
طرفی آذربایجان مسألهسی ایله باغلی اونون لیحهسینی آذربایجانل 
بلری بیر داها
اساس کیمی قبول ائده بیلر .عین زماندا ،سفیر نفت مسألهسی ایله باغلی طل 
ینین کارمندی آشوروف قوامین
قلردا اشتراک ائدن شوروی سفیر 
تصدیق ائتدی .دانیشی 
پسیز سیاستی حقده یازاراق قید ائدیردی کی ،بیزیم بوتون
یاوزلو و پرنسی 
عصبی ،ایک 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ۱۱۲ورق  ۴۰ـ . ۴۲
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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نلشدیراریق«.
نین فکرینی آیدی 
بلریمیزه او ،یالنیز بیر جواب وئریردی» :شورای وزیرا 
طل 
آخشام ساعت  ۸دن  ۱۲یه قدر بوتون وزیرلرین اشتراکی ایله کابینهنین اجلسی
ینین
یلر» :نه قدر کی ،ایران مسألهس 
یقلی بیات دئد 
کئچیریلدی .منوچهر اقبال و مرتض 
تین نتیجهلری بیلینمیر ،قرار قبول ائتمگه تلسمک لزم دگیل« .احمدعلی
شورای امنّی 
سپهر اونلرا قارشی چیخیش ائتدی .کابینه اوزون مذاکرهدن سونرا نفت شرکتی اوچون
کلیک اولمادان قبول ائتدی .وزیرلر
ینین طلب ائتدیگی اراضینی هئچ بیر دگیشی 
شورو 
ینین تکلیفی
یلر .تجارت ـ صنایع وزیر 
ملرین برابر اساسدا بؤلونمهسینده تأکید ائدیرد 
سه 
ییه۴۹ ،
ملر برابر بؤلونسون ،لکن گلیرین  5۱فایضی شورو 
اوزره قرارا آلیندی کی ،سه 
ینین رسمًا شاه طرفیندن
فلر 
فایضی ایران طرفینه وئریلسین .وزیرلر کابینهسی ایران تکلی 
یلر کی ،گویا ،بو آددیم شاه
ینین علیهینه اولدو .بونو بئله ایضاح ائتد 
تصویب ائدیلمهس 
حاکمّیتینی گوجلندیرهر ،حکومتین نفوذونو اشاغی سالر .لکن اصلینده ،بو اونون اوچون
ائدیلمیشدی کی ،گلهجک مجلس قوامین نفت شرکتی ایله باغلی قرارینی رّد ائتسه ،شاه بو
قراری مدافعه ائتمک مجبوریتینده قالماسین .ایران کابینهسینده اولن شوروی مأموری
یدیر :شورای
نین بوتون وزیرلری اوچون بیر سیاست سجّیهو 
معلومات وئریردی کی ،ایرا 
تلر الده ائتمک .مأمور
ییه تضییق گؤستریب داها چوخ گذش 
امنّیت واسطهسی ایله شورو 
توزیره تضییقی گوجلندیرمهلی و بو گون ـ
مصلحت گؤروردو کی ،شوروی سفیری نخس 
۱
یدیر.
صاباح ایلکین سازشین امضالنماسینا نایل اولمال 
نداکی آمریکا سفیری میوری آذربایجان
مارسین سونونجو گونو ) ۱۱فروردین( تهرا 
نین شمال منطقهلریندن چیخدیغینی
ینین ایرا 
نلر 
استثنا اولماقل شوروی قشو 
بیلدیریردی .او یازیردی :کرج و دئمک اولر کی ،قزوین بوشالدیلمیشدیر .فیروزکوه ،شاهی
ندن
تلر گلیر .قزوی 
ینین چیخماسی حقده معلوما 
نلر 
یلریندن شوروی قشو 
و بابل اراض 
۲
ییه دوغرو قشونون حرکتی مشاهده اولونور«.
پهلو 
ندا باشلنمیش و یاریم عصر دنیانی اضطرابدا ساخلمیش سویوق
بو ،جنوبی آذربایجا 
ییه دوغرو
ینین گئر 
صهلر 
محاربهنین بیرینجی آییندا مغلوب اولموش شوروی اوردو ح ّ
حرکتی ایدی .لکن بو مغلوبیتین لکهسینی استالین نفت ایله یوماغی پلنلشدیریردی...

تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ۱۱۳ورق  ۱۰۴ـ . ۱۰۶
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اون اوچونجو فصل

ینین گئری چکیلمهسی
ندا شورو 
جنوبی آذربایجا 
و
ندا نفت سیاستی
ایرا 
نین اورتالریندا( شوروی
للرینده )فروردی 
لین اّو 
 ۱۹۴۶نجی ایل مارسین سونو ـ آوری 
ندا
کلیگه چئوریلدی .ائله همین وقت تهرا 
ندان چیخاریلماسی گرچ 
ینین ایرا 
نلر 
قشو 
قلری نه اینکی هر گون ،دئمک اولر کی هر ساعت دوام ائدیردی.
شوروی ـ ایران دانیشی 
تینده
لین شورای امنّی 
فلرین موضعی تدریجًا بیر ـ بیرینه یاخینلشیردی سازمان مل 
طر 
لین  ۳ده ) ۱۴فروردین( باشلنمالی
ینین مذاکرهسی آوری 
تأخیره سالینمیش ایران مسألهس 
ایدی .حادثهلر چوخ سرعتله انکشاف ائدیردی .مارسین سونوندا )  ۱۱فروردین(
فل گؤروشدن سونرا بوتون باش وئرن لرین هارا آپاردیغینی و یاخینلشان
میرجعفرباقرو 
شوزیر آغیر
س ائدیردی .آذربایجان بؤیوک هیجان ،با 
تهلوکهنی پیشهوری آچیق آیدین ح ّ
یلر کئچیریردی .شوروی و ایران خبروئرمه واسطهلری شوروی طرفیندن بیرـ
سارسینت 
ینین آردینجا بوشالدیلن یاشاییش یئرلری و نظامی منطقهلر بارهده معلومات یاییردی.
بیر 
مارسین سونوندا کرج ،زنجان ،بابلسر ،بابل ،نوشهر تامامیله بوشالدیلمیشدی .آوریلین  ۱ده
) ۱۲فروردین( شوروی شاهی و میانانی  ۲سینده ) ۱۳فروردین( ایسه اشرفی ترک ائتدی.
ینین
ینین  ۲سینده ) ۱۳فروردین( شوروی وزیرلرین صدر 
ائله همین گون ـ آوریل آی 
شلر وزیری مولوتوف تلفونل میرجعفرباقروفا بیلدیردی کی،
بیرینجی معاونی ،خارجی ای 
تلره
قلرا ،گؤزلهنیلن گذش 
ینی تهران حکومتی نمایندهلری ایله دانیشی 
سیدجعفر پیشهور 
۱
فون
نلر .مولوتو 
یلیغا گلسی 
نلر .تبریزدهکی شوروی نمایندهلری اونونل راض 
حاضرلسی 
گؤستریشینه اویغون اولراق میرجعفرباقروف تبریزدهکی شوروی آذربایجانی اوچلوگونه ـ
ییئف ،و حسن حسنوفا تاپشیریق وئردی کی ،بو
میرزا ابراهیموف ،آقا سلیم آتاکیش 
نلر .عین زماندا ،باقروف باکی اوچلوگونه بیلدیردی کی ،آذربایجان
استقامتده ایش آپارسی 
نلوگو
ینین ممک 
ل اولونماس 
لل ح ّ
طلر داخلینده دینج یو 
ینین معلوم اولن شر 
مسألهس 
ینین و مّلی حکومتین رهبری ،هابئله سیزین قارشینیزدا بیر سیرا مسئول
دمکرات فرقهس 
ینین سونراکی طالعی دمکرات
وظیفهلر قویور .او خبردارلیق ائدیردی کی ،آذربایجان حرکات 
شلری نئجه تشکیل ائتمهسیندن اؤزونو نئجه
ینین ای 
فرقهسی و مّلی حکومتین رهبرلر 
ینین یارانماسی
فون فکرینجه ،دمکرات فرقهس 
گؤرستمهسیندن آسیلی اولجاقدیر .باقرو 
ینین بوتون
ینین دوغرولوغو تبلیغات ایشینده خصوصی نظره آلینمالی ایدی .اهال 
ایدهس 
ینین آذربایجان دموکرات فرقهسی اطرافینا توپلنماسی بو فرقهنی گوجلندیرمکله
طبقهلر 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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یاناشی ،مّلی اؤزونودرک پروسهسینه ده تکان وئرمهلی اولر .او ،سولچو سهولردن
ینین گنیش دایرهسینی مّلی حکومتین مدافعهسینه سفر بر ائتمگی،
اوزاقلشماغی ،اهال 
یلری جنوبدا قالیب مّلی حرکت
ینین تجربهلی ایشچ 
یسا فورمادا شوروی آذربایجان 
هانس 
رهبرلرینه مستثنا یاردیم گؤرستمهسینی ،شوروی آذربایجانی طرفیندن بؤیوک ماّدی و
ینین قالدیغی دورده
نلر 
کلیک ائدیلمهسینی ،هله کی جنوبدا شوروی قشو 
تشکیلتی کم 
ارتجاعین باش قالدیرماسینا امکان وئریلمهمهسینی ضروری حساب ائدیردی .میرجعفر
باقروف قید ائدیردی کی ،مّلی حکومت رهبرلری ایندی تامامیله باشقا شرایطده ایشلهمهلی
ینین الینده اولسا دا ،قشون فرماندهی
قلر .فورمال اولراق حاکمّیت ایران حکومت 
اولجا 
ایران حکومتی طرفیندن تعیین اولونسا دا ،آذربایجان اوچون بیر سیرا الوئریشلی شرایط
قالجاق .بورا آذربایجان دموکرات فرقهسی و اتحادیهنین فّعالیت گؤرستمهسی ،دؤیوش
قابلیتلی سلحلي قّوهلری یارادیلماسی ،شوروی طرفیندن حمایه ،خلقین یوکسک احوال
روحیهسی و سایره عاید ائدیلیردی .میرجعفرباقروف بئله حساب ائدیردی کی ،اؤز معنوی
کیفیتینه گؤره تهران اردوسوندان یوکسکده دایانان ،بیر نئچه دفعه ایران اردوسو و
ژاندارمیندان یوکسکده دوردوغونو ثبوت ائتمیش خلقی سلحلندیرماق لزمدیر .او ،باکی
اوچلوگونه توصیه ائدیردی» :سیز ائله ائتمهلی سیز کی ،سیزین گوندهلیک عمّلی کؤمکینیز
نلر .جنوبی آذربایجان اوردوسو بوتون
اولمادان دا اونلر بو چتین امتحاندان چیخا بیلسی 
گؤزلهنیلمز حادثهلره ،وضعّیت طلب ائدرسه ،آچیق فّعالیتدن گیزلی فّعالیته کئچمگه حاضر
شلر
یدیر .بونا حکمًا ایندی حاضر اولماق لزمدیر« .باقروف یازیردی» :بوتون ای 
اولمال 
تدن ائله استفاده
اوچون مسئولیتی سیز داشیییرسینیز .سیز اوردا اولجاغینیز قیسا مّد 
نلر تامامیله چیخاندان ،سیز قئییدندان سونرا فرقه ،سندیکا
یسینیز کی ،بیزیم قشو 
ائتمهل 
ینین بیرلیگی قورونوب ساخلنسین .سیز ایشلهدیگینیز آداملرل
و آذربایجان خلق 
ینین تشکیلی بارهده اؤزونوز
علقهلرین دوام ائتدیریلمهسی ،خبرلرین آلینماس 
ییه قدر اوزهرینیزه قویولموش وظیفهلرین
یسینیز .بیر سؤزله سیز ایند 
فکرلشمهل 
شلری تاماملماق لزمدیر و عین زماندا،
یسینیز .ایندی گؤرولن ای 
عهدهسیندن اعل گلم 
۱
اعل تاماملماق لزمدیر«.
ینین  ۳ده ) ۱۴فروردین( میرجعفرباقروف ژنرال قلینیسکی ،ابراهیموف،
آوریل آی 
ییئف ،حسنوف و زینالوفا تعجیلی معلومات گؤندردی .او یازیردی » :پیشهوری و
آتاکیش 
اونون واسطهسی ایله دیگر رهبرلری معلوماتلندیرین کی ،تهران حکومتی اؤزو اونلرا
قلرین
قلر بارهده مراجعه ائدهجکدیر .اونلر دانیشی 
طلره دانیشی 
قارشیلیقلی گذشتلی شر 
آپاریلجاغی یئر اوچون کرجی تکلیف ائدیرلر .بو اؤزو بیر داها تصدیق ائدیر کی ،تهران
یلرل اساسلی شکیلده حسابلشیر .مّلی حکومت اؤزونو غرورل آپارمالی
حکومتی آذربایجانل 
یدیر .عین زماندا ،مّلی حکومتین
و باشلدیغی تدبیرلرین هئچ بیریندن گئری چکیلمهمهل 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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علرده محکم دایانمالی و قیزیل اردو چیخاندان
قلری موض 
سلحلی قّوهلری ایندی اولدو 
ینین نمایندهلری ـ فرقی یوخدور پلیس اولسون ،ژاندارم ،یا خود قشون
سونرا تهران حکومت 
قلر باشا چاتانا و سازش
صهسی ـ مّلی حکومتین خصوصی اجازهسی اولمادان ،دانیشی 
ح ّ
۱
یدیر«.
امضالنا قدر آذربایجانا بوراخیلمامال 
فون
ینین میرجعفر باقرو 
قلر آپاریلماسی بارهده شورو 
تهران حکومتی ایله دانیشی 
ینین معاونی
فلرینی میرزا ابراهیموف و دولت تهلوکهسیزلیک وزیر 
دیلیندن دئییلن تکلی 
شلری ایله
فون علوه گؤستری 
یلر .میرجعفرباقرو 
یدان گتیرمیشد 
ژنرال کریموف باک 
آوریلین  ۳ده ) ۱۴فروردین( نظامی تلقراف واسطهسی ایله وئریلمیشدی .آوریلین  ۳دن ۴
نین  ۱۴دن ۱5نه( کئچن گئجه میرزا ابراهیموف ،حسن حسنوف ،آقا سلیم
نه )فروردی 
یله اساسًا
ییئف ،کریموف سیدجعفر پیشهوری ایله گؤروشوب تهران حاکمّیت 
آتاکیش 
یلر .میرزا ابراهیموف یارانمیش
فلری ایله اونو تانیش ائتد 
راضیلشدیریلمیش شوروی تکلی 
فون
ینین اؤزونو نئجه آپارماسی حقده میرجعفر باقرو 
شرایطله باغلی آذربایجان مّلی حکومت 
شلرینی اوخودو.
سلیگین( سؤزلرینی و اونون گؤستری 
ینین یئیین یازیلمیش )تندنوی 
صحبت 
فلری دینلهدیکدن سونرا سیدجعفر پیشهوری گنیش بیر
یئیین یازیلمیش سؤزلری و تکلی 
آچیقلما وئردی .او دئدی» :بو سندی دینلهدیکده(۱۲۹۸) ۱۹۲۰ ،نجی ایلین گیلن
یلر
تلریمیز بیزی آلداتد 
حادثهلری منیم گؤزومون قاباغینا گلدی .اوندا دا انقلبچی دوس 
نلر
نلرینی قورتارا 
و همین دوردهکی ارتجاع تدریجًا هامینی خفهلهدی ،محو ائتدی ،جا 
یلر .ایندی ده بئله آلینیر .قوام باشدا اولماقل حاضرکی حکومت سیزی
دیگر اؤلکهلره گئتد 
ندا سیزین سفارتی اؤز آداملری ایله احاطه ائتمیشدیر و اونا گؤره ده
آلدادیر .او ،تهرا 
تلره گئدیر کی ،قیزیل اوردو چیخدیقدان سونرا سیزین
فورمال اولراق بیر سیرا گذش 
ینین
ینین ،ایلک نوبهده ایسه آذربایجان خلق 
تأثرینیزی و سیزین سیاستینیزی ایران خلق 
یدن
فکریندن سیلسین .هر شئیدن اّول سیز گئدن کیمی او ،همین خلقه وقتیله شورو 
نلردیر .سونرا ایسه بوتون
گلمیش آداملرل حق حساب چکهجکدیر .اونلر ایسه اون می 
دمکرات عنصرلری و اونلرین رهبرلرینی محو ائدهجکدیر .بو ایشده ارتجاع فّعال اشتراک
ینین املکی مصادره اولونموش،
صهس 
نلرین بیر ح ّ
کلرین و خا 
ائدهجکدیر ،هانسی کی ،مال 
یلری اؤلدورولموشدور .بونلرین
اونلر فدائی دستهلری طرفیندن تعقیب ائدیلمیش و بعض 
تلر واونلرین عایلهلری اوزهرینده ائله معجزهلی جزالر تؤرهدهجک کی،
قوهوملری دمکرا 
تاریخ بو قیرغینی اونوتمایاجاق .بیز اؤزوموز گؤردوک کی ۱۹۴۲ ،نجی ایلده ) (۱۳۲۱هله
قلرینی نئجه اؤلدورورلر،
تلرین اوشا 
علر دمکرا 
قیزیل اردو بورادا اولرکن بو مرتج 
قلرینی
قیزلرینی زورلییرلر ،گونون گون اورتا چاغی بو آداملرین بورنونو ،قولغینی ،دودا 
نئجه کسیرلر .ایندی تصّور ائدین کی ،قیزیل اردو گئدیر ،اونون آردینجا سیز گئدیرسینیز و
بیزی بو وضعّیتده قویورسونوز .اگر بیز قوام حکومتینه گذشته گئدیریکسه ،دئمهلی ،اؤز
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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شلردن امتناع
مقصدلریمیزدن ،اؤز عقیدهمیزدن و نهایت ایرانا گؤردوگوموز بؤیوک ای 
ائدیریک .بو منیم اوچون چوخ آغیردیر .من ایستهسم ده بونو ائده بیلمهرم .من خلقین
منافعی اوچون دؤیوش میدانیندا اؤلمگه حاضرام ،لکن خلقی ساتا بیلمهرم ،بو منیم
تلر و رهبرلر ایلک گوندن اؤز
طرفیمدن وجدانسیزلیق اولر .سیزین کؤمکینیزله بیز دمکرا 
شلریمیزل ایران اساسی قانونو پوزماغا گئتدیک و اونو پوزدوغوموزو دنیایا بیان
چیخ 
ائتدیک .ایندی بوتون بونلردان سونرا قوام حکومتی بیزی بغیشلهیرمی؟ حّتی او ،حکومت
باشیندان گئتسه ،دیگری گلسه ده بیزیلماز .اوخونان سؤزلردن آیدین اولور کی ،گویا،
بلرده
آذربایجان خلقی اؤز دمکراتیک حرکاتی ایله چوخ شئیه نایل اولوب .او ،مکت 
یسینی
ینین یوزده الل 
کلر 
کله اؤز ایستهدی 
یلی 
قلرین آنادیلینده اوخوماسینی و عموم 
اوشا 
ینین
حیاتا کئچیریب .من اؤز قلبیمی سیزه آچمالییام :بیر وقتدن سونرا آذربایجان خلق 
تاریخده یالنیز قورو آدی قالجاق ،او اؤزونو شرقده ائله نفوذدان سالیر کی ،گلهجک
کلر .من هله
یلر بیر ده دمکراتیک حرکاتین یاییلماسی بارهده بئله فکرلشمهیهج 
آذربایجانل 
نده و مّلی حکومت یاراناندا بیر
شلهن 
شلرین اورتاسیندا ـ دمکراتیک حرکات گئن 
بیزیم ای 
تلرینیزدن شبههلهنیردیم کی ،سیز حیاتا کئچیرمگه
سیرا مقاملردا سیزین حرک 
کسینیزمی؟ ایندی آرتیق تامامیله
شلرده بیزه آخره قدر کؤمک ائدهج 
باشلدیغیمیز ای 
نیندا تورپاق
یلیغینیزل ایران آذربایجا 
سیزه اینانمیرام .فکر وئرین ،من سیزین راض 
خلرینا تورپاق وئریلیب ،حّتی دونن مراغادا اولندا یئنی
اصلحاتی کئچیرمگه باشلدیم .چو 
نلر .بو گون کندلی
کله باشا چاتدیرسی 
گؤستریش وئردیم کی ،تورپاق پایلنماسینی تئزلی 
دستهسی تورپاق مسألهسی ایله باغلی تبریزه گلیب .بوتون بونلردان سونرا من هانسی
وجدانل و نئجه اونلرا دئییم کی ،آلدیغینیز تورپاغی گئری قایتارین .بو ،اویونجاق
علرین
یلرین ،تاجرلرین ،حّتی مرتج 
کدیر ،بو ،دمکرات فرقهسینی و مّلی حکومتی کندل 
دئم 
ینین بئله گؤزونده تامامیله حرمتدن سالماق دئمکدیر .اونلردا بئله بیر فکر یارانیر
اؤزلر 
یدیرلر
یسا بیر آوانتوریست دستهس 
للر ،هانس 
للر ،بونلر رهبر دگی 
کی ،بونلر حکومت دگی 
کی ،بو گون قرار قبول ائدیر ،صاباح دا اونو لغو ائدیرلر«.۱
یلرینا مراجعه ائدهرک دئدی» :منی
سونرا سیدجعفر پیشهوری شوروی اشتراکچ 
ینین
دوزگون باشا دوشون ،من اؤز جانیمی خلص ائتمک ایستهمیرم ،من آذربایجان خلق 
ینین رهبرلیگینی
منافعینی مدافعه ائدیرم .شوروی حکومتی و سیز ایران شاه حکومت 
تلر ائدیرلر،
یاخشی تانیمیرسینیز .اونلر بو گون شوروی حکومتینه چوخ جزئی گذش 
سیزی امین ائدیرم کی ،صاباح بوندان امتناع ائدیب بوتون آذربایجان خلقینی ،هر شئیدن
قلر .بو آداملر اؤز
نلری تعقیب ائتمگه باشلیاجا 
اّول دمکراتیک حرکاتدا اشتراک ائد 
قلر
قلری ،آروادلری ایله بیرلیکده شوروی آذربایجانی سرحدلرینه قاچاجا 
عایلهلری ،اوشا 
نلرله آدامین
یلر می 
نلر .من بیلیرم کی ،سیزین سرحدچ 
کی ،اؤزلرین خلص ائتسی 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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نلر .گرهک
تسی 
کلر کی ،گئری قایی 
قاباغینی آلجاق ،حبس ائدهجک ،یا دا تکلیف ائدهج 
یسیندا بونا یول وئرمهسین .بئله کی ،ضرر
شوروی حاکمّیتی بوتون دنیانین گؤزو قارش 
نیندان گلن لر نظرده
یلر )وقتیله شوروی آذربایجا 
نلر یئنه کئچمیش آذربایجانل 
چک 
قلر .بشر تاریخینده
توتولور ـ ج .حسنلی ( اولسون .اونلر ایکی اود آراسیندا قالجا 
نلرین هر بیریندن دنیا
گؤرونمهمیش حادثهلر باش وئرهجک .من سیزدن ،بورادا اوتورا 
تلرینی داها دریندن باشا دوشورم.
ینین خصوصّی 
ینین سیاست 
سیاستینی ،شوروی حکومت 
بیلیرم کی محض ایندیکی وقتده او ،مّلی حکومته ـ ایران حکومتی ایله آغیر مبارزهده
یلرا آچیق کؤمک ائده بیلمز .شخصًا من بونا هئچ اّدعا دا ائتمیرم و بونو
آذربایجانل 
یلرل
نلرله ،آ 
آنلییرام .لکن قیزیل اردو چیخاندان سونرا اونسوز دا شاه حکومتی گو 
یییک،
للرل بیزی تعقیب ائدهجکدیر .اونسوز دا بیز اؤلمهل 
للرله بوتون مکرلی یو 
دگیل ،ای 
لکن اجازه وئرین ،شرفله اؤلهک .قوی بوتون دنیایا معلوم اولسون کی ،آذربایجان خلقی ،او
جملهدن اونون دمکرات فرقهسی و مّلی حکومتی قورخاقلیقدان دگیل ،ایران شاه حکومتینه
قارشی اؤز آزادلیغی اوغروندا آغیر مبارزهنین دؤیوش میدانیندا هلک اولدو .بونا گؤره بیزه
نین داخلی ایشینه
لزمدیر کی ،قیزیل اوردو چیخاندان سونرا سیز کنارا چکیلهسیز ،ایرا 
یسینی آیاغا
مداخله ائتمهیهسینیز کی ،بیز هله آزاد ائتمهدیگیمیز شهر و کندلرین اهال 
یلرین و بیزیم سلحلی قّوهلرین کؤمکی ایله مرتجع شاه حکومتی
قالدیرماقل ،فدائ 
ینین کئشیکینده دایاناق .سونونجو آداما قدر
یس 
هجوملرینا قارشی آذربایجان اراض 
یلر بونا حاضردیر .یاخود اجازه وئرین ،بیز
مبارزهنی دوام ائتدیرهجهییک ،قهرمان آذربایجانل 
نین بوتون دمکراتیک قّوهلری ایله علقهیه گیرهک،
بوتون قّوهلریمیزی سفربر ائدهک ،ایرا 
ندا دمکراتیک حکومت قوراق .اوندا بیز
تهرانا گئدیب شاه حکومتینی دئویرهک و بوتون ایرا 
یلرین یئنی حیات قوروجولوغو اوچون بؤیوک گلهجک آچیلر .دیگر طرفدن اگر
آذربایجانل 
فلری ایله
بیز منیم سیزین هامینیزدان یاخشی تانیدیغیم ایکی اوزلو قوامالسلطنهنین تکلی 
ندا بوتون دمکراتیک حرکاتی محو
یلشساق ،الوئریشلی مقام دوشن کیمی او ،آذربایجا 
راض 
ائدهجکدیر .نتیجهده یالنیز آذربایجان خلقی دگیل ،شوروی ده اودوزاجاقدیر .او اؤز
ندا ،حّتی بوتون یاخین شرق اؤلکهلرینده ایتیرهجکدیر» .یئین
تأثیرینی نه اینکی ایرا 
بدیر؟ منیم فکریمجه،
تلری قواما وئرمک مگر شوروی اوچون مناس 
سلنن گذش 
یازمادا« س 
تلرله شوروی اؤزونه بؤیوک ضرر وورور .من بیر داها بیلدیریرم ،بو صرفهلی دگیل،
بو گذش 
یدیر .من اؤزومون عقیدهمدن دؤنه بیلمهرم و
بو سیزین اوچون ده ،بیزیم اوچون ده زیانل 
یسیندا آسانلیقل شاه حکومتینه گذشته گئتمک بارهده تبلیغات آپارا
گئدیب مجلس قارش 
بیلمهرم .من همیشه بونون علیهینه چیخیش ائتمیشم ،تبلیغات آپارمیشام .اگر من بونو
ائتسم ،همین دقیقه اونلرین آراسیندا ناراحاتلیق و پارچالنما باشلیاجاق واونلر ائولرینه
یلری هله ،اول بیلسین کی ،دشمن جبههسینه کئچیب اولردان اؤز
قلر .بعض 
داغیلیشاجا 
وطنینه ،دمکرات فرقهسینه و مّلی حکومتینه صداقتلی اولن آداملرین نفوذدان سالماسینا،
قلر« .بوتون بو سؤزلری دئدیکدن سونرا پیشهوری
تام دارماداغین ائدیلمهسینه باشلیاجا 
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ییئف دائم اونو یومشالتماغا چالیشیردی .پیشهوری
تلشدی .ژنرال آتاکیش 
بیر آز ساک 
ییئف
تلشدیکدن سونرا ،صحبتی دیگر سمته یؤنهلتمگه چالیشان آقا سلیم آتاکیش 
ساک 
قلر اوچون مراجعه ائتسه ،بهیم سن بوندان
سوروشدو » :اگر قوامالسلطنه اؤزو سنه دانیشی 
امتناع ائدهجکسن ،امتناع ائتمگین بیر معناسی وارمی؟« .پیشهوری بیلدیردی کی،
نلرا اویغون اولراق ،گرهک
قلردان امتناع ائتمهیهجک ،لکن قبول ائدیلمیش قانو 
دانیشی 
یسیندا قالدیرام،
مجلسدن وکالت آلسین .او دئدی» :من گرهک بو مسألهنی مجلسین قارش 
قلرا
اونلرین وکالت وئرمهسینی خواهش ائدم ،گرهک کمسیون سئچیلسین و دانیشی 
قلر اوچون یئر یا تبریز ،یا دا میانا سئچیلسین .بونو اونا گؤره ائتمک
گؤندریلسین .دانیشی 
یسینده،
قلری آذربایجان اراض 
لزمدیر کی ،آذربایجان خلقی بیلسین :قوام دانیشی 
یسی ،بو شرایط قوامالسلطنهیه تأثیر گؤرسهده بیلر کی،
آذربایجان شهرینده آپاریر ،ایکینج 
شلر
قلردا من ،مجلسین صدری شبستری ،داخلی ای 
تلره گئتسین .دانیشی 
بیر سیرا گذش 
ینین رهبری پادگان ،مصلحتچی کیمی حکمًا سیزین
وزیری دکتر جاوید ،دمکرات فرقهس 
قلر مثبت نتیجه وئرمهسه و تهران
یدیر .اگر بیزیم دانیشی 
نمایندهنیز اشتراک ائتمهل 
تسه ،بو
یسینی سلح گوجونه گئری قایتارماغا جهد گؤرس 
حکومتی آذربایجان اراض 
لل ،ایران
تلری دینج یو 
شرایطده سیزین طرفینیزدن گؤستریش گلسه کی ،ضدّی 
ل ائتمک لزمدیر ،منه و دیگر دمکرات فرقهسی
حکومتینه گذشته گئتمک یولو ایله ح ّ
شلرینیزی حیاتا کئچیرمک چتین اولجاق .اول بیلسین
رهبرلرینه سیزین بئله گؤستری 
ینین ایچیندن یئنی نمایندهلر سئچهک،
کی ،بو حالدا بیز مّلی حکومتین و دمکرات فرقهس 
قلر آپارماق وظیفهسینی اونلرین اوزهرینه قویاق .بو حالدا بیزه،
و قوامالسلطنه ایله دانیشی 
ییه اولماسا دا ،دیگر بیر یئره،
آرتیق تانینمیش رهبرلره گرهک اجازه وئریلسین کی ،شورو 
هئچ اولماسا بلغارستانا گئدهک .عین زماندا ،دمکراتیک حرکاتدا فّعال اشتراک ائتمیش
ندا
ییه گئتمگه ،هاراداسا ایشه دوزهلمگه ،یاخود آذربایجا 
ایکی مینه یاخین عایلهیه شورو 
شلندیرمک اوچون گؤزلمگه اجازه
شلری گئن 
حادثهلرین گلهجک انکشافینا اویغون ای 
مله اوزونو اوتورانلرا توتوب دئدی» :من بیلیرم
س 
یدیر« .سونرا پیشهوری کدرلی تب ّ
وئریلمهل 
ل آذربایجان مّلی
نلر و شخصًا یولداش باقروف داخ ً
و دریندن اینانیرام کی ،بیز بورادا اوتورا 
یسینیز ،هئچ بیر حالدا
ینین طرفدارلر 
ینین گوجله ،قّوه ایله مدافعه ائدیلمهس 
حکومت 
للیگی محو اولسون .اونا گؤره کی ،بیز
راضی او بیلمهسینیز کی ،اونون نفوذو و مستق 
بوحکومتی سیزینله بیرگه یاراتمیشیق .لکن دنیادا ایندیکی وضعّیت ،بونونل باغلی شوروی
سیاستی سیزه حکم ائدیر کی ،قوامالسلطنهنین یئنی قورولموش حکومتینه گذشته
گئدهسینیز .آخی صاباح سیز گئدیرسینیز ،من بورادا قالیرام ،آخی من خلقه وعده وئرمیشم،
یسیندا سوسا
ینین قارش 
خلق منی تانیییر ،نئجه من قوامالسلطنهنین و اونون ارتجاع 
نلرله آذربایجانلی قربان وئره بیلهرم .منه چتیندیر ،منه چوخ چتیندیر .بیر
بیلهرم ،اون می 
داها تکرارائدیرم ،من بونو ائده بیلمهرم .قوي کیم هارا ایستهییر گئتسین ،من بورادا
نین طالعینی ،منافعینی مدافعه ائدهجگم و دؤیوش میدانیندا
قالجاغام و سلحل آذربایجا 
۳۲۰

ینین معاونی
قلرین گئدیشینده آذربایجان شوروی تهلوکهسیزلیک وزیر 
اؤلهجگم« .دانیشی 
قلر ایشی دینج
ییئف سوروشدو» :من دقیق بیلمک ایستهییرم ،اگر دانیشی 
ژنرال آتاکیش 
تلره گئده بیلرسینیز ،سیزین
ل ائتمک مجراسینا یؤنهلسه ،هانسی گذش 
لل ح ّ
یو 
ندیر؟« .بو سوآل جواب اولرق سیدجعفر پیشهوری شفاهی
تلرین حدودلری هاراجا 
گذش 
اولراق بند به بند بیلدیردی:
نین اؤز اردوسی،
نلر فورموندا تانینسین؛ آذربایجا 
نین مختارّیتی انجم 
الف( آذربایجا 
اؤز فرماندهلیک هیأتی اولسون ،لکن بوتون ایران اردوسو کیمی باش قرارگاها تابع
ائدیلسین؛
نلردن مدافعه ائتسین،
ب( ضرورت اولدوقدا آذربایجان اردوسو ایرانی خارجی دشم 
لکن یئرلی طایفالرا قارشی استفاده ائدیلمهسین؛
ندان ژاندارم و دیگر سلحلی قّوهلر گؤندرمهدن تأمین
پ( داخلی قایدالری تهرا 
ندا قالسین؛
ائتمک حقوقی آذربایجا 
نل یازیشمالر ایسه فارس
شلری آذربایجان ،تهرا 
ندا کارگزارلیق ای 
ت( آذربایجا 
یدیر؛
دیلینده اولمال 
ج( مکتبده ،مدرسهده تدریس  ۳نجو کلسا قدر آنجاق آذربایجان دیلینده
کئچیرلهجکدیر ۳ .نجو کلسدان سونرا علوه اولراق فارس دیلی ده تدریس ائدیله بیلر؛
یلر آراسیندا پایلنمیش مالک
یدیر .کندل 
یلرده قالمال 
قلری کندل 
چ( دولت تورپا 
یلر بو پولی دولته
یدیر و تدریجًا کندل 
ینین حقی دولت حسابینا اؤدنیلمهل 
قلر 
تورپا 
یدیر.
قایتارمال 
یلیگی تهران
ییه قدر حیاتا کئچیردیگی تدبیرلرین قانون 
ح( مّلی حکومتین ایند 
ینین
ل دولت وسایط 
تلرا مناسبتده ،مث ً
نلرینا گؤره دمکرا 
طرفیندن تانینمالی ،ایران قانو 
صلرین محاکمهسینه،
خرجلنمهسی ،املکین مصادره ائدیلمهسی ،آیری ـ آیری شخ 
یدیر.
ندان چیخاریلما ،اعدام و دیگرلرینه گؤره جنایت تحقیقاتی قالدیریلمامال 
آذربایجا 
ندان
ینین سایینا اویغون اولراق ایران مجلسینه آذربایجا 
خ( آذربایجان اهالیس 
یدیر.
للرین سایی آرتیریلمال 
سئچیلن وکی 
صلرین گئری
ندان دمکراتیک حرکاتین دشمنی کیمی چیخاریلمیش شخ 
د( آذربایجا 
۱
یدیر.
قئییتماسینا اجازه وئریلمهمهل 
یلر کی ،بوتون
یدن خواهش ائتد 
ینین نمایندهلری پیشهور 
شوروی آذربایجان 
کلرینی کاغاذا کؤچوروب اونلرا وئرسین .لکن او ،قطعی شکیلده بوندان امتناع ائدیب
دئدی 
بیلدیردی کی ،ایندی او ،ائله وضعّیتدهدیر ،بوتون بونلری یازماق اوچون الی قلم توتمور و
نلر .پیشهوری خواهش
ییا گؤندرسی 
خواهش ائتدی کی ،اونلر اؤزلری بونو ترتیب ائدیب باک 
نلر.
للرینی میرجعفرباقروفا خبروئرمهسی 
یلیک حا 
ائتدی کی ،صحبت زمانی اونون عصب 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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تیانا دئدی» :سیزین گئتمکینیز
صحبتین سونوندا او ،میرزا ابراهیموفا اوزونو توتوب ظراف 
عرفهسینده من سنه بیر ایکی سؤز دئیهجگم ،سیزینله دالشاجاغام« .ابراهیموف جواب
وئردی» :بیز پیس هئچ نه ائتمهمیشیک کی ،دالشاق دا« .قرارا آلیندی کی ،آوریلین  5ده
ییئف
نلر .آتاکیش 
) ۱۶فروردین( شبستری ،و پادگانین اشتراکی ایله یئنیدن گؤروشوسو 
ائله همین گون صحبتین تام متنینی و اورادا باش وئرمیش حادثهلر بارهده تبریزدن تلقراف
واسطهسی ایله میرجعفرباقروفا تعجیلی معلومات گؤندردی .معلوماتدا گؤرسهدیلیردی:
للیگی ،قوامین ساتقین
تلرین مستق 
یلهشیر ،دمکرا 
» صحبتین گئدیشینده پیشهوری عصب 
ییه
تلرین شورو 
ینین و دمکرا 
للر 
رولو حّقینده تئز ـ تئز دانیشیر ،مّلی حکومتین فّعا 
آپاریلماسی بارهده مسأله قالدیریردی« .آوریلین  5ده ) ۱۶فروردین( میرجعفر باقروف
فلرینی استالینه و مولوتوفا چاتدیردی.
ینین تکلی 
تبریزده کئچیریلمیش گؤروش و پیشهور 
تلری دمکرات حرکاتین،
او یازیردی » :پیشهوری بیر داها بیلدیریب کی ،قوامین بوتون نّی 
تلرین لغو ائدیلمهسینه یؤنهلیب.
ییه قدر الده ائتدیگی بوتون نائلّی 
ینین ایند 
آذربایجان خلق 
شلریمیزی یئرینه یئتیرهجک ،سابوتاژ یولو
سون اولراق او دئییب کی ،بیزیم بوتون گؤستری 
شلرین
ایله ایشی پوزمایاجاق ،لکن او گیزلتمیر کی ،ایندیکی آندا یالنیز گؤستری 
۱
یلشمادیغینی بیلدیریب«.
ل ایسه او ،بوتون بونلرل راض 
یسی اولجاق ،داخ ً
اجراچ 
آوریلین  ۴ده ) ۱5فروردین( آخشام معلوم اولدو کی ،سیدجعفر پیشهوری باکی
ینین توده فراکسیونو رهبرلریندن اولن
سله راضیلشمادان ایران مجلس 
اوچلوگوندن هئچ ک 
عبدالصمد کامبخشی تبریزه چاغیریب .بو فاکتل باغلی میرجعفرباقروف مسکوا گؤندردیگی
مکتوبدا معلومات وئریردی .حّتی خاطرلدیردی کی ،وقتیله آذربایجان دموکرات فرقهسی.
ینین
ییا دعوت ائدیلن آداملردان ایدی .لکن او ،دمکرات فرقهس 
یارادیلندا کامبخش باک 
یارانماسینا و آذربایجان مّلی حرکاتینا منفی مناسبت بسلهدیگیندن جنوبداکی پروسهلره
شین آناسی قاجار نسلیندن ،آتاسی ایسه فارس ایدی.
یاخین بوراخیلمامیشدی .کامبخ 
مسکودا نظامی و عمومی سیاسی تحصیل آلمیشدی .باقروف استالینه یازیردی» :بیزیم
خبریمیز اولمادان پیشهوری طرفیندن اونون چاغیریلماسی قطعیًا آیدین دگیل« .یارانمیش
ینین پیس احوال
وضعّیتده تبریزدهکی باکی اوچلوگونه گؤستریش وئریلدی کی ،پیشهور 
ینین یازماق حّقینده اونا تضییق
فلر 
یلیگی ایله باغلی اؤز تکلی 
روحیهسی ،عصب 
گؤرسهدیلمهسین .توصیه ائدیلیردی کی ،تهران حکومتی ایله قارشیداکی گؤروشده
یلیگی پیشهوری و دیگر رهبرلره ایضاح ائدیلمهلی واونلر
ماکزیمم گذشته گئتمگین ضرور 
یدیر .پیشهوری همیشه پیس مناسبت بسلهدیگی کامبخشی غفلتًا
تدریجًا بونا حاضرلنمال 
ینین اطرافلی آراشدیرماسی اوچون تاپشیریق وئرمیشدی کی ،بو
تبریزه دعوت ائتمهس 
شین
مسأله هم آیریلیقدا پیشهوری ،هم ده کامبخش ایله آیدینلشدیریلسین .کامبخ 
قلری شوروی خصوصی خدمت
تبریزه گلیشی و مّلی حکومتین لیدرلری ایله دانیشی 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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ینین نظارتینه گؤتورولدو .میرجعفرباقروف تبریزدهکی آداملرینا یازیردی» :چوخ
نلر 
اورقا 
شلرینی ،آیریلیقدا
ینی و اونون یولدا 
مهربانجاسینا ،دوستجاسینا ،ساکت فورمدا پیشهور 
ایسه کامبخشی ایناندیرین کی ،اونلرین طرفیندن بیزیمله راضیلشدیریلمادان آتیلن هر
نالملل وضعّیت
هانسی آددیم چوخ منفی و آرزواولونماز نتیجهلر وئره بیلر .یارانمیش بی 
نظره آلینمادان اونلرین هر هانسی فورمدا چیخیشی آوانتورایا برابردیر و قاباقجادان افلسا
محکوم دور« ۱.عین زماندا ،میرجعفرباقروف میرزا ابراهیموفا تعجیلی معلومات گؤندردی
کی ،او ،آوریلین  ۶سیندا ) ۱7فروردین( ،ان گئجی ایسه  7سینده ) ۱۸فروردین( شوروی
جلفاسیندا سیدجعفر پیشهوری ایله گؤروشمک ایستهییر.
شله گؤروشدو.
آوریلین  ۴ده ) ۱5فروردین( پیشهوری تانینمیش تودهچی کامبخ 
ینین قوام حکومتینه
نداکی وضعّیت ،حزب تودهنین مرکزی کمیتهس 
کامبخش اونا تهرا 
مناسبتی ،شوروی چیخدیقدان سونرا ارتجاعین گوجلنهجگی شرایطده حزب تودهنین
وظیفهلری حقده گنیش معلومات وئردی .کامبخش بیلدیردی کی ،حزب تودهنین مرکزی
ینین
فدیر .لکن توده رهبرلیگی شورو 
ینین بوتون ترکیبی قواما قارشی مخال 
کمیتهس 
نلیکله باغلی قوام حکومتینه ظاهرًا حرمتله
نالملل سیاستینده یارانمیش چتی 
بی 
یاناشدیغینی نمایش ائتدیریر .بونا باخمایاراق مرکزی کمیته بئله حساب ائدیر کی ،شوروی
چیخدیقدان سونرا قوام تدریجًا بوتون ایرانا ،ایلک نوبهده شمالدا دمکراتیک حرکاتین
بوغولماسی سیاستینی یئریدهجک .حزب تودهنین مرکزی کمیتهسی بئله حساب ائدیردی
یلردن تمیزلمک ،سونرا ایسه
کی ،قوام ایلک نوبهده اؤز ارخهسینی ـ تهرانی خلقچ 
ندا و
ینین فکرینجه ،آذربایجا 
آذربایجانا هجوم ائدهجکدیر .حزب تودهنین مرکزی کمیتهس 
یسینی آلماق
ینین قارش 
نین دیگر یئرلرینده دمکراتیک حرکاتین دارماداغین اولونماس 
ایرا 
یدیر .بو نقشهیه گؤره ،شوروی اردوسو
اوچون بیرگه چیخیشلر نقشهسی حاضرلمال 
چیخدیقدان سونرا آذربایجان ضربهنی گؤزلهمهدن ،اؤزی فّعال حرکته کئچمهلی،
نده و دیگر شمال
ندا ،قزوی 
نل عین وقتده حزب تودهنین مرکزی کمیتهسی تهرا 
آذربایجا 
یدیر.کامبخش بئله حساب ائدیردی کی ،بونون
نلر تشکیل ائتمهل 
تلرینده عصیا 
ولی 
نین مترّقی
نلر واردیر و حزب تودهنین مرکزی کمیتهسی باشدا اولماقل تهرا 
اوچون امکا 
نین مّلی منافعینه حرمتله یاناشماغا همیشه حاضردیر .عین زماندا ،او قید
قّوهلری آذربایجا 
ینین بیرلشمیش
قلر 
تلری ایله ایران خل 
ائدیردی کی ،تهران حکومتی آذربایجان دمکرا 
تلر و حزب توده فّعال
یسیندا دورماق گوجونده دگیلدیر .اگر دمکرا 
ینین قارش 
قّوهلر 
ملنمهسینه ،تشّبثو اله آلماسینا
ینین محک 
یلر ،بو ،قوام حکومت 
حرکتدن امتناع ائتسه اید 
شین بیر چوخ فکرلری ایله راضیلشدی و قید
گتیریب چیخارا بیلر .پیشهوری کامبخ 
نین مّلی منافعینه قصد ائتسه ،آذربایجان اؤزونو مدافعه ائتمک
ائتدی کی ،تهران آذربایجا 
۲
مجبوریتینده قالجاقدیر.
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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نین اورتالریندا( مّلی حکومت تبریزدهکی
نلرینده )فروردی 
ینین ایلک گو 
آوریل آی 
تلرین فّعالیتینه نظارتی خیلی گوجلندیرمیشدی .آیین  ۲سینده )۱۳
دیپلماتیک هیأ 
فروردین( آذربایجان گمرک ادارهسی آمریکادان گتیریلن حاضر پالتار ،آیاق قابی و تریکو
ینین ساتیشینا قدغن قویموشدو .مارسین  ۸نه قدر ) ۱۹فروردین( آذربایجانا
للر 
ما 
للری یوزده اللی رسوم وئریلدیکدن سونرا ساتیشا چیخاریل بیلردی.
گتیریلمیش آمریکا ما 
للرا قاچاق مال کیمی رفتارائدیلیب مصادره ائدیلمهلی ایدی.
بو تاریخدن سونرا گتیریلن ما 
آمریکا کنسولو روسونون دا فّعالیتینه معّین محدودیت قویولموشدو .اصلینده ،کنسول
نین
تبریزدن کنارا چیخا بیلمیردی .او ،آمریکا وزارت خارجهسینه یازدیغی راپورتدا آذربایجا 
دیگر یئرلرینه گئتمک اوچون سفرلرینه قدغن قویولدوغونو بیلدیریردی .روسو اونلردان
یلیک
یسینده فّعالیتینه مانعچ 
للوق اراض 
صلحّیت ایستهییردی کی ،تمثیل ائتدیگی کنسو 
تؤرهدن شوروی ادارهلرینه تأثیر گؤرسهده بیلسین .چونکی او ،مهابادا گئتمک ایسترکن
للوق خدمتینه عاید اولوب ـ اولمادیغینی آییرد
شوروی باش کنسولو بو شهرین اونون کنسو 
ائده بیلمهدیگیندن روسویا اجازه وئرمکدن امتناع ائتمیشدی .کنسول آمریکا مقاملرینا
شکایت ائدیردی کی ،اونون حادثهلره تأثیر ائتمک امکانی یوخدور ۱.بو راپورتی روسو
تینه ایران مسألهسی یئنیدن مذاکرهیه چیخاریلن گون
لین شورای امنّی 
سازمان مل 
گؤندرمیشدی.
تین اجلسی شوروی و ایران
ینین  ۳ده ) ۱۴فروردین( شورای امنّی 
آوریل آی 
فلرینه مارسین  ۲۹دا ) ۹فروردین( وئریلمیش سورغونون جوابینی دینلهمک اوچون
طر 
تین صدری
یئنیدن توپلندی .آندره قرومیکو اجلسدا اشتراک ائتمیردی .شورای امنّی 
دکتر قو تای تسین ایران سفیری حسین علءنی اجلسا دعوت ائتدی .نخست وزیر
احمدقوام شورای امنّیته مکتوبل مراجعه ائدیب حسین علءنی بورادا نماینده اعلن
ینین مارسین  ۲۹دا ) ۹فروردین( شوروی
تین صدری تروقو ل 
ائتدیکدن سونرا شورای امنّی 
یلری تانیش ائتدی .صدر
و ایران نمایندهلرینه گؤندردیگی مکتوبون مضمونو ایله اشتراکچ 
تلری آراسیندا
بلرینی اوخودو .قرومیکو یازیردی» :شوروی ـ ایران حکوم 
جواب مکتو 
ینین چیخاریلماسی بارهده راضیلیغا
نلر 
ینین قشو 
ندان شورو 
قلر ایرا 
دانیشی 
نلرین چیخاریلماسی مارسین  ۲۴دن ) ۴فروردین( باشلنمیشدیر و آی
گتیرمیشدیر .قشو 
یاریم مّدتینده باشا چاتاجاقدیر .بو بارهده من مارسین  ۲۶سیندا ) ۶فروردین( شورای
کله ،مارسین  ۱۸ده ) ۲7فروردین( ایران
امنّیته رسمی معلومات وئرمیشم .بئلهلی 
ینین چیخاریلماسی حّقینده
نلر 
تده قالدیردیغی شوروی قشو 
ینین شورای امنّی 
حکومت 
ل ائدیلمیشدیر .باشقا
یلشمالرل ح ّ
تلری آراسیندا راض 
مسأله شوروی ـ ایران حکوم 
۲
ینین چیخاریلماسی ایله باغلی دگیلدیر«.
نلر 
مسألهلره گلدیکده ایسه اونلر شوروی قشو 
گؤروندوگی کیمی ،آندره قرومیکونون  ۳آوریل ) ۱۴فروردین( تاریخلی مکتوبوندا اّولکیندن
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نلرین چیخاریلماسی اوچون »گؤزلهنیلمز بیر حادثه باش وئرمهسه«
فرقلی اولراق ،قشو 
ینین جوابی قرومیکونون مکتوبوندان اساسلی شکیلده
افادهسی یوخ ایدی .ایران نمایندهس 
قلر هله کی مثبت نتیجه وئرمهمیشدیر
قلهنیردی .حسین علء قیدائدیردی کی ،دانیشی 
فر 
نین داخلی
نلری هم رسمی ،هم ده سلحلی قّوهلر واسطهسی ایله ایرا 
و شوروی اورقا 
شلرینه مداخله ائتمکده دوام ائدیر .سفیر بیلدیریردی۲۴» :مارس ) ۴فروردین( دا
ای 
نداکی شوروی سفیری نخست وزیره
شورانین اجلسی آچیلندان بیر گون اّول ایرا 
ندان  5ـ  ۶هفتهیه
خبروئرمیشدی کی ،گؤزلهنیلمز حادثه باش وئرمزسه ،روس ایرا 
چیخاجاقدیر .لکن اوچ گون سونرا ایران نخست وزیری ایله نوبتی صحبتینده شوروی
ینین مختارّیتینه دایر مقاولهیه
نمایندهسی دئییب کی ،اگر نفت امتیازینا و آذربایجان ایالت 
للر اوچون هئچ بیر علوه سبب
نایل اولونسا ،ناراحاتلیق اوچون ،گؤزلهنیلمز حا 
بلر اوخوندوقدان سونرا آمریکانین خارجه وزیری بیرنس بیلدیردی
اولمایاجاقدیر« ۱.جوا 
بلرینی اطرافلی اؤیرنمهدن هئچ بیر مذاکره آپارماق فکرینده
کی ،هر ایکی طرفین جوا 
تین نئجه حرکت ائتمهسی
دگیلدیر .او ،سونرا حسین علءدان بو شرایطده شورای امنّی 
بارهده هر هانسی تکلیفی اولدوغونو سوروشدوقدا ایران نمایندهسی جواب وئردی کی ،اونون
ییه تضییق گؤرستمگی آرزو ائتمیر .بیر شرطله کی،
شلرین مقابلینده شورو 
اؤلکهسی بو ای 
نلرین چیخاریلماسینا دایر »گؤزلهنیلمز حادثهلر« فکرینی گئری
شوروی نمایندهلری قشو 
نلر هئچ بیر شرط اولمادان  ۶مهدک
نلر کی ،قشو 
نلر و شورایا تأمینات وئرسی 
گؤتورسو 
چیخاریلجاق .عین زماندا ،علء تکلیف ائتدی کی ،هر زمان لزم اولرسا ،مذاکره اوچون بو
یدیر.
مسأله شورانین گوندهلیگینده قالمال 
یلیق الده
آوریلین  ۴ده ) ۱5فروردین( مذاکرهلر ایران مسألهسینده موقتی راض 
سین ایران مسألهسی ایله باغلی
ائدیلمهسی ایله نتیجهلندی .آمریکا وزیر خارجهسی بیرن 
یله قبول ائدیلدی .اورادا
یطرف قالماقل  ۹رأ 
تقدیم ائتدیگی قطعنامه اتریش نمایندهسی ب 
دئییلیردی:
ینین شورای امنّیته مراجعهسی
 ۱ـ شورای امنّیت قید ائدیر کی ،ایران نمایندهلر 
ینین  ۱۹۴۲نجی ایل ۲۹
ندا موجودلوغو و اونون قالما مّدت 
ینین ایرا 
نلر 
شوروی قشو 
ژانویه ) ۸بهمن  (۱۳۲۰مقاولهسینده گؤرسهدیلن وقتی کئچمهسی ایله علقهدار اورتایا
چیخمیشدیر.
ینین دبیر کّلون سورغوسونا اولن  ۳آوریل ۱۹۴۶
تلر 
 ۲ـ شورا شوروی و ایران حکوم 
قلرین
بلرینی ایکی دولت آراسیندا دانیشی 
) ۱۴فروردین  (۱۳۲5نجی تاریخلی جوا 
دورومو کیمی قیدائدیر.
ندیر کی ،شوروی
ینین ضمانتینه امی 
 ۳ـ شورا خصوصی اولراق قید ائدیر و شورو 
ینین چیخاریلماسی آرتیق باشلنمیشدیر و بو پروسه  5ـ  ۶هفتهیه سونا
نلر 
قشو 
چاتاجاقدیر.
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قلر
فلر و دانیشی 
 ۴ـ شورا قید ائدیر کی ،شوروی و ایران حکومتی آراسینداکی تکلی 
ینین چیخاریلماسی ایله علقهدار دگیلدی.
نلر 
شوروی قشو 
ندا موجودلوغونون ایکی دولت آراسینداکی
ینین ایرا 
نلر 
 5ـ شورا شوروی قشو 
قلرا تأثیر واسطهسی کیمی استفادهسینی رّد ائدیر.
دانیشی 
ندان تام چیخاریلماسی بئله
ینین ایرا 
نلر 
 ۶ـ شورا اعتراف ائدیر کی ،شوروی قشو 
ینین بونو اعلن ائتمهسی اونلرین
تده باشا چاتدیریل بیلمز .اّما شورو 
بیر قیسا مّد 
چیخارماق نّیتینی گؤرسهدیر.
نلرینی
قطعنامه شورای امنّیت اوچون یولو آچیق ساخلییردی کی ،شوروی اؤز قشو 
ندان چیخارتماق مسألهسینی یوبادارسا ،شورانین اوندان معلومات طلب ائتمک حّقی
ایرا 
تلر شوروی و ایران نمایندهلری
واردیر .بیرنس تکلیف ائدیردی کی ،سونراکی معلوما 
واسطهسی ایله آلینسین .بو تکلیف مصر ،بویوک بریتانیا ،لهستان ،مکزیک و فرانسه
ینین
نمایندهلری طرفیندن مدافعه ائدیلدی .ایران نمایندهسی حسین علء دا اؤز اؤلکهس 
۱
فلری قبول ائتدی.
تعلیماتینا اویغون اولراق اساسًا بو تکلی 
ینین
شلری و آمریکا وزیرخارجهس 
حسین علءنین شورای امنّیتده کسکین چیخ 
نداکی سفیر سادچیکوفی
فلرینی مدافعه ائتمهسی تهرا 
ییه قارشی یؤنهلمیش تکلی 
شورو 
یلیغا اساسًا هر ایکی اؤلکهنین سازمان ملل
یلیقلی راض 
یلشدیرمیشدی .قارش 
برک عصب 
نلرین
یلر کی ،قشو 
دهکی نمایندهلری شورای امنّیتی رسمًا مطمئن ائتمهلی اید 
طسیزدیر و بو مسألهنین هر هانسی مذاکرهسینی لزومسوز حساب
چیخاریلماسی قیدشر 
کدا
ائدیرلر .شوروی سفیری شکایت ائدیردی کی ،قوام بوردا بیر سؤز دئییر ،نیویور 
تده
قلر آپاردیغی مّد 
نمایندهسی واسطهسی ایله دیگر سؤز .احمد قوام شوروی ایله دانیشی 
تسه ده ،لکن مسألهنین
اوز ده حسین علءنین »اؤزباشینالیغیندان« ناراحاتلیغینی گؤرس 
لین گوندهلیگینده قالماسینی اؤزونون احتیاط واسطهسی حساب
همیشه سازمان مل 
ائدیردی.
قلریندا ،دئمک اولر
نداکی شوروی ـ ایران دانیشی 
آوریلین  ۳ده ) ۱۴فروردین( تهرا 
نلرین چیخاریلماسی ،نفت امتیازلری و آذربایجان مسألهسینده اصولی
کی ،قشو 
قلر الده ائدیلمیشدی .آذربایجان مسألهسی ایله باغلی قوام هر هانسی سند
راضیلی 
امضالماماغا ،شوروی مداخلهسیندن یایینماق مقصدی ایله بو مسألهنی غیر رسمی
ساخلماغا اوستونلوک وئریردی .آیین  ۳ده ) ۱۴فروردین( گئجه راضیلشدیریلن
نلری سادچیکوف و قوام طرفیندن دقیقلشدیریلدی .شوروی سفیری سؤز
سندلرین مت 
یلیق آلیناجاق و آوریلین  ۴ده ) ۱5فروردین( بیرگه
وئردی کی ،مسکودان تلفونل راض 
ینین ترّددلرینه سون قویماق اوچون بیرگه نفت
بیانات امضالناجاق .سون آندا قوام شورو 
فلری قبول ائتدیگینی شوروی سفیری سادچیکوفا ۴
شرکتی یارادیلماسی حقده بوتون تکلی 
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آوریل ) ۱5فروردین( تاریخلی مکتوبوندا تصدیق ائتدی .او یازیردی» :جناب سفیر!
قلرا علوه اولراق اؤزومه شرف بیلیرم سیزه معلوم ائدیم
آرامیزدا اولموش شفاهی دانیشی 
ندا نفت کشفّیاتی و استثماری مقصدیله
ینین شمالی ایرا 
تلر 
کی ،ایران و شوروی حکوم 
طلرله
مختلط نفت شرکتی یارادیلماسینا اعلیحضرت شاهنشاه حکومتی آشاغیداکی شر 
حاضردیر:
ملرین یوزده  ۴۹ایران طرفینه،
ینین بیرینجی  ۲5ایلینده سه 
 ۱ـ شرکتین فّعالیت 
یلرین یوزده
یوزده  5۱شوروی طرفینه مخصوص اولجاق؛ ایکینجی  ۲5ایل عرضینده پا 
 5۰سی ایران طرفینه ،یوزده  5۰سی شوروی طرفینه مخصوص اولجاق.
ملرین یوزدهسینه اویغون اولراق بؤلونهجک.
 ۲ـ شرکتین الده ائتدیگی گلیر سه 
شلرینی باشلماق اوچون
ینین سرحدلری ،آختاریش ای 
یس 
 ۳ـ شرکتین ایلکین اراض 
سیزین منه بو ایلین  ۲۴مارسینداکی ) ۴فروردین( صحبت زمانی وئردیگینیز خریطه
صهسی استثناء اولماقل
ینین کیچیک بیر ح ّ
یس 
نین اراض 
اولدوغو کیمی ،غربی آذربایجا 
حیاتا کئچیرلهجک .استثناء ائدیلن اراضی شوروی ،ایران و تورکیه سرحدلریندن باشلیاراق
جنوبا ،میانداب شهرینه قدر اوزانیر .بوتون بونلر علوه اولراق  ۴آوریل  ۱۹۴۶نجی ایل
تاریخینده ) ۱5فروردین  (۱۳۲5خاطرلنمیشدیر.
ینین سرمایاسی اوچونجو ماّدهده گؤرسهدیلن نفتلی اراضیدن عبارت
 ۴ـ ایران طرف 
شلر باشا چاتدیقدان سونرا نفت قویولری قازیلجاق و نفت
اولجاق ،هانسی کی ،تکنیکی ای 
ینین سرمایاسی ایسه نفتی
محصولی شرکت طرفیندن استفاده ائدیلهجک .شوروی طرف 
صهلردن،
چیخارتماق و اعمال ائتمک اوچون ضروری اولن بوتون آوادانلیق و تکنیکی ح ّ
صلرین امهک حّقیندن عبارت اولجاق.
ص 
فعله و متخ ّ
 5ـ شرکتین فّعالیت مّدتی اللی ایلدیر.
ملرینی آلماق،
ینین سه 
 ۶ـ مّدت باشا چاتدیقدان سونرا ایران حکومتی شوروی طرف 
شلری آپاریلدیغی
کدیر .کشفّیات ای 
یا خود شرکتین فّعالیتینی اوزاتماق حقوقونا مال 
ینین محافظهسینی مستثنا
ینین و شرکتین بوتون مؤسسهلر 
ناحیهنین ،نفت قویولر 
نلری حیاتا کئچیرهجکدیر .شوروی ـ ایران نفت شرکتی
اولراق ایران تهلوکهسیزلیک اورقا 
یارادیلماسی حّقینده گلهجکده باغلناجاق مقاوله بو مکتوبون مضمونونا اساسلناجاق.
یلیک فّعالیتینه باشلیان کیمی ،هر
نین یئنی سئچیلهجک مجلسی قانون وئریج 
ایرا 
یدان گئج
احتمال قارشی ،بو ایلین  ۲۴مارسیندان ) ۴فروردین( حسابلنماقل  7آ 
۱
اولمایاراق اونون تصویبینه وئریلهجکدیر.
ائله همین گون سادچیکوف مختلط نفت شرکتی یارادیلماسی حقده نخست وزیر
احمد قوامین یازیلی راضیلیغینی بیلدیردی .او قید ائتدی کی ،شوروی حکومتی سیزین
ینین
طلر اساسیندا شوروی ـ ایران مختلط نفت شرکت 
مکتوبونوزدا گؤرسهدیلن شر 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
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یارادیلماسینا اؤز راضیلیغینی بیان ائدیر .تبریزدهکی آمریکا کنسولو روسو شوروی ـ ایران
مختلط نفت شرکتی یارادیلماسی حقده یازیردی» :بو تیپلی امتیازلر اونا گؤره لزم
ینین نفته احتیاجی وار ایدی ،اونا گؤره لزم ایدی کی ،ایران
دگیلدی کی ،شورو 
قلر گؤرسهدیلسین .بو مرحلهده اساس مقصد ایرانا وزیرلر
رهبرلیگینه وقتلی وقتینده تضیی 
کابینهسی سوّیهسینده نظارت ائتمک ایدی .اساس هدف ایسه نخست وزیر احمد قوام اؤزی
و آتاسی شاه طرفیندن دئوریلمیش ،قاراقویونلو قاجار عایلهسیندن اولن باشلیجا شوروی
۱
آلتی اولن شاهزادا مظفز فیروز ایدی«.
کلری  ۴آوریل )
بلر مبادلهسی ائتدی 
فون مکتو 
نخست وزیر قوامل سفیر سادچیکو 
ینین صدری استالین مسکووا یئنی تعییناتل
 ۱5فروردین( گونو شوروی وزیرلر شوراس 
نین
تی قبول ائتدی .سفیر رئیس جمهور هاری تروم 
گلمیش آمریکا سفیری والتر اسمی 
نداکی وضعّیت بارهسینده اوزون مذاکره کئچیریلدی.
مکتوبونو استالینه وئردی و ایرا 
استالین والتر اسمیته دئدی» :سیز نفت و ایران موضوعلریندا بیزیم وضعّیتیمیزی
قلری بیزیم اساس نفت منبعیمیزدیر .اونلر ایران سرحدینه
آنلمیرسینیز ...باکی نفت یاتا 
یلر ـ
یلر کی ،سابوتاژچ 
قدیر ِ .بئریا و باشقالری منه دئد 
یاخیندیر و تهلوکه اوچون آچی 
حّتی بیر قوطی کبریتی اولن بیر آدام بئله ـ چوخ بؤیوک ضرر وورا بیلر .بیز اؤز نفت
ندان گتیردیگی مکتوبون
تین واشینقتو 
منبعیمیزی ریسکه قویا بیلمهریک« .والتر اسمی 
ندا
نداکی سفیر سادچیکوفا تهرا 
مقصدینی اّولجهدن اؤیرهنن شوروی رهبرلری ایرا 
قلری دوام ائتدیرمگی ،لکن مسکوون سون سؤزونو گؤزلهمگی تاپشیردی .نخست
دانیشی 
وزیر قوام و سفیر سادچیکوف مسکودان سون سؤز گؤزلمکله علقهدار  ۴آوریل )۱5
یلر ۲.نهایت ،گئجه یاریسی مسکودان مثبت جواب
فروردین( گئجهسینی اویاق کئچیرد 
گلدی.
ینین
آوریلین  5ده ) ۱۶فروردین( گئجه ساعت  ۳ده مختلط نفت شرکت 
ینین  ۲۴دن ) ۴فروردین( باشلیاراق بیر آی یاریم مّدتینده شوروی
یارادیلماسی ،مارس آی 
للری بارهده احمد
ل اولونما یو 
ینین ح ّ
ینین چیخاریلماسی و آذربایجان مسألهس 
نلر 
قشو 
قوامل ایوان سادچیکوف آراسیندا یازیلی راضیلشمالر امضالندی .باخمایاراق کی بوتون بو
سندلرین آلتیندا  ۴آوریل ) ۱5فروردین( تاریخی قویولموشدو ،شوروی سفارتی طرفیندن
حاضرلنمیش بوتون لیحهلر قوام و وزیرلر طرفیندن قبول ائدیلدی .یالنیز آذربایجان
یلیغا گؤره،
کلیک ائدیلدی .الده اولونان راض 
مسألهسی ایله باغلی لیحهده کیچیک دگیش 
ینین تدریسینه باشلنغیج ِبئش کلسدا اجازه وئریلیردی .حال بوکی اّول
آذربایجان دیل 
ینین کئچیریلمهسی حقده راضیلیغا گلینمیشدی .مذاکره
ایلک دؤرد کلسدا آذربایجان دیل 
فلر شوروی ـ ایران
ائدیلن مسألهلر بارهده موافق سندلری امضالدیقدان سونرا طر 
 R.Rossow. The Battle of Azerbaijan, 1946, p. 26 .ـ
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1
2

نوروزوف .آذربایجان ; Matin Sicker. The Bear and the Lion. Soviet Imperializm and Iran, p. 76
 .کارتی ،صص ۱۲۶ .ـ ۱۲7

۳۲۸

یلر .رسمی معلوماتدا دئییلیردی:
قلری حقده رسمی معلوماتل چیخیش ائتد 
دانیشی 
نین نخست وزیری مسکودا شوروی حکومتی رهبرلری ایله باشلدیغی و شوروی
»ایرا 
قلر  ۱۳۲5نجی ایل فروردین
سفیری تهرانا گلدیکدن سونرا بورادا دوام ائتدیریلن دانیشی 
ینین  ۱5ده ،یعنی ۱۹۴۶نجی آوریلین  ۴ده بوتون مسألهلر اوزره تام سازش الده
آی 
ائدیلمکله نتیجهلنمیشدیر ،یعنی:
صهلری  ۱۹۴۶نجی ایل مارسین  ۲۴دن ،یعنی  ۱۳۲5نجی ایل
 ۱ـ قیزیل اردو ح ّ
نین بوتون
ینین  ۴ده یکشنبه گونوندن اعتبارًا بیر آی یاریم مّدتینده ایرا 
فروردین آی 
قلریندان چیخاجاقدیر.
تورپا 
 ۲ـ مختلط ایران ـ شوروی نفت شرکتی یارادیلماسی حّقیندهکی مقاوله و اونون
طلری بو ایل مارسین  ۴) ۲۴فروردین( دن باشلیاراق یئددی آی کئچنه قدر  ۱5نجی
شر 
مجلسین تصویبینه وئریلهجکدیر.
شلرینه عاید اولدوغونا گؤره ،بو مسأله
نین داخلی ای 
 ۳ـ آذربایجان مسألهسی ایرا 
یسینه خیرخواه روحوندا اصلحات
موجود قانونلرا اویغون صورتده و آذربایجان اهال 
یسی آراسیندا صلح یولو ایله ح ّ
ل
تدبیرلری گؤرمک اوچون حکومتله آذربایجان اهال 
۱
ائدیلهجکدیر«.
نداکی شوروی
قلرین گئدیشی و امضالنان سندلرین مضمونو بارهده تهرا 
دانیشی 
ییا تلقرافل معلومات گؤندردی.
ینین امکداشی آشوروف در حال باک 
سفارت 
تلری آلدیقدان سونرا میرجعفرباقروف تبریزدهکی باکی
ندان ایلک معلوما 
تهرا 
اوچلوگونه خبر گؤندردی کی ،شوروی ـ ایران مختلط نفت شرکتینده  ۲5ایل حکمرانلیق
یلریمیزی و آداملریمیزی اورا گؤندره
بیزیم الیمیزده اولجاق و بیز بیر نئچه مین اؤز ایشچ 
یلرین ایچهریسیندن سئچیلهجک .قوام
بیلهجهییک .آیدیندیر کی ،بو آدملر آذربایجانل 
یلری و
طرفیندن امضالنمیش خصوصی مکتوبل دمکراتیک حرکاتین تشکیلتچ 
ینین توخونولمازلیغینی و تام آزادلیغینی تأمین ائتمگی او اؤز اوزهرینه
یلر 
اشتراکچ 
گؤتوروب هئچ کس جزایا معروض قالمایاجاق .بو مرحلهده بیز نه ایسه الده ائتدیک ،قوامل
قلردا پیشهوری اؤزی ده نهیی ایسه الده ائتسه ،آذربایجان خلقی اوچون
یداکی دانیشی 
قارش 
پیس اولماز .پیشهوری اؤزو  ۳باشلنغیج کلسین آذربایجان دیلینده تحصیل آلماسینی
یلیغینی آلدیق .بئله
قویموشدو ،بیز قوامدان  5کلسین آنا دیلینده تحصیل آلماسینا راض 
فکرلشیرم کی ،امیدسیزلیگه قاپیلماسین .هئچ کیم ،نه قوام ،نه ده بیر باشقاسی اونلرا هئچ
نه ائده بیلمز .اردونون ساخلنماسی اوچون لزم اولن  5میلیون تومن حجمینده یاردیمی
قلشدیریب مسکووا خبر وئرهجگم .پیشهوری ایله گؤروشمک
بیر داها پیشهوری ایله دقی 
بارهده اجازه آلمیشام ،هر شئی بارهده ،چاپ اولونان واولونمایان سندلر بارهده گنیش
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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خبرلری جلفاداکی گؤروشده چاتدیراجاغام.۱.
ینین  5ده ) ۱۶فروردین( گوندوز ساعت  ۴ده تبریزده بیر طرفدن مّلی
آوریل آی 
حکومتین لیدرلری سیدجعفر پیشهوری ،میرزا علی شبستری ،صادق پادگان ،سلمالله
جاوید ،دیگر طرفدن شوروی آذربایجانی نمایندهلری ـ میرزا ابراهیموف ،حسن حسنوف،
ییئف و کریموف اولماقل گنیش اجلس کئچیریلدی .هله مذاکرهلره
آقاسلیم آتاکیش 
کئچمزدن اّول دکتر جاوید دئدی کی :او آخشام رادیودان شوروی سفیری ایله
قلردا آذربایجان
قلری حّقینده معلومات ائشیدیب .گویا ،بو دانیشی 
قوامالسلطنهنین دانیشی 
ل اولوناجاغی بارهده صحبت گئدیب .بوتون
مسألهسی ایران قانون اساسی چرچوواسیندا ح ّ
یلر و وئریلن معلوماتا مناسبتده هره اؤز فکرینی
تله دینلهد 
نلر بو معلوماتی دّق 
اوتورا 
یلرینا مراجعه ایله دئدی» :ایندی دنیادا
سؤیلهدی .میرزا ابراهیموف مذاکره اشتراکچ 
بدیر .اونا گؤره سیزین
نداکی وضعّیت چوخ مرّک 
یارانمیش سیاسی شرایط ،خصوصیله ایرا 
یداکی
یییک .سیز قارش 
ملندیرمکله یاناشی ،گلهجک بارهده دوشونمهل 
حکومتینیزی محک 
یسینیز ،معّین مقاملردا حّتی
یسینیز و بونا حاضرلشمال 
حادثهلری قاباقجادان گؤرمهل 
یسینیز .مسأله بوندادیر کی ،قوامالسلطنه ،اول بیلسین کی ،قیزیل
سیاستینیزی دگیشمهل 
قلرا باشلماغی سیزه تکلیف
اردو چیخاندان سونرا آذربایجان مسألهسی ایله باغلی دانیشی 
یسینی آلماق و بیزیم عمومی ایشیمیزین نامینه ،سیز گرهک لزم
ائتسین .قیرغینین قارش 
ینین
تلره گئدهسینیز .بو مسأله بلواسطه شوروی حکومت 
مقامدا قواما بیر سیرا گذش 
قلردان ایرهلی
سیاستیندن ،تهران حکومتی ایله شوروی آراسیندا حاضردا آپاریلن دانیشی 
گلیر .بیزیم رهبرلریمیز تاپشیریق وئریبدیر کی ،بو مسأله ایله باغلی سیزین فکرلرینیزی
اؤیرهنک و تدریجًا بو ایشه حاضرلشاق« .هله میرزا ابراهیموف فکرینی تاماملمامیش
ندا جریان ائدن
مجلسین صدری شبستری اونون سؤزونو کسهرک دئدی» :جنابلر ،ایرا 
نداکی موجود حکومتی واونون رهبرلرینی ده یاخشی
حادثهلر بیزه ده معلوم دور ،تهرا 
شلریمیز کیمی سیزی خبردار ائدیریک کی ،قوامالسلطنهنین
تانیییریق .بیزیم قان قاردا 
ییه نفت امتیازی وئرمک وعدهلری یالندیر ،دلیل اولراق دئیه بیلهرم کی ،بو
شورو 
مسألهنین مجلسده تصویبینی یئددی آی سونرایا ساخلییر .معلوم اولدوغو کیمی ،بو
ییه نفت
یئددی آیدا یئنی حادثهلر باش وئره بیلر و یئنی حکومت قورول بیلر کی ،شورو 
وئرمکدن امتناع ائتسین .اونا گؤره ده قوامین وعدهلرینه اینانمایین و بیز ده اونا گذشته
ینین مدافعهسی ایشینده
ینین منافع 
گئتمهیهجهییک ،خواهش ائدیریک ،آذربایجان خلق 
بیزی آخره قدر مدافعه ائدین .بیز یالنیز سیزه ارخهلنیریق .الیمیزده اولن سلحی هئچ
وقت و هئچ بیر حالدا یئره قویمایاجاغیق .عین زماندا ،آخره قدر چالیشاجاغیق کی،
ینین قانی آخماسین ،لکن بیزیم اوستوموزه یئریسهلر ،سون دامل قانیمیزا
آذربایجان خلق 
یدن سونرا چیخیش ائدن صادق پادگان اونو مدافعه ائتدی.
قدر ووروشاجاغیق« .شبستر 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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شلر وزیری دکتر جاوید سؤز آلدی .او قید ائتدی کی ،اگر صحبت قان
سونرا داخلی ای 
ل ائتمکدن گئدیرسه ،سیزی ایناندیریرام
تؤکؤمکدن دینج دانیشیق یولو ایله مسألهنی ح ّ
کی ،سون نتیجهده بیزیم فکرلشدیگیمیزدن اون دفعه آرتیق قان تؤکولهجک .بو گون قوام
ل ائتمگه حاضردیر ،صاباح قیزیل اردو چیخاندان
لل ح ّ
بوتون مسألهلری بیزیمله دینج یو 
سونرا او ،بوتون واسطهلرله چالیشاجاق کی ،بیزیم مّلی حرکاتیمیزی محو ائتسین .من ان
یلره قوشولوب پارتیزانلیق ائتمگه حاضرام ،لکن هئچ وقت
بحرانلی وقتده قهرمان فدای 
مرتجع حکومته تابع اولمایاجاغام .سیز یاخشی بیلیرسینیزکی ،انگلیس قوام حکومتینه
کایک کی ،تهرانا هجوم ائدیب اونو دئویرهک و
کؤمک ائتمهسه ،بیز یئتهرینجه گوجه مال 
کله ،آذربایجان خلقی بوتون تهلوکهلردن بیر دفعهلیک
دمکراتیک رژیم قوراق .بئلهلی 
خلص اولسون .بیز بونو باشا چاتدیرا بیلهریک.
شلری ،خصوصیله آذربایجان شوروی
سیدجعفر پیشهوری آرتیق بوتون چیخ 
تلرینی ساکت و سویوق
فین مصلح 
ییئ 
ینین معاونی ژنرال آتاکیش 
تهلوکهسیزلیک وزیر 
یلرینی ایناندیرماغا چالیشیردی
شوزیر و دیگر حکومت باشچ 
یلیقل دینلهییردی .او ،با 
قانل 
کی ،ایندیکی وضعّیت مّلی حکومتدن ایران حکومتینه مناسبتده اؤز سیاستینده بعضی
کلر ائتمگی طلب ائدیر .بونا تدریجًا حاضراولماق لزمدیر ،قالن رهبرلری ده
کلی 
دگیشی 
نلر بو یئرده پیشهوری
بونا حاضرلماق لزمدیر کی ،غفلتًا گؤزلهنیلمز حادثهلرله اوزلشمهسی 
قلردان امتناع
اونون سؤزونو کسهرک دئدی» :من شخصًا قوامالسلطنه حکومتی ایله دانیشی 
کلر و
ییم کی ،ایندی تهران حکومتی ،آیری ـ آیری مال 
ائتمیرم ،لکن سیزه بیلدیرمهل 
نلر آذربایجان مّلی حکومتینه هجوم ائتمک اوچون حاضرلشیرلر .اونا گؤره ده بیز هئچ
خا 
ینین الینه
یییق ،یا خود اونو ایران حکومت 
وقت اؤز سلحلی قّوهلریمیزی بوراخمامال 
نلر .بیزه حکمًا اؤز سلحلی
یییک کی ،سونرا اونلرین باشینا اویون آچسی 
وئرمهمهل 
قّوهلریمیزی ساخلماق و اونو قوروماق لزمدیر مرتجع دایرهلرله مبارزهیه اونو داها یاخشی
قلرا ایندی باشلساق و اونا تئز گذشته
حاضرلماق لزمدیر .اگر بیز قوامل دانیشی 
گئتسهک ،بؤیوک سهوه یول وئرمیش اولجاغیق ،خلقین نظرینده نفوذدان دوشهجهییک«.
ینین نمایندهلریندن سوروشدو کی ،سیز کنکرت اولراق بیزیم
سیدجعفر پیشهوری باک 
ییئف
تلری تکلیف ائدیرسینیز؟ آتاکیش 
طرفیمیزدن قوامالسلطنهیه ائدیلهجک هانسی گذش 
یلر ،لکن توصیه
تلرین ائدیله بیلهجگینی دئمهد 
و ابراهیموف ایندی کنکرت هانسی گذش 
یلر کی ،اگر ضرورت اولرسا ،گرهک مّلی حکومت تهران حکومتینه ماکزیمم گذشته
ائتد 
تلردن سونرا
گئتمگه حاضراولسون .سیدجعفر پیشهوری علوه ائتدی کی ،بیزیم قواما گذش 
او ،ایری مبلغده روشوت و مختلف ]فیریلداقلرل[ مهابادین بوتون سلحلی کردلرینی بیزه
قارشی قویاجاق .اوندا بو وضعّیتدن چیخماق بیزیم اوچون چتین اولجاق .سیزین و تهران
یسینده اؤز
نین اراض 
فلریندن آسیلی اولمایاراق آذربایجا 
ینین کنکرت تکلی 
حکومت 
یلری ،نظمیهسی ،اؤز سلحلی قّوهلری ایله قورونان ،برقرارائدیلن
سلحلی قّوهلری ،فدائ 
قلر وقتی ده تأکید ائدهجگم،
داخلی قایدالری اولماسینی من ایندی تأکید ائدیرم و دانیشی 
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یلشیرلر.
منیم همکارلریم دا منیمله راض 
ینین  7ده ) ۱۸فروردین( میرجعفرباقروف جلفادا سیدجعفر پیشهوری ایله
آوریل آی 
ینین مدیری ،کئچمیش ایران
نین تشکیلت شعبهس 
گؤروشدو .عین زماندا ،حزب تودة ایرا 
قلردا
ینین عضوی کامبخش ده جلفایا چاغیریلمیشدی .لکن او ،ایلک دانیشی 
مجلس 
اشتراک ائتمیردی .جلفا گؤروشونده پیشهوری بیلدیردی کی ،او ،یارانمیش وضعّیتی باشا
ییه قارشی یئنی
دوشور و دمکرات فرقهسی ،مّلی حکومت جهد ائدهجک کی ،شورو 
نلر .بئله اولدوقدا باقروف سوروشدو کی ،اوندا بس نه
تخریبات یارانماسینا بهانه وئرمهسی 
ندان دعوت ائتمیسن؟
ینین عضوی کامبخشی تهرا 
اوچون حزب تودهنین مرکزی کمیتهس 
ندیرلر کی ،قوام واونون
شلری مطمئ 
پیشهوری جواب وئردی کی ،او و اونون سلحدا 
ندا ،ائلهجه ده
ندان چیخان کیمی نه اینکی آذربایجا 
کلری شوروی شمالی ایرا 
شری 
تلرینده بؤیوک تخریبات و کوتلهوی قیرغین حاضرلییر .بیزیم بو
نین دیگر ایال 
ایرا 
فکریمیزی حزب تودهنین رهبرلری و حزبین ایالت تشکیلتی دا بؤلوشور .اونا گؤره ده نه
نین مترّقی قّوهلری ایله علقهیه گیرمک
قدر ،کی امکان وار ،فکر مبادلهسی مقصدیله ایرا 
قلرا دعوت ائدیلدی.
لزمدیر .آذربایجان مسألهسی مذاکره ائدیلندن سونرا کامبخش دانیشی 
سلرین و
او تصدیق ائتدی کی ،شوروی چیخاندان سونرا تهران ارتجاعی بلواسطه انگلی 
یلرین رهبرلیگی ایله بؤیوک تخریبات و قیرغینا حاضرلشیر .کامبخش قید ائتدی
آمریکال 
علردن داها کیملرینسه حبسی
کی ،سید ضیانین حبسی ،اول بیلسین کی ،تانینمیش مرتج 
دمکراتیک قّوهلره قورولموش تلهدیر .میرجعفرباقروف پیشهوری و کامبخشی خبردار ائتدی
نلر ،هئچ بیر عصیانا و مّلی
کی ،اونلر اؤزلری تخریبات اوچون هئچ بیر بهانه وئرمهسی 
۲
نلر.
ینین حرکتینه یول وئرمهسی 
حکومتین قّوهلر 
تلر اساسیندا
قلر و تبریزدهکی باکی اوچلوگوندن آلدیغی معلوما 
جلفاداکی دانیشی 
فلرینی مسکووا
ندا یارانمیش وضعّیتله باغلی اؤز تکلی 
میرجعفرباقروف جنوبی آذربایجا 
ینین لیدرلریندن پیشهوری،
فلرین مّلی حکومت و دمکرات فرقهس 
گؤندردی .بو تکلی 
فون مکتوبوندا احمدقوامین
نل راضیلشدیریلدیغی بیلدیریلیردی .باقرو 
شبستری و پادگا 
قلرا راضی اولجاغی و یا اولمایاجاغی مقاملرین
آذربایجان حکومتی ایله دانیشی 
قلرین باش توتاجاغی و سازشین
دوغوراجاغی ممکن شرایط نظردن کئچیریلیردی .دانیشی 
فون فکرینجه،آذربایجان دموکرات فرقهسی قانونی
الده ائدیلهجگی بیرینجی حالدا ،باقرو 
فّعالیت گؤرستمهلی و اؤز ایشینی آچیق آپارمالی ایدی .بو حالدا فرقه اساس دّقتی اؤز
ملندیرمگه وئرمهلی ،حزب توده و دیگر سول قّوهلرله علقهده مجلس
سیرالرینی محک 
مؤسسانی چاغیرماق ،ایران اساس قانونونا دمکراتیک یؤندن باخماق اوچون تبلیغاتی
شلندیرمهلی ایدی .میرجعفرباقروف قید ائدیردی کی ،آرتیق بو مسألهده آذربایجان
گئن 
۱

تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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یلیق الده
دموکرات فرقهسی رهبرلیگی ایله حزب توده رهبرلیگی آراسیندا راض 
ینین ایران آذربایجانی
ائدیلمیشدیر .عین زماندا ،او بیلدیریردی» :نه قدر کی قوام حکومت 
ینین ایندیکی لیدرلرینی خفقانا سالمایاجاغینا دوغرو تأمینات یوخدور،
دمکراتیک حرکات 
فرقهنین قانونی مرکزی کمیتهسینی استقامتلندیرن غیرقانونی رهبرلیگین یارانماسینی
ینین مرکزی کمیتهسی
ضروری حساب ائدیرم .بونونل یاناشی،آذربایجان دموکرات فرقهس 
تلریندا ایران حکومتی و ارتجاعی قّوهلرین دمکراتیک حرکات
یانیندا و ولیت تشکیل 
خادملرینی خفهلهدیگی تقدیرده ،اونلرا عکس ضربه اندیرمک اوچون غیرقانونی سلحلی
دؤیوشچولر قروپونون یارادیلماسی مقصده اویغون دور« .بونونل یاناشی ،باقروف مقصده
ینین ایشینی هر طرفلی مدافعه ائتمک،
اویغون ساییردی کی ،آذربایجان دموکرات فرقهس 
یلردن بیری ایران
اونلرا غیرقانونی یاردیم گؤرستمک اوچون شوروی آذربایجانی رهبر ایشچ 
یدیر .گیزلی ایشلهمگین جّدی رعایت ائدیلمهسی مقصدی ایله
نیندا اولمال 
آذربایجا 
ینین  ۲ـ  ۳نفر رهبرلریندن باشقا بو شخصین تبریزده
آذربایجان دموکرات فرقهس 
یدیر.
اولماسیندان هئچ کیم خبر توتمامال 
تلره
میرجعفرباقروف استالینه بیلدیریردی کی ،قوام حکومتینه جّدی گذش 
کلرینی
یلرسه ،پیشهوری ،شبستری و پادگان فرقه رهبرلیگینده قال بیلمهیهج 
گئتد 
ندا حاکمّیتین زور گوجونه اله آلینماسینا باشچیلیق
یلر .بونو اونلر آذربایجا 
آچیقلد 
ینین
ائتمهلری ایله ،ایران قانونونا ضد بیر سیرا تدبیرلری حیاتا کئچیرمهلری ،ایران حکومت 
جلمهلری ایله
جلرینا خر 
اجازهسی اولمادان دولت وسایطینی آذربایجان احتیا 
شلریندا آذربایجان خلقینی امین
اساسلندیریرلر .بوندان علوه ،اونلر اؤز چیخ 
قلر .ایندی بوندان گئری چکیلمک زوروندا
یلر کی ،تام مختارّیته نایل اولجا 
ائتمیشد 
کلرینی دئیهن مّلی حکومت لیدرلری مرکزی
چجور ایضاح ائده بیلمهیهج 
قلرینی هئ 
قالجا 
کمیته پلنومونون چاغیریلماسینی و یوخاریدا قید ائدیلن تدبیرلرده اشتراک ائتمهین
آداملردان یئنی رهبرلیک سئچیلمهسینی تکلیف ائدیرلر .اونلر بئله بیر مسأله قویدولر
کی ،آغیر شرایط یارانارسا ،ارتجاعی عنصرلره قارشی مبارزهده سئچیلن آذربایجان
ییه آپاریلسین،
للریندان ایکی یوز نفر عایلهسی ایله بیرلیکده شورو 
دمکراتیک حرکاتی فّعا 
نیندان سورگون ائدیلمیش و حرکاتدا
کئچمیشده ایران تبعهلری کیمی شوروی آذربایجا 
تلر واسطهسی ایله
صلر بیزیم دیپلماتیک تشکیل 
فّعال اشتراک ائتمیش بیر سیرا شخ 
نلر.
شوروی وطنداشلیغینا قبول ائدیلسی 
ندا دمکراتیک حرکاتا سلحلی یاردیم گؤرستمهسی حقده
ینین آذربایجا 
شورو 
کلرین الینه دلیل وئرمهمک اوچون میرجعفرباقروف تکلیف
نداکی خارجی نمایندهلی 
ایرا 
یدیر .قالن یونگول
ییه داشینمال 
حلر شورو 
نداکی بوتون آغیر سل 
ائدیردی کی ،آذربایجا 
یده قالمالی ،ترّدد
حلر ایسه ارتجاعا قارشی مبارزهده سیناقدان چیخمیش اهال 
سل 
قلردا ایران
یدیر .اونون فکرینجه ،تهران حکومتی ایله دانیشی 
نلرین سلحی آلینمال 
ائد 
ستادینا تابع اولماقل آرتیق فورمالشمیش آذربایجان مّلی اردوسونون ساخلماسینا نایل
۳۳۳

اولماق لزم ایدی .اگر ایران حکومتی بونا گئتمهسهیدی ،اردو بوراخیلمالی ،پایلنمیش
حلردان  ۱۹۴5نجی ایلین دسامبریندا
حلر گئری آلینمالی ایدی .گئری آلینمیش سل 
سل 
حلری تهران حکومتینه
)شهریور  (۱۳۲۰خلع سلح اولموش ایران قشونونون سل 
ییه گؤندریلمهلی ایدی .فدائی دستهلرینه گلدیکده
نلری ایسه شورو 
قایتاریلمالی ،قال 
حلری ایله بیرلیکده ائولرینه بوراخیلمالی،
ایسه ،بئله تکلیف ائلهییردی کی ،اونلر سل 
للردا اونلردان غیرقانونی سلحلی قّوهلر کیمی استفاده ائدیلمهلی ایدی.
ضروری حا 
قلرا گئتمک ایستهمهسه و شوروی
میرجعفرباقروف مسکووا یازیردی» :اگر قوام دانیشی 
ندا دمکراتیک حرکاتی بوغماق اوچون قشون یئریتسه،
اردوسی چیخان کیمی آذربایجا 
پیشهوری ،شبستری و پادگان خواهش ائدیرلر کی ،اونلرا سلحلی مقاومت گؤرستمگه
اجازه وئریلسین«.
نداکی شوروی دیپلماتیک ،کنسول،
ینین فکرینجه ،ایرا 
شوروی آذربایجانی رهبرلیگ 
تلری تام ترکیبده ساخلنیلمالی ایدی .تبریزدهکی مدنّیت ائوی،
تجارت و مدنّیت تشکیل 
ینین ساخلنیلماسینی باقروف ضروری حساب ائدیردی .او قید
خستهخانا و شوروی مکتب 
ینین حاضرداکی
ائدیردی کی ،تدریسین آذربایجان دیلینده قورولدوغو و شوروی اورتا مکتب 
نین دیگر یئرلرینده
فورمادا ساخلنیلماسینا ایران حکومتی راضی اولماسا ،اوندا اونو ایرا 
بلری فورماسیندا ساخلماق لزمدیر.
فّعالیت گؤسترهن انگلیس ،آمریکا میسیونر مکت 
بونونل بیز یئرلی آذربایجانلی کادرلرین حاضرلنماسینی حیاتا کئچیره بیلریک .بئله کی،
بلرده
ییه گلیب بیزیم عالی مکت 
نلر شورو 
تبریزده شوروی اورتا مکتبینی بتیره 
ینین ساختا
للرینی دوام ائتدیره بیلرلر .تبریزدهکی باکی تریکوتاژ فابریکی فیلیال 
تحصی 
ینین آدینا سندلشدیریلمهسینی
ینین عضوی اولن تاجرلردن بیر 
سندلرله دمکرات فرقهس 
باقروف ممکن ساییردی .اونون فکرینجه ،اؤز فّعالیتینی گنیشلندیرمک اوچون بو،آذربایجان
دموکرات فرقهسی مرکزی کمیتهسینه بؤیوک ماّدی دستک اولر .نهایت ،مکتوبون سونوندا
قلر آپارماق قرارینا گلسه ،پیشهوری ،شبستری
میرجعفرباقروف یازیردی» :اگر قوام دانیشی 
ندان
ینین ایرا 
نلر 
قلری شوروی قشو 
و پادگان خواهش ائدیرلر کی ،اونلر دانیشی 
۱
نلر«.
یسینده آپارسی 
چیخاریلماسی باشا چاتانا قدر آذربایجان اراض 
ینین اوغورل باشا چاتماسینی ،بیر سیرا ایکی
قلر 
ندا شوروی ـ ایران دانیشی 
تهرا 
نل شوروی آراسیندا
طرفلی سندلرین امضالنماسینی قوامالسلطنه استالینه تلقرامیندا ایرا 
تلندیریردی .استالین جواب
ینین باشلنماسی کیمی خصل 
تلرین یئنی مرحلهس 
مناسب 
تلقرامیندا یازیردی» :سیزین چوخ شخصًا دّقته لیق اشتراک ائتدیگینیز شوروی ـ ایران
ینین چوخ اوغورل باشا چاتماسی مناسبتی ایله ووردوغونوز تلقرامدا دوستلوق
قلر 
دانیشی 
سلرینی بیلدیردیگینیزه گؤره ،سیز حضرتلرینه تشّکرائدیرم .اینانیرام کی ،شوروی و ایران
ح ّ
قلری
قلر نتیجهسینده الده ائدیلمیش سازش اؤلکهلریمیزین خل 
آراسینداکی دانیشی 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ۱۱۴ورق ۲۳۱ .ـ . ۲۳۸
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ملنمهسینه کؤمک
آراسیندا امکداشلیغین و دوستلوغون داها دا انکشافینا و محک 
۱
ائدهجکدیر«.
شوروی ـ ایران سازشی امضالندیقدان سونرا سازمان ملل دهکی شوروی نمایندهسی
آندره قرومیکو آوریلین  ۶سیندا ) ۱7فروردین( شورای امنّیته مکتوبل مراجعه ائتدی .او
ندان چیخماغا باشلییب و بو ،آلتی
یازیردی» :شوروی مارسین  ۲۴دن ) ۴فروردین( ایرا 
ینین
تده ایران مسألهسینه باخیلماس 
هفته مّدتینده باشا چاتاجاق .بونا گؤره ده شورای امنّی 
تین آوریلین  ۴ده ) ۱5فروردین( مسألهنین
هئچ بیر اساسی یوخدور .شورای امنّی 
یدیر
مذاکرهسینی دوام ائتدیرمک بارهده قبول ائتدیگی قطعنامه دوزگون دگیلدیر ،غیرقانون 
و سازمان ملل نظامنامهسی ایله ضدّیت تشکیل ائدیر .بونا گؤره ده شوروی حکومتی طلب
تین گوندهلیگیندن چیخاریلسین« ۲.آندره قرومیکونون
ائدیر کی ،بو مسأله شورای امنّی 
مکتوبو ایله باغلی آمریکا وزیر خارجهسی سازمان ملل دهکی نماینده استئتینوسا تاپشیریق
تین گوندهلیگیندن چیخاریلماسینا گوجلو
ینین شورای امنّی 
وئردی کی ،ایران مسألهس 
اعتراض ائتسین .بیرنس یازیردی کی ،مهین  ۶سینادک ) ۱۶اردیبهشت( ایران
ینین
ینین شورادا مذاکرهسی ایله باغلی  ۴آوریل ) ۱5فروردین( قطعنامهس 
مسألهس 
لغوائدیلمهسی اوچون هئج بیر اساس یوخدور .آمریکا امید ائدیر کی ،شوروی مهین ۶
ندان چیخاریلجاق و مسألهنین شورانین اجراسینا
سینادک ) ۱۶اردیبهشت( ایرا 
ینین چیخاریلماسینی دایاندیراجاق
نلر 
قویولماسینا احتیاج اولمایاجاق .اگر شوروی قشو 
بیر حال اولمازسا ،و اونلرین چیخاریلماسی  ۶مه ده ) ۱۶اردیبهشت( باشا چاتسا ،بو
تین مداخلهسینه هئچ بیر احتیاج قالمایاجاق ۶ ،مه ده )۱۶
مسألهیه شورای امنّی 
ینین
نلر 
نین مراجعهسی گوندهلیکدن چیخاریلجاق .لکن شوروی قشو 
اردبهشت( ایرا 
نین مراجعهسینی گوندهلیکدن چیخاریلماسی اوچون
چیخاریلماسی باشا چاتمامیش ایرا 
۳
اساس یوخدور.
ینین  ۹دا ) ۲۰فروردین( ایران
قرومیکونون مکتوبونون یاییلماسی ایله باغلی آوریل آی 
ییه جواب وئردی .او یازیردی:
لین دبیر کّلی تروقو ِل 
نمایندهسی حسین علء سازمان مل 
نین موضعی  ۴آوریل  ۱۹۴۶نجی ایلده )۱5
منه گؤستریش وئریلیب بیلدیرم کی ،ایرا 
فروردین  (۱۳۲5شورای امنّیتده آچیقلنان موضعده قالیب و دگیشمهییب .منیم
تین گوندهلیگینده
نل علقهدار مسأله شورای امنّی 
حکومتیمین آرزوسو دور کی ،ایرا 
یله
نداکی آمریکا سفیری میوِر 
ینین  ۱۰دا ) ۲۱فروردین( تهرا 
قالسین« .آوریل آی 
تده قالماسی ایله باغلی حسین علءیا
ینین شورای امنّی 
گؤروشن احمد قوام ایران مسألهس 
یئنی گؤستریش گؤندرمهدیگینی و حال حاضردا دا بو فکرده اولمادیغینی دئدی .عین
کله اوندان طلب ائتسین کی ،مسألهنین
زماندا قوام قورخوردو کی ،شوروی تئزلی 
گوندهلیکدن چیخاریلماسی بارهده شوروی تکلیفینه قوشولسون .نخست وزیر آمریکا
 ۱ـ »ایزوستیا« ۹ ،۱۹۴۶ ،آوریل ) ۲۰فروردین(.
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سفیرینه دئدی کی ،اگر شوروی بئله ائتسه ،او ،اّولجه مسألهنین شورادا قالماسینا هئچ بیر
تین بو
سلر تأکید ائتسه ،او ،شورای امنّی 
زیان گؤرمهدیگینی اساسلندیراجاق ،لکن رو 
مسألهنی گوندهلیکدن چیخارماق تکلیفینی وئرهجک .بونونل علقهدار قوام سوروشدو کی،
اگر مسأله شورانین گوندهلیگیندن چیخاریلسا و وضعّیت یئنیدن طلب ائتسه ،ایران
کمی؟ بو سورغو ایله باغلی خارجه
مسألهنی ایستهدیگی وقت گوندهلیگه چیخارا بیلهج 
ییه یازیردی کی ،شورای امنّیت دائم فّعالیت گؤسترهن
نداکی سفیر میوِر 
وزیری بیرنس ایرا 
تده
نین ایکی هفته اول شورای امنّی 
اورقان اولسا دا ،سن قوامالسلطنهیه چاتدیر کی ،ایرا 
ینین جّد جهدلریندن سونرا قبول
سلنن خواهشی آمریکا و شورانین بیر سیرا عضولر 
س 
ائدیلدی .اونا بیلدیر کی ،اگر ایران جّد جهدله مسألهنین شورانین گوندهلیگینده قالماسینی
طلب ائتدیکدن سونرا ،ایندی چیخاریلماسینی طلب ائتسه ،بئله بیر تأثرات یاراناجاق کی،
یسیندا تامامیله صمیمی دگیل .بئله بیر تهلوکه وار کی ،ایران
ایران شورای امنّیت قارش 
۱
سون نتیجهده دنیانین سمپاتیسینی ایتیرمک ریسکینه گئده بیلر .آوریلین  ۱۱ده )۲۲
ینین ایکینجی کاتبی جان
نداکی آمریکا سفیر 
فروردین( آخشام ساعت  7ده تهرا 
سین توصیهلرینی اونا چاتدیردی .دلخور گؤرونن نخست
چئرنیقان قوامل گؤروشدو و بیرن 
وزیر بیلدیردی کی ،بیر ساعت قاباق شوروی سفیری ایله گؤروشوب .سادچیکوف دئییب
نین مسألهنین شورای امنّیتده قالماسینا تأکید ائتمهسی شوروی اوچون تحقیردی
کی ،ایرا 
و شوروی بونا دؤزمهیهجک ۴.آوریل ) ۱5فروردین( مقاولهسیندن سونرا مسألهنین شورادا
ینین
نین موضعی شورو 
قالماسینا لزوم یوخدور .سادچیکوف علوه ائتمیشدی کی ،ایرا 
تلری
سؤزونه اینامین اولماماسینا اشارهدیر و بو ،ایکی حکومت آراسیندا مناسب 
سلشدیرهجک .سفیرین تضییقیندن سونرا قوام سؤز وئرمیشدی کی ،مسألهنی شورانین
پی 
ینین
گوندهلیگیندن چیخارماق بارهده حسین علءیا تلقرام گؤندرهجک.آمریکا سفارت 
یسی قواما مصلحت گؤردو کی ،او بو مسألهده تلهسمهسین ،چونکی بورادا
مسئول ایشچ 
ینین ایتیریلمهسی تهلوکهسی واردیر ،عکس تقدیرده بوراخیلن سهو
لین دستگ 
سازمان مل 
یسیندا تک قالماسینا گتیریب چیخارا بیلر .نخست وزیر بو دلیلی
نین شوروی قارش 
ایرا 
ینین حسین علءیا گؤستریشی دگیشمک
قبول ائتدی ،لکن تأکید ائتدی کی ،او ،شورو 
س ائدیر کی،
طلبیندن بویون قاچیرا بیلمز .سفیر میوِری خارجه وزیرینه یازیردی» :او ح ّ
قلرینی
ینین علیهینه گئتسه ،بوتون قازاندی 
بدیر .اگر قوام ایندی شورو 
وضعّیت چوخ مرّک 
قلری کسه بیلر و همچنین اونون نظرده
ایتیره بیلر .روسیه ،عین زماندا ،اقتصادی دانیشی 
تلیک مذاکرهدن سونرا
قلری غیر ممکن ائده بیلر .بیر ساع 
یلرل دانیشی 
توتدوغو آذربایجانل 
نداکی سفیر شرایطی سیزه خبروئرسین ،اونون
او ،بئله بیر خواهش ائتدی کی ،واشینقتو 
یسیندا قالدیغینی ایضاح ائتسین ،مسألهنین
نئجه بیر ایکی باشی دا خطرلی ایش قارش 
شلری
سلنمهمهسی اوچون آمریکا ای 
نین پی 
شورای امنّیتدن چیخاریلماسی ایله باغلی ایرا 
نین
کسینیز و لزم اولسا ،ایرا 
نظاما سالسین .او امید ائدیر کی ،سیز وضعّیتی باشا دوشهج 
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شلر
کؤمگینه گلمهیه حاضر اولجاقسینیز .او سیزدن جواب آلنا قدر علءیا یئنی گؤستری 
۱
گؤندرمگی گئجیکدیرهجکدیر.
سیدجعفر پیشهوری جلفادان قئییتدیقداندان سونرا آوریلین  ۸ده ) ۱۹فروردین(
بلر.
للری زنگ ائدیب اونون قبولونا گلمک آرزولرینی بیلدیری 
بریتانیا و آمریکا کنسو 
آوریلین  ۱۰دا ) ۲۱فروردین( سحر ساعت  ۱۰دا بریتانیا کنسولو ،آخشام ساعت  5ده
آمریکا کنسولو ایله گؤروش تعیین ائدیلدی .آوریلین  ۹دا ) ۲۰فروردین( پیشهوری حزب
ندان گلمیش جمشید کشاورزی،
توده رهبرلریندن اولن فریدون کشاورزین قارداشی ،تهرا 
مزادهنی قبول ائتدی .بیرینجی داها چوخ
ینین رهبری ابراهی 
مازندران سندیکاس 
شین تبریزه کیمین طرفیندن گؤندریلدیگی و تهران حکومتی ایله قارشیداکی
کامبخ 
قلردا اشتراک ائتمک
ینین دانیشی 
قلرل ماراقلنیردی .اونون حزب توده نمایندهس 
دانیشی 
ینین
مزاده ایسه مازندران سندیکاس 
یلیقل قارشیلدی .خانم ابراهی 
تکلیفینی پیشهوری راض 
تلرینا کؤمک ائتمگه حاضر اولدوغونو بیلدیردی.
آذربایجان دمکرا 
لی قبول
اّولجهدن معّین اولونموش وقتده سیدجعفر پیشهوری انگلیس کنسولو اوو 
لل قیزیل و گوموش چیخارارکن
ائتدی .بریتانیا کنسولو اّولجه تبریزدن تهرانا گیزلی یو 
ینین قایتاریلماسینی خواهش ائتدی.
ینین مال 
توتولموش انگلیس تبعهسی اولن بیر ارمن 
یلرین
ینین قیزیل و دیگر قیمتلی شئ 
شوزیر بیلدیردی کی ،آذربایجان مجلس 
با 
ندان چیخاریلماسینی قدغن ائدن قانونی واردیر .اگر مصادره ائدیلمیش اشیالر بو
آذربایجا 
قانونا دوشمورسه ،صاحبینه قایتاریلجاق ،یا عکسینه اولسا ،او ،هئچ نه ائده بیلمهیهجک.
ندان اونون یانینا سندلری گتیرهن دیپلماتیک
سونرا کنسول بیلدیردی کی ،تئز ـ تئز تهرا 
یلر .ایندی ایسه
قلریندان یوخلمامیش بوراخیرد 
سلر اونو تانیدی 
پست گلیر .رو 
یلرین
بوراخیلیش منطقهسینده مّلی حکومتین آداملری دایاندیغیندان ،دیپلماتیک ایشچ 
توخونولمازلیغی حقده قانونا اساسلناراق ،کنسول انگلیس دیپلماتیک پستونی یوخلمادان
یدن خواهش
بوراخماق حّقینده بوراخیلیش منطقهسینه گؤستریش وئرمگی پیشهور 
یلر
ائدیردی .پیشهوری جواب وئردی کی ،بوراخیلیش منظقهسینده تئز ـ تئز دگیشن فدائ 
دایانیر .اونا گؤره هر دفعه سیزین پست گلنده مّلی حکومته معلومات وئرین کی ،بیز اونون
بوراخیلماسینی تأمین ائدهک .سونرا کنسول یارانمیش وضعّیت بارهده پیشهوری ایله فکر
۲
مبادلهسی ائتدی.
آمریکا کنسولو ایله ساعت ِبئشه تعیین ائدیلمیش گؤروش عصبی شرایطده باشلدی.
تلیک و قایدا قانون پوزولور .سیدجعفر
ندا ثاب 
روبرت روسو شکایت ائتدی کی ،آذربایجا 
تلندی و بونون اوچون اونون هانسی
پیشهوری کنسولون بو توندا بیانات وئرمهسیندن حّد 
نلرده او،
تلرا اساسلندیغینی سوروشدو .جوابیندا روسو ایضاح ائتدی کی ،بو گو 
فاک 
ندا اولرکن یئرلی آداملردان بیری الینده تپانچا اونا یاخینلشیب دئییب:
تبریزده رستورا 
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نلری بورادان قوغاجاغیق؟« پیشهوری قید ائتدی کی ،گؤرونور
»نهوقت بیز بو آنقلوساکسو 
نلریندن کیمسه تبلیغات مقصدی ایله ائدیب .او ،کنسول نقصان
بونو مّلی حکومتین دشم 
نلری همین آدامین
توتدو کی ،سیز گرهک درحال معلومات وئرهیدینیز و حاکمّیت اورقا 
ییا معلومدور کی،
تلیگه ،هام 
ندا ثاب 
شخصّیتینی آیدینلشدیرایدی .او کی قالدی آذربایجا 
تلیک برقرار ائدیلیب .حّتی دوکانلر آچیق قالسا دا ،هئچ نه باش
ایندی نمونهوی بیر ثاب 
یلیک اولسایدی ،بو حقده میتینق و
یلرا دشمنچ 
ندا آمریکال 
وئره بیلمز .اگر آذربایجا 
قلردا آچیق دئییلردی .صحبتین گئدیشینده کنسول آمریکا حاضر گئییم
ییغینجا 
بلری ایله ماراقلندی .پیشهوری دئدی
ینین گتیریلمهسینه قویولموش قدغنین سب 
یلر 
شئ 
للرین گتیریلمهسی تبریزده یئرلی استحصال مانع اولور .او علوه ائتدی کی،
کی ،بئله ما 
تله آمریکادان »ویلیز« ماشینی ،ایستهنیلن سایدا ماشین
مّلی حکومت بؤیوک ممنونی 
تکری آلردی ،نه اینکی حاضر پالتارلر .روسو صحبتین گئدیشینده شوروی ـ ایران سازشی
تلری هانسی مستویده قوراجاغی ایله
نل مناسب 
باغلندیقدان سونرا مّلی حکومتین تهرا 
ماراقلندی .پیشهوری قید ائتدی کی ،آذربایجان خلق قورولتایی )کنگرهسی( آذربایجان
تلره بیلدیریب .آذربایجان مّلی
بلرینی تهران مقاملرینا و خارجی دول 
ینین طل 
خلق 
حکومتی بونا هئچ نه علوه ائتمک و بوندان امتناع ائتمک فکرینده دگیل .گؤروشون
نداکی حادثهلر حقده دوغرو
سونوندا پیشهوری بیلدیردی کی ،اگر آمریکا خلقی آذربایجا 
قلرینی مدافعه ائدر ۱.همین بو
ینین حقلی و طبیعی حقو 
خبرلر آلسا ،او ،آذربایجان خلق 
ندان
ینین آذربایجا 
نلر 
نلرینده آمریکا کنسولو شوروی قشو 
بحرانلی آوریل )فروردین(گو 
شلری یاریمچیق قویوب بئله تلهسیک چیخماسینی هئچ جور ایضاح ائده
بوتون ای 
سلر بیردن ـ بیره اؤز مقصدلرینی یاریمچیق قویوب آذربایجانی
بیلمیردی .نهیه گؤره رو 
للری
ینین( پروتک 
یلر؟ روسو یازیردی» :شوروی سیاسی بوروسونون )دبیرخاناس 
ترک ائتد 
آچیلمایانجا بو سوآل هئچ کیم جواب وئره بیلمز .لکن بیر سیرا نتیجهلری اطمینانل
بلمالر آپارماییب .البته،
ندیر کی ،شوروی رهبرلیگی دوزگون حسا 
چیخارماق اولر .آیدی 
قلردا دا
یلرله دانیشی 
کدیر و ناز 
سلرین یاخین شرق اشتهاسی قدیم تاریخی کؤکه مال 
رو 
بو مسأله مذاکره اولونموشدو ،بریتانیانین ایسه بعضی سمبولیک سایدا قّوهلری مدیترانه
یسیندا
ینین تاریخی اّدعالرینی حیاتا کئچیرمک قارش 
دنیزی ساحلینده قالمیشدیر .شورو 
باشلیجا قّوه کیمی تورکیه قالمیشدیر .او دا تسلیم اولجاغی تقدیرده یاخین شرقین
نین
سلرین هم ایرا 
مقاومت گؤرستمک قابلّیتینه مالک هئچ بیر خلقی یوخ ایدی .رو 
حلریندا گوجلو نظامی قّوهلری وار ایدی .اونلر بئله
یسینده ،هم ده تورکیهنین جنا 
ایچر 
یسینه
باشا دوشموشدولر کی ،نه قدر چوخ اردولری اولسا ،بو ایکی دولتین ایچر 
سوخولماق واونلری روسیهنین ارادهسینه تابع ائتدیرمک او قدر آسان اولر .بو آیدین ایدی.
شلر و شوروی بو
قلری محاربهدن دویمو 
یلر کی ،آمریکا و انگلیس خل 
اونلر درک ائدیرد 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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شرایطده صلحون نتیجهلریندن بهرهلنمک ایستهییردی .شوروی یئنی دنیا محاربهسی
آرزوسوندا اولماسا دا ،غربین باشی قاریشان زمان بورادا فّعالیت آزادلیغی آلماق ایستهییردی.
یلر بو گوج نمایشی
کلر و ایرانل 
یسی ،تور 
شوروی ایکی مسألهده یانیلمیشدی .بیرینج 
علشمهسی ایله جواب
یسیندا عاجز قالمامیش و حّتی چاغیریشا قّوهلرین جم 
قارش 
سالعمل نشان وئردی و اؤزو ده بو
ینین حرکتینه غرب عک 
یسی ،شورو 
شلر .ایکینج 
وئرمی 
یلر کی ،آمریکا و غرب
سالعمل چوخ گوجلو اولدو .شوروی رهبرلری آنلیا بیلمهد 
عک 
یلر .بوندان علوه ،بوتون
تلرینه گؤز یوما بیلمزد 
یده حرک 
اونلرین بئله استراتژیک اراض 
تلر تورکیه طرفیندن سرت قارشیلندی
دنیا سس ـ کویلو مناقشهیه قارشی اولدو .یادداش 
سالعملی ایله
علرینه یئنیدن باخماغا مجبور ائدن عک 
ینی اؤز موض 
و آمریکانین شورو 
یلر کی ،مقصدلری ایلک باخیشدان گؤروندوگو
قارشیلندی .شوروی لیدرلری درک ائتد 
کیمی ده تهلوکهسیز دگیل و نتیجهده تاکتیکی دگیشمهلی اولدولر .بو دا گئری
ینین آوریلین  ۱۶) 5فروردین(
قلر 
چکیلمهنین نتیجهسی ایدی ۱.شوروی ـ ایران دانیشی 
ینین باشلیجا موضوعونا
ده سازش امضالنماسی ایله نتیجهلنمهسی ایران مطبوعات 
چئوریلمیشدی .آوریلین  ۶ـ  7ده ) ۱7ـ  ۱۸فروردین( شوروی ـ ایران بیرگه رسمی
معلوماتی ،مختلط نفت شرکتی یاراتماقل باغلی قوامین مکتوبونون متنی تهران مطبوعاتیندا
فلمک ،قواما یاخین اولن روزنامهلر اونو
ینی تعری 
درج ائدیلدی .سول مطبوعاتی شورو 
نلری اهالینی گنیش معلوماتلندیرماق
فسیز ساییلن مطبوعات اورقا 
مدافعه ائتمک ،طر 
اوچون بؤیوک تبلیغاتا باشلدی .حزب تودهنین اورقانی اولن »رهبر« روزنامهسی  7آوریل
ینین
) ۱۸فروردین( ساییندا یازیردی» :ساعد و صدرین ۱۴نجو مجلسین مرتجع دایرهلر 
تلری
سهو سیاستی نتیجهسینده نفت مسألهسی ایکی مّلت آراسیندا اصل دوستلوق مناسب 
یارانماسی یولوندا باشلیجا مانعه چئوریلمیشدی .ایندی بو مسأله شوروی حکومتینی تأمین
ل ائدیلدی«» .نجات ایران«  ۹آوریل )۲۰
نین منافعینه اویغون قایدادا ح ّ
کله ،ایرا 
ائتم 
ینین یارادیلماسینی تاریخی حادثه
فروردین( ساییندا شوروی ـ ایران مختلط نفت شرکت 
ینین
قلرله بیر باشا علقه یارادان شوروی خارجی سیاست 
حساب ائدیر ،بوتون کیچیک خل 
ینین
سلندیریردی .قواما یاخین اولن آزاد حزب 
باشلیجا اصولوندان ایرهلی گلدیگینی س 
اورقانی » داریا« بیرگه معلوماتین گنیش شرحینی وئرن »بولودلر داغیلیر« آدلی باش
مقاله درج ائتمیشدی .روزنامه یازیردی» :ایندی ،دئمک اولر کی ،ایکی خلق ،ایکی اؤلکه
علر آرادان قالدیریلدی« ۹ .۲آوریل )۲۰
آراسیندا اصل دوستلوق یولوندا باشلیجا مان 
ندا نفت
ینین شمالی ایرا 
یلریندا »امید« و »آهن« روزنامهلری شورو 
فروردین( سا 
یلر درج ائتمیشدی» .آتش« روزنامهسی  ۱۸آوریل )
بلرینی حقلی سایان یاز 
امتیازی طل 
ینین
ینین الده ائدیلمهس 
 ۲۹فروردین( ساییندا شوروی ایله ایران آراسیندا نفت سازش 
لندن دایرهلرینده جّدی ناراحاتلیق یاراتدیغینی بیلدیریردی .روزنامهنین فکرینجه ،اونلر
 .ـ  R.Rossow. The Battle of Azerbaijan, 1946, p. 24 ۲5ـ
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یلر کی ،گلهجکده ایران حکومتی غیربرابر انگلیس ـ ایران نفت شرکتینده
احتمال وئریرد 
۱
دگیشیکلیک ائتمگی طلب ائده بیلر.
سلره یاخین ستاره روزنامهسی  ۹آوریل ) ۲۰فروردین( ساییندا شوروی ـ ایران
انگلی 
ینین مهم
ینین یارادیلماسی حقده سازشین نظاملنماسینی قوام حکومت 
مختلط نفت شرکت 
سیاسی و اقتصادی آددیمی کیمی قیمتلندیریردی .روزنامهنین فکرینجه بو سازش سیاسی
باخیمدان شوروی ایله ایران آراسینداکی آنلشیلمازلیغی آرادان قالدیریر ،اقتصادی جهتدن
ینین صنایع ناحیهسینه چئوریلمهسینه خدمت ائدیردی .عین زماندا ستاره
اؤلکهنین شمال 
تکلیف ائدیردی کی ،آمریکا دولرینی دا ایران نفتینه جلب ائتمک لزمدیر .روزنامه امیدوار
اولدوغونو بیلدیریردی کی ،قوام بو امکانی الدن بوراخماز ۲.دوغرودان دا قوام آمریکا
نداکی آمریکا
ندا نفت امتیازلری وئرمک مسألهسینی دفعهلرله تهرا 
تلرینه بلوچستا 
شرک 
ندان چیخماسینا
ینین ایرا 
سفیرینه خاطرلتمیشدی .لکن آمریکا مقاملری شورو 
ینین نفتهله علقهلندیرلهجگیندن و آمریکانین نفوذونا خلل
بلر 
یؤنهلمیش سرت طل 
یلر .وزیر خارجه بیرنس آوریلین  ۱۹) ۸فروردین( ده
گتیرهجگیندن احتیاطلنیرد 
سها ) ۴فروردین( بیان ائتدیگی کیمی ،بئله
ییه یازیردی ۲۴» :مار 
نداکی سفیر میوِر 
ایرا 
تلریمیزی ایران نفتینه
بیر تأثرات یارانا بیلرکی ،بیز شورای امنّیتده بو یاخینلرداکی حرک 
قلریمیز نامینه ائدیریک .مسألهنین بئله باشا دوشونولمهسیندن بیز ناراحاتیق۲۴ .
اؤز مارا 
مارس تلقرامیندا ) ۴فروردین( بیز قید ائتمیشدیک کی ،آمریکانین بلوچستان نفتیندهکی
ینین چیخاریلماسی و بونا یاخین دیگر مسألهلرله
نلر 
هر هانسی بیر ماراغی شوروی قشو 
قلری الده
یلرین نفت حقو 
علقهده مذاکره ائدیلمهمکدیر .بیز شوروی چیخانا قدر آمریکال 
نلری ایله علقهدار هر هانسی بیر مذاکرهنین نه حکومت نمایندهلری ،نه ده
ائتم هسی امکا 
تلری ایله آپاریلماسینی آرزو ائدیریک .بیزیم موضعیمیزی ایراندا اولن
آمریکا نفت شرک 
۳
تلری نمایندهلرینه آیدینلشدیرین«.
آمریکا نفت شرک 
شوروی ـ ایران مختلط نفت شرکتینه شبههلی مناسبت بسلهین روزنامهلر ده وار
ایدی» .کسرا« روزنامهسی  ۹آوریل ) ۲۰فروردین( ساییندا نفت شرکتی ایله باغلی
احمدقوامین سفیر سادچیکوفا مکتوبونا بیر سیرا قیدلر درج ائتمیشدی .بو قیدلرده
ینین سرحدلری دقیق معّین ائدیلمهمیشدی،
گؤرسهدیلیردی کی ،مختلط نفت شرکت 
یلردان عبارت اولماسی دقیق
ینین ایرانل 
یلر 
یلشمادا شرکتین خدمتچ 
راض 
گؤرسهدیلمهمیشدیر .عین زماندا ،روزنامه یازیردی کی ،مقاوله مّدتی باشا چاتدیقدان سونرا
یدیر .همچنین
ضسیز قایتاریلمال 
تصفیهخانا و نفت مؤسسهلری ایران حکومتینه عو 
ینین
طلر 
للری ،قویولن سرمایانین حجمی ،نفت بوروسو خ 
مباحثهلرین حّلی یو 
چکیلمهسی ،چیخاریلن نفتین تمیزلمهسی و سایره مسألهلر ده کسرانین فکرینجه ،آخره
ینین اوزون اولماسینی دا روزنامه نقصانلی ساییردی.
قدر آیدین دگیلدی .مقاولهنین مّدت 
 ۱ـ »آتش« ۲۹ ،۱۳۲5 ،فروردین.
 ۲ـ »ستاره« ۲۰ ،۱۳۲5 ،فروردین.
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یلری حّتی سونرالر بئله حساب ائدیردی کی ،اؤلکهنین شوروی طرفیندن اشغالی باشا
بعض 
نلردان تمیزلندیکدن سونرا شوروی شمال نفتی
چاتدیقدان ،آذربایجان خارجی قشو 
۱
حّقینده امتیاز سازشی الده ائتمکله ایران دیگر بیر بحرانل اوزلشدی.
ینین
سین  ۱۹۴۴نجو ) (۱۳۲۳ایلده نفت امتیازلر 
بیر سیرا روزنامهلر ۱۴نجو مجل 
وئریلمهسینی قدغن ائدن قانونون قّوهده اولدوغو حالدا ،شوروی ایله مقاولهنین باشا
للرا جواب وئرهرک
کلرینی یازیردی .نخست وزیرین معاونی مظفر فیروز سوآ 
دوشمهدی 
یلره نفت امتیازی وئریلمهسیندن دگیل ،مختلط
ایضاح ائتمیشدی کی ،بورادا صحبت خارج 
۲
نفت شرکتیندن گئدیر.
کلره
نلی 
ینین تأثیری آلتیندا ایدی .بوتون چتی 
تهران شوروی ـ ایران سودالشماس 
باخمایاراق ،تبریزده ایسه یئنی حیات قوروجولوغو دوام ائدیردی .ایران تاریخی ایله یئنی
ینین  ۹دا ) ۲۰فروردین (۱۳۲5
نلرینده ـ یعنی  ۱۹۴۶نجی ایلین آوریل آی 
ایلین ایلک گو 
مّلی حکومتین نوبتی ایل اوچون دولت بودجهسی قبول ائدیلدی .یئنی بودجهنین مداخل
صهسی  ۶۴۰۶۰۰۰۰تومن ،مخارج ایسه  ۶۳۸5۶۹7۲تومن ایدی .معارف وزیرلیگینه
ح ّ
 ۶۰۲۰۳۲۰تومن وسایط آیریلمیشدی ،علوه اولراق آیریلمیش دؤرد میلیون تومن ایسه
سلری و دانشگاهین تکمیلی اوچون نظرده
یئنی تأسیس اولوناجاق مدرسهلره ،گئجه کل 
شلرینه ِبئش میلیون تومندن آرتیق وسایط
توتولموشدو .اوست ـ اوسته صحّیه )بهداری( ای 
ینین چکیلمهسی و
للر 
بوراخیلماسی پلنلشدیریلمیشدی .آذربایجان شوسا و دمیر یو 
ینین قورولماسی و تعمیری اوچون دولت بودجهسی پست ،تلقراف و
طلر 
تعمیری ،تلقراف خ 
۳
للر وزیرلیگینه  ۹میلیون تومنه قدر وسایط آیریلمیشدی.
یو 
یئنی بودجه قبول ائدیلدیکدن بیر نئچه گون سونرا آوریلین  ۱۱ده ) ۲۲فروردین(
آذربایجان مّلی مجلسی اکین بهرهسینی مالک ایله اکینچی آراسیندا بؤلونمهسی حقده
یلرین تبریزده
قانون قبول ائتدی .آوریلین  ۱۴ده ) ۲5فروردین( تورپاق آلمیش کندل 
نین مختلف یئرلریندن آلتی یوز نماینده اشتراک
کنگرهسی توپلندی .کنگرهده آذربایجا 
للرا یاردیم حّقینده وزیر کشاورزی مهتاش
قلرین بؤلونمهسی و یوخسو 
ائدیردی .تورپا 
شوزیر سیدجعفر پیشهوری ،مجلسین
یسیندا با 
معروضه ائتدی .کندلی نمایندهلری قارش 
ینین
یس 
یلر .شبستری قید ائتدی کی ،اؤلکهمیزین اهال 
صدری شبستری چیخیش ائتد 
یسی اونون باشلیجا
یلره قایغ 
یلر اولدوغوندان مّلی حکومتین کندل 
چوخلوغو کندل 
ینین بؤلوشدورولمهسی بو
قلر 
کلرین تورپا 
ینین ،مرتجع مال 
قلر 
یدیر .دولت تورپا 
سیاست 
للرا
استقامتده ایلک آددیمدیر .گلهجکده کندلی بانکی واسطهسی ایله بیز تکجه یوخسو 
York,ـ Farmaian With Dona Munker. Daughter of Persia. Newـ  Setareh Farmanـ
1992, p. 169 .
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شوزیر دئدی» :نه قدر کی مّلی حکومت
بلرا دا یاردیم گؤسترهجهییک .با 
دگیل ،اورتا با 
یلر بیزیم
یلره قایغی اونون بیرینجی ایشی اولجاق .اونا گؤره کی ،کندل 
یاشاییر ،کندل 
ینین اؤزهگینی تشکیل ائدیرلر .اونلر گلهجکده ده مّلی
ارخهمیزدیر .اونلر فدائی دستهلر 
یلرین مّلی حکومتین سیاستینی
قلر« .کنگره کندل 
یلری اولجا 
حکومتین اساس مدافعهچ 
کلری حقده قطعنامه قبول
نلرینا قدر اونو مدافعه ائتدی 
کلری و سون دامل قا 
مدافعه ائتدی 
۱
ائتدی.
تین یئنی
نلریندا( سازمان ملل شورای امنّی 
نین سو 
آوریلین اورتالریندا ) فروردی 
مذاکرهلری عرفهسینده شوروی احمدقوامدان طلب ائتدی کی ،ایران حکومتی شورادان اؤز
شکایتینی گئری گؤتورسون .سفیر سادچیکوف آچیق ـ آچیغینا قوامی هدهلهدی کی ،او،
ملر حسابینا حاکمّیتده قالیب .آوریلین  ۱۳ده ) ۲۴فروردین(
ینین آتدیغی آددی 
شورو 
سادچیکوف عنادل طلب ائتدی کی ،قوامالسلطنه مسألهنین گوندهلیکدن چیخاریلماسی
یدیر .قوام مهین  ۶سینا قدر)
خواهشینه قوشولماق اوچون حسین علءیا گؤستریش وئرمهل 
ینین چیخاریلماسینا مسکودان علوه تأمینات ایستهدی.
نلر 
 ۱۶اردیبهشت( شوروی قشو 
ندان مهین  ۶سینادک )۱۶
نلرین ایرا 
آیین  ۲5) ۱۴فروردین( ده شوروی حکومتی قشو 
تل چیخیش ائتدی .بوندان
طسیز چیخاریلماسی بارهده موافق تأمینا 
اردیبهشت( قید شر 
باشقا ،سادچیکوف قوامی ارخهیین ائتدی کی ،تخلیهیه علوه اولراق نخست وزیرین قبول
ندا دوغرولماسی اوچون شوروی اؤز
فلرین آذربایجا 
ائده بیلهجگی حدلر چرچوواسیندا تکلی 
نفوذوندان استفاده ائدهجک ۲.سازمان ملل دهکی مذاکرهلردن یخه قورتارماق اوچون شوروی
ندان قید
نلرین مهین  ۶سینا قدر ) ۱۶اردیبهشت( ایرا 
 ۱۴آوریل ده ) ۲5فروردین( قشو 
یسی »کوروس سمیعی«نین
طسیز چیخاریلجاغینا تأمینات وئردی .آمریکا تاریخچ 
شر 
فکرینجه ۲۴ ،مارس ) ۴فروردین( شوروی بیاناتی ۴ ،آوریل ) ۱5فروردین( شوروی ـ ایران
نلرین تخلیه اولونماسی ایله علقهدار
یلیغی ۱۴ ،آوریل) ۲5فروردین( ده قشو 
راض 
۳
ینین تضییقی ایله باغلی ایدی .آوریلین  ۱۶سیندا )۲
ینین گذشتی ،ترومن حکومت 
شورو 
لین دبیر
 7فروردین( قرومیکونون مکتوبو ایله باغلی مذاکرهلرین گئدیشینده سازمان مل 
تین صدری »قوتای تسین«ه مکتوبل مراجعه ائتدی .سون
کّلی »تروقوه لی« شورای امنّی 
کلیک باش وئردی و او اؤز شکایتینی گئری
نین موضعینده اساسلی دگیشی 
نتیجهده ایرا 
گؤتوردو .لکن شورای امنّیتده هله کی مذاکرهلره سون قویماق ممکن اولمادی .آمریکا
نمایندهسی استتینوس ،انگلیس نمایندهسی کادوقان ،برزیل نمایندهسی ولیوکو ،استرالیا
ینین مذاکرهدن چیخاریلماسی علیهینه
نمایندهسی هاچسون و دیگرلری ایران مسألهس 
اولدولر .تایم مجلهسی  ۲۲آوریل ) ۲اردیبهشت( تاریخلی  ۱۶نجی ساییندا )= ۱۹۴۶
 ۱۳۲5نجی ایل( .سازمان ملل دهکی مذاکرهلرله باغلی یازیردی» :قیزیل اردونون مهین ۶
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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ندان چیخماسینی گؤزلهمهدن تهران حکومتی شورای امنّیته
سیندا ) ۱۶اردیبهشت( ایرا 
ندیر ،اونا گؤره
مراجعه ائتمیشدی کی ،ایران حکومتی شوروی حکومتیندن تامامیله ارخهیی 
ده اؤز شکایتینی گئری گؤتورور« .آمریکالی ادوارد استتینوسون رهبرلیگی ایله نمایندهلر
یلر کی ،شورا هر دفعه
ینین آردینجا قرومیکو ایله گؤروشوب ،اونا بیلدیریرد 
بیر ـ بیر 
ینین »هر شئی یاخشیدیر« دئمهسی ایله اؤز قرارینی دگیشه بیلمز .لهستان،
شکایتچ 
طبیعی کی ،روسیهنین یانیندا یئر آلدی .فرانسه نمایندهسی هانری بونهنین »بو ،کیچیک
بیر مّلتین بؤیوک بیر مّلته قارشی اولن شکایتینی گئری گؤتورمک حقوقوندان محروم
ینین ایلک مثالی اول بیلر« دئمهسی روسیهیه گؤزلهنیلمز بیر راحاتلیق وئردی.
ائتمهس 
یلر .قرومیکونون اوچونجو چیخیشیندا هر
لکن بوونهنین همکارلری اونونل راضی دگیلد 
بلنهرک
زمان قورو و یاواش اولن سسی غضبلی باغیرتی کیمی چیخیردی .او غض 
استتینوسو » باشابل« آدلندیردی و دئدی کی ،بو مسأله »ان بؤیوک معناسیزلیق«آ دوچار
اولوب .عادتًا ،چوخ ساکت آدام اولن بریتانیالی آلکساندر کادوقانین اوزی هیجاندان و شورا
یسیندن قیپ قیرمیزی اولموشدو .او قید ائتدی کی ،ایران مسألهسی
ینین ایست 
یس 
سک 
ل اولونار» .اگر
مهین  ۶سیندا ) ۱۶اردیبهشت( تقدیم ائدیلهجک عادی بیر معروضه ایله ح ّ
روسیه مسألهنی بو گونه قدر اوزاتماسایدی ،بوتون بونلر باش وئرمزدی« .اجلسدان سونرا
باردا برزیل نمایندهسی »ِپدرا لیو ولیوسو« قرومیکویا یاخینلشیب »بیلیرسینیز کی ،من
روس دیلینی اؤیرهنیرم« دئدی .قرومیکو جواب وئردی :یوخ ،یوخ! سیز روسیه علیهینه
سس وئرمگی اؤیرهنیرسینیز «.پراودا روزنامهسی سازمان ملل مذاکرهلری بارهده یازیردی
یلردان داها چوخ
یسیندا »ایرانل 
کی ،بو تبلیغاتین تشّبثچولری اؤزلرینی بوتون دنیا قارش 
یلر .آوریلین  ۲۴ده ) ۴اردیبهشت( شوروی نمایندهسی
ایرانلی گؤرستمک«دن چکینمهد 
ینین شوراداکی
قرومیکو چیخیش ائدیب بیلدیردی کی ،او ،بیر داها ایران مسألهس 
مذاکرهلرینده اشتراک ائتمهیهجکدیر.
ینین
نلر 
نلریندا( شوروی قشو 
نین سو 
ینین اورتالریندا )فروردی 
آوریل آی 
آذربایجانی ترک ائتمهسی دوام ائدیردی .کرج ،قزوین ،زنجان و میانادان سونرا آوریلین ۱5
یده )پهلوی( ایسه
ده ) ۲۶فروردین( اردبیل بوشالدیلدی .تبریز ،میانداب ،بندرشاه و انزل 
نلر هله تام هیبتله قالیردی .شوروی چیخدیقجا قوام ایستهییردی کی ،ایران نظامی
قشو 
نین سرحدلرینده واونون جنوب شهرلرینده یئرلشدیرسین .بو مقصدله
قّوهلرینی آذربایجا 
ندان اّولجه تهرانا گتیریلمیش  ۳مین سرباز آوریلین  ۱5ده )۲۶
شیراز ،اهوازو اصفها 
فروردین( قزوینه گؤندریلدی .عین زماندا ،حکومت اهالینی اؤز طرفینه چکمک اوچون
تعجیلی اولراق قزوینه  ۱۹ماشین ارزاق ،گوج نمایش ائتدیرمک مقصدیله  ۴تانک
ینین فرماندهی ژنرال پورزند باش قرارگاهین امری ایله قزوینه
گؤندردی .همدان لشکر 
گلدی .یئنی گلن اردو شهرین  ۴کیلومترلیکدهکی کئچمیش آمریکا نظامی شهرجیگی
ینین
ینین چیخماسی و مرکزی ایران حکومت 
اولن » استالینقراد«دا یئرلشدیریلدی .شورو 
یسینه تأثیر
گوج نمایش ائتدیرمهسی ایستر ـ ایستهمز جنوبی آذربایجان اهال 
۳۴۳

گؤرستمیشدی .تکجه اردبیل شهرستانیندا  ۲۴میندن آرتیق آدام شوروی وطنداشلیغینی
ییه گئتمک آرزوسو ایله شوروی نایب کنسولونا مراجعه ائتمیشدی.
قبول ائتمک و شورو 
۱
ینین
ندن تبریزه کؤچموشدو .ایران آرتش 
شوروی قوشونو چیخاندان سونرا  ۳۰عایله قزوی 
بیر سیرا افسرلری شخصی ساختا سندلرله آذربایجان شهرلرینه گؤندریلمیشدی .ارتجاع
للشمیشدی .گئجهلر دیوارلرا یاپیشدیریلن ورقهلرین مضمونی آذربایجان مّلی
خیلی فّعا 
ییه مّلی حکومتین اردوسونون نظامی
ینین تدبیرلرینه قارشی یؤنهلدیلمیشدی .اهال 
حکومت 
یسینده صحبت
یسی ایچر 
شلرینی بایکوت ائتمک توصیه اولونوردو .تبریز اهال 
چاغیری 
یلرین گوجلو تضییقی ایله چیخیر.
ندان انگلیس و آمریکال 
گزیردی کی ،شوروی ایرا 
ندان آیریلماسی احتمالیندان ناراحاتلیق
نین ایرا 
مرکزی حکومته باغلی اولن و آذربایجا 
کئچیرهن دایرهلر شوروی ایله ایران آراسیندا سازشین الده ائدیلمهسینی سئوینجله
نل تهران آراسیندا
یلماقل یاناشی ،شوروی قوشونو چیخدیقدان سونرا آذربایجا 
قارش 
یلر .اونلرین ناراحاتلیغی بونونل باغلی
گؤزلهنیلن توققوشمادان برک هیجان کئچیریرد 
تلری مسألهنین ایران اساسی قانونی چرچوواسیندا حّلینه
ایدی کی ،آذربایجان دمکرا 
قلر و بو دا اؤز نوبهسینده سلحلی توققوشمانی قاچیلماز ائدهجکدیر.
راضی اولمایاجا 
نلرینده
اصلینده ،تهران مقاملری ترّدد و شایعهلرین گوجلندیگی آوریل )فروردین( گو 
ینین فرماندهی ژنرال
آذربایجان مّلی حکومتینی دیشینه وورماق ایستهییردی .مراغا تیپ 
عظیمی خلق وزیری جعفر کاویانا رمزلی معلومات گؤندرمیشدی کی ،آوریلین  ۱7سینده )
نقلعه یولو آراسیندا
نتپه و صایی 
 ۲۸فروردین(  ۸۰۰نفرلیک ایران پیادا و سوار قوشونو تیکا 
تلرا هجوم ائدیب.
یلرین محافظه ائتدیگی پس 
اینجه و قرهبورون کندلریندهکی فدائ 
یلر .دؤرد گون عرضینده اونلردان ۱5
قل مدافعه ائتمیشد 
علرینی فداکارلی 
یلر اؤز موض 
فدائ 
شوزیر پیشهوری ایران قشونونون آرامسیز هجوموندان
نفر اؤلن و یارالنان اولموشدو .با 
بیرقدر هیجانلنمیشدی .او ،دوغرو اولراق بئله حساب ائدیردی کی ،نظامی عمّلیات گئدن
یدیر ،عکس تقدیرده
یده اّولکی وضعّیتی برپا ائتمک اوچون تعجیلی تدبیرلر گؤرولمهل 
اراض 
یلهییب تبریز اوچون تهلوکه تؤرهده بیلردی .اونون بلواسطه
ایران قوشونو مراغایا قدر ایرهل 
گؤستریشی ایله ایران قشونونون هجومونو دایاندیرماق اوچون مّلی حکومت مناقشه
ناحیهسینه علوه فدائی دستهلری ،توپ ،سلح و سورسات گؤندردی .بو تخریباتدان ایران
شلندیرمک اوچون بهانه کیمی
تلری گئن 
علری آذربایجانا قارشی نظامی عملیا 
مرتج 
یلر .آوریلین  ۲۰سینده ) ۳۱فروردین( حکومتین اجلسیندا
استفاده ائتمک ایستهییرد 
تلرین ایران قشونونا هجومی
نقلعه حادثهلرینی دمکرا 
نتپه و صایی 
وزیر جنگ احمدی تیکا 
کیمی تقدیم ائتدی .او ،مناقشه ناحیهسیندن آلینمیش تلقرامین مذاکرهسینی و
تلرین گئری اوتوردولماسی حقده قرار قبول ائدیلمهسینی تکلیف ائتدی.
دمکرا 
قوامالسلطنه بونون علیهینه اولدو و مسألهنین اطرافلی اؤیرهنیلمهسینی ضروری سایدی.
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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تلرل ایران قوشونو
ینین دیگر بیر معلوماتیندا دمکرا 
شوروی خصوصی خدمت اورقانلر 
آراسیندا باش وئرمیش نظامی توققوشمانین شاه و اونا یاخین اولن نظامی لردن
ینین ،وزیرلردن اقبال ،سپهر و بیات طرفیندن قواما قارشی استفاده ائدیلمک اوچون
احمد 
یسینی
تؤرهدیلدیگی احتمال ائدیلیردی .هر حالدا مّلی حکومت بو تخریباتین قارش 
ینین قایدالری برپا
قدا آذربایجان حکومت 
نبول 
جسارتله آلدی .اینجه ،قرهبورون ،میا 
یلر
ائدیلدی .ایران قوشونو بو حادثهلرده  ۸نفر سرباز ایتیردی .خیلی سرباز و افسر فدائ 
طرفیندن اسیر گؤتورولدو .باش وئرمیش حادثه ایله باغلی میرجعفرباقروف استالین و
مولوتوفا یازیردی» :بیزه ائله گلیر کی ،قوام بو حرکتی ایله بیر طرفدن مّلی حکومتین
نین
مدافعه قابلّیتینی یوخلماق ایستهییر ،دیگر طرفدن ایسه مرتجع قّوهلری آذربایجا 
داخلینده پوزقونلوق سالماغا هوسلندیریر .پیشهوری بیلدیرمیشدی کی ،اگر شرایط طلب
ینین گوجو ایله ایران آرتشینه قارشی متشکل مقاومت
نلر 
ائتسه ،خلق قوشونو گردا 
۱
گؤرستمکده دوام ائدهجکدیر« .اصلینه قالسا ،ائله میرجعفرباقروف اؤزو ده بونا طرفدار
تلرین قایدادا
نل مناسب 
ایدی .او ،مّلی حکومتین لیدرلرینه مصلحت گؤردو کی ،تهرا 
ینین نظامی تضییقینه نئجه مقاومت گؤرستمهسیندن داها چوخ
قالماسی ایران حکومت 
آسیلی اولجاقدیر .اگر سیز گوجلو اولسانیز ،چوخ شئیه نایل اولجاقسینیز ،عکسینه ،تهران
یسیندان قاچسانیز ،هئچ نهیه نایل او بیلمهیهجکسینیز .تهران حکومتی
قشونونون قارش 
یالنیز بیر نئچه ژاندارم گروهانی و گردانی گؤندردیکدن سونرا سیزینله دانیشاجاق .اگر
قلر آدام کیمی
کلر کی ،حرمتلی پیشهوری ،باشلیاجا 
اونلر ازیلهجکسه ،اوندا دئیهج 
دانیشماغا ،اوندا قوام سیزینله آیری دیلده دانیشاجاق .اگر قوامین گؤندردیگی ژاندارم و
۲
یسیندان قاچاجاقسینزسا ،اوندا قوام پیشهوری ایله دانیشمایاجاق.
سربازلرین قارش 
یوخاریدا قیدائدیلن حادثهلردن بیر نئچه گون اّول شوروی سفیری سادچیکوف وزارت
ینین تاپشیریغی ایله قوامالسلطنهیه تکلیف ائتدی کی ،آذربایجان مسألهسی
خارجة شورو 
یلشدیریلمیش سازشین متنینی اعلن ائتسین .لکن قوام وعده وئرسه ده ،بوتون
اوزره راض 
واسطهلرله بونو یوباندیردی .آوریلین  ۲۱ده )اّول اردیبهشت( سادچیکوف بو مسألهنی بیر
نتپهده ایران قشونونون مغلوبیتی خبری گلن کیمی
داها نخست وزیره خاطرلتدی .تیکا 
فلری اعلن ائتمک
حکومت کابینهسی آذربایجان مسألهسی حقده حاضرلنمیش تکلی 
بارهده قرار قبول ائتدی .ایران حکومت کابینهسینده اولن شوروی مأموری آذربایجان
حّقینده قرارین قبول ائدیلمهسینه هئچ بیر وزیرین اعتراض ائتمهمهسیندن بیرقدر
تلرده وزیر جنگ ،تیمسار امیراحمدی و مالّیه
شبههلنمیشدی .حالبو کی ،غیررسمی صحب 
قلرینی
یلی 
وزیری مرتضی قلی بیات دفعهلرله  ۴آوریل ) ۱5فروردین( سازشیندن ناراض 
یلر کی ،بو سازشله اساس قانون پوزولور و
یلر .اونلر بئله حساب ائدیرد 
افاده ائتمیشد 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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کله آذربایجان مسألهسینه دایر حکومتین قراری
آذربایجانلی لرا گذشته گئدیلیر ۱.بئلهلی 
آوریلین ) ۲۱اّول اردیبهشت( ده آخشام تهران رادیوسو ایله وئریلدی .ائله همین گون
قلر آپاراجاق
نل دانیشی 
ینین تبریزدن سئچیلمیش عضوی ،آذربایجا 
کئچمیش ایران مجلس 
قلرین
ینین ترکیبینه داخل ائدیلمیش فتحعلی ایپکچیان دانیشی 
ایران نماینده هیأت 
یلشدیرماق اوچون تبریزه گلدی.
یئرینی و وقتینی پیشهوری ایله راض 

تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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اون دؤردونجو فصل

قلرین باشلنماسی
نل آذربایجان آراسیندا دانیشی 
ایرا 
و
 ۲۳خرداد مقاولهسی
آوریلین سونونجو اونگونلوگو سیاسی حادثهلرله زنگین اولدو .مرکزی تهران حکومتی
ینین
قلر سطحینه کئچیریلدی .شورو 
ایله آذربایجان آراسیندا قارشی دورما تدریجًا دانیشی 
تخلیهسینه شبههلی مناسبت ارخه پلنا کئچدی .مارسین  ۲۴ده ) ۴فروردین( اعلن
نلرین چیخاریلماسی ایله باغلی ترّددلو دور بیتدی .آذربایجان
اولونموش بیاناتل قشو 
ینین قراری اعلن ائدیلن گون ـ اوزون مّدت جنوبداکی
مسألهسینه دایر ایران حکومت 
کلری و زرهلی
نلری ،تان 
نظامی دوشرگهلرده ساخلنانا اوخشایان شوروی نظامی ماشی 
قلر اوچون سئچیلمیش ایران
نل دانیشی 
ادواتی شمال دوغرو حرکته باشلدی .آذربایجا 
ناورتا
ینین عضوی فتحعلی ایپکچیان آوریلین  ۲۱ده )اّول اردیبهشت( گو 
نماینده هیأت 
نلریندن
للی اولماقل تبریزین کهنه ساک 
تبریزه گلدی .او اؤزو اورتا تاجر و اورتا تحصی 
ساییلیردی .تزار دورونده روس مکتبینده اوخوموشدو (۱۳۰۹) ۱۹۳۰ .نجو ایله قدر اونون
ییا،
یلریندن و تئزـ تئز مسکووا ،باک 
ینین اعتبارلی مشتر 
آتاسی شوروی تجارت نمایندهلیگ 
تیفلیسه و دیگر شهرلره ایشگزار سفرلر ائدیردی .ایپکچیان  (۱۳۲۲) ۱۹۴۳نجو ایلده
ینین الی
تبریزدن  ۱۴نجو مجلسه وکیل سئچیلمیشدی .بو ایشده بیرقدر شورو 
ینین تصویب اولونماسینا مانع اولماغا
للیگ 
اولدوغوندان مجلس عضولری اونون وکی 
شلنهندن سونرا تئز ـ تئز تهران مطبوعاتیندا
ندا مّلی حرکاتی گئن 
یلر .آذربایجا 
چالیشد 
یلردان ایدی ۱۹۴5 .نجی ایلین پاییزیندا آذربایجان مّلی مجلسینه
آدی چکیلن آذربایجانل 
یلیغینی وئردیکدن سونرا مرکزی مطبوعات اونون علیهینه بؤیوک تبلیغات
سئچیلمگه راض 
قالدیرمیشدی .بو تبلیغاتین گئدیشینده طلب ائدیلیردی کی ،ایرانی ساتدیغینا گؤره مجلس
عضولوگوندن چیخاریلسین.
ایپکچیان گلن کیمی سیدجعفر پیشهوری اونون یانینا آدام گؤندردی کی ،مّلی
قلر باشلنانا قدر علوه سؤز ـ صحبته و شایعهلره
حکومتین رسمی مقاملری ایله دانیشی 
شلر کئچیرمهسین .ایپکچیان ائله گلن آداما
یول وئرمهمک اوچون غیررسمی گؤرو 
شوزیرین اقامتگاهینا گئتدی و پیشهوری ایله قیسا فکر مبادلهسی ائتدی .قیسا
قوشولوب با 
گؤروش زمانی ایپکچیان بیلدیردی کی ،تیکانتپه حادثهلری بارهده ،او ،رادیودان معلومات
توزیرین معاونی مظفر فیروز و آز سونرا احمدقوامل گؤروشوب.
ندا نخس 
آلن کیمی تهرا 
اونلر بو حادثهنی ،گویا ،حکومتدن خبرسیز باش وئردیگینی و هر جور اؤلچو
بلر .چیخارکن ایپکچیان معلومات وئردی کی ،صاباح آوریلین ۲۲
کلرینی بیلدیری 
گؤتورهج 
قلر آپارماق اوچون رسمی قایدادا وزیرلر
سینده ) ۲اردیبهشت( سحر ساعت  ۹دا دانیشی 
۳۴7

کابینهسینه گلهجکدیر.
آوریلین  ۲۱سینده )اّول اردیبهشت( آخشام آذربایجان مسألهسینه دایر احمدقوامین
تهران رادیوسو ایله اعلن اولونموش قراری آیین  ۲۲سینده ) ۲اردیبهشت( اطلعات
روزنامهسینده  ،بیر گون سونرا ایسه ،دئمک اولر کی ،بوتون ایران روزنامهلرینده درج
تلرینی »قیامچی«» ،خیانتکار« آدلندیران و مّلی حرکاتین
اولوندو .آذربایجان دمکرا 
کدن فرقلی اولراق ،قوامالسلطنه تبریزه
مالم 
لل یاتیرماغا اوستونلوک وئرن حکی 
سلحلی یو 
ینین علیهینه ،دئمک اولر کی ،بیر سؤز
تلر 
سیاستله گلیردی .او آذربایجان دموکرا 
دئمیردی ،تبریزه اردو گؤندرمک بارهده ده هئچ نه دانیشمیردی .خارجی مخبرلر بو مسأله
ایله باغلی اونو چوخ چک ـ چئویره سالسالر دا ،قوام یالنیز قیسا جوابل محدودلشیردی.
نین داخلی ایشیدیر و امیدواردیر کی،
»او بئله حساب ائدیرکی ،آذربایجان مسألهسی ایرا 
ل ائده بیلهجکدیر .او ،آذربایجانا قشون گؤندرمگی
بو مسألهنی اؤلکهنین منافعینه اویغون ح ّ
۲
ینین طرفداری دگیلدیر«.
و اورادا باش وئرمیش حرکاتی زور گوجونه یاتیرماس 
یله آیری ـ آیریلیقدا
شاهل ،شوروی ایله ،آمریکا و بؤیوک بریتانیا ایله ،اجتماعی رأ 
اویون اوینایان یئتمیش یاشلی میرزا احمد قوامالسلطنه  (۱۳۲5) ۱۹۴۶نجی ایلین یازیندا
ینین آن بؤیوک اویونونا باشلمیشدی .تبریزدهکی آمریکا نایب کنسولو
اؤز سیاسی کاریئر 
۳
روسو حقلی اولراق سونرالر اوبرازلی فورمادا یازیردی » :قوام اؤزو بیر سّر ایدی« .اونون
آوریلین  ۲۲سینده ) ۲اردیبهشت( »اطلعات« دا درج اولونموش آذربایجان مسألهسینه
خلری اوچون معمالی خصلت داشیییردی .قراردا دئییلیردی» :ایندیکی
دایر قراری دا چو 
حکومت یاراناندان بری آذربایجان مسألهسینه خصوصی دّقت و قایغی ،هابئله حرمتلی
تلرین
تلری دریندن اؤیرهنیلدیکدن سونرا بو ایالتده اصلحا 
هموطنلریمیزین نّی 
کئچیریلمهسینه بؤیوک ماراق نمایش ائتدیرمیشدیر .اساس قانونون و دیگر موجود
ینین
نلرین امکان وئردیگی درجهده اجرا ائدیجی حاکمّیتین بو ایالتین اهالیس 
قانو 
نلریمیزی بیرلیگه و
امیدلرینی دوغرولتماق بارهده وزیرلر کابینهسی چوخ دگرلی هموط 
ینین آذربایجان
قارداشلیغا چاغیران قرار قبول ائتمیشدیر« .مرکزی تهران حکومت 
لل تنظیم ائتمک اوچون قبول ائتدیگی قراردا گؤرسهدیلیردی:
مسألهسینی دینج یو 
»اساس قانونا علوه اولونموش  ،۹۲ ،۹۰ ،۲۹و  ۹۳نجو ماّدهلرین اصلینه موافق اولراق،
یلریندا(
 ۱۳۲5نجی قمری ایلین ربیعالثانی آییندا )یعنی  ۱۹۰7نجی ایلین مه ـ ژوئن آ 
قلر ایران
نلری اوچون تصدیق اولونموش حقو 
قبول ائدیلن قانوندا ایالت و ولیت انجم 
آذربایجانی بارهسینده آشاغیداکی کیمی شرح و تصدیق ائدیلیر:
ینین
 ۱ـ زراعت ،تجارت و صنایع ،اساسلی نقلّیات ،معارف ،صحّیه و پلیس شعبهلر 
۱

تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ۱۱۴ورق ۱۱۰ .ـ . ۱۱۱
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نلری ،مالّیه مفّتشی ایالت و ولیت
یالعموملوق اورقا 
رهبرلری ،هابئله محکمه ،مدع 
نلری طرفیندن تعیین اولونورلر ،اونلر حّقینده رسمی امرلر ایسه ،موجود قایدالرا
انجم 
اساسًا حکومت طرفیندن وئریلیر.
یلیغی ایله ایالت )استاندار( تعیین ائتمک حقوقی
ینین راض 
نلر 
 ۲ـ ایالت انجم 
ینین فرماندهلیک هیأتی ایسه
حکومته مخصوص اولجاقدیر ،نظامی قّوهلر و ژاندارمر 
حکومت طرفیندن تعیین ائدیلهجکدیر.
نین باشقا ناحیهلرینده اولدوغو کیمی ،آذربایجان اوچون ده رسمی دیل فارس
 ۳ـ ایرا 
شلری فارس و آذربایجان )تورک(
دیلیدیر ،یئرلی اداره و محکمهلرده کارگزارلیق ای 
سلر آذربایجان دیلینده
بلرین بیرینجی ِبئش کلسیندا در 
للرینده آپاریلیر ،ابتدایی مکت 
دی 
کئچیریلیر.
ینین
 ۴ـ اؤلکهنین وئرگی و بودجه تأسیساتی معّین ائدیلرکن آذربایجان شهرلر 
جلری حکومت نظرده توتاجاقدیر.
آبادلشدیریلماسی و سایره اوچون لزم اولن خر 
ندا دا دمکراتیک
 5ـ اؤلکهنین باشقا ناحیهلرینده اولدوغو کیمی ،آذربایجا 
تلرین ،سندیکالرین و سایرین فّعالیتی آزاددیر.
تشکیل 
ندا باش وئرمیش دمکراتیک
یسینه و دمکرات خادملرینه آذربایجا 
 ۶ـ آذربایجان اهال 
حرکاتدا اشتراک ائتمک اوستونده جزا وئریلمهیهجکدیر.
ینین حقیقی سایینا موافق اولراق ،بو ایالتین
ندا یاشایان اهال 
 7ـ آذربایجا 
یلیق وئریلیر .اون ِبئشینجی قانونِوئریجی اگلهشمه
ینین سایینی آرتیرماغا راض 
للر 
وکی 
باشلنارکن مجلسه بو بارهده تکلیف وئریلهجکدیر ،بو تکلیف تصدیق ائدیلدیکدن سونرا
ندا عمله گلمیش وضعّیتی نظاما
للر سئچیلهجکدیر .ایرا 
همین مجلسه چاتیشمایان وکی 
سالماق مقصدیله ایران حکومتی ،یوخاریدا گؤرسهدیلن تدبیرلری حیاتا کئچیرمگی نظرده
۱
توتموشدور«.
آوریلین  ۲۳دن ) ۳اردیبهشت( باشلیاراق بیر نئچه گون عرضینده حکومتین
ینین باشلیجا موضوعونا چئوریلدی.
آذربایجان مسألهسی ایله باغلی بیاناتی تهران روزنامهلر 
نلرین
نل دانیشیغا گئتمهسینی ،انجم 
ییه یاخین اولن مطبوعات حکومتین آذربایجا 
شورو 
سلردا
ینین ایلک ِبئش باشلنغیج کل 
شلندیریلمهسی ،آذربایجان دیل 
ینین گئن 
قلر 
حقو 
شلرینده فارس دیلی ایله
اساس تدریس دیلی اولماسینی ،یئرلی ادارهلرده و محکمه ای 
یلر .ان باشلیجاسی ایسه ،روزنامهلرین
یاناشی ایشلهدیلمهسینی یوکسک قیمتلندیریرد 
نداکی حرکاتی دمکراتیک حرکت کیمی تانیییردی.
فکرینجه ،مرکزی حکومت آذربایجا 
یلرا دوستلوق الینی
»ایران ما« یازیردی» :تهران بیزیم قارداشیمیز اولن آذربایجانل 
قلر ،اؤز ایرانلی
اوزاتدی .بیز امید ائدیریک کی ،اونلر بو الی گئری قایتارمایاجا 
ییه گؤزهل و خوشبخت حیاتا دوغرو
شلری ایله بیرلیکده مهربانلیقل ایرهل 
قاردا 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۲۸
بلر و اجتماعی حرکا 
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نداکی حرکاتین دمکراتیک خصلتینه توخونان روزنامه بو حرکاتین
کلر« .آذربایجا 
گئدهج 
کلشمهسینده بؤیوک رول اوینادیغینی قید ائدیردی .کیهان
نین دمکراتی 
بوتون ایرا 
ینین فکرینجه ،اگر ایران آذربایجانی اؤزونه طرف چکه بیلمیرسه ،اؤزو اونا طرف
روزنامهس 
قلر و فّعالیت
نلرینه هر یئرده گنیش حقو 
گئتمهلیدیر .ایالت و ولیت انجم 
بلرین تأثیری آلتیندا قوام آوریلین  ۳) ۲۳اردیبهشت(
یوئریلمهلیدیر .بو کیمی طل 
آزادلیغ 
ده اعلن ائتدی کی ،بیز آذربایجان اوچون بوتؤولوکده نه ائدیریک و گلهجکده نه
نلری
نلرا اساسلنیریق .ایالت و ولیت انجم 
ائدیریکسه ،اساس قانونا و دیگر موجود قانو 
تلره شامل ائدیلمهسی مسألهسینه باخیلجاقدیر.
یارادیلماسی حقوقونون دیگر ایال 
قلرینا مناسبتده بو ممکندور،
قلرین بؤلونمهسی مسألهسینه گلدیکده دولت تورپا 
تورپا 
للری ایله
قلرا مناسبتده بو ،اساس قانونل و اسلم اصو 
لکن خصوصی مالکیتده اولن تورپا 
للرینی
ینین یاخشیلشدیریلماسی یو 
تلر 
یلرین وضعّی 
ضدّیت تشکیل ائدیر .حکومت کندل 
اؤیرهنیر .دونن بو مسأله ایله باغلی کمسیون اجلس کئچیریب .ایش اطرافلی شکیلده
۱
اؤیرهنیلدیکدن سونرا حکومت موافق اؤلچو گؤتورهجکدیر.
فلره بؤیوک اهمّیت
سول و حکومته یاخین مطبوعاتین آذربایجان حقده تکلی 
وئرمهسی ایله یاناشی ،ساغ و قواما مخالف اولن روزنامهلر حکومتین قرارینی کسکین تنقید
یلرل چیخیش ائدیرديلر .کسرا روزنامهسی  ۲۴آوریل ) ۴اردیبهشت( ساییندا
ائدن یاز 
قلرین
نلرینا بئله گنیش حقو 
یازیردی» :اوًِل ،اساس قانوندا یئرلی اؤزونو اداره اورقا 
وئریلمهسی نطرده توتولماییب .حکومت قانونو اؤزو ایستهدیگی کیمی یورماق حقوقونا مالک
ندا
قلر مرکزی حکومتین حاکمّیتینی آذربایجا 
نلره وئریلن حقو 
دگیلدیر .انجم 
استثناءائدیر .حّتی قشونون فرماندهلیک هیأتی و ژاندارم یئرلرده حکومتین خطینی یئریده
سلردا
بیلمز ،بئله کی ،یئرلی پلیس بو فرمانده هیأتینی حبس ائده بیلر .باشلنغیج کل 
ندا عرب دیلینده،
ینین تدریسی یول وئریلمزدیر .عکس تقدیرده خوزستا 
آذربایجان دیل 
درس دئمک لزم اولجاق« .کوشش روزنامهسی ده  ۲5آوریل) 5اردیبهشت( ساییندا
تخمینًا بونا بنزهر ایرادلر گؤرسهدیردی .اونون فکرینجه ،اگر نظرده توتولن مختارّیت
ندا نشر
تلرینه وئریلسه ،دولت فدرال کاراکتر آلجاق .تهرا 
نین دیگر ایال 
آذربایجانا و ایرا 
لده ) ۴اردیبهشت( محافظهکار حزبدن
اولونان »دئیلی نیوز« انگلیس بولتنینده  ۲۴آوری 
بریتانیا پارلمانی عضوی ،ایرانا سفر ائتمیش بریقادا ژنرالی »آنتون هئد«ین گنیش مقالهسی
سلرین آذربایجانی الحاق ائتمهلرینه
چاپ ائدیلمیشدی .هئد بئله حساب ائدیردی کی ،رو 
لین کمیسری گؤندریلمهلیدیر کی ،روس
یول وئریلمهمهلیدیر ،اورا سازمان مل 
تین گوندهلیگیندن
ینین شورای امنّی 
یسی آلینسین .او ،ایران مسألهس 
ینین قارش 
تضییقات 
کلرین باشلنغیجی ساییردی .هئد یازیردی» :اگر
تلی 
چیخاریلماسینی بؤیوک بدبخ 
علریندن
سلرین اورتا شرقدهکی موض 
ندا روس حکمرانلیغی قورولسا ،بو ،انگلی 
آذربایجا 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۲۸
بلر و اجتماعی حرکا 
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ینین چوخ معنالی باشلنغیجی اولجاق« ۱.هئدله بیرگه ایرانا
سیخیشدیریلیب چیخاریلماس 
ندا
سلر آذربایجا 
سفر ائتمیش کارگر حزبی وکیلی مایکل فوت ایسه دئییردی کی ،رو 
یلرینه نظارتی اؤز
یداکی سئچک 
نین قارش 
»حکم ائدن قّوه« ساخلماق ایستهییرلر و ایرا 
للرینده ساخلماغی نقشه چکیرلر.
ا 
قلر بارهده قوامین بیاناتی اعلن اولوندوقدان سونرا تایم مجلهسی
نل دانیشی 
آذربایجا 
یلر .قوام حکومتی اونلرین چالدیغینا
سلر پیچی داها برک باغلد 
ندا رو 
یازیردی» :ایرا 
اوینایاراق ،خارجی مخبرلره سانسور قویور ،ساغ گؤروشولو مطبوعاتا تضییق گؤرسهدیر .او
یداکی
قدر ساغ گؤروشلو لیدرلر متهم ائدیلیر کی ،آرتیق حّتی اورتا گؤروشلولر ده قارش 
ینین فکرینجه ،غرب
یلر حّقینده قورخویا دوشموشدولر« .بونونل بئله ،تایم مجلهس 
سئچک 
هله ده امید ائدیر کی ،تهران حکومتی شوروی اویونجاغی اولماقدان خلص ائدیله بیلر.
یلر کی ،شورانین موضعی بوتون
قل دئییرد 
یوکسک رتبهلی واشینقتون مقاملری شکرانلی 
۲
نلشدیردی.
ایرانی اؤز حاکمّیتی آلتینا آلماقدا مسکوون ایشینی چتی 
ندان
شوزیر پیشهوری تهرا 
آوریلین  ۲۲سینده ) ۲اردیبهشت( سحر ساعت  ۹دا با 
گلمیش ایپکچیانی قبول ائتدی .ایپکچیان قوامالسلطنهنین تاپشیریغی ایله باریشیق
نل
قلر اوچون گلدیگینی بیلدیردی .او دئدی کی ،تهران حکومتی آذربایجا 
حّقینده دانیشی 
قلر آپارماق اوچون نخست وزیرین سیاسی مسألهلر اوزره معاونی مظفر فیروز،
دانیشی 
مورخالدوله سپهر ،مستشارالدوله صادق ،فرمانفرمائیان محمدولی میرزا ،و اونون اؤزوندن
قلر
یدن خواهش ائتدی کی ،دانیشی 
عبارت نماینده هیأتی یارادیب .ایپکچیان پیشهور 
یلیق وئرسین و موافق قایدادا آذربایجان حکومتی ده نماینده هیأتی
آپاریلماسینا راض 
فورمالشدیرسین .پیشهوری بو تکلیفی مّلی حکومتین مذاکرهسینه وئرهجگینی بیلدیردی.
قلر باشا چاتدیقدان سونرا ایپکچیان شخصی قایدادا دئدی کی ،آذربایجان
رسمی دانیشی 
تلر ائله ده
تلرا وئرهجگی تأمینا 
سلحلی قّوهلری ساخلنماسا ،مرکزی حکومتین دموکرا 
نین مّلی قوشونو و
دوغرو دگیلدیر .او وورغولدي کی ،ایران مجلسی آچیلنا قدر آذربایجا 
فدائی دستهلری گرهک ساخلنسین .حّتی ایپکچیان قید ائتدی کی ،آذربایجان قوشونو
بوراخیلدیقدان سونرا نفت مسألهسی ده معلوم تأمیناتی ایتیرمیش اولر .آذربایجان قّوهلری
مقاولهنین مجلسده اوغورلو تصویبی اوچون باشلیجا تأمیناتدیر .بو مسأله بارهده پیشهوری
قوامین نه فکرلشدیگینی سوروشدوقدا ایپکچیان دقیق بیلمهدیگینی ،لکن اول بیلسین کی،
شلرین نخست وزیرین دگیشدیریلهجگی ایله نتیجهلنهجگینی سؤیلهدی .کمسیون
بو ای 
عضولری ایله باغلی او ،مستشارالدولهنین آذربایجان طرفداری اولدوغونو ،سپهره ایسه
ندا آذربایجان دمکراتیک حرکاتی
اینانمادیغینی دئدی .سونرا ایپکچیان تهرا 
یلیگینی
ینین ضرور 
ملندیریلمهس 
ینین آرتدیغینی و حرکاتین محک 
ینین سای 
طرفدارلر 
ینین رهبری
نی آذربایجان سلحلی قّوهلر 
وورغولدی .او بیر باشا سؤیلهدی کی ،جعفرکاویا 
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وظیفهسینده ساخلماق لزمدیر.
سیدجعفر پیشهوری ایله گؤروشدن سونرا ،ائله همین گون ایپکچیان تبریزدهکی
فله گؤروشدو .اونون
ییئ 
للوغوندا کنسول کراسنی و نایب کنسول قل 
شوروی باش کنسو 
فله تک به تک صحبتی داها کاراکتریک ایدی .او دئدی کی ،تبریزه گلمهمیشدن
ییئ 
قل 
فل گؤروشوب و اؤز فکرلرینی اونونل بؤلوشوب .سیزه
ندا شوروی سفیری سادچیکو 
اّول تهرا 
معلوم اومالیدیر کی ،آذربایجان مسألهسی ایله باغلی نخست وزیر قوامل شوروی سفیری
قلر
یلرل دانیشی 
ینین آذربایجانل 
یلیق الده ائدیلیب .ایران حکومت 
آراسیندا یازیلی راض 
آپارماق اوچون آییردیغی کمسیون الده اولونموش بو سازشی فورمال اولراق
یلشمایا گؤره،
یلشدیرمهلیدیر .قوامل سادچیکوف آراسیندا الده اولونموش راض 
رسم 
تلرین ایرهلی سوردوگی قالن
ندا مّلی مجلس و مّلی حکومت اولمالیدیر .دموکرا 
آذربایجا 
یسی سازشده نظرده توتولوب .تبریزه
بلره گلدیکده ایسه ،دئمک اولر کی ،اونلر هام 
طل 
قلر زمانی آذربایجان طرفی مّلی
کله من بئله فکرلشیرم کی ،دانیشی 
تئز گلم 
یلر کئچیریلنه قدر
قشونونایندیکی وضعّیتده ساخلنیلماسینا ۱5 ،نجی مجلسه یئنی سئچک 
 7ـ  ۸آی عرضینده قشونون تهرانا دگیل ،تبریزه تابع اولماسیندا تأکید ائتمهلیدیر.
ندا اولن
تلر محکم تأکید ائتسه ،آذربایجا 
ایپکچیان بئله حساب ائدیردی کی ،دموکرا 
قشونون ساخلنماسینا نایل او بیلرلر .دوزدور ،او قید ائدیردی کی ،بو ،قوامین گوجلو
مقاومتینه راست گلهجک ،لکن بونونل بئله ،آذربایجان طرفی چالیشمالیدیر کی ،مّلی
ینین فرماندهی کیمی قالسین
صهلر 
نین قشون ح ّ
حکومتین نظامی وزیری کاویان آذربایجا 
تلرین
و تبریز استاندارینا تابع اولسون .ایپکچیان اؤز طرفیندن سؤز وئردی کی ،او ،دموکرا 
ینین ایران نمایندهلری طرفیندن قبول اولونماسینا جّد جهدله چالیشاجاق .اونون
بو طلب 
فکرینجه ،بو مسألهنین مثبت حّلی شوروی ـ ایران سازشینده نظرده توتولموش بوتون
تدیر .او دئییردی کی ،آذربایجان طرفی بو
طلرین حیاتا کئچمهسینه ان یاخشی تأمینا 
شر 
طلبی تهرانا اینانمادیغی ایله اساسلندیرا بیلر .احتمال ائتمک اولر کی ،ایپکچیان اؤزو ده بو
یلر زمانی او ،شوروی طرفیندن
مسألهده ماراقلی ایدی .چونکی  ۱۴نجو مجلسه سئچک 
ینین
معّین یاردیم آلمیشدی .ژاندارمایا گلدیکده ایسه ایپکچیان تکلیف ائدیردی کی ،اهال 
ژاندارم سؤزونه نفرتینی اساس گؤتوروب ،عمومیتله ،بو اورقانین لغو ائدیلمهسینه چالیشماق
یلردن
لزمدیر .اونون فکرینجه ،بو ایشی یئرینه یئتیرهن اورقان دیگر اویغون آد آلتیندا فدائ 
یلر.
تلر اونون رهبرلیگینه اؤز آداملرینی قویمالید 
تشکیل اولونمالی ،دموکرا 
قلر
قلرین یئرینه گلدیکده ایپکچیان قید ائدیردی کی ،تهران حکومتینه دانیش 
دانیشی 
قلرین
شلر آلماق اوچون اونلر دانیشی 
بارهده تئزـ تئز معلومات وئرمک و موافق گؤستری 
قلری تئز و اوغورل
کرجده آپاریلماسینی مناسب بیلیرلر .او تکلیف ائدیردی کی ،دانیشی 
یسی
ینین باشچ 
باشا چاتدیرماق اوچون مقصده اویغوندور کی ،پیشهوری اؤزو نماینده هیأت 
۱
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قلرا
اولسون .بونول باغلی ایپکچیان قید ائتدی کی ،شوروی ایرانی ترک ائدنه قدر دانیشی 
ینین بورادا اولماسی معلوم
نلر 
باشلماق و قورتارماق لزمدیر ،بئله کی ،شوروی قشو 
قلرا تأثیر گؤرسهده بیلر .ان نهایت ،ایپکچیان
نین خیرینه دانیشی 
سوّیهده آذربایجا 
یلرله باغلی تشّبثو
یلر ۱5نجی مجلسه سئچک 
سلر و آمریکال 
خبردارلیق ائدیردی کی ،انگلی 
ندا
اله آلیب اؤز آداملرینی مجلسه کئچیرمک ایستهییرلر .اگر اونلر بونا نایل اولسالر ،ایرا 
تلر ،او جملهدن مختلط
نین الده ائتدیگی بوتون نائلّی 
ان مرتجع رژیم قورولجاق و آذربایجا 
نفت شرکتی حقده مقاوله بئله اؤز اهمّیتینی ایتیرهجک .اونا گؤره وضعّیت آیدینلشانا قدر
۱
علیگینه وئرمهمهلیدیر.
نین تاب 
آذربایجان اؤز قشونون و تهرا 
قلر مسألهسینی
نل دانیشی 
آوریلین  ۲۲سینده ) ۲اردیبهشت( ساعت  ۸ده تهرا 
مذاکره ائتمک اوچون حکومت کابینهسی اجلسی چاغیریلدی .ایکی ساعت اّول ایسه باکی
فلرینی
نین تکلی 
اوچلوگو پیشهوری و دیگر حکومت رهبرلری ایله گؤروشوب ایپکچیا 
مذاکره ائتدی .قرارا آلیندی کی ،آذربایجان نماینده هیأتينین ترکیبینده آذربایجان
نین ،وزیر داخله سلمالله
ینین کاتبی صادق پادگا 
دموکرات فرقهسی مرکزی کمیتهس 
تلرا وفالی مناسبت بسلهین،
یالعموم فریدون ابراهیمینین ،دموکرا 
جاویدین ،باش مدع 
شوزیرین
ینین ،با 
ینین عضوی ایری تاجر و مالک صادق دیلمقان 
مجلسین ریاست هیأت 
ینین نامزدلیگی ایرهلی
معاونی جهانشاهلونون ،کردلرین نمایندهسی کیمی سیف قاض 
قلرین یئری بارهده مسأله ایله باغلی گنیش مذاکره آچیلدی .پیشهوری
سورولسون .دانیشی 
قلرین کرجده
فلری و دانیشی 
نین تکلی 
و مّلی حکومتین دیگر رهبرلری تهرا 
یلر .اونلرین
کئچیریلهجگی بارهده معلوماتی دنیایا اعلن ائتمهسینه تنقیدی یاناشد 
یلر ایسه
فکرینجه ،بو او دئمک ایدی کی ،تهران نئجه ایستهییر ائله ده اولجاق ،آذربایجانل 
نین قاباقجادان حاضرلدیغی قرارلری قبول ائتمگه مجبوردورلر .پیشهوری بو مسألهده
تهرا 
تلندیگینی بیلدیردی .او قید ائتدی کی ،قوام
تلریندن حّد 
فون حرک 
سفیر سادچیکو 
یلرین نفوذو ایله حسابلشماق ایستهمیر .هئچ اولماسا
کیمی سادچیکوف دا آذربایجانل 
قلر اوچون یئر سئچیلمهسی مسألهسینده قاباقجادان
نزاکت خاطرینه سفیر دانیشی 
ینین رأیینی سوروشمالی ایدی .پیشهوری دئدی کی ،هر شئی
تلر 
آذربایجان دموکرا 
فون
ینین سیاستیندن ایرهلی گلن ملحظهلرله ،سادچیکو 
تلر شورو 
آیدیندیر .دموکرا 
ملحظهلرینه اویغون حرکت ائتمهلیدیرلر ،لکن نه اوچون ائله ائدیلمهمهلیدیر کی،
نلر .بونا گؤره ده
ندان آسیلی وضعّیتده قالماسی 
یلر لپ باشلنغیجدان تهرا 
آذربایجانل 
قلر اوچون یئر سئچیلمهسینده بئله بیر سیاست یئریدهجگینی طلب
پیشهوری دانیشی 
تلر تهرانا
ندا آپاریلمالیدیر یا دا سون آندا دموکرا 
قلر یا آذربایجا 
کیمی قویدو کی ،دانیشی 
کلر .اگر قوام اؤز نمایندهلری ایله علقه
کلر ،هئچ بیر حالدا کرجه گئتمهیهج 
گئدهج 
ندا کئچیریلمهسی اونون
قلرین تهرا 
ساخلماق نّیتینه گؤره کرجی سئچیبسه ،اوندا دانیشی 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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شلره رهبرلیک ائتمهسینی داها دا آسانلشدیریر.
بلواسطه ای 
نل ایکینجی گؤروشو آوریلین  ۲۳ده ) ۳اردیبهشت(
ینین ایپکچیا 
سیدجعفر پیشهور 
ندا
قلرین تهرا 
سحر ساعت  ۹دا کئچیریلدی .بو گؤروش زمانی پیشهوری دانیشی 
ندا آپاریلماسی
قلرین تهرا 
کئچیریلمهسی حقده مّلی حکومتین قرارینی آچیقلدی .دانیشی 
یلدی و وعده وئردی کی ،بونو تلقرافل مرکزه
یلیقل قارش 
حقده قراری ایپکچیان راض 
ینین آذربایجان هیأتینه داخل ائدیلمهسی ایله
خبروئرهجک .سونرا او ،سیف قاض 
ماراقلندی .پیشهوری ایضاح ائتدی کی ،او ،کردلرین نمایندهسی کیمی کمسیونا داخل
یلشسین.
ائدیلیب .لکن ایپکچیان بیلدیردی کی ،قوام اونون نامزدلیگی ایله چتین راض 
ینین ترکیبینده تبریزین دینی دایرهلریندن
یلر کی ،نماینده هیأت 
یلیغا گلد 
فلر راض 
طر 
قلردا
نماینده سالینماسین .ایپکچیان چوخ تأکید ائتدی کی ،پیشهوری اؤزو دانیشی 
شوزیر بونون ممکن اولمادیغینی بیلدیردی .او قید ائتدی کی،
اشتراک ائتسین .لکن با 
یسی ایسه،
ینین ترکیبی حقده قراری وار ،ایکینج 
اّول ،فرقه و حکومتین نماینده هیأت 
ملر اونا طّیارهده اوچماغا اجازه وئرمیرلر .سونرا
یوکسک قان تضییقی اولدوغوندان حکی 
نین فکرینجه قوام
یلر .ایپکچیا 
فلر قوامین وضعّیتی حقده فکر مبادلهسی ائتد 
طر 
تلری
قلری پوزماقدا ماراقلی اولن آداملرین احاطهسیندهدیر و شاهل مناسب 
دانیشی 
ییه مصلحت گؤردو کی ،قوامل گؤروشسه یاخشی اولر .پیشهوری بو
پیسدیر .او ،پیشهور 
یلشدی و دئدی کی ،بو گؤروش تام گیزلی شرایطده آستارادا تشکیل اولونا
فله راض 
تکلی 
ندان کنارا چیخا بیلمز .اوندا پیشهوری علوه
بیلر .لکن ایپکچیان بیلدیردی کی ،قوام تهرا 
قلر آپارماق اوچون
ائتدی کی ،او اؤز اینانیلمیش آداملریندان کیمیسه منیمله دانیشی 
تبریزه گؤندرسین .ایپکچیان سؤز وئردی کی ،تهرانا گئدن کیمی بو بارهده قواما معلومات
ندا ایندیکی وضعّیتی
وئرهجک .او ،صحبتین سونوندا بیر داها قید ائتدی کی ،سیز آذربایجا 
۲
یسینیز.
ینین نفوذونو قورومال 
ساخلمالی و آذربایجان حکومت 
آوریلین  ۲۳ده ) ۳اردیبهشت( ایپکچیان ایکینجی دفعه تبریزدهکی نایب کنسول
ینین ترکیبی ایله باغلی اؤز
فله گؤروشدو .ایلک نوبهده او ،آذربایجان نماینده هیأت 
ییئ 
قل 
فکرینی سؤیلهدی ،صادق پادگان ،و سلمالله جاویده یاخشی مناسبت بسلهدیگینی،
یده اولدوغونو بیلدیردی .اونون
ینی تانیمادیغینی ،جهانشاهلو حقده منفی رأ 
دیلمقان 
ندا ائله ده یاخشی نفوذو یوخدور و قوامین دا اونا مناسبتی
فکرینجه ،جهانشاهلونون تهرا 
ینین
ینین آذربایجان نماینده هیأت 
یاخشی دگیل .ایپکچیان بیر داها پیشهور 
ینین
یلیگینی قید ائتدی .اونون سؤزونه گؤره ،قوام پیشهور 
ینین ضرور 
یاولماس 
یس 
باشچ 
ینین نماینده هیأتینه داخل
نفوذو و حرمتی ایله چوخ حسابلشیردی .سیف قاض 
ندا کردلرحقده صحبت اولماییب.
ائدیلمهسینه توخوناراق ایپکچیان بیلدیردی کی ،تهرا 
۱
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قوام کردلره ائله ده بؤیوک اهمّیت وئرمیر و بئله حساب ائدیر کی ،آذربایجان مسألهسی ح ّ
ل
یلر
ل اولوناجاقدیر ،بئله کی ،آذربایجانل 
اولوندوقدان سونرا کرد مسألهسی اؤز ـ اؤزونه ح ّ
قلر.
ندا قایدا یاراداجا 
ندا هم ده کردستا 
قلردان سونرا هم آذربایجا 
اؤزلری دانیشی 
نین دیگر
ینین ،ایرا 
ینین ساخلنماس 
ایپکچیان بیر داها مّلی قشونون  ،فدائی دستهلر 
یئرلرینده خدمت ائدن آذربایجانلی افسرلرین مّلی قوشونا گتیریلمهسی و بو قشونون
یلیگینی قید ائتدی .او ،بو
ینین ضرور 
ینین آذربایجان استاندارینا تابع ائدیلمهس 
فرماندهلیگ 
ینین دیگر عضولرینه ده تأثیر گؤسترهجگینی بیلدیردی و
مسألهده ایران نماینده هیأت 
دئدی» :دوغرودور ،قوام سلحلی قّوهلرین یئرلی حاکمّیته تابع ائدیلمهسی ایله
یلشماق
یلشمایاجاق ،لکن تهران نمایندهلری قرار قبول ائتسهلر ،او ،راض 
راض 
مجبوریتینده قالجاق .هم ده نظره آلماق لزمدیر کی ،قوامین اؤزونون دایاغا ،ارخهیا بؤیوک
یلر آراسیندا آختاریر .قوام تهران نمایندهلرینه
احتیاجی وار و او ،بو دایاغی آذربایجانل 
بؤیوک امید بسلهییر ،حّتی اونلرل سونونجو گؤروشده اؤز فکرینی بئله افاده ائتمیشدی:
یلشین ،لکن خواهش ائدیرم ،ائله ائتمهیین
یلرل راض 
»نئجه ایستهییرسینیز آذربایجانل 
یسیندا نفوذدان سالماغا
کی ،منه قارشی تبلیغات قالدیرماغا ،منی ایران اجتماعّیتی قارش 
۱
حاضراولن علیهدارلریمین الینه سلح دوشسون«.
ینین
بیر نئچه گونلوک مذاکرهدن سونرا تهرانا گئدهجک آذربایجان نماینده هیأت 
شوزیر سیدجعفر پیشهوری تهران مأموریتینه
کلر اولدو .با 
کلی 
ترکیبینده بعضی دگیشی 
ینین
رهبرلیک ائتمگی اؤز اوزهرینه گؤتوردو .آذربایجان دموکرات فرقهسی مرکزی کمیتهس 
ینین
یالعموم فریدون ابراهیمی ،مجلسین ریاست هیأت 
کاتبی صادق پادگان ،باش مدع 
یدن
شوزیرین معاونی دکتر جهانشاهلو ،کردلرین نمایندهسی سیف قاض 
عضوی دیلمقانی ،با 
ینین
یسی شاهین نماینده هیأت 
عبارت نماینده هیأتی تصویب ائدیلدی .اورمیه )رضائیه( وال 
کاتبی سئچیلدی .آرتیق آوریلین  7) ۲7اردیبهشت(ده تبریزه معلومات گلمیشدی کی،
یلنماسی اوچون جّدی حاضرلیق گؤرور.
ینین قارش 
تهران حکومتی آذربایجان نمایندهلر 
ینی تهران طّیاره میدانیندا نخست وزیرین معاونی مظفر فیروز
سیدجعفر پیشهور 
ینین تهلوکهسیزلیگینی تأمین ائتمک اوچون اللی نفر
یلمالی ایدی .نماینده هیأت 
قارش 
یلری آیریلمیشدی.
ژاندارم و چوخلو سایدا قرهیخه گئییملی پلیس ایشچ 
آیین  ۲۸ده ) ۸اردیبهشت( ماینده هیأتینی یول سالماغا گلن اون ِبئش مین تبریز
یسی طّیاره میدانینا توپلنمیشدی .طّیاره یول دوشمزدن اّول بؤیوک میتینق اولدو.
اهال 
یلر.
ینین دیگر عضولری چیخیش ائتد 
قده سیدجعفر پیشهوری و نماینده هیأت 
میتین 
ینین نمایندهسی ایپکچیان دا تهرانا
آذربایجان نماینده هیأتی ایله بیرلیکده ایران حکومت 
قلرین بیرینجی
فلر آراسیندا دانیشی 
یول دوشدو .آوریلین  ۲۹دا ) ۹اردیبهشت( طر 
مرحلهسی باشلندی .نه ایران طرفی اؤزونون  ۲۱آوریل )اّول اردیبهشت( ده اعلن ائتدیگی
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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ندا ایندیکی وضعّیتین ساخلنماسی و
 7ماّدهدن ،نه ده آذربایجان طرفی »آذربایجا 
شلنمهسینی طلب ائدن«
ملنمهسینی و گئن 
ندا محک 
ینین بوتون ایرا 
سلر 
دمکراسی اسا 
قلری
فلریندن گئری چکیلمهدی .ایکی هفته دوام ائدن تهران دانیشی 
 ۳۳ماّدهلیک تکلی 
ینین باشا چاتماسی دئمک
ندان چیخاریلماس 
ینین جنوبی آذربایجا 
نلر 
ایله شوروی قشو 
ینین اؤز قشونون و جنوبدان گئری چکمهسی،
اولر کی ،عین وقته تصادف ائتدی .شورو 
فلتدی .آذربایجان نمایندهلری تهرانا
ینین موضعینی ضعی 
شبههسیز کی ،آذربایجان طرف 
ینین
نلري نین چیخاریلماس 
یول دوشمزدن بیر گون اّول میرجعفرباقروف شوروی قشو 
وضعّیتی حّقینده استالینه مکتوبل معلومات گؤندرمیشدی .او ،آز اّول جنوبی آذربایجانا
ینین و دؤرد
ینین ۴۹ ،آغیر مسلسل دزگاه 
گؤندریلمیش  ۶۲توپون ۳۴۸5۴ ،توپ مرمیس 
نلردا
میلیون فشنگین گئری قایتاریلماسی بارهده گؤستریش وئردیگینی یازیردی .پارتیزا 
نلرین  ۳میلیون عدد فشنگین ضروری
للرین خمپارا آتا 
گلرین ،آفتامات و مسلس 
اولن تفن 
آندا استفاده ائدیلمهسی اوچون اونلردا قالدیغینی بیلدیریردی .عین زماندا ،میرجعفرباقروف
ییه
ینین شورو 
بیر داها خواهش ائدیردی کی ،آغیر وضعّیت یارانارسا ۲۲۰ ،دمکرات عایلهس 
نداکی کنسول
شلنمهسی ایله باغلی جنوبی آذربایجا 
ینین گئن 
شلر 
گتیریلمهسینه ،نفت ای 
ینین
ینین آزالماسینا ،تبریزده شوروی مریضخاناس 
ینین ستادلر 
و تجاری نمایندهلر 
ینین  ۱5نفره چاتدیریلماسینا ،شوروی
ینین ستادلر 
ساخلنماسینا ،تبریزده مدنّیت ائو 
ینین تبریزدهکی مدنّیت ائوینه
ینین مطبعهس 
قشونونون »وطن یولوندا« روزنامهس 
ینین
یدا حاضرلنان »آذربایجان« روزنامهس 
وئریلمهسینه ،جنوبی آذربایجان اوچون باک 
ینین شوروی اردوسو آدیندان تبریز
نشرینه دوام ائتدیریلمهسینه ،رادیو استانسیا آوادانلیغ 
ینینآذربایجان دموکرات فرقهسی مرکزی کمیتهسینه،
یسینه ،تریکوتاژ فابریک 
اهال 
۱
ینین ساخلنماسینا اعتراض ائدیلمهسین.
تبریزدهکی آذربایجان اورتا مکتب 
آوریلین سونونجو)اردیبهشتین بیرینجی( هفتهسیندن باشلیاراق  ۹مه )۱۹
اردیبهشت( غلبه گونونه قدر شوروی چوخ بؤیوک سرعتله جنوبی آذربایجانی ترک ائتدی.
ملری تشکیل ائدیلیردی .اردبیل ،مراغا ،رضائیه،
ترک ائدیلن شهرلرده اهالی ایله وداع مراس 
ینین  5ده
ملر چوخ طنطنهلی کئچمیشدی .مه آی 
خوی ،زنجان و دیگر شهرلرده بئله مراس 
) ۱5اردیبهشت( تبریزده کئچیریلن سونونجو وداع مراسمینده یوز مین آدامین اشتراک
تلر شوروی اردوسونون چیخماسی
ائتدیگی گؤرسهدیلیردی .تبریزدهکی دیپلماتیک هیأ 
نداکی آمریکا کنسولو روسو
یلر .آذربایجا 
ایله علقهدار کئچیریلن تدبیرلرده اشتراک ائدیرد 
ینین چیخماسی ایله باغلی یازیردی» :غفلتًا  ۲۲آوریلدن )۲
نلر 
شوروی قشو 
کلری شمال دوغرو حرکته
نلری ،تان 
اردیبهشت( باشلیاراق شوروی نظامی ماشی 
قلیک نامینه قید
باشلدی 5 .مه ده ) ۱5اردیبهشت( حّتی تبریز ده بوشالدیلدی .لکن دقی 
ائتمک لزمدیر کی ،تخلیه ،سؤز وئریلدیگی کیمی ۶ ،مه ده ) ۱۶اردیبهشت( باشا
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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نلرده آمریکا مطبوعاتی »روسیهنین گئری چکیلمهسی«نی بایرام
چاتمادی« ۱.همین گو 
کیمی قید ائدیردی .عین زماندا ،مطبوعات صفحهلرینده بئله بیر احتمال وار ایدی کی،
ل اولوندو« کیمی سهو بیر فکره قاپیل بیلر.
آمریکا اجتماعّیتی »ایران مسألهسی تامامیله ح ّ
نین شمالینی
تایم مجلهسی یازیردی » :آچیق فاکت بو دور کی ،روسیه هئچ بیر زمان ایرا 
ندا روسیهنین
معمالی شکیلده اشغال ائتمک ایستهمهمیشدیر .اونون ایستهدیگی  (۱تهرا 
ینین چاتماسی
یلیاجاق بیر حکومتین اولماسی؛  (۲ایران نفتینه ال 
بلرینی قارش 
طل 
اولموشدور .روس ـ ایران سازشینده قوام محض بونلرین تأمین ائدیلهجگینه اشاره
۲
ائتمیشدی«.
شوروی قشونونون سیرالریندا افسر و سربازلر ،سوسیال ـ سیاسی ،اقتصادی ،مدنی،
یلری و
نظامی تدبیرلرله باغلی جنوبا گؤندریلمیش شوروی آذربایجانی سیاسی ایشچ 
یلر .اونلر شهر و
سی ایله جنوبی آذربایجانی ترک ائدیرد 
یلری بؤیوک تأسف ح ّ
ضیال 
ییه
کلری »گئتمهیین ،هارا گئدیرسینیز؟«» ،ن 
کندلردن کئچدیکجه دوغما دیلده ائشیتدی 
کله گؤروشنه قدر« سؤزلرینی
بیزی قویوب گئدیرسینیز؟«» ،بیزی اونوتمایین«» ،تئزلی 
یلییب» ،اوزاغا گئتمیریک«» ،آرازین او تایینداییق« دئدیکده
اورهک آغریسی ایله قارش 
یلر .شوروی آذربایجانی
»گؤروم آرازی دیبیندن قوروسون!« غملی نداسینی ائشیدیرد 
کلری آیریلیق دردینی جنوب اوچون نشراولونان
کلرینده گتیردی 
ینین اوره 
یلر 
ضیال 
یسی رسول رضا بئله افاده ائدیردی» :بیز
ینین مسئول یازیچ 
»آذربایجان» روزنامهس 
جلری آغ پالتارینی
ملر چاخیردی .بادام آغا 
سندن آیریلندا یانیق داغین اوستونده ایلدیری 
للری داغلری بزهمیشدی .گؤزهل
سله عوض ائتمیشدی .چهرهئی شافتالی گ 
یاشیل اطل 
یلرین
دوست ،من سنی تبریزین باهارینا تاپشیردیم .من سنی دسته ـ دسته کئچن فدائ 
ینین
نغمهسینی دینلهین گؤردوم .سن دالغین ایدین .بلکه ده بو ،آیریلیق آخشام 
س ایدی .گؤزهل دوست ،من سنی یالقیز قویوب گلمهدیم .من
بلیگیندن دوغان بیر ح ّ
غری 
قلرینه تاپشیردیم .بیز بوتون جنوبی سنینله
ینین شف 
سنی ایلیق بیر مه )اردیبهشت( سحر 
برابر گزدیک .تبریزین باشی اوزهرینده تاریخین قاراوولی کیمی دوران قّلـهیه باخدیق .ارک
قالسینا باخدیق .بوتون تبریزی بیر ده یئنیدن سئیر ائتدیک .سن گؤزلریوی گؤزلریمه
دیکهرک ندنسه بیر آز جّدی ،بیر آز شوخ ادا ایله »سیز آغلیانا اوخشامیرسینیز ،سیز دائما
گولورسونوز« ،ـ دئدین و گؤزلریوین یاشینی سیلدین .گؤزهل دوست ،منیم قهقهلریمین
شلریمی
ملریمین اؤرتدوگو گؤز یا 
س 
قلریمی ،تب ّ
ارخهسیندا گیزلنن هیچقیری 
گؤرمهدینمی؟
سلنن یاشی قوجا ،قلبی جوان
من آنجاق سندن دگیل ،کوچهلرینده سحر نغمهلری س 
تبریزدن دگیل ،مونس خاطرهلریمین یوواسیندان آیریلدیم .سن منه بیر حسرت یادگار
وئردین کی ،اونو قلبیمده ساخلییرام .من خاطرهلریمی ظریف ،بلور بیر گل قابی کیمی
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ینین ایشیقلی
احتیاطل ،بوتون وارلیغیم ،قلبیم ،روحوم تیترهیهرک وطنه گتیردیم .من باک 
گئجهلرینده سنی ـ تبریزی خاطرلییرام .گؤزهل دوست ،من ایندی بو خاطرهلرین ملل و
غرور دوغوران رایحهلری ایله یاشاییرام.
نلری سولمامیشدیر .منیم املیم ،آرزوم،
گؤزهل دوست ،منیم قلبیمدهکی امید فیدا 
قلرینا ایشیق وئریر.
نادینج بیر اوشاق کیمی دایما چیرپینان قلبیم بو امیدیمین کؤرپه یارپا 
گؤزهل دوست ،یادیندامی گؤزلریمه باخاراق مندن سوروشدون» :بیر ده
گؤروشهجهییکمی؟« من سنه جواب وئردیم» :گؤر تبریزین نه گؤزهل باهاری وار«.
یلر،
شلر دا یوواسینا دؤنموشدو .گؤزهل دوست ،بیز یئنه گؤروشهجهییک .قوی آ 
قارانقو 
خلره مثال
للر بیزیم عزمیمیزین قاباغیندا قوجالسین .قوی عشقیمیزین قدرتی تاری 
ای 
اولسون.
من سندن گوله ـ گوله آیریلدیم .من بو آیریلیغین ابدیتینه اینانسایدیم ،سندن
شلرینی سن گؤرمهدین .من اونلری سندن
آیریلمازدیم .منیم قلبیمه آخان گؤز یا 
شلرینی گؤرسئیدین بلکه ده امیدیوی ایتیرهر ،بیزیم
گیزلتدیم .سن بو گؤز یا 
آیریلیغیمیزین ابدیتینه ایناناردین.
گؤزهل دوست ،من اولدوز گؤزلریوین ایشیغی ایله روحوما چؤکن قرانلیغی بوغدوم .من
شلریمین حرارتیندن ایسیندین .سن منی اونودا
سنی اونودا بیلرممی؟ سن منیم گولو 
ملر
بیلرسنمی؟ بیز حزین بیر باهار آخشامی آیریلدیق .یقین داغین اوستونده ایلدیری 
ینین
شاخیردی .هر یئر یاشیل اطلسه بورونموشدو .سن دالغین ـ دالغین فدائی دستهلر 
سلری تبریزین هر طرفیندن گلیردی .ائله بیل داغلر
نغمهسینی دینلهییردین .بو نغمه س 
نلر اوخویوردولر:
قایالر دا او قدرتلی نغمهنین سؤزلرینی تکرار ائدیردی .فیدا 
۱
»همیشهلیک یاشا آذربایجان«.
ینین چیخماسی باشا چاتان گون ـ مهین  ۸ده ) ۱۸اردیبهشت(
نلر 
شوروی قشو 
کلرینده
ینین قراری ایله بوتون فرقه اؤزه 
آذربایجان دموکرات فرقهسی مرکزی کمیتهس 
ینین
قلردا مّلی حکومتین و دمکرات فرقهس 
قلر کئچیریلدی .بو ییغینجا 
ییغینجا 
ینین رهبرلری »حاضرکی وضعّیت حّقینده« معروضه ایله
نلر 
لیدرلری ،ماحال و شهر اورقا 
ندا آپاریلن
یلر .شوروی قشونونون چیخماسیندان سونراکی وضعّیت ،تهرا 
چیخیش ائتد 
کلرینده مذاکره ائدیلدی.
قلر و سایره ایلک فرقه اؤزه 
دانیشی 
ینین باشا چاتماسی ایله باغلی
ندان چیخماس 
ینین جنوبی آذربایجا 
نلر 
شوروی قشو 
یلر و بوتون دمکراتیک دایرهلر
یلر ،فعلهلر ،ضیال 
میرجعفرباقروف استالینه یازیردی» :کندل 
ینین بو
فلرینی بیلدیریرلر .اهال 
ندان چیخماسینا آچیق تأس 
ینین ایرا 
نلر 
شوروی قشو 
ندا دمکراتیک حرکاتین سونراکی طالعیندن چوخ ناراحاتدیر .شوروی
طبقهسی آذربایجا 
ینین چیخارماق تدبیری ارتجاعی دایرهلرده ،انگلیس پرست قّوهلرده تامامیله عکس
حکومت 
ییه تضییقی ،انگلیس ـ
سین شورو 
العمل دوغورموشدور .بو آددیمی اونلر آمریکا و انگلی 
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نلرین چیخماسی ارتجاعین
ینین غلبهسی کیمی تبلیغ ائدیرلر .بیزیم قشو 
آمریکا سیاست 
ینین محو
ندا مّلی ـ آزادلیق حرکاتی رهبرلر 
تلرین و آذربایجا 
دمکراتیک تشکیل 
ینین  ۲۲سینده )۲
ائدیلمهسینه امیدینی آرتیرمیشدیر« .۱.تایم مجلهسی آوریل آی 
نداکی روس الهاملی
اردیبهشت( چیخان  ۱۶نجی ساییندا یازیردی» :تهران آذربایجا 
نلری اؤز داخلی مسألهسینه چئویرمک اوچون روسیهنین دستگینه احتیاج دویوردو.
عصیا 
نین هر طرفینی بورویوردو .قیزیل اردو گئری چکیلدیکدن سونرا ،ساغ
مسألهلر ایرا 
بلری احمدقوامین حکومتینی هله ده شوروی
یلر و ایری تورپاق صاح 
گؤروشلو سیاستچ 
طرفداری کیمی گؤرور و اونا قارشی عکس موضعده دوروردولر .خزر ساحلیندهکی
یلر .خراسانداکی
یلره هجوم ائدیرد 
ندا سلحلی باندلر سول گؤروشلو فعله و کندل 
مازندرا 
تلری لغو
ینین بیر نسل اّول حیاتا کئچیردیگی اصلحا 
تلر رضاشاه پهلو 
فوندامانتالیس 
یلر .اونلرین اساس مقصدلریندن بیری
تلره قارشی تشکیلتلنیرد 
ائتمک اوچون کمونیس 
یلر اوچون سققلی گئری گتیرمک ایدی.
نلر اوچون چادرانی ،کیش 
ده قادی 
للردا گؤرسهدیلیردی
للوغونون توپلدیغی مخفی ماتریا 
تبریزدهکی شوروی کنسو 
یلرین امری
ندان آمریکال 
سلر آذربایجا 
کی ،اهالی آراسیندا گئدن سؤز ـ صحبته گؤره ،رو 
بلر ،ایندی
سلر آذربایجان حکومتینه چوخلو سلح وئری 
ایله چیخیرلر .باخمایاراق کی رو 
حلری گئری آلماق مجبوریتیندهدیرلر .چوخلو روس افسرلری کی ،آخوندزاده،
اونلر بو سل 
یسی ایله آذربایجان قشونون دا خدمت ائدیرلر .ایندی اونلر
مزاده ،لطیفزاده سجّل 
ابراهی 
آذربایجانی ترک ائتمک مجبوریتیندهدیرلر.
علر احمد قوامین شرفینه
ینین چیخماسی ایله باغلی کهنه مرتج 
نلر 
شوروی قشو 
تلرین بیرینده
یلر .مشهور تاجر محمدرضا انتظاری بو ضیاف 
تلر تشکیل ائدیرد 
ضیاف 
للی سیاستی ایله شوروی کیمی بؤیوک بیر دولتین رهبرلرینی
دئییردی» :قوام اؤز عق 
ینین ده عهدهسیندن گلهجک.
تله پیشهور 
آلدادا بیلدی ،همین قوام عین موفقی 
شلر آسان
ندان چیخسین .سونراکی ای 
سلر آذربایجا 
باشلیجاسی او دور کی ،رو 
تلرده اشتراک ائدن دکتر بارات آدلی بیریسی ایسه قید ائدیردی
گئدهجک« .همین ضیاف 
کی ،من بیر ایرانلی کیمی قوامل فخر ائدیرم .او اؤز سیاستی ایله ایرانی خلص ائتدی.
ندان بیر دفعهلیک
سلر ایرا 
قلردا ایران غالب گلدی .قوامین حسابینا رو 
سلرل دانیشی 
رو 
نلری پوزولدو .نفت شرکتینه گلدیکده ایسه،
ندا بوتون پل 
یلر .اونلرین آذربایجا 
چیخد 
یلرین
ل ائدیلهجکدیر .قافقازل 
سده ح ّ
قلر .بو مسأله هله مجل 
سلر بوندا دا اودوزاجا 
رو 
یلشمایاجاق ،او ،هئچ وقت آذربایجان
کلری ایله قوام راض 
ندا تؤرهتدی 
آذربایجا 
بلرینی قبول ائتمهیهجک .یاخین گلهجکده پیشهوری حکومتی یوخ
ینین طل 
نمایندهلر 
ینی ائله فورمدا اوددو کی ،هئچ چرچیل ده بونو ائده بیلمزدی.
اولجاق .گؤرورسونوز ،شورو 
۲
ینی ده بو سیاستله اوداجاقدیر«.
او ،پیشهور 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ۱۱۲ورق ۱۰۰ .ـ . ۱۰۲
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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قلری هله باشا چاتمامیشدی .ایستر
ندان چیخاندا تهران دانیشی 
شوروی آذربایجا 
نداکی نمایندهلری
تلرین تهرا 
آذربایجان ،ایستر ایران اجتماعّیتی ،ایسترسه ده بؤیوک دول 
یلر .آمریکا
تله ایزلهییرد 
قلری دّق 
احمدقوام ایله جعفر پیشهوری آراسیندا گئدن دانیشی 
نداکی حادثهلره بؤیوک اهمّیت وئردیگیندن آوریل )اردیبهشت( آییندا دیپلماتیک
ایرا 
ینین یاخین شرق و آفریکا
ینین یئرینه خارجه وزیرلیگ 
خدمتی باشا چاتمیش میوِر 
نی تهرانا
کلی دیپلمات جورج آِلئ 
ادارهسی دیرکتورونون معاونی ،گنج ،گوجلو ،و گلهج 
ینین اجراسینا مهین  ۱۱ده )۲۱
یئنی سفیر تعیین ائتمیشدی .او ،اؤز یئنی وظیفهس 
فلمکده اولن موضعینی قورویوب
اردیبهشت( باشلدی .آمریکانین اورتا شرقده ضعی 
نین اوزهرینه دوشموشدو .محاربه دؤرونده اورتا شرقه آمریکا
ساخلماق جورج آِلئ 
تلردان عبارت کیچیک بیر قروپ
ینین آرتماسی ایله باغلی معلوماتلی دیپلما 
مداخلهس 
للرده یاخین شرق
یلریندن بیری ایدی .او ،سون ای 
یارادیلمیشدی .آلئن اونلرین آن قابلّیتل 
ینین
نون رهبرلیگی آلتیندا ایشلهمیشدی.آلئن شوروی مقصدلر 
بؤلومونده لوی هندرسو 
ینین سؤیلهدیگی
قلرینا تهلوکه تشکیل ائتدیگی بارهده رئیس 
آمریکانین اورتا شرقدهکی مارا 
تین مارس اجلسیندا اونو خارجه وزیری
فکرلره شریک ایدی .هندرسون شورای امنّی 
سین
بیرنسه کؤمکچی تعیین ائتمکله آلئنه اولن اعتمادینی نمایش ائتدیرمیشدی .بیرن 
نداکی سفارته
ینین استفاده ائتمهسی نتیجهسینده آلئن تهرا 
بوتون امکان و انرژیس 
رهبرلیک ائتمک اوچون ان مناسب آدام کیمی میدانا چیخمیشدی ۱.آوریلین سونو ـ مهین
نداکی آمریکا دیپلماتیک هیأتین فّعالیتینه
تین اورتالریندا( ایرا 
للرینده )اردیبهش 
اّو 
موقتی اولراق سفارتین مشاوری بورد رهبرلیک ائدیردی .ائله قوام ایله پیشهوری
تلری خارجه وزیرینه و وزارته همین
قلرین گئدیشی بارهده معلوما 
آراسینداکی دانیشی 
نلرده بورد گؤندریردی.
گو 
قلردا آذربایجان نمایندهلری تکلیف ائدیردی کی۱۹۴5 ،
ندا باشلنان دانیشی 
تهرا 
ندا یارانمیش حرکات مترّقی،
نجی ایل سپتامبرین  ۳دن ) ۱۲شهریور  (۱۳۲۴آذربایجا 
ینین ضامنی اولن بیر حرکت کیمی تانینسین.
نین حقیقی استقللیت 
دمکراتیک و ایرا 
نلردان
فلرینده دئییلیردی» :آذربایجان ۳نجو و ۴نجو استا 
ینین تکلی 
آذربایجان نمایندهلر 
تلریندن عبارت اولراق معّین بیر اراضی واحدی صورتینده مختار
و خمسه )زنجان( ولی 
نین ترکیبیندهدیر ،مرکزی ایسه تبریز شهریدیر« .لکن
)اوتونوم( حکومت آدی ایله ایرا 
مذاکرهلردن سونرا قوامالسلطنه حکومتی اؤزونون  7ماّدهدن عبارت بیاننامهسیندن کنارا
ینین بو بیاننامهسی مّلی حرکات نتیجهسینده
چیخماماغی قرارا آلدی .ایران حکومت 
تلری احاطه
ندا یارانمیش خلق حاکمّیتینی محدودلشدیریر و دمکراتیک اصلحا 
آذربایجا 
۲
فلرینی مذاکره
ینین تکلی 
ائتمیردی .مهین  ۴ده ) ۱۴اردیبهشت( آذربایجان نمایندهلر 
سیاهه  ۸۹اشاره  ۱۱۴ورق ۱5۶ .ـ . ۱57
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ینین یارادیلماسی و فّعالیتی .ص. ۱۳۰ .
ماذر .آذربایجان دموکرات فرقهس 
 ۲ـ باخین :چش 
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ینین ممکنسوزلوگو قرارینا گلمیشدی.
ائدن حکومت کابینهسی بونلرین قبول ائدیلمهس 
یسی ،صنایع و تجارت وزیری سپهرین اطلعات روزنامهسینه
ینین باشچ 
ایران نماینده هیأت 
مهین  ۶سیندا ) ۱۶اردیبهشت( وضعّیتین یاخشیلشاجاغی و یاخین  ۲ـ  ۳گونده
مسألهنین تنظیم اولوناجاغی حقده اوپتیمیست روحلو مصاحبه وئرمهسینه باخمایاراق،
قلر ائله ده هامار گئتمیردی .رهبر ،ظفر ،ایران ما ،نجات ایران ،بشر ،استقلل،
دانیشی 
فرمان ،داد و دیگرلری آذربایجان نمایندهلرینی مدافعه ائدیر ،تئز ـ تئز اؤز صفحهلرینده
قلرین ایلکین مرحلهسینده بو مطبوعات
یلر .دانیشی 
للرینی وئریرد 
ینین شکی 
پیشهور 
نلری نخست وزیر قواما عنوانلنمیش دؤرد طلب قویموشدولر .اورادا دئییلیردی:
اورقا 
یلیک رفرمی ساخلنمالی و
ندا حیاتا کئچیریلمیش رفرملر ،او جملهدن اکینچ 
»آذربایجا 
یدیر .دولت آپاراتیندا ،آرتش و ژاندارمادا تمیزلمه آپاریلمالی،
بوتون ایرانا یاییلمال 
یلر ،او جملهدن آمریکا سرهنگی شوارتسکوف تعجیلی
ژاندارماداکی خارجی مصلحتچ 
اولراق ایشدن آزاد ائدیلمهلی؛ آذربایجان قوشونو و اونون حاضرکی فرماندهلیک هیأتی
ینین تعیین ائدیلمهسی حقوقو
تانینمالی؛ آرتشین و ژاندارمین فرماندهلیک هیأت 
۱
یلرین اؤزلرینه وئریلمهلیدیر«.
آذربایجانل 
بونون عکسینه اولراق خبر ،کوشش ،آتش ،میهن ،تهران مصور ،کسرا ،جدال کیمی
طلرین ،عمومّیتله ،پیشهوری و دیگر آذربایجان
ساغ روزنامهلر نه اینکی هر هانسی شر 
یلر .اونلر دا قواما
یلر وئریرد 
قلر آپارماغین علیهینه یاز 
نمایندهلری ایله دانیشی 
تلرینه
نین دیگر ایال 
یلر :آذربایجانا و ایرا 
یلشدیریرد 
بلری بئله عموم 
قلری طل 
عنوانلدی 
ینین و خصوصی
یئرلی اؤزونواداره حقوقونون وئریلمهسیندن امتناع ائدیلسین؛ اسلم دین 
یلیک رفرملر
نداکی اکینچ 
نلرینا ضّد اولدوغونا گؤره آذربایجا 
مالکیتین مقدس قانو 
ینین
ینین دمکراتیک حرکات 
لغوائدیلمهلیدیر؛  ۲۲آوریل ) ۲اردیبهشت( بیانات 
یلرینا و آذربایجان دمکراتیک خادملرینه توخونولمازلیق وعد ائدن  ۶نجی بند لغو
اشتراکچ 
نلر
شلرینا قارشی عصیان ائد 
ائدیلمهلی ،قانونو پوزان و قانونا و اؤز قاردا 
یلر؛ بیاننامهنین آذربایجان دیلی حّقینده اولن  ۳نجو بندی
جزالندیرمالید 
لغوائدیلمهلیدیر؛ تخلیه ائتمیش شوروی قوشونو یئرینه آذربایجانا تعجیلی اولراق ایران
آرتشی گؤندریلمهلیدیر« .آتش روزنامهسی  ۴مه ) ۱۴اردیبهشت( ساییندا یازیردی:
»نخست وزیر آذربایجان دیلی مسألهسینده چوخ بؤیوک گذشته گئتمیشدیر .ایندی خلق
ینی بو دیارا والی تعیین ائتمکله آذربایجانا داها بؤیوک
احتیاط ائدیر کی بو دفعه او ،پیشهور 
تلر
هدیه وئرسین« .مهر ایران ایسه بئله حساب ائدیردی کی ،مذاکره ائدیلن مقاوله حکوم 
۲
نین اراضی بوتؤولوگو ایله بیر آرایا سیغمیر.
آراسی خصلت داشیییر و بو دا ایرا 
تین اورتالریندا(
للرینده )اردیبهش 
قلرین گئدیشی ایله باغلی قوام مهین اّو 
دانیشی 
.۳۶
.۴۱
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شلردن هلهلیک هئچ بیر نتیجه
آمریکا سفارتینه بیلدیردی کی ،پیشهوری ایله گؤرو 
ییه بیلدیریب کی،
آلینماییب .آذربایجان نمایندهلری ایله سونونجو گؤروشده قوام پیشهور 
یلیغا گلمهنین اساسی کیمی اعلن اولونان  7ماّدهلی بیاننامهدن او ،هئچ
نل راض 
آذربایجا 
جور کنارا چیخا بیلمز .مهین  7ده ) ۱7اردیبهشت( قوام بو فکری یانینا دعوت ائتدیگی
سفیر سادچیکوفا دا بیلدیرمیشدی .او قید ائتمیشدی کی ،اگر آذربایجان نماینده هیأتی
قلردا بیر ترّقی الده ائدیلمهسه ،استعفا وئرمهلی اولجاق .سادچیکوف ایسه
ایله دانیش 
قوامین استعفا وئرمهیهجگینه امید بسلهدیگینی ،اونون بو مسألهنین حّلی یولوندا ایلک و
ملر آتان اوستا سیاستچی اولدوغونو سؤیلهمیشدی .او دئدی» :یئنی نخست
ساس آددی 
حّ
یدورما سیاستی یئریده
وزیر اونون باشلدیغی سیاستی دوام ائتدیرمهییب ،سلحلی قارش 
نالملل مناقشه« اوچون صحنهیه چئوریلر« .قوام
بیلر و بونون نتیجهسینده ایران »بی 
ینین »وطنداش محاربهسی« یئرینه
یلرا خبروئردی کی ،شوروی سفیر 
درحال آمریکال 
نالملل مناقشه« افادهسینی ایشلتمهسینه باخمایاراق ،من بونو جّدی قبول ائتمیرم.
»بی 
نله ایلک گؤروشده قوام چوخ
تهرانا یئنی یئتیشمیش آمریکا سفیری جورج آلئ 
کلری پیشهوری ایله اولن
نلی 
اطمینانل سؤیلهدی کی ،اونون شاهل اولن چتی 
یلیق الده ائتمگه چوخ
کلردن داها چوخدور .او دئدی کی ،پیشهوری ایله راض 
نلی 
چتی 
ندان تبریزه بیر باشا والی تعیین ائدیلمهسی و
یاخینلشمیشدیر و قید ائتدی کی ،تهرا 
ینین آذربایجان
ینین ایران آرتشیندن نامزد گؤسترهجگی ِبئش افسردن بیر 
پیشهور 
یلیغا گلمهنین اساسینی تشکیل ائده بیلر.
ینین فرماندهی تعیین ائدیلمهسی راض 
نلر 
قشو 
ینین تأسیس
نین باش مالّیه مدیری وظیفهس 
مالّیه مسألهلرینه گلینجه ،پیشهوری آذربایجا 
ائدیلمهسینده اصرار ائدیر ،قوام ایسه بو منصبی آیری جور تنظیم ائدیلمهسینی ممکن
فلره اعتراض ائدیر و درحال
ساییردی .نخست وزیر آمریکا سفیرینه دئدی کی ،شاه بو تکلی 
ینین تبریز،
ینین ) 5ـ  ۶مین سرباز( گؤندریلیب بیر 
ینین اوچ تیپ 
آذربایجانا ایران آرتش 
لده یئرلشدیریلمهسینه اصرار ائدیر .ایران آرتشیندهکی
ینین ده اردبی 
ینین رضاییه ،بیر 
بیر 
نلرین قارشی طرفه کئچمه
ناراضی سربازلرین و آذربایجان رژیمینه رغبت بسلهی 
احتمالیندان قورخان قوام ،بئله بیر عملین اوغورسوزلوقل نتیجهلندیگینیدن امین ایدی.
آذربایجان قشونونون گوجلو اولدوغوندان احتیاط ائدن قوام قورخوردو کی ،ایران آرتشی
مغلوب اول .او ،آمریکا سفیرینی ایناندیرماغا چالیشیردی کی ،وضعّیتدن ان یاخشی
قلر واسطهسیله صلح یولو ایله آذربایجانی قایتارماقدیر .شاه ایسه
چیخیش یولو دانیشی 
عالی باش فرمانده کیمی بو بؤلگهنین زورل اشغال ائدیلمهسینده تأکید ائدیردی .قوام جورج
نلردا شاهله اولجاق گؤروشونده اونا یاخشی بیر
آلئن دن خواهش ائتدی کی ،بو یاخی 
نین
قلرین ایرا 
مصلحت وئرسین .سونرا آلئن تهران ایله تبریز آراسیندا آپاریلن دانیشی 
داخلی ایشی اولوب ـ اولمادیغی حقده سوروشاندا قوام قید ائتدی کی ،بو ،بیر داخلی مسأله
یلشماسینا دستک وئرمهسینه باخمایاراق ،اگر
سلرین ایکی طرفین ده راض 
دگیل .رو 
سلر آذربایجانا کؤمک ائدرلر.
مسأله سلحلی قارشی دورمایا گلیب چیخارسا ،رو 
۳۶۲

تلرینده قالن سلحلی روس شخصی
نین شمال ایال 
قلرین گئدیشینده آلئن ایرا 
دانیشی 
نلشدیرمک ممکن
ینین سایی ایله ماراقلندی .قوام دئدی کی ،اونلرین سایینی معّی 
اهالیس 
ندا چوخ اولماسیندان ،دیگر
صلرین آذربایجا 
دگیلدیر .آنجاق علوه ائتدی کی ،بئله شخ 
صلر یاخشی
دؤرد ایالتده ایسه اولماماسیندان امیندیر .او قید ائتدی کی ،بو شخ 
سلر گئدرکن
یلر واونلر »سیراوی آداملر« اولماییب »افسرلر«دیر .رو 
سلحلنمیشد 
حلری
بلر وگولهرک علوه ائتدی کی ،سل 
تلرینی دا اؤزلری ایله آپاری 
سلح سورسا 
جلری یوخدور ،چونکی آذربایجانی چوخدان یاخشیجا
قویوب گئتمگه احتیا 
۱
یلر.
سلحلندیرمیشد 
قلری بارهده خارجه
مهین  ۱۱ده ) ۲۱اردیبهشت( آمریکا سفیری آلئن تهران دانیشی 
وزیرینه ایلک رسمی راپورتونو گؤندردی .او یازیردی» :پیشهوری و آذربایجان هیأتی هله
قلردا بیر ترّقی اولوب ـ اولمادیغی بارهده بیر شئی
ده بورادادیر ،لکن قوام دانیشی 
تله ،شاهین سیاستی قوامین سیاستیندن داها چوخ قان تؤکولمهسینه
سؤیلهمهدی .عمومی 
تلشدیریجی موضعده دورماسی آذربایجان
للیدیر .لکن قوامین آذربایجانا قارشی ساک 
می 
قشونونون دواملی موجودلوغو ایله نتیجهلنه بیلر .قوام فکرلشیر کی ،دینج مداخله یولو ایله
تهران حکومتی بو قشون اوزهرینده نظارتی یاواش ـ یاواش اله آل بیلر .شاه ایسه داها سرت
یدیر .اول بیلسین کی ،اگر قوام آذربایجان هیأتی ایله
و بیرباشا متدلرین طرفدار 
قلرین ثمرهسیزلیگینه اینانارسا ،شاهین موضعینه یاخینلشار اگر او بئله ائدرسه،
دانیشی 
شوروی بیرباشا و یا دولیی اولراق آذربایجانی دستکلهیهجک و گمان ائدیرم ،بو دفعه ایران
۲
شورای امنّیته شوروی حّقینده یئنی بیر شکایتله مراجعه ائدهجکدیر«.
کلری ۱5
ینین ایرهلی سوردو 
مهین  ۱۰دا ) ۲۰اردیبهشت( آذربایجان نمایندهلر 
قلرین گئدیشینی چتینلشدیردی .ایران
ماّدهدن عبارت یئنی سازش لیحهسی دانیشی 
ینین ممکنسوزلوگونو بیر معنالی فورمدا بیلدیردی .آز
طرفی بو لیحهنین قبول ائدیلمهس 
نین لیدری
سونرا آمریکادا چیخان هفتهلیک تایم مجلهسی یازیردی» :اؤتن هفته آذربایجا 
بلرین
ینین بیردن ـ بیره تهران حکومتینه قارشی ایرهلی سوردوگو طل 
جعفر پیشهور 
سلرین حمایه ائتدیگی »آذربایجان ایالت
آرتیرماسی ایله ،تهران حکومتی ایله رو 
سلر طرفیندن قورولموش اولن
قلر کسیلدی .اونون رو 
حکومتی« آراسینداکی دانیشس 
۳
تبریز رادیوسو دئدی کی» :بیز دؤیوشمگه حاضریق« .ائله بو ساییندا تایم سیدجعفر
ینین ارخهسیندا اوتوران فورمدا بیر عکسینی
ینین نظامی گئییمده ،ماشین 
پیشهور 
ینین تحلیلی
للر 
ینین و مطبوعات ماتریا 
شلر 
وئرمیشدی .سیاسی دایرهلرین گؤرو 
ینین جنوبی آذربایجانا مناسبتینی
یلر شورو 
گؤرسهدیر کی ،ایندی آرتیق آمریکال 
یلر  .اونلر سویوق محاربهنین ایلک آکوردلری وورولموش
اولدوغوندان آرتیق شیشیردیرد 
یلر .عین
ینین بئله آسانلیقل چیخماسینی تصورائده بیلمیرد 
ندان شورو 
جنوبی آذربایجا 
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کله قرار وئرمهلی
ندا یئنی فّعالیته باشلیان آلئن قوامل نه ائدهجگینه تئزلی 
زماندا ،تهرا 
تلری قبول
ییه وئردیگی گذش 
ایدی .اّولکی سفیر میوِری قوامین سولچولرا و یا شورو 
ائتمهلی اولموشدو .اؤنجه آلئن ده اؤز سَلفی کیمی دؤزوملو موضعده دورماق ایستهییردی.
آنجاق قوامین بریتانیا طرفدارلرینی حبس ائتمهسی آلئنی بو قرارا سوق ائتدی کی ،نخست
نین،
وزیری اؤز سولچو کورسوندان چکیندیرسین ۴.بونونل یاناشی ،تهرانا یئنی گلن آلئ 
ینین مّلی حکومت لیدرلری ایله شوروی
عمومیتله آمریکا و بریتانیا سیاسی دایرهلر 
یلشماماسی ،شوروی
ینین چوخ مسألهلرله راض 
تلردن ،پیشهور 
آراسیندا یارانمیش ضدّی 
فون استالینه گؤندردیگی
سیاستینه اعتمادینی ایتیرمهسی بارهده میرجعفرباقرو 
فل آپاریلن
بلریندان ،تبریزدهکی باکی اوچلوگو ایله ،جلفادا میرجعفرباقرو 
مکتو 
تلری یوخ ایدی .ایندی
ینین درینلشمهسیندن یئترلی معلوما 
قلردا فکرآیریلیغ 
دانیشی 
شوروی نه اینکی جنوبی آذربایجانی مدافعه ائتمک فکریندن داشینمیشدی ،حّتی اّول
وئردیگی سلح و زرهلی ادواتی گئری داشیماغا باشلمیشدی.
ندا یئریتدیگی کؤنولسوز سیاستین
ینین جنوبی آذربایجا 
اصلینده ،هله کی شورو 
بلری آچیق سؤیلهمهسی،
ینین بیر سیرا مطل 
یسی سیدجعفر پیشهور 
اساس علقهلندیریج 
ینین خاطرلتماسی ،شوروی سیاستینه آرتیق اینانمادیغینی ،شوروی
گیلن حادثهلر 
ینین اونلری آلداتدیغینی آچیق متنله دئمهسی استالینی بیرقدر ناراحات
رهبرلر 
ندان چیخاریلماسی سونا چاتاندا ـ مهین  ۸ده
ینین آذربایجا 
نلر 
ائتمیشدی .شوروی قشو 
ییه شخصًا مکتوبل مراجعه ائتدی .استالین
) ۱۸اردیبهشت( او ،سیدجعفر پیشهور 
نالملل نقطهی نظردن
یازیردی» :منه ائله گلیرکی ،سیز هم ایران داخلینده ،هم ده بی 
یارانمیش وضعّیتی دوزگون قیمتلندیرمیرسینیز.
بلرینه نایل اولماق
نین بوتون انقلبی طل 
یسی .سیز حاضردا آذربایجا 
بیرینج 
ایستهییرسینیز .لکن ایندیکی شرایط بئله بیر پروقرامین حیاتا کئچیرمهسی امکانینی
استثناءائدیر...
ندا قالماقدا دوام ائتدیگی تقدیرده
ینین ایرا 
نلر 
یسی .البته ،سیز شوروی قشو 
ایکینج 
بلری اوغروندا مبارزه ایشینده اوغور قازانماغا امید اول
ینین انقلبی طل 
آذربایجان خلق 
ندا ساخلیا بیلمیریک ،باشلیجا اولراق اونا گؤره کی،
بیلرسینیز .لکن بیز اونلری داها ایرا 
ندا قالماسی اوروپا و آسیادا بیزیم خلصکارلیق سیاستیمیزین
ینین ایرا 
نلر 
شوروی قشو 
ندا قال
یلر بیزه دئییرلر کی ،اگر شوروی ایرا 
سلر و آمریکال 
سلرینی سارسیدیر .انگلی 
اسا 
ندا ،همچنین آمریکا چین،
بیلیرسه ،اوندا نهیه گؤره انگلیس مصر ،سوریه ،اندونزی و یا یونا 
ندن چیخارماق قرارینا
کدا قالماسین .بونا گؤره ده بیز ایران و چی 
ایسلند و دانمار 
یلرین الیندن بو سلحی قوپاریب آلق،
سلرین و آمریکال 
گلمیشیک کی ،انگلی 
مستملکهلرده آزادلیق حرکاتینی گنیشلندیرهک و بونونل دا اؤز خلصکارلیق سیاستیمیزی
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داها اساسلی و فایدالی ائدهک .سیز بیر انقلبی کیمی البته ،باشا دوشورسونوز کی ،بیز باشقا
جور حرکت ائده بیلمهریک.
تله باغلی آشاغیداکی نتیجهلره
نداکی وضعّی 
نلری نظره آلراق ،ایرا 
اوچونجوسو .دئییل 
ندا خارجی دشمنله محاربه وضعّیتی
ندا درین انقلبی بحران یوخدور .ایرا 
گلمک اولر .ایرا 
فلده و بحرانی گنیشلندیره بیلن محاربهده اوغورسوزلوق دا
یوخدور ،دئمهلی ارتجاعی ضعی 
ندا مبارزهنی گنیشلندیرمک و
یوخدور .نه قدر کی شوروی ایرانا یئرلشیب ،سیز آذربایجا 
کسیز.
بلرله گنیش دمکراتیک حرکاتی تشکیل ائتمک امکانینا مال 
داها ایرهلی گئدن طل 
ندا نهیه مالکیک؟
یلر .بیز آرتیق ایرا 
نلر گئتمهلیدیرلر و چیخیب گئتد 
آنجاق بیزیم قشو 
نین داها ارتجاعی عنصرلرینی تمثیل ائدن آنقلوفیل
ینین ایرا 
ندا قوام حکومت 
بیز ایرا 
دایرهلرله مناقشهسینه مالکیک .کئچمیشده قوامین نئجه بیر مرتجع اولماسینا باخمایاراق
ینین مدافعهسی نامینه بعضی دمکراتیک
او ،ایندی اؤزونو مدافعهیه منافعی و اؤز حکومت 
تلرا گئتمگه و ایران دمکراتیک عنصرلری آراسیندا دایاق آختارماغا مجبوردور .بئله
اصلحا 
تلر
یدیر؟ من فکرلشیرم کی ،بیز قوامدان گذش 
بیر شرایطده بیزیم تاکتیکیمیز نئجه اولمال 
یییک.
یییک ،اونا کؤمک گؤرستمهل 
قوپارماق اوچون بو مناقشهده استفاده ائتمهل 
کلشدیرمهسی اوچون معّین
للری تجرید ائتمک و بونونل دا ایرانی داها دا دمکراتی 
آنقلوفی 
تلریمیز محض بئله بیر وضعّیتدن ایرهلی گلیر.
یییق .بیزیم سیزه بوتون مصلح 
پایا یاراتمال 
البته ،باشقا تاکتیک ده قبول ائتمک اولر :هر شئیه توپورمک ،قوامل علقهلری کسمک و
علرین غلبهسینی تأمین ائتمک اولر .اّما بو ،تاکتیک دگیل،
بونونل دا آنقلوفیل مرتج 
ینین ایشینه و ایران دمکراسیاسینا خیانت
آخماقلیق اولر .بو ،ماهّیتجه آذربایجان خلق 
اولر.
دؤردونجوسو .بیزه معلوم اولدوغونا گؤره ،سیز دئمیشسینیز کی ،بیز اّولجه سیزی
یلره قالدیرمیش ،سونرا ایسه اوچوروما یووارلتمیشیق و سیزی رسوای ائتمیشیک .اگر
گؤ 
بو دوغرودورسا ،اوندا بو بیزده تعجب دوغورور .اصلینده ایسه نه باش وئرمیشدیر؟ بیز بورادا
نداکی شرایط
ن تطبیق ائتمیشیک .ایرا 
ییه معلوم اولن عادی انقلبی ف ّ
هر بیر انقلبچ 
کیمی ،بئله بیر وضعّیتده اؤزوموز اوچون حرکاتین معلوم مینیموم طلبینی الده ائتمگی
بلردن ایرهلی گئتمک و
تأمین ائتمکدن اؤتری حرکاتی ایرهلی قاچیرماق ،مینیموم طل 
تلر اوچون امکان
حکومت اوچون تهلوکه یاراتماق ،حکومت طرفیندن ائدیلهجک گذش 
نین ایندیکی وضعّیتینده حاضردا قوام
یاراتماق لزمدیر .داها ایرهلی قاچمادان ،سیز ایرا 
بلره نایل اولماق امکانینا مالک اول بیلمزدینیز.
ینین گئتمگه وادار اولدوغو طل 
حکومت 
تلرین قانونو بئلهدیر .سیزین اوچون هر هانسی بیر رسوایچیلیقدان سؤز اول
انقلبی حرکا 
بیلمز .چوخ غریبهدیر ،اگر سیز فکرلشیرسینیزسه کی ،بیز سیزین رسوایچیلیغینیزا یول
للی آپارسانیز و بیزیم معنوی کؤمکیمیز
وئره بیلردیک .عکسینه ،اگر سیز اؤزونوزو عق 
ینین
نین ایندیکی فاکتیکی ]عملده[ وضعّیت 
سایهسینده اساسًا آذربایجا 
بلره نایل اولسینیز ،او وقت سیزه اورتا شرقده مترّقی ـ دمکراتیک
یلشدیریلدیگی طل 
قانون 
۳۶5

یلر دا ،ایران دا خیر دعا وئرهر«.
یسی ]پیشاهنگی[ کیمی آذربایجانل 
حرکاتین چرخچ 
شوزیر
ندان تبریزه گلن با 
مهین  ۱۳ده ) ۲۳اردیبهشت( سحر ساعت  ۹دا تهرا 
ینین
قلر 
نین بو مکتوبونو آلماقل تهران دانیشی 
سیدجعفر پیشهوری استالی 
یلشدی .لکن تبریز
اوغورسوزلوغوندان سونرا ،درحال ایکینجی بؤیوک اوغورسوزلوقل قارش 
ندا الده
ندا مرکزی حکومته گذشته گئتمهمهسیندن ،آذربایجا 
ینین تهرا 
اهالیسی اؤز لیدر 
تلرین قورونوب ساخلنماسی اوغروندا تأکیدلی مبارزهسیندن غرور دویوردو.
اولونان نائلّی 
یلماغا
شوزیری قارش 
مهین  ۱۳ده ) ۲۳اردیبهشت( سحر تئزدن بوتون شهر با 
ینین هر
ینین کئچدیگی ستارخان خیابان 
ینین ماشین 
چیخمیشدی .سیدجعفر پیشهور 
ینین اوستونه هر طرفدن گل سپیلیردی.
ایکی طرفی آداملرل دولو ایدی .اونون ماشین 
ینین اهالی آراسیندا بئله روح
قلردا محکم دایانماس 
ینین دانیشی 
آذربایجان نماینده هیأت 
س ائدیلهجک قورخو خوفی
کلیگی ایله مدافعه ائدیلمهسی تهران مقاملریندا ح ّ
یوکس 
یارانمیشدی.
آذربایجان نمایندهلری تبریزه یول دوشدوکدن سونرا نخست وزیر قوام آمریکا سفیری
ینین باشچیلیق ائتدیگی آذربایجان هیأتی و او اؤزو
آلئنه معلومات وئردی کی ،پیشهور 
قلردا بیر نتیجه اولمادیغیندان چوخ غضبلنمیشدی .قوام علوه ائتدی کی،
دانیشی 
قلر باشا چاتدیقدان سونرا
یلرین بو غضبی اونا قارشی یؤنهلمهمیشدی .دانیشی 
آذربایجانل 
شوروی سفیری سادچیکوف قواما دئمیشدی کی ،نخست وزیرین آذربایجان هیأتی ایله
قلرینداکی اوغورسوزلوغون »دمیر و قانل« نتیجهلنه بیلهجگیندن ناراحاتدیر .قوام
دانیشی 
یلرا دگیل ،محض اونا تضییق گؤرسهدیر.
س ائدیردی کی ،شوروی سفیری آذربایجانل 
ح ّ
ینین آذربایجان لیدرلرینه نئجه تضییق گؤرستمهسیندن
سادهجه اولراق شوروی مقاملر 
قلرین یئکونو
قوام یئتهرینجه معلوماتلی دگیلدی .آلئن قواما مصلحت گؤردو کی ،دانیشی 
بارهده رسمی بیر آچیقلما وئرسین .لکن او بو مسألهده ترّدد ائتدی و دئدی کی ،بئله بیر
نین
تلرینده و حّتی تهرا 
یلرین غضبینه سبب اول بیلر ،شمال ایال 
آچیقلما آذربایجانل 
ینین گوجلنمهسینه گتیریب چیخارا بیلر .قوام علوه ائتدی
اؤزونده بئله اونلرین تبلیغات 
قلرا
کی ،بئله بیر آچیقلماسینا جواب اولراق آذربایجان حکومتی اونونل بیر داها دانیشی 
قلر حّقینده رسمی بیر آچیقلما
گئتمهیهجگینی بیان ائده بیلر .سون آندا قوام دانیشی 
ینین گؤزلهیهجگینی
تلر 
ینین حرک 
یلشدی و عین زماندا ،آذربایجان طرف 
وئرمکله راض 
بیلدیردی ۲.ائله همین آخشام مهین  ۲۳) ۱۳اردیبهشت( ده قوامالسلطنه آذربایجان
۱

 ۱ـ »خدا آفرین« مجّلهسی ،ژانویه ـ مارس  ،۱۹۹۶نومره بیر ،ص ۳۶ .ـ ۳7؛ روسیه فدراسیونی
خارجی سیاست آرشیوی ،فوند  ، ۱ص ،7 .جلد  ،۳۴اشاره  ،5۴۴ورق  ۸ـ  ۹دا ساخلنیلن بو مکتوب ایلک
تلر
نالملل تدقیقا 
ینین امکداشی ناتالیا یئقورووا طرفیندن وودور ویلسون بی 
یس 
ملر آکادم 
دفعه روسیه عل 
ینین نشرینده دورّیهیه گتیریلمیشدیر .باخین The Iran Crisis 1945 » :ـ A view fraw :۱۹۴۶
مرکز 
ندا چیخان »گفتگو« مجّلهسی
 ،from Russian Archives” , ۱۹۹۶ء  may . ۱۹۹۸نجی ایلده تهرا 
آمریکادا چیخان بو مطلبی »شورویده تاپیلمیش یئنی سندلر باخیمیندان آذربایجان بحرانی« آدی آلتیندا
درج ائتمیشدیر .باخین» :گفتگو« ،۱۳77 ،نومره  ،۱7صص ۱۰۳ .ـ .۱۳5
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قلر بارهده تهران رادیوسو ایله بیر بیانات وئردی .او دئییردی:
نمایندهلری ایله دانیشی 
قلرین گئدیشینی ایزلهین بیر وقتده ،مسألهنی داها دا آیدینلشدیرماق
»خلقین دانیشی 
اوچون سون  ۱5گونده مذاکرهلردن الده اولونان نتیجهلری خلقین دّقتینه چاتدیرماغی لزم
نلر بیلیرلر کی ،من مسألهنین
ینین نمایندهلری کیمی تهرانا گل 
بیلیرم :آذربایجان اهالیس 
ل اولونماسی اوچون الیمدن گلن بوتون جهدلری صرف
خوش مرامل و باریشیق یولو ایله ح ّ
ینین
ائتدیم 7 .ماّدهدن عبارت  ۲۱آوریل  ۱۹۴۶نجی ایل )اّول اردیبهشت  (۱۳۲5بیانات 
یلر و منیم موضعیمی
درج اولونماسیندان سونرا ،بیر چوخ دایرهلر اعتراضلرینی بیلدیرد 
یلر .آذربایجان
یلیگین حدودلرینی کئچمک کیمی قیمتلندیرد 
نوئریج 
موجود قانو 
ینین خوش مرامینا ایناندیغیما باخمایاراق ،سون  ۱5گونده آپاریلن
نمایندهلر 
بلری حکومتین
قلرین نتیجهسی اولراق ،من تأسف ائدیرم کی ،اونلرین بعضی طل 
دانیشی 
تلریمین خارجیندهدیر .اونا گؤره ده ،مسألهنین حّلی
ینین و منیم حقوقی صلحی 
 7ماّدهس 
یولو تاپیلنا قدر ،مذاکرهلر دایاندیریلمیشدیر و آذربایجان هیأتی تبریزه گئتمیشدیر.
تلری و 7
بلری ایله جکومتین حقوقی صلحی 
ینین طل 
ینین نمایندهلر 
آذربایجان اهالیس 
یلر دیر:
قلرا سبب اولن مسألهلر آشاغیداک 
ماّده آراسیندا اویغونسوزلو 
نین باش والیسی
ینین  ۲نجی ماّدهسینه گؤره ،آذربایجا 
 ۱ـ حکومتین بیاننامهس 
تلشدیکدن سونرا تعیین ائتمک حقوقو حکومتدهدیر .آنجاق
ایالت شوراسی ایله مصلح 
ینین نمایندهلری اصرار ائدیرلر کی ،حکومت بو صلحّیتینی ایالت
آذربایجان اهالیس 
ینین مصلحتی ایله دگیل ،تکلیفی ایله اجرا ائتسین.
شوراس 
 ۲ـ  ۲۱آوریل  ۱۹۴۶نجی ایل )اّول اردیبهشت  (۱۳۲5بیاننامهسینه اساسًا ،آرتش و
ژاندارمری فرماندهلری حکومت طرفیندن تعیین اولونور .آنجاق آذربایجان نمایندهلری
ینین تقدیماتی ایله حکومتین
حساب ائدیرلر کی ،بو فرماندهلرین تعیینی ایالت شوراس 
تصویبینه وئریلمهلیدیر.
ینین و بغیشلنمیش
نلرداکی حادثهلر نتیجهسینده دولت املک 
 ۳ـ سون زما 
یلره پایلنماسی یالنیز مجلس طرفیندن تصویب ائدیلمهلیدیر و
قلرین کندل 
تورپا 
تلریندن خارجدهدیر.
حکومتین حقوقی صلحّی 
نلر و باشقا ماّدهلر مذاکره ائدیلدی .لکن قرار وئرمه صلحّیتی
یوخاریدا قیداولونا 
یلر.
ییه تبریزه قئییتد 
ینین نمایندهلری گئر 
مجلسده اولدوغو اوچون آذربایجان اهالیس 
قلر .آذربایجان
اورادا مسألهنی اؤز همکارلرینا معروضه ائدهجک و اونلردان تعلیمات آلجا 
ینین شاهدی اولدوم کی،
ینین و وطن پرورلیگ 
ینین خوش مرام 
یلر 
ینین تمثیلچ 
اهالیس 
تلردیر .امید ائدیرم کی،
بونلر دا خلقی بحراندان قورتارماق اوچون لزم اولن اساس جه 
محض بونلرین سایهسینده حکومتین حقوقی وظیفهلری نظره آلیناجاق و موجود اولن
سلنن بیاناتی مهین  ۱۴ده
کلر آرادان قالدیریلجاق« ۱.قوامین آخشام رادیو ایله س 
نلی 
چتی 
.

خآرشیوی ،فوند  ،۲۸سیاهه  ،۴اشاره ،۴5ورق  5۸ـ 5۹
یتاری 
تیئن 
یدول 
یمرکز 
نرسپوبلیکاس 
 ۱ـ آذربایجا 
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) ۲۴اردیبهشت( دئمک اولر کی ،بوتون تهران روزنامهلرینده درج اولوندو و سون درجه
یلر دوغوردو.
مختلف رأ 
قلرین نتیجهسی
ندا آپاریلن دانیشی 
آذربایجانا قئییدن گونون سحری پیشهوری تهرا 
ییه گنیش معلومات وئردی .مهین  ۱۴ده ) ۲۴اردیبهشت(
بارهده حکومته ،فرقهیه و اهال 
آخشام ساعت  ۹دا تبریز رادیوسو دولت تیاتریندا چاغیریلن کنفرانسدا جنوبی آذربایجان
قلری حّقینده ائتدیگی
ینین تهران دانیشی 
یسی سیدجعفر پیشهور 
ینین باشچ 
مّلی حکومت 
ینین آدی
معروضهسینی بوتون آذربایجانا یایدی .کنفرانس مّلی سرودل باشلدی .پیشهور 
سلری اوجالدی .پیشهوری ایران
یلرین جوشغون آلقیش و هورا س 
چکیلرکن سالونداک 
نلردان بحث ائدیب ،نهایت ،بو خلقین
ینین باشینا آچدیغی اویو 
ینین آذربایجانخلق 
ارتجاع 
اؤز آزادلیغی اوغروندا مبارزهیه قالخدیغینی و اؤز مّلی حکومتینی قوردوغونو قید ائتدی.
یلره تورپاق ِوئریلمهسینی ،بیر چوخ
پیشهوری مّلی حکومتین فّعالیتیندن دانیشیب ،کندل 
ینین گنیشلندیرمهسینی،
شلر 
یئرلرده کارخانالرین ایشه سالینماسی ،مدنی ـ معارف ای 
خلق قشونونون یارادیلماسینی و سایری گؤرستدی .پیشهوری تهران ایله تبریز آراسینداکی
ل ائتمهسی حّقینده قوامالسلطنهنین تکلیفی اوزره
مناقشهلرین باریشیق یولو ایله ح ّ
ندا آزادیخواهلرین
ینین تهرانا گئتدیگینی واونلرین تهرا 
آذربایجان مّلی حکومتی نمایندهلر 
قلرینی سؤیلهدی .پیشهوری دئدی» :بیز تهرانا
تله قارشیلدی 
نئجه الولو بیر حرمت و َمحب 
نین مّلی حکومتی!«» ،یاشاسین
وارد اولندا آخین ـ آخین آداملر »یاشاسین آذربایجا 
یلر« .سونرا پیشهوری
نین آزادیخواهلری!« دئیه اوجادان قیشقیریرد 
آذربایجا 
یدن
قوامالسلطنه ایله گؤروشدن دانیشدی .او دئدی» :قوامالسلطنه همیشه قانون اساس 
دانیشیردی ،اصل مطلبی ایسه اؤرت ـ باسدیر ائدیردی .بیز دئدیک کی ،آمریکادان
گلمهمیشیک ،بیزی آلدادا بیلمزسیز ،آذربایجان خلقی اؤز ارادهسینی الینده محکم
بلریمیز حقلیدیر ،قویون بیز اؤزوموزو
ساخلییب ،اؤز مّلی حکومتینی قورویور .بیزیم طل 
ندان ژاندارملر و
فلریمیزی قبول ائتمهدی .او بیزه تهرا 
اداره ائدهک .تهران حکومتی تکلی 
خلق قوشونوموزا فرماندهلر گؤندرمک ایستهییر .تهران حکومتی آذربایجان خلقینی یئنه ده
قول )برده( حالیندا ساخلماق ایستهییر .بیز راضی اولمادیق و گئری قئییتدیق .قوی هامی
کلریمیزه
بیلسین کی ،بیز تهران حکومتیندن هئچ بیر شئی ایستهمیریک .بیز بوتون ایسته 
نایل اولموشوق .آذربایجانا توخونماق ـ اودل اویناماق دئمکدیر .بیز قان تؤکؤمک طرفداری
قلریمیزا توخونولرسا ،کؤرپهلریمیزدن توتوب
دگیلیک ،لکن اگر بیزیم حقو 
قوجالریمیزادک هامی آزادلیغیمیزی اؤز قانی و جانی ایله مدافعه ائتمگه حاضردیر«.
پیشهوری قید ائتدی کی ،ژاندارمری اؤزو قانونا ضّددیر و بیز بو غیرقانونی قّوهنی آذربایجانا
یلر کی ،عالی باش
ندا بیزی باشا سالماغا چالیشد 
بوراخمایاجاغیق .بوندان باشقا تهرا 
یلشمیرلر .لکن بیز
بلریمیزله راض 
نلر بیزیم طل 
تسیز اورقا 
فرمانده و بیر سیرا مسئولی 
تلرینه باخساق ،آیدین اولر کی ،او،
اساسی قانون اساسیندا عالی باش فرماندهین صلحّی 
کله محاربه اعلن ائتمک حقوقونا مالکدیر .عالی باش فرماندهین دیگر
مجلس تصدیق ائتم 
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شلره مداخلهسی قانون اساسی ایله ضدّیت تشکیل ائدیر .داها سونرا پیشهوری قید
ای 
ندا دا وضعّیت
ائدیردی» :قوام باشا دوشمهلیدیر کی ،دنیا دگیشمیشدیر ،ایرا 
دگیشمیشدیر ،اؤلکهنی اؤتن عصرین قایدالری ایله اداره ائتمک اولماز« .او ،قوامین
یلر و نفت مسألهسی ایله علقهلندیرمهسیندن
آذربایجان مسألهسینی سئچک 
قلر
ینین سونوندا پیشهوری هله کی مسألهنین دانیشی 
فلندیگینی بیلدیردی .چیخیش 
تأس 
ینین بوندان آرتیق گذشته
یولو ایله حّلینه امیدینی ایتیرمهدیگینی ،لکن آذربایجان خلق 
ینین معروضهسی اساسیندا کنفرانسین قبول
گئده بیلمهیهجگینی سؤیلهدی ۱.پیشهور 
ینین بوتون
ائتدیگی قراردا ِدئیلیر» :بیز اؤز مّلی حکومتیمیزین باشچیسی آقای پیشهور 
قلری صلح یولو ایله ح ّ
ل
کلرینه شریکیک ،بیز امید ائدیریک کی ،تهران دانیشی 
دئدی 
ائدیلهجکدیر .اگر تهران حکومتی آذربایجان خلقینی یئنه ده قول )برده( حالینا سالماق
فکرینده اولسا ،بیز واحد بیر جان کیمی آخرینجی قطره قانیمیز قالنادک مدافعهیه
۲
حاضریق.
قلمالرا باخمایاراق ،ایکی طرف آراسینداکی اوچوروم
بئله صداقتلی آچی 
گؤروندوگوندن داها درین ایدی و اونلرین مانور ساحهسی محدود ایدی؛ قوام اوچون و
نلردن گلن تضییق ،همچنین
کلهی 
بونون اساس سببی آنتی سولچو قّوهلردن و اونلری دست 
ارتجاع ایدی .پیشهوری اوچون ایسه بو تضییق انقلبی بلغتدن ،اّدعالردان و وعدهلردن
ملرینی
گلیردی .بوندان باشقا ،قوامین اساس مقصدلرینی باشا دوشمک و یا گلهجک آددی 
یلشماسیندان بیر
تخمین ائتمک هئچ ده همیشه آسان اولموردو .قوام ـ سادچیکوف راض 
ینین یوکسک رتبهلی کارمندی فتحاللـه نبیل،
نئچه گون سونرا ]ایران[ وزارت خارجهس 
بریتانیا سفیرینه دئمیشدی کی ،حکومت دوغرودان دا زنجانی یئنیدن اشغال ائتمک و
فلتمک ایستهییر .شبههسیز
نداکی دمکراتیک رژیمی احاطهیه آلراق ،اونو ضعی 
آذربایجا 
سلری دعوت ائتمک نّیتینی افاده ائدیردی .و یقین کی ،او،
نبیل بو ملحظهلری ایله انگلی 
تلری ایله حرکت
یلیق ائدن قوامین شخصی تعلیما 
او زمان وزارت خارجهیه باشچ 
تلرینی
تلرا قارشی ذوالفقاری عمّلیا 
ائدیردی .بونا بنزهر شکیلده ،قوام دموکرا 
کلدیگینی گیزلینجه افاده ائتمیشدی .مختلف مأمورلر واسطهسیله او ،بریتانیا
دست 
سفیرینی امین ائتمیشدی کی ،اونون حکومتی بریتانیانین منافعینه ضرر وئرهجک هئچ بیر
سلرا قارشی یالنیزجا خوش مرامی اولدوغونو
حرکته یول وئرمز .دیگر طرفدن ایسه ،او ،رو 
ینین
یلنماس 
ینین قارش 
بلر 
سلرین طل 
گؤرستمهمیش ،هم ده بیر مّدت رو 
ینین دیگر طرفدارلری کیمی ،او،
کلیگیندن امین اولموشدو» .مثبت تارازلیق« سیاست 
گره 
نلری
یلردان مختلف میسیو 
ندا نفت امتیازینا صاحب اولن بریتانیال 
سلری ایرا 
رو 
شسیز
یلردان داها الِوئری 
واسطهسیله حکومتله سیخ علقهلر قورموش اولن آمریکال 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی مرکزی دولت یئنی تاریخ آرشیوی ،فوند  ،۲۸سیاهه  ،۴اشاره  ،۴5ورق ۶۰
ـ . ۶۴
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ۱۲۰ورق. ۱7۸ .
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سلرین
وضعّیتده گؤروردو .فیروز دا بئله بیر سیاسته اینانیردی ،اونا گؤره ده قوامین رو 
ینین استثماریندا اشتراک ائتمهسینه اجازه
قلر 
نل شریک اولراق شمال نفت یاتا 
ایرا 
وئرمک ایستگیندن هئچ بیر شبههسی یوخ ایدی.
نلری اؤز صمیمیتینه ایناندیرماغین
یلرین یازدیغی کیمی ،قوام انسا 
بیر سیرا تاریخچ 
کله شرایطه اویغون
و اصل مقصد و مرامینی گیزلتمگین ماهر اوستاسی ایدی .بئلهلی 
سلرا اؤز اینامینی
اولراق ،او مرام و مقصدلرینی دگییشمک اونون اوچون آسان ایدی .رو 
افاده ائتدیکدن سونرا او ،سولچولرل مکمل بیر امکداشلیق الده ائتمگه قادراولموشدو .آنجاق
ل ،آذربایجان هیأتی تبریزه دؤندوکدن سونرا او ،بو رولو ائله اوینادی کی،
بعضی مقاملردا ،مث ً
یلری ده باشقالری کیمی اونون گلهجک سیاسی کورسو
بریتانیا مقاملری و ایران سیاستچ 
ینین عضوی اولن آرامشه گؤره ،او ،شاها
نلیگه دوشدولر .قوامین کابینهس 
حّقینده غیرمعّی 
یلری چوخ
دا هئچ بیر معلومات وئرمهییبمیش .قوام اونا دئییب کی ،شاهین بریتانیال 
پرستش ائتدیگینی دوشونهرک ،اونون اعتبارلی و احتیاطلی اولمادیغینی حساب ائدیر ،اونا
ینین گیزلی اوزلری حّقینده اونا معلومات وئرمهییب.
گؤره ده آذربایجان سیاست 
۱
یلرین خوشونا گلدی.
قلرین اوغورسوزلوغو ،طبیعی کی ،بریتانیال 
دانیشی 
ینین معروضهسی مطبوعاتین باشلیجا
قلرل باغلی قوامین بیاناتی و پیشهور 
دانیشی 
ینین صلح پرور
ییه یاخین اولن سول مطبوعات قوامین بیانات 
موضوعونا چئوریلدی .شورو 
ینین چوخ بؤیوک گذشته گئتدیگینی،
خصلتینی قید ائتمکله یاناشی ،آذربایجان نمایندهلر 
مّلی مختارّیتدن ،مّلی مجلس و حکومتدن امتناع ائتدیگینی گؤرسهدیردی .سول
نداکی آیریلماق ایستگین
مطبوعاتین فکرینجه ،آذربایجان نمایندهلری ،گویا» ،آذربایجا 
ندان آیریلماسینا یؤنهلدیگینی« اّدعا ائدن ایران
]سپاراتیست[ حرکاتین اونون ایرا 
ینین فکرلرینی آخره قدر افشا ائتدی .عین زماندا ،حکومتین اساس قانونا استناد
ارتجاع 
بلری اساس
یلرین طل 
ینین دوغرو اولمادیغی ثبوت ائدیلدی .بئله کی ،آذربایجانل 
ائتمهس 
للرینه اویغون ایدی .اونلرین حیاتا کئچیردیگی رفرملر
قانونون روحونا ،دمکراتیک اص 
ینین اساسلی منافعیندن ایرهلی
ایسه یئنی تاریخی شرایطله باغلی اولوب بوتون ایران خلق 
ل ائتمک
لل ح ّ
گلیر .سول مطبوعاتی یازیردی» :اگر قوام آذربایجان مسألهسینی دینج یو 
علردان تمیزلمهلی ،کابینهنی یئنیدن
ایستهییرسه ،او ،تعجیلی اولراق حکومتی مرتج 
تشکیل ائتمهلیدیر« .ایران ما روزنامهسی ۱۴مه ) ۲۴اردیبهشت( ساییندا یازیردی کی،
ینین تبریزه
قلردان دوغرو نتیجهلر گؤزلهین اؤلکه اجتماعّیتی آذربایجان نمایندهلر 
دانیشی 
نداکی حادثهلره اولدوغو کیمی باخماق
سی کئچیریر .آذربایجا 
قئییتماسیندان تأسف ح ّ
ندا خلق عصیانی باش وئرمیشدیر .بئله حالدا حیاتا کئچیریلن رفرملر بو
لزمدیر .آذربایجا 
ینین
ینین منافع 
عصیانین مقصد و وظیفهلرینه اویغوندور .بیز اینانیریق کی ،ایران خلق 
نین اورقانی
یلیغا گئدن یول تاپیل بیلر .حزب تودة ایرا 
یلیقلی راض 
تأمین ائدیلمهسی ،قارش 
رهبر روزنامهسی بئله حساب ائدیردی کی ،اؤلکهده »گیزلی حکومت« یارادیلیب و اؤز
 .ـ  Fakhreddin Azimi. Iran: the Crisis of Democracy, p. 149 ۱5۱ـ
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نلرینی ایندیکی کابینهیه یئرلشدیریب .حکومت تعجیلی اولراق اؤز ایچینده اولن بو
آژا 
یدیر ۱.داد روزنامهسی ایسه یازیردی» :حکومت معلوماتیندان
حاکمّیتدن یخه قورتارمال 
یلیک نقطهی نظرینده دایانیرلر
ینین لیدرلری مرکزچ 
گؤروندوگی کیمی ،دمکرات فرقهس 
صهسی کیمی باخیرلر .فکریمیزجه ،اّولدن قوام حکومتی
نین بیر ح ّ
و آذربایجانا ایرا 
ینین تأثیری آلتینا دوشمهسهیدی ،رادیکال رفرملرین
ملرین مختلف عنصرلر 
کئچمیش رژی 
قلر دا
نل آپاریلن دانیشی 
ینین طرفداری کیمی چیخیش ائتسهیدی آذربایجا 
کئچیریلمهس 
۲
الِوئریشلی شرایطده گئدردی« .فرمان روزنامهسی  ۱5مه ) ۲5اردیبهشت( ساییندا
نل محاربه« آدلی بؤیوک باش مقاله وئرمیشدی .بو مقالهده آذربایجانا قشون
»آذربایجا 
ینین معروضهسی
گؤندریلمهسی بارهده شایعهلر دولشدیغی گؤرسهدیلیردی .پیشهور 
نداکی دمکراتیک حرکات علیهینه
ندا ائله بؤیوک تأثرات یاراتمیشدی کی ،آذربایجا 
تهرا 
یلر وئرمیش ایران ،زندگی ،ستاره وسایره کیمی روزنامهلر بیر طرفدن
وقتی ایله چوخلو یاز 
نین بوتؤولوگو حقده اونون فکرلرینی آلقیشلمیش ،دیگر طرفدن اؤلکهده کؤکلی
ایرا 
قلرین دایاندیریلماسیندا
یلیگینی اعتراف ائتمیشدی .دانیشی 
کلرین ضرور 
کلی 
دگیشی 
نلری دا آز دگیلدی .کوشش،
آذربایجان نمایندهلرینی گناهلندیران مطبوعات اورقا 
یلر
مهرایران ،خاور ،کسرا ،تهران مصور و سایره روزنامهلرده بو استقامتده چوخلو یاز 
بلری مرکزین
یلرین طل 
ینین فکرینجه ،آذربایجانل 
گئتمیشدی .کوشش روزنامهس 
ندان فاکتیکی ]عملده[
ینین لغو اولونماسی و اونون ایرا 
ندا هر جور تأثیر 
آذربایجا 
بلریندن امتناع
یلر اؤز طل 
آیریلماسی دئمکدیر .روزنامه طلب ائدیردی کی ،آذربایجانل 
ائتمهلیدیرلر .خبر روزنامهسی ایسه قید ائدیردی کی ،آذربایجان مسألهسی ح ّ
ل
یلر کئچیریله بیلمز .اونون فکرینجه ،هله معلوم دگیل
ائدیلمهمیش ۱5نجی مجلسه سئچک 
بلر یا یوخ .اول بیلسین کی ،یوز مین
یسینی ترک ائدی 
کی ،شوروی آخره قدر ایران اراض 
ندادیر و هئچ کس ده بونو
ینین لباسیندا ایندی آذربایجا 
خارجی سرباز پیشهوری سربازلر 
یلیکده خبرین  ۱5مه ) ۲5اردیبهشت( نومرهسی آذربایجانا قارشی
یوخلیا بیلمیر .عموم 
بلرینی کسکین تنقید
ینین طل 
نلرل دولو ایدی .تهران مصور آذربایجان نمایندهلر 
بهتا 
یلرله علقهده گناهلندیریر و آذربایجان
ائدیر ،آذربایجان دمکراتیک حرکاتینی خارج 
یلرین ظلموندن
اهالیسی آدیندان قوامدان طلب ائدیردی کی ،اونلری سلحلی عصیانچ 
یلرین عهدهسیندن گله بیلمیر،
قورتارسین .مجّله یازیردی» :اگر قوام گؤرسه کی ،عصیانچ 
۳
اوندا او ،تعجیلی اولراق ضروری یاردیم آلماق اوچون شورای امنّیته مراجعه ائتمهلیدیر«.
نلشدیگی و شایعهلرین گنیش دولشدیغی
قلرین دایاندیریلدیغی ،وضعّیتین گرگی 
دانیشی 
یلرین اورقانی اولن آرزو روزنامهسی »آذربایجان ایرانا محاربه اعلن ائدیب«
وقتده سّیدچ 
یسینده یایمیشدی .بونونل باغلی حکومت
آدلی ورقه چاپ ائدیب تهران اهالیسی ایچر 
روزنامهنین نشرینه قدغن قویدو.
 ۱ـ »رهبر« ۲۴ ،۱۳۲5 ،اردیبهشت.
 ۲ـ »داد« ۲۴ ،۱۳۲5 ،اردیبهشت.
نمصور« ۲7 ،۱۳۲5 ،اردیبهشت.
 ۳ـ »تهرا 
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ینین قوامالسلطنهیه قارشی هجوما
نلشمهسی ،علیهدارلر 
اؤلکهده وضعّیتین گرگی 
کئچمک اوچون فرصت الده ائتمهسی اونون ناراحاتلیغینی خیلی آرتیرمیشدی .قوام یاخشی
قلرین اوغورسوزلوغو ،شوروی
باشا دوشوردو کی ،آذربایجان نمایندهلری ایله دانیشی 
قلر دایاندیریلدیقدان سونرا
طرفیندن حمایهنین ایتیریلمهسی اونا باها باشا گلر .دانیشی 
یلر کی ،یئریدیلن سیاست سهو اولدوغو اوچون،
قوامین علیهدارلری اؤلکهده شایعه یاییرد 
تلرین
گویا ،او ،استعفا وئریر .بئله بیر شرایطده نخست وزیر آذربایجانا بعضی گذش 
وئریلمهسینی ممکن ساییردی .شبههسیز کی قوامین بو فکره گلمهسینده شوروی سفیری
تلری ده آز رول اولینامامیشدی .مهین  ۱5ده ) ۲5اردیبهشت(
فون مصلح 
سادچیکو 
نله بؤلموشدو .آلئن ائله
قوامالسلطنه بو استقامتده اولن اؤز فکرلرینی آمریکا سفیری آلئ 
همین گون وزیر خارجهیه یازیردی» :قوام بو گون منه اؤز فکرینی بیلدیردی کی ،تهران
یدیر .او خصوصیله آذربایجان اردوسونون باش
تلر وئرمهل 
حکومتی آذربایجانا بعضی گذش 
ندان
فرماندهی و باش والی مسألهلریندن بحث ائتدی .او فکرلشیر کی ،آذربایجان ایرا 
یسینی آلماق اوچون تهران بو ایکی مسألهده
ینین قارش 
للیک اعلن ائتمهس 
آیریلیب مسق 
ییه گذشته گئتمهلیدیر .قوام فکرلشیر کی ،عکس تقدیرده خاندانین )سلطنتین(
پیشهور 
ندا سلطنته قارشی بیر جور
تلرینده ،حّتی تهرا 
نین باشقا ایال 
قدرتی سارسیل بیلر و ایرا 
قلرا مداخله ائدهرک اّولجهدن
تلر قالدیرا بیلر .قوام بیلدیردی کی ،شاه سون دانیشی 
حرکا 
اعلن اولونموش  7ماّدهلیک پروقرام خارجینده آذربایجانا هر هانسی بیر گذشت
وئریلمهسینه اعتراض ائتدی .قوام دئییر کی ،کئچهن گئجهکی رادیو چیخیشیندا پیشهوری
تسیز آداملرین
ینین اساس سببی مسئولی 
قلرین اوغورسوزلوقل نتیجهلنمهس 
»دانیشی 
قلرا تأثیر گؤرستمهسیدیر« دئیهرکن شاهی نظرده توتورموش .قوام بیان ائتدی
دانیشی 
ییه او سؤیلهمهمیشدیر .سادهجه
قلرا مداخله ائتدیگینی پیشهور 
کی ،شاهین دانیشی 
اولراق ،پیشهوری بونو تخمین ائتمیشدیر .من قوامین آخرینجی آچیقلماسینا شبهه ایله
نین و سول یؤنوملو عنصرلرین گؤزونده یاخشی
یاناشیرام .آیدیندیر کی ،قوام آذربایجا 
گؤرونمگه جهد گؤرسهدیردی .اونا گؤره ده ،او ،شاهی آچیق آشکار گناهلندیرماسا بئله،
ییه باشا سالمیشدیر کی ،شاهین مخالفتی اولماسایدی ،او ،پیشهوری ایله راضیلیغا
پیشهور 
نین بوتؤولوگونو و سلطنتی
گله بیلردی .قوام مندن خواهش ائتدی کی ،شاها اگر ایرا 
کلی
ینین گره 
تلرین آذربایجانا وئریلمهس 
قورویوب ساخلماق ایستهییرسه ،بو گذش 
اولدوغونو باشا سالم .قوامین بو بارهده سؤیلهدیگی فکرلرین دوغرو اولوب ـ اولمادیغیندان
آسیلی اولمایاراق ،ظن ائدیرم کی ،منیم بو بارهده مصلحت وئرمگیم یاخشی چیخماز .یالنیز
شاه اؤزو مندن بونو رجا ائدرسه ،اؤز فکریمی بیلدیرهرم .خواهش ائدیرم ،وزارت خارجه بو
تله قید ائتدی کی ،آذربایجانا گذشته
شلرینی منه بیلدیرسین .قوام جّدی 
حقده اؤز گؤرو 
گئتمگه اعتراض ائدیلمهسی ایران ایله شوروی آراسیندا محاربه ایله نتیجهلنه بیلر .گمان
ائدیرم کی ،بو آچیقلماسیندا و سلطنت حّقینده سؤیلهدیگی سؤزلرده قوامین اساس
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مقصدی آذربایجان لهینه گذشت وئریلمهسی اوچون آرقومنت ]دلیل[ تشکیل ائتمکدیر.
ل،
یلر .مث ً
یلر تک بیر فکره صاحب دگیلد 
یلیکده ایران مسألهسینده آمریکال 
عموم 
ندا نظارتی اؤز الینه آلمایاجاغینی ،هم
ینین یالنیز آذربایجان و کردستا 
روبرت روسو شورو 
ده تهران حکومتینه تأثیر گؤسترهجگینی تخمین ائدیردی .اونون بو باخیشی سرعتله
تلرینی عکس ائتدیریردی .آنجاق
ینین خصوصّی 
ملهنن سویوق محاربه نقطهی نظر 
محک 
شاهدان فرقلی اولراق ،روسو دوشونوردو کی ،شوروی آمریکانین آچیق نّیتینی و قطعّیتینی
نداکی ژئوسیاسی
ینین ایرا 
گؤروب گئری چکیلمیشدی .عکسینه ،آمریکا مقاملری شورو 
ینین بئله داورانماسینا
ینین شورو 
یلر .آمریکانین سرت موضع 
اوستونلوگونو آنلمیشد 
سبب اولدوغو فکری بیر نئچه ایل سونرا دوشونجهلره حاکم اولماغا باشلدی .بو وضعّیتی
للری انکشاف ائتمکده ایدی .آنجاق
طلری داخلینده ایضاح ائتمک می 
سویوق محاربه شر 
جورج آلئن شخصًا بو گؤروشه قارشی چیخیردی .بو غریبهدیر ،چونکی آلئن سونرالر
ینین آمریکادان
ینین قهرمانی کیمی گؤرونوردو و شورو 
سویوق محاربهنین ایلکین چاغلر 
یسی حساب اولونوردو.
ضعیف اولدوغونا اینامین یارادیج 
جلهنیردی .شاه
یلری ایله سودالشما آپارما موضعی گو 
آمریکانین ایران سیاستچ 
آمریکایا یاخین علقهلره گیرمک آرزوسوندا اولدوغونو  (۱۳۲5) ۱۹۴۶نجی ایلده آچیقجا
گؤرستمیشدی و بو علقهلر  7ایل سونرا قورولدو .قوام ،اونون اساس رقیبی کیمی
کله شاهل قوام
آمریکانین لهینه شوروی غضبینه قارشی ریسکه گیرمک ایستهییردی .تئزلی 
آراسیندا آمریکانین آذربایجان بحرانینداکی سیاستینه تأثیر ائتمک اوغروندا مبارزه
تین گوندهلیگینده قالیب ـ
ینین شورای امنّی 
نین شکایت 
باشلدی .ان تعجیلی مسأله ایرا 
قالماماسی ایدی .شاه بیرینجی غلبهسینی بورادا قازاندی .سونرا حسین علء واسطهسیله
آمریکا وزارت خارجهسی بریتانیانین ایرانا تفتیش کمسیونو گؤندرمهسی حّقیندهکی
یلشمانی
کلمگه راضی سالدی .قوام ایسه بونون شوروی ایله باغلدیغی راض 
تکلیفین دست 
تین گوندهلیگیندن گؤتورولمهسینی
پوزاجاغیندان قورخور و عنادل مسألهنی شورای امنّی 
ینی مداخله ائتمکده
ایستهییردی .آلئن واشینقتونا بیلدیریردی» :علءنین شورو 
للری تاپیلمازسا ،بو مسألهده چوخ
ینین داها ایناندیریجی دلی 
گناهلندیرماس 
۱
یییک«.
درینهگئتمهمهل 
نین سازمان ملل دهکی
عین زماندا ،مهین  ۳۱) ۲۱اردیبهشت( ده احمدقوام ایرا 
نمایندهسی حسین علءنی معلوماتلندیردی کی ،بیر هفته قاباق آذربایجانا گؤندریلن
بدا وضعّیتی
تفتیش کمسیونو تبریز ،مرند ،جلفا ،خوی ،سلماس ،ماکی ،رضائیه و میاندآ 
ینین موجود اولماسی حقده بیر فاکت الده
نلر 
یوخلدیقدان سونرا شوروی قشو 
ائتمهمیشدیر .تلقرامدا گؤرسهدیلیردی کی ،شوروی قوشونو آذربایجانی مهین  ۶سیندا )۱۶
ندان چیخماسینا باخمایاراق ،آمریکا مختلف
ینین ایرا 
اردیبهشت( ترک ائتمیشدیر ۲.شورو 
۱
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تین گوندهلیگینده ساخلماغا اوستونلوک
واسطهلرله آذربایجان مسألهسینی شورای امنّی 
نداکی
وئریردی .سفیر حسین علء آمریکا نمایندهسی استتینوسا بیلدیرمیشدی کی ،تهرا 
ینی
قلریندا اشتراک ائدهرک پیشهور 
شوروی سفیری ایران ـ آذربایجان دانیشی 
کلمیشدی .علءنین فکرینجه روسیه سفیری »دمیر و قان« دان بحث ائدهرک قوامی
دست 
بلرینی قبول ائتسین .سفیر علء بو وضعّیتده
ینین طل 
تهدید ائتمیشدیر کی ،پیشهور 
کداکی
تین ایرانا یاردیم گؤسترهجگینه امید بسلهدیگینی بیلدیریردی .نیویور 
شورای امنّی 
مذاکرهلرده قید اولوندو کی ،روس قوشونو رسمی اولراق ایرانی ترک ائتمیش اولسا دا،
شلرا
شلر و یا سیویل وطندا 
سربازلرین بیر قسمینی آذربایجان اردوسوندا قویوب گئتمی 
لدیر.
شلر کی ،بو گون آذربایجان قوشونو بئله متشک 
سلح وئریب اونلرا تعلیم کئچیرمی 
استتینوس ایضاح ائتدی کی ،حّتی ایران حکومتیندن شوروی اردوسونون تامامیله گئری
تلری
چکیلدیگی حقده رسمی راپورت آلینسا بئله ،مسألهنی شورای امنّیت صلحّی 
تین
داخلینده قالماسی مشروع اولجاقدیر .مهین  ۱7سینده ) ۲7اردیبهشت( شورای امنّی 
یلیغینی
صدری سئچیلمیش آلکساندر پارودی سوروشدو کی ،اگر هر ایکی طرف اؤز راض 
تلری چرچوواسیندا قال بیلرمی؟ آمریکا
بیلدیرهرسه ،اوندا ایران مسألهسی شورانین صلحّی 
ندا
ینین آذربایجا 
شلر 
نمایندهسی اونا بیلدیردی کی ،بیزیم الیمیزده شوروی وطندا 
ینین آذربایجان قشونونا داخل ائدیلدیگینی گؤسترهن
قالدیغینی و شوروی سربازلر 
ینین
قلردا شوروی سفیر 
تلر واردیر .پیشهوری ایله قوام آراسینداکی دانیشی 
راپور 
رولوندان دا استتینوس بحث ائتدی.
مهین  ۲۱ده ) ۳۱اردیبهشت( وزیر خارجه بیرنس استتینوسا تعلیمات وئردی کی،
ندا
ندا ،خصوصیله آذربایجا 
کلرینی ،شمالی ایرا 
نلی 
شوروی ـ ایران مسألهلرینی و چتی 
تلر وئردیگینی
تلرین بیر ـ بیرینه ضّد معلوما 
موجود اولن وضعّیت حّقیندهکی راپور 
تین
ینین شورای امنّی 
نظره آلراق ،حکومتیمیز بئله فکرلشیر کی ،ایران مسألهس 
گوندهلیگیندن چیخاریلماسی شورانین اوغورسوزلوغو حساب ائدیلر .بو گونه قدر ایران
ل قادر اولمامیشدیر .ایران
حکومتی آذربایجان حّقینده یئترلی بیر راپورت وئرمگه عم ً
راپورتی یالنیز بو گون وئره بیلمیشدیر کی ،بو راپورت دا یاری ـ یاریمچیقدیر و آذربایجان
۱
صهسی حّقیندهدیر.
ینین یالنیز بیر ح ّ
ایالت 
ینین
تده مه آی 
سیاسی دایرهلره یاخین اولن تایم هفتهلیگی سازمان ملل شورای امنّی 
ینین مذاکرهسینی اؤز اوخوجولرینا بئله تقدیم ائدیردی:
اورتالریندا آذربایجان مسألهس 
ندان چیخیب.
ندان بیر راپورت آلدی کی ،قیزیل اردو آذربایجا 
»کئچن هفته شورا تهرا 
ینین آذربایجانا گؤندردیگی
نین سفیری حسین علء ماراقلنیردی کی ،اونون حکومت 
ایرا 
للری نه درجهده اساسلی ایدی .لهستانلی سفیر اوسکار لنق
آراشدیرما کمسیونونون دلی 
سوروشدو» :یوخسا کمسیون اؤز آراشدیرماسینی طّیارهدن تلسکوپل آپاریردی؟« علء
جواب وئردی» :تلسکوپا یا میکروسکوپا گلینجه ،بیر شئی بیلیرم کی ،اونلر اورایا هاوا ایله،
 .ـ  Foreign Relations of US, 1946, Volume VII, p. 471 ۴7۲ـ

۳7۴

1

سدا چکیلن
یلر .حّتی لنق اؤزو ده بو سؤزلردن سونرا اجل 
شوروی طّیارهسی ایله گئتد 
قهقههلره قوشولدو .علء »دوست واسطهچی« کیمی فّعالیت گؤسترهن روس سفیری ایوان
بلرینی اؤدهمگه تلهسدیردیگیندن
ینین طل 
یلر 
فون قوامی آذربایجان مختارّیتچ 
سادچیکو 
بحث ائدرکن هئچ کیم قهقهه چکمهدی .علء ساکتجه دئدی» :من بئله بیلیرم کی ،بو بیر
مداخلهدیر« .استتینوس دئدی» :من ایندی هر زمان اولدوغوندان داها چوخ اینانیرام کی،
یلشدی کی،
بو مسألهنی گوندهلیکدن چیخارماق یانلیش اولر .«...شورا بو فکرله راض 
۱
للرینده ساخلماغا دوام ائدیرلر«.
یلر آذربایجانی ا 
سلرین حمایه ائتدیگی عصیانچ 
رو 
مهین  ۲۲سینده )اّول خرداد( حسین علءنین شورای امنّیته گئدهرک روسیهنین هله
شلرینه قاریشماسینی اّدعا ائتمهسینه باخمایاراق ،سون آندا روسیه
نین داخلی ای 
ده ایرا 
ندا هئچ بیر
تلرین تام پوزولماسیندان احتیاط ائدن آمریکا قوامین آذربایجا 
ایله مناسب 
ینین اولمادیغی حقده  ۲۰مه ده ) ۳۰اردیبهشت(
شوروی قوشونو و یا جّبهخاناس 
یلشدی .شورای امنّیت قوامین راپورتونو قبول
کله راض 
کلم 
گؤندردیگی معلوماتی دست 
۲
ائتدی و مسألهنین مذاکرهسینی دایاندیردی.
نداکی
نداکی سفیر آلئن خارجه وزیری بیرنسه ایرا 
مهین  ۲5ده ) ۴خرداد( تهرا 
وضعّیت حّقینده مفصل بیر معلومات گؤندردی .اورادا دئییلیردی» :چوخ اطمینانل گمان
ندا یونیفورملو شوروی سربازلری
ائدیرم کی ،بیر ـ ایکی کیچیک استثنالری چیخماقل ایرا 
ندا یاخشی نظامی تعلیم کئچمیش ،آنجاق سیویل
قالمامیشدیر .دیگر طرفدن آذربایجا 
شلری حّدیندن چوخدور .من اونلرین دقیق
وطنداش کیمی گؤرونن شوروی وطندا 
سایینی اؤیرهنمک اوچون چوخ چالیشدیم ،آنجاق چوخ آز آدام بو بارهده بیر تخمین
یوروتمک ایستهییر .بو گون تبریزدن گلن نایب کنسول دوهئر تبریز شهرینده ۲5۰۰
شوروی وطنداشی اولدوغونو تخمین ائدیر .آنجاق او دئییر کی ،بو ،سادهجه بیر تخمیندیر.
قلرینی دا اّدعا
نلرین چوخو تورک عرقینه منسوب اولدوغو اوچون ،ایرانلی اولدو 
او انسا 
صهسیندن اولن  ۱5۰روسون تبریزده اولدوغونو
ائده بیلرلر .او ،روسیهنین اوروپا ح ّ
یلر
یلری و رسمی ایشچ 
للوغو ایشچ 
ائشیتدیگینی سؤیلهیر و دئییر کی ،اگر شوروی کنسو 
ینین ان بؤیوک
ده بورایا داخلدیرسه ،اوندا بورقم چوخ کیچیکدیر .تبریز شوروی فّعالیت 
ینین چوخو آذربایجان قوشونو
شلر 
مرکزیدیر .مداخله مسألهسینه گلینجه ،شوروی وطندا 
تلی وظیفهلری توتورلر .کاپیتان قاقارین
شلر و بو قشون بؤلمهلرینده اهمّی 
یونیفورمو گئیم 
دئییر کی ،تبریزه گئدرکن یولدا اونو ساخلیان آذربایجان اردوسو یونیفورمو گئیمیش
ساریشین سرباز روس دیلیندن باشقا هر هانسی بیر دیلده نه اوخویا ،نه ده یازا بیلیب.
ندا سایی چوخدور.
صلرین آذربایجا 
آنجاق بو حادثه هئچ ده او معنانی وئرمیر کی ،بئله شخ 
ینین یوخاریدا قید ائدیلن فورمدان باشقا هر هانسی بیر شکیلده باش
شوروی مداخلهس 
وئردیگینه راست گلمک چوخ چتیندیر» .مداخله« سؤزونون تعریفینه نهیین داخل اولوب ـ
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نلشدیریر .پیشهوری و تبریزدهکی
اولمادیغینی بیلمهمگیمیز مسألهنی خصوصیله چتی 
شوروی کنسولو بیر ـ بیری ایله چوخ تئز ـ تئز گؤروشورلر .خصوصیله بحران
تلرینه چوخ ارخهلنیر ،آنجاق گمان
تلرینده .آیدیندیر کی ،پیشهوری اونون مصلح 
وضعّی 
ائدیرم کی ،شوروی مقاملری تهدید ائتمهنین یا حّتی تضییق گؤرستمهنین گرهکلی
ینین قروپی همیشه آلدیغیندان داها چوخ شوروی
نلر .پیشهور 
اولدوغونو حساب ائتسی 
تلرینه گلینجه ،بئله گؤرونور کی ،بو
نداکی شوروی فّعالی 
کؤمکی آلماغا جان آتیر .تهرا 
ملشدیرمهسینه سبب
ینین اؤز موضعینی ملی 
تده باخیلماسی شورو 
مسألهیه شورای امنّی 
اولموشدور .قوامین گؤزلهنیلمز داورانیشی و خصوصیله علءنین آچیقلمالری شوروی
سفیرینی چیخیلماز وضعّیته سالمیشدیر و او شبههلهنیر کی ،علءیا بو موضعدن چیخیش
ائتمگی محض قوام اؤزی تاپشیرمیشدیر .آنجاق قوام بونو انکارائدیر.
مظفرفیروزون شوروی اویونونو اویناماسیندا اساس مقصدی شاها قارشی گوج توپلماق
ینین اونا
و اوندان قصاص آلماقدیر .قوام ایسه هله شوروی اوردولری بورادا اولدوغو و شورو 
ینین مصلحتینی منیم
تلرده بئله ،هئچ ده شورو 
سرت تضییق گؤرستدیگی وق 
تلریمدن داها اوستون توتوب ،اونلرا گؤره حرکت ائتمیردی .قوام بئله فکرلشیر کی،
مصلح 
للی بیر اویون اویناییر و بونو اویناماقدا مقصدی حکومتی
او ،سولچولرل و شوروی ایله عق 
اؤز نظارتی آلتینا آلماق و اوزهرینده حکم سوره بیلهجگی بیر مجلس سئچمکدیر .یقین کی،
قوام داها مناسب بیر وقتده بلکه آلتی آی سونرا ،سولچولرا قارشی چیخماغی دوشونور.
تین آراشدیرما
صهسی شورای امنّی 
حال حاضردا ایران حکومتی و خلقین بؤیوک ح ّ
تین اونا وئردیگی محکم دستگی
یلمازلر .آنجاق قوام شورای امنّی 
کمسیونونو خوش قارش 
قلر پیس گئدرسه ،چوخ احتمال کی ،او ،بو
نل دانیشی 
یاخشی دگرلندیریر و اگر آذربایجا 
۱
آراشدیرمانی قبول ائدهجک و یا بوندان تهدید کیمی استفاده ائدهجک«.
ینین اوغورسوزلوغو
قلر 
مرکزی حکومتین آذربایجان نمایندهلری ایله دانیشی 
آذربایجان مسألهسینه باغلی اولن بوتون دایرهلرین ناراحاتلیغینی آرتیرمیشدی .بیرنس
یدا
نده ،استالین و مولوتوف مسکودا ،میرجعفرباقروف باک 
نداِ ،بئوین لند 
واشینقتو 
یلر .تبریزده ایسه غیرمعّین شرایطده فّعالیت
حادثهلرین سونراکی انکشافینی ایزلهییرد 
یلر .مهین  ۱۸ده ) ۲۸اردیبهشت(
گؤستریب گرگین وضعّیتدن چیخیش یولو آختاریرد 
احمد قوام اونا قارشی یؤنهلمیش هجوملری دفع ائتمک اوچون تهران رادیوسو ایله بیانات
وئردی .اونون بیاناتیندا دئییلیردی» :منیم دائمی قایغیم و دوزگون سیاستیم سایهسینده
تلرینده دؤنوش عمله گلدی ،آرامیزدا عادی و دوستجاسینا
ایران ـ شوروی مناسب 
تلر اوجوزلشدی،
تلر یاراندی .عمومی تشویش قورتاردی .منیم فّعالیتیم زمانی قیم 
مناسب 
حکومت خلقین رفاهینی یاخشیلشدیرماق و گنیش اصلحات کئچیرمک اوچون تدبیرلر
ل ائتمگی
ایشلهییب حاضرلماغا باشلدی .من آذربایجان مسألهسینی صلح یولو ایله ح ّ
اورهکدن ایستهدیگیم اوچون آذربایجان نمایندهلری ایله دانیشیغا باشلدیم و بو نمایندهلرین
ـ  Foreign Relations of US, 1946, Volume VII, p. ۴۸۴ – ۴۸5ـ
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قلرینی گؤردوم .حاضردا تام سازش الده
ل ائتمک آرزوسوندا اولدو 
ده همین مسألهنی ح ّ
ائدیلمهمیشسه ده ،من امینم کی ،گؤتوردوگوموز دوزگون خط حرکت سایهسینده بوتون
ل ائدیلهجکدیر .بیر دسته خائن و ساتقین
خلقین ماراقلی اولدوغو آذربایجان مسألهسی ح ّ
شلری ایله بلواسطه چوخ مشغول اولدوغوم اوچون
آدام گمان ائدیردی کی ،من دولت ای 
للرینه
اونلرین پوزوجولوق فّعالیتینه گؤز یئتیره بیلمهیهجگم ،یا خود اونلرین چیرکین عم 
فکر وئرمهیهجگم .اونلر بیر سیرا فتنهکارلیق ائتمکله منی حرمتدن سالماغا چالیشیر و بئله
یلر کی ،گویا ،من استعفا وئرمک ایستهییرم ،یاخود آرتیق استعفا وئرمیشم،
شایعهلر یاییرد 
گویا ،اؤلکهده سهو بیر سیاست آپاریلیر :اونلر منیم مسکووا سفریمی ده لزومسوز حساب
یلر.
ائدیرد 
ینین جنایتکارلیق فّعالیتی اؤلکهنی
للر 
خلقه زورل سئچدیریلن بیر دسته مجلس وکی 
ینین مجلس
سسیز اولراق ،پیشهور 
فلکته گتیریب چیخاردی .اونلر تامامیله اسا 
یلر؛ اونلر
یلیک و نفاق توخومی سپد 
یلر ،اؤلکهده دشمنچ 
للیگیندن محروم ائتد 
وکی 
یلر ،اونلر یالنیز اؤز
خلقین وضعّیتینی یاخشیلشدیرماق اوچون هئچ بیر ایش گؤرمهد 
قل مشغول اولوردولر .اونلر
کلره گئدیر و فتنهکارلی 
تلرینی گودور ،خارجی نمایندهلی 
منفع 
یلر .اونلر حکومتدن یاردیم
تسیز آداملری حکومت هیأتینه داخل ائدیرد 
آلچاق و لیاق 
سده وکیل اولماق اوچون اؤلکهنی اؤز نامزدلرینی ایندی یئنه ده
آلمیرلرسا دا ،یئنی مجل 
زورل قبول ائتدیرمگه چالیشیر ،فتنهکارلیق ائتمک و آلداتماقل اؤلکهده نفاق سالماغا جهد
قلریندان منیم خبریم واردیر و من اؤلکهنین منافعی
ائدیرلر .اونلرین بوتون فتنهکارلی 
تلره سون قویماغی محکم قرارا آلمیشام .من نخست وزیر
علیهینه اولن بو فتنهلر و حرک 
وظیفهسینه منصب صاحبی اولماق ،یاخود اؤز منفعتیمی گودمک مقصدیله کئچمهمیشم.
من استعفا وئرمک فکرینده دگیلم و اجتماعّیتین یاردیمینا ارخهلناراق ایشلهمکده دوام
نین
ملتمگه و ایرا 
تلری محک 
تلرله خصوصًا شوروی ایله مناسب 
ائدیرم .من بوتون دول 
خارجی سیاستینده موازنه ساخلماغا چالیشدیغیم اوچون وعد ائدیرم کی ،آذربایجان
یلشدیرماق مقصدیله گنیش
ل ائدیلن کیمی خلقین رفاه حالینی یاخش 
مسألهسی ح ّ
اصلحات تدبیرلری کئچیرمگه باشلیاجاغام و بو ایش اوچون ده خلقین ترقی پرور
قّوهلریندن استفاده ائتمک فکریندهیم .بو اصلحات تدبیرلرینی حیاتا کئچیرمکده منه مانع
۱
قلر«.
نلر زیان وئرن حشرات کیمی قیریلجا 
اول 
ینین اداره رئیسی
احمدقوامین بیاناتی وئریلن زمان شوروی وزارت خارجهس 
نین میرجعفرباقروفا تلقرامی ،هابئله سونونجونون پیشهوری ایله بیر باشا تلفون
سیلی 
ینین تظاهرو ایدی .سیلین تلقرامیندا گؤرسهدیردی
ینین ناراحاتلیغ 
قلری شورو 
دانیشی 
کی ،شوروی نمایندهلری او جملهدن اوچلوک طرفیندن آذربایجان مّلی حکومتینه هئچ بیر
یازیلی سند ،یازیلی گؤستریش و مصلحت وئریلمهسین .عین زماندا ،شوروی وزارت
ینین چیخاریلماسینی مصلحت گؤروردو .بو تلقرامل باغلی
خارجهسی مّلی حکومتین آرشیو 
 ۱ـ »کمونیست« ۲۰ ،۱۹۴۶ ،مه ) ۱۳۲5،۳۰اردیبهشت(.

۳77

ینین
تبریزدهکی باکی اوچلوگونون عضوی آذربایجان شوروی دولت تهلوکهسیزلیگی وزیر 
ییئف مهین  ۳۰دا ) ۹خرداد( یازیردی» :مّلی حکومتین
معاونی ،ژنرال آتاکیش 
تلر بیر قایدا اولراق همیشه شفاهی فورمدا وئریلیر.
نمایندهلرینه بوتون گؤستریش و مصلح 
ینین گیزلی سندلر ساخلنان
ینین و دمکرات فرقهس 
ایران آذربایجانی حکومت ادارهلر 
آرشیوینه گلدیکده ایسه ،آذربایجان نمایندهلری تهرانا یول دوشمک عرفهسینده اوچلوک
ییه مصلحت گؤردو کی ،مّلی حکومتین
گؤزلهنیلن تهلوکهلردن قوروما مقصدیله پیشهور 
۱
ییه آپاریلسین« .بو ناراحاتلیق بیر ده اونونل
آرشیوی بیزیم کؤمکیمیز ایله شورو 
نقلعه،
ینین صایی 
نلری ایران سلحلی قّوهلر 
اساسلنیردی کی ،شوروی جاسوسلوق اورقا 
ساققیز و سردشت ،میانا و زنجان ،گیلن استقامتیندن آذربایجانی احاطهیه آلماسی بارهده
یلر .بوتون بونلر یئنی تعیین ائدیلمیش باش
للری الده ائتمیشد 
خیلی کشفّیات ماتریا 
ینین باشچیلیغی ایله »آذربایجان جبههسی«نین
قرارگاه رئیسی ژنرال جهانبان 
یاراندیغیندان خبروئریردی .صایین قلعه ناحیهسینده مهین  ۱۸ده ) ۲۸اردیبهشت( یئنی
باش وئرمیش توققوشما حکومتین سیاستی ایله باش قرارگاهین نقشهلری آراسیندا فرق
اولدوغونو اوزه چیخاریردی .ائله همین آخشام تبریز رادیوسو بیان ائتدی کی ،تهران
للیک مسافه ده آذربایجانا هجوم ائدیب .بیر گون سونرا
کردستان سرحدی بویونجا  ۱5۰می 
شوزیری جعفر پیشهوری دئدی کی ،بیزیم اؤلکهمیز محاربه
نین با 
آذربایجا 
ینین سردبیری ایله
مرحلهسیندهدیر ۲.مهین  ۲۰سینده ) ۳۰اردیبهشت( کیهان روزنامهس 
صحبتده نخست وزیر احمدقوام حکومت قّوهلری ایله آذربایجان قوشونو آراسینداکی
توققوشمادان برک ناراحات اولدوغونو بیلدیریردی .او قید ائدیردی کی ،من آذربایجان
تلری مدافعه ائدیرم ،آذربایجان و اونا یاخین
اهالیسی ایله صلح سئوهر ،دینج مناسب 
صهلرینه جّدی قایدادا
یلرده هله منیم حاکمّیته گلمگیمه قدریئرلشدیریلمیش آرتش ح ّ
اراض 
نلر .بو گون من مناقشه
قلری حدودلردان کنارا چیخماسی 
تاپشیریق وئرمیشم کی ،اولدو 
ناحیهسینده اولن آرتش فرماندهلرینه و بیر سیرا مأمورلرا تلقرام گؤندردیم کی ،آذربایجان
نلر .من
فلر بیر ـ بیرینه هجوم ائتمهمهسینه نظارت ائتسی 
نمایندهلری ایله بیرلیکده طر 
شلریمیزا مناسبتده صلح
سی کئچیریرم و اؤز وطندا 
باش وئرمیش حادثهدن تأسف ح ّ
یلردن ده خواهش ائدیرم کی ،کیچیک
سئوهر سیاسته اوستونلوک وئریرم ،روزنامهچ 
نلر ۳.مهین  ۲۱ده ) ۳۱اردیبهشت(
توققوشمالر حّقینده بؤیوک های ـ کوی قالدیرماسی 
ییه گؤندردیگی تلقرامین متنینی درج
تهران روزنامهلری نخست وزیر قوامین پیشهور 
ندا یئرلشن  ۴نجو ایران
ینین کردستا 
یلر .قوام وزیر جنگ تیمسار امیراحمد 
ائتد 
قشونونون فرماندهینه گؤندردیگی تلقرامین متنینی ده اؤز تلقرامینا داخل ائتمیشدی.
تیمسار امیراحمدی یازیردی» :منیم بیر نئچه دفعه قید ائتدیگیم کیمی ،چوخ حرمتلی
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ۸۹اشاره  ۱۱۳ورق. ۱۸۹ .
2
 “Time”, ۱۹۴۶, ۲7 May, p. ۲7 .ـ
 ۳ـ »کیهان« ۳۰ ،۱۳۲5 ،اردیبهشت.
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ل ائتمک موضعینده دایانیر .هر
حکومت باشچیسی آذربایجان مسألهسین صلح یولو ایله ح ّ
جور هجوم حرکتیندن یایینیب ،آنجاق مدافعه موضعینده دایانماق ضروریدیر .بیر ده قید
کله ،جنگی صحرا محکمهلری
ائدیرم :بو امری پوزماق جّدی مسئولیته جلب ائتم 
نلری تدقیق ائتمک اوچون
واسطهسی ایله محاکمه اولونماقل نتیجهلنه بیلر .باش ِوئر 
۱
یسی تعجیلی اولراق حادثه یئرینه تحقیقات کمسیونو گؤندریر«.
حکومت باشچ 
مهین  ۲۱ده ) ۳۱اردیبهشت( میرجعفر باقروف حادثهلرین گئدیشینی بیر باشا تلفونل
فون خواهشی ایله
سیدجعفر پیشهوری ایله مذاکره ائتدی .ایلک نوبهده میرجعفرباقرو 
نداکی شوروی سفیرینه و اونا گؤندردیگی تلقراما توخونولدی.
ینین قواما ،تهرا 
پیشهور 
یلیغینی
قلریندان میرجعفرباقروف راض 
قوامل پیشهوری آراسیندا گئدن تلقراف دانیشی 
بیلدیرهرک دئدی» :بو تلقراملر بو ساعت منیم قاباغیمدادیر .بو تلقراملرین مضمونو اونو
ندا ایش باشقا جور گئدیر ،قوام سیزینله علقهنی پوزماق ایستهمیر«.
ثبوت ائدیر کی ،تهرا 
احمدقوامین سیاستینی تحلیل ائدهرک میرجعفرباقروف گؤرستدی کی ،بلکه ده او بیزیمله
تلریمیزا« یارینماق
یلی سیاست آپارماق ایستهییر ،یعنی هم بیزه ،هم ده بیزیم »دوس 
ایک 
ایستهییر .اّما گؤرونور ،ایش گلیب بو یئره چاتیبدیر کی ،او ،ایکی اوزلو سیاست آپارا
بیلمهیهجکدیر .او گرهک یا بیزه ،یا دا اونلرا طرف اولسون .او ،اوزوندن پردهنی گؤتورسون و
ییه مراجعتًا
مجبوردور کی ،اؤز حقیقی سیماسینی گؤسترسین .داها سونرا باقروف پیشهور 
قید ائدیردی» :جعفر ،بونا هئچ شبهه یوخدور کی ،قوام بیرینجی نوبهده اؤز مالینی و
دولتینی نظرده توتور .او اؤز مداخلینی امامدان دا ،پیغمبردن ده ،سندن ده ،مندن ده چوخ
ایستهییر .او ایستهییر کی ،دولتینی اؤزو اوچون ساخلسین .باشا دوشورسن می؟ او حقیقی
سوسیالیست دگیلدیر و اول دا بیلمز .آنجاق اول بیلسین کی ،اورهکدن بیزه یاخیندیر .او
ایستهییر کی ،حکومت باشیندا دورماقل اؤز دولتینی ساخلسین .اونو دا یاخشی باشا دوشور
یلشماغا مجبوردور .بئله گؤرونور
کی ،قونشودان چوخ شئی آسیلیدیر .او دور کی ،راض 
یلری بونو ایستهمیر .چونکی اونلرین آداملری واردیر .اونون )شاه نظرده
کی ،او بیر 
یلر و اؤزو ده آلِوئر شکلینده،
سلر قصدًا ساخلمیشد 
توتولور ـ ج .ح (.خانمانینی انگلی 
یدن خواهش ائدیردی کی،
نئجه بیر مالی گیرو قویان کیمی« ۲.میرجعفرباقروف پیشهور 
نلرده مطبوعاتدا دا اونا توخونان بیر شئی
»قواما دگیب توخونما ،تاپشیر کی ،بو گو 
نلر .سن اونون آیین  ۲۸) ۱۸اردیبهشت( ده اولن چیخیشینی ائشیتمیسن می؟
یازماسی 
بیر سیرا روزنامهلر یازیرلر کی ،اؤز وعدهلرینی یئرینه یئتیرمک اوچون قواما کؤمک ائتمک
یییک .من قارداش کیمی سندن خواهش ائدیرم کی،
لزمدیر .بیز ده اونا کؤمک ائتمهل 
گرهک بونو ائدهسن ...بیر شئیی ده بیلمهلی سن کی ،بیزیم بؤیوک و داهی رهبریمیز بوتون
بو مسألهلرله هر گون شخصًا اؤزو مشغولدور .او گئجه کی من خسته حالدا سنینله تلفونل
یمرکزی دولت یئنی تاریخ آرشیوی ،فوند  ،۲۸سیاهه  ،۴اشاره  ،۴5ورق
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاس 
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دانیشیردیم ،اوندان ایکی ساعت قاباق او اؤزو منیمله دانیشدی و دئدی کی ،سنه تاپشیریم،
۱
یلشمانی ـ ج.ح(.باشا چاتدیراسان«.
بو مسألهنی )مرکزی حکومتله راض 
قلری
نداکی سفیر سادچیکوف میرجعفرباقروفا معلومات وئرمیشدی کی ،دانیشی 
تهرا 
دوام ائتدیرمک اوچون تبریزه کمسیون گلهجک .عین زماندا ،او ،ایران حکومتینه
فلرینی شوروی سفارتینه
بیلدیرمیشدی کی ،کمسیون گئتمهمیشدن قاباق اؤز تکلی 
قلر عوضینه بیر ایکی گونه مسأله ح ّ
ل
بیلدیرسین .اونون فکرینجه ،بو حالدا قورو دانیشی 
ییه بیلدیرمیشدی کی ،ایران طرفی تبریزه گلمزدن بیر
اولونا بیلر .میرجعفرباقروف پیشهور 
فلرینی بیزیم سفیره گؤرسهدهجکدیر .بو حقده سفیر منه معلومات
ایکی گون قاباق اؤز تکلی 
وئرهجک و من ده سیزی معلوماتلندیراجاغام.
مهین  ۲۴ده ) ۳خرداد( ایران حکومتی آذربایجان مسألهسی ایله باغلی اؤزونون یئنی
فلر لیحهسینی سادچیکوفا تقدیم ائتدی .یئنی لیحهده  ۲۱آوریل ده )اّول
تکلی 
فلرین بیرینجی بندینده علوه اولراق بیلدیریلیردی کی،
اردیبهشت( آچیقلنمیش تکلی 
ینین تقدیماتی ایله تعیین ائدیلیر
نلر 
ینین رئیسی ده ،عین زماندا ،ایالت انجم 
مالّیه ادارهس 
فلرده ایکینجی ماّده بو یازی ایله
و حکومت طرفیندن تصویب ائدیلیر .یئنی تکلی 
ینین تکلیفی ایله حکومت طرفیندن
وئریلیردی» :آذربایجان والیسی آذربایجان ایالت انجمن 
تعیین ائدیلهجکدیر« .آذربایجان دیلینده تدریسله باغلی علوه اولراق گؤرسهدیلیردی کی،
سلر آذربایجان و فارس
فین برنامهسی اوزره در 
 5نجی کلسدان سونرا وزارت معار 
للرینده کئچیریلهجک .یئرلی گلیرلرین خرجلنمهسی مسألهسینده ،تبریز ـ میانا
دی 
یلرله ،فدائی
تده چکیلمهسینده ۱5 ،نجی مجلسه سئچک 
دمیریولونون قیسا مد 
تلر نظرده
فلرده کیچیک گذش 
ینین ژاندارما چئوریلمهسی ایله باغلی یئنی تکلی 
دستهلر 
یلره بؤلونمهسی ایله باغلی حکومت
ینین» ،خالصه«نین کندل 
قلر 
توتولوردو .دولت تورپا 
ندا بونون حیاتا کئچیریلدیگینی نظره آلراق ،همین اصلحاتین بوتون
آرتیق آذربایجا 
ندا حیاتا کئچیریلمهسینه طرفدار اولدوغونو و ایلک امکان دوشن کیمی قانون
ایرا 
علرینی یاخینلشدیرماق
فلرین موض 
لیحهسینی مجلسه تقدیم ائدهجگینی بیلدیریردی .طر 
ینین کناریندا بیر سیرا قیدلر
فلر پاکت 
نین یئنی تکلی 
مقصدیله سفیر سادچیکوف تهرا 
۲
قویموشدی.
فون قیدلرینی مذاکره ائتدیکدن سونرا مهین  ۲۸ده
فلرینی و سادچیکو 
قوامین تکلی 
نداکی شوروی سفیرینه ،قواما و
فلرینی تهرا 
) 7خرداد( آذربایجان طرفی اؤز یئنی تکلی 
ندا مذاکره ائدیلن
ینین  ۱۰دا ) ۲۰اردیبهشت( تهرا 
میرجعفرباقروفا گؤندردی .مه آی 
للری ح ّ
س
بلری ایله مقایسهده یئنی لیحهده معّین گئری چکیلمه می 
نین طل 
آذربایجا 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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فلنمهسینه
ینین ضعی 
ینین موضع 
ینین تضییقی پیشهور 
ائدیلیردی ۱.شبههسیز کی ،شورو 
اؤز تأثیرینی گؤرستمیشدی .مهین سونونا )خردادین اورتاسی( دوغرو جنوبداکی شوروی
ینین فّعالیتی خیلی سنگیمیشدی .تبریزدهکی آمریکا نایب کنسولو یازیردی:
یلر 
تعلیماتچ 
ینین وزیرلری ایله گؤروشهرک دئمیشدی
مهین  ۶) ۲7خرداد( ده پیشهوری اؤز کابینهس 
تلر
کی ،مرکزی حکومته تابع اولماغین وقتیدیر ،عکس تقدیرده آمریکا و باشقا دول 
آذربایجان مسألهسیندن بؤیوک دوستوموز و متفقیمیز روسیهیه قارشی استفاده ائدرلر.
یسینی آلماق اولر،
یلرین قارش 
یلری دئینده کی ،یئنی قشون ایله ایرانل 
وزیرلردن بعض 
اوندا پیشهوری جواب وئردی کی ،محاربهیه آمریکا و بریتانیا قاتیلرسا ،اوندا بیزیم متفقین
۲
وضعّیتی پیس اولر ،بو ایسه بیزیم سونوموز دئمکدیر.
نلرینده روسو آمریکا وزیر خارجهسینه گؤندردیگی تلقرامدا
نین ایلک گو 
ژوئ 
ینین بو
نداکی سیاسی وضعّیتی تصویر ائدهرک بئله نتیجهیه گلیردی کی ،شورو 
آذربایجا 
ینین
ینین  5ده ) ۱5خرداد( او یازیردی» :شورو 
بؤلگهیه نظارتی هله گوجلودور .ژوئن آی 
آذربایجان حکومتینه و دمکرات فرقهسینه مداخلهسی آز اولمامیشدیر .حال حاضردا بو
مداخله اونلرین یوکسک سوّیهده سیاسته باشچیلیق ائتمهسی و تعلیمات وئرمهسیندن و
تلی وظیفهلره شوروی منشألی آداملری یئرلشدیرمکله سیاسی
استراتژی اهمّی 
تهلوکهسیزلیگی نظارت آلتیندا ساخلماقدان عبارتدیر .سیاسی تهلوکهسیزلیک
یلری کوچهلرده آذربایجان اونیفورموندا و یا سیویل گئییمده دولشیرلر .اونلر
ایشچ 
دواملی اولراق روس دیلینده دانیشمالریندان و شمال ـ روس تیپینه اویغون عمومی
یلری چوخلوق
نلرین ایچینده شوروی قافقازل 
تلریندن تانینیرلر .آنجاق بو انسا 
علم 
یلشیرلر کی ،نظامی تیپده اونیفورم گئیهن دمیر
یلر راض 
تشکیل ائدیر .بوتون مشاهدهچ 
ینین ده سایی آزی اوچ دفعه آرتمیشدیر .بونون سببینی ایسه هئچ کیم
یلر 
یولو ایشچ 
نلریدیرلر.
بیلمیر .خلق آراسیندا یاییلمیش فکر بودور کی ،اونلر شوروی سیاسی آژا 
تلر گؤرسهدیر کی ،شوروی
رسمی آچیقلمالرین تحلیلینه استناد ائدن بوتون راپور 
یلشماغا تعلیماتلندیرمیشدیر .آذربایجان حکومتی و
نل راض 
آذربایجان حکومتینی تهرا 
بلر .بو
شوروی آذربایجان مسألهسی موضوعوندا مدافعه سیاستی حیاتا کئچیرمگه باشلیی 
ینین آچیقلما برنامهلری ایله و مطبوعاتین آمریکایا
حادثهنین فرقه و آذربایجان حکومت 
قارشی هجومو ایله عین وقتده اولماسی اونو گؤرسهدیر کی ،بوتون بونلر آمریکانین شورای
ینین نتیجهلریدیر.
ینین کسکین موضع 
ینین و دنیا مطبوعات 
تدهکی سرت موضع 
امنّی 
ینین آذربایجان سیاستینی آمریکانین ضعیفلتدیگینه اینانیر ،اونا گؤره
بورادا هرکس شورو 
ینین آمریکایا قارشی غضبی آرتمیشدیر .بونون نتیجهسی
ده فرقهنین و آذربایجان حکومت 
ینین گناهسیز و
اولراق ،مطبوعاتدا آمریکایا قارشی شدتلی چیخیشلرل آذربایجان حکومت 
ینین بیر »داخلی
درست اولدوغونو وورغولیان تبلیغات باشلندی .و آذربایجان مسألهس 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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مسأله« اولدوغو تأکیدله وورغولندی .تبلیغات آچیق آشکار کسکین بیر خط ایزلهییر«.
رسمی حکومت موضعینی عکس ائتدیرهن آذربایجان روزنامهسی آمریکایا قارشی
گنیش تبلیغات مبارزهسی باشلمیشدی .کئچمیش پرزیدنت روزولت دن فرقلی اولراق،
ندا آمریکا علیهینه گئدن
هاری ترومن سیاستی کسکین تنقید ائدیلیردی .آذربایجا 
یلرین سراغی آرتیق واشینقتونا دا چاتمیشدی .تایم مجلهسی بو بارهده یازیردی» :
یاز 
ینین خلقی
للیک اعلن ائتمیش آذربایجان ایالت 
ندان مستق 
ینین رهبرلیگی ایله ایرا 
شورو 
نلرین نئجه گئییندیگی حّقینده معلوماتلندیریلدی .تبریزده
کئچن هفته آزاد انسا 
نشرائدیلن آذربایجان روزنامهسی آمریکادان گلن ایشلنمیش پال ـ پالتارین گئییلمهسینی
للر آمریکادان ایرانلی تاجرلر طرفیندن
پیسلهدی .بو ،بیر خیریه ایشی دگیلدی .او ما 
تی واونون »لئند ـ
آلینیب ،یئنیدن ساتیلماق اوچون ایرانا گؤندریلیردی .فرانکلین روزول 
نین سیاستینی پیسلهییردی.
لیز« ـ وام و اجاره(سیاستینی تعریفلهین روزنامه تروم 
روزنامه یازیردی» :آمریکانین یئنی خطی دنیا تجارتینی آمریکا انحصاری آلتینا
یلرا اؤز ایشلنمیش پالتارینی ساتماق امکانی
کله ،آمریکال 
محدودلشدیرماقدان و بئلهلی 
وئرمکدن عبارتدیر«» .آذربایجان« بیان ائتدی» :اؤز دمکراتیک آزادلیغینی آلمیش اولن
للرین تجارتیله
تلنمهییب ،هم ده بو ما 
خلقیمیز بو پالتارلردان امتناع ائتمکله کفای 
نلری مّلی صنایعیمیزین انکشافینا مانع اولن خیانتکارلر کیمی
مشغول اول 
للرینی استفاده ائتمگه چالیشمالیدیر کی،
گؤرمهلیدیرلر .هامی یئرلی استحصالین ما 
ملتیمیز بوتون دنیانی بوروین بحرانین خارجینده قال بیلسین .تکرارلییریق کی،
۲
ینین ایشلنمیش پالتاریندان اییرهنیر و نفرت ائدیرلر«.
یلر باشقالر 
آذربایجانل 
ینین تنظیم
ینین  5ده ) ۱5خرداد( سفیر سادچیکوف آذربایجان مسألهس 
ژوئن آی 
یلشدیریلمیش سازش لیحهسینی تلقرافل مسکوا،
نل راض 
ائدیلمهسی ایله باغلی تهرا 
ییا گؤندردی ۱5 .ماّدهدن عبارت سازش لیحهسی ایله باغلی سفیر یازیردی
تبریزه و باک 
ینین مقبول اولدوغونو حساب ائدیرم .بئله کی،
فلر 
ینین بو تکلی 
کی ،ایران حکومت 
نین سونونجو وضعینی آیدینلشدیراجاق و انظباطی بؤلگه حقده قانونا یئنیدن
آذربایجا 
ندا عملده موجود اولن وضعّیتی
فلر آذربایجا 
باخاجاق یئنی مجلس چاغیریلنا قدر بو تکلی 
نین گلهجگی نتیجه اعتباریله اؤلکهده ،او جملهدن
ساخلماغا امکان وئریر.آذربایجا 
نداکی داخلی
ینین نسبتیندن آسیلی اولجاقدیر .ایرا 
سده دمکراسی و ارتجاع قّوهلر 
مجل 
قلری
وضعّیتین الِوئریشلی اولمادیغینی نظره آلراق ،سفیر تکلیف ائدیردی کی ،دانیشی 
یوباتماق اولماز .عین زماندا ،او خاطرلدیردی کی ،بیزیم علیهدارلریمیز ایندیکی تنظیم
اولونمامیش وضعّیتدن بیزه قارشی استفاده ائتمگه چالیشیرلر .اونلر شاها و قواما قورخو
کلر کی ،بیز آذربایجانی قوپارماق اوچون یالنیز وقت گؤزلهییریک .نفت
تلقین ائدهج 
کله باشا چاتماسی طلب
قلرین تئزلی 
یلشدیرمک اوچون دانیشی 
حّقینده مقاولهنی ده رسم 
۱
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اولونور .بئله کی ،بونسوز ایران حکومتی مجلسه ایندیکی داخلی وضعّیت امید ائتمگه امکان
وئریر کی ،هئچ اولماسا کئچمیش ترکیبدن پیس اولمایان پارلمانین یئنی مقبول ترکیبی
سئچیلسین .ایران حکومتی اؤزونون  ۲۲آوریل )اّول اردیبهشت( بیاناتینا گؤزلهنیلدیگیندن
ینین
فلر 
ینین یئنی تکلی 
تلر ،علوهلر ائتمیشدیر .سادچیکوف ایران حکومت 
ده آرتیق گذش 
یلر طرفیندن قبول اولونماسینی توصیه ائدیردی .اونون فکرینجه ،سازشی
آذربایجانل 
امضالییب گلهجک پارلمانین دمکراتیک ترکیبی اوغروندا بیرگه مبارزه بارهده قوامل
فون
ینین  ۱5) 5خرداد( ده سادچیکو 
یلیغا گلمک لزم ایدی ۱.اصلینده ،ژوئن آی 
راض 
کلر ائتدیگی آذربایجان
کلی 
گؤندردیگی لیحه قوام و مظفرفیروزون کیچیک دگیشی 
یلر
فلریندن عبارت ایدی .بیر سیرا تاریخچ 
ینین  ۲۸مه ) 7خرداد( تاریخلی تکلی 
طرف 
قلری سرعتلندیرمک جهدلرینی ایران مجلسینه
نل تبریز آراسیندا دانیشی 
ینین تهرا 
شورو 
یلری تئزلشدیرمکله ایضاح ائدیرلر .شوروی چالیشیردی کی ،قوامدان آلدیغی
سئچک 
ینین آذربایجان ایله
تلری ایران پارلمانی واسطهسی ایله داها اعتبارلی ائتسین .شورو 
گذش 
ینین سببی ده بو ایدی .بو الده اولوندوقدان
مرکزی حکومتی باریشدیرماقدا ماراقلی اولماس 
نین مختار بیر ایالتی کیمی آذربایجان مجلسه کفایت قدر وکیل گؤندره
سونرا ایرا 
بیلهجکدی کی ،اونلر دا دیگر شوروی طرفدارلری ایله بیرلیکده مجلسده چوخلوق تشکیل
۲
کلر.
ینین تصویب اولونماسینی تأمین ائدهج 
ائدهجک و نفت مقاولهس 
یلشدیریلمیش سازش
قوامل سادچیکوف آراسیندا آذربایجان حّقینده راض 
فل مذاکره ائتدیکدن سونرا  ۱۹۴۶نجی ایلین ژوئن
لیحهسینی میرجعفرباقروف و مولوت 
ینین
ینین  ۸ده ) ۱۳۲5ایل  ۱۸خرداد( نخجوان شهرینده آذربایجان مّلی حکومت 
آی 
نل
رهبرلریندن سیدجعفر پیشهوری ،میرزا علی شبستری ،سلمالله جاوید و صادق پادگا 
ینین تقدیم ائتدیگی سازش لیحهسی اوزهرینده قوامین و
گؤروشدو .آذربایجان طرف 
کلرله تانیش اولدوغوندان سونرا پیشهوری و مّلی
کلی 
مظفرفیروزون ائتدیگی دگیشی 
حکومتین گؤروشده اشتراک ائدن دیگر لیدرلری بو اساسدا سازش باغلنماسینا راضی
نین سرحدلری حّقینده  ۲۸مه )7
یلر .بونونل بئله ،اونلر آذربایجا 
قلرینی بیلدیرد 
اولدو 
ینین قوام
یلردن زنجان ولیت 
ینین  ۹نجو ماّدهسینده گؤرسهدیلن اراض 
فلر 
خرداد( تکلی 
یلر .لیحهنین  ۹نجو ماّدهسینده گؤرسهدیلیردی:
طرفیندن چیخاریلماسینا اعتراض ائتد 
تلرینی نظره آلراق آذربایجان ایالتینه ۳
ینین مّلی دیل و دیگر خصوصّی 
»آذربایجان خلق 
نلر و زنجان ولیتی داخل ائدیلیر« .بو بند اوزهریندهکی دوزهلیشینده
نجو و  ۴نجو استا 
نین سرحدلرینه مناسبتده زنجان استثنا اولماقل آذربایجان
قوام قید ائدیردی کی ،آذربایجا 
نل باغلی دوزهلیشینی او ،بو مسألهنین اؤلکهنین انظباطی
لیحهسی قبول ائدیلیر .زنجا 
بؤلگوسی حقده قانونا ضد اولماسی ایله اساسلندیریردی .نخجوان گؤروشونده جنوبی
ینین اهالیسی استثناسیز
یلرکی ،زنجان ولیت 
آذربایجان لیدرلری قید ائدیرد 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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ینین انکشافی گئدیشینده بو
یلردان عبارتدیر .آذربایجان دمکراتیک حرکات 
آذربایجانل 
اهالی چوخ فّعال رول اویناییب و تهران ارتجاعینا قارشی مبارزهنین آغیرلیغینی اؤز
یلیق الده ائدیلدی کی ،بو مسأله ایله
نلرینده چکیب .فکر مبادلهسی گئدیشینده راض 
چیگی 
نین
قلرین باشا چاتماسی یوباندیریلماسین .عین زماندا ،آذربایجا 
نل دانیشی 
باغلی تهرا 
یسیندا
ترکیبینده قالماسی ایله باغلی تهران کمسیونو و یا  ۱5نجی مجلسین قارش 
جهدلردن امتناع ائدیلمهمهسی مقصده اویغون حساب ائدیلدی .نخجوان گؤروشونده تبریز
یلرله باغلی بیر سیرا مسألهلرده
یلر کی ،قارشیداکی سئچک 
لیدرلری میرجعفرباقروفا بیلدیرد 
یلر کی ،مجلس
یلیغینا نایل اولماق لزمدیر .اونلر تکلیف ائتد 
قوامین اصولی راض 
ندا یاشامایان آداملرین اّولکی قایدادا نامزد
یلری ایله باغلی تهران آذربایجا 
سئچک 
یلر
گؤرسهدیلمهسی ایشیندن ال چکمهلیدیر و امکان وئرمهلیدیر کی ،آذربایجانل 
نلر.
یسیندن اؤز نامزدلرینی ایرهلی سورسو 
تلرین ایچر 
سیناقدان چیخمیش دموکرا 
ینین حزب
یس 
فل مذاکرهلرده قرارا آلیندی کی ،آذربایجان دموکرات فرقهس 
میرجعفرباقرو 
توده ایله علقهلری گنیشلندیریلسین ،سفارت واسطهسی ایله حزب توده رهبرلیگی
ینین رهبرلیگینه
یلشدیریلسین ،کامبخش ،یا خود کشاورز حزب توده مرکزی کمیتهس 
یئن 
کئچیریلسین .بونونل علوه مقصده اویغون حساب ائدیلدی کی ،حزب تودهنین مرکزی
یلیق
یلردان سئچیلمهسینه نایل اولونسون .نخجوان گؤروشونده راض 
کمیتهسینه آذربایجانل 
ینین چوخ قیمتلی
ینین و دمکرات فرقهس 
الده ائدیلدی کی ،آذربایجان مّلی حکومت 
قلر باشا چاتان کیمی ساخلماق اوچون تعجیلی اولراق تبریزدن
آرشیوینی دانیشی 
ینین تجربهلی کادرلرل
ییه آپاریلماسینا اجازه وئریلسین.آذربایجان دمکرات فرقهس 
شورو 
یلیق الده ائدیلدی کی ،جنوبی
یلیگینی نظره آلراق ،راض 
ینین ضرور 
ملندیریلمهس 
محک 
ییا گؤندریلسین.
یلری دستهسی تحصیل اوچون باک 
ندان سینانمیش فرقه ایشچ 
آذربایجا 
ییه توصیه ائتدی کی ،یارانمیش آغیر وضعّیت چوخ
صحبتین سونوندا باقروف پیشهور 
احتیاطلی حرکت ائتمگی طلب ائدیر .حیاتا کئچیریلن بوتون واجب تدبیرلر یوخاریدا
یلشدیریلدیقدان سونرا اونلر
شلرل قاباقجادان مذاکره ائدیلیب راض 
آدلری چکیلن یولدا 
۱
حّقینده قرار قبول ائدیلمهلیدیر.
نین  ۱۰دا )۲۰
یلیق الده ائدیلدیکدن سونرا ژوئ 
طلری بارهده اصولی راض 
سازشین شر 
توزیرین معاونی مظفر فیروز ،وزیر راهین معاونی
خرداد( آخشام ساعت  7/۳5ده نخس 
یزادهدن عبارت ایران نمایندهلری تبریزه یول دوشدولر .حمید
ابوالحسن صادقی و موسو 
رضوی ،نراهی)،نراقی؟( مصطفی فرداد نماینده هیأتینه ژورنالیست و منشی کیمی داخل
یمقدمدن عبارت
یلر .سیاسی هیأتدن باشقا تیمسار هدایت و سرهنگ علو 
ائدیلمیشد 
قلردان سونرا
نظامی نمایندهلیک ده همین گون آذربایجانا گلدی .ایکی گونلوک دانیشی 
نین  ۱۳ده ) ۲۳خرداد( تبریز شهرینده آخشام ساعت  7/۳۰دا »دولت و آذربایجان
ژوئ 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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نمایندهلری آراسیندا موافقت اولونموش قرارداد« امضالندی .اورادا دئییلیردی» :ایران
قلر نتیجهسینده و ایران
حکومتی ایله آذربایجان نمایندهلری آراسیندا گئدن دانیشی 
ینین یوخاریدا گؤرسهدیلن نمایندهلر طرفیندن قبول ائدیلن 7 ،ماّدهدن عبارت اولن
حکومت 
 ۱۹۴۶نجی ایل  ۲۲آوریل ) ۱۳۲5نجی ایل اّول اردیبهشت(تاریخلی بیاننامهسینی نظره
آلراق ،بئله بیر سازش الده ائدیلمیشدیر کی ،آشاغیدا گؤرسهدیلن ماّدهلر همین بیاننامهنی
ایضاح ائدیب تاماملسین و بو ماّدهلر وقتینده حیاتا کئچیریلسین:
ینین  ۱نجی ماّدهسینده آشاغیداکی جملهنین علوه
 ۱ـ حکومت بیاننامهس 
ینین رئیسی ده ایالت انجمنی
ائدیلمهسی حّقینده سازش الده ائدیلمیشدیر» :مالّیه شعبهس 
طرفیندن گؤرسهدیلیر و حکومت طرفیندن تصدیق ائدیلیر«.
ینین( ایالت
ینین  ۲نجی ماّدهسینده استاندارین )باش وال 
 ۲ـ حکومت بیاننامهس 
ینین راضیلیغی ایله حکومت طرفیندن تعیین ائدیلدیگی نطرده توتولدوغونا گؤره،
انجمن 
بئله بیر سازش الده ائدیلمیشدیر کی ،بیاننامهنین بو مادّهسینی یئرینه یئتیرمکمقصدیله
وزیر داخله ایالت انجمنی طرفیندن گؤرسهدیلن نامزدلردن بیرینی استاندار وظیفهسینه
تعیین ائتمک اوچون حکومتین تصویبینه وئریلهجکدیر.
کلیگی نظره آلراق حکومت،
ندا عمله گلن دگیش 
نلردا آذربایجا 
 ۳ـ سون زما 
آذربایجان مّلی مجلسی کیمی سئچیلمیش اولن مجلسی آذربایجان ایالت انجمنی حساب
نلری حّقینده
ائدهجکدیر ۱5 .نجی مجلس چاغیریلدیقدان و بورادا ایالت و ولیت انجم 
حکومت طرفیندن وئریلن قانون تصویب ائدیلدیکدن سونرا ،تصویب ائدیلمیش بو قانونا
یلر باشلناجاقدیر.
اساسًا درحال آذربایجان ایالت انجمنینه سئچک 
صلرین
ینین گئدیشینه ،سیرالرینا نظامی وظیفهلی شخ 
 ۴ـ آذربایجان حرکات 
صهسی حساب
ینین بیر ح ّ
چاغیریلدیغی و بو سازش امضالندیقدان سونرا ایران آرتش 
صهلرین
ل ائتمک اوچون ،هابئله بو ح ّ
صهلر مسألهسینی ح ّ
ائدیلهجک یئرلی سرباز ح ّ
ل ائتمک اوچون یئریندهجه ایران حکومتی و آذربایجان ایالت
فرماندهلری مسألهسینی ح ّ
فلرینی ممکن
انجمنی نمایندهلریندن عبارت کمسیون یارادیلجاقدیر .بو کمسیون اؤز تکلی 
تده تصویب ائتمگه وئرهجکدیر.
اولدوقجا قیسا مّد 
 5ـ آذربایجان مالیهسی مسألهسینه گلدیکده ،سازش الده ائدیلمیشدیر کی ،آذربایجان
جلرا صرف ائدیلهجک .یوزده ایگیرمی ِبئشی
ینین یوزده یئتمیش ِبئشی یئرلی احتیا 
گلیرلر 
جلرینا صرف اولونماق اوچون مرکزه گؤندریلهجکدیر.
ایسه عموم دولت احتیا 
جلری و گلیرلری ،هابئله
ینین خر 
قید  ۱ـ پست تلقراف ،گمروک و دمیریولی ادارهلر 
جلر بوتونلوکله حکومتین
یلیک استثنا تشکیل ائدیر .بو خر 
اورمیه گؤلوندهکی گمیچ 
ینین و
اوزهرینه دوشور ،گلیرلر ایسه آنجاق اونون دخیلینه وئریلیر .آذربایجان ایالت انجمن 
فلری پولسوز وورولجاقدیر.
ینین تلقرا 
دولت ادارهلر 
شلری حکومتین،
للرین چکیلمهسی و تعمیرائدیلمهسی ای 
قید  ۲ـ اساس داش یو 
ینین
للرین چکیلمهسی و تعمیرائدیلمهسی ایسه آذربایجان ایالت انجمن 
یئرلی اهمّیتلی یو 
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وظیفهسیدیر.
نین گؤرکملی خادملری ،هابئله
یسیندا آذربایجا 
قید  ۳ـ ایران مشروطهسی قارش 
نلر
ینین وئردیگی قربا 
دمکراتیک و آزادلیق اوغروندا مبارزهده قوچاق آذربایجان خلق 
مقابلینده حکومت ،آذربایجان گمروکخاناسیندان آلینان گلیرلرین یوزده  ۲5نی آذربایجان
یلیق وئریر.
جلری اوچون آییرماغا راض 
دارالفنونونون تأسیس ائدیلمهسی خر 
یلیق
 ۶ـ حکومت ،ان یاخین زماندا میانا ـ تبریز دمیر یولونو چکدیرمگه باشلماغا راض 
وئریر .بو یولون چکیلمهسینده بیرینجی نوبهده ،سؤزسوز ،آذربایجانلی فعلهلردن و
صلردن استفاده ائدهجکدیر.
متخص 
للی فدائی دستهلری ژاندارم دستهلرینه چئوریلهجکدیر .بو مسألهنی ،هابئله
 7ـ کؤنو 
ل ائتمک اوچون یئرلرده حکومت
صهلره فرمانده تعیین ائدیلمهسی مسألهسینی ح ّ
همین ح ّ
و آذربایجان انجمنی نمایندهلریندن عبارت کمسیون تشکیل ائدیلهجک ،بو کمسیون اؤز
فلرینی ممکن اولدوقجا تئز بیر زماندا تصویب ائدیلمگه وئرهجکدیر.
تکلی 
شلر نتیجهسینده »امنّیه« و ژاندارم
للرده گؤرولموش اولن معّین ای 
قید :سون ای 
آدی ایران و خصوصًا آذربایجان جماعتی آراسیندا دشمنجهسینه فکرلر دوغوردوغونا گؤره،
نلردا نخست وزیرین همین قّوهلر اوزهرینده فرماندهلیگی اؤز عهدهسینه
هابئله بو یاخی 
تلردا ایندی اصلحات کئچیرمک ،بونلری یاراماز آداملردان
گؤتوردوگونو و بو تشکیل 
تمیزلمک احتمالی اولدوغونو نظره آلراق ،بئله بیر سازش الده ائدیلمیشدیر کی ،ژاندارم
توزیرین نظرینه
یلرین فکری نخس 
حّقینده بو عمومی فکرلر و خصوصًا آذربایجانل 
چاتدیریلسین ،بو قّوهلره باشقا بیر مناسب آد وئرمک اوچون لزمی قرار قبول ائتسین.
یلر آراسیندا بؤلوشدورولموش
 ۸ـ آذربایجان دمکراتیک حرکات نتیجهسینده کندل 
یلر آراسیندا
ینین کندل 
قلر 
ندا دولت تورپا 
قلرا گلدیکده ،حکومت بوتون ایرا 
تورپا 
یلر
ینین کندل 
قلر 
بؤلونمهسی فکرینه اساس اعتباریله راضی اولدوغونا گؤره ،دولت تورپا 
یلیک گؤرستمهیهجک و بو خصوصدا قانون لیحهسی
آراسیندا بؤلونمهسینه هئچ بیر مانعچ 
نداکی سون
سین تصویبینه وئریلهجکدیر .آذربایجا 
ممکن اولن کیمی مجل 
قلرا گلدیکده،
یلر آراسیندا بؤلوشدورولموش باشقا تورپا 
کلر زمانی کندل 
کلی 
دگیشی 
ینین نمایندهلریندن عبارت کمسیون تشکیل ائدیلمهسی حّقینده
حکومتین و ایالت انجمن 
کلره دگن ضررین اؤدهنیلمهسی و یا اونلرا باشقا
سازش الده ائدیلمیشدیر ،بو کمسیون مال 
فلرینی تصویب اوچون تقدیم ائتمهلیدیر.
تورپاق وئریلمهسی قایداسی حّقینده اؤز تکلی 
شلر اوچون ،او
 ۹ـ حکومت ،آزادلیق و دمکراتیک اصولونا اساسلنان و بوتون وطندا 
نلر اوچون عمومی ،گیزلی ،مستقل و برابر سئچکی قانونی لیحهسینی
جملهدن قادی 
ترتیب ائدیب  ۱5نجی مجلس آچیلندان سونرا بو لیحهنی تصویب اوچون تعجیلی صورتده
ندان و اؤلکهنین باشقا
یلیق وئریر .حکومت ،آذربایجا 
مجلسه تقدیم ائتمهیه راض 
ینین سایینا نسبتًا آرتیرماق
للرین سایینی بونلرین اهالیس 
تلریندن سئچیلن وکی 
ولی 
حّقینده قانون لیحهسینی ده مجلس آچیلدیقدان سونرا اولدوقجا تعجیلی صورتده تقدیم
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یلر کئچیریلهجک
یلیق وئریر .بو لیحه تصویب ائدیلدیکدن سونرا علوه سئچک 
ائتمگه راض 
للر مجلسه گؤندریلهجکدیر.
و سئچیلن وکی 
نلری آذربایجان ایالتینه داخل اولجاقدیر ) ۳نجو
نین  ۳نجو و  ۴نجو استا 
 ۱۰ـ ایرا 
استانا تبریز و اردبیل شهرلری ۴ ،نجو استانا ایسه خوی ،رضائیه ،مهاباد ،مراغا ،و بیجار
داخلدیر(.
شلرین قناعت بخش گئتمهسینی تعجیلی ائتمک
ندا ای 
 ۱۱ـ حکومت ،آذربایجا 
ینین ریاست هیأتیندن عبارت اداره شوراسی
اوچون استانداردان ،ایالت ادارهلری رهبرلر 
ینین نظارتی آلتیندا اؤز وظیفهلرینی ایفا
یلیق وئریر .بو شورا ایالت انجمن 
یاراتماغا راض 
ائدهجکدیر.
 ۱۲ـ حکومتین  ۱۹۴۶نجی ایل  ۲۲آوریل تاریخلی ) ۱۳۲5نجی ایل اّول اردیبهشت(
بلر حّقینده آیدین
طلر اورتا و عالی مکت 
ینین  ۳نجو ماّدهسیندهکی شر 
بیان نامهس 
بلرده
اولمادیغینا گؤره ،بو ماّدهیه آشاغیداکی جمله علوه ائدیلیر» :اورتا و عالی مکت 
فین مرامنامهلری
للرینده و وزارت معار 
سلر ایکی دیلده ـ فارس و آذربایجان دی 
در 
اساسیندا وئریلهجک ،بو مرامنامهلر ایسه یئرلی شرایطی نظره آلماقل دگیشدیریلهجک،
دمکراتیزم قایدالرینا و یئنی ترّقی اصولونا اویغون صورتده ترتیب ائدیلهجکدیر.
ندا یاییلن
 ۱۳ـ حکومت ،همین سازش اوزره معّین ائدیلن امتیازلری آذربایجا 
کردلره ده وئرمگه راضیدیر .حکومت بیاننامهسینی  ۳نجو ماّدهسینه اساسًا ابتدایی مکتبین
للرینده کئچیریلهجکدیر.
سلر اونلرین اؤز دی 
 5نجی کلسینادک در 
یلر ده اؤز
یلر و ارمن 
ل آسور 
تلر ،مث ً
ندا یاشایان و آزلیقدا قالن مل 
قید :آذربایجا 
للرینده اوخوماق حقینه مالک
قلرینی ابتدایی مکتبدن  5نجی کلسادک اؤز دی 
اوشا 
اولجاقدیر.
 ۱۴ـ حکومت ،شهر ادارهلرینه سئچکی حّقینده یئنی قانونو  ۱5نجی مجلسه تقدیم
ندا تطبیق ائدیلهجک و عمومی ،گیزلی ،مستقل،
ائتمک فکریندهدیر .بو قانون بوتون ایرا 
برابر سئچکی حقوقونون دمکراتیک اصولونا اساسلناجاقدیر .بو قانون تصویب ائدیلدیکدن
یلر
تلرینده شهر ادارهلری شورالرینا سئچک 
نین بوتون باشقا ولی 
ندا و ایرا 
سونرا آذربایجا 
یلر کئچیریلنهدک
کئچیریلهجکدیر .بو قانون تصویب ائدیلمهدن و یئنی سئچک 
نین ایندیکی شهر ادارهلری شورالری اؤز وظیفهلرینی یئرینه یئتیرمکده دوام
آذربایجا 
کلر.
ائدهج 
 ۱5ـ همین سازشین ایکی نسخهدن عبارت ترتیب ائدیلهرک مبادله ائدیلمیشدیر و
حکومت ایله آذربایجان ایالت انجمنی طرفیندن تصویب ائدیلدیکدن سونرا قّوهیه
مینهجکدیر.
۱
امضالر :مظفر فیروز ،سیدجعفر پیشهوری .تبریز  ۲۳خرداد  ۱۳۲5نجی ایل.
تلر
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ »آذربایجان«  ۲۶ ،۱۳۲5خرداد؛ ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
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یلر یازیردی کی ،گوجلو شوروی تضییقی  ۱۳ژوئن)
بو سازشله باغلی بیر سیرا تاریخچ 
ینین پیشهوری و فیروزطرفیندن امضالنماسی ایله نتیجهلندی .بو ۱5
 ۲۳خرداد( مقاولهس 
قلری مجلس
ینین ایستهدیگی کیمی ایدی .قوام همیشه دانیشی 
ماّدهلیک مقاوله شورو 
یلری ایله علقهلندیرمگه چالیشیردی .بو علقهلندیرمهده ایکی مهم مقام واردی.
سئچک 
بیرینجیسی ،شوروی سفیرینه گؤرستمک ایستهییردی کی ،اگر نفت مسألهسینه باخاجاق
یلره تضییق
قلردا آذر 
 ۱5نجی مجلسین تئزلیکله آچیلماسینی ایستهییرسنسه ،بو دانیشی 
تلری کیمی،
نین باشقا ایال 
گؤرستمهلیسن .ایکینجیسی ،مرکزی حکومتین ،ایرا 
۱
یلره نظارت ائتمک ایستهدیگینه هئچ بیر شبهه اولمامالیدیر.
ندا دا سئچک 
آذربایجا 
ینین ریاست هیأتی۱7 ،
نین  ۱۴ده ) ۲۴خرداد( ایران آذربایجانی مّلی مجلس 
ژوئ 
فلر آراسیندا امضالنمیش مقاولهنی تصویب
سینده ) ۲7خرداد( ده ایسه ایران حکومتی طر 
ائتدی .تهران حکومتی ایله آذربایجان نمایندهلری آراسیندا امضالنمیش  ۱5ماّدهلیک
مقاولهدن علوه قوامالسلطنهنین سیاسی مسألهلر اوزره معاونی مظفرفیروز زنجان )خمسه(
ییه یازیلی تأمینات وئردی.
ولیتی ایله باغلی مقاولهیه علوه اولراق سیدجعفرپیشهور 
مظفرفیروز اؤز اوزهرینه عهدهلیک گؤتوروردو کی ،خمسه ولیتینه خدمتی تاپشیریقل
ندا اؤز یئرینه قئییتمالی و مقاولهنین  7نجی بندینه اساسًا
یلر آذربایجا 
گؤندریلن فدائ 
تلرینی دوام
یارادیلن کمسیونون رأیی ایله ژاندارم ترکیبینه قبول ائدیلیب اؤز خدم 
یلر
ندا دمکراتیک حرکاتا کؤمک ائتمیش فدائ 
نلری اولن ،آذربایجا 
ائتدیرمهلی ،خمسه ساک 
بلردن قورونمالی ،امکان داخلینده اونلردان خمسه ژاندارمیندا استفاده
هر جور تعقی 
صلر طرفیندن
ائدیلمهلیدیر .ذوالفقاری ،یمین لشکری و اسلحه دارباشی کیمی شخ 
شلرا
آذربایجان دمکراتیک حرکاتینا مناسبتده سلحلی توققوشمایا قدر تخریباتچی چیخ 
تلیگی و قایدا قانونو ساخلماق ،یئنی چاخناشمالری
یول وئریلمهدیگیندن ،حکومت ثاب 
ندا وضعّیت آیدینلشانا قدر
یلره تاپشیریلیر کی ،زنجا 
اوزاقلشدیرماق مقصدیله یئرلی ایشچ 
۲
یوخاریدا گؤرسهدیلن اوچ شخصین زنجانا قئییتماسینی قدغن ائتسین.
نین
یسی مظفرفیروز ژوئ 
ینین باشچ 
مقاوله امضالندیقدان سونرا ایران نماینده هیأت 
 ۱۳ده ) ۲۳خرداد( تبریز رادیوسی ایله چیخیش ائتدی .او ،کئچمیش حکومتین و ایران
ینین عنوانینا کسکین تنقیدی فکرلر سؤیلهدی و قید ائتدی کی ،اونلرین یاریتماز
مجلس 
نین
سیاستی اؤلکهنی وطنداش محاربهسی حّدینه گتیرمیشدی .او ،قوامی ایرا 
نالملل مناقشهیه جهد ائدن
ینین سمبلی آدلندیردی .آذربایجان مسألهسینی بی 
یلیگ 
ملتچ 
ملر کی آذربایجان
ینین افلسا اوغرادیغینی گؤرستدی.کی 
ارتجاعی دایرهلرین سیاست 
یلر ،بو
ل ائتمک ایستهییرد 
مسألهسینی قارداش قانی تؤکؤمکله ،گوج تطبیق ائتمکله ح ّ
;  Martin Sicker. The Bear and the Lion. Soviet Imperialism and Iran, p. 78ـ
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علر بیلمهلیدیرلر کی ،قوامالسلطنه
یسیندا روسوای اولدولر .مرتج 
گون اجتماعّیت قارش 
ینین سونوندا فیروز
حکومتی بوتون آزادیخواهلرین قدرتلی گوجونه ارخهلنیر .چیخیش 
صهسی اولوب و
نین آیریلماز ح ّ
دئدی» :ایشده ثبوت ائدیلدی کی ،آذربایجان ایرا 
للرینی اؤز آنا
اولجاقدیر .ائله بیر آدام تاپیلماز کی ،قهرمان و صداقتلی آذربایجان اوغو 
۱
وطنیندن آییرسین«.
نین  ۱۳ده ) ۲۳خرداد( آذربایجان اهالیسی آدیندان ایران دولتی ایله باغلنمیش
ژوئ 
ینین تبریز رادیوسی ایله بیاناتی و نطقی وئریلدی .او
قراردادی امضالیان سیدجعفر پیشهور 
قید ائتدی کی ،آذربایجان خلقی بؤیوک تاریخی غلبه قازاندی ۳ ،سپتامبر  ۱۹۴5نجی ایلده
) ۱۲شهریور  (۱۳۲۴اعلن ائدیلمیش بیاننامه ،دئمک اولرکی ،قان تؤکولمهدن تأمین
ائدیلدی .بو قراردادین تک آذربایجان دگیل ،بوتون ایران خلقی اوچون بؤیوک اهمّیتی
ینین آرزو ائتدیگی تورپاق
نپرورلر 
واردیر .بو واسطه ایله یاریم قرن ایران آزادیخواه و وط 
ندا دمکراتیک
مسألهسی حّقینده بؤیوک و اساسلی بیر قدم گؤتورولموش اولدو .بوتون ایرا 
اصولون اجراسی و آزادلیغین تأمینی اوچون یئنی سئچکی قانونونون یارادیلماسینی دولت
یلریمیزین سئچمک و
تعهد ائتدی .تامام حقوق اجتماعیدن محروم ائدیلمیش آنا و باج 
تله
ینین عمل ائتدیگی دیلین رسمی 
سئچیلمک حّقی اعتراف ائدیلدی .آذربایجان خلق 
قبول ائدیلمهسینی مخصوصًا قید ائتمک لزمدیر .بوندان سونرا آذربایجان اؤز دیلینده تعلیم
یلر
و تربیت آل بیلدیگی کیمی ،اؤز ادارهلرینی ده اؤزونون انتخاب ائتدیگی آذربایجانل 
واسطهسی ایله اؤز دیلینده اداره ائدهجکدیر .پیشهوری دئدی» :آقای قوامالسلطنه عمرونده
ینین قلبینه
هئچ بیر ایش گؤرمهمیش اولسا بئله ،بو بیر ایش اونا نسبت آذربایجان خلق 
سی تولید ائدهجک .یالنیز بو حرکتی ایله قوام همیشهلیک اولراق اؤز آدینی
احترام ح ّ
تلری سیراسینا یازدی« .امضالنان مقاوله ایله باغلی
ینین فخری دوس 
آذربایجان خلق 
فلریمیزین،
گزهن سؤز ـ صحبته توخوناراق پیشهوری قید ائتدی کی ،ایندی مخال 
یلری دئییرلر آقای
قلر و دئدی ـ قودو واردیر .بعض 
علرین آراسیندا جوربجور دانیشی 
مرتج 
تلرین اتهگینه دوشموش،
قوامالسلطنه اله آلدیغی حکومتی ساخلماق اوچون دموکرا 
یییک .بورادا هئچ
آذربایجانا پناه گتیرمیشدیر .بیز بو کیمی سؤزلره ابدًا اهمّیت وئرمهمهل 
کس هئچ کسه تسلیم اولمامیش و کیمسه ده آذربایجانی تسخیر ائتمهمیشدیر ۲.تبریز
سلنن بیاناتیندا پیشهوری دئدی کی ،بو قرارداد ایله خلقیمیزین مبارزه
رادیوسی ایله س 
تاریخینده یئنی بیر دور باشلنیر.
تهران حکومتی ایله آذربایجان نمایندهلری آراسیندا امضالنمیش مقاولهنی تبریزدهکی
آمریکا نایب کنسولو روسو حاکمّیتین تانینماسی حقده مقاوله کیمی سجّیهلندیریر و قید
قلر واسطهسیله
تلری گلهجک دانیشی 
ائدیردی کی ،بو مقاوله ایله »ایکی طرفلی مناسب 
نلرینی و ایالت
یلر قشو 
یلیغا گلیندی .بونا باخمایاراق قیامچ 
یولونا قویماق بارهده راض 
 ۱ـ »اطلعات« ۲5 ،۱۳۲5 ،خرداد .
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نداکی آمریکا
یلر« ۱.تهرا 
للیگی ساخلد 
اوزهرینده نظارتی ،دئمهلی ،دوفاکتو مستق 
نین
سفیری آلئن وزارت خارجه و وزیر خارجه بیرنسه گؤندردیگی تعجیلی معلوماتدا ژوئ 
 ۱۳ده ) ۲۳خرداد( تبریزده مظفرفیروزل جعفر پیشهوری آراسیندا امضالنمیش مقاولهنین
شرحینی وئریردی .او یازیردی» :بو سازشین افاده طرزیندن آیدین اولور کی ۲۲ ،آوریلین
)اّول اردیبهشت(  7ماّدهسی تامامیله قبول ائدیلمیشدیر و بو سازش سادهجه اولراق او
طلرینه گؤره ،ایران حکومتی موجود اولن آذربایجان
ماّدهلرین تقدیماتیدیر .سازشین شر 
ینین
نین استاندارینی ایالت انجمن 
مّلی مجلسینی ایالت انجمنی تانیدی؛ حکومت آذربایجا 
صهلری
للو اردو ح ّ
نین نظامی و کؤنو 
تقدیم ائتدیگی نامزدلردن سئچمهلی ایدی؛ آذربایجا 
یسینه داخل ائدیلهجکدی و اونلرین درجهسی
موافق اولراق ایران آرتشینه و ژاندارمر 
یلر کی،
ایران حکومتی و ایالت انجمنی طرفیندن تعیین ائدیلهجکدی .راضی لیغا گلد 
یلرین یوزده یئتمیش ِبئشی یئرلی
ندان توپلدیغی وئرگ 
ینین آذربایجا 
تهران حکومت 
تلری
جلرا صرف ائدیلسین« .سفیر آلئن وزیرینه بیلدیریردی» :تبریز و تهران حکوم 
احتیا 
للر
نده ) ۲۳خرداد( باغلنان سازشین تحلیلی گؤرسهدیر کی ،قوامین اّو 
آراسیندا  ۱۳ژوئ 
تبلیغات مدیری اولموش مظفر فیروز واسطهسیله الده ائتدیگی رغبت آرتیق اّولکی سوّیهده
یلر .بو
تلندیره بیلیرد 
دگیل .اونلر بو سازشی یالنیز بیر تههر قوامین غلبهسی کیمی خصل 
دا اودور کی ،ایندی ایران وطنداش محاربهسی باش وئرمهدن بوتؤولوگونو برپا ائده بیلیر.
نین ایرانا قایتاریلماسیندان زیاده ،بو ایالتین بوتون ایرانی الینه کئچیرهجگی
لکن آذربایجا 
احتمال اولونور .بئله کی ،اوزدن ایراق آذربایجان دمکرات فرقهسی اورادا نظارتی اؤز الینده
نین باشقا یئرلرینده ایسه حزب
تلر ،ایرا 
ندا دموکرا 
ساخلماقدا دوام ائدهجک؛ آذربایجا 
توده آکتیو فّعالیت گؤرسهدیر و شوروی طرفداری اولن تیپیک کمونیست حزبیدیر .بو
ندا اولنی داها گوجلودور ،چونکی اؤزونون سلحلی قّوهسی واردیر و
ایکی حزبدن آذربایجا 
لل
بو قّوهیه تبریز سازشینده توخونولمامیشدیر .بو سازشین اصل دگری اونون هانسی اصو 
حیاتا کئچیریلمهسیندن آسیلیدیر .قوام ،شبههسیز ،بئله فکرلشیر کی ،باریشیقچی و
آذربایجان لیدرلری ایله دوستلوق سیاستی یوروتمکله ،او ،یاواش ـ یاواش بو لیدرلری اؤز
۲
نظارتی آلتینا آل بیلر«.
نین  ۱5ـ  ۱۶سیندا ) ۲5ـ  ۲۶تیر( تهران روزنامهلرینده
ینین متنی ژوئ 
تبریز سازش 
ینین ایکینجی یاریسین )تیرین آخرلری( دا بو مسأله ایران
درج ائدیلدی .ژوئن آی 
ینین تحلیلی
یلر 
ینین اساس مذاکره موضوعونا چئوریلدی .مطبوعات یاز 
مطبوعات 
نل امضالنمیش مقاولهیه اوچ باخیشین فورمالشدیغینی تصدیق ائدیر .سول
آذربایجا 
للی »رهبر ،ظفر ،مردم ،نجات ایران ،ایران ما ،داد« و سایره روزنامهلر  ۱۳ژوئن )۲۳
تمای 
ینین مهم غلبهسی کیمی قید ائدیر ،دمکراتیک
تلر 
خرداد( سازشینی آذربایجان دموکرا 
یلر .عین زماندا ،اونلر قوامی دا
تلرین بوتون ایرانا یاییلماسینی طلب ائدیرد 
اصلحا 
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یلر» .مهر ایران ،کیهان ،اطلعات،
ینین رهبری و آتاسی« حساب ائدیرد 
»ایران خلق 
ستاره ،قیام ایران« کیمی حکومته یاخین اولن ساغ و مستقل روزنامهلر ،هابئله حکومت
ینین اوغورو کیمی یوروردولر.
نل باغلنمیش سازشی قوامین سیاست 
روزنامهلری آذربایجا 
یلر«،
ینین عنوانینا دئییلن »قیامچ 
تلر 
آرتیق بو روزنامهلرده آذربایجان دموکرا 
»خیانتکارلر« افادهلری ایشلهنمیردی .مهرایران روزنامهسی یازیردی» :آذربایجان
ل ائدیلدی .آرتیق »مختارّیت«» ،آذربایجان
تبخش ،آزادلیغین خیرینه ح ّ
مسألهسی قناع 
تلشدیردی« .کیهان
حکومتی« سؤزلری ائشیدیلمیر .سازش ایران اجتماعّیتینی ساک 
تلندیریردی .ایالت انجمنی حّقینده
روزنامهسی ده سازشی تحلیل ائدهرک اونو مثبت قیم 
جلنمهسی
جلرا خر 
ینین یئرلی احتیا 
یلرین یوزده یئتمیش ِبئش 
اولن  ۳نجو بند ،وئرگ 
۱
یلنیردی .سازشین بوتون
یلیقل قارش 
حّقینده اولن ِبئشینجی بند کیهان طرفیندن راض 
متنینی درج ائدن »اطلعات« قیدائدیردی کی ،بو سازشین نتیجهسی اونون نئجه اجرا
تلریندن آسیلی
ینین نّی 
اولونماسیندان ،ایلک نوبهده آذربایجان دمکرات فرقهسی رهبرلر 
اولجاق .هر احتمال قارشی بیز امید ائدیریک و آللهدان آرزولییریق کی ،تورک دیلی
۲
یلرین سعدی و حافظین دیلینی اونوتمالرینا سبب اولمایاجاقدیر«.
آذربایجانل 
تبریز سازشینه مناسبتده قاتی مرتجع موضع توتان کوشش ،میهن ،آزاد ،تهران مصور
یلر .بو روزنامهلر ۱۳
کیمی مطبوعات نخست وزیر قواما قارشی آچیق مبارزهیه باشلد 
یلر .میهن یازیردی کی ،نه اوچون
ینین متنینی درج ائتمهد 
ژوئن ) ۲۳خرداد( سازش 
یلر؟ بو
حکومت آذربایجان نمایندهلری ایله سازش باغلییب .بهیم بونلر آیری دولت د 
ینین الینی کسمک لزمدیر .نه قدر کی ایران آرتشی
ایشین باشلنغیجینی قویان درخشان 
آذربایجانا داخل اولماییب ،او ،همیشه آیریلماق قورخوسو آلتیندا قالجاقدیر .هله کی ایران
نلر اورادان
آرتشی آذربایجانا داخل اولماییب ،بیز دئیه بیلمهریک کی خارجی قشو 
ندان
چیخیب .آزاد روزنامهسی ایسه بئله حساب ائدیردی کی ،آذربایجان حرکاتی اونو ایرا 
آییرماق مقصدیله بیر ایکی مزدلی طرفیندن باشلنمیشدیر .قوام حاکمّیته گلندن سونرا
هامی گؤزلهییردی کی ،حکومت آذربایجانا قیامی یاتیرماق اوچون آرتش گؤندرهجکدیر۱۶ .
ینین تبریز
ژوئن  ۱۹۴۶نجی ایلده ) ۲۶خرداد  (۱۳۲5آزاد روزنامهسینده استقلل حزب 
سازشینی کسکین تنقید ائدن بیانیهسی درج ائدیلدی .اورادا امضالنمیش سازشین لغو
ینین« جّدی
نلر 
صلرین» ،وطن خائ 
اولونماسی ،ایران آرتشی سربازلرینی اؤلدورن شخ 
تلری ایله
جزالندیریلماسی طلب ائدیلیردی .بیانیهده گؤرسهدیلیردی» :آذربایجان دموکرا 
ایران حکومت نمایندهلری آراسیندا امضالنمیش سون سازش نامینه خیانتکارلرین
ینین چوخ پیس بیر نمونهسیدیر .او ،ایران
مکافاتلندیریلماسی ،عین زماندا ،ایران تاریخ 
حکومتی و خلقی اوچون قارا لکهدیر« .استقلل حزبی نخست وزیره و وزیرلر کابینهسینه بو
سازشین آغیر نتیجهلرینی خاطرلدیب ،اوندان امتناع ائتمگی طلب ائدیردی .اونلر طلب
 ۱ـ »کیهان« ۲۶ ،۱۳۲5 ،خرداد.
 ۲ـ »اطلعات« ۲5 ،۱۳۲5 ،خرداد.
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ینین اورا گیرمهسی ،آذربایجان
نلر 
یلر کی ،آذربایجان مسألهسی حکومت قشو 
ائدیرد 
ینین لیق
نلر 
یلرین و وطن خائ 
یسینه و سرحدلرینه تام نظارت ائتمهسی ،قیامچ 
اراض 
۱
ینین بو بیانیهسی
ل ائدیله بیلر .استقلل حزب 
قلری جزانی آلماسی یولو ایله ح ّ
اولدو 
ییئف طرفیندن ترجمه ائدیلیب شوروی و
ینین مشاوری افند 
نداکی شوروی سفیر 
تهرا 
ییئف
آذربایجان وزارت خارجهلرینه گؤندریلمیشدی.آذربایجان شوروی خارجه وزیری عل 
ینین رئیسی ملیک اوروجوفا تاپشیریق وئریلمیشدی کی وزارتین
وزارتین پروتکل شعبهس 
شلرینی بو بیانیهنین متنی ایله تانیش ائتسین.
امکدا 
نین  ۱۴ده ) ۲۴خرداد( آذربایجان مّلی مجلسی ایالت انجمنی کیمی فّعالیته
ژوئ 
باشلدی .مّلی مجلسین سونونجو ـ اوچونجو اجلسی اونون فّعالیتینه خاتمه وئردی.
شوزیر سیدجعفر پیشهوری آذربایجان انجمنینه عریضه
نین  ۱۶سیندا ) ۲۶خرداد( با 
ژوئ 
وئرهرک اونو دولت ایشیندن آزاد ائتمگی خواهش ائتدی .انجمن اونون خواهشینی یئرینه
ینین غالب گلمهسینه موفق
یئتیردی و ارتجاعا قارشی اوغورل مبارزه آپاردیغی و دمکراس 
اولدوغو اوچون اونا تشّکر اعلن ائتدی .بوندان سونرا سیدجعفر پیشهوری آذربایجان
یسی وظیفهسینده فّعالیتینی دوام ائتدیردی .ایالت انجمنی
ینین باشچ 
دموکرات فرقهس 
ائله ایلک اجلسیندا ایران وزارت داخلهسینه مراجعه ائتدی کی ،ضروری تدبیرلری حیاتا
کئچیرمک اوچون آذربایجانا  ۲۳میلیون ریال پول بوراخیلماسی حّقینده مّلی بانکا اجازه
یلیق
وئریلسین .وزیر داخله هلهلیک آذربایجانا  ۸میلیون ریال پول بوراخیلماسینا راض 
ینین ایشینی برپا ائتسین.
وئردی .مّلی بانکا گؤستریش وئریلدی کی،آذربایجان شعبهس 
ینین فّعالیتی
 ۱۳ژوئن) ۲۳خرداد( مقاولهسینه اویغون آذربایجان مّلی حکومت 
نین استانداری،
دایاندیریلدیقدان سونرا کئچمیش وزیر داخله دکتر جاوید آذربایجا 
شوزیرین معاونی
کئچمیش وزیر کشاورزی دکتر مهتاش تبریز فرمانداری ،کئچمیش با 
یلر .فریدون ابراهیمی
ینین رئیسی تعیین ائدیلد 
جهانشاهلو آذربایجان دانشگاه 
یالعموم وظیفهسینده قالدی .یئنی اداره ائدیجی اورقانین ایلک آددیمی تبریزه
مدع 
اجازهسیز کئچمیش دؤرد نفر آمریکا سفارت کارمندینی طّیاره میدانیندا توتوب یئددی
ینین جّدی ناراحاتلیغینا سبب
ساعت ساخلماق اولدو .بو حادثه آمریکا وزارت خارجهس 
نین
نداکی سفیر آلئنه یازیردی» :ژوئ 
اولموشدو .وزیر خارجهنین معاونی دین آچسون ایرا 
 ۲۱ده ) ۳۱خرداد( تبریزده باش وئرن حادثهیه گؤره )تبریز طّیاره میدانیندا  ۴آمریکا
ینین توتولوب  7ساعت ساخلنماسی حادثهسی نظرده توتولور ـ ج.ح(.
ینین کارمند 
سفارت 
سیزین ایران حکومتینه اعتراض گؤندریب گؤندرمهیینیزدن امین اولماق ایستهییریک.
ندا
نین ایرا 
وزارت خارجه بو ایشدن چوخ ناراحات اولموشدور ،چونکی بو حادثه آذربایجا 
دوشرگه سالن شوروی اردوسونون توتالیتر متدلری ایله حرکت ائتدیگینی گؤرسهدیر .بئله
فکرلشیریک کی ،ایران حکومتینه سرت بیر اعتراض گؤندریلمهلیدیر .ایران حکومتیندن بو
مسألهنی آراشدیرماسی ایستهنیلمهلیدیر و اؤیرهنیلمهلیدیر کی ،حکومت بو حرکتی حیاتا
 ۱ـ »آزاد« ۲۶ ،۱۳۲5 ،خرداد .
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تلرین تکرارلنماسینا قارشی هانسی تدبیرلری
صلره و بو جور حرک 
کئچیرهن شخ 
نین سفیرینه ده
شلریمیز وزارتیمیز طرفیندن ایرا 
گؤرموشدور .بیزیم بو گؤرو 
۱
ینین دّقتینی بو مسألهیه جلب ائتسین.
چاتدیریلمیشدیر کی ،او اؤز وزارت خارجهس 
نین یئنی تعیین ائدیلمیش استانداری
ینین  7سینده ) ۱7خرداد( آذربایجا 
ژوئن آی 
دکتر جاوید سعدآباددا محمدرضاشاه طرفیندن قبول ائدیلدی .شاه دکتر جاویدین
ینین و قاباقجیل
تعییناتینی مذاکره سیز تصویب ائدهرک بیلدیردی کی ،او ،همیشه دمکراس 
ایدهنین طرفداری اولوب .گؤروش زمانی محمدرضاشاه آذربایجان حرکاتینا ماراق
س ائتدیردی .او گؤستریش وئردی کی ،تبریزین سو تجهیزاتینی
گؤرستدیگینی ح ّ
شلری اوچون دکتر جاویدین سرانجامینا بیر میلیون
یاخشیلشدیرماق مقصدیله تیکینتی ای 
تومن پول آیریلسین ۲.عین زماندا ،شاهین شخصی هدیهسی کیمی یئنی تعیین ائدیلمیش
آذربایجان استاندارینا بیر ماشین وئریلسین.
ینین
بئلهلیکله ۱۹۴۶ ،نجی ایلین ژوئن آییندا )خرداد  (۱۳۲5آذربایجان مّلی مجلس 
للیک تاریخی مرحله سونا چاتدی .بوندان سونرا جنوبی
فّعالیت گؤرستدیگی یاریم ای 
تلی،
ینین قارشیداکی یاریم ایلی احاطه ائدن ،داها چوخ مدافعه خصل 
آذربایجان مّلی حرکات 
فقط مغلوبیت سونلوقلو یئنی دورو باشلندی.
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تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۲۸
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۴اشاره  ۲۸ورق ۱۰۱ .ـ . ۱۰۲

۳۹۳

اون بئشینجی فصل

 ۱۳۲۵نجی ایلین ضدّیتلی پاییزی
و
ینین گوجلنمهسی
ندا آمریکانین موضع 
ایرا 
یسیندا دوران ان مهم
نل مقاوله امضالندیقدان سونرا احمدقوامین قارش 
آذربایجا 
یلر
وظیفه اؤز نظارتینده اولن مجلس فورمالشدیرماق ایدی ۱5 .نجی مجلسه سئچک 
ینین  ۱۲سینه قدر ) ۱۹مهردن  ۲۱آذر
ینین  ۱۱دن دسامبر آی 
 ۱۹۴5نجی ایلین اکتبر آی 
یلر باشا چاتمالی
 (۱۳۲5کئچیریلمهلی ایدی .یعنی  ۲۱آذر گونو ایران مجلسینه سئچک 
یلر تأخیره سالینمیش ۱۹۴۶ ،نجی ایلین مارس
ایدی .لکن معلوم اولدوغو کیمی ،سئچک 
سسیز قالمیشدی.
آییندا )اسفند  ۱۴ (۱۳۲۴نجو مجلس بوراخیلدیقدان سونرا ایران مجل 
یلردا
ینین یاخین آ 
یلر 
للری( یندا حکومت مجلس سئچک 
نلر)تیرین اّو 
ینین سو 
ژوئن آی 
یلر.
یلره حاضرلشماغا باشلد 
بلر آرتیق سئچک 
کئچیریلهجگینی آچیقلدی .سیاسی حز 
بلر میدانا گلمگه باشلدی.
کلر ،هابئله یئنی حز 
بلرآراسی سیاسی بلو 
بو مقصدله حز 
للری( حزب تودة ایران ایله »ایران« حزبی »دمکرات
نین آخرلریندا )تیرین اّو 
ژوئ 
کلری
بلرین اعلن ائتدی 
بلرین بیرلشمیش جبههسی« آدی ایله اّتفاق باغلدی .بو حز 
حز 
بلرین بیرلشمیش جبههسی« مرتجع
بیرگه بیاننامهده دئییلیردی کی» ،دمکرات حز 
نلرین ،ایران
ینین و اصلحات علیهینه اول 
نلر 
عنصرلرین ،امپریالیزمین مزدلی آژا 
نلرین تامامیله مغلوب ائدیلمهسی
یسینه قارشی چیخیش ائد 
ینین آزادلیق و ترّق 
خلق 
بلرین
اوغروندا مبارزه آپاراجاقدیر .بیاننامهده همچنین گؤرسهدیلیردی کی» ،دمکرات حز 
یپرور و دمکراتیک مقصدلرینه رغبت بسلهین
ینین ترق 
بیرلشمیش جبههسی« ایران خلق 
ینین دوستلوق مناسبتینی انکشاف ائتدیرمگه سعی
تلرله ایران حکومت 
بوتون حکوم 
یلر،
تلر ،یازیچ 
بلر ،جمعی 
ائدهجکدیر .نهایت ،بیاننامهده ،بوتون باشقا دمکراتیک حز 
روزنامهلر و بوتون قاباقجیل آداملرل دا امکداشلیق ائتمگین لزم اولدوغو گؤرسهدیلیردی.
ینین  ۲۹دا ) ۸تیر  (۱۳۲5نخست وزیر
بونونل عین وقتده ـ  ۱۹۴۶نجی ایلین ژوئن آی 
ینین یاراندیغینی
ینین ـ ایران دمکرات حزب 
قوامالسلطنه رادیو ایله چیخیش ائدیب اؤز حزب 
تلرین کسکین تنقیدی فونوندا
اعلن ائتدی .رادیو چیخیشیندا قوام اؤزوندن اّولکی حکوم 
ندان چیخاریلماسینی باشچیلیق ائتدیگی کابینهنین بؤیوک اوغورو
نلرین ایرا 
خارجی قشو 
نل سازشین امضالنماسینی دا نخست وزیر اؤلکهنین
کیمی سجّیهلندیردی .آذربایجا 
تلی آددیم حساب ائتدی .قوامین فکرینجه ،بو ایکی مسألهنین حّلی
بوتؤولوگو یولوندا اهمّی 
اؤلکهده دمکراتیک رفرملرا باشلماق اوچون الوئریشلی شرایط یارادیردی .اصلینده ،او،
نلری )قانون کار( چیخارمیش ،دربار
تلرا آرتیق باشلمیشدی :ایشچی قانو 
بعضی اصلحا 
ینین پایلنماسینی اجتماعی مذاکرهیه تقدیم ائتمیشدی .قوام بو تیپلی
قلر 
تورپا 
۳۹۴

تلرا باشلماقل سولچو و رادیکال تبلیغاتا قارشی اؤز تصویرینی قورویوب ساخلماق
اصل حا 
ایستهییردی .ایشچی قانونون چیخاریلماسی محض بو مقصده خدمت ائدیردی .بیر نوع قوام
تلشدیرمک اوچون اّولجهدن حسابلدیغی سیاستینی حیاتا
ینی ساک 
سولچولری و شورو 
نلری قالدیریر ،ساغچی و اورتا
تلر اوزهریندهکی قدغ 
کئچیرمکده دوام ائدیر ،سولچو فّعالی 
یلرینی باغلییردی .قوامین کابینهسینده بهداری وزیری
گؤروشلو روزنامهلردن بعض 
لین بریتانیا سفیرینه دئدیگی کیمی ،بو
وظیفهسینی توتان شاه طرفداری دکتر منوچهر اقبا 
ینین
ینین و اونون تهران و تبریزدهکی طرفدارلر 
تلر ،گمان کی ،پیشهور 
اصلحا 
ملتمک اوچون استفاده ائتدیگی بیر
هجوملرینا قارشی ،حکومتین اؤز موضعینی محک 
۱
واسطه ایدی.
قوامالسلطنه یئنی یاراتدیغی حزبینه دمکرات آدینی دا تصادفًا سئچمهمیشدی.
او،آذربایجان دموکرات فرقهسینه قارشی ،اونو ایران دمکزات حزبی آدلندیرمیشدی .اؤز
ینین
حزبینی قورارکن قوام امید ائدیردی کی ،مترّقی ایدهلرین و آشاغی طبقهلرین منافع 
فلدهجک.
یسی اولدوغونو نمایش ائتدیرن حزب تودهنین بو اّدعالرینی ضعی 
اساس تمثیلچ 
نکیندن هئچ ده آز رادیکال دگیلدی .آذربایجان
ینین برنامهسی تودهنی 
اونون حزب 
یلری او ،عموم مّلی مقیاسدا
ینین یالنیز آذربایجان اوچون ایستهدیگی شئ 
تلر 
دموکرا 
تلرینی سیردان چیخارماق ایستهییردی.
آرزولندیغینی اّدعا ائتمکله آذربایجان دموکرا 
ینین یارادیلماسی هم ده قوامین نخست وزیر وظیفهسیندن استفاده
دمکراتیک حزب 
للری اؤز حزبینه جلب ائتمک و اونلرین کؤمگی ایله
ائدهرک گلهجک مجلس وکی 
قارشیداکی مجلسده ده حاکمّیتده قالماق اوچون بیر واسطه ایدی .بو ،باشقا
نلرین]دستهلرین[ تؤرهتدیگی تهلوکهیه قارشی قوامین اؤز سیاسی کلنینی
کل 
تشکیلتلندیرماق استقامتینده آتدیغی بیر آددیم ایدی ۲.قوام قید ائدیردی کی ،بوتون
ایران خلقی اوندان رفرملرین کئچیریلمهسینی گؤزلهییر و او وعد ائدیردی کی ،اؤلکه
آزادیخواهلرینا سؤیکهنهرک اساسلی رفرملری باشا چاتدیراجاق ،اونون سیاستی خلقین
ینین منافعینه خدمت ائدهجکدیر.
بؤیوک اکثرّیت 
للیگی ،اراضی بوتؤولوگو
ینین برنامهسینده اؤلکهنین حقیقی مستق 
ایران دمکرات حزب 
ینین و آزادلیغین گنیشلنمهسی زمینهسینده
ینین تأمین ائدیلمهسی ،دمکراس 
و حاکمّیت 
ینین گنیشلندیریلمهسی نظرده توتولوردو.
للیگ 
نین سیاسی ،اقتصادی و حقوقی مستق 
ایرا 
یئنی حزبین برنامهسینده کندلی سیاستی ،مترّقی وئرگی سیستمی ،مالکیتین عدالت
ینین
اصولونا اویغونلشدیریلماسی ،صنایع و تجارتین گنیشلندیریلمهسی ،محکمه سیتم 
تلرین
یده و معارف ساحهسینده تعجیلی اصلحا 
کؤکلو شکیلده یئنیدن قورولماسی ،بهدار 
ینین یئنیدن قورولماسی و سایره مسألهلرده اؤز
نلر 
کئچیریلمهسی ،تهلوکهسیزلیک اورقا 
ینین برنامهسی حزب برنامهسیندن داها چوخ
عکسینی تاپمیشدی .ایران دمکرات حزب 
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ینین ایلک گونلرینده )تیرین
حکومت برنامهسینه بنزهییردی .اونون تام متنی ژوییه آی 
اورتالری( روس دیلینه ترجمه ائدیلیب شوروی وزارت خارجهسینه گؤندریلدی .ژوییه
ینین نظامنامهسی قبول ائدیلدی.
ینین اورتالرین )تیرین آخرلری(دا ایران دمکرات حزب 
آی 
سلری تشکیل
تلی حزب کور 
تعجیلی اولراق وزارت خارجهنین یای اقامتگاهیندا قیسا مّد 
ینین
سلر 
ائدیلدی .ژوییهنین  ۲۰سینده ) ۲۹تیر( قوامین ،مظفز فیروز و حزبین دیگر مؤس 
ملر وئریلدی .ائله همین گون حزبین
نلرا دیپل 
اشتراکی ایله  ۳۱۶نفردن عبارت ایلک مأذو 
اجرائیه هیأتی سئچیلدی .قوام حزبین باشچیسی ،فیروز ایسه اونون معاونی اولدو .بونلردان
ینین معاونی
للر وزیر 
ینین مرکزی کمیتهسینه فرمانفرمائیان ،یو 
باشقا ایران دموکرات حزب 
صادقی ،سپهرین حبسیندن سونرا صنایع و تجارت وزیری وظیفهسینی اجرا ائدن آرامش،
ینین سردبیری عمیدی نوری،
ینین سردبیری فروزش ،داد روزنامهس 
نجات ایران روزنامهس 
نین استانداری داخل
ینین سردبیری ارسنجانی ،بیر نئچه مالک و کرما 
داریا روزنامهس 
یلر .قوام و فیروزا یاخین اولن مطبوعاتین فکرینجه ،یئنی یارانان حزب ایران مّلی
اولد 
حزبی اولمالی ایدی ۱.تبریزدهکی آمریکا نایب کنسولو روسو قیدائدیردی کی ،قوامین
نیندا ان گوجلو و یاخشی تشکیل ائدیلمیش توده
یاراتدیغی یئنی حزب او زمانین ایرا 
تلری
حزبینه قارشی رقیب اولمالی ایدی .لکن اوغورلو باشلنغیجا باخمایاراق ،قوامین نّی 
ینین یارانماسی ایله قوام بؤیوک بیر اویونا
شبههلی گؤرونوردو ۲.ایران دموکرات حزب 
یلرین الیندن آلینماسی دا بو اویوندا استثنا
باشلمیشدی و سون نتیجهده سلطنتین پهلو 
یلر کی،
نلری بئله احتمال ائدیرد 
ائدیلمیردی .شوروی آذربایجانی تهلوکهسیزلیک اورقا 
یلرده غلبه
ینین یاراتماقدا قوام ۱5نجی مجلسه کئچیریلهجک سئچک 
ایران دمکرات حزب 
لل اؤز شخصی دیکتاتورلوغونو برقرار ائتمک ،رضاشاهین حاکمّیته گلمک
چالماق ،بو یو 
۳
تاریخینی تکرار ائتمک مقصدی گودوردو.
ژوئن ) خرداد( مقاولهسی امضالندیقدان سونرا شوروی دئمک اولر کی ،احمدقوامین و
ینین
تلر 
تله ایزلهییردی .قوامین حرک 
ملرینی چوخ دّق 
ینین بوتون آددی 
جعفر پیشهور 
ینین تهلوکهلی
» دمکرات« گؤرونتوسوندن فرقلی اولراق اونون داخلی و خارجی سیاست 
یلرین چوخ مجّرد بیر وقته تعیین ائدیلمهسی
خصلتی ،خصوصیله  ۱5نجی مجلسه سئچک 
ینین
للر دوغورموشدو .بو غیر معّین سیاستین آذربایجان دمکراتیک حرکات 
شبههلی می 
عین،
س ائدیلیردی .سیدضیاالدین و ژنرال ارف 
تلندیگی آچیق آیدین ح ّ
بوغولماسینا استقام 
نین  ۴ده ) ۱۴خرداد( ایسه تجارت و صنایع وزیری سپهرین حبس اولونماسی
ژوئ 
ارتجاعنی قورخوتمامیشدی .هر حالدا گمان ائدیلیردی کی ،دمکراتیک حرکات علیهینه
گونو ـ گوندن گوجلهنن ارتجاع قوامدان خبرسیز حرکت ائتمیر .گیلن ،مازندران و
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی مرکزی دولت یئنی تاریخ آرشیوی ،فوند  ،۲۸سیاهه  ،۴اشاره  ،۴5ورق
 ۱۲۱ـ . ۱۲۳
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بلر و اجتماعی حرکا 
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ندا حزب توده رهبرلری حبس ائدیلمیشدی ،آبادان نفت مؤسسهلریندهکی اعتصاب
لرستا 
یلرین الی ایله یاتیریلمیشدی.
خارج 
نل امضالنان مقاولهنین تصویب اولونان کیمی حیاتا کئچیریلمهسینه وعده
آذربایجا 
وئرن قوام هله کی هئچ بیر آددیم آتماغا تلهسمیردی .آذربایجان قوشونو ،ژاندارمی و بانکی
مسألهسی تنظیم اولونمامیشدی .وضعتین بئله دوام ائتمهسی آذربایجان قشونونون
ساخلنماسی اوچون ضروری اولن وسایطین مرکزی حکومت طرفیندن وئریلمهمهسی
فلدیلمهسینه آپاریب چیخاریردی .باش
دئمک ایدی .بو ایسه اؤز نوبهسینده قشونون ضعی 
قرارگاه )ستاد( رئیسی تیمسار رزمآرانین تاپشیریغی ایله سیویل گئییملی افسرلرآذربایجانا
تلرا رغبت بسلهین افسرلر تدریجًا ایشدن اوزاقلشدیریلیردی .اّولکی
گؤندریلیر ،دموکرا 
تلر دؤروندهکی اقتصادی محاصرهنی قوام دا دوام ائتدیریردی .او ،تبریزدهکی مّلی
حکوم 
بلرینی ده قبول ائتمک اوچون
نین دیگر طل 
بانکین باغلماسیندا تأکید گؤرسهدیردی ،تهرا 
ندن آستارایا قدر آذربایجان
آذربایجانا تضییقی گوجلندیریردی .عین زماندا ،قزوی 
ملندیریلیردی .بوندان اساس مقصد آذربایجان
سرحدلری بویونجا ایران سربازخانالری محک 
یسینی قورخوتماق ،آرتش ،ژاندارم و بانک مسألهلری ایله باغلی قارشیداکی
اهال 
ندا قوامین نقشهلری یولوندا باشلیجا
قلردا اوستونلوگو اله کئچیرمک ایدی .آذربایجا 
دانیشی 
مانع آذربایجان دموکرات فرقهسی ،ایالت انجمنی ،مّلی قشون و فدائی دستهلری
ایدی .آذربایجان دموکرات فرقهسی آذربایجانا نظارت ائدن باشلیجا سیاسی قّوه اولراق
ملنمهسینه خصوصی دقت
قالماقدا ایدی .ژوئن)خرداد( مقاولهسیندن سونرا فرقهنین محک 
ینین
یئتیریلیردی (۱۳۲5) ۱۹۴۶ .نجی ایلین یایینداآذربایجان دموکرات فرقهسی عضولر 
یلر
سایی ایکی یوز مین نفری کئچمیشدی ۱.اؤلکهنین داخلی قایدالری و سرحدلری فدائ 
ینین قیرا
قلری اونلرین ارادهس 
نین تضیی 
طرفیندن قورونوردو .اقتصادی بحران و تهرا 
ینین سایی آرتیر ،سیرالری ایسه داها دا
بیلمهمیشدی .عکسینه ،فدائی دستهلر 
ملهنیردی.
محک 
ندا گئدن پروسهنی جّدی نظارتده ساخلییردی .مسکوون
شوروی جنوبی آذربایجا 
شلرین
قلری ،تبریز روزنامهلری ،رادیو وئرلی 
ینین چیخیش و نط 
گؤستریشی ایله پیشهور 
تلر درحال شوروی رهبرلیگینه چاتدیریلیردی .سیدجعفر
مضمونی حّقینده معلوما 
للوغی طرفیندن دئمک اولرکی ،جمله ـ جمله
شلری شوروی کنسو 
ینین چیخ 
پیشهور 
تحلیل ائدیلیر ،مرکزی حکومتین علیهینه دئییلمیش هانسیسا بیر افاده بارهسینده درحال
ییه قارشی
شوروی وزارت خارجهسینه راپورت گؤندریلیردی .میرجعفرباقروف پیشهور 
سسیز حساب ائدیردی.
تلرینی اسا 
ینین معلوما 
یؤنهلمیش شوروی دیپلماتیک ادارهلر 
نین  5ده ) ۱5خرداد( او ،استالینه یازیردی» :ایران حکومتی ایله سازش امضالندیقدان
ژوئ 
تلریندا مرکزی حکومتین عنوانینا هئچ بیر سرت
ینین چیخیش و بیانا 
سونرا بیز پیشهور 
یلری،
للوق ایشچ 
افاده ،یاخود ایکی باشلی فکرلر تاپا بیلمهدیک .حالبوکی بیزیم کنسو 
 ۱ـ سیدجعفر پیشهوری .سئچیلمیش اثرلری ،صص. ۴۱۳ .
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ینین
کلریندن تئز ـ تئز پیشهور 
للرینی پیس بیلدی 
گؤرونور ،آذربایجان و فارس دی 
تلرینداکی آیری ـ آیری افادهلره یئرسیز نقصان توتورلر و شوروی وزارت
چیخیش و بیانا 
ییه
تلر گؤندریرلر .نتیجهده وزارتدن پیشهور 
خارجهسینه دوزگون اولمایان معلوما 
قلرینداکی آیری ـ آیری
خبردارلیق ائدیلمهسی بارهده گؤستریش آلینیر .چیخیش و نط 
ینین حیثیتینه توخونور ،اونون
افادهلرین آیدینلشدیریلماسی طلب ائدیلیر .بو ایسه پیشهور 
ینین احوال و روحیهسینه منفی تأثیر گؤرسهدیر .عین زماندا،
شلر 
و یاخین یولدا 
یلیق
نیندا بیزه قارشی تخریباتچ 
تلر ایران آذربایجا 
یلر سون وق 
سلر و آمریکال 
انگلی 
تلری آچیق مدافعه ائتمکله
پلری و تشکیل 
بلر ،بوتون مرتجع قرو 
شلرینی گوجلندیری 
ای 
یلرینه حاضرلشیرلر .قوامین بیزیم سفیر واسطهسی ایله کردلرین
مجلس سئچک 
باشچیسی قاضی محمدی دیله توتوب گؤروش اوچون تهرانا دعوت ائتمهسی آذربایجانا
مناسبتده شبههلی تأثیر بوراخیر .قوام قاضی محمده هر جور وعده وئرمکله کردلرین تبریزه
ینین لیدری
ییه دمکرات فرقهس 
تابع اولماماسینا نایل اولماغا چالیشیر .بو شرایطده پیشهور 
کلری حّقینده
نلی 
نین گلهجک دمکراتلشماسی اوغروندا مبارزهنین چتی 
کیمی ایرا 
۱
دانیشماغی قدغن ائتمک نه قدر دوغرودور؟«.
یلر رشیددیرلر«،
اصلینده ایران سیاسی دایرهلری و تهران مطبوعاتی »آذربایجانل 
یلر«
تلری ایله ایرانا نجات وئرد 
یلر اؤز نهض 
یلر قهرماندیرلر«» ،آذربایجانل 
آذربایجانل 
یلر .بئله سؤزلرین معناسینی چوخ دوغرو درک ائدن
کیمی تعریفلی سؤزلرله باش قاتیرد 
قلر ایرانی ترک ائدن
سیدجعفر پیشهوری دئییردی » :مجلسین قرارینا گؤره ،گرهک متف 
کیمی  ۱5نجی دؤرهنین انتخاباتی شروع اولیدی .بوندان علوه ،هنوز بیزیم قشون و فدائی
ل ائدیلمهمیشدیر .دولت نمایندهلری ایشی سوروندورمگه و گونو صاباحا
مسألهمیز ح ّ
سالماقدادیرلر .بیز آقای قوامالسلطنهنین حسن نّیتینه ایناندیغیمیزی سؤیلهمیشدیک.
لکن ایش بئله گئدرسه ،خلقین نگرانلیغی آرتار ،بو نگارانلیغین ایسه ایش اوچون فایدالی
اول بیلمهدیگی معلومدور .تهران گرهک گؤزلرینی یاخشی آچیب ،زمان و مکانی یاخشی
تلری
تله سئویریک واونلرین موفقی 
تشخیص وئرسین .بیز ایران آزادیخواهلرینی صمیمی 
ده بیزیم موفقیتیمیزدیر .لکن بیزیم اؤزوموزون ده بیر حسابیمیز واردیر ،اونی اونوتماق
۲
اولماز«.
ییه سفری ده
ینین شورو 
نین شازداخانمی اشرف پهلو 
ژوئیه )تیر( آیی عرضینده ایرا 
کلری خطین
ینین جنوبی آذربایجان لیدرلرینه مناسبتده یئریتدی 
اورانین رهبرلر 
یدیر کی ،اشرف پهلوی ایله عین وقتده
سرتلشمهسینده معّین رول اوینامیشدی .ماراقل 
ینین خانمی د.ف .بیرنس ده مسکوا گلمیشدی .سفر زمانی ژوئیهنین
آمریکا وزیر خارجهس 
ینین معاونی لوزفسکی ،ژوئیهنین ۲۰
 ۳ده ) ۱۲تیر( اشرف پهلوی شوروی وزیر خارجهس 
سینده ) ۲۹تیر( استالین طرفیندن قبول ائدیلمیشدی .شوروی وزیر خارجهسی مولوتوف
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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قبولدا اشتراک ائتمیشدی .اشرف پهلوی و اونو مشایعت ائدن ایران شیروخورشید
ییئف ،خارکوف،
ینین صدری دکتر مرزبان ،ژنرال شفیعی مسکو ،لنینقراد ،ک 
جمعیت 
استالینقراد و باکی شهرلرینده اولموشدور.
ینین فرمانی ایله
ژوئیهنین  ۲۱ده ) ۳۰تیر( اشرف پهلوی شوروی عالی شوراس 
ینین،
قیرمیزی امهک بایراغی نشانی ایله تلطیف ائدیلمیشدی .بو تلطیف اشرف پهلو 
ندا وسایط
قلرا ایرا 
یدهکی یتیم اوشا 
نلری محاربه زمانی هلک اولموش شورو 
والدی 
تلری« ایله باغلی ایدی .او ،تهرانا قئییتدیقدان سونرا
توپلماسی ایشینده »گؤرکملی خدم 
یده اولماسی بارهده بیانات وئرمیشدی.
سعدآباددا مطبوعات کنفرانسی کئچیرمیش و شورو 
مطبوعات کنفرانسیندا اشرف پهلوی دئمیشدی » :ژنرالیسموس استالین ایران خلقینه
س رغبت ،خیرخواه مناسبت بسلهییر ،عمومیتله شوروی رهبرلری کیچیک
بؤیوک ح ّ
۱
یسینا قالیرلر«.
ینین قایغ 
تلرین حقوقی و استقللیت 
تلره حرمتله یاناشیر ،بو مّل 
مّل 
 (۱۳۲5) ۱۹۴۶نجی ایلین یاییندا مرکزی حکومتله آذربایجان آراسیندا
قلرین اوچونجو دؤرهسی باشلندی .آذربایجان نمایندهلرینی تهرانا یول سالرکن
دانیشی 
یسیندا قیسا بیاناتل چیخیش ائتدی .او
پیشهوری اونلرین و اونلری اؤتورهن اهالی قارش 
للرینی ایستهییریک .بیز
ینین تهرانا گئتمیش پو 
قید ائتدی کی ،بیز آذربایجان خلق 
یسینده پول اولمادیغینا گؤره لیق ایش گؤره بیلمهمیشیک .بیر طرفدن
سککیز آیین ایچر 
ندا امنّیتی حفظ ائتمکدن اؤتری فدائی و پاسبان ساخلماغا مجبور اولموشوق.
ده آذربایجا 
نلر بوتون آزادیخواهلر ایله آرامیزدا صمیمی رابطه وجودا
بیر ده گرهک نمایندهلر چالیشسی 
نلر .ایندی آذربایجان دمکرات فرقهسی
گلسین ،تا ارتجاعی عنصرلر باش قالدیرا بیلمهسی 
هر بیر طرفه اؤز قّوهسینی قویسا ،او طرف آغیرلیاجاق .بونا گؤره لزمدیر بو قّوهنی
ندا مشروطیت عملی اولسون .سونرا قاباغیمیزدا
نلر تا ایرا 
آزادیخواهلر اوستونه قویسو 
ینین انتخاباتی
یدیر کی ،مجلس شورای مّل 
دوران مسألهلردن بیریسی ده انتخابات مسألهس 
تئزلیکله باشلنسین .پیشهوری آذربایجان نمایندهلری کیمی تهرانا گئدن جاویده،
ندا باشا سالین کی،
ییه ،پادگانا و دیگرلرینه مراجعه ائدهرک دئدی» :سیز تهرا 
شبستر 
کلری
بیزیم نهضتیمیز والینی دگیشمک اوستونده دگیلدی ،بیزیم نهضتیمیز خلقین ایسته 
نلر باش والی
یلرا بیلدیرمیشدی کی ،بو گو 
اوسته ایدی« ۲.اؤز نوبهسینده قوام دا آمریکال 
ینین گلمهسینی گؤزلهییر .او
) استاندار( جاویدین باشچیلیغی آلتیندا آذربایجان هیأت 
صهسی کیمی قالیب
نین بیر ح ّ
نین ایرا 
ینین آذربایجا 
دئمیشدی کی ،تبریز حکومت 
قالماماسینی ایستهییب ـ ایستهمهدیگینی درحال اؤیرهنمک قرارینا گلمیشدیر .قوام علوه
قلر اوغورسوزلوقل نتیجهلنرسه،
ائتمیشدی کی ،چوخ سرت موضع توتاجاق و اگر دانیشی 
آذربایجانی ایرانا گئری قایتارماق اوچون گوج استفاده ائده بیلر .آلئن وزیر خارجهیه
یازیردی» :او ،ایرانلی قانی تؤکولمهسینده ترّدد ائدیر .لکن گوج استفاده ائدهجگی
 ۱ـ »کمونیست« ۴ ،۱۹۴۶ ،اوت ) ۱۳ ،۱۳۲5مرداد( .
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تقدیرده ،اونو ان چوخ قورخودان مسأله بو دور کی ،شوروی آذربایجانی سلح ،تانک ،طّیاره،
للولر کیمی قلمه وئریلن آداملرل تأمین ائدر .او مندن
پول و شخصی گئییمده اولوب کؤنو 
لین ایرانا کؤمک ائتمک اوچون نه ائده بیلهجگینی سوروشدو .من قواما تکلیف
سازمان مل 
قلر پوزولرسا ،بوتون دنیایا آچیقلسین کی،
نل دانیشی 
ائتدیم کی ،اگر آذربایجا 
صهسی اولماسینی
نین بیر ح ّ
نین یئنیدن ایرا 
قلر ،تبریز حکومتی آذربایجا 
دانیشی 
نین تورپاق بوتؤولوگو اوغروندا
ایستهمهدیگی اوچون کسیلمیشدیر .بو اونون ایرا 
دؤیوشدوگونو آشکارا چیخارار .قوام آذربایجان قروپونون حّتی اونون وئردیگی محتشم ژوئن
صهسینه رعایت ائتمهدیگی حّقینده خیلی دلیل گؤرسهده بیلر.
ینین بئله چوخ ح ّ
سازش 
بورایا گلدیگیمدن بری ،ایلک دفعه قوامی بو قدر قرارلی گؤردوم .او دئدی کی ،آذربایجان
کلر،
قروپی و یقین کی ،هم ده شوروی مطبوعاتی اونو فاشیست و مرتجع کیمی پیسلهیهج 
آنجاق او ،بوتون بونلرا قارشی اؤزونو حاضرلمیشدیر .دئدی کی ،بو گونه قدر آذربایجانا و
ینین اساس سببی ایران آرتشینه
حزب تودهیه قارشی حّدیندن آرتیق ملیم داورانماس 
ینین
گووهنمهدیگی ایمیش .اّما ایندی او ،ایران آرتشینه گووهنیر و بونا گؤره ده ،بو حرکت 
۱
نتیجهلریندن قورخمور .بیر شرطله کی ،شوروی طرفسیز اولراق قالسین«.
کلره دچار اولدو .زنجان
نلی 
قلر ائله ایلک گوندن چتی 
ندا آپاریلن دانیشی 
تهرا 
تلرینی دوام
یسینه اؤز خدم 
یلرین یوزده الل 
ینین فرمالشدیریلماسیندا فدائ 
ژاندارماس 
ندا اولن افسر هیأتی خدمته
یلیق وئریلسه ده ،مّلی حکومتین زنجا 
ائتدیرمهسینه راض 
قبول ائدیلمهدی .بوندان علوه ،قوام اّولجه مّلی حکومت طرفیندن وئریلمیش نظامی
تلرا خدمت ائتمیش
یلیق وئرمیشدی .ایندی ایسه دموکرا 
رتبهلرین تانینماسینا راض 
ینین یالنیز بیر درجه آرتیریلماسینا طرفدار ایدی .حکومتین بو
افسرلرین نظامی رتبهلر 
یلر.
قلرینی بیلدیریرد 
یلشمیر و استعفایا چیخاجا 
نداکی افسرلر راض 
فکری ایله آذربایجا 
قوام بونو داها چوخ شاهل باغلییردی .او قید ائدیردی کی ،شاه کئچمیش مّلی حکومتین
وئردیگی نظامی رتبهلری تصویب ائتمکدن امتناع ائدیر .وزیر جنگ تیمسار امیر احمدی
نداکی حادثهلرین و
نین جنوبونداکی حرکات آذربایجا 
ثبوت ائتمگه چالیشیردی کی ،ایرا 
یدیر .او ،حکومتدن طلب ائدیردی کی،
تلرین نتیجهس 
آذربایجانا ائدیلمیش گذش 
قلرا همیشهلیک سون قویماقدان اؤتری اونا حرکت آزادلیغی وئریلسین.
نل دانیشی 
آذربایجا 
ینین ،خصوصًا
بلر 
ینین طل 
باش قرارگاه رئیسی تیمسار رزمآرا ایسه آذربایجان نمایندهلر 
سسیز اولدوغونو ثبوت ائتمگه جهد گؤرسهدیردی.
ینین اسا 
بلر 
نظامی خصلتلی طل 
یسیندن کناردا
قلردا اساس مباحثه موضوعی مرکزی حکومتین آذربایجان اراض 
دانیشی 
ندان استفاده ائتمک حقوقو حّقینده ایدی .آذربایجان نمایندهلری بونا
نداکی قوشو 
آذربایجا 
یلر.
یلیق وئرمیرد 
راض 
ینین
کلر 
یلرین اؤز بان 
مالّیه مسألهلری ایله باغلی ایران حکومتی آذربایجانل 
بلرینی ده
ینین بانک طل 
اولماسینا اعتراض ائدیردی .بونونل یاناشی ،آذربایجان تاجرلر 
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یلر .مالّیه وزیری هژیر طلب ائدیردی کی ،یئرلی گلیرلردن استفاده
اؤدهمک ایستهمیرد 
یدیر .او قید ائدیردی کی ،مالّیه وزیری
ائدیلمهسینده آذربایجانا علوه امتیاز وئریلمهمهل 
قلنمیر .جاوید مرکزی
یسیندن هئچ نه ایله فر 
اولراق اونون اوچون بیر ایالت او بیر 
ندا حکومتین
تلر کیمی آذربایجا 
یدیر ،بونا گؤره ده دیگر ایال 
حکومتین نوکر 
تلهنیردی کی،
یدیر .قوام تهرانا گلمیش نمایندهلره شکای 
شلرینی یئرینه یئتیرمهل 
گؤستری 
ینین بؤلوشدورلمهسی حقده
قلر 
ندا مالک تورپا 
سازش امضالندیقدان سونرا دا آذربایجا 
ینین امضالدیغی سندی گؤرستمیشدی .قوام قید ائدیردی کی،
زنجان رهبرلر 
ندان تهرانا گلن ارزاقی
شلرینه مداخله ائدیرلر .آذربایجا 
نین ای 
یلر زنجا 
آذربایجانل 
للردان وئرگی آلیرلر .عین زماندا،
ندان بوراخمیرلر و مرکزدن آذربایجانا گؤندریلن ما 
زنجا 
ینین مهری ایله اولن کاغازلردا گؤندریلمهسی ده
ندا سندلرین آذربایجان مّلی حکومت 
تهرا 
نین فکرینجه ،تبریز رادیوسی و مطبوعاتیندا
مرکزی حکومتی قیجیقلندیریردی .تهرا 
قلری
حکومتین عنوانینا دئییلمیش تنقیدی فکرلر ده اؤز نوبهسینده دانیشی 
ینین اشتراکی اولمادان آذربایجان ایالت انجمنی ارزاق
نلشدیریردی .شبستر 
چتی 
نلره قارشی اؤلوم جزاسی حقده قانون قبول ائتمیشدی .تهران
للرینی گیزلد 
محصو 
ندا
قلرینی پوزور .تهرا 
حکومتی بئله حساب ائدیردی کی ،بو قانون مرکزی حاکمّیتین حقو 
تلهنیردی کی ،اونون رواج وئردیگی بو
یدن شکای 
اولن جاوید شوروری سفیرینه پیشهور 
۱
نلشدیریر.
قلری چتی 
تلر آذربایجان نمایندهلرینی مرکزی حکومتله آپاردیغی دانیشی 
حرک 
ینین اوچونجو مرحلهسی نتیجهسیز
قلر 
بئلهلیکله ،قوامین آذربایجان لیدرلری ایله دانیشی 
نین نظامی
حالدا گوندن ـ گونه اوزانیردی .تهران بئله حساب ائدیردی کی ،آذربایجا 
ینین
بلری قبول ائدیلمزدیر .قرارگاه رئیسی تیمسار رزمآرا قید ائدیردی کی ،چؤللو اهل 
طل 
ینین داغیلماسینا گتیریب چیخارا بیلر.
آرتش سیرالریندا قبول ائدیلمهسی ایران آرتش 
مظفرفیروزون آذربایجان نمایندهلری ایله سازشه گلمک اوچون گؤرستدیگی جهدلر
یلیق الده ائدیلمهمیشدی و بو ،قوامین
ندا بیر راض 
نتیجهسیز قالیردی .هر حالدا تهرا 
قلر آپارماق جهدلرینی اوغورسوزلوغا دچار اولدوغونو
آذربایجان لیدرلری ایله دانیشی 
گؤرسهدیردی .قوام آذربایجان نمایندهلری ایله دانیشیق آپارماقل یاناشی ،حزب تودهنی و
ملردان بیر
ملر آتیردی .بو آددی 
ینی ساکیتلشدیرمک اوچون ده بیر سیرا آددی 
شورو 
تلر گؤرونتوسو یاراتماق اوچون
ینین ایستگی کیمی داخلده اصلحا 
نئچهسی شورو 
یلر بئله حساب ائدیرلر کی ،بونون کؤکی یالنیز قوامین حزب
آتیلمیشدی .بیر سیرا تاریخچ 
فلتمک ایستهمهسینده دگیل،
ینین مترّقی گؤرونتوسونو ضعی 
تلر 
توده و آذربایجان دموکرا 
یدیر.
ینین اصلحات اوچون تأکیدله تضییق گؤرستمهسینده آختاریلمال 
هم ده شورو 
اصلحاتین موضوعی قوامین مسکو سفری زمانی استالین طرفیندن وورغو ایله قید
ائدیلمیشدی و اونون تهرانا قئییتدیغی تاریخدن باشلیاراق شوروی سفیری همیشه بونو
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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ینین
کلیگ 
تلر اوچون بؤیوک روح یوکس 
تأکیدله یادا سالیردی .او زمان اصلحا 
سلرا قارشی دمکراتیک بیر منظره یاراتماق ایستگی ایله اوست ـ
موجوداولماسی قوامین رو 
اوسته دوشدو .بونلر عالی فعله شوراسی ،عالی اقتصادی شورا ،آرتش و ژاندارمادا
۱
تلرین آپاریلماسی و سایرهدن عبارت ایدی.
اصلحا 
ینین  ۱ده ) ۱۰مرداد  (۱۳۲5ایسه احمدقوام هئچ کسین
 ۱۹۴۶نجی الین اوت آی 
گؤزلهمهدیگی بیر آددیم آتدی .اونون شاها تقدیم ائتدیگی یئنی کابینهده اوچ تانینمیش
توده لیدری ده یئر آلمیشدی .اونلردان ایرج اسکندری وزارت تجارت و صنایع  ،فریدون
للری
تون اّو 
ییه تقدیم ائدیلمیشدی .او 
کشاورز وزارت معارف ،مرتضی یزدی وزارت بهدار 
) مردادین اورتالری(ینده آمریکا سفیری آلئن وزیر خارجهیه یازیردی» :حکومتین تشکیلی
یدان چوخدور کی ،قوامین عقلینده اولن بیر فکر ایدی.
ایله باغلی سون حادثهلر ایکی آ 
پیشهوری ایله باغلدیغی ژوئن )خرداد( سازشیندن سونرا قوام دئدی کی :کابینهیه حزب
ندان دا بیر نماینده آل بیلر .اجراعاتدا دا او بونو چوخ
تودهدن بیر و یا ایکی ،آذربایجا 
سرعتله حیاتا کئچیرمک هم کابینهنی ،هم شاهی ،هم ده بوتون اؤلکهنی حیرته سالدی.
ییه و یا
هلهلیک تبریزدن حکومته هئچ بیر نماینده داخل ائدیلمهمیشدیر ،لکن پیشهور 
اونون همکارلریندان بیرینه چوخ تئزلیکله کابینهده مقام وئریلمهسی احتمال اولونور .من
یدیر کی ،حزب
ینین نتیجهس 
امینم کی ،قوامین وزیرلری دگیشمهسی اونون بو فکر 
تودهنی حکومتین داخلینده توتماق ،حکومتدن خارجده ساخلماقدان داها یاخشی اولر.
بئلهلیکله ،او ،توده تشکیلتینی اؤز سیاسی حزبی داخلینه آلماق ایستهییر .آنجاق
ندا »اویونجاق رژیم« قورولرکن اورادا اولن نایب کنسول روسو قید ائدیردی کی،
آذربایجا 
قلر چوخدور .او
بوراداکی حادثهلرله اوراداکی حادثهلرین گئدیشی آراسیندا اوخشارلی 
ندا بیرینجی مرحله
فکرلشیر کی ،آرتیق قوام وضعّیت اوزهرینده نظارتی ایتیریب .آذربایجا 
ینین
تلر 
حزب تودهنین یارادیلماسی اولوب .ایکینجی مرحله آذربایجان دموکرا 
یلر و بو اساسدا اؤزلرینه
فورمالشماسی ایدی کی ،اونلر دا اّولجه تودهیه قارشی چیخد 
یلر .اوچونجو مرحله )تهران حال حاضردا بو مرحلهیه داخل اولور(
چوخلی طرفدار توپلد 
ینین بیرلشدیریلمهسی ایدی .بونون
ینین قّوهلر 
تلر 
ایسه توده ایله آذربایجان دموکرا 
کلهنن
نتیجهسی ایسه حکومتین شوروی طرفیندن تشکیلتلنان ،مالیهلشدیریلن و دست 
ینین
صهس 
نین قالن ح ّ
آداملر طرفیندن اداره اولونماسی اولدو .روسو حساب ائدیر کی ،ایرا 
نلرینا تابع اولماسی انکار ائدیلمزدیر و قوام ،نه ائدرسه ائتسین،
ایندی شوروی حکمرا 
ندا باش وئرن حادثهلرله تهران دا باش وئرمکده اولن
وضعّیتدن چیخا بیلمز .آذربایجا 
کلر چوخ آچیقدیر .لکن بعضی استثنالر دا موجوددور کی،
حادثهلر آراسینداکی بنزهرلی 
بونلرا اساسًا ،هله هر شئیین بیتمهدیگینه اینانیل بیلر .مهم مسأله بو دور کی ،قوام هله ده
حزب توده ایله ضّدیت تشکیل ائدن شوارتسکوف مأموریتینه دستگینی دوام ائتدیریر.
نداکی یوکسک وظیفهلرده هئچ بیر قافقازدان گلمه ،روس دیللی
بونلرا علوه اولراق ،تهرا 
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ینین گوجونه ارخهلناراق
نداکی قروپ اؤزونو شوروی سونگولر 
شخص یوخدور .آذربایجا 
تشکیل ائتمیشدی .بورادا ایسه حزب تودهنین بئله بیر حرکتینه احتمال ائدیلمیر .بئله
۱
ندیر ،آنجاق هئچ بیر وجهله چارهسیز دگیلدیر.«.
فکرلشیرم کی ،وضعّیت غیر معّی 
یئنی کابینهنی فورمالشدیرماقل باغلی قوام آمریکا مقاملرینا دئدی کی ،بو اونون
ملریندان
سلری ساکتلشدیرمک اوچون سون جهددیر .نخست وزیرین سون آددی 
رو 
یلر
سلر و آمریکال 
ناراحاتلیق کئچیرهن بریتانیا واشینقتونا تکلیف ائتدی کی ،انگلی 
نداکی آمریکا
نلر .لکن تهرا 
بیرلشیب قوامی ضّدشوروی موضعه گتیرمگه جهد گؤسترسی 
سفیری آلئن بو فکره شریک اولمادی .اونون مصلحتی ایله وزارت خارجه ده بو تکلیفی
ییه
نین شورو 
نده بئله بیر تأثرات یارانمیشدی کی ،بریتانیا آذربایجا 
قبول ائتمهدی .آِلئ 
نین دوفاکتو پارچالنماسینا راضی اولماغا
صادق بیر رژیمه چئوریلمهسینه و ایرا 
یلرین بئله دوشونجهسینه اساس
تلر دا آمریکال 
حاضرلشیر ۲.تبریزدن گلن بعضی معلوما 
نداکی آمریکا کنسولو بریتانیا کنسولو ایله گؤروشرکن» ،اوول«
وئریردی .بئله کی،آذربایجا 
ینین یوکسهلدیگینی قید
سلرا سمپات 
نالملل نفوذونون آرتدیغینی ،رو 
ینین بی 
شورو 
نلر حاضرکی دؤرده آداملری اؤزوندن
ائتمیشدی .او گؤرستمیشدی کی ،آنقلوساکسو 
اوزاقلشدیران سیاست آپاریر .بریتانیا کنسولونون فکرینجه ،اونلر بئله گؤرونتو
یدیرلر.
ینین طرفدار 
قلر 
ینین و آزادلی 
للیگ 
قلرین مستق 
یلر کی ،کیچیک خل 
ید 
یاراتمال 
سلرین سیاستینه
اوول بئله حساب ائدیردی کی ،اونلرین اؤز تأثیرلرینی ساخلماق و رو 
قلری مدافعه ائتمهسی
قارشی دورماق اوچون بیرلشمک ایستهین آیری ـ آیری خل 
بدیر .عین زماندا ،او ،تورک کنسولو سروربگه ده مصلحت گؤرموشدو کی،
واج 
کلرین آذربایجان دمکرات حرکاتینی مدافعه ائتمهسی
سلرین و تور 
تلردا انگلی 
دموکرا 
فکرینی فورمالشدیرماق ،سونرا یاخینلشماق لزمدیر ۳.عین زماندا ،آِلئن بو مسألهده حّتی
قلر دوام
قوامین اؤزوندن ده شبههلنمگه باشلمیشدی .آذربایجان نمایندهلری ایله دانیشی 
ائتدیگی زمان آلئن احمدقوامل صحبتی بارهده وزیر خارجهیه یازیردی» :من نخست وزیره
نین
دوستیانا ،اّما کسکین بیر شکیلده دئدیم کی ،آذربایجان هیأتی ایله مذاکرهلر زمانی ایرا 
تلردان
تلری ایزلهمهدیگی بارهده وئریلن معلوما 
بوتؤ ولوگونو قوروماق حّقینده کی تعلیما 
شلرینی
چوخ ناراحاتام .و دئدیم کی ،اگر منه وئریلن معلومات سهودیرسه ،من اونون دوزهلی 
تله دینلهیرم .آنجاق منده اولن معلوماتا گؤره ،او ،آذربایجان قوشونو و فدائی
ممنونی 
ینین اولدوغو کیمی قالماسی ،شوروی نظارتینده و شوروی گیزلی پلیسی ایله ایچ ـ
قّوهلر 
یدیر .قید ائتدیم
لل 
بلرینی قبول ائتمگه می 
یلرین طل 
ایچه اولماسی حّقینده آذربایجانل 
للیگینی ایتیرمهسی اوچون بوندان داها سرعتلی و داها امین یول اول
نین مستق 
کی ،ایرا 
للی اولدوغونو قبول ائتدی،
ینین مرکزدن قاچمایا می 
بلر 
نین طل 
بیلمز .قوام آذربایجا 
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آنجاق اونلرا هر هانسی بیر وعده وئردیگینی انکار ائتدی .او دئدی کی ،سادهجه اولراق
اونلرا قولق آسیر ،مقصدی ایسه اونلری سیلیب آتماقدیر .منیم عمومی تأثراتیم بو دور
کی ،قوام باریشیقچی واسطهلردن باشقا هانسی بیر واسطهیه ال آتماغا آرزولو دگیل ،آنجاق
آخردا گوجدن استفاده ائدهجک« .داها سونرا آِلئن علوه ائدیردی» :نخست وزیرله
ندا اساس
ینین ایرا 
صحبتیمیز اثناسیندا نفتدن سؤز دوشدو .قوامین فکرینجه نفت شورو 
کلرینی حیاتا
یدیر .و اگر شوروی هم نفت ،هم ده آذربایجان حّقینده اؤز ایسته 
مقصد 
یسیندن بیرینی سئچمک مجبوریتی ایله قارشی ـ
کئچیره بیلسه ،کئچیرهجک .اگر ایک 
۱
کلر.
نین اوستونه خط چکهج 
ییا قالسا ،قوام امیندیر کی ،شوروی آذربایجا 
قارش 
یلرین حکومته داخل اولماسی اونلرین نفوذونو خیلی آرتیرمیش و اصلینده،
تودهچ 
دولت و حکومت ادارهلرینده اونلرین سایی خیلی چوخالمیشدی .تبریزدهکی نایب کنسول
روسونون تعبیرینجه دئسهک ،آرتیق چوخ آز آدام اینانیردی کی ،کیمسه ایرانی تودهنین
الیندن خلص ائتسین ۱۹۴۶ .نجی ایلین اوت آییندا )مرداد( تبریزه بئله بیر معلومات
تلرینا دا کابینهده وزیر یئری تکلیف ائتمک
داخل اولموشدو کی ،قوام آذربایجان دموکرا 
فکریندهدیر .پیشهوری بو وظیفهیه استاندار جاویدین نامزدلیگینی وئرمیشدی .شوروی
مل پیشهوری جاویدی
یلرکی ،بو آددی 
نلری بئله حساب ائدیرد 
تهلوکهسیزلیک اورقا 
ییه مصلحت گؤرموشدولر کی ،وزیر
تبریزدن اوزاقلشدیرماق ایستهییر .اونلر پیشهور 
نین نامزدلیگینی ایرهلی
وظیفهسینه آذربایجان دموکرات فرقهسیندهکی معاونی پادگا 
ینین
سورسون ،جاویدی ایسه اؤز یانیندا ،داها دوغروسو اؤز نظارتینده ساخلسین .اوت آی 
 ۱5ده ) ۲۴مرداد( میرجعفرباقروف استالینه یازیردی» :البته ،جاوید اؤز صلحیتینه و
سلرین تأثیری
حاضرلیغینا گؤره بونا لیقدیر ،لکن بیزاحتیاط ائدیریک کی ،قوامین و انگلی 
یلیکده تهران
آلتینا دوشمهمک اوچون اونون یئتهرینجه ثباتلیغی چاتماسین« .عموم 
قلریندان قئییتدیقدان سونرا شوروی معّین مقداردا جاویده احتیاطل یاناشماغا
دانیشی 
باشلمیشدی .میرجعفرباقروف استالینه مکتوبوندا گؤرسهدیردی کی ،بیزیم دفعهلرله
تلر حقده خبردارلیغیمیزا باخمایاراق،
آذربایجان دمکرات رهبرلری آراسیندا مهربان مناسب 
۲
تلر دوام ائتمکدهدیر .لکن بو
پیشهوری ایله استاندار جاوید آراسیندا گرگین مناسب 
تلر هله کی قاپالی فورمدا جریان ائدیردی و بوتون اؤلکه آذربایجان دمکرات
ضّدی 
ینین بیرینجی ایل دؤنومونو قید ائتمگه حاضرلشیردی .بونونل باغلی
ینین یارانماس 
فرقهس 
یدا جنوبی آذربایجان اوچون نشراولونان
یلر گئدیردی .باک 
مطبوعاتدا چوخ سایلی یاز 
قین
ینین سپتامبر آییندا چیخان  ۹نجو ساییندا عوض صاد 
»آذربایجان« ژورنال 
یسی وئریلمیشدی.
ینین شانلی ایل دؤنومو« آدلی گنیش یاز 
»آذربایجان دمکرات فرقهس 
مقالهده گؤرسهدیلیردی کی ۲۱ ،آذر نهضتی فرقهنین فّعالیته باشلدیغی گوندن اوچ آی
ینین  ۴نجو آییندا استقللیتینی و مّلی
اون گون سونرا باش وئرمیشدی .فّعالیت 
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ینین قالن سککیز آیینی
للیک فّعالیت 
ینین قورولماسینی تأمین ائدن فرقه بیر ای 
حکومت 
شلرینه صرف ائتمیشدیر .اؤلکهده گؤرولن بیرینجی ایش مّلی قشونون
قوروجولوق ای 
حلرل سلحلنمیش ،معاصر محاربه تکنیکی و
تشکیلی اولموشدور .آز زماندا معاصر سل 
نلری
صهلری یارادیلمیش و عین زماندا ،انقلبین ضام 
تاکتیکینی اؤیرهنن مّلی قشون ح ّ
اولن فدائی دستهلری گوجلندیریلمیشدیر .بو سلحلی قّوهلر استقللیتین قوروجولری
اولموش ،دفعهلرله خارجدن و داخلدن هجوم ائدن مرتجع سلحلی قّوهلرله چارپیشمادا اؤز
۱
جلرینی گؤرستمیشدیر.
پولد گو 
ینین یارادیلماسیندا
ینین  ۳ده ) ۱۲شهریور( آذربایجان دمکرات فرقهس 
سپتامبر آی 
نداکی دموکراسی اوغروندا مبارزهده یئنی بیر
کلری کئچیریلدی .لکن ایرا 
خلق شنلی 
مرحلهنی قید ائدن بیاننامه اعلن ائدیلدیگی گوندن بیر ایل تامام اولماسی مناسبتیله
کلرده ،فرقه کمیتهلری و
شهریورین  ۱۱ده )سپتامبرین  ۲سینده( .بوتون مؤسسه و فابری 
یلر اولدو .شهریورین  ۱۲سینده تبریزین کوچهلری
جلر تشکیلتیندا طنطنهلی ییغینت 
گن 
یلرل بزهنمیشدی .مّلت میدانیندا رسمی کئچید اولدو .خطابت
قلر و قال 
مّلی بایرا 
یلر ،یئنی مّلی
یلر و فدائ 
نلر ،فعلهلر ،گنج مکتبل 
کورسوسونون یانیندان دسته ـ دسته قادی 
صهلری کئچدی .بایرام یوروشو ایکی ساعت دان آرتیق دوام ائتمیشدی .آذربایجان
سرباز ح ّ
ینین صدری پیشهوری و باشقا خادملر خطابت
دمکرات فرقهسی مرکزی کمیتهس 
تلرین
کورسوسونده اولموشدو .گوندوز شهر تیاتریندا فرقه ،دولت و اجتماعی تشکیل 
شلرل قارشیلنان پیشهوری نطق
طنطنهلی اجلسی کئچیریلمیشدی .اجلسدا قیزغین آلق 
سؤیلهدی.
ینین بناسیندا
آخشام ساعت سککیزده دمکرات فرقهسی مرکزی کمیتهس 
ینین
ینین یانیندا قبول مراسمی کئچیریلدی.آذربایجان دموکرات فرقهس 
پیشهور 
لدؤنومونده سیدجعفر پیشهوری دئییردی» :بیز ایندی نه تک
ینین بیرینجی ای 
یارانماس 
ندا ،بلکه یاخین شرقده دمکراتیک نهضتین باشچیسی حساب اولونوروق .بو آدی بیز
ایرا 
تلرینه شدید صورتده
اؤزوموز اؤز اوستوموزه قویمامیشیق .بو ،دنیا دمکراتیک نهض 
ینین ان
تله تعقیب ائدن دنیا سیاستمدارلر 
علقمنداولوب ،اونون گئدیشینی چوخ دّق 
ینین بیزیم حرکاتیمیزا وئردیگی قیمتدیر .ائله بو فداکارلیق نتیجهسینده
صادق نمایندهلر 
یدیر.
بو افتخارل دولو آدی قازانماغا لیق اولموشوق .بو افتخاری بیزه وئرن شهریورین ۱۲س 
نلری ایسه بیر ایل تامام
یدیر .بو شرفلی گونون مبارزه قهرما 
یعنی فرقهمیزین تشکیل 
سورهن مبارزهمیزده دائما فتح و غالبیت اوچون یاشاماغا و ائلین شرافت و افتخاری اوچون
ینین قاباغیندا
اؤلمگه حاضراولن فرماندهلر کیمی ظفره دوغرو قوغوشان خلق کوتلهس 
گئتمیش ،ایستر سیاسی ،ایستر نظامی ،ایستر اقتصادی ،ایستر دیپلماسی و تشکیلتی
شلر .خلقیمیزه ایندی
جبههلردن بؤیوک افتخار ایله ،باشی اوجا چیخماغا موفق اولمو 
نلر باشچیلیق ائدیر.
ناموسلو ،شرفلی انسا 
 ۱ـ »آذربایجان« ،۱۳۲5 ،نومره  ،۹ص. ۲۳ .
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شهریورین بیزه وئردیگی نتیجهلرین بؤیوگو ده بو دور .باشسیز مّلت ،رهبرسیز ائل
هدفه دوغرو گئده بیلمز .اینانیلمیش تشکیلت یارادا بیلمهین بیر مّلت آزاد یاشایا بیلمز.
۱
شهریوردن بو طرفه مّلتیمیز بو بؤیوک نقصانی رفع ائتمگه موفق اولموشدور«.
ینین قید اولوندوغو سپتامبرین
للیگ 
ینین بیر ای 
آذربایجان دموکرات فرقهس 
نلریندن باشلیاراق ایران دولتی آذربایجان اوزهرینه
) شهریورین اورتالریندان( ایلک گو 
تلردن تضییقی گوجلندیرمک و بعضی مقاملردا ایسه محّلی توققوشمالر
مختلف استقام 
صهلری قزوین ـ رشت
خطی گؤتوروردو .بو زمان قزوین شهرینده مرکزلشمیش قشون ح ّ
استقامتینده یوزباشی چایینا طرف حرکت ائدهرک بیر سیرا یئرلری اشغال ائتمیش و
علری
نده[ دؤیوش موض 
ندا ]سیادؤهو 
نیکویهده ،یوزباشی چایی منطقهسینده و تاکستا 
فون مصلحتی ایله
ندا اولن آذربایجان استانداری جاوید سفیر سادچیکو 
توتموشدولر .تهرا 
سپتامبرین  ۲۲سیسنده ) ۳۱شهریور( نخست وزیر قوامل گؤروشوب یارانمیش وضعّیتدن
قلرین سرعتلندیرمهسینی خواهش ائتمیشدی .قوام اونو چوخ
سؤز آچمیش و دانیشی 
سویوق قارشیلمیش و وضعّیتله باغلی هئچ بیر آیدین جواب وئرمهمیشدی .او قید
یدیر .دلیل اولراق قوام
تلرین نتیجهس 
ائتمیشدی کی ،باش وئرن حادثهلر سیزین عملیا 
ینین
ینین تاخیل آپارماسینی و گئییمینی دگیشمیش شوروی سربازلر 
ندان شورو 
زنجا 
سسیز سؤزلرینی رّد
ندا قالماسینی گؤرستمیشدی .جاوید نخست وزیرین بو اسا 
آذربایجا 
للرینا جواب آلمادان اوندان آیریلمیشدی .بیر گون سونرا آذربایجان
ائتمیش و سوآ 
نداکی شوروی سفیری ایله گؤروشوب قوامل اولن صحبتی بارهده اونا
استانداری تهرا 
اطرافلی معلومات وئرمیشدی ۲.بو گؤروش بارهده استالینه راپورت گؤندرن میرجعفرباقروف
یازیردی کی ،اؤلکهنین جنوبوندا جّدی حادثهلر جریان ائتمهسینه باخمایاراق ایران باش
قرارگاهی اساس قّوهلرینی شمالدا ـ آذربایجان اطرافیندا توپلییر ،مرتجع قّوهلره بؤیوک
حلر پایلنیر .ائله ،قوامل گؤروشن گون کمرلی کندینده ایران حاکمّیت
سایدا سل 
ینین موضعینه هجوم
تلر 
ینین یاراتدیغی سلحلی دستهلر آذربایجان دموکرا 
نلر 
اورقا 
ائتمیش ۴۰ ،نفر ایتگی وئرهرک گئری چکیلمیشدی .میرجعفرباقروف گؤرسهدیردی کی،
ینین کارت
ینین جیبیندن قوامین دمکرات حزب 
یلر 
اؤلدورولن قولدورلرین بعض 
سلرین تؤرهتدیگی
تلری چیخمیشدیر .بیزده بئله تأثرات یارانیر کی ،جنوبدا انگلی 
عضوّی 
حادثهلر قوامین خبری اولمادان باش وئرمهمیشدیر .بیزه بئله گلیر کی ،بونلر مجلس
۳
یلرینی گئجیکدیرمک و آذربایجانا تضییق گؤرستمک اوچون تؤرهدیلیر.
سئچک 
س ائدن
یلیگینی ح ّ
یلرین کئچیریلمهسی ایله باغلی قوامین سوروندورمهچ 
سئچک 
یلرین
نداکی سفیر سادچیکوف واسطهسی ایله سپتامبر آییندا اولن سئچک 
مسکو تهرا 
 ۱ـ سیدجعفر پیشهوری .سئچیلمیش اثرلری ،صص. ۴۱۳ .
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ۱۱۴ورق. ۱۸۲ .
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۳ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ۱۱۲ورق ۱۳۳ .ـ . ۱۳۴
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دقیق وقتینی تعیین ائتمگی طلب ائتدی .قوام جواب وئردی کی،آذربایجان مسألهسی ح ّ
ل
یلرین قید
یلرین کئچیریلمهسی غیرممکندور .بیر سیرا تاریخچ 
تده سئچک 
اولونمادیغی مّد 
ائتدیگی کیمی ،ایکی شوروی سیاستی اسبابی توققوشدو :نفت امتیازینی آلماق اوچون
نین آذربایجانا نفوذ ائتمهسینه اجازه وئرمک مجبوریتینده ایدی .شوروی
شوروی تهرا 
تلشیردی .بونونل
نله ده مصلح 
فل گؤروشن قوام ،عین زماندا ،جورج آلئ 
سفیری سادچیکو 
یلرا
او ،آمریکایا گؤرسهدیردی کی ،حّتی سلحا ال آتماق مجبوریتینده قالسا بئله ،عصیانچ 
یلرا قارشی
ینین عصیانچ 
قارشی سرت موضعده اول بیلر .آنجاق مسکو رادیوسو ایران آرتش 
حرکتینه جواب اولراق شوروی مداخلهسی باش وئرهجگی ایله هدهلهییردی .بیر نوع داخلی
۱
سیاستده اولدوغو کیمی ،خارجی سیاستده ده قوام ایکی اود آراسیندا قالمیشدی.
نله گؤروشن قوام دئدی کی ،آذربایجانا قارشی
سپتامبرین سونوندا آمریکا سفیری آلئ 
صهلرینی
ینین نتیجهلری اوغورسوز اولدو و اؤلکهنین باشقا ح ّ
باریشیقچی سیاست یوروتمهس 
بلر ایرهلی سورمگه جرأتلندیریردی .نخست وزیر بیلدیردی کی،
ده ممکن اولمایان طل 
نین مختارّیتینی اصرارل
کلیک ائدهرک ،سیاستینی بوتون اؤلکهده ایرا 
کسکین بیر دگیش 
قورونماسی اوزهرینده قورور .آلئن واشینقتونا معلومات اؤتوردو کی ،قوام اؤزونه خلف
ینین فرقیندهدیر .حّتی تهران اؤزو ده
چیخان و فاشیست مرتجع کیمی افشا اولوناجاغ 
۲
شلرین تهلوکهسی آلتیندا اول بیلر.
حزب تودهنین چیخاراجاغی اغتشا 
شلری
شلنن چیخ 
سلرین حمایه ائتدیگی طایفالرین گوندن ـ گونه گن 
جنوبدا انگلی 
تلرینا وعد
قوام اوچون جّدی مسألهیه چئوریلمیشدی .عصیانچی قبیلهلر آذربایجان دمکر 
ینین و باشاراجاقسیز
تلرین اونلرا دا شامل ائدیلمهسینی ،توده وزیرلر 
ائدیلن اصلحا 
یسینده
یلر ایچر 
ینین قاشقائ 
یلر .شورو 
افسرلرین وظیفهدن چیخاریلماسینی طلب ائدیرد 
یلشیب قوامدان توده
یلرله راض 
شلر گؤرمهسینه باخمایاراق اونلر بختیار 
بعضی ای 
ینین
سداکی دولت ادارهلریندن توده عضولر 
عضولرینی کابینهدن خارج ائدیلمهسینی ،فار 
تلره مختارّیت وئریلمهسینی طلب
یلرین یاشادیغی ایال 
قوغولماسینی و جنوبدا قاشقائ 
بلرینی رّد ائتمکده سپتامبرین  ۲۳ده )اّول مهر( خلیج
یلر .قوام اونلرین طل 
ائدیرد 
سداکی بندرلرین اشغالی و شیرازین محاصرهسی ایله نتیجهلنن آچیق بیر عصیان باش
فار 
للرینده
یلر .محاربه ای 
کلهد 
بلرینی دست 
یلرین طل 
یلر ده قاشقائ 
وئردی .جنوبداکی روحان 
قاشقائی طایفالری ایله امکداشلیق ائتمیش ژنرال زاهدی ایکی مین سربازل نظام ـ انتظامی
برپا ائتمک اوچون جنوبا گؤندریلدی .لکن هئچ بیر اثرلی تدبیر گؤرمهدی .بیر سیرا
سولچولر قواما توصیه ائتدی کی ،اغتشاش ناحیهسینه آذربایجان خلق قشونون و
گؤندرسین و یا تابع اولمایان قبیلهلره قارشی »مّلی پارتیزان« قّوهلری یاراتسین .آنجاق بو
یلرین
جور تدبیرلر عملی اولمادیغی اوچون قوام طرفیندن قبول ائدیلمهدی .بریتانیال 
نداکی حادثهلره قاریشدیغینا هئچ بیر شبههسی اولمایان قوام اونلری شورای
خوزستا 
ـ ـ  American Alliance, 1941ـ  Mark Hamilton Lytle. The origins of the Iranianeـ
۱۹5۳, p. 177 .
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امنّیته شکایت ائتمکله هدهلهییردی ،آنجاق آمریکا سفیری اونو بو فکریندن داشیندیردی.
للرینده او ،آمریکا سفیری ایله گؤروشوب اونا بیلدیردی کی ،اؤز سیاستینده
اکتبرون اّو 
کلر آپاراجاقدیر .و علوه ائتدی کی ،اگر او،
کلی 
سولچولرا ضربه ووراجاق بعضی دگیشی 
۱
نلیقل ائده بیلر.
آمریکانین اقتصادی و مالّیه دستگینی آلرسا ،بونو ارخهیی 
عین زماندا ،واشینقتونداکی ایران سفیری حسین علء وزیر خارجه بیرنسی
یلر کئچیرمک اوچون الوئریشلی شرایط
ندا سئچک 
ایناندیرماغا چالیشیردی کی ،ایندی ایرا 
نین مرکزی حکومتین نفوذو خارجینده
موجود دگیلدیر .او بیلدیریردی کی ،آذربایجا 
کلری
سلرین ایرانا مداخله ائتمهسینه قارشی عصیان ائتدی 
اولدوغو و جنوبدا طایفالرین رو 
یلرین کئچیریلمهسی اوچون قواما ان سرت شکیلده تضییق
سلر سئچک 
بیر وقتده رو 
نین
سلر ایرا 
یلر کئچیریلیرسه ،رو 
گؤرسهدیرلر .سفیر اینانیر کی ،اگر ایندی سئچک 
قلر .بوندان
ملدهجک و نهایت ،بوتون اؤلکهده نظارتی اله آلجا 
علرینی محک 
شمالیندا موض 
ندا حاکمّیتینی
یدیر کی ،مرکزی حکومتین آذربایجا 
باشقا ،او ،خصوصی اولراق معلوماتل 
للیگینی تهلوکهیه معروض قویا
نین دواملی مستق 
یلر ایرا 
برپا ائتمهدن کئچیریلن سئچک 
سلرین تأثیری آلتیندا اولن
بیلر .سفیر علء دئدی کی ،حال حاضردا آذربایجان ایالتی رو 
تلرین نظارتیندهدیر و مرکزی حکومت بو مهم اؤلکه اوزهرینده نظارتی عملی
دموکرا 
نین جنوب
نلیگه علوه اولراق ،حاضردا ایرا 
اولراق ایتیرمیشدیر .بو کسکین چتی 
۲
شلری بوروموشدور.
صهسینده خلق اغتشا 
ح ّ
 (۱۳۲5) ۱۹۴۶نجی ایلین پاییزیندا ترومن حکومتی آمریکانین اورتا شرقدهکی رولونو
ینین رهبری
ینین شرق ادارهس 
یئنیدن فورمالشدیرما پروسهسینده ایدی .خارجه وزیرلیگ 
نین،
لوی هندرسن آذربایجان مسألهسیندن و شوروی نفت امتیازیندان داها چوخ ایرا 
عمومیتله شوروی تسّلطی آلتینا دوشمهسیندن قورخوردو .اکتبردا او ،بو موضوعدا بئله
دئمیشدی » :ایران شوروی تسّلطی آلتینا کئچمکدهدیر .حادثهلرین بئله انکشاف ائتمهسی
آمریکانین منافعینه ضّددیر« .هندرسن قوامین شوروی اویونجاغینا چئوریلمهسیندن
للرله ایرانی
قورخوردو .او خبردارلیق ائدیردی کی» ،اگر بیز جّدی شکیلده و کنکرت عم 
اونون ارخهسیندا اولدوغوموزا امین ائتمهسک ،ایران خلقی و حکومتی او قدر روحدان
قلر« .او،
قلرینه هئچ بیر مقاومت گؤرستمگه قادر اولمایاجا 
دوشهجک کی ،شوروی تضیی 
نین
» صادرات ـ واردات بانک ]اکسپورت ـ ایمپورت[ دان ایرانا بورج وئریلمهسینی و یا ایرا 
مراجعهسی اولدوقدا نظامی یاردیم گؤرسهدیلمهسینی نظرده توتوردو .دولت ـ جنگ ـ دنیز
تین تأمیناتی ایله بیرگه
ینین همکارلیق کمیتهسی مّلی شورای امنّی 
نلر 
قّوهلری دپارتما 
نین استراتژی اهمّیتینی آراشدیرماسینی ایستهدی .اونلرین جوابی
باش قرارگاهدان ایرا 
یدیر .آمریکا
قلری اولن اراض 
بئله اولدو کی » ،ایران آمریکانین مهم استراتژی مارا 
یدیر .عکس تقدیرده گوجلو قونشو
یسینی آلمال 
شلرین قارش 
نداکی سیویل اغتشا 
ایرا 
 Fakhreddin Azimi. Iran the Crisis of Democracy, p. ۱5۸ .ـ
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تلر ایرانا مداخله ائده بیلرکی ،بو دا آمریکانین فارس کؤرفزیندهکی اقتصادی
دول 
۱
قلرینی تهلوکه آلتینا سالر«.
مارا 
نلری( دا
ینین اورتالرین)مهرین سو 
کلر اکتبر آی 
تبریزدهکی دیپلماتیک نمایندهلی 
یلر .آذربایجانا یئنی گلمیش بریتانیا کنسولو
تله اؤیرهنیرد 
نداکی وضعّیتی دّق 
آذربایجا 
ینین بناسیندا پیشهوری طرفیندن
ینین  ۱7سینده ) ۲5مهر( ایالت انجمن 
کارس اکتبر آی 
ندا کئچیریلن رفرملر  ،غرب تمدونونون
قبول ائدیلدی .او ،ایلک نوبهده آذربایجا 
یلرله
تلر ،ایشچ 
بلری ،کردلرله مناسب 
یاییلماسی ،انگلیس علیهینه یؤنهلمیش تبلیغاتین سب 
نین جنوبونداکی حادثهلره آذربایجان
ملنمهسی ،ایرا 
صاحبکارلر آراسیندا مباحثهلرین تنظی 
ندا نفتین اولوب ـ
تلری ،خارجی تجارتین قورولماسی ،آذربایجا 
ینین مناسب 
لیدرلر 
سده قویولوب ـ قویولماماسی ،تهران
ینین گلهجک مجل 
اولماماسی ،نفت مسألهس 
ینین سون نتیجهلری ،زنجان مسألهسی و سایر مسألهلر ایله ماراقلنیردی.
قلر 
دانیشی 
للرینی
سیدجعفر پیشهوری ،دئمک اولر کی ،یئنی بریتانیا کنسولونون بوتون سوآ 
نلرا سئچکی
ینین کئچیریلدیگینی ،قادی 
تلر 
ندا تورپاق اصلحا 
جوابلندیردی .او آذربایجا 
ییه نایل اولماغین
حقوقونون وئریلدیگینی ،غرب تمدنونی منیمسهمهدن اؤلکهده مدنی ترّق 
سده آذربایجان علیهینه تبلیغاتین آپاریلدیغینی ،کردلرله
نلوگونو ،انگلی 
غیرممک 
ینین یئترینجه یاخشی اولدوغونو ،جنوبداکی حادثهلرله باغلی
تلر 
نین مناسب 
آذربایجا 
تلرین طرفداری
ینین دگیل ،اصل دمکراتیک اصلحا 
ینین برپاس 
فئودال قایدالر 
ندا نفتین اولوب ـ اولماماسی و مجلسین نفت سازشینی قبول ائدیب ـ
اولدوغونو ،آذربایجا 
ائتمهیهجگی بارهده بیر شئی دئیهبیلمهدیگینی بیلدیردی .صحبتین گئدیشینده کارس
سوروشدو» :سیز تجارت مقصدلری ایله استفاده ائدیلمک اوچون تبریزده هاوا لیمانی
قورولماسینا نئجه باخیرسینیز؟« .او علوه ائتدی کی ،بورادا بونون اوچون چوخ یاخشی
نلر وار .پیشهوری جواب وئردی کی ،بو ،مرکزی حکومتین ایشیدیر ۲.بریتانیا کنسولو
امکا 
ندان آلماق ایستهدیگی امتیازلردان بیری
ینین ایرا 
بو سوآلی تصادفًا وئرمهمیشدی .شورو 
للرینی نظارتده ساخلماغا امکان وئرن یئر ایدی.
ده شمالداکی طّیاره لیمانی و هاوا یو 
نداکی
س ائدن وزیر خارجهنین معاونی دین آچسون تهرا 
بونون تهلوکهلی اول بیلهجگینی ح ّ
ندا
ینین بو جایزهنی )شمالی ایرا 
سفیر آلئنه یازیردی » :دوشونورک کی ،ایران حکومت 
کلیگی ایله قورولماسی
یسی روس شری 
ینین یوزده الل 
للری شرکت 
اوچان طّیاره و هاوا یو 
ینین شمالی ایرانی اؤز تأثیر دایرهسینه
ینین شورو 
فکرینی نظرده توتورلر( ایران حکومت 
ینین
یدیر .بئله بیر شرکتده بوتون تجهیزات و نظارت شورو 
داخل ائتمهسینی قبول ائتمهس 
نین شمالیندا ان مهم نقلّیات و رابطه واسطهسی اوزهرینده
الینده اولر .بئلهلیکله ،اونلر ایرا 
سلرین بو انحصارینی نئجه استفاده
بلرینی دفع ائدرلر .رو 
انحصار قورارلر و بوتون رقی 
,ـ  American Alliance, 1941 ۱۹5۳ـ  Mark Hamilton Lytle. The origins of the Iranianeـ
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تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ۱۱7ورق ۸۶ .ـ . ۸7
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بلره گؤره،
کلری یاخشی معلومدور؛ آذربایجان بحرانی زمانیندا دا اونلر سیاسی سب 
ائدهج 
للرینا عاید اولن طّیارهلرین اوچماسینا اجازه
تبریز ـ تهران آراسیندا یالنیز شوروی هاوا یو 
۱
یلر«.
وئریرد 
للرینا امتیاز آلماق طلبی ایله باغلی کابینهنین اجلسیندا غیر
ینین هاوا یو 
شورو 
ینین
یلردن  ۴نفر بو طلبین علیهینه چیخیش ائتمیشدی .اجلسین قرار 
تودهچ 
صلر همین
چیخاریلماسیندان ایکی ساعت سونرا شوروی سفارتیندن سلحلی شخ 
قلری تقدیرده عایلهلرینی تهلوکه
آداملری هدهلهیهرک اونلرین عنادکارلیغی بوراخمایاجا 
یلر .بو حادثه تئز بیر زماندا شاها دا چاتدی .قوام
قلرینی دئمیشد 
یلشاجا 
ایله قارش 
ینین قاباغینی آل بیلمهدیگی اوچون محمدرضاشاه اوندان
ینین ال ـ قول آچماس 
شورو 
استعفاوئرمگی طلب ائتدی .تبریزدهکی آمریکا نایب کنسولو روسو یازیر کی ،قوام اؤزونو
تمیزه چیخارماق اوچون چوخ یالواردی و شاهین یاخین آداملریندان خواهش ائتدی کی،
شاه اونو بغیشلهیهرک یئنی حکومت قورماق امکانی وئرسین .محمدرضاشاه بونا آشاغیداکی
یلری و مظفرفیروزی
یلیق وئردی» :قوام اؤز کابینهسیندهکی تودهچ 
طلر داخلینده راض 
شر 
ایشدن چیخاریر؛ ایران دمکرات حزبینی یاخشی سازمان وئریر و دسامبر )آذر( داکی
قلری کسیر و
یلری ایله دانیشی 
یلرده تودهیه لیقلی رقیب اولور؛ آذربایجان قیامچ 
سئچک 
تلر اوزهرینه اقتداری برپاائدیر« .قوام فیروزون ایشدن چیخاریلماسی شرطیندن باشقا
بو ایال 
نائدیلمهسی
فلری قبول ائتدی .فیرزون مسألهسی ایسه اونون مسکوا سفیر تعیی 
بوتون تکلی 
ل اولوندو ۲.هله حکومتین ترکیبی اعلن ائدیلمهمیشدن قاباق سفیر آلئن وزیر
ایله ح ّ
خارجهیه معلومات وئریردی» :اینانمیرام کی ،توده حزبی قوامین بو قرارینی ساکتجه قبول
ائتسین .دوغرو دور ،اونلرین تام عکس العمّلینی بیر نئچه گون  ،بلکه ده بیر نئچه هفته
شلر تشکیل
سونرا گؤره بیلهریک .لکن هئچ شبههم یوخدور کی ،اونلر کوتلهوی نمای 
شلری اول بیلر.
کلر کی ،بونون نتیجهسی ده جّدی خلق اغتشا 
ائتمگه جهد گؤسترهج 
یسینی آلماق اوچون قوامین اختیاریندا اولن
نل سلحلی توققوشمانین قارش 
آذربایجا 
ییه باریشیقچی موضعدن
جلری تجهیز ائتمگه احتیاجی اولجاق .اونون شورو 
بوتون گو 
تلی اولجاق ...شاه
سالعمّلی شد 
ینین عک 
یاناشماسینا باخمایاراق ،چوخ احتمال کی ،شورو 
چوخ غضبلنمیشدیر و قواما سؤیلهمیشدیر کی ،فیروزا چاتدیرسین کی ،اونونل قوام آراسیندا
داها هئچ بیر امکداشلیقدان صحبت گئده بیلمز .شاه دئییب کی ،فیروزی یا حبسخانادا ،یا
دا درحال اؤلکهنین خارجینده گؤرمک ایستهییر .قوام اونون مسکوا گؤندریلمهسینی تکلیف
یلشیب کی ،بو ،درحال ائدیلسین .و چیخمادان اؤنجه ،قوام
ائدیب .شاه بیر شرطله راض 
شلر
بلر کی ،تودهنین نمای 
یلشی 
بلر .راض 
شاه ایله یئنی کابینهنین سیاههسینی توتو 
یسینی آلماق اوچون بو مسألهنی  ۲۴ساعت گیزلی
ینین قارش 
تشکیل ائتمهس 
کله قوام مسألهنی فیروزا ،او دا شوروی سفیرینه سؤیلهییب.
نلر .لکن تئزلی 
ساخلسی 
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شوروی سفیری درحال قوامل گؤروشمگی طلب ائدیب و اونلر همین گئجه )  ۱7اکتبر =
بلرینی
لله دانیشاراق ،قوامین عص 
بلر .سادچیکوف حقارت ائدیجی دی 
 ۲5مهر( گؤروشو 
فلتمگه موفق اولوب .او گئجهنین سحری قوام یئنیدن شاهل گؤروشوب و اگر
ضعی 
کلر آپاریلرسا ،شوروی قشونونون اؤلکهیه گیرهجگیندن
کلی 
کابینهدهکی دگیشی 
ینین ایرانی اشغال ائدهجگینه اینانمیر،
قورخدوغونو آچیقلییب .شاه دئییر کی ،او ،شورو 
یدیر و سازمان ملل دن
کلرین ائدیلمهسینده قرارل 
کلی 
حّتی بئله اولسا دا ،او ،دگیشی 
شوروی هجومونا قارشی درحال کؤمک گؤرستمهسینی خواهش ائدهجک .بوندان سونرا
۱
بلر«.
یلشی 
کلیگینی تأخیره سالمادان اعلن ائتمگه راض 
اونلر کابینه دگیشی 
اکتبرون  ۱۹دا ) ۲7مهر( یئنی کابینهنین ترکیبی آچیقلندی .بو کابینهده احمد قوام
نخست وزیر اولماقل یاناشی وزیر داخله و خارجه وظیفهلرینی ،امیراحمدی وزیر جنگ،
سّیاح وزیر صنایع و تجارت ،هژیر وزیر مالیه ،اقبال وزیر بهداری ،موسوی زاده وزیر عدلیه،
فرمانفرمائیان وزیر تبلیغات ،احمد علیی وزیر کشاورزی وظیفهسینی توتوردولر .بونونل دا
قوام ترّددلره سون قویدو و قطعی اولراق اؤز سیاسی کورسونو معّین ائتدی .طبیعی کی ،بو
یلر اوچون بیر دعوت ایدی .بریتانیا سفیری لو پوچتل
یلر و آمریکال 
یئنی سیاست بریتانیال 
جلد داوراناراق ،قوامی بریتانیانین اونا دستک وئرهجگیندن مطمئن ائتدی و کابینه
کلیگینی »فارس مّلی روحونون چوخ جانلی اولدوغونون اشارهسی« کیمی تصویر
دگیش 
ینین دؤنوش نقطهسی« آدلندیردی .عین
ائتدی .آمریکا سفیری ایسه بونو »ایران تاریخ 
ینین دگیشدیریلمهسیندن و فیروزون مسکوا سفیر
زماندا ،شاه دا توده وزیرلر 
گؤندریلمهسیندن چوخ راضی قالمیشدی .آنجاق قوامین سیاسی کورسونو دگیشمهسیله
کلیهجگینی و بئلهلیکله ،اؤزونون سون
یلرین اونو دست 
یلرین و آمریکال 
بریتانیال 
تلی رولونون اونودولجاغینی دوشونن شاه ،آمریکا سفیری ایله
حادثهلردهکی اهمّی 
کلرین سببکارینی محض اؤزو اولدوغونو اّدعا ائتدی.
کلی 
گؤروشوب ،بوتون بو سون دگیشی 
یلر .شاه
یلر هم شاها ،هم ده قواما دستک وئرمک نّیتینده اید 
یلر و آمریکال 
بریتانیال 
ییه
سلری و سولچولری گئر 
ینین آرتماسیندان قورخان ،رو 
تلر 
ینین فّعالی 
طرفدارلر 
اوتورتماغین دستخوشونا احتیاج دویان قوام ،آمریکا و بریتانیانین اینامینی و دستگینی
یسیندهکی
آلماق اوچون جهدلرینی داها دا آرتیردی .بو مقصدله او ،ایران ژاندارمر 
سلری
یلرین مقاولهسینی تزهلهدی ،ژنرال ارفعی ،همچنین باشقا محبو 
آمریکالی مصلحتچ 
آزاد ائتدی .روس سفیری ایسه بو حادثهلره چوخ غضبلی عکس العمل نشان وئردی و قوامی
یلشماقدا گناهلندیردی ۲.ایندی آرتیق شوروی جاسوسلوق
یلرل گیزلینجه راض 
بریتانیال 
ل ،اونلر
یلر .مث ً
تلر توپلماغا باشلمیشد 
ادارهلری احمد قوام حّقینده افشا ائدیجی فاک 
یلر کی ،آز اّول قوام شیرازدا یوزیئتمیش مین تومنه بیر کند آلیب.
مسکوا معلومات وئریرد 
للرل »انحصارلر
ینین مباشری اسماعیل خان واسطهسی ایله مختلف یو 
شلر 
او اؤز ای 
 .ـ  Foreign Relations of the US, 1946, Volume VII, p. 5۳7 5۳۸ـ
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حّقینده« قانوندان یاییناراق ِبئش مین تون دوگی آلقی ساتقیسی ایله مشغول اولوب و بو
نلرده یئتمیش یاشلی نخست وزیرین
عملیاتدان یوز مین تومن قازانج الده ائدیب .بو گو 
۱
اوشاغی آنادان اولرکن او ،مامایا ایکی مین تومن انعام وئریب و سایر.
ندا
کلیگی ائتدیگی گونون صاباحی ،ایکی آیا یاخین تهرا 
احمد قوامین کابینه دگیشی 
قلر آپاران آذربایجان هیأتی تبریزه قئییتدی .بوندان اّول قوام بریتانیا
حکومتله دانیشی 
سفیری لو پوچتله دئمیشدی کی ،سلمالله جاوید و علی شبستری »امکداشلیغا کؤنوللو«
یلر ،آنجاق پیشهوری اونلری هر هانسی بیر گذشته گئتمکدن چکیندیریردی.
اید 
نداکی
ندان گئتمهسی ایله باغلی وزیر خارجه بیرنس ایرا 
ینین تهرا 
آذربایجان نمایندهلر 
قلری کسهرهک
یلر مرکزی حکومتله دانیشی 
ندن سوروشوردو» :آذربایجانل 
سفیر آِلئ 
یلرین کئچیریلمهسی ،قوامین اورادا ایران
بلر .سیزجه ،بو شرایطده سئچک 
تبریزه قاییدی 
نین شوروی نظارتی آلتیندا قالماسینا اجازه وئرمک
حاکمّیتینی برپا ائتمهمک و آذربایجا 
قراری کیمی قیمتلندیریله بیلرمی؟« بو سورغویا جواب اولراق آلئن اکتبرون سونوندا ) ۹
ینین دوغورا بیلهجگی ممکن نتیجهلر بارهده
یلرین کئچیریلمهس 
ندا سئچک 
آبان(  ،آذربایجا 
وزیر خارجهیه گنیش راپورت گؤندردی» :ایکی گون اّول قوام بیریتانیا سفیرینه دئییب کی،
یلر گؤندرهجک .اگر اونلر
یلری مشاهده ائتمک اوچون آذربایجانا مشاهدهچ 
سئچک 
للری مجلسه
تلی کئچیریلمهدگینی معروضه ائتسهلر ،آذربایجان وکی 
یلرین عدال 
سئچک 
داخل ائدیلمهیهجک .بریتانیا سفیری بونو مقصده اویغون سایمیر .چونکی آذربایجانلی
قلره مقاومت
للر سئچیلدیکدن سونرا قوام اونلرین قبول ائدیلمهسی اوچون تضیی 
وکی 
نلر
گؤرسهده بیلمهیهجک .لو پوچتل لندن مقاملریندان خواهش ائدیب شاها سؤیلهسی 
صهلرینده
نین حکومتی نظارتی آلتیندا اولن ح ّ
نین تهرا 
یلر یالنیز ایرا 
کی ،سئچک 
نین
کئچیریلسین .او اعتراف ائدیرکی ،اگر اونون تکلیفی قبول اولونسا ،بو ،آذربایجا 
ینین عموم ایران مسألهلرینده
آیریلماسی ایله نتیجهلنه بیلر .آنجاق او ،آذربایجان نمایندهلر 
ندان
نین ایرا 
سلرینی اوجالتمالریندان داها چوخ قورخور .اونا گؤره ده آذربایجا 
اؤز س 
للری مجلسدن کناردا توتا
آیریلماسینی داها صرفهلی ساییر .قوامین آذربایجانلی وکی 
نین بوتؤولوگونون قورونا بیلمهیهجگی حّقینده
ییام .لکن ایرا 
بیلمهیهجگی فکری ایله راض 
ینین تکلیفی منه  (۱۲۸۶) ۱۹۰7نجی ایلی
بیر شئی دئیه بیلمهرم .بریتانیا سفیر 
خاطرلدیر ،لکن یقین کی ،لو پوچتل بونو انکار ائدیر .مسأله حّقینده ان دوغرو قراری
وئرمک چوخ چتیندیر .بونا باخمایاراق ،من هله ده بو فکردهیم کی ،بیزیم اوچون ان یاخشی
یلرین تأخیره
یلرین کئچیریلمهسینه اعتراض ائتمهمک اولر .شاه و سئچک 
سیاست ،سئچک 
صلر بونو آچیق سؤیلهمگه جرأت ائتمیرلر .اونا گؤره ده
سالینماسینی ایستهین باشقا شخ 
کلرینی بهانه گؤسترهرک،
اگر بیز اعتراضیمیزی بیلدیرسهک ،بونو بیزیم ایستگیمیزله ائتدی 
ینین
شوروی تهدیدلرینی بیزیم اوستوموزه چئویرهرلر .شوروی دئیهر کی ،آمریکا شورو 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ۱۱7ورق ۸۸ .ـ . ۸۹
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کله یئنیدن قواما قارشی چیخا بیلهریک .آنجاق تکلیف
نفت امتیازینا مانع اولور .بیز تئزلی 
۱
یلر مسألهسینه قاریشمایاق«.
ائدیرم کی ،بو آن اوچون ،سئچک 
قلر دایاندیریدیغیندان و حزب توده ایله قوام علقهلرینی
نل دانیشی 
آذربایجا 
ینین بؤیوگو هندرسن داها بؤیوک
کسدیکدن سونرا وزارت خارجهنین یاخین شرق ادارهس 
جلنمهسینی ایستهییردی.
قطعّیتله آمریکانین اقتصادی و نظامی ذخیرهلرینی ایرانا خر 
تلرینه قولق آسدی و  ۲۸اکتبردا ) ۶آبان( بیرنس ایرانا
نهایت ،وزارت خارجه اونون مصلح 
تلرینی
اون میلیون دلرلیق سلح ساتیلماسینا اجازه وئردی .لکن شوروی ایله مناسب 
گرگینلشدیرمیش قوام اوچون بو یئترلی دگیلدی .او ،خصوصی اولراق بیلمک ایستهییردی
کی ،اگر آذربایجانا هجوم ائتسه و شوروی ده یئنیدن مسألهیه مداخله یولو توتسا ،آمریکا
هانسی تدبیرلری گؤرهجک؟ آلئن ایسه هلهلیک بو بارهده هئچ بیرکنکرت تأمینات وئره
ینین
لدن هابئله آمریکانین خارجی سیاست 
بیلمیر و دنیا اجتماعی رأییندن ،سازمان مل 
پلریندن دانیشیردی .بونونل بئله شبههسیزدیر کی ،آمریکانین سلح گؤندرهجگی
پرینسی 
۲
تلندیرمیشدی.
ندا وضعّیتی دوزهلتمگه جرأ 
خبری شاهی و قوامی آذربایجا 
ندان قئییدن کیمی ـ اکتبرون ۲۰سینده ) ۲۸مهر(
آذربایجان نمایندهلری تهرا 
ینین رهبری پیشهوری ،اونون معاونی
نداآذربایجان دموکرات فرقهس 
میرجعفرباقروف نخجوا 
یسی ژنرال
ینین باشچ 
صهلر 
قلریندا اشتراک ائتمیش پادگان ،فدائی ح ّ
و تهران دانیشی 
نداکی سیاسی ،اقتصادی ،نظامی وضعّیت،
غلم یحیی ایله گؤروشدو .جنوبی آذربایجا 
تلر اطرافلی شکیلده مذاکره ائدیلدی .پیشهوری قید ائدیردی کی ،ایران
نل مناسب 
تهرا 
آذربایجانی اوچون یارانمیش چتین و تهلوکهلی سیاسی وضعّیتی نظره آلراق بیز بیرینجی
سلر و ایران ارتجاعسی قوام باشدا
یییک .انگلی 
ملندیرمهل 
نوبهده اؤز نظامی دوروموموزو محک 
یسیندا
تلریمیزی محو ائتمک ایستهییرلر .اگر بیز بو قره قّوهلر قارش 
اولماقل بیزیم نائلّی 
دایانیب اؤز حقیمیزی مدافعه ائتمک ایستهییریکسه ،ایلک نوبهده اؤز مدافعه قابلیتیمیزی
یییک .بونونل باغلی من بیان ائدیرم کی ،اگر اونلر ایندی آذربایجان
ملندیرمهل 
محک 
یسیندا دورا
اوزهرینه نظامی یوروشه باشلسالر ،بیز ایندیکی وضعّیتده اونلرین قارش 
بیلمهیهجهییک .بونو پیشهوری آذربایجان قشونونون سلح و جنگی سورساتین
یلر آراسیندا توپخانادان
چاتیشماماسی ایله ایضاح ائتدی .او بیلدیردی کی ،بیزیم فدائ 
یسی گؤندرمگی خواهش
استفادهنی باشاران دؤیوشچولر یوخدور و بیر نئچه توپخانا تعلیمچ 
ائتدی .پیشهوری بئله حساب ائدیردی کی ،آذربایجانا هجوم ایکی استقامتدن گؤزلهنیر:
زنجان و مراغا استقامتیندن .او قید ائتدی کی ،زنجان استقامتینده طبیعی مدافعه
بلر .تبریزه ان
تلرین قّوهلری دوزهنلیکده موضع توتو 
استحکاملری اولمادیغیندان دموکرا 
ندیر .تاریخدن معلومدور کی ،تبریز همیشه تهلوکهنی بو
یاخین یول ایسه مراغادا 
ینین ۳۰۰۰
استقامتدن گؤزلهییب و بو استقامتدن توتولوب .پیشهوری بارزانی کرد طایفاس 
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تلرا یاردیم گؤسترهجگینی ،لکن
ینین ملمصطفی باشدا اولماقل دموکرا 
نفرلیک دستهس 
ینین اولدوغونو بیلدیردی .پیشهوری ،عین زماندا ،اؤلکهنین
گلر 
اونلرین جمعی  ۱5۰۰تفن 
ینین ده یاخشی اولمادیغینی ،بوتون مالّیه وسایطین خرجلندیگینی ،اؤلکهنین
مالّیه وضعّیت 
ملندیرمک اوچون  ۲۰میلیون تومن وسایطه احتیاج اولدوغونو
داخلی وضعّیتینی محک 
للیک بودجهسی و اوندان استفاده
نین مالّیه وضعّیتی ،ای 
بیلدیردی ۱.جنوبی آذربایجا 
۲
ائدیلمهسی بارهده گنیش آراییش میرجعفرباقروفا تقدیم ائدیلدی .عین زماندا،
میرجعفرباقروف خواهش ائتدی کی ،ان قیسا وقتده آذربایجان قشونونون وضعّیتی و
جلری ،آذربایجان ـ ایران سرحدلرینده نظامی دوروم حّقینده مفصل آراییش
احتیا 
قلری حقده معلومات
حاضرلنیب اونا چاتدیریلسین .سونرا صادق پادگان تهران دانیشی 
یلشدیریلمیشدی ،لکن
نلر بوتون مسألهلر قوامل راض 
وئردی .او قید ائتدی کی ،ایلک گو 
یلر .گئتدیکجه آیدین اولوردو
تدریجًا اونلر مسألهلری یوباتماقل بیزی اللی گون آوارا ائتد 
کی ،قوام اّولجه وئردیگی وعدهلردن یاواش ـ یاواش گئری چکیلیر .من قوامین سیاستینی
ندا دمکراتیک حرکاتی لغو ائتمک اوچون چوخ
بئله سجیهلندیره بیلرم کی ،او ،آذربایجا 
اینجه سیاست یئریدیر .قوامین بو اینجه سیاستی آذربایجانا مناسبتده خوش مراملی
قلریندان ائله باشا
یدیر .من اونون دانیشی 
ینین دشمن 
سیاست دگیلدیر .او ،آذربایجان خلق 
ینین اساس سببی
دوشدوم کی ،اکتبرون  ۱7سینده ) ۲5مهر( استعفا وئرمهس 
تلردان هئچ کیمی مجلسه بوراخماماقدیر .بیزدن هئچ بیر شخصی تازا مجلسه
دموکرا 
قلر .او ،اوزونو میرجعفرباقروفا توتوب دئدی» :ایندی مسأله قالیب
سئچیلمگه قویمایاجا 
یدیر .اگر سیز اجازه وئرسهنیز ،بیز
سیزین عهدهنیزه .وضعّیتیمیز شوروی سیاستیندن آسیل 
ندا یئنی قورولموش حکومت کابینهسی
ایشیمیزه باشلریق« .سونرا صادق پادگان تهرا 
بارهده معلومات وئردی .او دئدی» :کابینه مسألهسی بئلهدیر .بعضی وزیرلر یئرلرینده
قالیرلر .یحیی حمیدی قالیر ،یاخشی روس دیلی ده بیلیر .ساعدین ده کابینهسینده وار
یدیر .ایندی وزیر
سلرین آدام 
ایدی .سونرا هژیر اؤز یئرینده قالیر .دکتر اقبال دا انگلی 
یدیر .دکتر شایگان
کپی اؤز یئرینده قالیر .هم ده پست تلقراف وزیر 
یدیر .عیوض نی 
بهدار 
ینین غّدار
ادبیات دکترو دور .او ،وزیر معارف اولموشدور .موسوی زاده آذربایجان خلق 
نلرین ،یعنی
یدیر .شیطا 
یدیر ،وزیر عدلیه اولموشدور .فرمانفرمائیان فیروزون عمیس 
دشمن 
یدیر.
تدیر .سونرا امیرعلیی عدالت وزیر 
یدیر .وزیر تبلیغا 
سلرین حقیقی نوکر 
انگلی 
شلر قوامین اؤز عهدهسینده قالیر .فیروز ،صالح چیخدی ،قالن وزیرلر
داخلی و خارجی ای 
اؤز یئرلرینده قالیرلر .صالح تودهده اشتراک ائدیردی .چوخ یاخشی آدامدیر .او ،اورادا
لدیر ۳.ژنرال
اولسایدی ،اونلرین باشینی ییغاردی .مظفر فیروزون ایشی منیم فکریمجه انگ 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ۱۱7ورق ۹۱ .ـ . ۹۳
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ۱۱7ورق ۹۹ .ـ . ۱۰۱
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۳ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
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نداکی وضعّیت و دیگر مسألهلر
ینین دؤیوش قابلّیتی ،زنجا 
غلم یحیی ایسه فدائی دستهلر 
ینین  ۲۲سینده )۳۰
حقده معلومات وئردی .میرجعفرباقروف بو گؤروش بارهده اکتبر آی 
ینین آذربایجانا هجوم
مهر( استالینه یازیردی» :اونلر انگلیس پرست تهران حکومت 
کلیک گؤرسهدیلمهسینی خواهش ائدیرلر .اونلرین فکرینجه،
ائدهجگی تقدیرده کم 
ینین
شدیر .آذربایجان دموکرات فرقهس 
ینین احوال روحیهسی قناعت بخ 
آذربایجان اهالیس 
یلرین احوال
ملهنیر .تورپاق پایلماسی ایله باغلی کندل 
تأثیری و نفوذی گوجلهنیر و محک 
یلر اؤزلرینی یاخشی
روحیهسی یوکسلدیگی مشاهده اولونور .قوشون ،خصوصیله فدائ 
س ائتدیرمیرلر .بونونل یاناشی ،آذربایجان سرحدلرینده ایران
آپاریرلر ،هئچ بیر ترّدد ح ّ
ینین
ینین و انگلیس کشفّیات 
ینین بؤیوک قّوهلری جمعلشدیریلیر .ایران افسرلر 
آرتش 
رهبرلیک ائتدیگی بؤیوک قولدور دستهلری یارادیلیر .دئمک اولر کی ،هر گون بو و یا دیگر
منطقهده بو دستهلر اؤز هجوملری ایله آذربایجان قّوهلرینی سیناقدان کئچیریرلر.
سلر اهالینی روحدان سالماق اوچون فّعال
نین داخلینده ارتجاعی قّوهلر و انگلی 
آذربایجا 
ایشلهییرلر .مختلف شایعهلر یایماقل ،محاربه اولجاغی ایله واهمه یاراتماقل اونلر اهالی
ندا اولن سون حادثهلرله باغلی
ندان گئتمگی تشویق ائدیرلر .تهرا 
آراسیندا آذربایجا 
شلری بئله حساب ائدیرلر کی ،ایران دمکراتیک قّوهلری نه قدر کی
پیشهوری و اونون یولدا 
سونا قدر محوائدیلمهییب ،نه قدر کی آذربایجان مسألهسی لغو ائدیلمهییب مجلسه
لل لغوائده
یلر یوبادیلجاق .اونلرین فکرینجه ،آذربایجان مسألهسینی تهران ایکی یو 
سئچک 
یسینه قشون یئریتمگه امکان وئرن
بیلر :یا آچیق سلحلی هجوم ایله ،یا دا آذربایجان اراض 
ساختا سازش امضالماقل .او کی قالدی سلحلی هجوما ،اهالی ،شبههسیز کی ،مقاومت
لل
نلری و پو 
گؤرسهدهجکدیر .یالنیز بو حالدا اونلرا علوه اولراق سلح ،داشیما ماشی 
کؤمک ائتمک لزمدیر .کؤمگین حجمی بارهده ایکی گون عرضینده معلومات
۱
یلر.
کلرینی وعد ائتد 
وئرهج 
جنوبی آذربایجان اهالیسی آراسیندا یاییلن شایعهلرله باغلی میرجعفرباقروف
تلر
نداکی سفیر ایوان سادچیکوفا دا مراجعه ائتدی .او قید ائتدی کی ،سون وق 
تهرا 
ندا شوروی ایله انگلیس آراسیندا حربی توققوشمالر باش وئرهجگی ،ایلک نوبهده
آذربایجا 
تلر میدانینا چئوریلهجگی ایله باغلی تخریباتچی شایعهلر
نین جنگی عملیا 
آذربایجا 
ینین تهران
یاییلیر .عین زماندا ،جنوبداکی حادثهلرله ،آذربایجان نمایندهلر 
ینین ثمرهسیزلیگی ایله باغلی اهالی آراسیندا واهمه یارادیلیر کی ،آذربایجان
قلر 
دانیشی 
دمکراتیک حرکاتینی محو ائتمک اوچون مرکزی حکومت هجوما حاضرلشیر .بو شایعهلر
نتیجهسینده مالک ،تاجر و امکانلی آداملرین دگیل ،اورتا و آشاغی امکانلی آداملرین دا
ییه توصیه ائتدیک کی ،اهالی
تبریزدن تهرانا کؤچمهسی مشاهده ائدیلیر .بیز پیشهور 
شلرینی گوجلندیرسین ،بو شایعهلرین یاییلماسینا قارشی اؤلچو
آراسیندا ایضاحات ای 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ۱۱7ورق ۱۱۳ .ـ . ۱۱5
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ۱۱۲ورق ۱۳۶ .ـ . ۱۳7
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ینین  ۲۲سینده ) ۳۰مهر( پیشهوری
یلری افشا ائتسین ۱.اکتبر آی 
گؤتورسون و تخریباتچ 
جلری
آذربایجان اطرافینداکی نظامی وضعّیت ،آذربایجان قشونونون دؤیوش قابلّیتی و احتیا 
ییا گؤندردی .اونون فکرینجه ،ایران حکومتی آذربایجان
بارهده مکتوبی حاضرلییب باک 
علیهینه تجاووزکار نقشهلرینی حیاتا کئچیرمک مقصدیله اؤزونون بوتون نظامی ذخیرهلرینی
بیرینجی هجومدا دؤیوشه بوراخاجاق کی ،سلحلی توققوشمانین بیرینجی مرحلهسینده
ل ائدیجی غلبه قازانسین .بونونل باغلی پیشهوری گؤرسهدیردی کی ،تهران حکومتی
ح ّ
ندا  ۱۲5۰۰نفر،
نل سرحد ناحیهلرینده ـ قزوین ناحیهسینده  5۰۰۰نفر ،کردستا 
آذربایجا 
رشت ـ گیلن استقامتینده  ۲۰۰۰نفردن عبارت اردو یئرلشدیریب .قید ائدیلن اردو ایله
ندا یئرلشن اون مین
تده تهرا 
یاناشی آذربایجانا هجوم زمانی ایران حکومتی قیسا مّد 
ینین فکرینجه ،آذربایجانا هجوم
نفرلیک قّوهنی آذربایجان سرحدلرینه گؤندره بیلر .پیشهور 
ینین ده اشتراک
صهس 
ینین  5۰۰۰نفره یاخین بیر ح ّ
تلریندا ایران ژاندارماس 
عملیا 
علر ده سفربر
نین یاردیمی ایله یئرلی مرتج 
ائدهجگی گؤزلهنیلیردی .بیر بوقدر قّوهنی تهرا 
ینین حسابلمالرینا گؤره ،تهران
ینین لیدر 
یلر .بئلهلیکله ،دمکرات فرقهس 
ائده بیلرد 
نین اوزهرینه قیرخ مین نفره قدر سلحلی قّوه گؤندره بیلردی .بو قّوهلرین یونگول
آذربایجا 
لین 7۰ ،خمپارا
سلحدان علوه ۲۰۰۰ ،عدد آفتوماتین ۱۲۰۰ ،عدد آغیر و یونگول مسلس 
ینین 5۰ ،دؤیوش
ینین ۲۰ ،زرهلی ماشین 
کلر 
آتانین ۱۰۴ ،توپون ۳5 ،اورتا و کیچیک تان 
طّیارهسی اولدوغو گؤرسهدیلیردی .آذربایجان قشونونا گلدیکده ایسه پیشهوری قید ائدیردی
ینین شخصی هیأتی
ینین شخصی هیأتی  ۱۰۲5۰نفر ،فدائی دستهلر 
کی ،آذربایجان لشکر 
ینین یاردیمینا امید بسلهنیردی.
 77۶۳نفردیر .بوندان علوه  5۰۰۰نفرلیک کرد قّوهلر 
نداکی وضعّیته بلد اولن تبریزدهکی آمریکا کنسولو دوهر کردلرله
لکن آذربایجانا و کردستا 
باغلی نخست وزیر قواما دیگر معلومات وئرمیشدی .او قید ائدیردی کی ،کرد لیدرلری،
ینین لیدرلریندن قاضی محمد سرت شکیلده کمونیزمه
خصوصیله اَمرخان و غرب کردلر 
ینین اونلرا وعد ائتدیگی کؤمگی گؤرستمهییب ،اونلری مأیوس
قارشی چیخیرلر .شورو 
یلر .بیر
ائتمهسیندن سونرا اونلر آذربایجان اوزهرینه هجومدا حکومتله بیرلشمگه حاضرد 
تلری اونلرل علقهلی شکیلده آپارسین و اونلرا
شرطله کی ،تهران حکومتی جنگی عمّلیا 
سؤز وئرسین کی ،سونرا کردلره قارشی رضاشاهین یوروتدوگی اختناق سیاستینه بنزهر بیر
ینین ۴۰۰
ینین مکتوبوندا آذربایجان سلحلی قّوهلر 
سیاست یورودولمهیهجک ۲.پیشهور 
آفتوماتا ۳۰۰ ،یونگول ۳۸۰ ،آغیر مسلسله ۶5 ،خمپارا آتانا ۴۰ ،تانک علیهینه توپا 7۲ ،توپا،
ینا ۴۰۰۰ ،مینه ۶۸ ،هاوا هجومو علیهینه
 5۰۰تانک علیهینه سلحا ۴۰۰۰ ،یوک ماشین 
ییه،
یسینه ۸ ،مین تانک علیهینه مرم 
مسلسله ،یئددی میلیون فشنگه ۱۶ ،مین توپ مرم 
ییه و دیگر جنگی سورساتا
 ۴۰تانکا 5۰ ،طّیارهیه و بونلر اوچون موافق مقداردا مرم 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ۱۱۳ورق ۲۲۸ .ـ . ۲۲۹
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احتیاجی اولدوغونو گؤرسهدیردی.
ییئف
ینین  ۲۲سینده ) ۳۰مهر( تبریزدهکی نایب کنسول قل 
عین زماندا ،اکتبر آی 
نین سوسیال اقتصادی ،مالّیه و ماّدی
طرفیندن یازیلمیش دیگر بیر مکتوبدا آذربایجا 
ینین خواهشی ایله
جلریندان صحبت آچیلیردی .پیشهوری و دیگر جنوبی لیدرلر 
احتیا 
میرجعفرباقروفا یازیلمیش ایکینجی مکتوبدا قیدائدیلیردی کی ،قوشونو ،ژاندارمی و دیگر
سلحلی قّوهلری ساخلماق اوچون تهران آذربایجانا هئچ بیر وسایط بوراخمیر .ایندی
آذربایجان ائله وضعّیتدهدیر کی ،دولت تشکیلتینی ساخلماق اوچون وسایط تاپا بیلمیر.
ینین دئدیگینه گؤره ،حاضردا اولن ارزاق
ینین رهبرلر 
مّلی قشون و فدائی دستهلر 
ذخیرهسی هئچ اون گونه ده چاتماز .اونا گؤره پیشهوری مسأله قالدیریب کی ،تهران
طرفیندن هجوم جهدلرینه قارشی بوتون ضروری تدبیرلری گؤرمک ،و سلحلی قّوهلری
جنگی حاضرلیق وضعّیتینه گتیرمک اوچون آذربایجانا  ۲۰میلیون تومن وسایط
قلری آذربایجان اوچون اوغورلو باشا
ییئف یازیردی کی ،اگر تهران دانیشی 
یدیر .قل 
آیریلمال 
قلر گؤزلهنیلن
چاتسایدی ،بو وسایطین آیریلماسینا احتیاج اولمازدی .لکن دانیشی 
یلر.
یلر بوتون گؤزلهنیلمز حادثهلره حاضراولمالید 
نتیجهلری وئرمهدیگیندن آذربایجانل 
نلر حسابینا تجهیزاتی غیرممکن
قیشین گلمهسی ایله باغلی قشون و ژاندارم یئرلی امکا 
اولدوغو اوچون پیشهوری خواهش ائدیردی کی ۱5۰ ،مین متر ِبز ،اون مین عدد سیریقلی
)سیریتما کوت( ،سربازخانالر اوچون  ۱5۰۰متر مربع پنجره شوشهسی )جام(
ندا  ۲5۰۰۰تیراژل یئددی
ییئف قید ائدیردی کی ،حاضردا آذربایجا 
گؤندریلسین .قل 
روزنامه و اوچ مجله نشراولونور .یارانمیش وضعّیت اساسلی شکیلده مطبوعات وسیلهسی
شلرینی گنیشلندیرمگی طلب ائدیر .بونونل بئله،
ایله تبلیغاتی و ایضاحات ای 
یلرین کاغاذ ذخیرهلری دئمک اولر کی ،توکهنیب .پیشهوری خواهش ائدیر کی،
آذربایجانل 
۲
جلرینی اؤدهیر.
اونلرا اللی تون کاغاذ بوراخیلسین .بو اونلرین دؤرد آیلیق کاغاذ احتیا 
ینین مالّیه
ینین تبریزدهکی نایب کنسولو سیدزاده »ایران آذربایجان 
آز سونرا شورو 
وضعّیتی حّقینده« میرجعفرباقروفا گنیش آراییش گؤندرمیشدی .بو آراییشدا آذربایجان
ینین یئرینه یئتیریلمهسی ،حکومتین مالّیه سیاستی،
ینین دولت بودجهس 
حکومت 
ینین تبریزدن
تلرین مالّیه تأمیناتی و سایره گنیش تحلیل ائدیلیردی ۳.پیشهور 
اصلحا 
جلری ایله باغلی
گؤندردیگی مکتوبون اساسیندا میرجعفرباقروف آذربایجان قشونونون احتیا 
اکتبرون  ۲5ده ) ۳آبان( استالینه گنیش مکتوبل مراجعه ائتدی .او یازیردی» :اکتبرون ۲۰
ندا اولموش صحبته علوه اولراق پیشهوری آذربایجان دیلینده مکتوب
ده ) ۲۸مهر( نخجوا 
۱

تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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ینین ۲۲
جلری ایله باغلی پیشهور 
گؤندریب« سونرا باقروف آذربایجان قشونونون احتیا 
اکتبر) ۳۰مهر( مکتوبوندا قالدیریلن مسألهلر بارهده استالینه معلومات وئریردی .مکتبون
کلیک
ینین سازمان وئریلمهسینه عملی کم 
شلر 
سونوندا او قید ائدیردی کی ،مدافعه ای 
کله ،حاضرلنمیش آذربایجانلی
یلیگی رعایت ائدیلم 
گؤرستمک اوچون ،بوتون گیزل 
۱
یدیر.
یسی ایله بیرلیکده بیر نظامی مشاور تبریزه گؤندریلمهل 
افسرلردن اوچ کؤمکچ 
 (۱۳۲5) ۱۹۴۶نجی ایلین پاییزیندا جنوبی آذربایجان اطرافیندا وضعّیتین تهلوکهلی
خصلت آلماسی ایله باغلی میرجعفرباقروف باکی پیادا مکتبینده تحصیل آلن شاگردلرین
سیاسی معنوی و تدریس تعلیم حاضرلیغی ایله باغلی معروضه طلب ائتدی ۲5۱ .نفردن ،او
جملهدن دؤرد نفر افسردن عبارت اولن خصوصی گردان آوریل )فروردین( آییندا
سلر آذربایجان
للشدیریلیب باکی پیادا مکتبینه گؤندریلمیشدی .شاگردلره بوتون در 
تکمی 
نین  ۱۴نفردن عبارت اولن فرماندهلیک ـ سیاسی هیأتی
دیلینده کئچیریلیردی .گردا 
ینین )مهرین اورتالری( معلوماتینا گؤره
للر 
یلر ایدی .اکتبرون اّو 
بوتؤولوکله آذربایجانل 
شاگردلرین  ۴5نفری اعل نومرهلرله اوخویوردو .دیگر مدنی ،کوتلهوی ،سیاسی تدبیرلرله
یاناشی ،سپتامبر آییندا شاگردلره »ایران آذربایجانی و اونون دمکراتیک حکومتی«
تلیک محاضره اوخونموشدی .معروضهده شاگردلرین اؤز عایلهلریندن
موضوعوندا  ۲۰ساع 
مکتوب آل بیلمهمهسی ،تبریزده چیخان روزنامهلرین وقتینده چاتدیریلماماسی ،شوروی
ینین
شلرین آز اولماسی ،جغرافیا درس 
ینین تانینمیش آداملری ایله گؤرو 
آذربایجان 
نلر دا
کئچیلمهمهسی و بیر سیرا معیشت مسألهلری ایله باغلی بعضی نقصا 
نلری تعجیلی
فون گؤستریشی ایله قید ائدیلن نقصا 
گؤرسهدیلمیشدی .میرجعفرباقرو 
ینین معاونی
اولراق آرادان قالدیرماق اوچون آذربایجان شوروی وزیرلر شوراسی صدر 
شلر وزیری یعقوبوف ،تهلوکهسیزلیک وزیری یئمئلیانوف ۴ ،نجو
عزیزبگوف ،داخلی ای 
ینین رئیسی ژنرال ماژور
ینین عضوی ژنرال روسوف ،باکی پیادا مکتب 
اردونون نظامی شوراس 
صه اوزره سرهنگ
ییئف ،سیاسی ح ّ
یسی سرهنگ حاج 
نین باشچ 
مولچانوف ،خصوصی گردا 
۲
یلر.
 ۲اصلنوف خصوصی گردان اوزره علوه تدبیرلر حّقینده آراییش حاضرلد 
فین مراجعهسیندن سونرا شوروی وزیرلر شوراسی  ۱۴نوامبر
ییئ 
میرجعفرباقروف و قل 
نل باغلی تبلیغات ،تحصیل ،مدنی ـ
 ۱۹۴۶نجی ایلده ) ۲۳آبان  (۱۳۲5جنوبی آذربایجا 
جلرین باغلنماسی اوچون ۳۹۶77۰۶
کوتلهوی تدبیرلرین کئچیریلمهسی ایله باغلی خر 
جلرین اؤدنیلمهسی اوچون سلح و ادوات،
مانات  ۶۸قپیک وسایط بوراخدی ۳.جنگی احتیا 
هابئله مالّیه وسایطی آیریلماسینا اجازه وئریلمهدی.
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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ینین کابینهدن چیخاریلماسیندان سونرا قوامین نخست وزیر اولماقل
توده وزیرلر 
ییه قارشی
شلر وظیفهسینی توتماسی آذربایجانا و شورو 
یاناشی ،وزیر داخله و خارجه ای 
مناسبتین دگیشهجگیندن خبروئریردی .یئنی حکومتین قورولماسیندان سونراکی ایلک
تلندی و بیان
کلریندن شکای 
نلر مسکو رادیوسونون سؤیلهدی 
چیخیشیندا او ،سون زما 
شلرینه قاریشماماق
نین داخلی ای 
یلر » قارشیلیقلی دوستلوق و ایرا 
ائتدی کی ،بئله شئ 
اصولونا ضددیر« .اکتبرون  ۶) ۲۸آبان( ده قوام تهران رادیوسو ایله گنیش سئچکی قاباغی
یلرین تأخیره سالماقل باغلی هر جور سؤز ـ صحبته
نطق سؤیلهمیشدی .مجلسه سئچک 
یلره باشلماق و کئچیرمک نّیتینده اولدوغونو
باخمایاراق ،دسامبر )آذر( آییندا سئچک 
نین اورتالری( تبریزدن گلمیش آمریکانین
بیلدیردی .نوامبرین ایلک گونلرینده )آبا 
نداکی وضعّیت حّقینده معلومات وئرمک اوچون قوامل
کنسولو دوهری آلئن آذربایجا 
تلری ایله چوخ ماراقلنیردی .او ،تبریز حکومتی و اونون
گؤروشدوردو .قوام دوهرین معلوما 
للر وئردی .قوام دئدی کی ،اون گون ایچینده
لیدرلری حّقینده گرهارد دوهره چوخلی سوآ 
نین بوتؤولوگونو
زنجانی زور ایله ده اولسا آلجاق .آلئن قوامی امین ائتدی کی ،آمریکا ایرا 
فلر گلمیشدیر
کلمک سیاستیندن ال چکمهمیشدیر ،باخمایاراق کی ،منه بئله تکلی 
دست 
یسینی آلماق اوچون
ینین قارش 
ینین بوتون ایرانا یاییلماس 
کی ،کمونیست زهر 
ندان آیریلماسی قبول ائدیله بیلر .او قید ائتدی کی ،ایران حکومتی بو
نین ایرا 
آذربایجا 
للرله ثبوت ائتمزسه ،آمریکانین دا
مسألهده هئچ اولمازسا بیزیم قدر ماراقلی اولدوغونو دلی 
کلمگی غیرمعّین شکیلده دوام ائده بیلر .نهایت ،قوام سفیره
نین بوتؤولوگونو دست 
ایرا 
ندا حاکمّیتینی قورماق اوچون اختیارینداکی بوتون واسطهلردن استفاده
دئدی کی ،زنجا 
ائدهجک .آلئن بیلدیردی کی ،تکجه زنجان یئترلی دگیل ،آنجاق هئچ اولماسا ،بو ،بیر
یلمگی دوشونور .نوامبرین
باشلنغیج اولر .قوام دئدی کی ،او ،یاواش ـ یاواش ایرهل 
نین اورتالری( تبریزدن تهرانا گلن آمریکا میسیونی معلومات وئریردی کی،
للرینده )آبا 
اّو 
۱
قواری سنگرلر یارادیلمیشدیر .اکتبر
تبریزده قّوهلر سفربر اولونور و زنجان جبههسینده زول 
قلرین نتیجهسی کیمی
ندا مذاکره ائدیلمیش دانیشی 
ینین سونوندا ) ۹آبان( قوام تهرا 
آی 
آذربایجان استاندارینا مکتوب گؤندردی .نخست وزیر قوامین اکتبرون  ۲۹دا ) 7آبان( دکتر
جاویده گؤندردیگی مکتوبدا دئییلیردی» :قوشون حّقینده بئله بیر سازش الده ائدیلمیشدیر
کی ،ژنرال علوی ،ژنرال پناهیان و سرهنگ هدایت لشکر فرماندهی ائدیلیرلر و تبریزه یول
ینین تشکیلی و مختلف بؤلمهلره فرمانده تعیین ائدیلمهلی اولن
دوشورلر .آذربایجان لشکر 
فلرینیزی ایکی هفته عرضینده وزارت
افسرلر حّقینده سیز مسألهنی اؤیرهنمهلی و اؤز تکلی 
یسینیز .محافظه دستهلری بارهسینده ده بئله بیر سازش الده
جنگه تقدیم ائتمهل 
ینین رئیسی و بو ایالتین مختلف
ائدیلمیشدیر کی ،آذربایجان محافظه دستهلر 
ینین رئیسی و
ینین فرماندهلری مرکز طرفیندن تعیین ائدیلیر ،محافظه دستهلر 
گلر 
هن 
نلری ایسه ایالت انجمنی طرفیندن گؤرسهدیلیر،
ینین معاو 
گلرین فرماندهلر 
موافق هن 
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بونلرین حّقینده وئریلن امر سیزین طرفینیزدن تصدیق ائدیلدیکدن سونرا اعلن ائدیلهجک
ینین ایکی اوچدن بیری مرکز
و بیلدیریلهجکدیر .آذربایجان محافظه دستهلری بودجهس 
صهسی یئرلی گلیرلردن اؤدنیلهجکدیر .سازش الده ائدیلمیشدیر کی،
طرفیندن ،قالن ح ّ
ته آسایشی قوروماق
زنجان تمامیله تسلیم ائدیلدیکدن سونرا  ۱5گون عرضینده سردش 
ندان گؤندریلهجکدیر .آسایشین قوروماسی یالنیز پلیس قّوهلرینه
نلر آذربایجا 
اوچون قشو 
تاپشیریلجاقدیر .سازش الده ائدیلمیشدیر کی ،زنجان تسلیم ائدیلدیکدن سونرا  ۲۰گون
بدان چیخاجاق و همین ناحیهنین
عرضینده قشون قّوهلری )یعنی تهران ـ ج .حسنلی( تکا 
ینین تکلیفینه
بخشداری ،پلیس رئیسی ،محافظه دستهلر رئیسی آذربایجان باش پلیس 
اساسًا وزارت داخله مأمورلریندان تعیین ائدیلهجکدیر« .نخست وزیرین بو مکتوبوندان
ندا یئرلی آذربایجان دستهلریندن باشقا هئچ بیر
گؤروندوگو کیمی ،ایران حکومتی آذربایجا 
صهلری ساخلماغی تمامیله آیدین صورتده اؤز عهدهسینه
دیگر قشون و یا ژاندارم ح ّ
بدا قالن تهران
گؤتورموش و بونا گؤره ده خصوصًا وعد ائتمیشدی کی ،سردشت و تکا 
صهلرینی ده اورادان چیخارسین .بونونل برابر ،قید ائتمک لزمدیر کی ،نخست وزیرین،
ح ّ
ینین کؤمگی
صهلر 
نیندا قایدا قانون و تهلوکهسیزلیگی آنجاق آذربایجان ح ّ
ایران آذربایجا 
یلری حّقینده شاهین فرمانی اعلن
ایله قورونماسینی نظرده توتان بو مکتوبی مجلس سئچک 
یلرله علقهدار اولراق
ائدیلدیکدن )اکتبرون  ۶دان =  ۱۴مهر( سونرا یازیلمیشدیر و سئچک 
نخست وزیرین مکتوبوندا هئچ بیر خصوص شرط نظرده توتولمامیشدیر.
ینین نمایندهلری بو مسأله حّقینده بئله بیر سازش الده ائدیلمهسینده
ایران آذربایجان 
یلر کی ،اونلر مرتجع دایرهلرین ایران حکومتینی ،خصوصًا مجلس
اونا گؤره تأکید ائدیرد 
کلرینه هئچ
یسیندا سازش باغلماقدان بویون قاچیرماغا مجبور ائتمهیهج 
یلری قارش 
سئچک 
نین مّلی
ندا قایدا ـ قانون قورونماسی آذربایجا 
یلر .چونکی آذربایجا 
ده امین دگیلد 
صهلرینه
تلرینی قوروماقدا ماراقلی اولمایان آرتش و ژاندارم ح ّ
دمکراتیک نائلّی 
تاپشیریلسایدی ،حکومتی سازش باغلماقدان امتناع ائتمگه مجبور ائتمک آسان اولردی.
یلر احتیاطلی ترپنمکده حقلی
حادثهلرین سونراکی گئدیشی گؤرستدی کی آذربایجانل 
یلر .ایران حکومتی ایله آذربایجان نمایندهلری آراسیندا باغلنمیش مقاولهیه اویغون
اید 
اولراق آذربایجان ایالت انجمنی  ۱۹۴۶نجی ایل نوامبرین  ۱۲دن ) ۲۱آبان (۱۳۲5
ینین زنجان ولیتیندن چیخماسینا
ینین و فدائی قّوهلر 
نلر 
باشلیاراق آذربایجان خلق قشو 
گؤستریش وئردی .نوامبرین  ۱۳ده ) ۲۲آبان( زنجان ولیتی ترک ائدیلدی .بونونل دا
ندا
تلرین گویا ،زنجا 
مرکزی حکومت تشّبثو اله آلدی .اّولجه تهران مطبوعاتی دموکرا 
یلر وئردی .ایران
کلری حّقینده اجتماعی فکری فورمالشدیران چوخ سایلی یاز 
یلی 
وحش 
یلر .بو خبرلر
ینین وئردیگی خبرلری درج ائدیرد 
نداکی مخبرلر 
ما و رهبر روزنامهلری زنجا 
کلری« خبرلری نئجه
یلی 
ینین »وحش 
تلر 
ندا آذربایجان دموکرا 
مرتجع روزنامهلرین زنجا 
ینین تلقرامیندا دئییلیردی کی،
کلرینی تصویر ائدیلیردی .رهبر روزنامهسی مخبر 
دوزهلتدی 
نلریندان ]آداملریندان[،
ینین آژا 
ساغ روزنامهلرین نمایندهلری معلوماتی یالنیز ذوالفقار 
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نلری
ینین آژا 
ینین آتاسیندان آلیرلر .ذوالفقار 
نین کئچمیش پلیس رئیس 
هابئله زنجا 
قلری ایله
] آداملری[ فعلهلری دؤیور و نه اینکی آذربایجانی ،حّتی قافقازی دا تاپدایاجا 
ینین وئردیگی خبره گؤره ،اونا زنجان
یلر .رهبر روزنامهسی مخبر 
لووغالنیرد 
ناحیهسیندهکی وضعّیت حّقینده دوغرو معلومات گؤندرمگه اجازه وئرمیرلر .رهبر
ینین
تل گؤندریلمیشدی .ایران ما روزنامهس 
روزنامهسینده درج ائدیلمیش بیر خبر پس 
ینین »آداملریندان«
مخبری ده یازیردی کی ،ساغ روزنامهلرین نمایندهلری یالنیز ذوالفقار 
نده ایکن تهرانا خبر
معلومات آلیرلر .آتش آدلی مرتجع روزنامهنین مخبری هله قزوی 
ینین هامیسی جیریلمیشدیر .مرتجع روزنامهلرین
للر 
ندا شاهین شکی 
وئرمیشدی کی ،زنجا 
کلری« حّقینده تهرانا
یلی 
تلرین »وحش 
ندا دموکرا 
مخبرلری زنجانا گلمهمیشدن زنجا 
یلر .مخبرلردن بیری حّتی مشهددن
مین ِبئش یوز سطرلیک مفصل معلومات گؤندرمیشد 
کلری« حّقینده معلومات
یلی 
تلرین »وحش 
ندا دموکرا 
زنجانا گئدن مسافرلردن زنجا 
نداکی وضعّیتدن
کلرینی و زنجا 
آلماغا جهد ائتمیشدی .مسافرلرین مشهددن زیارتدن گلدی 
کلرینه باخمایاراق ،مخبر هر حالدا تأکید ائتمیشدی
خبرلری اولمادیغینی مخبره سؤیلهدی 
نلر؛ مخبر مسافرلرین
کلری« حّقینده بیر شئی دئسی 
یلی 
تلرین »وحش 
کی ،اونا دموکرا 
ینین ایکی مین نفردن
ینین نومرهلرینی و سایرهنی یازمیشدی .ذوالفقار 
للر 
آدلرینی ،سج ّ
ینین سلحلی قّوهلری زنجان
عبارت سلحلی دستهسی زنجانا داخل اولموشدو .ایران دولت 
یلر .مرکزی حکومتین وئردیگی تعهدلرین عکسینه اولراق
شهرینی و ولیتینی اشغال ائتد 
کلرین سلحلی قولدور دستهلرینی زنجانا گتیرمهسی بؤیوک فاجعهلره ،قیرغین
ارتجاعی مال 
نداکی حادثهلره و ارتجاعین آزغینلیغینا
نلرا سبب اولدو .آذربایجان روزنامهسی زنجا 
وتال 
قارشی میانا ،رضائیه )اورمیه( ،سلماس ،ماکی ،میانداب ،و باشقا شهرلرده کئچیریلمیش
یلر،
یلریندا درج ائتمیشدی .روحان 
قلری حّقیندهکی خبرلری مختلف سا 
اعتراض میتین 
ینین بوتون طبقهلری
تلری و اهال 
یلر ،دمکرات فرقهسی تشکیل 
کلر ،فدائ 
تاجرلر ،مال 
نین آزادلیق و استقللیتینی مدافعه
قلرینی ،ایرا 
تلریندن هیجانلندی 
علرین حرک 
مرتج 
یلر.
قلرینی بیلدیریرد 
ائتمگه حاضراولدو 
کلری تکجه جنوبی
یلی 
ینین زنجانا داخل اولماسی و اوراداکی وحش 
نلر 
ایران قشو 
یدا دا جّدی ناراحاتلیق یاراتمیشدی .حادثهلرین لپ
نین شهرلرینده دگیل ،باک 
آذربایجا 
فون پیشهوری ،شبستری،
باشلنغیجیندا ـ نوامبرین  ۱۴ده ) ۲۳آبان( میرجعفرباقرو 
جاوید ،پادگان ،غلم یحیی و دیگرلرینه مراجعهسی بو ناراحالیقدان خبروئریردی .او،
شلر! حاضردا آذربایجان اطرافیندا یارانمیش مستثنا درجهده
یازیردی » :حرمتلی یولدا 
آغیر و گرگین وضعّیتی سیزین دّقتینیزه چاتدیرماغی اؤزومون بورجوم حساب ائدیرم.
تده هئچ وقت بئله آغیر وضعّیت
ینین دوام ائتدیگی مّد 
آذربایجان دمکراتیک حرکات 
یلری و مرتجع دایرهلر آذربایجان سرحدلرینده جنگی مناقشه
اولماییب .ایران حربچ 
ندا کهنه رژیمی برپا ائتمک اوچون داخلی ارتجاعدان بوتؤولوکله استفاده
تؤرهتمگه ،آذربایجا 
ائتمگه گوجلو شکیلده حاضرلشیرلر .دشمنین هر جور گؤزلهنیلمز هجومونو متشکل
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شکیلده دفع ائتمک اوچون ایلک نوبهده سیز رهبرلر آراسیندا محکم بیرلیگین و
یلیگینی نطره آلین ،اونوتمایین
یدیر .یارانمیش وضعّیتین جّد 
دوستلوغون اولماسی ضرور 
نلر وئرمیشدی .بیلین کی ،ایران
کلری اوچون بؤیوک قربا 
کی ،آذربایجان خلقی الده ائتدی 
ینین فیزیکی جهتدن محو ائتمکدن
ینین یاخشی اوغول و قیزلر 
ارتجاعسی آذربایجان خلق 
نلردان یخه
چکینمهیهجک .الده ائدیلمیش اوغورلرین خلصی نامینه ،یئنی قربا 
یلیغین اولماسینا ایندیکی
یلیقلی راض 
قورتارماق اوچون هله هئچ وقت سیزین آرانیزدا قارش 
یلیگینیزه ارخهلنماقل
کیمی بؤیوک احتیاج اولماییب .سیزین بیرلیگینیزه ،سیزین همرأ 
قلرل
یلی 
آذربایجان خلقی اؤز شرفینی و آزادلیغینی ساخلیا بیلر .اگر سیز کیچیک ناراض 
فلتسهنیز ،تاریخ و آذربایجان خلقی ،اونون
ینین مقاومت گوجونو ضعی 
آذربایجان خلق 
للری هئچ وقت سیزی بغیشلهمز .باشا دوشون کی ،ایندی خلقین طالعی ح ّ
ل
گلهجک نس 
تلرینیزله باغلی مسألهلری کنارا قویون ،هامی عمومی ایشین
ائدیلیر ،شخصی مناسب 
یلی اویون اوینایا بیلر :سیزین خیرینیزه و یا
منافعینه تابع اولمالیدیر .کردلر ایندی ایک 
یدیر.
سیزه قارشی .بو سیزدن ،سیزین بیرلیگینیزدن ،سیزین کردلره مناسبتینیزدن آسیل 
فون
ی ایله« ۱.میرجعفرباقرو 
شلیق سلم 
سیزین بیرگه جوابینیزی گؤزلهییرم .قاردا 
ناراحاتلیغی تصادفی دگیلدی .بیر سیرا مسألهلرده پیشهوری ایله جاوید و دیگر رهبرلر،
قلر گوندن ـ گونه
یلی 
خصوصی ایله اونونل شوروی دیپلماتیک ادارهلری آراسیندا ناراض 
درینلشیردی .سفیر سادچیکوف و تبریزدهکی کنسول کراسنی ایستر ایران رهبرلرینه،
یلر .ایران
سسیز خبرلر وئریرد 
ینی نفوذدان سالن خیلی اسا 
ایسترسه ده مسکوا پیشهور 
یلر اعلن ائدیلدیکدن سونرا حزب تودة ایران مرکزی کمیتهسی رهبر
مجلسینه سئچک 
ندان ایرهلی سورمک ایستهدیگی
فون آذربایجا 
یسیندن سفیر سادچیکو 
عضولری ایچر 
نامزدلره پیشهوری اعتراض ائتمیشدی .میرجعفرباقروف اونون اعتراضینی اساسلی حساب
ییه توصیه ائدیردی کی ،دمکراتیک قّوهلرین بیرلیگی نامینه توده
ائدیردي .او ،پیشهور 
شین ،رضاروستانین،
حزبی ایله علقه ساخلماق اولر .هم پیشهوری ،هم ده باقروف کامبخ 
یلر.
ندان ایرهلی سورمهسینه طرفدار اید 
نین ،جهانشاهلونون نامزدلیگینی آذربایجا 
ایپکچیا 
ندان
نین آذربایجا 
نداکی شوروی سفارتی توده لیدرلریندن اولن آرداشس آوانسیا 
تهرا 
یلر .بونونل باغلی میرجعفرباقروف سیدجعفر
مجلسه نامزد گؤرسهدیلمهسینه تأکید ائدیرد 
ندان ایرهلی
ینین آذربایجا 
ییه یازیردی » :بیز هئچ بیر حالدا اونون نامزدلیگ 
پیشهور 
سورولمهسینه یول وئره بیلمهریک .بئله کی ،بوتون بو مّدت عرضینده او ،آذربایجان
تلرین
ندا مختلف تخریبا 
تلرینا مناسبتده غیرصمیمی اولموش و آذربایجا 
دموکرا 
ندا
ینین ایرهلی سورولمهسی آذربایجا 
یسی کیمی تانینمیشدیر .اونون نامزدلیگ 
تشکیلتچ 
ندا
دمکرات فرقهسینی نفوذدان سال بیلر« .میرجعفرباقروف دئییردی» :اگر آذربایجا 
یلرین ایچیندن کیمینسه نامزدلیگینی ایرهلی سورمگه ضرورت وارسا ،من بئله
ارمن 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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شِارمنی
فکرلشیرم کی ،سیز یئترینجه یوخلنیلمیش و اؤزونو دمکرات کیمی گؤرستمی ِ
۱
تاپین«.
یلشا
تله راض 
ییه اعتناسیز مناسب 
ینین پیشهور 
میرجعفرباقروف شوروی ادارهلر 
ییه
بیلمیردی .جنوبی آذربایجان اطرافیندا حادثهلرین گرگینلشدیگی دؤرده او ،پیشهور 
قارشی بئله مناسبتی تصادفی حساب ائتمیردی .اونون اطرافیندا یارادیلن توطئهلرده
یلر
سلر و آمریکال 
س ائدیردی .اونون فکرینجه ،انگلی 
مختلف دایرهلرین ماراغی اولدوغونو ح ّ
نلرین ایندی حرکته گتیریبلر .لکن
آذربایجان دموکرات فرقهسی داخلینه سالدیغی آژا 
میرجعفرباقروف بئله حساب ائدیردی کی ،مسألهنین داها جّدی اولن دیگر طرفی واردیر.
یسینده ساتین
تلرین اؤز ایچر 
ییئفه یازیردی» :دموکرا 
ییئف و آتاکیش 
او ،ابراهیموف ،قل 
یلره )شوروی
ـ آلینمیش آداملر وار .منیم بیر سیرا آدملرا ،او جملهدن بیزیم ایشچ 
یلرینه ـ ج.ح( شبههلریم داها چوخ آرتیب .من اونلرین
ینین بعضی ایشچ 
سفارت 
للرینی چکمهیهجگم ،ائله بیلیرم کی ،سیز باشا دوشورسونوز .یقین سیز حادثهلرین
سج ّ
ندان گلمیش امکداش
نل باغلی مسألهنی خاطرلییرسینیز ،تهرا 
باشلنغیجیندا بوداغیا 
یسی آوانئسیان نظرده توتولور ـ ج.ح( اونونل باغلی سورغو ـ
ینین ایشچ 
)شوروی سفارت 
یسا ایش گئدیر« .او قید ائدیردی کی ،جاوید اؤزونون
سوآل آپاریردی .گؤرونور ،بورادا هانس 
آذربایجان دموکرات فرقهسینه گلیشی ایله خیرگتیرمهدی .اگر او ،فیروز و قوامل
یلشیب .او تودهای اولوب ،عدالت حزبینده اولوب.
یلرله راض 
بسا دا ،تودها 
یلشمایی 
راض 
قالعاده ادارهسیندهکی ایشینه استنادًا گؤرسهدیردی کی ،عدالت
باقروف آذربایجان فو 
بلر .بیزیم آداملر
سلرله باغلی اولو 
شلری انگلی 
ینین او زمانکی رهبرلری آقازاده قاردا 
حزب 
سلر آذربایجان مسألهسینی یالنیز سلح گوجونه لغو ائتمک اوچون
باشا دوشورلر کی ،انگلی 
آذربایجانا سلحلی مداخلهیه حاضرلشمیرلر ،عین زماندا ،آذربایجان حرکاتینی ایچریدن
داغیتماق اوچون گوجلو ایش آپاریرلر .اونا گؤره یاخشی بیلیرلر کی ،بو اونلر اوچون داها
فون دکتر جاویده شبههلی مناسبتی سونراکی
یسیز اولجاق .لکن باقرو 
اثرلی ،داها آغر 
دؤرده دوام ائتسه ده ،بو شبههلر سندلرله تصدیق ائدیلمیر .حزب توده ایله باغلی
یلر یاخشی بیلیرلر کی ،پیشهوری اونلردان دگیل ،وقتیله
میرجعفرباقروف یازیردی» :تودها 
تلریندان قصاص آلماق ایستهییرلر .آنجاق
قلرینا گؤره اونلر آذربایجان دموکرا 
آیریلدی 
ینین مغلوبیتی حزب تودهنین اؤزونون
اونلر باشا دوشمورلر کی ،آذربایجان دمکرات فرقهس 
یلیکده
تام مغلوبیتینه و لغوینه آپاراجاق .لکن بو اونلری هر شئیدن آز ماراقلندیریر ،عموم 
للی آداملر آز تاپیلر .هر شئیدن اّول اونلری وزارت
للی ،آخراجان ایدئا 
ندا درین ایدئا 
ایرا 
یلر« .داها
لبیرد 
یلرله ا 
تلری ماراقلندیریر ،گؤروندوگی کیمی اونلر کئچمیش تودها 
پس 
لبیردیرلر.
یلر پادگان و جاویدله ا 
سونرا میرجعفرباقروف قید ائدیردی کی ،شبههسیز ،تودها 
لبیردیر .اول
یلرله ده ،قوامل دا ا 
جاویده مناسبتده منیم تأثراتیم بئلهدیر کی ،او ،تودها 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ۱۱7ورق ۱۱۹ .ـ . ۱۲۰

۴۲۳

ییه
بیلسین کی ،من سهوائدیرم و معنوی ،اخلقی جهتدن شاد اولردیم کی ،ایکینج 
لبیرلیگینه شبهه اول بیلمز .اصلینده،
یلرله ا 
مناسبتده سهو ائدیم .لکن اونون تودها 
تلردن قایناقلنیردی .بوتون
فون بو فکری جاویدله پیشهوری آراسیندا یارانمیش ضدّی 
باقرو 
نداکی شوروی
ندا وضعّیتین بئله خصلت آلماسیندا باقروف ایرا 
شلرده آذربایجا 
بو ای 
یلرینی گناهلندیریردی .او یازیردی» :هله ده بیزم اوراداکی آداملر نه اینکی نه باش
ایشچ 
کله
یلی 
قلر دا ،عکسینه ،اونلر داها چوخ تحریکچ 
وئردیگینی آنلمیر ،یقین کی آنلمایاجا 
سلر اونلرین یانینا گلن
یسا یارامازلر ،جاسو 
یدن شکایت ائدن هانس 
مشغولدولر .پیشهور 
یدن
کیمی ،او دقیقه همین آداملری قبول ائدیب ،آنی اولراق اونلرین پیشهور 
قلرینی قواما یازیرلر .بیزیم آداملر هئچ اولماسا بو استقامتده نه اینکی هئچ بیر
یلی 
ناراض 
یلر ،اونلر بو حرکاتین باشلنغیجیندان بوتون بونلری باشا
کلیک گؤرستمهد 
کم 
ینین عنوانینا منفی نه دئمک ممکندورسه ،نه اینکی بیزه و مسکوا
یلر .پیشهور 
دوشمهد 
یلر .و بوتون بونلر دا
یلر ،عین زماندا ،لزم اولن و اولمایان آداملرا بو بارهده دانیشد 
یازد 
یلر ،بهیم مسألهنی
ینین فکرینی بیلمهسهید 
ینین و دیگرلر 
ییه چاتدی .اگر کراسن 
پیشهور 
یلر کی ،یا او ،یا بیز؟ اونا گؤره من سیزدن خواهش ائدیرم ،دمکراتک
بئله قویا بیلرد 
یلرین اؤزلرینی آپارماسی ایله باغلی ،بوداغیان ،آوانئسیان
نلرینده تودها 
حرکاتین ایلک گو 
فون یازیشمالرینی
للری قالدیرین ،سونرا سادچیکو 
تاریخی ایله باغلی بوتون ماتریا 
یسیز هئچ نه ائتمک اولماز .نه آلینیر؟
گؤتورون .وقتیله او اؤزو دئییردی پیشهور 
نلر و پیشهوری ده سؤزسوز یئرینه
سادچیکوف ،سفارت ،کراسنی ایستهییرلر امر ائتسی 
یئتیرسین .جاوید سادچیکوفا یازدیغی بوتون مسألهلری ،سؤزسوز ،پادگان و شبستری ایله
س ائدیر کی ،جاویدین
یلشیبدیر ،آنجاق پیشهوری ایله یوخ .البته ،پیشهوری ح ّ
راض 
تلری حّقینده هئچ نه
للوق ،سفارت ،دایانیب .او ،جاویدین حرک 
ارخهسیندا کنسو 
یلشیرسینیز ،آخی خلق ایچینده
نسیز راض 
دانیشمیر ،لکن باشا سالماق ایستهییر کی ،م 
سیزلرین هر بیریندن من داها نفوذلویام .من ایستهییرم بیزیم آداملر قئییدن کیمی ۲ ،ـ ۳
للری حاضرلییب بوتون بونلر حّقینده مسکووی معلوماتلندیراق«.
گون عرضینده ماتریا 
ییه مناسبتده باقروف یازیردی کی ،اونون سیاسی ،معنوی تمیزلیگینه منیم شبههم
پیشهور 
یوخدور .باجاریقلی ،مدنی ،ساوادلی آدام کیمی من اونا چوخ اعتبار ائدیرم .لکن نه سفارت،
ینین خیرینه هئچ نه ائتمیرلر ،عکسینه ،هر زمان اونو وورورلر .بو
للوق پیشهور 
نه کنسو 
تله مسکوا یازماق ایستهییرم .قبول ائتمک لزمدیر کی ،شرایط ،وضعّیت
بارهده من جسار 
ینین آدینی سمبول چئویریب .اگر بیزیم سفارت کسکین شکیلده اؤز مناسبتینی
پیشهور 
ییه مناسبتده ابتدایی ادب قایدالری رعایت
دگیشمهسه ،اگر هئچ اولماسا پیشهور 
ییئف،
اولونماسا ،بو ایشدن هئچ نه آلینمایاجاق .من سیزین هر اوچونوزدن )قل 
شلرین قئییتماسینی گؤزلهمهدن ان
ییئف ،ابراهیموف( خواهش ائدیرم ،یولدا 
آتاکیش 
۱
للری حاضرلیین.
گئجی چرشنبه گونو گؤندرمک اوچون ماتریا 
۱
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ییه بئله مناسبت مسکوون
میرجعفرباقروف سهو اولراق فکرلشیردی کی ،پیشهور 
یدیر .اونا گؤره
ینین بیر نوع اؤزباشینالیغ 
نداکی شوروی نمایندهلر 
موضعی دگیل ،ایرا 
نداکی سادچیکوف ،تبریزدهکی
یلری ایله یازیشمالردا او ،تهرا 
جنوبداکی باکی ایشچ 
تلر توپلماسینی تاپشیرمیشدی .لکن باقروف هله بیلمیردی
کنسول کراسنی علیهینه فاک 
ینین بئله سیاستی مسکو
ییه مناسبتده شوروی دیپلماتیک ادارهلر 
کی ،پیشهور 
یسی مارک لیتل
رهبرلیگیندن ،شوروی وزارت خارجهسیندن گلیردی .آمریکا تاریخچ 
هامیلتون قید ائتدیگی کیمی ،ایندی آرتیق مسکو پیشهورینی اؤزونه یوک اولراق گؤرمگه
باشلمیشدی و اونون گؤردوگو ایشین مدافعه ائدیلمگه دگمهدیگینی دوشونوردو .بوندان
ملندیرمکله مشغول
تلرینی محک 
باشقا ،شوروی هله ده شرقی اوروپا اوزهرینده اؤز نظار 
نداکی مقصدلرینه چاتماق اوچون محاربه ریسکینه گئتمزدی.
ایدی .شوروی هئچ وقت ایرا 
یلری اونلری چوخ ضعیف سالمیشدی و اونلر ایکی جبههده سلحلی مقاومت
محاربه ایتگ 
۱
یلر .یوخاریدا قید ائدیلن مکتوبل یاناشی ،میرجعفرباقروف نوامبرین ۱۶
گؤرسهده بیلمزد 
ینین
ییئف ،و ابراهیموفا تاپشیریق وئردی کی ،پیشهور 
ییئف ،آتاکیش 
سیندا ) ۲5آبان( قل 
قلرا باخمایاراق،
نلر .او دئییردی» :بعضی چاتیشمامازلی 
تهلوکهسیزلیگینی تأمین ائتسی 
یدیر.
ایندیکی یارانمیش شرایطده آذربایجان اوچون پیشهوری هر کسدن داها چوخ گرهکل 
ینی آرادان گؤتورمگه
گؤرونور ،دشمن بونو چوخ یاخشی بیلیر و بوتون واسطهلرله پیشهور 
ینین اطرافیندا
جهد ائدیر .خصوصیله تهران دان قئییتدیقدان سونرا جاوید پیشهور 
یلیق یارادیلماسیندا باشلیجا رول اولیناییر .آراشدیرین گؤرون ،او ،خصوصی
ناراض 
ینین
لبیر ایشلهمک ،و پیشهور 
تاپشیریقل گلمهییب کی؟ جاویده دئمک لزمدیر کی ،ا 
یله بو روحدا شبستری ،پادگان ،غلم
حیاتی اوچون او ،شخصًا مسئولیت داشیییر .عین 
ییه گلدیکده ،اونا خبردارلیق
یلرل دانیشین .پیشهور 
یحیی و دیگر گرهکلی آذربایجانل 
۲
ائتمک لزمدیر کی ،محافظهیه مناسبتده مستثنا درجهده احتیاطلی و ساییق اولسون.
نهایت ،بوتون بونلردان سونرا گؤزلهنیلن چتین مقام یئتیشدی ۱۹۴۶ .نجی ایلین
ینین  ۲۱ده ) ۳۰آبان  (۱۳۲5نخست وزیر احمدقوام بیان ائتدی کی 7 ،دسامبردا
نوامبر آی 
یلر اساسیندا قانون ـ قایدانی تأمین ائتمک مقصدی ایله
) ۱۶آذر( کئچیریلهجک سئچک 
صهلرینه یئرلشدیریلهجکدیر.
تهلوکهسیزلیک قّوهلری استثناسیز اولراق اؤلکهنین بوتون ح ّ
یلری زمانی قایدا ـ قانونی تأمین
بو بیاننامهده دئییلیردی کی ،قارشیداکی مجلس سئچک 
ائتمک مقصدیله حکومت ،لزم گلدیکجه ،بوتون سئچکی منطقهلرینه کفایت قدر ژاندارم
صهلری ده گؤندرمک نّیتیندهدیر .ائله
قّوهسی ،واجب حساب ائدیلدیکده ایسه آرتش ح ّ
همین گون قوامین بیاناتی تلقرامل آذربایجان استانداری سلمالله جاویده گؤندریلدی...
سیاهه  ،۸۹اشاره  ۱۱۳ورق ۲۳۰ .ـ . ۲۳۳
ـ ـ  American Alliance, 1941ـ  Mark Hamilton Lytle. The origins of the Iranianeـ
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اون آلتینجی فصل

ینین خیانتی
آذر  :۱۳۲۵شورو 
و
ینین آجی مغلوبیتی
تلر 
آذربایجان دموکرا 
 ۱۳ژوئن ) ۲۳خرداد( سازشی امضالندیقدان سونرا احمدقوام یئددی آی ایدی کی،
آذربایجانی غیرمعّین وضعّیتده ساخلییردی .بورادا اساس مقصد وقتی اوزاتماق ،آذربایجان
للر توپلماق ،ایران
فلتمک ،اونون حّقینده اطرافلی کشفّیات ماتریا 
اهالیسی قّوهلرینی ضعی 
کلر تؤرهتمک ،ان
نلی 
ندا یئرلشدیرمک ،ایالتده اقتصادی چتی 
سلرینی آذربایجا 
جاسو 
باشلیجاسی ایسه شوروی تهلوکهسینه قارشی آمریکا و بریتانیادان تأمینات آلماق ایدی.
ینین تهران روزنامهلرینده درج ائدیلمهسی
نوامبرین  ۲۱ده ) ۳۰آبان( قوامین بیانات 
ینین باشلنماسینا سبب
آذربایجان علیهینه ایران مطبوعاتیندا گوجلو تبلیغات مبارزهس 
اولموشدو .اطلعات روزنامهسی نخست وزیرین بیاناتینی درج ائتمکله یاناشی ،آذربایجان
تلری علهینه خصوصی بیر باش مقاله ده چاپ ائتمیشدی .روزنامه باش
دموکرا 
نداکی »سئچکی منطقهسینده کفایت قدر ژاندارم قّوهسی ،احتیاج
مقالهسینده آذربایجا 
صهلری ده گؤندرمگی ضروری حساب ائدیردی .سانکی تهران مطبوعاتی
اولرسا آرتش ح ّ
جنوبی آذربایجانا آرتش و ژاندارم قّوهلری گؤندرمهسینی اساسلندیرماق باخیمیندان بیر ـ
بیری ایله یاریشا گیرمیشدی .کیهان و مهر ایران روزنامهلری بو استقامتده خصوصی
یلر .نخست وزیر احمدقوام اؤز چیخیش و مصاحبهلرینده بئله بیر فکر
للیق گؤرسهدیرد 
فّعا 
یلری اونلرا وئریلمیش مّلی
فورمالشدیرماغا چالیشیردی کی،گویا ،او ،آذربایجانل 
قلردان محروم ائتمک نّیتینده دگیلدیر و حکومت اؤز قشونون و ایران
دمکراتیک آزادلی 
یلر زمانی قانون ـ قایدانی تأمین ائتمگی
نینا یئریتمگی قرارا آلماقل یالنیر سئچک 
آذربایجا 
ندا
نلرینا قایتاریلمیش زنجا 
نین محافظه اورقا 
نلرده تهرا 
نظرده توتور .لکن ائله همین گو 
نلر تمامیله آیری مطلبدن خبر وئریردی.
باش وئره 
هله مرکزی حکومتین زنجانا گیرمزدن اّول محمدرضاشاه گؤستریش وئرمیشدی کی،
ینین قّوهلری اطرافلی
تلر 
تهرانا رغبت بسلهین آداملر واسطهسی ایله آذربایجان دموکرا 
ینین یئرلشمه موضعینی گؤسترن خریطه و معروضه
شکیلده اؤیرهنیلسین .آذربایجان قّوهلر 
ینین حاضرلدیغی
نلر 
بو آراشدیرمایا اساسًا حاضرلندی .ایران خصوصی خدمت اورقا 
معروضهیه گؤره ،سایی اون مین اولن آذربایجان سلحلی قّوهلرینده روح دوشگونلوگو حاکم
حلرین
ایدی .عین زماندا ،معروضهده خبردارلیق ائدیلیردی کی ،اگر »مهاجرلرین« و سل 
نین
ساییندا آرتیم مشاهده ائدیلرسه ،بو ،یالنیز آذربایجان اوچون دگیل ،هم ده ایرا 
توزیرین،
بوتؤولوگو اوچون جّدی نتیجهلره سبب اول بیلر .درباردا کئچیریلن و شاهین ،نخس 
گین و رییس ستادین اشتراک ائتدیگی اجلسدا آذربایجانی اشغال ائتمک اوچون
وزیرجن 
۴۲۶

ینین آزاد ائدیلمهسی
نین و بوتون شمال بؤلگهس 
جنگی نقش ه حاضرلندی» .آذربایجا 
نین اشغالی
قالعاده و اساسلی تدبیرلر« نقشهسینده ایلک آددیم کیمی زنجا 
اوچون فو 
یلر کی ،شوروی بوتون
نظرده توتولوردو .قوام و شاه سهو اولراق هله ده بئله حساب ائدیرد 
یلرا ایندی
نین ایران طرفیندن اشغالینا یول وئرمهمک اوچون آذربایجانل 
آذربایجا 
۱
کلریندن داها چوخ یاردیم گؤرسهدهجک .لکن اونلر آذربایجانی اشغال ائتمک
گؤرستدی 
نداکی آمریکا سفیری آلئن وزیر
یلر .نوامبرین  ۲۴ده ) ۳آذر( تهرا 
نقشهلرینده قرارلی اید 
خارجهیه یازیردی» :بو گون قوام منه معلومات وئردی کی ،قطعی قرارا گلیب کی،
تهلوکهسیزلیک قّوهلرینی آذربایجانا گؤندرسین .او دئدی کی ،اگر اوراداکی حاکمّیت
تسه) ،او ،گمان ائدیردی کی ،گؤرسهدهجک( او ،کؤمک ائتمک اوچون
مقاومت گؤرس 
شورای امنّیته مراجعه ائدهجک .منیم بیر سوآلیما جواب اولراق او دئدی کی ،قّوهلرین
سفربرائدیلمهسی و مسألهنین رهبرلره بیلدیریلمهسی اوچون ،یقین کی ،ایکی یا اوچ هفته
شلر باشلدیغی زمان شورای امنّیته مراجعه ائتمگی نقشه چکیر .من
لزم اولر .او ،دؤیو 
نالملل صلحی تهدید ائدن مسألهلرله مشغولدور .او دئدی
قید ائتدیم کی ،شورای امنّیت بی 
شلر باشلرسا ،او ،شورایا بیلدیرهجک کی ،بورادا
ندا دؤیو 
کی ،بونو بیلیر و اگر شمالی ایرا 
دنیا صلحی اوچون تهلوکهلی بیر وضعّیت موجوددور .اوندان خصوصی اولراق سوروشدوم
ندا
نین آذربایجا 
کی ،باش مجلسه ] سازمان ملل نین عمومی ییغیناغی[ مراجعه ائدیب ،ایرا 
کمی؟ او ،منفی جواب
اؤز اقتدارینی برپا ائتمک اوچون بو حرکتی ائتدیگینی بیلدیرهج 
تلیکدن ،هله
وئریب و دئدی کی ،شورای امنّیته مراجعه ائدهجک .چونکی بو مسأله خوشبخ 
ده شورانین گوندهلیگیندهدیر .اونون یادینا سالدیم کی ،کئچن آوریل )فروردین( آییندا او،
شورای امنّیته مراجعه ائدهرک ،شوروی ایله ایران آراسینداکی بوتون مسألهلرین ح ّ
ل
تین گؤرهجگی هئچ بیر مسأله قالمادیغینی بیلدیرمیشدی .دئدیم
اولوندوغونو و شورای امنّی 
نین
کی ،شوروی نمایندهسی بونو خاطرلداجاق و او زمان شوروی استدللینا قارشی ایرا 
للر گؤرستمهسی لزم اولجاق .او
صلحون تهدیدائدیلمهسی و مداخله حّقینده یئنی دلی 
۲
للر اولجاق.
دئدی کی ،اگر یئنی مراجعه ائدرسه ،بو مراجعه ده یئنی دلی 
ینین  ۲۱ده ) ۳۰آبان( قوامین آذربایجان استاندارینا تلقرامی آلیندیقدان
نوامبر آی 
سونرا پیشهوری ،شبستری ،جاوید و پادگان نخست وزیرین بیاناتینی مذاکره ائدهرک
قلر .حاضرلیغا
یلر تهران آرتشینی اؤز اؤلکهلرینه بوراخمایاجا 
یلر کی ،آذربایجانل 
گؤسترد 
یلری
ندا سئچک 
نلوگو بهانهسیله قوام ایلک آددیم کیمی آذربایجا 
نظارتین غیرممک 
یلره نظارت بیر بهانهدیر :قوامین
دایاندیراجاق .دؤردلوک بئله حساب ائدیردی کی ،سئچک 
یده خوف یاراتماق و الده ائدیلمیش دمکراتیک
سون مقصدی آذربایجانی اشغال ائدیب اهال 
تلری لغو ائتمکدیر .زنجان حادثهلریندن سونرا بئله بیر سؤز ـ صحبت دولشیردی کی،
نائلّی 
تلردان تمیزلهیهجک .قوام اؤزو ده
نین آردینجا حکومت بوتون آذربایجانی دموکرا 
زنجا 
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کله آذربایجان
جده چیخیش ائدهرک بیلدیرمیشدی کی ،او ،تئزلی 
ندان قاییدارکن کر 
گیل 
نین
نین اشغالیندان سونرا شاه شخصًا اورا اوچاراق زنجا 
ل ائدهجکدیر .زنجا 
مسألهسینی ح ّ
جعلی رزمآرا ایله گؤروشموش و فرماندهلره آذربایجانا دوغرو
طّیاره میدانیندا رئیس ستاد حا 
ینین سونوندا او ،افسرلره دئمیشدی کی ،اگر
حرکت ائتمگی امر ائتمیشدی .اوزون چیخیش 
آذربایجانی آزاد ائتمک اوچون درحال و وار قّوهلری ایله هجوما کئچمهسهلر ،بو چوخ چتین
اولجاق ،یا دا هئچ ممکن اولمایاجاق» .اونا گؤره ده بیز تهلوکهسیزلیک قّوهلریمیزه
شلریمیزی آزاد
سئوگیلی آذربایجانا هجوم ائتمگی ،هر جور مقاومتی قیرماغی و وطندا 
۱
ائتمگی امر ائدیریک«.
یلر کی ،نه قدر اونلر قواما چوخ گذشته
آذربایجان رهبرلری بئله حساب ائدیرد 
گئدیرلر ،قوام بیر او قدر چوخ حیاسیزلشیر .دؤردلوک آذربایجانا آرتش یئریدیلمهسینه
تلره آرتش
یلرله باغلی ایال 
قطعی اعتراض ائتدی .اونلرین فکرینجه ،حکومتین سئچک 
یلری ایله
گؤندرمگه ،اساسی قانونا گؤره ،اختیاری یوخدور .خصوصیله آرتش پارلمان سئچک 
یلر وقتی قایدا ـ قانونو
یسی ،اگر قوام سئچک 
باغلی سیاسته قاریشمامالی ایدی .ایکینج 
ندا
قوروماق آدی آلتیندا حکمًا آرتشدن استفاده ائتمک ایستهییرسه ،بو حالدا او ،آذربایجا 
ندا اولن آرتشین
اولن آرتش ،پلیس و ژاندارمدان استفاده ائده بیلر .بئله کی ،آذربایجا 
ندان تعیین ائدیلیر .اوچونجوسو ،حکومتین آذربایجانا قشون گؤندرمهسی
رهبر هیأتی تهرا 
للری اساس
نل آذربایجان آراسیندا امضالنمیش سازشله ضّدیت تشکیل ائدیر .بو دلی 
تهرا 
توتاراق دؤردلوک قرارا گلدی کی ،آذربایجان استانداری کیمی دکتر جاوید قواما تلقرام
ینین موجود سازشله ضّدیت تشکیل
ندان قشون گؤندرمهس 
ووروب آذربایجانا تهرا 
ائتدیگیندن سهو و غیرممکن اولماسینی اونون نظرینه چاتدیرسین .بو تلقرامدا
یلری
ندا قورولموش دمکراتیک قایدالر نه اینکی سئچک 
گؤرسهدیلمهلی ایدی کی ،آذربایجا 
یدیر ،عکسینه ،اونون اوچون چوخ الوئریشلی شرایط یارادیر.
کئچیرمک اوچون تهلوکهل 
بوتلقراما باخمایاراق ،اگر قوام آذربایجانا قشون گؤندرمکده تأکید ائتسه ،دؤردلوک بئله قرارا
ندان گؤندریلن قشون آذربایجانا
گلدی کی ،سلحلی مقاومت گؤرسهدیلسین و تهرا 
بوراخیلماسین .بو حالدا اگر حکومت آذربایجانا قشون گؤندرمهسیندن امتناع ائتسه ،بونونل
یلر تبریزده
یلری ده دایاندیرسا ،آذربایجانل 
ندا ایران مجلسینه سئچک 
یاناشی آذربایجا 
ینین چاغیریلماسینی ضروری حساب
تهران مجلسینه آلترناتیو اولراق عموم ایران مجلس 
ینین
یلر بو مسألهده بوتون ایران آزادیخواهلر 
یلر .اونلرین فکرینجه ،آذربایجانل 
ائدیرد 
یلر .اگر بو ویا دیگر ملحظهلردن تبریزده عموم ایران مجلسینی
یاردیمینی آل بیلرد 
یدیرلر .قرارا
یلر اؤز مّلی مجلسینی برپا ائتمهل 
چاغیرماق ممکن اولماسا ،بو حالدا آذربایجانل 
تلری
آلیندی کی ،مطبوعاتدا قوامین حکومتینه قارشی سرت مبارزه باشلنسین واونون نّی 
افشا اولونسون .مذاکرهلرین سونوندا دؤردلوک بئله نتیجهیه گلدی کی ،ایگیرمی میندن
قلرینی بیر داها
آرتیق سلحلی قّوهلری اولدوغونو و تهرانا سلحلی مناقشهده غالب چیخاجا 
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نلر.
فون دّقتینه چاتدیرسی 
میرجعفرباقرو 
تبریزدهکی بو مذاکرهدن سونرا آذربایجان استانداری جاوید قواما تلقرام گؤندرهرک
ینین آذربایجانا گؤندریلیب ـ گؤندریلمهیهجگیندن سوروشدو .قوام نوامبرین ۲۴
ایران آرتش 
ده ) ۳آذر( آذربایجان استاندارینا گؤندردیگی جواب تلقرامیندا بیلدیریردی کی ،ایران
یلری زمانی »قایدا ـ قانونو تأمین ائتمک« مقصدیله اؤز قشونون و
حکومتی مجلس سئچک 
نینا یئریتمگی قرارا آلمیشدیر .ائله همین گون قوامین تلقرامی اطلعات
ایران آذربایجا 
ینین اعلن
روزنامهسینده درج ائدیلمیشدی ۲۴ .نوامبر دا ) ۳آذر( قوامین نقشهس 
سالعملینه
ینین سرت عک 
ینین ،خصوصیله پیشهور 
تلر 
ائدیلمهسی آذربایجان دموکرا 
نین آزادلیغینی بوتون ایرانا
علری قورخودوردو کی ،آذربایجا 
سبب اولدو .او ،مرتج 
نداکی جنایتکار حکومتی داغیداجاق و اونو مّلی حکومتله عوض
یایاجاقدیر ،تهرا 
ائدهجکدیر .تهرانین قطعی قراری اعلن ائدیلدیکدن سونرا سیدجعفر پیشهوری آذربایجان
ینین  ۶۸نجی ساییندا درج ائدیلمیش »هارا و نه اوچون گئدیرلر؟!« مقالهسینده
روزنامهس 
گؤرسهدیردی کی ،اگر قوامالسلطنه قبول ائتدیگی موافق قطعنامهنین ضّدینه اولراق
نلریمیزین شّدتلی مقاومتینه
یلریمیز و مّلی قشو 
آذربایجانا هجوم امری وئرسه ،فدائ 
معروض قالجاقدیر .قوی دنیا بیلسین کی ،بیز صلح وسازش یولوندا هر بیر فداکارلیغا
نلرینی ازمک اوچون
نلرین بورو 
حاضراولدوغوموز کیمی ،حق و آزادلیغیمیزی پایمال ائد 
داها بؤیوک آمادهییک.آذربایجانا هجوم ائدن مسّلح قّوهلر فقط وطن مدافعهسی اوچون
ینین جسدی اوزهرینده ایرهلی گئده
یلر 
نین آرواد و کیش 
سلح گؤتورهن بوتون آذربایجا 
کلر .سیدجعفر پیشهوری تهران حکومتینه خاطرلدیردی» :بیز ایستهییردیک کی،
بیلهج 
طلب ائتدیگمیزی ساده بیر صورتده قانون یولو ایله الده ائتمیش اولق .بیز تصور ائدیردیک
ینین آرتیق گؤزلری آچیلمیشدیر .بیزیم نظریمیزه بئله گلیر
یلر 
نین دولت باشچ 
کی ،ایرا 
نین حاکم طبقهسینی یوخودان اویاتمیش ،اونلر
کی ،حرکاتیمیزین شیپوری ایرا 
شلر .ایندی کی قوامالسلطنه بونون
قلری سیاستین خطرلی اولدوغونو باشا دوشمو 
آپاردی 
خلفینا رفتار ائدیر ،بیز ده هر بیر احتمال قارشی حاضریق« .داها سونرا روزنامه
گؤرسهدیردی» :قوي اولسون! بلکه مظلوملرین دعاسی یئرینه یئتمیش اول .ایران
للر بویو آرزو ائتدیگی انتقام گونو گلیب چاتمیشدیر .ایندی کی قوامالسلطنه
ینین ای 
مّلت 
ارتجاعی عنصرلرین تلقینی سایهسینده بئله ایستهییر ،قوی اولسون .قوی تاریخین بو
ینین آدی ایله باشلنسین«.
افتخارلی صحیفهسی آذربایجان دمکرات فرقهس 
ندا آغیر بیر دؤیوشون باشلیاجاغینی تخمین ائدن قوام سازمان ملله بیر
آذربایجا 
ندن خواهش ائتدی کی ،آمریکا بو
مراجعه حاضرلدی و  ۲۴نوامبر دا ) ۳آذر( سفیر آلئ 
ینین حکومتین
مراجعهنی مدافعه ائتسین ۲7 .نوامبر دا ) ۶آذر( اطلعات روزنامهس 
آذربایجانا قشون گؤندرمهسی ایله باغلی سوروشدوغو بیر سوآل جواب اولراق آمریکا سفیری
۱

تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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نین حاکمّیتی و تورپاق بوتؤولوگونون قورونماسی هم اوچ طرفلی
بیلدیردی کی ،ایرا 
یدیر .او دئدی» :ایران
بیاننامهنین بیر اصلی ،هم ده آمریکانین معلوم اولن بیر سیاست 
نین هر
یلرله علقهدار اولراق قایدا ـ قانونون قورونماسی اوچون ایرا 
ینین سئچک 
حکومت 
یئرینه تهلوکهسیزلیک قّوهلری گؤندرمک ایستهدیگینی اعلن ائتمهسی منه تمامیله نورمال،
۱
قطعی و دوغرو بیر قرار کیمی گؤرونور«.
ینین آچیقلماسیندان درحال سونرا شوروی سفیری سادچیکوف قوامل
آمریکا سفیر 
گؤروشمگی طلب ائتدی و بیلدیردی کی ،مسکودان آلدیغی تعلیماتا گؤره ،اونون حکومتی
ینین آذربایجانا گیرمهسینی آرزو ائدیلمز حساب ائدیر .چونکی بو،
ایران آرتش 
کلر تؤرهدر .شوروی
نلی 
نین داخلینده و ایران ـ شوروی سرحدینده« چتی 
»آذربایجا 
ینین جنوبوندا بو
سفیری بیر نئچه دفعه قواما و شاها زنگ ائدهرک بیلدیردی کی ،شورو 
ینین بیرینده سفیر بیلدیرمیشدی
قلر 
تلره یول وئریله بیلمز .بئله تلفون دانیشی 
جور حرک 
کی ،قوام اگر بئله دوام ائدرسه ،شوروی شخصًا اونون اؤزونه قارشی تدبیرلر گؤرهجک .قوام
کلرینی شورای
ینین سؤیلهدی 
آمریکا سفیریندن خواهش ائتدی کی ،اونون شوروی سفیر 
سالعملینی تعجیلی اولراق
ینین عک 
امنّیته بیلدیرمک فکری حّقینده آمریکا حکومت 
نالملل صلحی تهلوکه آلتینا آلن هر جور وضعّیتی شورای
اؤیرهنسین .او قید ائتدی کی ،بی 
یدیر .قوام شورادان خصوصی اولراق هئچ بیر شئی
نین وظیفهس 
امنّیته بیلدیرمک ایرا 
ایستهمهیهجگینی وورغولدی .سادهجه اولراق مسألهنی بیلدیریب ،شورانین بیر عکس
حرکت ائدیب ـ ائتمهیهجگینی گؤزلهیهجک .نخست وزیر سفیره دئدی کی ،آمریکادان بو
موضوعدا بیر خبر آلمادان شوروی سفیرینه جواب وئرمهیهجک .او خواهش ائتدی کی ،اگر
ممکنسه  ۲۴ساعت عرضینده آمریکانین موضعینی بیلدیرسین .عین زماندا ،بیرقدر اول
بریتانیا سفیری جان لو پوچتل ده قوامل گؤروشوب ،اونون آذربایجانا قشون گؤندرمک
۲
یلر.
نلوگونو مذاکره ائتمیشد 
ینین ممک 
ینین اّولجهدن شورای امنّیته بیلدیریلمهس 
ایستگ 
ینین  ۳نجو اوتوروشوندا اشتراک ائدن آمریکا
کدا وزیر خارجهلر شوراس 
بو زمان نیویور 
وزیر خارجهسی بیرنس و بریتانیا وزیر خارجهسی بئوین قوامین آذربایجانا قشون گؤندرمکله
ینین هدهلری ایله علقهدار شکایتینی سازمان
باغلی مکتوبونون ،هابئله شوروی سفیر 
نداکی بریتانیا
یلر .بئوین تهرا 
لین باش کاتبینه وئریلمهسینی ممکن سایمیشد 
مل 
شلرینی
ینین یازیلی گؤرو 
نل باغلی شوروی سفیر 
سفیرینه یازمیشدی کی ،قوام آذربایجا 
تدا ایران حکومتی طرفیندن
آلسین ،ایران طرفی بونا جواب یازسین و هر ایکی یادداش 
نداکی مذاکرهلر زمانی آلئن بیلدیردی کی ،شوروی سفیری یازیلی
بورادا آچیقلنسین .تهرا 
افادهنین مطبوعاتا بیلدیرمک اوچون ایستهنیلدیگیندن شبههلنهجک ،و اونا گؤره ده
وئرمهیهجک .ایکینجی طرفدن بیزیم مسألهنی شورای امنّیته چیخاریلماسی ایستگینه
سویوق مناسبتیمیز ایران حکومتینی هوسدن سال بیلر .اوچونجو بیر طرفدن اگر مسأله
 ۱ـ »اطلعات« 7 ،۱۳۲5 ،آذر.

 Foreign Relations of the US, 1946, Volume VII, p. 5۴۹ .ـ

۴۳۰

2

تلری کیمی قلمه وئره بیلر .سفیر آلئن
آچیقلنارسا ،شوروی بونو ایرانا وئریلن دوست نصیح 
ینین بو شفاهی »نصیحتی« بیزیم اوچون اولماسا دا،
وزیر خارجهیه بیلدیردی کی ،شورو 
ایران اوچون امر خصلتی داشیییر و ایران بونا اهمّیت وئرمهیه بیلمز .قوام یا بونو قبول
یدیر کی ،اوندا دا
یدیر ،یا دا اعتراض ائتمهل 
ائتمهلی و بو حالدا آذربایجانا قشون گؤندرمهمهل 
ینین سونوندا ) ۹آذر( آمریکا
بوتون دنیانین دستگینه احتیاجی اولجاقدیر .نهایت نوامبر آی 
نین امضاسی ایله
نلشدیردی .وزارت خارجهدن دین آچسو 
بو مسألهده اؤز موضعینی معّی 
نداکی آمریکا سفیرینه گؤندریلن تلقرامدا دئییلیردی» :قواما معلومات وئرین کی،
تهرا 
نداکی وضعّیتله باغلی مسألهنی شورای امنّیته بیلدیرمهسینه حق قازاندیرماق اولر.
آذربایجا 
ینین صلح
اگر او بونو ائدهجکسه ،آشاغیداکی مقاملردان بحث ائتسین :آ( ایران حکومت 
ندا برپا ائتمگه جهد ائلهدیگیندن و بونون
پرور واسطهلرله اؤز حاکمّیتینی آذربایجا 
اوغورسوزلوقل نتیجهلندیگیندن؛ ب( حکومتین آذربایجانا آرتشی نظام ـ اتنظام یاراتماق و
یلرین کئچیریلمهسینی تأمین ائتمک مقصدیله گؤندرمک ایستهدیگیندن؛ پ( بونو
سئچک 
ینین دئدیگی تهدیدلره باخمایاراق ،قرارا آلدیغیندان؛ ت( بو بیلدیریشین
شوروی سفیر 
گلهجکده مسألهنی شورای امنّیته چیخارماسی اوچون معروضه خصلتی داشیدیغیندان و
تین بو مسألهیه باخاجاغینی امید ائتدیگیندن بئله آددیم آتمالی اولور«.
شورای امنّی 
ینین  ۲سینده ) ۱۱آذر( قوام
ندان تعلیمات آلینان کیمی ـ دسامبر آی 
واشینقتو 
نل باغلی مسألهنی مذاکره ائتدی .گؤروش بارهده
آمریکا سفیری ایله گؤروشوب ،آذربایجا 
وزیر خارجهیه گؤندردیگی اطرافلی راپورتدا آلئن یازیردی» :صحبتین سونوندا قوام دئدی
نداکی دورومو درحال باش کاتبه یادداشت وئرمک ،و شورای امنّیته بیلدیرمک
کی ،آذربایجا 
لدهکی نمایندهسینی تعلیماتلندیرماق نّیتیندهدیر .او ،وزارتین تکلیف
اوچون سازمان مل 
ائتدیگی مقاملرا اویغون حرکت ائتمک ایستهدیگینی بیلدیردی .یقین کی ،اؤز
ییه قارشی یومشاق سؤزلردن استفاده ائدهجکدیر .آنجاق او دئدی
بیلدیریشینده او ،شورو 
کی ،شورایا بوتؤولوکده وضعّیت بارهده یادداشت گؤندرهجک .قوام دئدی کی اونون اساس
سالعملی و اونون
ینین موجود وضعّیته عک 
اولراق بیلمک ایستهدیگی شئی آمریکا حکومت 
للیگینی قوروماق اوچون نه ائتمهسی لزم اولدوغو موضوعوندا وئرهجگی
ایرانا مستق 
للر ،اونون اّولجهدن
تدیر .بئله کی ،وزارتین جواب مکتوبوندا سوروشدوغو سوآ 
مصلح 
نلرین
للر ایدی .مذاکرهلر اثناسیندا قوام دئدی کی ،آذربایجانا قشو 
فکرلشدیگی سوآ 
گؤندریلمهسی قراری موضوعوندا بیزی نهیه ایسه مجبور ائتمک ایستهمیر ،چونکی او ،هر
حالدا بئله بیر قرار وئرهجک ایدی .آنجاق بونا باخمایاراق ،بیزیم دستگیمیزدن ممنون
فلره اویغون
اولجاغینی سؤیلهدی .آیدیندیر کی ،قوامین نّیتی وزارتین تلقرامینداکی تکلی 
ینین آذربایجانا دستگی بونا موافق اولرسا ،مسألهنی شورای امنّیته
اولراق ،اگر شورو 
تلر حّقینده بیر شئی سوروشماق ایستهمهدیم ،آنجاق تخمین
چیخارماقدیر .جنگی عملیا 
۱
ائدیرم کی ،حکومت بیر هفته یا اون گون ایچینده حرکته کئچمک نّیتیندهدیر«.
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یارانمیش گرگین وضعّیتده حزب توده مطبوعاتی خبردارلیق ائدیردی کی،
ینین جنوب سرحدلرینی تهلوکه آلتینا آلر و
نلرین آذربایجانا گؤندریلمهسی شورو 
قشو 
 ۱۹۲۱نجی ایل) (۱۳۰۰مقاولهسینه اساسًا قیزیل اوردو ایران تورپاغینا گئری دؤنه بیلر.
یدهکی ایران سفیری مظفرفیروز ایسه مسکوون خبردارلیغینی شخصی بیر پیغامل
شورو 
ینین نتیجهسی فاجعهلی اول بیلر.
قواما گؤندرهرک بیلدیریردی کی ،اونون بو حرکت 
فون خبردارلیغینا جواب اولراق قوام بیلدیردی کی،
فیروزون مکتوبونا و سادچیکو 
ییه دخلی یوخدور .اگر بئله دگیلسه،
یدیر و بونون شورو 
صهس 
نین بیر ح ّ
آذربایجان ایرا 
۲
» مسأله بوتون دنیایا نه قدر تئز ایضاح ائدیلسه ،بیر او قدر یاخشی اولر«.
فون
ینین معاونی دئکانازو 
ینین  ۲۸ده ) 7آذر( شوروی وزارت خارجهس 
نوامبر آی 
ییا گؤندردیگی توصیهلر ائله همین گون میرجعفرباقروف
 ۱7۲سایلی رمزی تلقرامل باک 
طرفیندن تبریزه چاتدیریلدی .اورادا گؤرسهدیلیردی کی ،استاندار جاوید واسطهسیله
ینین بو
آذربایجانا قشون یئریلدیلمهسینه قارشی قواما اعتراض ائدیلسین .ایران حکومت 
آددیمی آذربایجان نمایندهلری ایله امضالنمیش سازشه ،او جملهدن قوامین  ۲۹اکتبر)7
آبان( تاریخلی مکتوبی ایله ضّدیت تشکیل ائدیر .قواما بیلدیریلسین کی ،ایران آذربایجانی
اهالیسی ایران حکومتی ایله آذربایجان نمایندهلری آراسیندا امضالنمیش سازشه عمل
ائتمگه ۱۳ ،ژوئن) ۲۳خرداد( سازشینده گؤرسهدیل دیگی کیمی ،بو سازشین یاخین
ندا یئترینجه
مجلسین باخیلماسیندا تأکید ائدیر .قواما گؤرستمک لزمدیر کی ،آذربایجا 
یسی تهران طرفیندن تأیید ائدیلیر.
صهلری و ژاندارم واردیر .اونلرین دا باشچ 
آرتش ح ّ
یلرین گئدیشینی مشاهده ائتمک
نیندا سئچک 
قواما تکلیف ائتسین کی ،ایران آذربایجا 
اوچون اجتماعّیتین و مطبوعاتین تمثیل اولوندوغو خصوصی حکومت کمسیونو گؤندریله
نلرین روحونا اویغون اولراق ،تبریز رادیوسو و مطبوعات ایران
بیلر .یوخاریدا گؤرسهدیل 
۱
تلری علیهینه مبارزهنی گنیشلندیرسین.
ینین آذربایجانا قشون یئریتمک نّی 
حکومت 
فون رمزی تلقرامیندا هئچ بیر اثرلی یاردیم وعد ائدیلمیردی.
گؤروندوگو کیمی ،دئکانازو 
ینین خصوصی
فلری حیاتا کئچیرمک اوچون شوروی وزارت خارجهس 
قید ائدیلن تکلی 
ینین اؤزلری
توصیهلرینه ده بؤیوک احتیاج یوخ ایدی .بوتون بونلر آذربایجان رهبرلر 
ینین  ۲۳ده ) ۲آذر( آرتیق معّین ائدیلمیشدی.
طرفیندن نوامبر آی 
ینین  ۲7ده ) ۶آذر( احمدقوام آذربایجان استاندارینا گؤندردیگی تلقرامدا
نوامبر آی 
ینین قطعی موضعی اولدوغونو بیر داها تصدیق
تبریزه آرتش گؤندرمگی ایران حکومت 
ائتدی .نوامبرین  ۳۰دا ) ۹آذر( آخشام تبریز رادیوسی نخست وزیر قوامالسلطنهنین سون
ینین جوابینی وئردی .قوامالسلطنه
ینین صدری شبستر 
تلقرامینا آذربایجان ایالت انجمن 
ینین آذربایجانا یئریدیلمهسینده تأکید ائتمیشدی .جوابدا
نلر 
سون تلقرامیندا ایران قشو 
ینین
للری ایالت انجمنی عضولر 
گؤرسهدیلیردی کی ،قوامالسلطنهنین افاده طرزی و می 
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چوخ بؤیوک تعجبونه سبب اولموشدور .قوامالسلطنهیه معلومدور کی» ،یاخشی
یلیقلی علقهنی برقرار ائتمک تکلیفینه ایالت انجمنی و دمکراتیک حرکات رهبرلری
قارش 
قلری
نداکی مرتجع عنصرلرین یاراتمیش اولدو 
یلر .تهرا 
تله گذشته گئتمیشد 
صمیمی 
ینین نمایندهلری هله مقاولهنین مّدتی قورتارانا قدر
علره باخمایاراق ،آذربایجان خلق 
مان 
یلر .مّلی حکومتین بوراخیلماسی،
صهسینی یئرینه یئتیرد 
سازشین اساس و بؤیوک بیر ح ّ
نین
مّلی مجلسین ایالت انجمنینیه چئوریلمهسی ،استاندار تعیین اولونماسی ،زنجا 
ینین مّلی بانکا قویولماسی ـ بوتون بونلر قاریشیقلیق ،قارداش
وئریلمهسی ،دولت گلیرلر 
قیرغینی و وطنداش محاربهسی عمله گلمهسینه سبب اول بیلهجک بهانهلری آرادان
ینین صمیمی
ینین و آذربایجان دمکراتیک حرکاتی رهبزلر 
قالدیرماغا چالیشان ایالت انجمن 
تلرینیزده باش وئرمیش
قلرینی اثبات ائدیر .سیزین مناسب 
و صلح سئوهر اولدو 
نلردا زنجانا قشون
بلندیریر .بو یاخی 
کلر آذربایجان خلقینی تعج 
کلی 
دگیش 
گؤندریلمهسی ،اورادا نظامی قّوهلرین و ژاندارمالرین گؤزو قاباغیندا ائدیلمیش معلوم
تلرینیزین دگیشیلدیگینی ثبوت ائدیر« .قشون گؤندریلمهسی
تلر سیزین مناسب 
جنای 
تلرده،
بلرینه دایر جوابدا دئییلیردی کی ،جنوبدا بعضی ایال 
حّقینده قوامالسلطنهنین طل 
ندا ایسه تهلوکهسیزلیک تأمین
سدا تهلوکهسیزلیک یوخدور .آذربایجا 
ل فار 
مث ً
ینین ترکیبینه داخل
ائدیلمیشدیر .سازشه موافق اولراق آذربایجان لشکری ایران آرتش 
اولونموشدور و بوتون بؤیوک شهرلرده اونون سربازخانالری واردیر .سازشه اساسًا
ندا ژاندارم ادارهسی تشکیل ائدیلمیش و بو دا اؤز لیاقتینی گؤرستمیشدیر.
آذربایجا 
سلرینی مرکز تعیین ائتمیشدیر .دئمهلی،
ینین رئی 
ندا پلیس واردیِر پلیس ادارهلر 
آذربایجا 
تلری پوزار .عکس
قشون گؤندریلمهسی یالنیز قاریشیقلیغا سبب اولر و یاخشی مناسب 
تقدیرده بئله فکر ائتمک اولر کی» ،ذات عالینیز شبههلی عنصرلرین تأثیری آلتینا
ینین باشلنغیجینی قویماق و اؤزونوزون ده دمکرات حرکات
دوشهرک ،وطنداش محاربهس 
حساب ائتدیگینیز حرکاتی سلحلی قّوه ایله محو ائتمک ایستهییرسینیز .ذات عالینیز
للرینی مجلسه گؤندرمک امکانیندان محروم ائتمک ،مجلسده
آذربایجان خلقینی اؤز وکی 
علری آذربایجان خلقینه زورل سئچدیرمک و بئلهلیکله،
سازشی لغو ائده بیلن مرتج 
ندا دمکراتیک حرکاتی یاتیرتماق ایستهییر«.
آذربایجا 
سونرا جوابدا سوروشولوردو» :اساسی قانونون هانسی ماّدهسینده دئییلیر کی ،سئچکی
ینین عضولرینی تعیین ائتمگه و حکومتین تضییقی آلتیندا بو
کمسیونو عضولوگونه اؤز حزب 
قلرینی بیلدیرمگه نخست وزیرین حقی واردیر؟
ینین مجلسه وکیل اولجا 
حزبین عضولر 
ذات عالینیز یاخشی بیلیر کی ،آذربایجانا قشون گؤندرمک دمکراتیک حرکاتا محاربه اعلن
تدهدیرسه،
ائتمک دئمکدیر« .جوابین آخریندا دئییلیردی» :هر گاه ذات عالینیز یاخشی نّی 
یلره نظارت ائتمک اوچون
یلر حّقیندهکی قانونون  ۳7نجی ماّدهسینه اساسًا سئچک 
سئچک 
یلرین گئدیشینه
شلر گؤندره بیلر و امر ائدهبیلر کی ،مطبوعات نمایندهلری سئچک 
مفت 
نلر .آذربایجان ایالت
کلری ناحیهده اشتراک ائده بیلسی 
شاهد اولماق اوچون ایستهدی 
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ینین رأیینجه ،هر هانسی بیر بهانه ایله قشون گؤندریلمهسی  ۱۳ژوئن ) ۲۳خرداد(
انجمن 
تاریخلی سازشه ضّددیر و ایالت انجمنی بونا قطعی صورتده اعتراض ائدیر .ایالت انجمنی
یلیقلی آنلشمایا ضربه
یلیقلی مناسبته و قارش 
امین اولور کی ،ذات عالینیز دینج قارش 
اندیریلمهسینه تأکید ائتمهیهجکدیر« ۱.عین زماندا ،آذربایجان اطرافیندا یارانمیش شرایطله
ینین  ۳۰دا ) ۹آذر( میرجعفرباقروفا  ۲۱5سایلی رمزلی
علقهدار سادچیکوف نوامبر آی 
تلقرام گؤندریب ،وضیعتین سون درجه بحرانی اولدوغونو بیلدیردی.
ینین بیر سیرا توصیهلرینه جواب اولراق
فون و شوروی وزارت خارجهس 
میرجعفرباقرو 
قلری گنیش مکتوبی دسامبر
پیشهوری ،شبستری ،جاوید ،و پادگان بیرگه امضالدی 
یلر کی ،بیز
یلر .اونلر میرجعفرباقروفا یازیرد 
ییا گؤندرد 
ینین  ۱ده ) ۱۰آذر( باک 
آی 
ل ائدیلمهسی اوچون ایران حکومتینه چوخ بؤیوک گذشته
لل ح ّ
مسألهلرین دینج یو 
یلیق ترّددلردن سونرا بیزیم آرامیزدا
گئتمیشیک .لکن بونا باخمایاراق قوام اون آ 
قلریمیزی دا سلح گوجی ایله آلماق نّیتینه
امضالنمیش سازشی پوزدو و بیزیم جزئی حقو 
تلری ایله باریشمیش اولساق ،او بیزیم بیر نمایندهمیزی ده مجلسه
دوشدو .اگر بیز اونون نّی 
نلرین اعدامینی طلب ائدهجک .بیز بونا
بوراخمایاجاق و دمکراتیک حرکاتدا اشتراک ائد 
قلرینا قارشی تؤرهدیلن
تلرا ،اونلرین آرواد اوشا 
ندا دموکرا 
شبهه ائتمیریک ،زنجا 
کلر بونو بیر داها تصدیق ائتدی .سونرا مکتوبدا آذربایجان اوزهرینه گؤندریلن ایران
یلی 
وحش 
علری حّقینده معلومات وئریلیردی.
ینین سایی ،نظامی ادواتی ،سلحی ،یئرلشمه موض 
آرتش 
دؤردلوک یازیردی» :لکن بیزیم قارشیمیزدا حیات و اؤلوم مسألهسی دایانیر .بیز بونو اؤز
فله اؤلمگه اوستونلوک وئریریک .دوغرو دور،
گؤزلریمیزله گؤروروک .اگر بئلهدیرسه ،بیز شر 
بیزیم قّوهلریمیز آزدیر ،سلحیمیز چاتیشمیر ،لکن خلقین بیزیم فرقهیه اعتمادی بؤیوکدور،
اهالیمیز ایسه مرد و قهرماندیر .بیز بوتون واسطهلرله اؤز طالعیمیزی مدافعه ائدهجهییک،
اگرلزم گلسه ،داغلرا چکیلیب پارتیزان مبارزهسینی دوام ائتدیرهجهییک .بیزده هامی ـ
یلر مبارزهیه حاضردیر .خلقین،
نلر و کیش 
نلر و قیزلر ،قادی 
قلر ،اوغل 
قوجالر و اوشا 
یلر
یلرین و مّلی قشونون دؤیوش روحی چوخ یوکسکدیر« .جنوبی لیدرلری بیلدیریرد 
فدائ 
یسیندا اونلر ،دئمک اولر کی ،الی
ن دیرناغا قدر سلحلنمیش ارتجاعین قارش 
کی ،تپهد 
شلره و
یلره ،زحمتک 
للنماق اوچون تبریزه گلن کندل 
یلر .دسته ـ دسته جبههیه یو 
یالیند 
یسی اولمایان  ۴توپون و
یلیکده مرم 
ندا عموم 
یلرا پایلماغا سلح یوخدور .آذربایجا 
ضیال 
 ۲مین اندازین اولدوغو بیلدیریلیردی .اونلر یازیردی» :بو مسألهده بیزیم سیزین
کله ،یومروقل
یلر دگهن 
کؤمکینیزه بؤیوک احتیاجیمیز واردیر .اونسوز دا بیزیم فدائ 
کلر ،لکن بو یئترلی دگیلدیر .بیز آزادلیق الده ائتمگیمیزه
ییهج 
کلرین اوستونه یئر 
تان 
سیزدن و شمالی آذربایجان خلقیندن قایغی و صمیمیت گؤرموشوک .بیزیم مّلت وبیزیم
شلریمیز کیمی سلح مسألهسی ایله باغلی امکداشلیق ائتمک اوچون سیزه مراجعه
قاردا 
 ۱ـ »کمونیست« 7 ،۱۹۴۶ ،دسامبر ؛ T.Swietochowski. Russia and Azerbaijan. A
 Borderland in Transition. Newـ . York, 1995, p. 160
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ائدیریک .بو کؤمک اولرسا ،بیزیم خلقیمیزین صداقتی و آزادلیغا سئوگیسی حسابینا
ندان سوپوروب آتاریق .اگر بیز بیر ایکی منطقهده
مرتجع حکومتی محو ائدریک و اونو تهرا 
گوجلو ضربه اندیره بیلسهک ،اونلر هامیسی یا قاچاجاق ،یا دا کوتلهوی شکیلده اسیر
کلر .بیز یالنیز سیزدن بو ساحهده کؤمک ایستهییریک و بو کؤمک گرهک بیزه
دوشهج 
فلهیر ،خلق
گؤرسهدیلسین .چونکی سلح اولماسا ،بیزیم گوجوموز ساعت با ساعت ضعی 
بیزیم الیمیزی بوش گؤرسه ،روحدان دوشر .بوتون بو حالدا بیز دؤیوشمکدن باشقا آیری
یلرین دیلینده بیر سؤز گزیر» :اؤلهریک ،لکن
یول گؤرموروک .ایندی بوتون آذربایجانل 
گئری چکیلمهریک« .بو گون بیزیم شعاریمیز بئلهدیر» :یا آزاد یاشا ،یا شرفلی اؤل« .حّتی
ان اوجقار کندلرین آداملری بئله مراجعه ائدیب سوروشورلر :نئجه اولبیلرکی ،آرازین او
نلر؟ نئجه اول بیلرکی ،بؤیوک شوروی
شلریمیز بیزه سلح وئرمهسی 
تایینداکی قاردا 
یسیندا قان ایچن قوام ییرتیجی کیمی بیزی محوائدهجک؟ ۱تبریز
ینین گؤزو قارش 
دولت 
یلر کی ،بو مکتوبی استالینه چاتدیرسین.
فدان خواهش ائدیرد 
لیدرلری میرجعفرباقرو 
اونلرین خواهشینه اویغون اولراق باقروف تبریزدن گلن مکتوبو دسامبرین  ۲سینده )۱۱
للوغو
نداکی شوروی کنسو 
آذر( استالینه گؤندردی .ائله همین وقت جنوبی آذربایجا 
ینین و دؤیوش روحونون یوکسک اولدوغو بارهده شوروی وزارت
ینین احوال روحیهس 
اهال 
خارجهسینه گنیش بیلدیریش گؤندردی .بو معلوماتی وزارت اؤزو طلب ائتمیشدی.
ینین  ۲سینده ) ۱۱آذر( میرجعفرباقروف یارانمیش وضعّیتله باغلی جنوبی
دسامبر آی 
ندان اولن افسر و شاگردلرین تبریزه گؤندریلمهسی اوچون استالینه تلقرام ووردو.
آذربایجا 
بلرینده
او قید ائدیردی کی ،مه )اردیبهشت( آییندان باشلیاراق باکی و گنجه حربی مکت 
ندا شرایطین دگیشمهسی
نیندان اولن افسر و شاگردلر تحصیل آلیر .ایرا 
ایران آذربایجا 
ینین ایسه توپخانا
ینین تانک علیهینه قیریجی ،دیگر 
ندا بیر 
ایله باغلی بو نفراتدان نخجوا 
نلردان
دستهسی کیمی یارادیلماسینی ضروری حساب ائدیریک .اونلر وقتی ایله آلما 
پلرل تجهیز
حلر ،مین اندازلر و تو 
غنیمت کیمی گؤتورولموش تانک علیهینه سل 
ینین
تلر 
کلر .بو دستهلر احتیاج اولرسا ،سیزین امرینیزله آذربایجان دموکرا 
ائدیلهج 
۲
سرانجامینا گؤندریلهجکدیر.
لل نظاما سالیناجاغینا امید بسلهین و قوامین
لکن وضعّیتین هله ده دینج یو 
نداکی سفیره تعلیمات
آذربایجانا آچیق هجوم ائدهجگینه اینانمایان شوروی لیدرلری تهرا 
ینین ایلک گونلریندهکی
یلر کی ،یئنیدن نخست وزیرله گؤروشسون .دسامبر آی 
وئرد 
قلر زمانی شوروی سفیری »دوستانه مصلحتدن« بیر داها
) آذرین اورتالریندا( دانیشی 
بحث ائتدی .سادچیکوف قواما مسألهیه وزیرلر شوراسیندا باخماغا سؤز وئردیگینی
خاطرلتدی  .قید ائتدی کی ،او ،شورانین قرارینی گؤزلهمکدن یورولوبدور .سفیر دئدی کی،
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ۱۱۴ورق ۲۱۲ .ـ . ۲۱5
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ۱۱۲ورق ۱۱۲ .و . ۱۴۶
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شلر« قیزیشار و شوروی بونا لقید یاناشا بیلمز.
مرکزی حکومت حرکته کئچرسه» ،اغتشا 
اگر آذربایجان مقاملری ایله مرکزی حکومت آراسیندا باغلنمیش اولن سازشده هر هانسی
قلر وارسا ،حکومت بونلری ،آذربایجان مقاملری ایله »دوستجاسینا
چاتیشمازلی 
یدیر .یوخسا شوروی سرحدی بویونجا یاییلن
تلر« آپاراراق آرادان قالدیرمال 
صحب 
»سلحلی مناقشهلر« و »پارتیزان محاربهلری« میدانا گله بیلر .شوروی سفیری علوه
ییه کئچهجک ،اورادا
نلر سرحددن شورو 
ندا مغلوب ائدیلمیش قشو 
ائتدی کی ،آذربایجا 
ینین
ینین چیخماماس 
ینین قرار 
» مسأله« یارادا بیلر .قوام جواب وئردی کی ،وزیرلر شوراس 
نین یئنیدن
ینین زنجا 
یس 
اساس سببی جمعه تعطیلی و کابینهنین وزیرلریندن بعض 
یدیر .آنجاق قوام اونو دا دئدی کی،
اشغالی ایله علقهدار اولراق ،او شهره گئتمهلر 
ینین یئرلشدیریلمهسی
صهلر 
یلرله علقهدار اولراق بوتون ایرانا آرتش ح ّ
سئچک 
شدیر .و آذربایجان استثنا ائدیلمهیهجک .قوام دئدی کی» ،دوست
قرارلشدیریلمی 
نصیحتی« اوچون شوروی سفیرینه تشّکر ائدیر ،آنجاق علوه ائتدی کی ،او ،ایران و ایران
بده دی ،و هئچ بیر تضییق اونو آذربایجانا قشون گؤندرمکدن
یسیندا جوا 
نلری قارش 
قانو 
چکیندیره بیلمز .قوام اونون نظرینه چاتدیردی کی ،ایران هئچ بیر ایالته هجوم ائتمک
یلره نظارتی تأمین ائتمک ایستهییر .شوروی سفیری
ایستهمیر ،سادهجه اولراق ،سئچک 
یلرین مشاهده ائدیلمهسی اوچون آذربایجانا »لیبرال فکرلی
تکلیف ائتدی کی ،سئچک 
ینین آذربایجان و مرکزی
یلری گؤندرسین سونرا ایسه شورو 
آداملر« و مطبوعات ایشچ 
قلردا واسطهچی رولونو اوینادیغینی خاطرلداراق ،قید
حکومت آراسینداکی ایلکین دانیشی 
ائتدی کی ،شوروی سرحدلری بویونجا یاییلن تهلوکهیه »لقید یاناشا بیلمز« .قوام جواب
یلرین قایدا ـ قانونا اویغون کئچیریلهجگینه
اولراق گؤرستدی کی ،بئله بیر کمسیون سئچک 
یدیر و شوروی حکومتی کیمی گوجلو بیر
یس 
نین اراض 
تأمینات وئره بیلمز ،آذربایجان ایرا 
دولت هئچ بیر تهلوکهیه معروض قالماز .قوام سفیره خاطرلتدی کی ،بو مسألهنین شوروی
تلرین ده
سرحدی ایله علقهسی یوخدور وسوروشدو کی ،شوروی باشقا هم سرحد دول 
شلرینه بو سبب ایله مداخله ائده بیلرمی؟ شوروی حکومتی اؤز سرحدلرینی
داخلی ای 
یدیر .یئکون اولراق
شلرینده سربست بوراخمال 
قوروماغا قادردیر ،و ایرانی دا اؤز داخلی ای 
تلری ایله مأموریتینی یئرینه
ینین تأمینا 
شوروی سفیری دئدی کی ،او اؤز اؤلکهس 
یئتیردی .قید ائتدی کی ،اگر قوام شوروی نصیحتینه قولق آسماییب و آذربایجانا دوغرو
حرکت ائدرسه ،شوروی حکومتی »شخصًا اونا قارشی توتدوغو موضعینی بیر داها گؤزدن
کئچیرهجک« .قوام ایسه یئکون اولراق سؤیلهدی کی اگر بو اونا قارشی بیر هده
قورخودورسا ،و اگر او بونا موافق اولراق هر شئیدن ال چکهرسه ،اونون یئرینه گلهجک
یئنی نخست وزیر ده عین اونون کیمی حرکت ائدهجک .چونکی بو قرار اونون شخصی
ینین تجسمودور .سفیر ایله صحبتی حسین علءیا
نین اجتماعی فکر 
قراری دگیل  ،ایرا 
بیلدیرن قوام ،اوندان خواهش ائتدی کی ،حاضرلنمیش اولن راپورتی سازمان ملله
۴۳۶

فل
گؤندرسین و اونون نتیجهلرینی ممکن اولدوغو قدر تئز بیر وقتده اؤیرهنسین ۱.سادچیکو 
قلردان آیدین اولور کی ،باشلنغیجدا شوروی وزارت خارجهسی
قوام آراسینداکی دانیشی 
نین آذربایجانا قشون یئریتمهسینه راضی دگیلدی .وزارت خارجهنین گؤستریشی ایله
تهرا 
ینین آرزواولونماز اولدوغونو ایکی دفعه چوخ سرت
سفارت آذربایجانا قشون گؤندریمهس 
ینین  ۳ده )۱۲
فورمدا قوامین نظرینه چاتدیردی ،لکن او ،قراریندان دؤنمهدی .دسامبر آی 
یلر کی ،قوام قطعی
للوغونا بیلدیرد 
آذر( آذربایجان لیدرلری تبریزدهکی شوروی کنسو 
اولراق آذربایجانا مناسبتده دشمن موضعی توتوب و بوتون واسطهلرله اونو محو ائتمک
یلر دؤیوش جبههسینده هلک اولجاغیق ،لکن کؤنوللو شکیلده
ایستهییر .بیز آذربایجانل 
تلر سون آندا بئله حساب
سلحی یئره قویمایاجاغیق .پیشهوری و بیر سیرا دموکرا 
یلر کی ،بیرینجی اولراق آذربایجان سلحلی قّوهلری غفلتًا هجوم ائدیب دشمنین
ائدیرد 
یدیر .بونونل باغلی دسامبرین  ۴نه) ۱۳آذر( کئچن گئجه
نقشهسینی پوزمال 
ییه تعجیلی تلقرام گؤندردی .او یازیردی» :من سیزین
میرجعفرباقروف پیشهور 
ملحظهلرینیزی تمامیله بؤلوشورم ،سیزین احوال روحیهنی و ناراحاتلیغینی باشا دوشورم،
لکن بیر داها خاطرلدیرام کی ،سیز ایران قشونونا بیرینجی هجوم و یا باسقین ائتمک
یلری ائله بونا
نالملل ارتجاع ،هابئله تهران حربچ 
علری و بی 
تشّبثونده اولمایین .ایران مرتج 
نلریزین الینه توتارلی بهانه وئرمهیین .سیزین بو
نایل اولماق ایستهییرلر .اونا گؤره اؤز دشم 
نین مترّقی قّوهلری ،بوتؤولوکده دنیا دمکراسیاسی
گونکو وضعّیتینیزله نه اینکی ایرا 
یدیر .نظره آلین کی ،سیزین حق ایشینیزی مدافعه ائتمک اوچون بیزیم طرفیمیزدن
همرأ 
ملندیرمگه،
علرینیزی و قّوهلرینیزی محک 
شلر گؤرولور و گؤرولهجک .اؤز موض 
بوتون ای 
۲
شلرینه خصوصی دّقت یئتیرین.
ایضاحات وتربیه ای 
ینین  ۴ده ) ۱۳آذر(
بوتون حاضرلیق تدبیرلرینی گؤردوکدن سونرا ایران دسامبر آی 
سحر ساعت  7ده آذربایجانا هجوما باشلدی .اوچ ساعت سونرا تبریز رادیوسی معلومات
پلرین و مین اندازلرین کؤمکی ایله تازاکند کندیندن
کلرین ،تو 
یایدی کی ،حکومت تان 
یلهیه
یلرینه دوغرو ایرهل 
نین ایچر 
شلر ،لکن اونلر آذربایجا 
راشئین کندینه باسقین ائتمی 
بلر .ایران قشونونون هجومی ایله باغلی آذربایجان دموکرات فرقهسی مرکزی
بیلمهیی 
کمیتهسی آذربایجان خلقینه مراجعه ائتدی .فرقهنین بیاناتیندا خلق اؤز وطنینی و
آزادلیغینی مدافعه ائتمگه چاغیریردی .پیشهوری طرفیندن امضالنمیش بیاناتدا
گؤستزیلیردی کی ،دسامبرین  ۴ده ) ۱۳آذر( حکومتین سلحلی قّوهلری و ژاندارملر
شلر.
یلرینه باسقین ائتمی 
نلیغیندا سرحدی کئچهرهک ،آذربایجان سرباز و فدائ 
زنجان یاخی 
تلر باشلندیقدان سونرا مرکزی حکومتین طّیارهلری هاوادان آذربایجان
جنگی عملیا 
یلر .هجومون باشلنماسی
یسینی دمکرات رژیمینی دئویرمگه چاغیران ورقهلر سپیرد 
اهال 
ایله باغلی ایران حکومتی شوروی سفارتینه بیر یادداشت گؤندرهرک تأمینات وئردی کی ،بو
 .ـ  Foreign Relations of the US, 1946, Volume VII, p. 55۶ 557ـ
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
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یلره نظارت مقصدیله ائدیلمیشدیر و هئچ بیر وجهله
حرکت ،سادهجه اولراق ،سئچک 
ینین
ینین شورو 
نلشمهس 
شوروی منافعینه قارشی یؤنهلدیلمهمیشدیر .حادثهلرین گرگی 
نلر گؤردولر کی ،مسکو مطبوعاتی
ایرانا نظامی مداخلهسینی دوغوراجاغینی احتمال ائد 
نین صرف داخلی ایشی کیمی شرح ائدیر .تهران آذربایجانا هجوما
آذربایجان بحرانینی ایرا 
نین شورای امنّیتده کی نمایندهسی حسین
باشلیان کیمی قوامین گؤستریشی ایله ایرا 
علء » آذربایجان ایالتیندهکی موجود وضعّیت« حّقینده اّولجهدن حاضرلنمیش راپوتی
ینین  5ده ) ۱۴آذر( شورانین صدری جانسونا تقدیم ائتدی .اونون راپورتوندا
دسامبر آی 
شلرینه
نین داخلی ای 
دئییلیردی :حکومتیم منی تعلیماتلندیریر کی ،بوندان اّول ایرا 
تلرله علقهدار اولراق بو راپورتی
مداخله حّقینده شورای امنّیته تقدیم ائتدیگیمیز شکای 
سیزه تقدیم ائدیرم .باخمایاراق کی بو مداخلهلر نتیجهسینده مرکزی حکومت آذربایجان
سلر اولسون کی ،مرکزی حکومتین بو
ایالتینده نظارتی اله آل بیلمهمیشدیر .افسو 
ینین نتیجهلرینی باریشیق یولو ایله آرادان قالدیرما جهدلری بوشا چیخمیش و بو
مداخلهلر 
یلیک اورقانیمیز اولن
نوئریج 
ایالتده حاکمّیت برپا ائدیله بیلمهمیشدیر .بیزیم مّلی قانو 
یلرین  7دسامبردا ) ۱۶آذر( باشلنماسی اعلن ائدیلمیشدیر .سئچکی نظام
مجلسه سئچک 
ینین
صهلر 
تلرینه آرتش ح ّ
ـ انتظامینا رعایت ائدیلمهسی اوچون ،اؤلکهنین بوتون ایال 
صلر ،بو ایالته
شلره نظارت ائدن شخ 
ندا ای 
گؤندریلمهسی قرارلشدیریلمیشدیر .آذربایجا 
نداکی شوروی سفیری ،اؤز
شلر .تهرا 
ینین داخل اولماسینا اعتراض ائتمی 
نلر 
حکومت اورقا 
ینین تعلیماتی ایله بیزه دوستانه بیر نصیحت وئردی کی ،حکومت فکریندن ال
حکومت 
شلر باش وئرهر .طبیعی
چکسین ،یوخسا او ایالتده و روسیه ـ ایران سرحدلرینده اغتشا 
نین بوتون دیگر
یلرین ایرا 
تلریندن استفاده ائدهرک ،سئچک 
کی ،حاکمّیت صلحّی 
ضسیز یئرینه یئتیریلمهسینی تأمین ائتمک
ندا دا غر 
منطقهلرینده اولدوغو کیمی،آذربایجا 
ندا
یدیر .بو مقصدله حکومت اونلری آذربایجا 
منیم حکومتیمین وظیفهس 
تلر اوچون بهانه کیمی
یدیر .امید ائدیریک کی بو حرکت دشمنجهسینه حرک 
یئرلشدیرمهل 
گؤرسهدیلمهیهجک .آنجاق اگر گؤرسهدیلسه ،حکومتیمین قانون و نظامی برپا ائتمگه قادر
۱
اولجاغینا اینانیرام«.
نلرده
لدهکی مذاکرهلره توخوناراق همین گو 
تله و سازمان مل 
نداکی وضعّی 
آذربایجا 
تایم مجّلهسی یازیردی» :اورتا شرقده ماراقلی و بؤیوک مقصدلری اولماسینا رغمًا ،روسیه
یلره نظارت ائتمک و حاکمّیتینی برپا ائتمک اوچون آذربایجانا
ینین سئچک 
تهران حکومت 
لین صلح اوغروندا
سالعمل وئره بیلمهدی .بو نتیجه سازمان مل 
قشون گؤندرمهسینه عک 
مبارزهسینده ایلک عیانی قابلّیتی اولدو .دوز بیر ایل اّول کرملین مشق ائتدیردیگی
نین
یلری هیأتی ،شوروی ایله هم سرحد اولن آذربایجا 
آذربایجان سیاستچ 
ینین طالع چرخی مه آییندان )اردیبهشت(
یلر .تهران حکومت 
للیگینی« اعلن ائتد 
» مستق 
نداکی سفیری حسین علء
ان آشاغی نقطهسینه چاتدی .او زمان ،حکومتین واشینقتو 
 .ـ ـ , p. ۳۳5 ۳۳۶ـ  ِYearbook of the United Nations ۱۹۴۶ ۱۹۴7ـ
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واسطهسی ایله آنتی روس هیجان سیقنالینی حّدیندن یوکسک سسله وئرمهسی ،سون
ندان چیخماغا مجبور
تین اعتراضی قیزیل اوردونو ایرا 
نتیجهده ایسه شورای امنّی 
نلر قیدائدیردی کی ،کمونیست یؤنلو حزب توده واسطهسیله حیاتا
ائتمیشدی .آنجاق بدبی 
ینین
ندا گوجلو ایدی؛ اونلر احمد قوام حکومت 
کئچیریلن قیرمیزی تضییق هله ده تهرا 
آذربایجان اوزهرینده حاکمّیتی برپا ائتمک اوچون کفایت قدر سربست اولدوغونا شبهه ایله
ینین بو ایالته قشون گؤندرهجگینی
یلر .بیر نئچه هفته اّول ،قوام ایران حکومت 
یاناشیرد 
نداکی ،کئچل ،قیرمیزی صفت سفیری ایوان سادچیکوف بونا
اعلن ائدنده ،مسکوون ایرا 
تلری ایله سفیر علء
سرت شکیلده اعتراض ائتدی .قوام گئری چکیلمهدی .اونون تعلیما 
فون
فون قیدلرینی شورای امنّیته معروضه ائتدی )اؤز مکتوبوندا او ،سادچیکو 
سادچیکو 
ندان
تدن شمالی ایرا 
قلر« آدلندیردی( و شورای امنّی 
قیدلرینی » دوستجاسینا خبردارلی 
نداکی ایران سفارتینده بیر ناهار ضیافتینده
گؤز اولماسینی خواهش ائتدی .واشینقتو 
نین و هر هانسی بیر مّلتین اؤز ازلی
غیررسمی اولراق بیلدیریلدی کی ،آمریکا »ایرا 
کلهیهجکدیر .ایران ستادی
قلرینی مدافعه ائتمهسینی« قّوتلی شکیلده دست 
حقو 
نین تام اشغالی اوچون عمّلیات نقشهسی حیاتا کئچیرمگه باشلدی .کئچن هفته
آذربایجا 
نین پایتختی( رادیو اهالینی اطاعتکار اولماماغا چاغیریردی» .بیز اؤز
تبریزده )آذربایجا 
نلرینی نهیین باهاسینا اولورسا اولسون دایاندیرماق امرینی
قوشونوموزا قوامین قشو 
وئرمیشیک ....یاشاسین آذربایجان مّلتی« .آذربایجان لیدری چال ساچ ،قیسابوی جعفر
ینی
پیشهوری مسکودان دستک سؤزی گؤزلهییردی .آنجاق گلمهدی« ۱.شورو 
نداکی حادثهلردن چکیندیرمک اوچون دسامبرین  ۴ده ) ۱۳آذر( یئنی بیر
آذربایجا 
نین بیر
نداکی آمریکا سفیری ایضاح ائتدی کی ،او ،آذربایجانی ایرا 
آچیقلما وئرن تهرا 
صهسیندن
ییه آرتشین اؤلکهنین بیر ح ّ
صهسی حساب ائدیر و باشا دوشه بیلمیر کی ،ن 
ح ّ
صهسینه گؤندریلمهسی روسیهنی ناراحات ائدیر؟ ایکی گون سونرا وزیر
باشقا بیر ح ّ
خارجهنین معاونی دین آچسون روسیهنی ایرانا قارشی هر هانسی بیر حرکت ائتمهمهسی
بارهده خبردار ائتدی .پرزیدنت ترومن ده اؤز نوبهسینده وزارت خارجهیه تاپشیردی کی،
ینین آذربایجان مسألهسینه هر هانسی بیر مداخلهیه لقید قالمایاجاغیندان
آمریکا حکومت 
۲
سلر خبردار ائدیلسین.
رو 
ییئف ایران قشونونون هجومی
دسامبرین  5ده ) ۱۴آذر( تبریزدهکی نایب کنسول قل 
ندا جنگی و سیاسی وضعّیتی عکس ائتدیرهن ایلک معلوماتی
ایله باغلی جنوبی آذربایجا 
ندان میانایا دوغرو حرکت ائتمک ایستهین ایران
ییا گؤندردی .او بیلدیریردی کی ،زنجا 
باک 
یسی آلینمیشدیر .ایلک دؤیوش  ۱۲ساعت دوام ائتمیشدیر .ایران آرتشی
قشونونون قارش 
شلردن سونرا فدائی
ناندازلردان استفاده ائدیر .ایلک دؤیو 
پلری و می 
تانک ،صحرا تو 
یلرین اساس
شلر .آذربایجانل 
علرینه چکیلم 
ینین اساس مدافعه موض 
دستهلری اؤزلر 
- “Time”. 1946, December 23, p. 25 .
 N.S.Fatemi. Oil Diplomacy, p. 322 .ـ
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نلرین میانا قروپونون فرماندهی غلم یحیی
قّوهلری قافلنتی ناحیهسینده یئرلشیر .قشو 
للر و تجربهلی افسرلر گؤندریلمهسینی خواهش
ییه تلقرام گؤندرهرکن آغیر مسلس 
پیشهور 
ائدیر .دیگر بیر تلقرامدا ایسه غلم یحیی ایران قشونونون خالخال استقامتینده ده حرکته
باشلماسینی بیلدیریر .بو گون رادیو ایله پیشهوری خلقه مراجعه ائدیب ،اونلری تهران
ارتجاعینا قارشی مبارزهیه چاغیردی .صاباح آذربایجان ایالت انجمنی یارانمیش شرایطی
مذاکره ائدیب ،عملی تدبیرلر حقده قرار قبول ائدهجک .دؤردلوک وضعّیتی مذاکره ائدیب،
قرارا آلیب کی ،پیشهوری صدر اولماقل شبستری ،قاضی محمد ،غلم یحیی ،پناهیان و
نلر .تبریزده جنگی وضعّیت
ندن کئچیرسی 
ندان عبارت مدافعه کمیتهسینی انجم 
پادگا 
یلرآذربایجان دموکرات فرقهسینه
نین هر گوشهسیندن کندل 
اعلن ائدیلیب .آذربایجا 
نلر .بوتون بو مراجعهلر نتیجهسیز
مراجعه ائدیرلر کی ،اونلرا سلح وئریب جبههیه گؤندرسی 
کین
قالیر ،چونکی رهبرلیگین سلحی یوخدور .بو گون تبریزده آذربایجان قهرمانی باب 
آدینی داشییان کؤنوللو دستهیه یازیلیش باشلییب ،آرتیق  ۶۰۰آدام یازیلیب .پیشهوری و
دؤردلوک خواهش ائدیر کی ،هئچ اولماسا  ۱۶توپدان 5 ،مین تفنگدن و  ۲۰تانک علیهینه
کلیک گؤرسهدیلسین .ائله همین گون تبریزدن آلدیغی
سلحدان عبارت جزئی کم 
معلومات اساسیندا میرجعفرباقروف استالینه تلقرام گؤندردی .اّولجه وضعّیت حّقینده
نین هر یئریندن
معلومات وئرن باقروف تلقرامین سونوندا یازیردی کی ،آذربایجا 
یلردمکرات فرقهسی مرکزی کمیتهسینه مراجعه ائدیب ،اؤلکهنین مدافعهسینده
کندل 
قلرینی خواهش ائدیرلر .لکن سلح اولمادیغیندان
اشتراک ائتمک اوچون سلحلندیریلما 
ینین رهبرلیگی
رهبرلیک بوتون بو مراجعهلری جوابسیز قویور .آذربایجان دمکرات فرقهس 
یئنیدن خواهش ائدیر کی ،اونلرا  ۱۶توپ 5 ،مین تفنگ ،و  ۲۰تانک علیهینه سلح،
کلیک گؤرسهدیلسین .لکن
بونونل موافق قایدادا فشنگ وئریلمهکله مینیمال )ان آز( کم 
مسکودان مثبت جواب آلینمادیغیندان دسامبرین  5ده ) ۱۴آذر( آخشام میرجعفرباقروف
نیندا وضیعت حّقینده
استالینه تعجیلی تلقرام گؤندردی کی ،خواهش ائدیرم ،ایران آذربایجا 
۱
مسأله ایله باغلی منی قبول ائدهسینیز.
تلری قوام آرتشینه قارشی
قّوهلرین غیربرابر اولماسینا باخمایاراق ،آذربایجان دموکرا 
تلی هجومی شرایطینده،
شد 
ینین ان ّ
یلر .ایران آرتش 
مقاومت گؤرستمکده قرارلی اید 
ینین  7ـ  ۸ده ) ۱۶ـ  ۱7آذر( آذربایجان خلق و فدائی دستهلری زنجان ،میانا
دسامبر آی 
جبههسینده ،میانا و تکاب منطقهلرینده عکس هجوما کئچهرک مرکزی حکومتین قّوهلرینی
طینده و
یوخاری و آشاغی رمزیار کندلریندن چیخارماغا موفق اولموشدولر .زنجان ـ میانا خ ّ
تلی
طینده شّد 
کردستان منطقهسینده آغیر ووروشمالر باشلمیشدی .هولسو ـ مراغا خ ّ
شلر گئدیردی.
دؤیو 
محاربه آچیق خصلت آلدیقدان سونرا بؤیوک جانلی قوه و جنگی ادوات ایله هجوم
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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تلی هجوملرینا هله کی تاب گتیرهن آذربایجان لیدرلری
ینین شّد 
ائدن ایران آرتش 
ینین  ۸ده ) ۱7آذر(
پیشهوری ،شبستری ،پادگان ،دکتر جاوید و غلم یحیی دسامبر آی 
للوق واسطهسی ایله شوروی حکومتینه و میرجعفرباقروفا جنوبداکی
تبریزدهکی کنسو 
یلر:
یلر .اونلر یازیرد 
وضعّیتی هرطرفلی عکس ائتدیرهن گنیش بیر مراجعه گؤندرد 
» یارانمیش ایندیکی آغیر شرایطده آذربایجان خلقی اوچون یالنیز بیر یول قالیر :اؤز
للرینا امید باغلسین .بیزیم خلق
آزادلیغینی قوروماق اوچون اؤز سلحینا و قهرمان اوغو 
ندیر کی ،نه سازش و نه مقاوله ،نه تلقراملر دگیل ،قولونون قّوهسی و
دریندن امی 
یلر
ینین تأمیناتی اول بیلر« .آذربایجان لیدرلری بیلدیریرد 
سونگوسونون گوجی آزادلیغ 
تلریندن داشیندیرا بیلمز .سککیز
کی ،هر هانسی مکتوب و سازش قوامی اؤز ساتقین نّی 
آی قاباق بیز خلقین اعتراضینا باخمایاراق ،ضّدیتین دینج حّلینه اوستونلوک وئردیک،
شوروی مصلحتی ایله قوامین مرتجع سیماسینی دمکراتیک و ترّقی پرور گؤرستمگه جهد
کله و قالدیرماقل
فلم 
ائتدیک .بعضًا حّتی اؤز ارادهمیزین عکسینه اولراق بیز اونو تعری 
چالیشدیق کی ،دینج یول طرفدار اولدوغوموزو ثبوت ائدهک ،قوامین الینه علوه بهانه
وئرمهیهک .بیز اؤز نفوذوموزدان استفاده ائدهرک قزوین ،رشت و تهرانی توتماق عزمینده
تلر سیزه و بوتون
یلریمیزی دایاندیردیق .بیزیم طرفیمیزدن ائدیلمیش بو گذش 
اولن فدائ 
تلره توخونان
یدیر .سونرا  ۱۳ژوئن) ۲۳خرداد( مقاولهسی ایله وئریلن گذش 
دنیایا بلل 
تلر چوخالدیقجا
یلر کی ،بیزیم طرفیمیزدن ائدیلن گذش 
آذربایجان لیدرلری قید ائدیرد 
قوام وعدهلریندن امتناع ائتمگه باشلدی .او ،نفت مسألهسینی اونا گؤره ایرهلی سوردو کی،
ینین لغوینی سرعتلندیرمگه نایل
ندان چیخارماغا و آذربایجان حرکات 
قیزیل اوردونو ایرا 
ینین تاپشیریغی ایله آپاریر .قوام
اولسون .آیدیندیر کی ،بو ایشی انگلیس و آمریکا حکومت 
ییه نفت امتیازی
علردن تشکیل ائدیلمیش مجلس شورو 
یدیر .مرتج 
اونلرین نوکر 
وئرمهیهجکدیر .قوام ایسه اؤز وعدهلریندن یا یاییناجاق ،یا دا استعفایا گئدهجکدیر .نفت
ل ائدیلهجکدیر کی ،اونون ارخهسیندا اجتماعی
ینین خیرینه ح ّ
مسألهسی او حالدا شورو 
ندا بیز تهران
قّوهلر دایانسین .بو قّوه ایسه هلهلیک تامام محوائدیلمهمیشدیر .آذربایجا 
ندا و
کایک .ایرا 
حکومتینه جّدی تضییق گؤرستمک امکانیندا اولن اساسلی قّوهیه مال 
فلرینه توخونان جنوب لیدرلری قید ائدیرکی،
دنیادا جریان ائدن حادثهلرین معّین طر 
کله بو قّوهنی
کدیر ،اگر بیز بو تئزلی 
نلرا حاضر قّوهیه مال 
آذربایجان حرکاتی هر جور قربا 
بوراخساق ،بیر ده بئله حرکات یاراتماق ممکن اولمایاجاقدیر .باشا دوشموروک کی نه
یده
ندا ،اندونز 
یییک ،حالبوکی یونا 
اوچون بیز کؤنوللو اولراق اؤزوموزو جلدا تسلیم ائتمهل 
قلر الده سلح اؤز آزادلیغی اوغروندا مبارزه آپاریرلر .بو ،یالنیز
و دیگر اؤلکهلرده ازیلن خل 
بیزیم سؤزوموز دگیلدیر ،بونو بوتون بیزیم خلق و بیزیم فرقهنین عضولری آچیق بیان
للر و سندلر اولدوغو حالدا ،بیز
ائدیرلر .فرقه عضولری و خلق دئییر کی ،الیمیزده بوتون دلی 
یییک .اگر بیز ارتجاعی
آرتیق هر هانسی کاغاذا ،سؤزه ،قواما و دیگرینه اعتبار ائتمهمهل 
چوقت سیاست بیزیم خیریمیزه دگیشمهیهجک .بیزیم هئچ
سلح گوجی ایله ازمهسک ،هئ 
۴۴۱

یییق ،بو گون الیمیزده اولن امکانی
بیر تأمیناتیمیز یوخدور و اؤزوموزو آلداتمامال 
تلهیهجک .دنیادا هئچ
یییق .اگر بیز تسلیم اولساق ،تاریخ بیزی همیشه لعن 
بوراخمامال 
یییک .بوتون
وقت هئچ بیر خلق اؤز قدرتینی اؤز الی ایله محو ائتمیر .بیز ده اونو ائتمهمهل 
خلق بیزه مراجعه ائدیب اؤز آزادلیغینی قوروماق اوچون جبههیه گئتمگه اجازه وئرمهمیزی
طلب ائدیر .بو بیزیم خلقین وطن پرورلیگینه دللت ائدیر .امیرنصرت اسکندری ،جمال
امامی و ذوالفقاری کیمی مرتجع عنصرلرین موضعی خلقین موضعی دئمک دگیلدیر.
ل ائدیلمهسینه امید بسلهنیردی.
مکتوبدا شوروی لیدرلری ایله ایکی مسألهنین تعجیلی ح ّ
یسی ،قیدائدیلیردی کی ،نه قدر کی شوروی ایله سرحدلر آچیقدیر و آذربایجان
بیرینج 
ینین الینده مّلی قشون واردیر ،اونو سلحلندیرماق اوچون بیرقدر سلح
تلر 
دموکرا 
یلر کی ،بیز بو سلحی دشمن قّوهلردن گیزلی ساخلماقل مّلی
گتیریلسین .اونلر یازیرد 
قشون اوچون گتیره بیلهریک .بیز ائله ده بؤیوک حجمده سلح ایستهمیریک ،او قدر
یسی ،اگر قوام محاربهیه
یلریمیزین اونا احتیاجی وار .ایکینج 
ایستهییریک کی ،بیزیم فدائ 
تلرا باشلماق
باشلییبسا و بیزیم قانیمیزی آخیدیرسا ،الوئریشلی منطقهلرده جنگی عمّلیا 
و مرتجع حکومتی دئویریب ،دمکراتیک حکومت قورماغا قادر اولن ایران آزادلیق سئوهر
ینین حرکاتینی تشکیل ائتمک ایشینده بیزه ده مانع اولونماسین .اگر بو مقصده
قّوهلر 
نل بوتون علقهلری کسهک و اؤز مّلی
اویغون دگیلسه ،اوندا اجازه وئرین ،بیزه تهرا 
حکومتیمیزی برپا ائدهک .شوروی حکومتینه گؤندریلن مکتوبدا گؤرسهدیلیردی کی ،اگر
یلر دئییرلرسه آذربایجان مسألهسی داخلی مسألهدیر و
سلر و آمریکال 
قوام ،همچنین انگلی 
یلر اونلرین باشینی
یله بونو دئییریک .قوی آذربایجانا هجوم زمانی بیزیم فدائ 
بیز ده عین 
ازسین و اوندا بیز دئیهریک کی ،آذربایجان مسألهسی داخلی مسألهدیر قراری دا بیز مستقل
تده و غیر اؤلکهلرده شوروی علیهینه های
قبول ائتمیشیک .بو حالدا هئچ کیم شورای امنّی 
تسه،
ـ کوی قالدیرا بیلمز .یوخاریدا دئییلدیگی کیمی اگر شوروی بیزه گیزلی یاردیم گؤرس 
ینین الینده هئچ بیر دلیل
تده قالدیرماق اوچون ایران حکومت 
مسألهنی شورای امنّی 
اولمایاجاق .نهایت ،مکتوبون سونوندا گؤرسهدیلیردی کی ،بیزیم قرقه و اونون رهبرلری ـ
هامی یالنیز سلحا امید بسلهییر ،اؤز خلصینی یالنیز اوندا گؤرور .بو ایسه آنجاق سیزین
فون جّد ـ
ینین و میرجعفرباقرو 
یدیر ۱ .لکن جنوبی آذربایجان لیدرلر 
یاردیمینیزل باغل 
یلرین مراجعهسینه جواب اولراق
جهدینه باخمایاراق ،شوروی رهبرلیگی آذربایجانل 
ینین بئله
یلر کی ،معنوی دستکدن باشقا بیر کؤمک گؤرسهده بیلمزلر ۲.شورو 
بیلدیرد 
موضعی ایله باغلی مختلف ملحظهلر واردیر .فخرالدین عظیمی نین فکرینجه ،قوام ـ
ینین
تلری ترک ائتمهس 
سلرین دموکرا 
ینین باغلنماسی رو 
سادچیکوف موافقتنامهس 
کلری
تلردان ایران حکومتیندن ایستهدی 
سلر دموکرا 
باشلنغیج اشارهسی ایدی .رو 
یلر و ایندی اونلرا تضییق گؤسترهرک
تلری آلماق اوچون استفاده ائتمیشد 
گذش 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
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ینین اونلری
یلر .حقیقتًا ده شورو 
سودالشمالردا » جیزیقدان چیخماماغ«ی طلب ائدیرد 
تلر روح دوشگونلوگونه و مغلوبیته دچار اولدولر.
ترک ائدهجگینی درک ائدن دموکرا 
ملی
للرینده آمریکا ـ ایران امکداشلیغینا ایری حج 
محاربه و سویوق محاربهنین ایلک ای 
ندا آغیر وضعّیت یارانان زمان
مونوقرافیا حصر ائدن مارک هامیلتون قید ائدیر کی ،آذربایجا 
یلر؟
کلری هارادا ایدی؟ حزب توده و کمونیست گروهلری هارادا اید 
شوروی قشون بیرلی 
اقتصادی جزالر هارادا ایدی؟ بوتون ان پیس سناریولرا رغمًا ،شوروی ایرانا قارشی هئچ بیر
ییه
یلیگی فرضیهلری سهو چیخدی .ن 
ایش گؤرمهدی؛ بو مقامدا سویوق محاربه همرأ 
تلری قویوب ،قاچدی؟ اونلرین
شوروی اورتا شرقده اونلر اوچون پّله اول بیلهجک حکوم 
تسیزلیگی چوخ مرکب مسأله ایدی ،چونکی بو ،اونلرین قوام و تهران حکومتینه
حرک 
کلری هده قورخونون اعتمادینی دا سارسیتمیشدی .یقین کی ،بونلرین
گلدی 
آچیقلنماسی ائله ده ساده دگیل ۲5 .ایل قاباقدا بالشویک حکومتی بونا بنزهر شکیلده ایران
نل  ۱۹۲۱نجی ایل ) (۱۳۰۰دوستلوق
تلرینی قربان وئرمیش و عوضینده ایرا 
کمونیس 
ینین یونان ،تورکیه و ایرانا قارشی توتدوغو
مقاولهسینی باغلمیشدی .عین زماندا شورو 
ینین
یدیر .شورو 
ینین بو مسألهیه تأثیری ده نظردن قاچیریلمامال 
سرت موضع 
ینین
ینین ارخهسیندا بیر باشقا فاکتورون اولماسی دا ممکندور؛ پیشهور 
تسیزلیگ 
حرک 
ییه نفت امتیازی
یلر ده شورو 
یلره گئدن یولو تمیزلهییردی و سئچک 
سقوطی سئچک 
وئریلمهسی حّقینده قرارین چیخاریلماسینی ممکن ائدیردی .شوروی اساس اوستونلوگو
نفت گذشتینه وئریردی .سون قرار ایسه هله آیدین دگیلدی ،چونکی آمریکا نمایش
ینین ایران نفتینی استثمار ائتمک اوچون هر جور نقشهسینه
ائتدیریردی کی ،او ،شورو 
۲
یدیر.
قارش 
نل بلواسطه مشغول اولن ایکی آمریکا دیپلماتی ـ جورج آلئن و آمریکانین
ایرا 
ییه بئله داوراندیغی سوآلینا
ینین بو بحراندا ن 
مسکوداکی سفیری والتر بدل اسمیت شورو 
مختلف ملحظهلر سؤیلهییرلر .سفیر اسمیت شوروی ایله سویوق محاربه نقطهی نظرینی
ینین استریوتیپ
نین آچیقلماسیندا سویوق محاربه باخیش 
چوخدان منیمسهسه ده ،آلئ 
۳
بسیطلیگی یوخدور.
ینین آیدین اولماسی،
تلرینی مدافعه ائتمهمهس 
ینین آذربایجان دموکرا 
شورو 
ضلردان باشقا هئچ بیر عملی آددیم آتماماسی قوامی
تسیز ،شفاهی دیپلماتیک اعترا 
اهمّی 
ینین  ۹دا ) ۱۸آذر( درج اولونموش بیر بیاناتدا
داها دا تپرلی ائتدی .او ،دسامبر آی 
تلرینی »عصیان« و »سئپاراتیزم«
سلهیهرک اونلرین حرک 
آذربایجان لیدرلرینی پی 
آدلندیردی .بو بیاناتدا دئییلیردی کی ،ایران خلقی و حکومتی »دولتین حاکمّیت حقوقونو
یلمکده
و تورپاق بوتؤولوگونو تأمین ائتمک« یولوندا »نهیین باهاسینا اولورسا اولسون« ایرهل 
۱

 Fakhreddin Azimi. Iran the Crisis of Democracy, p. ۱۶۳ .ـ
ـ ـ  American Alliance, 1941ـ  Mark Hamilton Lytle. The origins of the Iranianeـ
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۱۹5۳, p. ۱۸۰ .
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یلری حکومت ایله امکداشلیق ائتمگه چاغیراراق
دوام ائدهجکدیر .قوامالسلطنه آذربایجانل 
بیلدیردی کی ،بو جور حرکت ائتسهلر ،اونلرل مهربان رفتار ائدیلهجکدیر .بیاناتدا
یلر هدهلهنیر و دئییلیردی کی ،عکس تقدیرده »عاقبت پیس اولر و بونون
آذربایجانل 
یلرین اوزهرینه دوشر« ۱۰ ۱.دسامبردا ) ۱۹آذر( ایسه قوام آذربایجان
مسئولیت آذربایجانل 
استاندارینا بیر تلقرام گؤندریب آچیقجا سؤیلهدی کی» :من بو گون مرکزی حکومتین
سلحلی قّوهلرینه میانایا یول دوشمگی و اؤزلرینه قارشی هر بیر مقاومته یول وئرمهمگی امر
ائتمیشم« ۲.قوام آذربایجان استاندارینا تسلیم اولماق تکلیفی ایله تلقرام گؤندردیگی گون
آذربایجان قّوهلری اهمّیتلی درجهده مقاومت گؤرستمهدن تبریزه دوغرو گئری چکیلمگه
یلر .دسامبرین  ۱۰دان  ۱۱ینه )آذرین  ۱۹دان  ۲۰نه( کئچن گئجه ساعت  ۳ده
باشلد 
تهران میانایا داخل اولدو .قوام آذربایجانا تسلیم اولماق بارهده تلقرام گؤندرن گون
کلر و طّیارهلرله
ناندازلر  ،توپخانا ،تان 
نلر می 
میرجعفرباقروف استالینه یازیردی» :سون گو 
یلر وئرن
ینین هجومی نتیجهسینده ایتگ 
ینین ایری بیرلشمهلر 
تجهیزاولونموش ایران آرتش 
آذربایجان دستهلری مراغا ،میانداب ،و میانا ناحیهلریندن تبریز استقامتینه گئری چکیلیرلر.
عین زماندا ،ایران قشونونون آستارا ـ اردبیل ناحیهسینده هجومو گؤزلهنیلیر .یارانمیش
کلر .استثنا دگیلدیر کی ،سرحدلره
یلر اوزون مّدت تاب گتیرمهیهج 
وضعّیتده آذربایجانل 
نلر .بو شرایطده
یلر بیزیم اراضیه کئچمک مجبوریتینده قالسی 
سیخیشدیریلن آذربایجانل 
یلیق وئرمهنیزی
یلری قبول ائتمگه راض 
ایران قشونونون تعقیب ائدهجگی آذربایجانل 
۳
خواهش ائدیریک«.
دسامبرین  ۱۱ده ) ۲۰آذر( آذربایجان دموکرات فرقهسی مرکزی کمیتهسی و
یلر.خصوصی بوراخیلیشدا
یلر سندیکاسی بیرلیکده خصوصی چاغیریش بوراخد 
ایشچ 
شلر آزغین دشمنه قارشی اؤلوم ـ دیریم
یلر ،فرقه عضولری و بوتون زحمتک 
یلر ،ضیال 
کندل 
مبارزهسینه چاغیریلیردی .پلیس تبریزده و باشقا شهرلرده ارخه جبههنی قوامین مأمورلری
ینین
نلری( اولن  5نجی دستهدن )ستوندان( تمیزلمه عمّلیاتینا باشلدی .ایران آرتش 
)آژا 
هجومونون قاباغینی آلماق اوچون تعجیلی تدبیرلر گؤرولدو .بیر سیرا منطقهلرده عکس
تلرینا باشلماغا گؤستریش وئریلدی .لکن جنگی حاضرلیق و
هجوم )ضدحمله( عمّلیا 
ینین  ۱۱ده )۲۰
ینین گنیش خصلت آلدیغی همین آنلردا ،دسامبر آی 
سفربرلیک تدبیرلر 
نین تاپشیریغی پیشهوری،
ییئف واسطهسی ایله استالی 
آذر( تبریزدهکی نایب کنسول قل 
شبستری ،جاوید و پادگانا چاتدیریلدی .اوردا دئییلیردی» :قوام نخست وزیر کیمی فورمال
کدیر .اونا
نین هر یئرینه ،او جملهدن آذربایجانا قشون گؤندرمک حقوقونا مال 
اولراق ایرا 
گؤره سلحلی مقاومتین دوام ائتدیریلمهسی مقصده اویغون ،گرهکلی و فایدالی دگیلدیر.
تلیگی تأمین ائتمک اوچون حکومت
یلر زمانی ساک 
اعلن ائدین کی ،سیز سئچک 
 ۱ـ »اطلعات« ۱۸ ،۱۳۲5 ،آذر.
 ۲ـ »آذربایجان« ۲۰ ،۱۳۲5 ،آذر.
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۳ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ۱۱۴ورق . ۱5۳
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لسینیز .سیز بو آددیمی ایران
ینین علیهینه دگی 
ینین آذربایجانا داخل اولماس 
قّوهلر 
للیگی نامینه آتدیغینیزل علقهلندیرین.
ینین بیرلیگی ،اونون آزادلیغی و مستق 
قلر 
خل 
بوتون بونلری قوامین جاویده گؤندردیگی سون تلقراما جواب کیمی سندلندیرین ،استاندار
ینین امضاسی ایله تعجیلی اولراق شاها و قواما
نین صدری شبستر 
جاویدین و انجم 
ینین گؤستریشی آلینان کیمی تبریزدهکی شوروی
گؤندرین« ۱ .شوروی رهبرلیگ 
نلر ،و
للوغی آذربایجان لیدرلرینه تضییق گؤرستدی کی ،مقاومتی دایاندیرسی 
کنسو 
یلری
للوغون مسئول ایشچ 
نلر .کنسو 
عسیز بوراخسی 
حکومت قّوهلرینی آذربایجانا مان 
تلرا مناسبتده خفقانا
یلر کی ،حکومت قّوهلری دموکرا 
قوامین وعدهلرینه استنادًا بیلدیرد 
فلرینی
ینین تکلی 
کلر .آذربایجان دموکرات فرقهسی لیدرلری شورو 
یول وئرمهیهج 
قلرینی بیر داها قید ائتسهلر ده ،اونو قبول
بگنمهسهلر ده ،قواما هئچ بیر اینامی اولمادی 
یلر .ائله همین گون آذربایجان ایالت انجمنی مقاومتین
ائتمک مجبوریتینده قالد 
دایاندیریلماسی و تهران آرتشینه آذربایجانا بوراخیلماسینا راضی اولماسی حقده قرار قبول
ینین
ائدیب ،اونو شبستری و جاویدین امضاسی ایله شاها و قواما گؤندردی .ایالت انجمن 
یلر و گوندوز ساعت  ۴ده
یلر جنگی عمّلیاتی همین گون دایاندیرد 
قراری ایله آذربایجانل 
۲
یلر.
ییا معلومات وئرد 
بو بارهده باک 
ینین گیزلی تاپشیریغیندان خبرسیز قالن
حادثهلرین ایچینده اولن ،لکن شورو 
تبریزدهکی آمریکا نایب کنسولو روسو قید ائدیردی کی ،شوروی نظامی مداخلهنین آغیر
یلر.
تلند 
کله کفای 
نتیجهلر وئره بیلهجگینی گؤروب یالنیز معنوی و دیپلماتیک دست 
یلردن جاوید و شبستری تسلیم اولماغی تکلیف ائتدی .دؤیوشکن
آذربایجان رهبرلیگیندهک 
للی ایدی،
یریا سون آنادک ووروشماغا چاغیردی .پیشهوری وورشماغا می 
غلم یحیی و ب 
لکن او ،هم ده رآلیست ایدی .اّولجه شهرده قدغن ساعت قویولدو ،لکن تأمین ائدیلمهدی.
دسامبرین  ۱۱ی ) ۲۰آذر( چوخ بحرانلی گون ایدی .رسمی روزنامهلر اهالینی پیشهوری و
یریا اطرافیندا بیرلشیب دشمنه قارشی اؤلوم ـ دیریم مبارزهسینه چاغیریردی .لکن
ب 
ناورتا وضعّیت دگیشدی .شایعهلر دولشماغا باشلدی کی ،جاوید تهرانا تسلیم اولماغا
گو 
ینین مقاومتین دایاندیریلماسی و میانایا گلیب
بیانات گؤندریب ۳.آذربایجان استاندار 
لل توتولماسی حقده مسألهنی مذاکره ائتمک حقده تلقرامینا شاهل
نین دینج یو 
آذربایجا 
کلر.
تلشدیکدن سونرا قوام جواب وئردی کی ،اونون افسرلری جاویدله مذاکره ائدهج 
مصلح 
۴
ینین رئیس ستادی تبریزین آلینماسینا امر ائتدی.
بو زمان ایران آرتش 
للری ،آذربایجان مّلی
قید ائتمک لزمدیر کی،آذربایجان دموکرات فرقهسی فّعا 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ۱۱۲ورق . ۱5۴
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ۱57ورق . ۱۰5
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یلر.
ینین قرارینی مدافعه ائتمهد 
یلر ایالت انجمن 
نسئوهر ضیال 
قشونونون افسرلری ،وط 
نین گلهجک طالعینه آجی نتیجهلری اولجاق آددیم و قوامین
اونلر بونو آذربایجا 
نین قراری تبریزین فابریک ـ
یلر .انجم 
یلیک کیمی قیمتلندیرد 
یسیندا تسلیمچ 
قارش 
ضلر ائشیدیلدی .پشمینه کارخاناسیندا
کارخانالریندا مذاکره ائدیلرکن چوخلو قطعی اعترا 
یلر کی،
یلر .اونلر دئییرد 
ییغینجاق زمانی فعلهلر بو آددیمی ساتقینلیق کیمی قیمتلندیرد 
کلری بیزیم مّیتیمیزین اوستوندن کئچسین ،لکن کؤنوللو شکیلده تسلیم
قوی قوامین تان 
قدیر .آیری ـ آیری افسرلر مّلی قشونونون رئیس
یلی 
اولماق آذربایجان اوچون روسوایچ 
نین یانینا گلیب مقاومتی دایاندیرماق امر وئردیگی اوچون اونو
ستادی ژنرال پناهیا 
یلر کی ،اونلر امره تابع
یلر .بیر سیرا افسرلر قید ائتد 
خیانتکارلیقدا گناهلندیریرد 
کلر .بعضی یوکسک رتبهلی مأمورلر،
اولماییب ،پارتیزان کیمی مبارزهنی دوام ائتدیرهج 
ینین قرارینا اعتراض
للوغونا گلیب ایالت انجمن 
للر شوروی کنسو 
للری ،ژنرا 
فرقه فّعا 
نلر و
نین قرارینا تابع اولسو 
للوقدا اونلری دیله توتدولر کی ،انجم 
یلر .کنسو 
ائتد 
یلر کی ،اؤزلرینی کؤنوللو
نلر .اونلرین بیر چوخو خبردارلیق ائتد 
مقاومتی دایاندیرسی 
کلر و شوروی
کلر ،آذربایجانی ترک ائدهج 
ینین الینه وئرمهیهج 
نلر 
قوامین باش کسه 
کلر.
سرحدینی کئچهج 
ینین و تبریز
دسامبرین  ۱۱ده ) ۲۰آذر( آذربایجان دموکرات فرقهسی رهبرلیگ 
نین فرقه رهبرلیگینده
ینین و پادگا 
قالعاده اجلسی کئچیریلدی .پیشهور 
دؤردلوگونون فو 
قالماسی مصلحت بیلینمهدی .مقاومتین دایاندیریلماسی ایله باغلی قواما مراجعه
ینین علیهینه اولن پیشهوری بو آددیم آتیلدیقدان سونرا هر هانسی بیر تدبیرین
ائدیلمهس 
تسیز اولدوغونو باشا دوشدو و اؤزونون چیخیلماز وضعّیتده
ینین اهمی 
حیاتا کئچیریلمهس 
س ائتدی .او ،مقاومتین دایاندیریلماسی حّقینده فرقه فّعالینا ،قشون
قالدیغینی ح ّ
یلرینا هئچ بیر گؤستریش وئرمهدی .مسألهنی یالنیز مرکزی
فرماندهلرینه و فدائی باشچ 
یریا دموکرات
ینین سئچیلمهسی ایله محدودلشدیردی .محمد ب 
کمیتهنین یئنی رهبرلیگ 
ینین موّقتی صدری ،فریدون ابراهیمی و ولیی ایسه اونون
ینین مرکزی کمیتهس 
فرقهس 
ینین آغیر نتیجهلری
ینین آذربایجانا داخل اولماس 
یلر .ایران آرتش 
نلری تصویب ائدیلد 
معاو 
تلنمهسینه باخمایاراق قرارا آلیندی کی،
ینین شّد 
شلر 
یلیق ای 
اولدوغونا ،ترور و ٰزوراک 
نلر .لکن پیشهوری ،کاویان ،پادگان ،کبیری،
یریا تبریزده قالسی 
جاوید ،شبستری و ب 
نین اوزهرینده
جهانشاهلو ،غلم یحیی ،رامتین ،محمدوندی ،میررحیم ولیی و آرام زاتکیا 
ندا قالماسی مقصده اویغون حساب
ینین اولجاغی اوچون اونلرین آذربایجا 
شلر 
ترور ای 
صلریندن خواهش ائتدی
للوغی شوروی مسئول شخ 
ائدیلمهدی .تبریزدهکی شوروی کنسو 
کی ،دسامبرین  ۱۱دن  ۱۲نه )آذرین  ۲۰دن  ۲۱نه(کئچن گئجه اونلری سرحددن
ندا دمکراتیک حرکات وقتی
نلر .میرجعفرباقروف استالینه یازیردی کی ،آذربایجا 
چیخارسی 
ینین
شلر 
ینین ،مرتجع دایرهلرین چیخ 
بو آداملر قشون و ژاندارمین خلع سلح ائدیلمهس 
قلریندان من تبریزدن ائدیلن خواهشی
یلری اولدو 
ینین اساس تشکیلتچ 
یاتیریلماس 
۴۴۶

مدافعه ائدیرم.
ینین موّقتی رهبرلیگی سئچیلدیکدن سونرا ،دسامبرین
آذربایجان دموکرات فرقهس 
ییه گنیش ایضاح ائدن
ینین قرارینی اهال 
 ۱۱ده ) ۲۰آذر( گوندوز ساعت  ۴ده ایالت انجمن 
یریا،
خصوصی مراجعه بوراخیلدی .ساعت  5ده ایسه تبریزده بؤیوک میتینق کئچیریلدی :ب 
ینین باشقا رهبرلری چیخیش ائدیب مقاومتین دایاندیریلماسی
ولیی و دمکرات فرقهس 
یلر .همین آخشام دکتر جاوید و
ینین اهمّیتینی ایضاح ائتد 
ینین قرار 
حّقینده ایالت انجمن 
ینین یئرینه
نین قرار 
شبستری بوتون مسئول مأمورلرین مشاورهسینی کئچیریب انجم 
یلر کی ،اؤز
یلره تاپشیرد 
یلر و بوتون رهبر ایشچ 
یلیگینی بیلدیرد 
ینین ضرور 
یئتیریلمهس 
ینین یئنی
نلر .آذربایجان دموکرات فرقهس 
شلرینی دوام ائتدیرسی 
وظیفهلرینده قالیب ای 
ینین استعفا وئرمهسی
ینین گنیش ایضاحات ایشی آپارماسینا باخمایاراق پیشهور 
رهبرلیگ 
و دسامبرین  ۱۱ی ) ۲۰آذر( آخشامی تبریزی ترک ائتمهسی بؤیوک هیجان و واهمه
یلرین ،دمکرات فرقهسی
یاراتمیشدی .آخشام ساعت  ۹ـ  ۱۰دا بیر سیرا رهبر ایشچ 
ینین شوروی
ینین ،عین زماندا مّلی قشونونافسرلر 
ینین و حّتی سیراوی عضولر 
للر 
فّعا 
سرحدلرینه دوغرو کوتلهوی حرکتی باشلدی .دسامبرین ۱۲سینه ) ۲۱آذر( کئچن گئجه
آرتیق شوروی سرحدی منطقهلرینه چوخ سایلی آداملر توپلنمیشدی و بو پروسه دوام
ائدیردی .آیین ۱۲سینده ) ۲۱آذر( میرجعفرباقروف استالینه یازیردی :شاه و قواما تلقرام
گؤندریلدگی حقده معلوماتین یاییلماسی و بونونل باغلی رادیو ایله آذربایجان دموکرات
ینین خلقه مراجعهسی بؤیوک هیجان دوغورموشدور .استاندارلیغین و دمکرات
فرقهس 
نلریندان گؤزو
شلرینه باخمایاراق ،زنجان قیِرغی 
ینین گنیش ایضاحات ای 
فرقهسی رهبرلیگ 
صهسی تبریزدهکی بیزیم
للرین بیر ح ّ
یلری و فّعا 
قورخموش دمکراتیک حرکات اشتراکچ 
تلنمهیهرک ،بؤیوک دستهلرله بیزیم سرحدلره گلیرلر .ایندی
للوغا مراجعه ایله کفای 
کنسو 
قلرین اولدوغو بیر نئچه یوز آدامین جلفادا
نلرین و اوشا 
یسینده قادی 
یالنیز ایچر 
توپلنماسی بارهده معلومات داخل اولوب .دئمک چتیندیر کی ،سرحد آچیلنا و صاباحا
دیگر سرحد منطقهلرینده،آستارادا ،بیلهسوواردا وضعّیت نئجه اولجاق .معلوم قروپ،
یلریندن عبارت  ۱7۰آدم استثنا اولماقل هلهلیک دیگرلرینی
اونلرین عایلهلری و محافظهچ 
بوراخمیریق .چوخ چتین وضعّیت یارانیر .یا سلح گوجونه اونلر گئری قایتاریلمالیدیرلر ،یا
۲
یدیرلر .سیزین گؤستریشینیزی گؤزلهییریک.
دا قبول ائدیلمهل 
دسامبرین  ۱۱ده )ِ ۲۰آذر( تکجه تبریزده دگیل ،دیگر شهرلرده ده آغیر وضعّیت
لدن سارجالینسکی معلومات وئریردی کی ،آیین  ۱۱ده ) ۲۰آذر(
یارانمیشدی .اردبی 
یریادان گؤستریش گلدی کی،
ینین اردبیل تشکیلتینا شبستری و ب 
دمکرات فرقهس 
نلر .بونونل عین زماندا خالخال و اردبیل
حکومت قّوهلرینه قارشی مقاومتی دایاندیرسی 
۱

تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ۱۱۲ورق ۱55؛ اشاره  ،۱5۶ورق . ۳
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
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ینین فرماندهی سرهنگ محمدونده خبر گلدی کی ،اؤز یئرینه افسرلردن
سلحلی قّوهلر 
یلر و نظامی قّوهلر تبریزدن
بیرینی تعیین ائدیب تعجیلی اولراق تبریزه گلسین .فدائ 
یلر کی ،حکومت
یلر ،اونلر یئرلی رهبرلریندن طلب ائتد 
یلشماد 
وئریلن گؤستریشله راض 
نلرینا مقاومت گؤرسهدیلسین .لکن یوخ جوابی آلدیقدا ،اونلر شوروی سرحدلرینه
قشو 
للوغونون توصیهسی ایله اردبیل فرمانداری آذرپادگان
یلر .شوروی کنسو 
دوغرو حرکت ائتد 
یلر .یئرلی مرتجع دایرهلر امیر منصور وکیلی،
و پلیس رئیسی رسولپور شهرده قالد 
ینین شهردن
تلرین قّوهلر 
مخان و دیگر دموکرا 
خدافضلعلی ،قهرمان خان یوردچی ،قاس 
تلر
چیخدیغینی گؤروب اؤز دستهسی ایله ایران قوشونو گلهنه قدر اردبیل ده قالن دموکرا 
یلر .سارجالینسکی معلومات وئریردی کی ،شاهسون طایفا
اوزهرینه هجوم ائتد 
یخان بهرامخان
ضاللهبگ پاشایی ،عل 
یلریندان نصرت بگ علی اکبربگ اوغلی ،فر 
باشچ 
تلرا
مخان زندی دموکرا 
اوغلی ،بولودبگ زؤهراب بگ اوغلی ،بؤیوک بگ مغانلی و کری 
۱
یلر.
فلرینی نمایش ائتدیرد 
ینین یاخشی طر 
مناسبتده اؤزلر 
یسینی آلماق مقصدیله دسامبرین  ۱۱ده ) ۲۰آذر(
ینین قارش 
ارتجاعین آزغینلیغ 
نی
ساعت  ۶دا سادچیکوف شاهل گؤروشدو .شوروی سفیری گلهنه قدر آمریکا سفیری آلئ 
ینین اونو هدهلمگه اذن وئرمهیهجک و هئچ
قبول ائدن شاه اونا دئدی کی ،او ،شوروی سفیر 
۲
نین حاکمّیتی آلتینا آلماقدان چکیندیره بیلمز.
بیر شئی اونو آذربایجانی ایرا 
دسامبرین ۱۲سینه ) ۲۱آذر( کئچن گئجه یارانمیش هیجانلی وضعّیتدن استفاده
فلریندا ناراضی قّوهلری توپلیاراق ،تبریزدهکی سربازخانایا سحره
علر اؤز اطرا 
ائدن مرتج 
للرینه
یلر .ا 
یاخین هجوم ائدیب ،دئمک اولرکی ،فرماندهسیز سربازلری خلع سلح ائتد 
سلح کئچن بو قّوهلرین آزغینلیغی هئچ نه ایله محدودلشدیریلمیردی .دسامبرین ۱۲
یلیک یارانمیشدی .دمکرات فرقهسی
سینده ) ۲۱آذر( سحر آرتیق شهرده ایکی حاکمّیتل 
یریا ،شبستری ،فریدون ابراهیمی اؤز اطرافیندا اولن کیچیک بیر دسته
رهبرلریندن ب 
یلر .دیگر طرفدن ایسه ایری
سلحلی آداملرل شهرده قایدا ـ قانون یاراتماغا چالیشیرد 
تاجر عسگر باققال )اصغر( محسنی ،ایری مالک جمشید اسفندیاری ،مالک شقاقی ،ایری
یلریندن
تالله ،کئچمیش پلیس و ژاندارم ایشچ 
مالک حاج محمد حیدرزاده ،تاجر تقی بی 
تلر اوزهرینه هجوم ائدیر ،اونلرین
اؤز اطرافیندا سلحلی دستهلر یاراداراق دموکرا 
یلر.
تلرینی داغیدیرد 
تشکیل 
آذربایجان طرفیندن مقاومت دایانیریلدیقدان سونرا ایران آرتشی ایری شهرلره و
کلرین
ندان قاباقدا مرتجع مال 
انضباطی مرکزلره داخل اولماغا تلهسمیردی .نظامی قوشو 
چوخ سایلی قولدور دستهلری ،هابئله پالتارینی دگیشمیش ژاندارملر حرکت ائدیردی.
پالتارلرینی دگیشمیش افسرلرین باشچیلیق ائتدیگی بو باندلری تهران مطبوعاتی و
یسینا قویولموش وظیفه
تلری« آدلندیریردی .بو باندلرین قارش 
نپرس 
رادیوسو » ایران وط 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ۱57ورق . ۶۶ ، 5۹
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علرین دستهسی ایله بیرلیکده »غالب شاهنشاهی آرتشی«نی طنطنهلی
یئرلی مرتج 
تلریندان تمیزلمک ایدی .تبریزده و
یلماق اوچون آذربایجان دموکرا 
شکیلده قارش 
نلر باشلمیشدی۱۹۴۶ .
نین دیگر بؤیوک شهرلرینده سؤزون اصل معناسیندا تال 
آذربایجا 
)(۱۳۲5نجی ایلین آذرین  ۲۱ی تبریز چوخ آغیر وضعّیتده قارشیلدی .مّلی حکومتین
ینین بیرینجی ایل دؤنومونو کئچیرمک ممکن اولمادی .تبریزدهکی آمریکا کنسولو
یارانماس 
دسامبرین ۱۲سینده ) ۲۱آذر( وزارت خارجهیه یازدیغی راپورتدا شهردهکی وضعّیتی بئله
تصویرائدیردی» :دونن ،بیر ایل بیر گون بوندان قاباق یارادیلن دمکرات رژیمی بیر نئچه
ینین آرتماسینی گؤردوک و
ساعتده داغیلدی .کئچن آی عرضینده بو رژیمین ضعیفلیگ 
نلیک آرتدیقجا روح دوشگونلوگو ده آرتدی .چوخ آشکار ایدی کی ،خلق دؤیوشمک
گرگی 
ناورتا
ایستهمیر و لیدرلره آز دستک وئریرلر .و یا عمومّیتله دستک وئرمیرلر .دونن گو 
قالعاده وضعّیت اعلن ائدیلدی و ساعت  ۸ده حکومت نظامی باشلدی .آنجاق در حال
فو 
یسی سربازخانا
یلیک قبول ائدیلدی و بو تدبیرلر لغو ائدیلدی .گئجه یار 
سونرا تهرانا تابعچ 
سلری گلمگه باشلدی و سحره قدر دوام ائتدی .سحر آچیلدیقدا
محلهسیندن آتیشما س 
تلر دارماداغین ائدیلمیشدی .شهرین قاریشیقلیق اولدوغوندان خبردار
آرتیق دموکرا 
ائدیلمگه باخمایاراق ،فکرلشدیم کی خلق آراسیندا گؤرونمگیم و اونلرا تهلوکهسیزلیگین
قورونوب ساخلناجاغی حقده تسّلی وئرمگیم لزمدیر .بو مقامدا بریتانیالی همکاریمین
فکریله راضیلشمیرام .او دئییر کی ،بو بحران وضعّیتینده جماعتین گؤزونه
گلشدیم.
یییک .من کوچهلری گزهرک ،قالن سیویل و دینی لیدرلرله زن 
گؤرونمهمهل 
ماشینیمین قاباغینداکی آمریکا بایراغینی گؤرن خلق منی سئوینجله آلقیشلدی و »یاشا
نلر ایدی کی ،بیر نئچه گون قاباق منی
یله او انسا 
نلر عین 
آمریکا« دئیه باغیردی .بو انسا 
صلر
یلر .بیر چوخ سیویل شخ 
غضبله سوزهرک ،سانکی »بو آدام بورادا نه گزیر« دئییرد 
تلری اوولماقل مشغولدولر .آنجاق هله ده کیچیک
شلر و کئچمیش دموکرا 
سلحلنم 
اؤلچوده قاریشیقلیق حکم سورور .آرا ـ سیرا آتیشمالر دوام ائدیر ،لکن بونلرین هئچ بیر
ینین صدری
خصوصی مقصدی یوخدور .استاندارین بناسینا گئتدیم .اولرادا ایالت شوراس 
یدن باشقا هئچ کیم یوخ ایدی .او ،صداقتله چالیشیر و نظارتی الده ساخلماق
شبستر 
تلردان ان چوخ رغبت بسلهین اولموشدور و هله ده
ایستهییردی .او ،هر زمان دموکرا 
یسینی
نپرورلیک دویغولری ایله حرکت ائدیر .من سؤیلهدیم کی ،شّدتین قارش 
صرف وط 
آلماق اوچون بو غیرمعّین زماندا ،الیمدن گلن هئچ بیر کؤمکی اسیرگهمهیهجگم .او تشّکر
ائتدی و دئدی کی ،بوتون گئجهنی اوراد اولوب وحکومت گلیب چاتانا قدر اورادا قالجاق.
تلرین قرارگاهینا گئتدیم .اورادا آغیر سلحلنمیش بیر نئچه سربازدان باشقا
سونرا دموکرا 
یلر کی،
یلر .اونلر دئد 
قلرینی بیلمیرد 
هئچ کیم یوخ ایدی .اونلر دا نهیی و کیمی قورودو 
یریا ایچریدهدیر .آنجاق من ایچری گیرنده تصادفًا کمیتهنین عضولریندن بیری ایله
ب 
راستلشدیم کی ،اونون حادثهلردن او قدر ده چوخ معلوماتی یوخ ایدی .بو گونه قدر
تلریندن قالن
ینین کابینهسینده سون قرارسیزلیق ساع 
حاکمّیتین مرکزی اولن پیشهور 
۴۴۹

نلر و سیقارت
قلری ،بوش فنجا 
یسی ،سویولموش یومورتا قابی 
یگانه ایز چؤرهک قیرینت 
یلر کی
ینین هارادا اولدوغونو هئچ کیم بیلمیردی .منه دئد 
کلری ایدی .پیشهور 
کؤتو 
یریانین ماشینینا هجوم ائدیلیب و او ،شوروی مریضخاناسینا آپاریلیب .اونو گؤرمک اوچون
ب 
نلر
یلری برک ـ برک باغلنمیشدی و باییردا بیر زما 
اولرایا گئتدیم .مریضخانانین قاپ 
ینین ماشینینی دارماداغین ائدن غضبلی انسان
یسی اولن آدام 
تلرین ان خلق 
دموکرا 
یریا ارخه قاپیدان قاچمیشدیر .نهایت،
یلر کی ،ب 
ملر منه دئد 
ییغینی گؤزلهییردی .حکی 
للرینده چوخ آز تهلوکهسیزلیک قّوهلری قالمیشدیر و ایران
جاویدی گؤردوم .او دئدی کی ،ا 
ینین بو گون یا صاباح گلهجگینی گمان ائدیر .بو ،چوخ مأیوس ائدن خبر ایدی،
آرتش 
نلر شهره گلیب چاتمازسا ،گئجه چوخ پیس حادثهلر باش وئرهجگیندن
چونکی اگر قشو 
ناراحاتام .من گوجوم چاتانی ائتدیم .شهرده گزهرک ،خلق آراسیندا اونلرا تهلوکهسیزلیکدن
۱
ندان آسیلیدیر.
یلر ایسه زماندان و تهرا 
امین اولمالرینی سؤیلهیهجگم .قالن شئ 
دسامبرین  ۱۳ده ) ۲۲آذر( شهرده تالن تؤرهدن دستهلر شوروی مدرسهسینی
ینین
داغیتمیش ،شوروی مریضخاناسینا» ،ایرانسوترانس«ین قاراژینا ،تجارت نمایندهلر 
یلر .بو وضعّیتی دایاندیرماق اوچون آذربایجان استانداری جاوید
آنبارلرینا هجوم ائتمیشد 
آیین  ۱۳ده ) ۲۲آذر( حکومت فرماندهی ژنرال هاشمی ایله گؤروشمک اوچون تبریزین ۶۳
ینین تبریزده قالن
نآبادا گئتدی .آذربایجان دمکرات فرقهس 
کیلومترلیگیندهکی بستا 
رهبرلیگی گیزلی فّعالیته کئچمک مجبوریتینده قالدی .مرکزی کمیتهنین رهبرلری اولن
مآذر و داها  ۲5ـ  ۳۰نفر فرقه
ینین صدری میرقاسم چش 
یریا ،ولیی رادیو کمیتهس 
ب 
للرینا تبریزدهکی شوروی مریضخاناسیندا گیزلی سیغیناجاق وئریلدی .شهردهکی
فّعا 
ینین رهبرلیگی ایله وضعّیتی مذاکره ائدیب
یلری باش کنسول کراسن 
للو ق ایشچ 
کنسو 
یلر .بیرینجی
ییا گؤندرد 
فلرینی باک 
دسامبرین  ۱۴ده ) ۲۳آذر( سحر تئزدن اؤز تکلی 
یریا،
یلر کی ،گلهجکده دمکرات فرقهسینی ساخلماق اوچون ب 
واریانتدا اونلر تکلیف ائدیرد 
نین معلوم قراریندان
ینین قرارگاهینا گئدیب انجم 
ولیی ،ابراهیمی و دیگرلری ایران آرتش 
قلر چرچوواسیندا
قلرینی و ایران اساسی قانونونون وئردیگی حقو 
سونرا سلحی یئره قویدو 
تلرینا تأمینات
نلر .لکن بو حالدا اونلرین حیا 
قلرینی بیلدیرسی 
فّعالیته مشغول اولجا 
ییه قاچیریلماسینی
للوق اونلرین شورو 
یوخدور .اگر بو واریانت قبول ائدیلمهسه ،کنسو 
تکلیف ائدیردی .بونون ایسه چوخ چتین و ریسکلی اولدوغونو بیلدیریردی .میرجعفرباقروف
سفارتین تکلیفینه جواب اولراق قید ائتدی کی ،جنوبدا کیمسه فرقهیه رهبرلیک ائتمهسه،
نلر طرفیندن محو
فرقه داغیلجاقدیر .گیزلی ساخلنیلن لیدرلر ایسه گئج ـ تئز مزدلی آژا 
یدیر و فرقه لیدرلری چوخ
ییه قاچیریلمادا عین درجهده تهلوکهل 
کلر .شورو 
ائدیلهج 
صلر کیمی اؤلدورولرلر .بو حالدا قوی هامی بیلسین
آسانلیقل سرحدی پوزان نامعلوم شخ 
یلر و ایران حکومتی اونلرین حیاتی اوچون
ینین فرماندهلیگینه گئتد 
کی ،اونلر ایران آرتش 
 .ـ  Foreign Relations of the US, 1946, Volume VII, p. 5۶۱ 5۶۲ـ

۴5۰

1

فون فکرلشدیگیندن داها مرّکب
مسئولیت داشیییر ۱.لکن جنوبداکی حادثهلر باقرو 
اولدوغوندان ،اونون سونونجو تکلیفی قبول ائدیلمهدی.
ناورتا ایران تبریزه داخل اولدو .لکن تالن و ترورون
دسامبرین  ۱۴ده ) ۲۳آذر( گو 
یلر .کراسنی ایله
قارشیسی آلینمادی ،عکسینه ،ارتجاعچی دایرهلر داها دا آزغینلشد 
ینین
گؤروش زمانی ژنرال هاشمی وعد ائتدی کی ،تبریزدهکی شوروی ادارهلر 
یلر زمانی قایدا ـ
تهلوکهسیزلیگی تأمین ائدیلهجک .او علوه ائتدی کی ،یالنیز سئچک 
یدیر ،دیگر مسألهلر بارهده او ،هئچ بیر گؤستریش آلمامیشدیر.
قانونی قوروماغا صلحیتل 
یلر .اّولجهدن یارادیلمیش صحرائی
یلر شهرین صاحبی اولد 
لکن بونا باخمایاراق نظام 
محکمهسی ایشه باشلدی .اؤز غّدارلیغی ایله آد چیخارمیش سرهنگ زنگنه تبریزین نظامی
قلرینی تندیره آتیب
تلرین کؤرپه اوشا 
فرمانداری تعیین ائدیلدی .وقتی ایله اونون دموکرا 
لواش پیشیرتدیرمهسی هئچ کسین یادیندان چیخمامیشدی ۲.آرتیق تبریز حبس
دوشرگهسینی خاطرلدیردی .حبسخانالردا یئر یوخ ایدی .علوه حبسخانالر یارادیلماسی
تلری دسته ـ
نلری یئرلشدیرمک اوچون فّعال دموکرا 
یئترلی دگیلدی .یئنی حبس اولونا 
یلر صحرائی
یلر .مّلی قشونون یوزلرله افسری و سربازی ،فدائ 
دسته گوللـهلهییرد 
نلرین
یلر .بیر نئچه گون عرضینده گوللـهلهن 
ینین حکمی ایله اعدام ائدیلیرد 
محکمهلر 
سایی اوچ مینی کئچمیشدی .هر گون اونلرجا آدام حبسخانالردا آجیندان و سویوقدان
تلر بعضًا اؤزلری طلب
اؤلوردو .حبسخانالردا گؤرونمهمیش جزالرا معروض قالن دموکرا 
نلر .ایران تبریزه قوشونو گیرندن ایکی گون سونرا ایالت
یلر کی اونلری گوللـهلهسی 
ائدیرد 
یلر .همین
ینین صدری شبستری و استاندار جاویدی حبس ائدیب تهرانا گؤندرد 
انجمن 
ینین مرکزی
گون ،عین زماندا ،تبریز فرمانداری مهتاش وآذربایجان دموکرات فرقهس 
یالعمومی
ینین بناسینی دؤرد نفر فدائی ایله مدافعه ائتمیش آذربایجان مدع 
کمیتهس 
فریدون ابراهیمی ده حبس ائدیلدی .او ،سونونجو فشنگی قالنا قدر ووروشدو .استنطاق
زمانی اونون مغرورلوغی و دؤنمزلیگی افسانهیه چئوریلدی .نظامی فرماندهلیگین نمایندهسی
سلرین گؤستریشی ایله نه اوچون آداملری اعدام ائدیب؟«
یالعموم اولن زمان رو 
» مدع 
نین
نلر آذربایجا 
سوآلینی وئردیکده فریدون ابراهیمی بیلدیرمیشدی کی ،بوتون آسیل 
بلر .مّلی حکومت
دشمنی اولوب ،منیم مّلی حکومتیمین ارادهسی ایله محاکمه ائدیلی 
سلردان هئچ بیر گؤستریش آلمامیشام ،اؤز خلقیمین و مّلی
یاشاییب و یاشایاجاق .من رو 
حکومتیمین ارادهسینی یئرینه یئتیرمیشم ۳.همین گونلرده مراغایا گلمیش ایران
ینین اعدام کورسوسونده
ینین معاونی پیرنیا صحرائی محکمهسینده ژنرال کبیر 
توزیر 
نخس 
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ۱۱۲ورق  ۱5۹ـ . ۱۶۰
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ۱۶۰ورق . ۱۶
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۳ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ۱57ورق . ۱۶۱
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اؤزونو نئجه مغرور آپاردیغیندان حیرته دوشموشدو .او اؤزونه قارشی ایرهلی سورولموش
ندا دمکراتیک حرکاتی بوغماغا
ینین آذربایجا 
اتهاملری رد ائدهرک تهران ارتجاعس 
ینین آزادلیغی و
یؤنهلمیش سیاستینی افشا ائتمیشدی» :ایران ارتجاعسی آذربایجان خلق 
کلنمهسی اوچون مبارزه آپاران چوخلو وجدانلی آداملری اعدام ائدیر ،اؤلدورور ،لکن
چیچ 
کلر .منی ده آسین ،لکن
یئنی ـ یئنی آداملر میدانا چیخیب بو مبارزهنی دوام ائتدیرهج 
اونوتمایین کی ،من اؤز خلقیمین آزادلیغی نامینه چالیشمیشام و منیم مبارزهمی باشقاسی
دوام ائتدیرهجک .سیز قولدورلر بونونل هئچ شئیه نایل اولمایاجاقسینیز .اونسوز دا گئج ـ
تلرینیزه گؤره سیزدن انتقام
تئز آزادلیق ظفر چالجاق و آذربایجان خلقی قانلی جنای 
آلجاق ۱.تبریزین فردوسی مدرسهسینده دالدالنان فدائی دستهسی ایکی گون
قهرمانجاسینا دؤیوشموش ،گوللـهلری قورتاردیقدا دشمن الینه کئچمهمک اوچون اؤزلرینی
یلر .تاریخین یادگاری اولن ارک
مدرسهنین حیهتیندهکی قویویا آتیب محو ائتمیشد 
ینین شاهدی اولموشدور .قالنین باشیندا
ینین داها بیر قهرمانلیغ 
یلر 
قالسی تبریز فدائ 
مدافعه اولونان ِبئش نفر فدائی اوچ گون ایران سربازلرینا مقاومت گؤرستمیشدی .ژنرال
عظیمی و سرهنگ مرتضوی باشدا اولماقل مّلی قشونون تبریزده گوللـهلهنن  ۱۸افسرین
یدا حبس اولونان آذربایجان
نین آزادلیغی!« اولموشدو .خو 
سون سؤزو » یاشاسین آذربایجا 
ینین صدری احمدی اؤلومله اوز ـ اوزه دایانارکن
ینین ولیت کمیتهس 
دموکرات فرقهس 
نین نمایندهلرینه هئچ بیر سؤز دئمهیهجگم .اونلرین مردار
دئمیشدی» :من تهرا 
تلرینی بئله گؤرمک ایستهم یرم .منیم سؤزوم سیزه آیدیندیر .سون ایکی ایل عرضینده
صف 
ینین آزادلیغی یولوندا خیانتکارلرا قارشی مبارزه آپارمیشام .وقتیله سیز
من آذربایجان خلق 
یسی اولن آتامی اؤلدوردونوز .منی ده اؤلدورون،
جلدلر منیم ستارخان حرکاتی اشتراکچ 
ینین
للر 
سیزه یالواران دگیلم .یاددا ساخلیین ،وقت گلهجک کی ،سیز آذربایجان اوغو 
تؤکدویوز قانینا جواب وئرمهلی اولجاقسینیز« .رضائیهده اؤلوم آیاغیندا مبارزهدن امتناع
یلر .لکن او جواب وئردی کی ،جوان
ائدهجگی تقدیرده آزادوطنه یاخشی حیات وعد ائتد 
ینین گؤزو
بدا قلی صبحی خانم 
آغاجی اگه بیلرسینیز ،اّما قوجا آغاجی اگمک اولماز .میاندا 
تلریما دئیین کی ،اؤز خلقیمین
یسیندا اعدام ائدیلنده اوجادان دئدی» :دوس 
قارش 
نلر .او ،گلهجک
آزادلیغی یولوندا من اؤلومه مغرورجاسینا گئدیرم .منیم اوشاغیمی قوروسو 
یسیندا دایانان ،سونگویه توش اولن
مبارزه اوچون لزم اولجاق« ۲.اعدام کؤتوگونون قارش 
ینین سون نغمهسی مّلی سرود اولدو .اونلرین مغرورلوغونو،
للر 
آذربایجان اوغو 
قهرمانلیغینی ،دیانتینی ،دؤزومونو عکس ائتدیرهن یوزلرله فاکت سندلرده عکس اولونوب.
للرا تؤکولوب
کلر تونقا 
سلی 
ینین مّلی دیلده بوراخدیغی در 
آذربایجان مّلی حکومت 
یاندیریلدی .مدرسهلرده آذربایجان دیلینده تدریس قدغن ائدیلدی .آذربایجان دانشگاهی،
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ۱57ورق . ۱۱۴
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۲ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ۱57ورق  ۱۶۱ ،۱۱۴ـ . ۱۶۲
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ییه
مّلی تیاتر ،فیلرمونیا ،موزهلر باغلندی .مّلی حکومت دؤرونده ستارخانا ،خیابان 
قویولموش آبیدهلر داغیدیلدی .آذربایجان دیلینده مطبوعات قدغن ائدیلدی .فارس دیلینده
یلرین مّلت اولماماسی بارهده
یئنی نشره باشلیان آریا و تبریز روزنامهلری آذربایجانل 
یلر.
للر« گتیریرد 
»دلی 
دسامبرین  ۲۰سینده ) ۲۸آذر( ایران آرتشی آذربایجانی تام نظارتینه گؤتوردو .اشغال
رژیمی برقرار ائدیلدی .تهران غلبهنی قید ائدیردی .شاه بئله حساب ائدیردی کی،
بلری بونلردیر ۱ :ـ تبریزین
ینین باشلیجا سب 
ینین غفلتًا داغیلماس 
آذربایجان حرکت 
ینین روح
ینین گؤزلهنیلمز شکیلده ضعیف اولماسی؛  ۲ـ ایران آرتش 
نظامی تشکیلتلنماس 
یلیغی؛  ۳ـ داها مهم اولنی ایسه ،مسألهیه دخلی اولن بوتون
کلیگی و قرارل 
یوکس 
مجه
نین حاکمّیتینی محک 
فلرین )شوروی ،ایران و آذربایجان( آمریکانین ایرا 
طر 
ینین آذربایجانا قشون
ینین تهران حکومت 
کلهدیگیندن امین اولمالری .شوروی سفیر 
دست 
ینین لقید قالمایاجاغی
یسینی آلماق جهدلرینه و اونون شورو 
ینین قارش 
گؤندرمهس 
تلرا باخمایاراق ،ایندی هامی بیلمک ایستهییرکی،
حّقینده شاها و قواما وئردیگی بیانا 
تلی درجهده ماّدی کؤمک گؤرسهده بیلمهدی .شاه
ییه شوروی آذربایجانا اهمّی 
گؤرهسن ،ن 
یلر بونون ایضاحینی اوندا گؤرورلر کی ،نهایت شوروی امین
دا داخل اولماقل بوتون ایرانل 
اولدو کی ،آمریکا قره ـ قورخو گلمیر و تجاوز تهدیدی ایله قارشیلنان هر هانسی سازمان
نداکی غلبهدن سونرا ایران کابینهسیندن و باشقا رسمی
کلهییر .آذربایجا 
ملل عضوونو دست 
ل وزیر جنگ ،وزیرمالیه ،مّلی
نداکی آمریکا سفارتینه خیلی آدام گلدی .مث ً
علردن تهرا 
موض 
یلری .اونلر» ،آذربایجانی ایرانا گئری
بانک ین رئیسی ،کئچمیش مجلسین صدری و آیر 
یلر .دسامبرین  ۱۶سیندا )۲5
قلرینی بیلدیرد 
تدار اولدو 
وئردیگی« اوچون آمریکایا مّن 
ینین بؤیوک اولدوغونو سؤیلهدی.
آذر( غیر رسمی بیر ییغینجاقدا شاه آمریکا کؤمک 
ینین »استالینقراد غلبهسی« و
نداکی غلبهدن غرب دمکراسیاس 
باشقالری ایسه ،آذربایجا 
» بوتون دنیاداکی پروسهلرین شوروی تجاوزونه قارشی دؤنوش مقامی« کیمی بحث
۱
ائدیرلر.
نداکی حادثهلر بارهده
ینین  ۲۳ده ) ۲دی( آمریکا سفیری آلئن آذربایجا 
دسامبر آی 
اؤزونون گنیش راپورتونی وزیر خارجه بیرنسه گؤندردی .اورادا دئییلیردی» :شوروی
نین مسکوداکی سفیری واسطهسیله دواملی اولراق جهد
حکومتی بورداکی سفیری و ایرا 
یسینی
ینین قارش 
ینین آذربایجانا قشون گؤندریلمهس 
گؤرسهدیردی کی ،ایران حکومت 
ینین آذربایجانا داها چوخ
آلسین .شاه و قوام بونون صمیمی اولدوغونو دوشونور و شورو 
ینین ایلکین جنگی نقشهسی
بله ایران حکومت 
یلر .بو سب 
یاردیم ائدهجگینی گمان ائدیرد 
میانانین اشغالی ایله محدودلشیردی .اگر بونا نایل اولونسا ایدی ،حکومت بیر آز گؤزلهمکله
ینین غفلتًا چؤکوشی قوام اوچون اولدوغو قدر ،شاه و هر
نقشه چکهجک ایدی .تبریز حرکات 
ینین تبریزدهکی طرفدارلرینا داها چوخ یاردیم
کس اوچون گؤزلهنیلمز اولدو .شورو 
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للر گؤرسهدیر کی ،عمومیتله
ینین سببینی بورادان تحلیل ائتمک چتیندیر .دلی 
ائتمهمهلر 
ینین
شوروی آذربایجان مسألهسی ایله اّولدن بری چوخ پیس مشغول اولموشدو .شورو 
کئچن ایل عرضینده آذربایجانا وئردیگی دستک ،دستکدن داها چوخ آلِوئره بنزهییردی.
للر اوچون چوخ یوکسک
یلرا تاخیل و باشقا ما 
بیزیم قیدلریمیزه اساسًا ،شوروی آذربایجانل 
قیمت قویموشدولر .اونلرا سادهجه اوتوماتیک قورغولر ،سلح سورسات و یونگول آوادانلیق
وئریلمیشدی ،هئچ بیر آغیر سلح وئریلمهمیشدی .تبریزدهکی شوروی باش کنسولو بو
یلیک عوضینه ،اونلر اوزهرینده اؤز نظارتینی نمایش ائتدیریر و بونونل
رژیمه بلدچ 
نلرینده خلقین توپلدیغی رغبت و اعتمادینی
ینین ایلک گو 
ینین رژیم 
پیشهور 
نلری ایالته گیرهرکن خلق اؤزو
یدیر کی ،ایران حکومت قشو 
سارسیدیردی .بونون نتیجهس 
بو رژیمی چئویردی .قافقازدان آذربایجانا گؤندریلن خیلی شخصدن سادهجه ایکیسی ـ
پیشهوری و غلم یحیی چوخ قابلّیتلی چیخدی .بوراداکی شوروی سفیری و اونون
یلر و اونا شخصًا
کلری قوامین پسیکولوژیاسینی دوزگون قیمتلندیرمهد 
مسکوداکی بؤیو 
یلر .قوام مسألهنی یادداشت ایله شورای امنّیته
کله اؤز حّدلرینی آشد 
هده قورخو گلم 
ینین هده قورخوسو اونو
بیلدیریلمهسیندن گئری چکیلهجک ایدی ،آنجاق شورو 
نین شورای امنّیته یادداشت گؤندرمگه حقوقو
غضبلندیردی .بونا گؤره ده آمریکانین ایرا 
تلشمهدن ،درحال بونو ائتدی.
اولدوغونو بیلدیرمهسیندن سونرا او ،اؤز کابینهسی ایله مصلح 
صهلری گؤندره
کلمک اوچون قشون ح ّ
ینین آذربایجانی دست 
بئله ملحظهلر وار کی ،شورو 
ینین داخلی
ینین سرعتله داغیلماسی ،شورو 
ینین سببی آذربایجان رژیم 
بیلمهمهس 
وضعّیتله علقهدار دوشونجهلری ،اونون اوروپا ایله داها گنیش خارجی سیاست مسألهلرینی
ینین تضییق ائدهجگیندن قورخماسی
تدن و دنیا اجتماعی فکر 
دوشونمهسی ،شورای امنّی 
ینین ترکیبی اول بیلر .عمومی تصورات ایسه
تلریندان هر هانسی بیری و یا بیر نئچهس 
فاک 
۱
بو دور کی ،شورای امنّیت ایرانی اشغال اولونماقدان قورودو«.
نکیندن
نی 
تله باغلی فکری آلئ 
نداکی مغلوبی 
تین آذربایجا 
یدهکی سفیر اسمی 
شورو 
بیرقدر فرقلی ایدی .دسامبرین  ۲7سینده ) ۶دی( او ،وزارت خارجهیه یازدیغی مکتوبدا اؤز
ینین سببی
ینین یاتیریلماس 
نقطهی نطرینی بئله ایضاح ائدیردی» :آذربایجان عصیان 
ینین قوام حکومتی ایله نفت راضیلشماسی خاطرینه آذربایجانی ترک ائتمهسی اول
شورو 
ندا
ینین آذربایجا 
بیلر .آنجاق بیز شاهین و قوامین دئدیگی کیمی ،داها چوخ شورو 
قسیز یخهلندیگینه و اؤز اویونجاق رژیمینه آچیقجا دستک وئرمهمگی قرارا آلدیغینا
حاضرلی 
اینانیریق .بوراداکی بریتانیا وزیری کونسئلور دا بئله فکرلشیر کی ،تبریزین چؤکوشو مسکو ـ
ینین نتیجهسی دگیل .تبریزین سقوطونا سبب اولن اساس فاکتور بو ایدی
تهران آلِوئر 
کی ،تهران اؤزونه جرأت توپلدیغی و طلبینی سازمان ملل ده سسلندیردیگی بیر وقتده،
غفلتًا تبریزه میدان اوخویاراق تسلیم اولماسینی ایستهدی .شوروی آذربایجانی آچیقجا
ییا گؤرستمک عوضینه ،بو ایشی
کلهیهرک بو ایشین ایچینده اولدوغونو هام 
دست 
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ینین عهدهسینه بوراخدی .اگر تبریز قرارلی شکیلده مقاومت
آذربایجانلی همکارلر 
تسه ایدی ،شوروی هئچ اولماسا بؤیوک بیر تبلیغات مبارزهسی واسطهسیله اونون
گؤرس 
نداکی شوروی نظامی و
کؤمکینه گله بیلردی .بیزیم اوچون ان گؤزلهنیلمز مقام آذربایجا 
یدیر .چوخ تعجبلی دور
فلیگ 
ینین اؤرت ـ باسدیر ائدیلمیش داخلی ضعی 
سیاسی مکانیزم 
یلریندان عبارت و ایران آرتشینه مقاومت
تده شوروی آذربایجانل 
کی ،شوروی بو ایال 
بلری ضعیف
ینین بو اوغورسوزلوغونون سب 
گؤرسهدهجک قشون تشکیل ائتمهیب .شورو 
تشکیلتلنماق و حّدیندن چوخ اؤزونه گووهنمکله باغلی اول بیلر .اؤز منافعینی قوروماق
اوچون آذربایجان داخلینده ارخهلنا بیلهجگی بیر واسطهیه صاحب اولمادیغی تقدیرده،
ینین یگانه آلترناتیوی قوشونو بو ایالته گئری گتیرهرهرک نظارتی یئنیدن اله آلماق
شورو 
اولردی .اگر مسأله یالنیز شوروی ایله ایران آراسیندا اولسایدی ،ایندی شوروی قوشونو
یدیر کی ،شوروی
ینین نتیجهس 
ندا اولردی .قوامین سازمان ملله مراجعهس 
چوخدان زنجا 
سازمان ملل و بو ایشله فّعال شکیلده ماراقلنان آمریکا ایله قارشی دورمادان چکیلدی.
ینین محض بو دوشونجهلر اولدوغو فرض
بلر 
ینین سب 
نین سکوت ایچینده اولماس 
کرملی 
بلره گؤره ،شوروی آمریکا ایله
ائدیلیر .حال حاضردا بیر چوخ داخلی و خارجی سب 
لین
ینین اودوزولماسی سازمان مل 
یدورما وضعّیتینه گلمک ایستهمیر .آذربایجان کارت 
قارش 
یدیر.آنجاق کرملین بو
ییه قارشی اوغورلو بیر سیاستین نتیجهس 
بؤیوک غلبهسی و شورو 
یدیر .او ،یالنیز نفت امتیازی اوغروندا
آلچالدیجی حادثهنی اونودوجاغی دوشونولمهمهل 
۱
ندا سیاسی و استراتژی تسلط اوغروندا دا اؤز مانورلرینی دوام ائتدیرهجک«.
دگیل ،ایرا 
ینین سونوندا ) ۱۰دی (۱۳۲5
بئلهلیکله ،شورای امنّیت  ۱۹۴۶نجی ایلین دسامبر آی 
ینین باش کاتیبه گؤندردیگی  5دسامبر  ۱۹۴۶نجی)۱۴
نداکی سفیر 
نین واشینقتو 
ایرا 
آذر  (۱۳۲5ایل تاریخلی مکتوبل )سند  (c/۲۰۴آذربایجان ایالتینده موجود وضعّیتله
ل« ائتدیگی
لین »ح ّ
علقهدار مسألهیه یئکون ووردو ۲.آذربایجان مسألهسی سازمان مل 
نلرده »یاشاسین شورای امنّیت« آدلی گنیش
ایلک مسأله کیمی تاریخه دوشدو .همین گو 
مقاله درج ائتمیش تایم مجلهسی گؤرسهدیردی کی ،کئچمیشین زمینهسینده اؤتن
لین ایلک قهرمانی
باهارداکی قهرمانجاسینا مبارزهسینه گؤره سفیر حسین علء سازمان مل 
۳
کیمی گؤرونوردو.
نین اشغالینی باشا
دسامبرین  ۲۰سینده ) ۲۹آذر( ایران آرتشی آذربایجا 
چاتدیردیقدان ،مینلرله آدام خفقانا توتولدوقدان ،گوللـهلندیکدن و شوروی سرحدلرینه
نداکی سفیر آلئنه یازیردی:
سیغیندیقدان سونرا آمریکا وزیر خارجهسی بیرنس تهرا 
ندا حاکمّیتینی برپا ائتمگه قادر اولدوقدان سونرا ،امید
» ایندی ایران حکومتی آذربایجا 
ائدیرم کی ،قوام بو حکومتین خلقینه قارشی باریشیقچی موضع توتاجاق و بوراداکی
یلرا و کردلره قارشی اختناق گتیرن اؤلچولر گؤتورمکدن
سلرا ،آذربایجانل 
رو 
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ینین و مسألهنی بیر نئچه گناهکار
چکینهجکدیر .اینانیریق کی ،بیر عفو عمومی وئریلمهس 
ینین دنیا اجتماعی
لیدری محکمه پروسهسینده جزالندیرماسی ایله محدودلشدیریلماس 
نین مرتجع اولدوغو حقدهکی
ینین ایرا 
فکری اوزهرینده تأثیری پیس اولماز و شورو 
سین توصیهلرینی قبول ائدن
اّدعالرینا یاخشی بیر جواب اولر« ۱.لکن هر مسألهده بیرن 
نین
یلر .آذربایجا 
ل ائتد 
کلری کیمی ح ّ
احمدقوام و محمدرضاشاه بو مسألهنی اؤز بیلدی 
اشغالیندان آز سونرا تبریزه نظامی فرماندار تعیین ائدیلن سرهنگ باتمانقلیج اعلن ائتدی
نلرین
نلرین و مدال گزدیر 
نلرین ،اونون فرقهسینده اول 
کی ،بیز پیشهورینی آلقیشلیا 
ینین هئچ نه ایله محدودلشدیریلمایان
نلر 
یسینی محوائدهجهییک ۲.حاکمّیت اورقا 
هام 
ینین
تده  7۶۰آدام صحرائی محکمهلر 
تلری نتیجهسینده قیسا مّد 
جزا و ترور عملیا 
نپرورلری« طرفیندن
نلرله آدام ژاندارم و »ایران وط 
حکمی ایله اعدام ائدیلدی ،می 
محکمهسیز قتله یئتیریلدی) .بیر معلوماتدا یالنیز بیر نئچه گون عرضینده اونلرین
نلردن  ۳۲۰۰نفری
ینین  ۳۰۲۲نفراولدوغونو گؤرسهدیر ـ ج.حسنلی( .حبس ائدیل 
سای 
نین دیگر حبسخانالرینا گؤندریلدی ۸۰۰۰ ،آدام
نلری ایرا 
ندا ساخلندی ،قال 
آذربایجا 
۳
یلر.
نین جنوبونا سورگون ائدیلدی کی ،بونلر دا آجلیق و سوسوزلوقدان محواولد 
ایرا 
فون جّدی تأکیدی
نلرین طالعی ده آغریلی اولدو .میرجعفرباقرو 
ییه سیغینا 
شورو 
تلرا و اونلرین عایلهسینه سیغیناجاق وئرمک اوچون مسکو
ایله سرحده توپلنمیش دموکرا 
ینین
دسامبرین  ۱۲سینده ) ۲۱آذر( جلفا ،خداآفرین ،بیلهسوار و آستارا سرحد منطقهلر 
آچیلماسینا اجازه وئردی .ایکی گون عرضینده  5۲۹5نفر آدام سرحدی کئچدی .آیین ۱۴
نیندان کئچمیش
ده ) ۲۳آذر( باکی رهبرلیگی بولقانینه مراجعه ائتدی کی ،ایران آذربایجا 
صلری بیر هفتهلیک ضروری ارزاقل تأمین ائتمک اوچون  ۲۰۰۰کیلوقرام پنیر۱۲5۰ ،
شخ 
کیلوقرام قند 5۲5۰ ،کیلوقرام ات 7۰۰ ،کیلوقرام یاغ ۱75۰ ،کیلوقرام یارما۸75۰ ،
کیلوقرام ترهبار ۳5۰ ،کیلوقرام بامادور روّبی بوراخیلماسینا اجازه وئریلسین .شوروی وزیرلر
ینین سرانجامی ایله ارزاق ذخیرهلری وزیری مازوتینه تاپشیریق وئریلدی کی،
شوراس 
للری
یسینه دولت ذخیرهلریندان یوخاریدا گؤرسهدیلن ارزاق محصو 
آذربایجان شورو 
۴
بوراخیلسین.
دسامبرین ۱۹ی ) ۲۸آذر( ساعت  ۱7ده سرحد خدمتینه گؤستریش وئریلدی کی،
نلر گئری قایتاریلسین ،امره
ییه گلمک ایستهی 
بوراخیلیش منطقهلری باغلنسین ،شورو 
نلر .دسامبرین ۱۲
تابع اولماییب کئچنلر ایسه سرحد پوزوجولری کیمی حبس ائدیلسی 
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تل را گؤره ۱۱۲۳ ،نفر جلفا
دن  ۱۹نا )آذرین  ۲۱دن  ۲۸نه( قدر وئریلن اپراتیو معلوما 
سرحد منطقهسیندن ۲۹۲ ،نفر خداآفرین 5۳۸ ،نفر بیلهسوار ۳۸۳۱ ،نفر آستارا سرحد
یلیکده  57۸۴نفر آذربایجان دمکراتیک حرکاتیندا اشتراک ائتمیش
منطقهسیندن ،عموم 
نینا
یلر و دیگرلری شوروی آذربایجا 
یسی ،مّلی قشون افسری ،فدائ 
فرقه ایشچ 
یسی ۹۱ ،نفری معلم ،حکیم ،یازیچی۱۹۶ ،
کئچمیشدی .اونلرین  ۹5نفری فرقه ایشچ 
یسی و
نفری ژنرال و افسر ۶7۸ ،نفری سرباز ۱۰57 ،نفری فدائی ۱۳۴ ،نفری پلیس ایشچ 
نلری یئربه یئر
یسی گل 
يلر ایدی .پیشهوری باشدا اولماقل  ۱۲نفر رهبر فرقه ایشچ 
آیر 
کلیک ائتمک و
عسیز بوراخیلماسینا کم 
ائتمک ،سرحد منطقهسیندن آداملری مان 
» پچئلو« رادیوسونون ایشینی تشکیل ائتمک اوچون موقتی اولراق نخجوان دا قالدی.
نلردن  ۲۰۸۲تفنگ ۱۳7 ،آفتامات ۳۸۶ ،توپانجا ۱۱۱ ،مسلسل ۳۲۰ ،ال
سرحدی کئچ 
۱
قومباراسی ۲5 ،یوک ماشینی ۳۰ ،مینیک ماشینی 5 ،اتوبوش وسایره مصادره ائدیلدی.
صهسی ده
تلرین معّین ح ّ
نلره باخمایاراق ،آز سونرا ساغ قالمیش دموکرا 
لکن بوتون قدغ 
صلر
یسیندن بعضی تانینمیش شخ 
ییه کئچه بیلدی .بونلرین ایچر 
للرل شورو 
مختل ف یو 
ییه قاچیریلدی ۱۹۴7 .نجی ایلین
نلر واسطهسیله شورو 
للوق و دیگر اورقا 
شوروی کنسو 
نلرین سایی  ۶۳۱۸نفره
ییه کئچ 
 5ژانویه ) ۱۳۲5نجی ایل  ۱5دی(سینده شورو 
یلیکده جنوبلی مهاجرلرین سایی  ۹۰۲۲نفر
چاتمیشدی ۱۹5۴ .نجی ) (۱۳۳۳ایلده عموم 
نلر 5۸۰ ،عایله و  ۳۲5۱نفر عایله
ایدی کی ،بونلردان دا  577۱نفری تک کیشی و قادی 
قلر ایدی .جنوبی
عضولری ،او جملهدن  ۱۶7۰نفری اون آلتی یاشینا قدر اولن اوشا 
للریندن
نلردان  ۱۰۹7نفری  ۱۹۴7نجی ایلین اّو 
یده سیغیناجاق آل 
ندان شورو 
آذربایجا 
) ۱۳۲5نجی ایلین دی آییندان( باشلیاراق آذربایجان شوروی دولت تهلوکهسیزلیگی
نلری طرفیندن حبس ائدیلمیشدی.
اورقا 
ینین
فون گؤستریشی ایله جنوبی آذربایجان دمکراتیک حرکات 
میرجعفرباقرو 
ییه مهاجرت ائتمیش لیدرلری سیدجعفر پیشهوری ،غلم یحیی ،آذربایجان مّلی
شورو 
قشونونون باش قرارگاه رئیسی ژنرال پناهیان ،لشکر فرماندهی ژنرال میلنیان ،کئچمیش
مالّیه وزیری الهامی ،ژنرال کاویان ،گیزلی پلیس رئیسی پناهی» ،آذربایجان«
ینین رئیسی جهانشاهلو ،نقلّیات
ینین سردبیری خشکنابی ،آذربایجان دانشگاه 
روزنامهس 
نالعابدین قیامی ،تانینمیش آذربایجان
ضاللهزاده ،زی 
ینین صدری فی 
شلری سندیکاس 
ای 
شاعرلری علی توده ،ژاله ،مدینه گلگون ،حکیمه بلوری ،چاووشی و دیگرلری موّقتی اولراق
نداکی حکومت باغلریندا ،قالن اهالی ایسه علی بایراملی ،شاماخی ،آغدام ،گنجه،
مردکا 
تدا یئرلشدیریلدی.
لنکران ،بیلهسوار ،مینگهچئویر ،یالما و خودا 
نلر حّقینده استالینه گنیش
شوئر 
دسامبرین  ۲۰سینده ) ۲۹آذر( میرجعفرباقروف با 
گزارش گؤندردی .معلوماتین سونوندا او تکلیف ائدیردی کی:
تلر مرکزی دولت آرشیوی ،فوند ،۱
بلر و اجتماعی حرکا 
 ۱ـ آذربایجان رسپوبلیکاسی سیاسی حز 
سیاهه  ،۸۹اشاره  ۱5۶ورق . ۲
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یسینده گلهجکده سیاسی و تشکیلتی ایش آپارماق اوچون
 ۱ـ ایران آذربایجانی اراض 
دموکرات فرقهسی رهبر هیأتیندن عبارت قروپ یارادیلسین .بو مقصدله »پچئلو«
ینین
ینین،آذربایجان دموکرات فرقهس 
رادیوسوندان استفاده ائدیلسین ،آذربایجان ژورنال 
ینین نشری دوام ائتدیریلسین.
ینین اورقانی اولن آذربایجان روزنامهس 
مرکزی کمیتهس 
تلرینه اجازه وئریلسین کی ،ایران آذربایجانی
آذربایجان ژورنال و روزنامهسی یازیچی هیأ 
نلر.
اهالیسی آراسیندا یایماق اوچون ورقهلر نشر ائتسی 
شلری دوام ائتدیرمک مقصدیله کادر حاضرلماق اوچون
نیندا ای 
 ۲ـ ایران آذربایجا 
یلریندن  ۳۰نفر سئچیلسین وآذربایجان
ینین سینانمیش ایشچ 
آذربایجان دموکرات فرقهس 
للیک حزب مکتبینه گؤندریلسین.
ینین مرکزی کمیتهسی یانیندا ایکی ای 
دموکرات فرقهس 
صهسی تحصیل آلماق اوچون خصوصی قروپ کیمی
 ۳ـ ژنرال و افسرلرین بیر ح ّ
بلره گؤندریلسین.
حربی آکادمی و حربی مکت 
بلرینده تحصیل آلن آذربایجانلی
 ۴ـ باکی پیادا و گنجه ]کیروآباد[ طّیاره مکت 
نلرین شوروی قشونون دا خدمتینه
شاگردلرین شوروی تبعهلیگینی قبول ائتمک ایستهی 
اجازه وئریلسین.
نلرینه گؤندریلسین.
یده قالماق ایستهمهین کرد شاگردلر اؤز وط 
 5ـ شورو 
یلر واونلرین
یلر ،خدمتچ 
یلری ،فعلهلر ،کندل 
یلر ،پلیس ایشچ 
 ۶ـ سربازلر ،فدائ 
یلرینده و سووخوزلریندا ایشچی قّوهسی
ینین یئنی تیکینت 
عایله عضولریندن جمهور 
کیمی استفاده ائدیلسین.
قل
یلری نظارت آلتیندا ساخلنیلما 
یلر و فرقه ایشچ 
ملر ،یازیچ 
ملر ،حکی 
 7ـ معل 
مختلف یئرلرده یئرلشدیریلسین.
شلری
نلره اجازه وئریلمهسین ،اونلر تجرید ائدیلسین ،ای 
 ۸ـ ایرانا قئییتماق ایستهی 
نلر کیمی سندلشدیریلسین.
دولت سرحدلرینی پوزا 
شلر وزیرلیگینه وئریلسین.
 ۹ـ آلینمیش سلح و سورسات شوروی داخلی ای 
نلرین یئرلشدیگی
نیندان گل 
تلر ایران آذربایجا 
نلری و آ 
 ۱۰ـ یوک ماشی 
بلرینه قایتاریلسین.
نلری و مال قارا صاح 
سووخوزلرا وئریلسین ،مینیک ماشی 
یلری و اونلرین
ینین رهبر ایشچ 
 ۱۱ـ  ۸7نفردن عبارت آذربایجان دموکرات فرقهس 
للری سوّیهسینده بیرینجی درجهلی لیتئر ]قیمتی
ینین شوروی حزبی فّعا 
عایله عضولر 
آزالمیش بیلیت[ تجهیزاتینا اجازه وئریلسین.
ل ائدیلنه قدر خصوصی سیاههلرله اولن
نلرین مسألهسی آخراجان ح ّ
 ۱۲ـ گل 
تجهیزات نورمالری نظارتده ساخلنسین.
نلرین ضروری یئمک
 ۱۳ـ آذربایجان شوروی وزیرلر هیأتینه اجازه وئریلسین کی ،گل 
جلرینی جمهوری بودجهسیندن آییرسین و شوروی وزیرلر شوراسینا گزارش
و ساخلنما خر 
۱

ینین یانیندا
 Пчело - ۱روس دیلینده آری یا زنبور دئمکدیر .بوردا یئری دنیا فرستندهلر تشکیلت 
ثبت اولمامیش رادیویا وئریلمیش رمزی آد.
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تقدیم ائدیلسین.
یلیق وئرمهدی .او ،باقروفا تلقرام ووردو کی۱ ،
یسینه استالین راض 
فلردن ایک 
بو تکلی 
نلر ۱ :ـ گلهجکده خصوصی اجازه
فلر آشاغیداکی یازیلیشدا وئریلسی 
جی و  ۱۰نجو تکلی 
شلری بوراخماغا و آذربایجان
یسیندن رادیو وئرلی 
اولنا قدر سیاسی مهاجرلره شوروی اراض 
نیندا یاییلماسینا اجازه وئریلمهسین.
ینین نشرائدیلیب ایران آذربایجا 
ژورنالی و روزنامهس 
کلری بوتون یوک و مینیک
نیندان سیاسی مهاجرلرین گتیردی 
 ۱۰ـ ایران آذربایجا 
۱
سلر ایران سرحد خدمتی واسطهسی ایله ایران حکومتینه وئریلسین.
نلری ،اتوبو 
ماشی 
فلر شوروی رهبرلیگی طرفیندن قبول ائدیلدی.
دیگر بوتون تکلی 
للیک سیاسی پروسهلرین فاجعهلی سونلوغو بئله اولدو.
نداکی بیر ای 
جنوبی آذربایجا 
ییا
نینداکی حادثهلر حّقینده« مسکو و باک 
للوغو ایران آذربایجا 
تبریزدهکی شوروی کنسو 
ینین
گؤندردیگی گنیش آراییشدا قید ائدیلیردی کی ،آذربایجان دمکراتیک حرکات 
تده گوجلو
ینین نفوذونو و تصویرینی اوزون مّد 
ندا شورو 
دارماداغین ائدیلمهسی بوتون ایرا 
شکیلده سارسیتدی ۲.آذربایجان دمکراتیک حرکاتی مغلوب اولدوقدان سونرا شوروی
یسیندا بیر
سلرین گؤزو قارش 
نلری معلومات وئریردی کی ،سرباز و پلی 
جاسوسلوق اورقا 
تلرین بوینوندان آساراق ،تبریزده
نین عکسینی ای 
ینین رهبری استالی 
صلر شورو 
قروپ شخ 
۳
ینین چوخ توپلندیغی واغزال خیابانیندا گزدیریرلر .کیمین طرفیندن ائدیلمهسیندن
اهال 
للر
ینین طالعینده فاجعهلی رول اوینامیش »ائ 
تلر 
آسیلی اولمایاراق ،بو ،آذربایجان دموکرا 
آتاسی«ندان زمانین معنوی انتقامی ایدی ...
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