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 گزارش همایش 

ها و امدهای آن در تااریخ معاصار ایاران موضاور بررسایجنگ جهانی دوم و پی  

ها موضور و موقعیات آرربایجاان از گفتگوهای متعددی بوده است. در این بررسی

ابعااد  وای برخوردار بوده که ابعاد آن از مساالل داخلای فراتار رفتاه اهمیت ویژه

ی جاایجهانی به خود گرفته است، تا جایی کاه برخای از محققاان، آرربایجاان را 

اند که نقطه شرور جنگ سرد شده است. جناگ جهاانی دوم بارای ایاران دانسته

توان به اشغال ایران توسط متفقین و پیامدهای مختلفی داشت که از آن جمله می

رخ از ارتش سا تغییرِ پادشاه ایران اشاره کرد که البته این تمام ماجرا نبود. امتنار

معاصر ایاران  تری شد که در تاریخدث مهمساز حواخروج از مناطق اشغالی زمینه

 ناام گرفتاه اسات. پیادایش ایان بحاران ارتباا « کردساتانغالله آرربایجان و »

های استالین در ایران داشت که مهمترین آن امتیااز مستقیمی با منافع و خواسته

نفت شمال بود. ظهاور فرقاه دماوکرات و ساضس اضامحالل آن تبعاات مختلا  

رغام اهمیات آن تااکنون رهنگی و اقتصادی داشت کاه علایسیاسی، اجتماعی، ف

 بیشتر ابعاد جهانی آن مورد بررسی قرار گرفته است.

هفتادمین سالگرد آغاز این بحران، فرصتی مناسب بود تا به بهاناه  1394آررماه   

آن پیامدها جنگ جهانی دوم در آرربایجان مورد بررسی علمی قرار گیرد. از ایان 

هاای خاود مقادمات در اداماه فعالیت« خ و فرهناگ دیاار کهانمؤسسه تاری»رو 

را باا « همایش ملی جناگ جهاانی دوم و پیامادهای آن در آرربایجاان»برگزاری 

همکاری و مشارکت مؤسسات فرهنگای و پژوهشای فاراهم نماود. برگازاری ایان 

همایشِ ملای باا هادب تبیاین ابعااد پیامادهای اشاغال آرربایجاان و راهنماایی 



 

به سوی زوایای نامشهود آن، و همچنین نقد علمایِ ادعاهاای بقایاای  پژوهشگران

گیارد. از ساوی فرقه دموکرات و حزب توده براساس مستندات تاریخی صورت می

 دیگر این موضور از منظر تجربیات تاریخی هم اهمیت بسیاری است.

سر رای سفراخوان همایش با استقبال شایستة اساتید و اعضای علمی دانشگاهها   

رغم زماان انادد دریافات دکیاده مقاا ت، و محققان مواجه گردید و علی کشور

همایش ارساال گردیاد. در مهلات  بیش از پنجاه دکیده مقاله علمی به دبیرخانه

سی مقرر دهل عنوان اصل مقاله هم به دبیرخانه همایش واصل شد که پس از برر

سااعدت و مشاارکت در کمیته علمی همایش در مجموعه مقاا ت هماایش باا م

 مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایرانِ دانشگاه تبریز منتشر خواهد گردید.

های آتی خود در نظر دارد در موضوعات: رسامیت این مؤسسة فرهنگی در برنامه 

جهاانی اول و آرربایجاان،  تشیع در ایران توساط شااه اساماعیل صافوی، جناگ

ها و شساتنر آرربایجان شدن نفت دبزرگداشت شیخ محمد خیابانی و نهضت ملی

  برگزار نماید. را با همکاری مراکز علمی دیگر  های علمیهمایش

 

 تقدیر و تشکر 

تر برگازار عزیزانی که با همراهی خود در هرداه باشاکوه دانم ازوظیفه خود می

شدن این نشست نقش مهمی داشتند: ریاست محترم ساازمان اساناد و کتابخاناه 

محتارم و  ، ریاساتدکترر صرالحی امیرری آقای ملی جمهوری اسالمی جناب

، مادیر محتارم مؤسساه دکتر پورمحمردی فرهیخته دانشگاه تبریز جناب آقای

دریا  مسااعدت بیاز ، همچناین دکتر پرغرو تاریخ و فرهنگ ایران جناب آقای

وسساه مطالعاات تااریخ معاصار مدیر محترم م دکتر موسی حقانیجناب آقای 

مدیر محتارم مؤسساه  مهندس سید مسعود پیمان دبزرگواری  ارزشمن ایران ،

دکترر منورور  ارزشمند جناب آقاای و قدردانی کنم. همراهیمهد آزادی تشکر 

کمیسایون امنیات ملای و سیاسات خاارجی مجلاس شاورای  عضاوپور حقیقت



 

 ، مدیرجناب آقای غالمرضا عزیزیپژوهشکده اسناد  مدیرهمچنین از  اسالمی،

، و کفراشجمشید دکتر  قایآالمللی آران جناب  رهنگی بینسه فمحترم  موس

مدیر محترم انتشارات  ،حسینی تقی آباد قایآجناب بنیاد مطالعات قفقاز مدیر 

، آقرای دشرتیو همکاران محتارم باه ویاژه  آقای روحیدانشگاه تبریز جناب 

 آقایان حامد یامی، علی کاوه، امیر نیکبخت، نادر خبرازی دولرت آبراد و

گان ارجمندی که با نگارش و ارسال دکیده مقا ت علمی خود محققان و فرهیخت

اناد، شایساته هرگوناه آوردن ایان مجموعاه ایفاا نمودهنقاش اصالی را در فاراهم

 سضاسگزاری است.  

 

 مؤسسه تاریخ و فرهنگ دیار کهن              

  1394ماهآذر             
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شغال بیگانگان تا بررسی اوضاع و احوال زندگی مردم  شهر اردبیل از ا

 هر ش1325-1320فروپاشی فرقه دموکرات

 1حمید حاجیان پور

 2امید اخوی 

 چکیده 

ترین شهرهای شمال غارب ایاران هماواره خاساتگاه اردبیل به عنوان یکی از مهم

ن حوادث و رویدادهای مهمی بوده است. بررسی اوضار و احوال زنادگی ماردم ایا

تواناد ر فرقاه دماوکرات در ایان شاهر میشهر در دوره جنگ جهانی دوم تا حضو

یان بسیار از مسالل را روشن کند. خاطرات و تاریخ شافاهی ماردم ایان شاهر از ا

وم حوادث بسیار شنیدنی و قابل استفاده می باشد، مردمی که در جنگ جهاانی د

زی حضور بیگانه را در خیابانهای شهر خاود دیدناد و درصادد برآمدناد باه بازساا

ه باای با ادبیات فربیکارانه را میاان خاود  دیدناد و زند. آنان فرقههایش بضردازخم

نهاا در مقابله با برخاستند. در این میان خاطرات مردم شهر و صاداهایی  کاه از آ

ز یاک میان خانواده هایشان باقی مانده بسیار کمک می کند تاا زوایاای پنهاانی ا

 شود.  دوره تاریخ اجتماعی شهری با قدمتی هزار ساله نمایان

رخ ساردبیل، وضعیت اجتماعی، فرقه دموکرات آرربایجان، ارتش  واژگان کلیدی:

 شوروی 

 

                                                           
 hhajianpour@yahoo.comدانشیار گروه تاریخ دانشگاه شیراز. 1
 Omid.akhavi@yahoo.com اه شیرازدانشجوی دکتری تاریخ ایران دانشگ . 2
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ی فرقه سازی برساختهبسترهای مقاومت اجتماعی در برابر هویت

 دموکرات آذربایجان

 حسن اشرفی1

 چکیده

ریزی فرقه دموکرات آرربایجان در راستای رویکرد مداخله که استالین پیهنگامی

پروراند در سر می 1324تا  1320های سیاسی در ایران را بین سال نظامی،

کوشید در منطقه آرربایجان ساخت هویتی برساخته و غیر ایرانی برای همزمان می

آرربایجان را از بیرون مرزها سامان دهد. هیاتی که از سوی کمیته مرکزی حزب 

شده تالش راحیکمونیست آرربایجان شوروی وارد تبریز شد طی یک برنامه ط

آرربایجانی را در گرایانه نوعی رویکرد پانداشت تا با ایجاد و تهییج احساسات قوم

رغم نبود بسترهای فرهنگی و اجتماعی  زم، درونی سازند. در این این منطقه علی

راستا کوشیدند تا با جعل برخی مفاهیم مانند آرربایجان شمالی و جنوبی، 

آزادی خلق آرربایجان »و « هاجور تاریخی فارس»هایی نظیر سازیاصطالح

احساسات مردم بومی منطقه را برانگیزاند. تکاپوهای فرهنگی جهت «جنوبی

برساختن و برکشیدن هویت غیر منطبق با رویکردهای غالب فکری، اجتماعی و 

تاریخی مردم منطقه در دند زمینه هویدا گشت؛نشر و توزیع روزنامه به زبان 

انی )به ویژه انتشار روزنامه وطن یولوندا توسط شوروی در تبریز(، ترکی آرربایج

های شوروی و فراهم آوردن ای مجهز از سوی کمونیستاندازی داپخانهراه

ای برای داپ آثار نویسندگان وشعرا به زبان ترکی آرربایجانی، برگزاری زمینه

های ری کالستئاتر و کنسرت های موسیقی به زبان ترکی آرربایجانی و برقرا

درس به زبان ترکی آرربایجانی و تغییر زبان کتب درسی از زبان رسمی کشور به 
                                                           

 m@gmail.com710Hasanدانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم )ع(. 1
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زبانترکی آرربایجانیاز جمله اقداماتی بود که توسط نیروهای شوروی در آرربایجان 

ی ایرانیان از های مشترد پیونددهندهگرفت تا با به حاشیه راندن مولفهصورت می

ه زبان رسمی و مشترد کلیه ایرانیان همزمان با تضعی  جمله زبان فارسی به مثاب

ی شوروی، زمینه برای رسیدن نشاندهنهادهای مذهبی ریل حاکمیت دست

های مردم، خاصه نخبگان به این باور که از هویت و ملیتی متفاوت از سایر توده

یران گونه زیربنای تجزیه آرربایجان از اایرانیان برخوردارند، فراهم شود و بدین

مهیا شود.با این حال گرایش های عامه مردم خطه آرربایجان به اعتقاداتو باورهای 

شیعی و تمایالت رهنی ا فرهنگی ناهمسو برای همکاری با حکومت تجزیه طلب 

ای ی میهنی که آرربایجان پارهی ناگسستنی عموم جامعه از ایران به منزلهو علقه

ت فرقه دموکرات در آرربایجان را با نوعی تجزیه ناشدنی از آن است، سران حکوم

ون یک هویت برساخته زدگی مواجه ساخت و سبب شد تا ساخت ناهمگواپس

برای آرربایجان بدون نام ایران در یافتن بافتار اجتماعی  زم برای تداوم حیات 

ها و رو کوششی است با هدب دست یافتن به زمینهناکام بماند. نوشتار پیشِ 

ی سران حزب کمونیست شوروی در دوران سازی برساختهویتهای همولفه

حکومت فرقه دموکرات آرربایجان و بسترهای مقاومت اجتماعی در برابر نضج 

 یافتگی این هویت برساختهدر بافتار جغرافیایی و فرهنگی آرربایجان ایران. 

فرقه دموکرات آرربایجان، هویت سازی برساخته، مقاومت  واژگان کلیدی:

 اعی، ساخت رهنی ا فرهنگیاجتم
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 کالسر با فرقه دموکرات مبارزات طایفه

 1کالسر اصغری محمد

 چکیده

 رناو باه توجاه باا و عادد باوده 80 کالسر طایفه آ دیق تعداد معمرین گفته به

 هادموکرات ستر موجب برنو اسلحه به آنها کامل تسلط و کالسر طایفه اندازیتیر

 افتاد قاتفا( قلعه آهو)قلعه  آی روستای در لیانفدا و کالسر طایفه بین جنگ شده

 نسیاو که لوکه روستای به را وی جنازه شد. کشته جنگ این در علی پسر ورقا و

 ایفاهط د وران کنناد.می دفان و آورده داشات حاکمیات آنجاا در جانی آقا خان

 به ندازیتیرا به شرور کوه با ی و رسانده کیسا  کوههای با ی به را خود کالسر

 ایان در شوند.می هادموکرات حد از بیش وحشت موجب و نمایندمی هادموکرات

 بارای دیمحما جالل مرحوم بودند، فرار حال در هادموکرات از ایعده که هنگام

 گلولاه تاصااب ماورد اماا نمایدمی حرکت کوه پایین طرب کردن آنان به غافلگیر

 کالسار هطایفا دستان به مرحوم زهجنا حتی شود.می شهید و گرفته قرار فدالیان

  باه فجیعی طرز به را محمدی جالل مرحوم جنازه  دموکراتها و رسد. فدالیاننمی

  .برند می اردبیل

 با  حاج) بیگ بالیش حاج رهبری به کالسر طایفه  مهلک ضربه و از درگیری بعد

 ایعاده و( دشیرآبا)شیالوار در کالسر طایفه از ایعده فدالیان بر (محمدی اوغالن

 اقتصاادی نظر از که  اندداشته حضور آنجا در ماه 9 مدت و شده ساکن حیران در

 باالیش حااج جملاه از کالسار طایفاه بزرگاان از ایعاده بینناد.می ضارر خیلی

خاان،  اوغالن، ابراهیم خان حاج)فرزندانش همراه به(محمدی با اوغالن حاج)بیگ

 باه دولتای نیروهاای از کماک گرفتن یبرا( محمدی خان بهرام حاج قلنج، حاج

                                                           
 شاهسون ایل نگین کالسر و زمان گذر در  کالسر .  مؤل  کتاب 1
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 با مقابله در کالسر طایفه مردان رشادت به توجه با و کنندمی حرکت تهران طرب

 تهران، کرج اطراب در را طایفه که کندمی توصیه آنها به مرکزی فدالیان، حکومت

 خاد به کالسر طایفه که وافری عالقمندی به توجه با ولی نمایند ساکن ورامین و

 کماک باا ترتیببدین و نمایندنمی قبول را حکومت لط  داشتند، این مغان خود

 باه کالسار ارتاش، د وران ساربازان از ایعده و تیمسار دیلمی و مقبلی سرهنگ

 باه ارتشی نیروی به کالسر طایفه تفنگچیان الحاق با و رسیده آستارا هاینزدیکی

 .شوندمی شوروی به هادموکرات فرار موجب و رفته هادموکرات جنگ

 در عشایر و طوای  سایر کالس رو طایفه مجاهدتهای و پرستیمیهن و د وریها با

 نجاات و دماوکرات طلبانجادایی بار عشایر از پیروزی بعد ایران مرزهای از دفار

 قاا ن برخای در جلاوه دهناد، باد را عشاایر اسم اینکه برای متأسفانه آرربایجان،

 باه نساوبم و داده انجاام را ناشایستی اعمال آنها انطرفدار و هادموکرات اردبیل

 هستند فروشانوطن مغلوب که داد نشان تاریخ و زمان گذشت ولی نمودند، عشایر

 افاد وطان مقابال در را خاود دیاز هماه پرستو وطن غیرت با عشایر همیشه و

 .کنندمی

 ، اردبیلفرقه دموکرات، جنگ کوهساره، طایفه کالسر  :یکلیدواژگان 
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 های انجمن روابط فرهنگی شوروی و ایران در آذربایجانفعالیت

 به روایت اسناد توویری

 1محمدرضا انزابی

 

 چکیده

شاهریور زمان با اشغال مناطق شمالی کشاور خصوصاام منطقاه آرربایجاان در هم

ری آرربایجان گردید که رهب گروهی وارد ،قوای اشغالگر ارتش سرختوسط  1320

شات. کمیسار فرهنگای جمهاوری آرربایجاان برعهاده دا اوبیمآن را میرزا ابراه

ن از یاه فرهنگای آرربایجااتجز آن هدب که افتاد راه به فرهنگی ظاهر جریانی به

 بتواناد د. برای اجرای این مقاصد شوم  زم بود تشکیالتی برپاا گاردد تااایران بو

، ربایجاانکارآمادن فرقاه دماوکرات آردر پی رویاهداب مورد نظر را پیش ببرد. 

ایرانیات »باردن مظااهر  سردمداران این حکومت، تمام توان خود را برای از باین

حرکات »به کار گرفتند و با انجام اقادامات در ظااهر فرهنگای، « مردم آرربایجان

 .خود را آغاز کردند« ستیزیایران

 
 

گی، : ارتش سرخ شوروری، فرقه دموکرات آرربایجان، روابط فرهنواژگان کلیدی 

 طلبانه فرهنگیقدامات تجزیها

 

 

                                                           
 کارشناس سازمان اسناد ملی ایران.  1
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های فرهنگی فرقه دموکرات آذربایجان از خالل روزنامه آذربایجان فعالیت

 ش(1325-1324)

 1فرحناز بهرامپور

 2فرید باباخانی

 دکیده 

ناگ فرقه دموکرات در پی شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم  بر ایران در اواخار ج

عنوان حکاومتی منطقه آرربایجاان باهجهانی دوم و با تأیید و حمایت شوروی در 

قادامات انیمه خودمختار بر سرِ کار آمد. این فرقه در مدت فعالیت در آرربایجاان 

ه مختلفی را ده به لحاظ سیاسی و داه اقتصاادی و فرهنگای انجاام داد. از جملا

 های فرهنگی در زمینه موسیقی، شعر، تئاتر و نشر روزناماه باه زبااناجرای برنامه

ها جلب اطمینان توده مردم این خطه باه ساوی ترین هدب این برنامهمترکی. مه

تاوان باا بررسای آن باه ترین اسنادی کاه میفرقه و مرام کمونیستی بود. از مهم

های فرقه و اهداب آن پای بارد روزناماه آرربایجاان ارگاان رسامی فرقاه فعالیت

 دموکرات آرربایجان است.

هاای فرهنگای ایشاان، تاأثیر ایان فعالیت  کردنهدب این مقاله عالوه بر روشان

خصوص تبریز مای باشاد. روش پاژوهش اقدامات بر جامعه آن روز آرربایجان و به

 باشد.ای میمقاله کتابخانه

 : فرقه دموکرات، موسیقی، شعر، تئاتر، روزنامه آرربایجانواژگان کلیدی 

                                                           
 shahriar_library@yahoo.comایمیل:-دکتری تاریخ دانشگاه آزاد شبسترشجوی دان . 1
 دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه آزاد شبستر . 2
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 1324تظاهرات ملی تبریز نوروز 

 کاوه بیات

 چکیده 

 برای ایران زمستان سختی بود. اگرده جنگ جهاانی دوم رو 1323 زمستان سال

یافتن دوران ساختی و اشاغال حکایات توانست از خاتمهبه پایان داشت و این می

ن داشته باشد ولی با اقدام دولت شوروی برای کسب امتیااز نفات شامال و بحارا

ی در حاصل از امتنار دولت وقت در رسیدگی به این درخواست، سرنوشات روشان

بر  پیش روی نبود. در همان مراحل نخستِ بحثِ نفتِ شمال، دولت شوروی عالوه

اش تماامی سطح تهران در تأکید و پافشاری بر خواساته های نظامی درجاییجابه

های تحت اشغال ارتش سرخ به کوداه عوامل داخلی خود را در آنجا و دیگر حوزه

های دیگاری ت، برناماهاین نور تظااهرانتیجه ماندن و خیابان آورد و به دنبال بی

 العمل ارتش سرخِ مستقر در آرربایجان را درریخت. این مقاله تالش دارد به عکس

ناابع و مقبال رژه نیروهای ارتش ایران و استقبال مردمی تبریز از آن را براسااس 

 اسناد بررسی کند.

بریز، تقبال مردم : اشغال ایران، ارتش سرخ، ارتش ایران، رژه، استواژگان کلیدی

 حزب توده ایران، 
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 ها در زنجانهرج ومرج؛ میراث حکومت دموکرات

 1مسعود بیات

 چکیده

به دنبال دندین سال از حکومت مستبدانه رضا شاه فضای عمومی کشاور باه 

شدت مسدود شده بود و تقریباام تماام گروههاای اجتمااعی باه ناوعی از فضاای 

های مبارز هرده شعارهای تند و ین وضعیتی گروهآمده ناراضی بودند. در دنپیش

یان شان در جذب پیروان بیشتر بود، با اآرمانهای براندازانه داشتند امکان موفقیت

حال حکومت سرکوبگر رضاشااه امکاان طارح ایان ایادلولوژیها را در باین ماردم 

 داد.نمی

جاوان کارآمدن فرزندش محمدرضاا، پادشااه با خروج رضا شاه از ایران و روی

برای مدتی امکان برقاراری حکومات اساتبدادی پادرش را نیافات و هماین فضاا 

ه و فرصتی داد تا گروههای مخال  با رژیم پهلوی در احزاب گوناگون متشکل شاد

ر، فراخور اهداب خود طرحی برای مبارزه تدوین کنند. در میاان گروههاای ماذکو

بنابراین طرفاداران بیشاتری  ودند وبها از همه تندروتر حزب توده و بعد دموکرات

رح نسبت به گروههای دیگر از میان توده مردم جذب کردند. علت این موفقیت ط

 ا بود.تر نسبت به سایر گروههایدلولوژی انقالبی

در اصل وظیفه ایدلولوژیهای انقالبی به زبان سااده عباارت اسات از: تخریاب 

ام به رسایدن باه وضاع وضع موجود، ترسیم وضع مطلوب و تهییج مردم برای اقد

ها در مادت حضاور در زنجاان از بادو تشاکیل تاا مطلوب. حزب توده و دموکرات

شان کوشیدند که از این کارکرد ایدلولوژی استفاده کنناد. سقو  حکومت یکساله

آنان اگرده در تخریب نظام موجاود و تحریاک ماردم بارای دساتیابی باه نظاام 

جهات اینکاه خاود مزدورانای وابساته و شده موفق شدند، ولی در عمل به ترسیم

                                                           
 .دانشیار دانشگاه زنجان1
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نشخوارکننده تفکر دولت بیگانه بودند، نتوانستند نظام مطلوبی را که ترسیم کرده 

بودند جایگزین سازند. لذا نتیجه واقعی حکومت آنان این شاد کاه در زنجاان باه 

علت فروپاشی نظام سابق و عدم جایگزینی نظام استوار دیگار عماالم هارج ومارج  

 د.جایگزین ش

 

 : فرقه دموکرات آرربایجان، زنجان، هرج و مرج واژگان کلیدی
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ثیر آن بر زندگی اجتماعی مردم آذربایجان در جنگ أبحران نان و ت

 جهانی دوم

 1محسن پرویش

 چکیده 

جهانی دوم دامنه و تبعاتی به همراه داشت که آثار و نتاایجش گریباانگیر  جنگ 

و  له در این زمان کمبود غلاه باود کاه حضاورئترین مسمهمکشور ایران نیز شد. 

آن  اشغال کشور توسط متفقین و احتکار گندم توسط محتکرین را از عوامل اصلی

ک این عوامل سبب شد تا مردم از لحاظ وضعیت اجتماعی در یا توان برشمرد.می

ان بار ناثیر اجتمااعی بحاران أبررسی تبه مقاله حاضر  بحرانی قرار بگیرند. شرایط

ا ت زیار پاساخ ؤدر این راستا باه ساپردازد و میزندگی روزمره مردم آرربایجان 

 : دهدمی

 اوضار شهرهای آرربایجان در جریان جنگ جهانی دگونه بود؟

 بحران نان ده نقشی در زندگی اجتماعی مردم داشت؟
 

 آرربایجان وضعیت اجتماعی، جنگ جهانی، قحطی، بحران نان، واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

                                                           
المللی امام خمینی)ره( ا قزوین       . دانشجوی دوره دکتری تاریخ ایران دانشگاه بین1

MOHSEN.PARVISH@YAHOO.COM 
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 شوروی و تحوالت خارجی بحران مهاباد در جنگ جهانی دوم،

   1نادر پروین

 2زهرا گلستانی 

 

 چکیده

خصوص در ههای گذشته و بیکی از مشکالت اجتماعی و سیاسی ایران در دوره    

های قومی متعدد در درون قلمرو جغرافیایی خاود باوده دوره معاصر، وجود اقلیت

شاد. ایان مسائله می مرکاز از گریاز شورشاهایه موجاب هموار که این امر است

 تاراوضاار زماانی حاادتر و وخیم ،توانست مشکل  ینحلی باشدخود نمیخودیبه

بیگانه مورد حمایات  از سوی یک یا دند کشور هاغاللهاین  سردمداران شد کهمی

نظار سیاسات خاارجی  کاه از شورشاهارهبران این  ،شدند. از سوی دیگرواقع می

 داخلای دارای اقتاداری شاکننده مبتنای بار نظر از کشیده یک قدرت بیگانه وبر

بودند، باا  سنتی و مدعی اجرای اصول مشروطیت و قوانین مصوب مجلسساختار 

هاای مرکازی را باه مورد همواره حکومتهای واهی و بیبه میان کشیدن خواسته

های اساتانی کاه در مورد شورا تبلیغات حزب توده خصوصبه کشاندند.دالش می

موضاور تشاکیل  و همچناین بینای شاده باوددر قانون اساسی مشاروطیت پیش

مشروطیت  متمم قانون اساسی 93تا  90 لدر اصو که های ایالتی و و یتیانجمن

                                                           
 _yahoo.com2007Email:nader_n@ایران و مدرس دانشگاه   دکتری تاریخ 1

 09189914971همراه 
 کارشناس ارشد تاریخ و مدرس دانشگاه پیام نور کرمان. . 2
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گنجانده شده بود، دستاویزی برای این رهبران بود که ادعاهای خود را بر اصاولی 

هبری قاضی محمد که ربه ( کردستاناد )مهاب به ظاهر دمکراتیک بار کنند. بحران

 بحارانرخ داد از این مقوله اساتثنا نیسات. وقاور ایان  اواخر حکومت رضاشاه در

اتبار خود  اعمال حاکمیت بر در و مجلس نشان داد که تا ده حد حکومت پهلوی

نشان داد که حکومت پهلاوی هایپ پیونادی باا بحران  ناتوان است. همچنین این

فرهنگ سیاسای آن زماان اتکاا باه نیاروی  در و خود ندارد.مردم تحت حکومت 

فوق به دلیل اتکاا باه قادرت  حرکتگرده  ناشناخته بود. مردمی موضوعی کامالم

ر د رژیام پهلاوی ناکامیهای ولی خود مبین ناسازگاریها و، شوروی فاقد اصالت بود

ی این مقاله کوشش شده ضمن بررس در .باشدمیداخلی  خارجی و سیاست عرصه

فاراز و فارود  در قبال سیاست حکومت شوروی کردستان، بحران گیریروند شکل

نگاهی نیز به نقاش انگلایس، مقاله در عین حال نیم توضیح داده شود.بحران این 

 گیری حرکت قاضی محمد خواهد داشت.                              کردهای ترکیه و عراق در شکل

 

 سشوروی، بحران مهاباد، جنگ جهانی دوم، انگلیقاضی محمد،  واژگان کلیدی:
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تحلیلی بر تحوالت سیاسی و تاریخی در مراغه در آستانه به قدرت 

 1324رسیدن فرقه دموکرات در آذر ماه 

 1منوور پورمؤذن 

 چکیده

 .باشادمی 1324ساال  مراغه، رویدادهای معاصر تاریخ دوران ترینحساس از یکی

 فرقاه طرفاداران توساط نظاامی پادگانهاای و ادارات، مراکاز ساال، کلیاه این در

 فرمانادهان از بسایاری شاد و تصارب روس نیروهاای کامال حمایت با دموکرات

 ایان روناد بررسای باه ایان نوشاتار .رسیدند شهادت به محلی مسئولین و نظامی

توصایفی ا  ناور از آن در تحقیاق روش .است پرداخته دوره این طی در تحو ت

 پاژوهشْ تادوین در .اسات شاده استفاده تاریخی تحقیق روش از و است تحلیلی

 شرشدهمنت مراغه، خاطرات معاصر تاریخ با ارتبا  در منتشره آرشیوی، کتب اسناد

 تاهیاف .اسات گرفتاه قارار استناد مورد عینی شاهدان با شفاهی نشده، مصاحبه و

 یکسااله تسلط دوره در مراغه در اساسی تحول هیپ که است این پژوهش اساسی

 و آداب باا همساویی فقادان دلیل به فرقه این زیرا نگرفت، صورت دموکرات فرقه

 عماومی حمایات نتوانسات مراغه مردم مذهبی و شدید عمومی و اعتقادات رسوم

 .کند جلب را مردم

  مراغه، فرقه دموکرات، وضعیت اجتماعی. :کلیدی واژگان

                                                           
 p.moazzen@gmail.com  . دکترای تخصصی ایران دوره اسالمی 1
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 عید خونی که بر پا نشد

      1سیدمسعود پیمان 

 2یلدا رنجبر خراسانی

 چکیده 

ساابقه بی بار جنگ جهانی دوم در ایران باید از خیازاز پیامدهای ناگوار و نکبت   

هاای انادازی جنابشدول پیروز در جنگ، برای گسترش منطقه نفور خود باا راه

کرات طلبی تحت پوشش مطالبه خودمختاری نام برد. در این راستا فرقه دموتجزیه

های هرز و گیاهان جان و جمهوری خودخوانده منبعث از آن نیز همانند عل آرربای

جانباه ساوادی  و فسااد هماهعدالتی، فقر، بیزهرآگینی بودند که در منجالب بی

 حاکم در کشورمان به وجود آمده و رشد کردند.

هاای در بستر این اوضار نابسامان، سردمداران کاخ کرملین، سرمست از پیروزی   

های اقماری در اروپای گیر در جنگ جهانی دوم و موفقیت در تأسیس دولتدشم

شرقی در جهت توسعه قلمرو ژلوپولیتیک خود و برای تحقق وصیت پترکبیار باه 

هایی از کشور فارس درصدد برآمدند  قسمت منظور دسترسی به آبهای گرم خلیج

. لذا فرقاه دماوکرات نشاندگان خود را بر آن مستولی سازندما را جداکرده و دست

وری و در اصل با هدایت عوامال همساایه آرربایجان، ظاهرام به رهبری جعفر پیشه

های فریبنده گساترش عادالت، بردیادن فسااد حکاومتی، شمالی، در سایه وعده

                                                           
 مدیرمسئول روزنامه مهدآزادی . 1
 نویسنده و پژوهشگر موضوعات تاریخی. 2
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اقدام به  1324آرر  21توسعه فرهنگی و اقتصادی و بهبود وضع معیشت مردم در 

 ان نمود.تأسیس جمهوری خودخوانده آرربایج

کاردن دهاره الحاادی و نیاات در ابتدای کار فرقه دموکرات، توانست باا مخفی   

ر دهای اصاالحات ارضای، اجتمااعی و اقتصاادی طلبانه خود و اعالم برنامهتجزیه

اقعای منطقه، مدت کوتاهی به کار خود ادامه بدهد اما در پی برمال شدن هویات و

اه پاس از اعاالم ی فرقه آگاه شده و دند مهای اصالحبودن وعدهآن، مردم به پوچ

آبااد قازوین جمهوری آرربایجان و در شرایطی که ارتاش نااتوان شااه در شاری 

گیر بود، به طور خودجوش مبارزه جادی و پیگیاری را بارای بیارون رانادن زمین

لاه ای مقابعوامل بیگانه آغاز کردند. در جبهه مقابل، گردانندگان فرقه دموکرات بر

 آمیز خود را شدت بخشیده و با کشاتار وسایعخطر جدی اقدامات خشونتبا این 

کردن دوران حکومات پاخاسته و ترور رهبران فکری آنها درصدد طاو نیمردم به

که دیگار  ای رسیده بودخود برآمدند، اما مبارزات مردم آزاده آرربایجان به مرحله

 نشانده بیگانه نبود.امیدی به نجات حکومت دست

ر دوری و یارانش برای سرکوب این جنبش خودجوش که عمدتام ریشه ا پیشهلذ   

هاای دوستی مردم داشت، روشاعتقادات مستحکم دینی و احساسات عمیق وطن

تقرار موجود خشونت و کشتار مردم را کافی ندیده و تصمیم گرفتند در سالگرد اس

ان ق»ول خودشان با برپایی عید خون و یا به ق 1325آرر  21حکومت خود یعنی 

ی از کشتار مخالفان را وساعت داده و بارای ایان کاار  لیسات بلنادبا ی« بایرامی

وباه رهبران سیاسی و فکری مردم را تهیه کردند که در آن روز طی مراسمی به د

 دار بسضارند.

یکی از مبارزان سرسخت فرقه که نامش در این لیست جای گرفت مرحوم سید    

شده توسط کبیاری ه از دندین توطئه قتل و ترور طراحیاسماعیل پیمان است ک

و فدالیان فرقه جان سالم به در برده بود. مأمورین فرقه ضمن اعالم این تصمیم به 

خانواده پیمان دستور دادند که برای کلیه اعضای خانواده لباس قرمز تهیه شود تا 
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باا رقاو و  در مراسم عید خون در پای دوبه دارِ بازر  خانادان حاضار شاده و

 پایکوبی به شادمانی بضردازند.

کاه همگاام باا طوریای دیگر رقم زد، بهاما مشیت الهی مسیر حوادث را به گونه 

ساردمداران و  1325آرر  21گیری مباارزات مردمای، درسات در هماان روز اوج

های سرشناس این تشکیالت پوشالی مجبور به ترد خاد کشورمان شده و دهره

ال در دنگ بان خود گریختند و آنانی هم که موفق به فرار نشده بودندبه دامان اربا

ترتیب نصارت الهای نصایب ماردم مسالمان و جالدان شاه گرفتار آمدند و بادین

 خداجوی میهن عزیزمان شد.

ر ایان این مقاله با استناد به خاطرات مرحوم سیداسماعیل پیمان و افارادی کاه د

به  و اسناد مرتبط تهیه شده و نگاهی تازهحوادث حضور داشتند و همچنین کتب 

 زوایای پنهان ماهیت فرقه دموکرات دارد.

 

سماعیل فرقه دموکرات آرربایجان، عید خون، )قان بایرامی(، سیدا :کلیدیواژگان

 وری.پیمان، پیشه
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 نقش شوروی در تشکیل فرقه دموکرات و بحران آذربایجان

 1فرشته جهانی

 2نرگس منتی

 چکیده

تشکیل فرقه دموکرات و بحران آرربایجان در تاریخ معاصر ایران از اهمیت خاصی 

برخوردار بوده و تأثیرات غیرقابل انکاری در تاریخ و حیات سیاسای ایاران داشاته 

است. از این رو پرداختن به علل ایجاد این فرقه و متعاقاب آن بحاران آرربایجاان 

گواه اسناد و منابع تاریخی، حمایت شاوروی از نماید. در این راستا به ضروری می

نماید، مگار اینکاه شاوروی را در ایان میاان فرقه دموکرات قدری غیرطبیعی می

رینفع بدانیم. بر این فرض شوروی در پی نیل به اهدافی به تشکیل فرقه دموکرات 

آرربایجان یاری رسانده و از آن حمایت کرده است. مقاله حاضر بر آن است تا باه 

ها و اهداب شوروی در حمایات از روش توصیفی ا تحلیلی به تشریح نقش، انگیزه

فرقه دموکرات بضردازد. بر این اساس شوروی به رهبری اساتالین در ایان برهاه از 

کرد و برای کسب امتیاز نفت شمال، سیطره بار تاریخ اهداب مختلفی را دنبال می

ا رقابت باا مطاامع سیاسای آمریکاا و تر از اینهآرربایجان و الحاق آن و شاید مهم

                                                           

  gmail.com65fereshtejahani@شجوی دکتری تاریخ ایراندان .1 

 کارشناسی ارشد تاریخ ایران .2 
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انگلیس در ایران از تشکیل فرقه دموکرات حمایت نمود و در تحریک این فرقاه و 

 تأثیر نبود.ایجاد بحران آرربایجان بی

 ت شمالآرربایجان، استالین، اتحاد جماهیر شوروی، فرقه دموکرات، نف کلیدواژه:
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 گیری احزاب چپآذربایجان ایران مهد شکل

 ( 1325-1320های هه) د

 1مسیح جواهردهی 

 چکیده

ها را به مملکت ما باز کارد و حازب انقالب مشروطه ایران، پای سوسیال دموکرات

روی دموکرات ایران را پی ریخت، حزبی کاه دارای تماایالت سوسیالیساتی میاناه

شوروی، شرایط ایاران در دشام  1917ای بود. به هنگام وقور انقالب اکتبر ریشه

 کاه ایاران»... پردازان بلشویک مساعد صدور انقالب بود و عنوان می کردند یهنظر

تواند رهگشای انقالب عمومی در سراسر شرق به دلیل اهمیت جغرافیایی خود می

 «.باشد...

ش، و پادشااهی در ساال  1299از زمان به قدرت رسایدن رضااخان در کودتاای 

جنابش کمونیساتی ایاران ش، تحاو ت انادکی در  1320ش تا شهریور  1304

سیاست مغازله با اتحادیاه کاارگری »ش  1308صورت گرفت. رضاشاه که تا سال 

را در پیش گرفته بود تغییر رویاه داد و باه تضاعی  آناان دسات زد و باا « ایران

 22مصاوب « قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقالل مملکات»تصویب 

ها در پایش گرفات. سبت به کمونیستش، شدت عمل بیشتری را ن 1310خرداد 

شدن آرربایجان به شارقی و غربای مطاابق قاانون عالوه بر آن، داستان دو بخشی

دانسته نشد که ده علتی باراش »تقسیمات کشوری که به قول احمد کسروی که 

کاه در نظار خاود « کردند و داه ساودی از آن باه دشام مای داشاتند...یاد می

                                                           
 Masih.jv@gmail.comآدرس الکترونیک:  المللکارشناس ارشد روابط بین . 1

09199349240  
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شد. اقادامات دیگار ورزی به آن سرزمین شمرده نمیهها جز نشانه کینآرربایجانی

در آرربایجان، تغییراتی بود که رضاشاه در اقتصااد منطقاه باه وجاود آورده باود. 

آهن تهاران ا میاناه و توجاه بیشاتر باه تعطیلی بندر آستارا، تعطیلی ساخت راه

ها، شارایط ساخت و آهن تهران ا جناوب، تعطیلای معاادن و کارخاناهساخت راه

های تولیادی، تباادل فرسای معاش مردم منطقه آرربایجان، تعطیلی فعالیتاقتط

تر از هماه موضاور جناگ و حضاور ساربازان و روی، رفتاار ها و مهمکا  با روس

اهمیات ناشایست ژاندارمها در روستاها با دهقانان و اخاذ رشاوه و باه دنباالش بی

بدترین دوران برای آرربایجاان  جلوه دادن تهران نسبت به این امر، و... در حقیقت

 بود.ش  1324-1320در سالهای 

نای در این مقاله سعی بر آن است که عالوه بر بررسای و تحلیال توصایفی و تبیی

گیری رویکردهای تاریخی، اجتماعی و سیاسای منطقاه آرربایجاان، د یال شاکل

قرار  سیسوسالیستی هم مورد بررهای سوسیالیستی و یا شبهها و یا جریاننهضت

هاای گیرد و اینکه آیاا حازب تاوده و خصوصاام فرقاه دماوکرات بار پایاه گرایش

 کمونیستی و سوسیالیستی شکل گرفته است یا نه؟

 حزب، فرقه، سوسیالیست، کمونیست، جنگ، دهقان، مالکینواژگان کلیدی:  
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های تاریخی واقعه درآمدی بر اهمیت خاطرات در بازشناسی مؤلفه

 آذربایجان

  1آبادیکتر ابوالفضل حسند

 چکیده 

ر اثار سرزمین آرربایجان در یکصد سال اخیر شاهد حوادثی بوده که بر تاریخ کشو

گیری و باه ثمار مستقیم داشته اسات. مشاروطه و جایگااه آرربایجاان در شاکل

هااا در زمااره کارآماادن دموکراتنشسااتن آن، قیااام شاایخ محمااد خیابااانی و روی

رود کاه باه لحااظ قرن اخیر در ایران به شمار مای مهمترین حوادث سیاسی یک

 المللی از اهمیت زیادی برخوردار است.تأثیرگذاری محلی، ملی و بین

ختاه در این مقاله به بررسی خاطراتِ در دساترس دربااره واقعاه آرربایجاان پردا

شناسای، شود. ابتدا خاطرات با توجه به محتوا و رویکرد نگارش از حیاث روشمی

گردد و براسااس اطالعاات بندی میاجتماعی راوی و ارزش اطالعاتی دستهپایگاه 

های مجهول یا کمتر مورد توجه قرار گرفته در حادثاه  آمده برخی از مؤلفهدستبه

گردد و در انتها خاطراتی ناشناخته از یکی از شااهدان حاوادث معرفای تبیین می

ات و جایگااه آن در بررسای شناسی ارزش محتوایی خااطرگردد. از آنجا که بازمی

های تواناد زمیناهها کمتر صورت گرفته و لاذا ایان نوشاتار میحکومت دموکرات

ای کاه در ایان مقالاه باه آن جدید پژوهشی را  مطرح نماید. خاطرات ناشاناخته

شود در بررسی وضعیت اجتماعی مردم در آرربایجان و دیادگاه افاراد پرداخته می

 ها مفید است.کارآمدن دموکراتمختل  درباره اثرات روی

 ها، تاریخ معاصر، خاطرات آرربایجان، دمکراتها:کلیدواژه

                                                           
 آستان قدس. دکترای تاریخ محلی و مدیریت امور اسناد و مطبوعات  1

ahassanabady1@yahoo.com 
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 تشکیالت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فرقه دموکرات آذربایجان

 1آسیه حسینی

 چکیده

 کشاور، در سیاسای هاایآشافتگی آن پای در وبا اشغال ایران به دست متفقاین 

 رفاتمی که شد هاییناآرامی دستخوش رانای کشور آرربایجان، یمنطقه خصوصام

 وریپیشاه نامهاعتبار رد با زمانهم و شرایط این در شود. منجر کشور یتجزیه به

 ساوی از دساتوراتی تبریاز، باه وی بازگشات و ملی شورای دهاردهم مجلس در

حزبای . فرقه دموکرات، شد صادر آرربایجان دموکرات فرقه تأسیس برای استالین

ای باه مااده 12ای در تبریز با انتشار بیانیه 1324شهریور  12که در  بودسیاسی 

 وری و همراهای دنادین فعاالِهای ترکی و فارسی به رهباری جعفار پیشاهزبان

تر محلای از لحااظ اداری، دیگر تشکیل شد. اختیارات گسترده آرربایجانیِ سیاسیِ

ارضی و اقتصاادی  تدریس زبان ترکی در مدارس در کنار زبان فارسی و اصالحات

های این تشکل هایی بود که در توضیح اهداب و خواستهترین خواستهاز جمله مهم

در  ها و فعالیاتانتشار نشریات و برگزاری میتینگ جدید سیاسی عنوان شده بود.

های گوناگون و در میان اقشار و های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در بخشعرصه

در پای  در این پاژوهش .است فرقه های اینز فعالیتا هاییبخش ،سطوح در همه

فرهنگای های و ساازمان ی سیاسایهاابرخای از گروه یبررسای اجماالمعرفی و 

ی توصیفی وهش به شیوه. این پژایمپرداخته ی دموکراتفرقهوابسته به اجتماعی 

 ای صورت گرفته است.ی کتابخانها تحلیلی و با استفاده از شیوه

ی دماوکرات آرربایجاان، دولات خودمختاار وری، فرقاهپیشاهجعفرکلیدواژگان: 

 آرربایجان، مجمع ملی آرربایجان

                                                           
 asiye.hosseini@gmail.com _کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسالمی  - 1
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بررسی نقش سرگئی کافتارادزه در طراحی و مدیریت تحرکات 

 ذربایجانطلبانه فرقه دموکرات آجدایی

 1آبادمهدی حسینی تقی

 2نیامسعود احمدی

 چکیده

 1324های های پرشماری در مورد بحران آرربایجان در ساالتاکنون پژوهش      

شمسی در نتیجه تحرکات فرقه دماوکرات و ارتباطاات ایان اقادامات باا  1325و 

وای های داخلی کشاور، حضاور قاثباتیاشغال ایران طی جنگ دوم بین الملل، بی

های پیاروز جناگ و تاداوم هاای ژلوپلیتیاک قادرتشوروی در آرربایجان، رقابت

اندازانه تزاری در دوره شوروی و مواردی نظیر شکست تکاپوهای رویکردهای دست

شوروی برای به دست آوردن امتیاز نفت شامال باه انجاام رسایده اسات. برخای 

هاای یان رویادادها از دهرهآفرینان اها در باب بحران آرربایجان نیز نقشپژوهش

اند، کاه بسایاری از باازیگران شاورویایی ایان داخلی تا خارجی را محور قرار داده

بحران از کنشگران عمده نظیر استالین و ویادسالو مولوتوب و میرباقرجعفراب تاا 

یا  کنساول شاوروی در تبریاز، کنشگران میدانی نظیر سارهنگ نورمحماد قلی

یا  عضاو سر امنیتای شاوروی، سارهنگ عزیاز علیی  افسرهنگ سلیم آتاکشی

یا  شاوروی مساتقر در تبریاز، محماود علی 47شورای جنگی نیروهاای ارتاش 

ها مورد توجه کمیسر اول امور خارجه آرربایجان شوروی و... در این دست پژوهش

هاای موجاود دربااره که بدون شاک پژوهشاند. در این بین و در حالیقرار گرفته

های درگیر در بحران آرربایجان، وجاوه و ابعااد مغفاول و مهمای هتکاپوهای دهر

                                                           
  mehdiabad@ut.ac.irدانشجوی دکتری تاریخ ایران دوره اسالمی دانشگاه تهران .1
 آموخته کارشناسی ارشد مطالعات روسیه دانشگاه تهراندانش.  2
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رسد که یکی از موارد مغفول بررسای نقاش سارگئی کافتاارادزه دارد، به نظر می

معاون وقات کمیتاه اماور خارجاه شاوروی در طراحای و اجارای پاروژه تجزیاه 

ارجاه آرربایجان به دست فرقه دموکرات در کنار ویادسالو مولوتوب )وزیر امور خ

شوروی( و میرباقر جعفراب )صدر جمهوری سوسیالیستی آرربایجان شاوروی( در 

گری آشکار شوروی در ایران است. نقشای کاه هار دناد سطوح کالن این مداخله

در گرفتن امتیااز نفات  1944را در امتداد ماموریت ناکام وی در سضتامبر باید آن

باه کارناماه و مسائولیت وی در آن شمال از دولت ایران ارزیابی کرد اما با نگاهی 

شود شود و سبب میایام، ابعاد دیگری از اهمیت و تاثیرگذاری کافتارادزه عیان می

ها و اقادامات شاوروی در قباال ایاران را باه سازیکه نتوان ردپای وی در تصمیم

ماجرای ماموریت دیضلماتیک ناکام وی در تهران در موضور نفات و نقاش وی در 

ترین ترین و راساخاعد محادود نماود. کافتاارادزه یکای از قادیمیسقو  دولت س

های وی با هموطنش ژوزب اساتالین فعا ن بلشویک قفقازی که پیشینه همکاری

گشات، در دوره لناین صادر جمهاوری به اوایل دهه نخسات قارن بیساتم بازمی

معاونات دادساتان کال  1928تا  1924سوسیالیستی گرجستان شوروی بود و از 

دار بود. وی در اواخر دهه بیست به اتهام گرایشات تروتسکیساتی وی را عهدهشور

های از حزب کمونیست اخراج و مدتی نیز زندانی شد. او بعادها در خاالل تصافیه

رو گشت و در نهایت استالین وی و بهاستالینی به همراه همسرش با حکم اعدام رو

دستگیری از زندان آزاد شد و همسرش را مشمول عفو قرار داد و سه سال پس از 

نقاش مهمای در  1945و  1944های در جایگاه معاون مولوتوب در خاالل ساال

روابط شوروی با ایران و باه ویاژه موضاور امتیااز نفات شامال و تحرکاات فرقاه 

که مجددا در ساطوح عاالی حاکمیات دموکرات ایفا کرد. وی در آن ایام در حالی

ی دهال مراوده داشت، با برخورداری از پیشاینه شوروی حضور یافته و با استالین

ساله تکاپوهای سیاسی و مبارزاتی و مدیریتی و خاستگاه قفقازی و آشنایی نزدیک 

ی یاک کنشاگر ماوثر در و معطوب به سابقه با مناطق پیرامون قفقااز، باه منزلاه

ارتبا  با مداخالت شوروی در ایران جایگاهی ویژه داشات. در ایان مقالاه تاالش 
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هاایی در ماورد حیاات سیاسای و اجتمااعی سارگئی شود که ضمن اراله دادهیم

کافتارادزه، که تولد و مرگش در گرجستان رقم خاورد، باه بررسای نقاش وی در 

های مرتبط گیری و فرجام بحران آرربایجان برپایه منابع دست اول و پژوهششکل

 شده، پرداخته شود.انجام

یاران، ه، استالین، فرقه دماوکرات آرربایجاان، اسرگئی کافتارادز :ژگان کلیدیاو

 شوروی 
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 گیری فرقه دموکرات آذربایجان و علل فروپاشی آنهای شکلزمینه

 1علی حیدری منور

 2فرخ خلیلی

 چکیده

دتها یکی از حوادث مهمی که در جریان اشغال ایران توسط متفقین افتااد و ما   

گیری فرقاه أثیر خویش قرار داد، شاکلفضای سیاسی و اجتماعی ایران را تحت ت

وری بود. هدب اصالی ایان مقالاه دموکرات آرربایجان به رهبری سید جعفر پیشه

گیری و نیز فروپاشی این فرقه شدند. با توجاه بررسی عواملی است که باعث شکل

ترکیسم توسط میار های تحقیق شامل احیای مجدد ایدة پانبه این هدب، فرضیه

گیری فرقاه و قطاع ر آرربایجان شاوروی سوسیالیساتی در شاکلجعفر باقراب د

باشاد. بارای های شوروی به فرقه دموکرات آرربایجاان در فروپاشای آن میکمک

ها و علل پیدایش فرقه و بعد علال فروپاشای های فوق، ابتدا زمینهسنجش فرضیه

کات دهد که هر حرآن مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه تحقیق هم نشان می

سیاسی و اجتماعی در ایران که متکای باه خاارج و بیگانگاان باشاد محکاوم باه 

 شکست است. 

 وریایران، فرقه دموکرات آرربایجان، شوروی، میر جعفر پیشهواژگان کلیدی: 

                                                           

 مرکزیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران م سیدانشجوی دکتری علو.1  

Aliheidarimonnavar1358@gmail.com   
2 .@yahoo.com2014release.  
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 کراتومخالفت و مبارزات روحانیون آذربایجان با فرقۀ دم

 1اصغر حیدری

 چکیده 

ختل  آرربایجان و اشغال آن، قشرهای م با تهاجم گسترده و خونین ارتش سرخ به

قاین یمردم از جمله روحانیون با شرایط و اوضار جدید و خشنی مواجه شدند. به 

دادند کس نمیترین مخالفت و حتی انتقاد از خود را به هیپها اجازة کودکروس

ماا داشت. امدافعِ مخالفانِ حضور روسها در آرربایجان وجود ن و هیپ نیروی ایرانیِ

هاای فرهنگای و ویژه از سال ساوم کاه تبلیغاات و فعالیتاز سال دوم اشغال و به

ا راجتماعی روسها و حزب توده در آرربایجان شدت گرفت و دین و ایماان ماردم 

، نشانه رفتند و تکاپوهای تجزیه و پیوساتن باه آرربایجاان شاوروی قاوام گرفات

 قابله باان مذهب اسالم به مایمان مردم و سرباز روحانیت به عنوان حافظان دین و

 آنان پرداختند.

 روحانیت، آرربایجان، فرقه دموکراتواژگان کلیدی: 

 

 

 

 

                                                           
کارشناس ارشد ایران شناسی، محقق تاریخ آرربایجان و مدرس دانشگاه علمی کاربردی  . 1
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بررسی روند ظهور و سقوط فرقه دموکرات و نقش مردم آذربایجان در 

 قبال آن

 3و مجیدعلیپور 2محمدحسین علیزاده1مسعودخاتمی

 چکیده

عت ایان سارزمین نقاش در رشد و اعتالی فرهناگ و صان از دیرباز آرربایجان

ای داشته و منافع و احساسات ملی مردم آن با ماردم دیگار منااطق ایاران ارزنده

زمان با حضور نیروهای دهه بیست و همپیوند ناگسستنی دارد. در سالهای آغازین 

، گروهی باا حمایات مخفای شاوروی و باا نقااب خیرخاواهی و متفقین در ایران

خشی از مردم آرربایجان باه سابب بور کردند. طلبی برای مردم آرربایجان ظهحق

ظلم و ستمی که توسط حکومت مرکزی در سالیان نه دنادان دور در حاق آنهاا 

 پساند آنهاا هماراهرفته بود، در ابتدا با موجودیت فرقه دموکرات و شعارهای عوام

هاای نیاتشدن نیت حقیقی مدعیان و مشااهده ساو شدند. اما در ادامه با روشن

نهاا آا و همگامی با بیگانگان، دست از همراهی خود شساته و در مقابال سران آنه

موکرات دایستادند. با احساس خطر تجزیه آرربایجان، مردم آن دیار که دیگر فرقة 

دانستند، از فرقه دوری جستند و حتای در شکسات را مظهر منافع ملّی خود نمی

کوشد تاا باا روش مقاله میاین  عینی را ایفا کردند.مآور فرقه دموکرات نقش ننگ

ردم هاا، از آغااز تاا پایاان، و مباارزات ماتوصیفی ا تحلیلی، موجودیت دماوکرات

 .آرربایجان همراه با دولت مرکزی را علیه آنها مورد بررسی قرار دهد

 وری، شوروی، فرقه دموکرات، قوام.آرربایجان، پیشهکلیدواژه: 

                                                           
                          khatami.masoud@yahoo.comمی اسالمی دانشگاه خوارز رشناس ارشد تاریخ ایرانکا 1
  yahoo.com2451Email:Alizadeh@ کارشناس ارشد تاریخ ایران اسالمی دانشگاه خوارزمی .2
                      gmail.com5863alipour@     کارشناس ارشد تاریخ ایران اسالمی دانشگاه خوارزمی . 3
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نظر ساختار قدرت در نظام آغاز و فرجام فرقه دموکرات آذربایجان از م

 المللبین

 1جعفر خاشع

 چکیده

ای دارد هاای مهام داخلای و منطقاهگیری هر رخداد سیاسی کاه بازتابدر شکل

المللی دخیال هساتند. ای و بینهای مختلفی از جمله مولفه داخلی، منطقهمولفه

کاه گیری فرقه دمکرات از جمله رخدادهای سیاسی است غالله آرربایجان و شکل

وامل ای، به عقیده برخی از کارشناسان از ععالوه بر تاثیر و تاثرات داخلی و منطقه

المللی در فضاای پاس از المللی نیز تاثیر پذیرفته و حتی نطفه نظم نوین بینبین

الملل، در متن و حاشیه این رخداد سیاسی بسته شده است. در این جنگ دوم بین

آرربایجان فعالیت و فرجام فرقه دموکرات در گیری،مقاله سعی شده است که شکل

الملال الملل پسا جنگ دوم بینالمللی و ساختار قدرت در نظام بینرا از منظر بین

 المللی بعد از شکست آلمان ناازیو به ویژه خأل قدرت به وجود آمده در نظام بین

سااختار »بررسی کند. بنابراین پژوهش حاضر معطوب باه پاساخگویی باه ساوال 

گیری فرقاه المللی داه تااثیری بار شاکلالمللی و توزیع قدرت در روابط بینبین

 باشد.می« الملل داشته است؟دموکرات آرربایجان پس از جنگ دوم بین

گیری فرقاه دماوکرات آرربایجاان در کناار ترین عامل شاکلرسد مهمبه نظر می

 بگان محلی از قدرتثباتی سیاسی داخلی و به تبع آن تاثیرپذیری برخی از نخبی

خارجی مستقر در آرربایجان، یعنی شوروی و اراده معطوب به الحاق آرربایجان به 

قلمرو شوروی از سوی استالین، شکست آلمان نازی و پیروزی متفقین و واکنشای 
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 خودکشای خبار کاهدر برابر خأل قدرت ایجاد شده در نظام بین الملل باود. زمانی

المللی باه موازنه قوای بین یافت، انتشار 1324 یبهشتارد /1945 آوریل در هیتلر

هم ریخت و استالین نیز تالش نمود که از خال  قادرت باه وجاود آماده، نهایات 

برداری را به عمل آورد، به ویژه در موضوعاتی که آنهاا را از لحااظ راهباردی بهره

منااطق دانست، از جمله موضور نفت شامال ایاران و دارای اولویت درجه اول می

تحت اشغال قوای شوروی در ایران. شواهد حاکی از آن است کاه پاس از تسالیم 

 امتیااز گرفتن اولویت اصلی وی که نماند باقی تردیدی استالین آلمان نازی، برای

 ا کافتارارره سرگئی ا را او فرستادة ایران دولت که ویژهبه. ایران است شمال نفت

 ایان از. باود برگرداناده تهاران از خالی تدس ،(1223 ماه دی 18) قبل ماه دند

 اندیشاه و وریپیشاه رهباری باه دماوکرات فرقة تشکیل و آرربایجان غاللة منظر

المللای نتیجه به هم خوردن موازنه قدرت بین باید را ایران از آرربایجان جداسازی

ورزی های وی به نفت شمال و تالش استالین برای ایجاد نظم نوین بر اساس طمع

 اندازی به تمامیت ارضی ایران عنوان نمود.دستو 

الملل، اساتالین، نفات شامال، جناگ دوم فرقه دموکرات، نظام بین ها:کلیدواژه

 الملل، آلمان نازیبین
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 شوروی  بررسی ادبیات داستانی حامی فرقه دموکرات

 1کامروز خسروی

 چکیده

 ادبیاات»باه ناام  برخی نویسندگان باکویی در حسرت شکست این پروژه ادبیااتی

 در داشت. آرربایجان دو جدایی ایشان زعم به از را شکل دادند که شکوه «حسرت

ز گیاری از غفلات نهادهاای دولتای شاماری ابهره باا اخیار ساالهای در نیز ایران

رقاه باا خواه اقدام باه انتشاار رمانهاا و داساتانهایی از وقاایع فنویسندگان جدایی

 دسات نایا از اثار دو باه  در این تحقیاق. اندن نمودهرویکردی جانبدارانه از ایشا

ن مانعکس آثارشا رد ایشان که را ایتاریخی غیرواقعی روایات و پردازیممی رمانها

 دهیم.اند مورد ارزیابی قرار میکرده

 

 فرقه دموکرات، ادبیات، رمان   :گان کلیدیواژه
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 زنجان پیامدهای اجتماعی و فرهنگی بحران آذربایجان در

 1ایحسین خمسه

 چکیده

ه زنجان در دوران بحران دو ساله آرربایجان، به مادت یکساال تحات اشاغال فرقا

 قدام باهدموکرات قرار گرفت. هدب اصلی فرقه تجزیه ایران بود که در این راستا ا

ضار رسمیت به دادن زبان ترکی و مبارزه با مذهب برآمد. محاور اصالی مقالاه حا

ر این دموکرات در زنجان برای رسیدن به اهداب خود است. ب بررسی اقدامات فرقه

اساس فرضیه اصلی آن است که اقادامات ضادمذهبی فرقاه دماوکرات گاامی در 

 های آن بوده است.  تحکیم برنامه

دهاد کاه خشاونت، قتال، غاارت و تجااوز و دیگار بررسی منابع دنین نشان می

یافته و برای ، به صورت سازماناقدامات فرقه دموکرات در سراسر شهرستان زنجان

 تحقق اهداب فرقه، حزب توده و دولت شوروی بوده است.

 

 زنجان، فرقه دموکرات، اقدامات ضدمذهبواژگان کلیدی: 
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 بحرران ایرران در هرنگامه جنرگ سررد

 1حسین خمسی

 

 چکیده 

انی مقاله حاضر به بررسی منافع شوروی در خاورمیانه و اروپا پاس از جناگ جها 

دوم می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد کاه پیشاینه ایان سیاسات باه 

ردد. گادوران پطر کبیر که دسترسی به آبهای آزاد در اولویت قرار داشت باز مای 

ران و پس از جنگ جهانی دوم و به دلیل منابع سرشار نفت، بریتانیا در جناوب ایا

باه  به این سابب شاوروی نتوانساتآمریکا در کشورهای خاورمیانه نفور یافتند و 

 رکیه کهتخلیج فارس یا دریای سیاه راه یابد. آرربایجان ایران در همسایگی کشور 

حفا   گذرگاه خاورمیانه، اروپا و بالکان بود قرار داشت. سیاست اساتالین نخسات

امنیت قفقاز بود و پاس از آن نفاور باه دریاای سایاه باود . تحریاک احساساات 

رگیاری آرربایجان ایران، ارمنستان و گرجستان در جهت ایجاد دناسیونالیستی در 

کیه باه مرزی با ترکیه به سبب وجود اختالفات قدیمی بود، تا به واسطه تجزیه تر

ثماانی دریای سیاه نفور نمایند، هر دند که حمایت از حقوق مسیحیان و ارامنه ع

             بهانه ای بیش نبود.

 

 روی، ترکیه، جنگ سرد.ایران، شو واژگان کلیدی:
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 زنجان، کارشناس اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان  زنجان
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 کرات آذربایجان پس از فرار به شورویوسرنوشت اعضای فرقه دم

 1علی درازی

 چکیده 

 آرربایجان سرزمینی است که از دوره باساتان سااکنانش پیونادی ناگسساتنی باا

ر داند. همردم سایر نقا  فالت ایران داشته و حوادث تلخ و شیرینی را به خود دید

بی به ایان ساکنانش منابع تاریخی و علمی به خو ن این سرزمین وبودایرانی مورد

رزات هاا و مبااحقیقت گواهی دارند.  در طول تاریخ ایران، در این سارزمین قیاام

و  ای جریان داشته که همه در جهات آزادی و اساتقالل ایاران و بساتگیپردامنه

باا  باار، آن هامپیوستگی با سرزمین مادری بوده است. اما در این میان فقط یک 

جریاانی  1324آرر  21ویژه شاوروی، در انگیزی و دخالت آشاکار بیگاناه باهفتنه

یل داد وابسته تحت عنوان فرقه دموکرات آرربایجان حکومتی جدا از ایران را تشک

وام که البته به علت ماهیت ضدملی و ضدایرانی خود، بیش از یکساال نتوانسات د

ران تااه تبعاات بسایار زیاادی را بارای ماردم ایاپیدا کند. ولی در همین زمان کو

انگیز فراریان و مهاجران خصوص ساکنان آرربایجان به بار آورد که سرنوشت غمبه

لاه هزار نفر تخمین زده شاده از جم 30تا  25شوروی که بین  فرقه دموکرات در

ت آنهاست. البته مهاجران ایرانای در شاوروی منحصار باه فراریاان فرقاه دماوکرا

 نسل اول مهاجران کمونیستی ایاران کاه تقریباام دو ایجان نبوده و با محاسبهآررب

 دهه قبل از جریان فرقه دماوکرات، باه شاوروی گریختاه بودناد. آنهاا نسال دوم

های کاار انگیزی را در اردوگاهشدند که سرگذشت غممهاجران ایرانی محسوب می

رقاه فسعی دارد تاا جریاان اند. این پژوهش اجباری سیبری و آسیای میانه داشته

خصوص در موضاور فراریاان باه دموکرات آرربایجان را از پیدایش تا فروپاشی، به

 .شوروی مورد بررسی قرار دهد
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 ایران، آرربایجان، فرقه دمکرات آرربایجان، شوروی،  واژگان کلیدی:

 

 و بررسی چند شبهه فرقه دموکرات آذربایجان

 1هادی رجبی

 2جعفر برزگر

 چکیده

قین .محقمقاله پیش رو به بررسی دو ادعای مدافعان فرقه دموکرات پرداخته است

م و ه در این مقاله به بررسی دگونگی مسلط شدن فرقه دموکرات بر آرربایجان

ریل این دنین درایی طرفداری مردم از فرقه در ابتدای تشکیل آن پرداخته اند.

 ه بهکز پرداخته شده است دو موضور به حمایت های نظامی و امنیتی شوروی نی

جه ا توزعم محققین نقش کلیدی در پیروزی و مسلط شدن فرقه ایفا کرده است. ب

با  خود به این موضور طرفداران فرقه دموکرات برای مشرور جلوه دادن ادعاهای

ی کنند که پیدایش فرقه دموکرات یک حرکت ملطرح شبهاتی دنین القا  می

داخت  م پراین مقاله به بررسی این شبهه ها خواهی مردم آرربایجان بوده است در

ر دلوی در عین حال تالش  خواهد شد تا از تطهیر سیاست ها و عملکرد رژیم په

 این مناطق اجتناب شود.

 فرقه دموکرات،شوروی،رژیم پهلوی، مشروعیت  واژگان کلیدی :
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 گیری فرقه دموکراتعلل شکل وریپیشه

 1اعظم رحیمی جابری

 چکیده

ود که اجتماعی، تشکیل فرقه دموکرات آرربایجان ب و سیاسی تاریخ مهم حوادث زا

ة ش، متفقین به بهان 1320طلبانه در ایران بود. در شهریور یکی از تحرکات تجزیه

امادهای رساندن نیرو به شوروی تحت محاصره آلمان، ایران را اشغال کردند. از پی

ز جناگ جهاانی دوم،  تشاکیل فرقاه ناخوشایند حضور متفقاین در ایارانِ بعاد ا

وری در دموکرات توسط شوروی و حزب توده بود که به رهبری سید جعفر پیشاه

های فرقاه دماوکرات آرربایجاان، اعطاای ش آغاز شد. از جمله درخواست 1324

عی بار خودمختاری به ایالت آرربایجان از سوی دولت مرکزی بود. در این مقاله س

ویژه اتحااد جمااهیر مال حضور متفقین در ایران باهآن است که ضمن بررسی اج

ر دماوکرات آرربایجاان، ددر پیادایش شوروی، به تبعات ناشی از حضور متفقاین 

 ش پرداخته شود. 1325ا 1324سالهای 

 

 یرانافرقه دموکرات آرربایجان، متقفین، اتحاد جماهیر شوروی،  واژگان کلیدی:
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 روایت اسنادچالش نیروهای مذهبی با حزب توده به 

1332-1320 

 1بخشرحیم روح

 چکیده

روه از میاان بازمانادگان گا 1320در پی سقو  رضاشاه، حزب توده ایران در مهر 

نفر مارکسیست عصر رضاشاهی و با حمایت شوروی که بخش شمال کشور را  53

 هم اشغال کرده بود، تشکیل شد. این حازب باا تبلیغاات گساترده و ساازماندهی

در اقصی نقا  کشور یارگیری کرد، اماا دنادی نگذشات کاه باا  وسیع به سرعت

های حزب از یک ساو و وابساتگی خاارجی گرایی اندیشهآشکار شدن ماهیت ماده

 هایی نشان دادند. آن، عناصر و نیروهای داخلی به آن واکنش

ا در این میان واکنش نیروهای ماذهبی دامناه وسایعی از منااظره ایادلولوژیک با

شد. در عرصه دالش های خیابانی را شامل میارکسیستی تا درگیریهای ماندیشه

اندرکاران ویژه دساتفکری برخای روحاانیون نوانادیش و بعضاام دانشاگاهی و باه

نشریات دینی پیشقدم شده و با نگارش کتب و رساا تی درصادد پاساخگویی باه 

 نیاز از تاودههاای خیاباانی تبلیغات آنها برآمدند. کمااینکه در منازعات و درگیری

شده مذهبی حضاور یافتناد. در ایان های سازماندهیعناصر دینی گرفته تا هیئت

اکبر برقعای واعا  در بازگشات از  های قم از علیایمیان استقبال پرماجرای توده

حوزه  کنفرانس صلح وین ا که به نمایندگی از حزب توده شرکت کرده بود ا عمالم

 با حزب توده سوق داد.علمیه قم را به عرصه دالش جدی 
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ای ا اسانادی و باه شایوه توصایفی ا تحلیلای از نور پژوهش کتابخانه این مقاله

کند که نیروهای مذهبی در دالش با حزب توده همچون ساایر عناصار روشن می

هایی باه دسات فعال سیاسی وقت شرکت جسته و بعضام در این منازعات موفقیت

ی نیروهای د که این امر در درازمدت به همکاردهآوردند. دستاورد مقاله نشان می

مذهبی با نظام حاکم ا داشتن یاک دشامن مشاترد ا و بعضاام وابساتگی آنهاا 

 انجامید.

 نیروهای مذهبی، حزب توده، ایدلولوژی، علما: ژگان کلیدیاو
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اوضاع آذربایجان در جنگ جهانی دوم براساس گزارشهای سر ریدر 

 بوالرد

 1مریم شیپری دکتر 

 2حسین میرزایی

 چکیده

انگلستان از جمله کشورهای است که در طول جنگ دوم جهانی سافیران زیاادی 

ی خاورمیانه داشات و از مشاهورترین در مناطق مختل  جهان به خصوص منطقه

زماان باا جناگ جهاانی دوم در مقاام این سفرا سر ریدر بو رد است. باو رد هم

ی بیر در ایران حضور داشته است. این شخو گزارشهاوزیرمختار و سضس سفیر ک

کرد که از جمله ی مختلفی در طول جنگ به دولت متبور خود ارسال میمحرمانه

خصوص توان به گزارشهایی از اوضار سیاسی ا اجتماعی استانهای ایران بهآنها می

شاارات اآرربایجان نام برد. بو رد در این گزارشها به مساالل مختلا  آرربایجاان 

 مکرر داشته است. 

درپای این بررسی به دنبال پاسخ به این پرسش است که گزارشهای محرمانه و پی

ا از آنجا بو رد به دولت انگلستان در مورد آرربایجان ایران حاوی ده نکاتی است؟

دیاک که آرربایجان از نظر جغرافیایی به رقیب سرسخت انگلستان یعنی روسیه نز

های اولیاه نشاان سؤال دارای اهمیت دودندانی اسات. بررسایبوده پاسخ به این 

ها در آرربایجان بویژه مسئله کردهای آرربایجاان ماورد دهد که مسئله قومیتمی

 نظر بو رد بوده است.

ای و اسنادی است و براساس گزارشهای سارریدر این تحقیق یک بررسی کتابخانه

 بو رد تنظیم شده است.

                                                           
 استادیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلودستان 1
 شجوی کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه سیستان و بلودستاندان 2



چکیده مقاالت   /   54 

 جان، جنگ جهانی دوم، انگلستان، بو ردآرربایواژگان کلیدی: 

 

 فرقه دموکرات آذربایجان؛ گذر از اقبال یا اِعراض مردمی؟

 1شیدا صابری

 چکیده

 ش، از خروج رضاشاه تا ورود نیروهای خاارجی در شارایط بحرانای1320شهریور 

کاه  رو جنگ جهانی دوم آغازی دوباره بر کشمکش و رقابت در ایران است. از این

ان فروریختن حکومت متمرکز شاه، رودررویی مراکز قدرت و کشمکش می بار دیگر

 آنها را موجب شد. از احزاب سیاسی گرفتاه تاا ساتیز میاان طبقاات اجتمااعی و

رقابتهای قومی، که در طی دوره رضاشاه محکاوم سیاسات لبااس متحدالشاکل و 

از  راینزبان و فرهنگ واحد گردیدند، مشمول دایاره رقایات و ساتیز بودناد. بنااب

هاای خاود را از سار طرفی احزاب سیاسی وارد صاحنه سیاسای شادند و فعالیت

های قاومی گرفتند و از سوی دیگر ساختار اجتماعی درگیرِ تضاد طبقاتی و رقابت

شد. اقوام، بود که از نارضایتی گسترده مردم از حکومت و نظام اجتماعی ناشی می

وره و قومی خود بودناد کاه در طای د خواستار توجه به تفاوتهای فرهنگی، زبانی

 . حکومت رضاشاه به اجبار نادیده گرفته شد و محکوم حکومت تمرکزگرا گردید

نشین قابل توجه بود و حق مسئله زبان در مناطق آرربایجان، کردستان و عرب

ای برای خودمختاری محلی گردید. در آرربایجان این استفاده از زبان مادری بهانه

بود زیرا هجوم شوروی فضای تبریز را آماده ساخت تا از به رسامیت  مسئله حادتر

شناختن حکومت مرکز طفره رفته و خواستار اساتفاده از زباان آرری در مادارس 

                                                           
 sheida.abani@yahoo.com. دکتری تاریخ ایران اسالمی؛ گرایش تاریخ معاصر  1
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ای که در بیانیه فرقه دموکرات آرربایجان جای گرفات و هماراه باا شوند. خواسته

دم آرربایجان را توانست رضایت عمومی مروعده اصالحات اجتماعی و اقتصادی می

به دست آورد، اما فارغ از فشارهای داخلی و خارجی که بر فرقه وارد بود، مسائله 

قابل توجه، پذیرش عمومی مردم آرربایجان در مورد اقدامات فرقه دموکرات است. 

گرده وابستگی آن به شوروی در مناابع ایان دوره ماورد تأییاد قارار گرفتاه اماا 

ت مبنی بر استفاده از زبان آرری در مادارس و ادارات محتوای بیانیه فرقه دموکرا

دولتی، صرب درآمد مالیاتی برای رشد منطقه و تشکیل ایالتهای مقارر در قاانون 

توانست از توجه مردمی محروم باشد ده این توجه در جهت مخالفات اساسی نمی

 باشد و ده در جهت موافقت.

مای در دوره باه بررسای واکانش مردبنابراین مقاله پیش رو با تکیه بر منابع این 

ین پردازد و به امقابل فرقه دموکرات آرربایجان و اقدامات آن در منطقه مذکور می

دهد که آیا اقدامات فرقه دموکرات از حمایت و پشتیبانی مردم ها پاسخ میپرسش

های فرقاه منطقه برخوردار بود؟ دیگر اینکاه ماردم منطقاه از اهاداب و خواساته

 ر مورد خودمختاری منطقه آرربایجان رضایت داشتند یا خیر؟دموکرات د

م، فرقه دموکرات آرربایجان، مردم آرربایجان، جناگ جهاانی دو: واژگان کلیدی

 ش. 1320اوضار اجتماعی پس از شهریور 
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 مواجهه دولت حکیمی با مسئله آذربایجان

 1 یونس صادقی

 چکیده

مایالدی  1939ت سیاسای در ساال جنگ جهانی دوم در پی یک سلسله مناقشا

 .آغاز شد و پیامدهای سیاسی و اقتصادی و اجتمااعی متعاددی در ایاران داشات

رب و حکیمی در ایان ش سهیلی، بیات، صدرا  قوام، علی های فروغی، احمددولت

، دوم جهاانی جناگ مقطع زمانی روی کار آمدند. از جمله اتفاقات سیاسی اواخار

 زمان با این اتفاق دولت حکیمی از آباانایجان بود. همتأسیس فرقه دموکرات آررب

و دحال مسائله آرربایجاان  روی کار آمد. او بارای 1324تا بهمن ماه  1324ماه 

 بااه وزارت کشااور دسااتور داد در اساارر وقاات انتخابااات : اول اقاادام انجااام داد

یم ر ساهتالش دو  دوم  ی ایالتی و و یتی را در سراسر کشور شرور کندهاانجمن

در  آنهااهای حکومات و شارکت دادن  یتولئمساساختن نمایندگان مجلاس در 

روش  مقاله حاضر درصدد است تا با سیاست دولت نسبت به بحران آرربایجان بود.

هاه های تاریخی و با استفاده از کتابها، اسناد و مدارد به بررسی مواجتحلیل داده

 دولت حکیمی با مسئله آرربایجان بضردازد.

 وری، آرربایجانفرقه دموکرات، جنگ جهانی دوم، حکیمی، پیشهان کلیدی: واژگ
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 فرقه دموکرات آذربایجان و جنگ قدرت در کرملین

 مسعود صدر محمدی

 چکیده

جنگ جهانی دوم تحو ت عمیقی را در ساختار سیاسی درون حکومتی حاکماان 

ماواره اح ارتش که هکرملین ایجاد کرد. با پایان پیروزمندانه جنگ جهانی دوم جن

قادرتی  با جناح سازمان اطالعات و امنیت دارای رقابتی تاریخی برای دستیابی به

 تر بود، تفوق قابل توجهی به دست آورد. در این میان جناح سازمانِ امنیاتافزون

تمام تالش خود را بارای بازیاابی قادرت خاود در درون حکومات و جلاب توجاه 

ترین شخو جنااح امنیتای و یاا اصلی« بریا»اساس استالین انجام داد. بر همین 

اش یعنی های این جناح، با همکاری زوج کاریِ قدیمیترین شخصیتیکی از اصلی

بساته میر جعفر باقراب مسئله آرربایجان جنوبی و تالش برای تشکیلِ حکومتی وا

توانست مناسابات به شوروی در خاد ایران را کلید زد. این طرح در حالی که می

قفقاز  قدرت در کرمیلن را به نفع بریا تغییر دهد در عین حال مناسبات قدرت در

ی ایان را نیز به نفع میرجعفر باقراب تغییر دهد و نتیجه و سودی مضااع  را بارا

 نِ دورهجناح در پی آورد. به عبارت دیگر، با بررسی مناسبات قدرت در کاخ کرمیل

ا أثیرات تاسیس فرقه دموکرات آرربایجان رهایی نادیده از تتوان جنبهاستالین می

های بندیدید. ابعادی که به دلیل ناآشنا بودن مخاطبین و محققین ایران با جناح

تاوان دناین درونی حزب کمونیست و کاخ کرملین تاکنون نادیده مانده است. می

و  ادعا کرد که تشکیل و در عین حال فروپاشی فرقاه دماوکرات آرربایجاان باروز

ش ی از تنشِ قدرتِ پس از جنگ جهانی دوم در داخل کاخ کرمیلن بود. تانظهور

عیار در سیاست شوروی انجامید و نهایتام با حاذب قدرتی که بعدها به جنگی تمام

 فیزیکی یک جناح برای مدتی به آن پایان داده شد.
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فرقاه دماوکرات آرربایجاان،حزب کمونیسات شاوروی، حازب واژگان کلیردی: 

 یجان، استالین، باقراوبکمونسیت آرربا

 فرقه دموکرات آذربایجان: رویکرد ابزاری نسبت به دین

 مرضیه عابدینی

 چکیده    

( بسایاری از کشاورهای جهاان 1318)1939با آغاز جناگ جهاانی دوم در ساال    

نبود و  خواسته یا ناخواسته درگیر جنگ شدند که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی

طرفی نمود ولی متفقین تاوجهی باه ایان مسائله ت ایران اعالم بیبا وجود اینکه دول

 رسانی به اتحاد جماهیر شوروی که با آلمان در جنگ بود، درنکردند و به بهانه کمک

ال از شمال و جنوب وارد خاد ایران  شدند و تا پایان جنگ یعنای سا 1320شهریور

ایاران از جملاه  اشغال کشور توساط متفقاین اداماه داشات. منااطق شامالی 1324

آرربایجان تحات اشاغال نیروهاای ارتاش سارخ باود. در بحبوحاه پایاان جناگ در 

 ( در استان آرربایجاان حزبای باا ناام فرقاه دماوکرات1945)سضتامبر 1324شهریور

آرر،  21وری و حمایت روسها ایجاد شد. ساه مااه بعاد در آرربایجان به رهبری پیشه

أسیس تنواحی شمالی تسلط یافت و حکومت ملّی فرقه بر آرربایجان و برخی دیگر از 

هایی رادر پیش گرفتناد های مختل  سیاستگردید. مسئو ن حکومت ملی در عرصه

ر دها اقداماتی را انجام دادند. در واقع تمامی ایان اقادامات و برای تحقق این سیاست

اصاطالح  های گوناگون برایجلب حمایت و پشتیبانی مردم از فرقه و حکومت بهزمینه

ها در قباال دیان، ماذهب و اعتقاادات ماردم ملی بود. در این مقاله سیاست دمکرات

گردد و به اقداماتی که در این زمینه صورت گرفت و همچناین آرربایجان بررسی می

 شود. د یل عدم پذیرش این سیاست از سوی اکثر مردم پرادخته می

  ، علما و روحانیونهای مذهبیفرقه دموکرات، سیاستواژگان کلیدی: 



59 /     همایش ملی جنگ جهانی دوم و پیامدهای آن در آذربایجان  

 نقش روحانیت شیعه در فروپاشی فرقه دموکرات آذربایجان

 1احد عبادی

 چکیده

های مختل  تاریخی ایران، حوادث تااریخی ا سیاسای بسایاری رخ داده در دوره

ن است که در سرنوشت تاریخی کشورمان نقش مهمی ایفا کرده است. تااریخ ایارا

های وقات و ی از آنها ردپای ناکارآمدی دولتسرشار از اتفاقاتی است که در بسیار

یکاای از حااوادث  شااود.گر همسااایه دیااده میورزی کشااورهای اسااتعمارطمااع

باشد. ساز معاصر در تاریخ آرربایجان، پیدایش حکومت فرقه دموکرات میسرنوشت

ویژه شاخو اساتالین اداره عوامل این فرقه که زیر نظر رهبران شوروی سابق و به

شدن زیر نقاب باه اصاطالح طرفاداری ماردم صدد بودند که با پنهانشدند، درمی

 گرای خود دست یابند.آرربایجان به مقاصد بیگانه

ان باری، روحانیت ایران در جریان تسلط یک سااله فرقاه دماوکرات در آرربایجا 

اندازی به ایران، آرربایجاان را از ایاران ش( که تالش داشت تا با دست1324ا25)

هاای مقاومات مردمای و هادایت آنهاا، نقاش وانست با تشاکیل گروهجدا کند، ت

 نظیری در راه حف  وطن ایفا کند. بی

طور جادی در براباار تحرکاات ساران ایان فرقاه پوشااالی علماای آرربایجاان باه 

ایستادگی کرده  و با افشا کردن دهره واقعی جریان فرقه و با روشنگری مردم در 

یستی ا کمونیستی ا تبلیغی تاالش کارد تاا جهت شناخت دقیق اندیشه سوسیال

شدن مقاصد شوم آنها حف  کند. این مردم و کشور را از خطر تسلط فرقه و عملی

                                                           
واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز،  ،معارب اسالمی روهیخ ایران اسالمی گدکتری تار .1
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گانه روحانیات در جریاان فرقاه و توضایح جایگااه پژوهش به بازشناسی نقش سه

 پردازد.ایشان در کانونهای مقاومت مردمی می

 موکرات، مبارزات مردمیروحانیت، آرربایجان، فرقه د ها:کلیدواژه
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نقش موقعیت ژئوپلیتک در شکل گیری جریانهای واگرا و الحاق گرا، 

 مطالعه موردی فرقه دموکرات آذربایجان

 1عطا  اهلل عبدی

 چکیده: 

رقاباات باار ساار ارزشااهای جغرافیااایی در راسااتای افاازودن بااه قاادرت ملاای و 

و قادرتهای منطقاه  و جهاانی هماواره نقاش پیشبرد مناافع راهباردی کشاورها 

مساالل قاومی دااه در قالاب واگرایاای داخلای و دااه در   ماؤثری در شاکلگیری

قالب الحاق گرایی بیرونای باوده اسات. باه عباارت دیگار طارح شادن بسایاری 

از مسااالل ماننااد حقااوق قااومی، خودمختاااری و فدارلیساام و در نهایاات تجزیااه 

ژلوپلیتیاک مکاان دارد. ایان امار باعاث طلبی ریشاه در کارکردهاای سیاسای و 

فعااال شاادن نخبگااان قااومگرا و نیااز جلااب توجااه قاادرتهای متطقااه ای و 

فرامنطقااه ای در رابطااه بااا تحریااک و بساایج مااردم در نااواحی فرهنگاای ماای 

شااود. دنااین وضااعیتی را در رابطااه بااا متطقااه آرربایجااان هاام ماای تااوان 

کناار واحادهای سیاسای  مشاهده کرد. آرربایجان باه عناوان منطقاه ای کاه در

دارای برخاای تجااانس هااای زبااانی و نیااز موقعیاات ارتباااطی تاااریخی آن در 

رابطه باا منطقاه قفقااز و اروپاا و در عاین حاال راه گاذار قادرتهای متطقاه باه 

ناااواحی داخلااای ایاااران دارای اهمیااات و ارزش ژلوپلیتیاااک ویاااژه ای اسااات. 

داری از جمعیاات بااا ، همچنااین وزن ژلوپلیتیااک بااا ی آن در رابطااه بااا برخااور

منابع طبیعی، نیروی انسانی باا کیفیات، وساعت زیااد، سارمایه هاای اقتصاادی 
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و... بااه ایاان منطقااه ارزش بااا یی را از نظاار اقتصااادی داده اساات. ایاان عواماال 

باعااث شااده اساات آرربایجااان در سااده اخیاار همااواره مااورد توجااه قاادرتهای 

آنهاا باشاد. از ایان رو مقالاه  وابساته باهمنطقه ای و برخای نخبگاان قاومگرای 

حاضاار در پاای بررساای ایاان موقعیاات و جایگاااه ژلوپلیتیااک در شااکل گیااری و 

 خورشیدی است. 1320پیدایش فرقه دموکرات آرربایجان در دهه 

روش تحقیااق در ایاان مقالااه از نااور توصاایفی تحلیلاای و اباازار گااردآوری 

ی آن اساات اطالعااات مطالعااات میاادانی اساات. نتااایج حاصاال از بررساای گویااا

ین بااه کااه موقعیاات ویااژه آرربایجااان در رابطااه بااا افکااار توسااعه طلبانااه اسااتال

ساامت جنااوب و دسترساای بااه متااابع نفاات شاامال و نیااز الحاااق ایاان منطقااه 

 باارزش جغرافیاایی باه جمهاوری آرربایجاان شاوروی عامال اصالی شاکل دادن

 بااه فرقااه دمااوکرات آرربایجااان بااه عنااوان جریااانی مصاانوعی و وابسااته در

 آرربایجااان بااود. از ایناارو بااا توجااه بااه اینکااه  ارزشااها و موقعیاات هااای

جغرافیااایی امااری ثاباات و پایاادار هسااتند در شاارایط امااروز هاام در صااورت 

کاهش قدرت و ثبات سیاسای و نیاز کااهش ساطح تعلاق باه هویات ملای ایان 

لحااق اموقعیت ژلوپلیتیک مای تواناد دوبااره در فعاال شادن نیروهاای واگارا و 

 متطقه مؤثر باشند. گرا در

 . آرربایجان. ژلوپیتیک. واگرایی. فرقه دموکراتواژگان کلیدی: 
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 پیامدهای اشغال آذربایجان در جنگ جهانی دوم

   1عالمیاحد

 2طاهره منافپور حقیقی

 چکیده:

.م( در 1946-1945) 1325ا  1324حاادود هفتاااد سااال از حااوادث سااالهای 

و  1320یاران در شاهریور اروج رضاا شااه از گذرد. با اساتعفا و خاآرربایجان می

شادگان، شدن بساا  سالطنت، آزادی زنادانیان سیاسای، بازگشات تبعیدپاشیده

ور تعرض قوای متفقین به خاد ایران، اشغال آرربایجان توسط قوای شوروی، وقا

، اولین بحران سیاسی را در «حزب توده» ( و ظهور1945-193جنگ جهانی دوم )

های ایرانیان این رویاداد تااریخی ها و نوشتهرد که هنوز در گفتهایران به وجود آو

نامند و آثار شاهدان عینی، دخالت مستقیم اتحااد می« غالله آرربایجان»معاصر را 

 سازد.جماهیر شوروی را در این ماجرا آشکار می

برخی نویسندگان معاصر نقش استالین و باقراُب رهبار آرربایجاان شاوروی را باه 

کارگردان اصلی رویدادهای آرربایجان قلمداد کرده و تصریح دارند که طراح عنوان 

اصلی نقشه استالین و مجری آن باقراُب بوده اسات. در عاین حاال معتقدناد کاه 

به مسکو، خواه ناخواه این فرقه را آلت دست اتحاد « فرقه دموکرات»وابسته بودن 

اش مبادل نماود و در هطلبانجماهیر شوروی در جهت پیش بردن سیاست توسعه

« دماوکرات»نتیجه قربانی این سیاست شد. استالین در تشکیل این فرقه ، عنوان 

یاد شیخ محمد خیابانی باا حسان را که از دوره مشروطه و بعد از آن از زمان زنده

 وری را به رهبری آن مناسب دید.شهرت شناخته شده بود، پسندید و پیشه
                                                           

 .yahoo.com1400Allami@:  نویسنده و پژوهشگر تاریخ آرربایجان  1
دانشگاه فرهنگیان ) پردیس عالمه امینی  -دانش آموخته کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی 2

 تبریز (
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انعی ( با م1320)شهریور  1941آرربایجان در اوت قوای شوروی به هنگام اشغال 

ها در کمتر از یک ماه جمعام دهل رو نشد و شورویجدی از سوی ارتش ایران روبه

ایجاان د. آرربهزار نیرو در خاد ایران پیاده کردند و تقریبام پنج سال در ایران بودن

 الل سالهای جنگترین دوره تاریخ اخیر خود را گذرانید. در خدر این مدت بحرانی

های دیگار ایاران باه رکاود جهانی دوم اقتصاد در آرربایجان مانند بیشتر قسامت

العاده ددار شد و در اندد زمانی کا های اساسای باا کمباود کلای مواجاه و فوق

گیر شاد و مشاکالت عدیاده سیاسای، منجر به تنگسالی و شیور بیماریهای هماه

ای ناان جاا جایی که نانوایان در تبریز باه اقتصادی و اجتماعی را به وجود آورد ت

 زمینی بفروشند... مجبور شدند سیب

در سالهای پایانی جنگ جهانی دوم تالش شاوروی بارای تشاکیل یاک حکومات 

ای هاخودمختار در آرربایجان از آنجاکه تالش فرقاه دماوکرات در یاافتن پایگااه 

فرجاام ماناد و بیمختل  اجتماعی و قومی برای استمرار قدرت خاویش ناکاام و 

دادن به ایان مااجرا منجار گردیاد، یکای از مضاامین و تحو تی که به لزوم پایان

 مسالل مهم تاریخی است. 

 

وای جنگ جهانی دوم، فرقاه دماوکرات، اشاغال آرربایجاان، قا کلیدی: گانواژه

 شوروی، استالین.
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 مواضع احمد کسروی در قبال فرقۀ دموکرات آذربایجان

 1دعلی علیزادهدکتر محم

 2علی باغدار دلگشا

 چکیده

باال هاای احماد کساروی در قاین پژوهش بر آن است تا به واکاوی آرا  و اندیشه

طلباناة هاای جداییاقدامات فرقة دموکرات آرربایجان و مسئلة استقالل و گرایش

در  باشاد.ش مای 1325تاا  1322آنان بضردازد. دورة زمانی مورد مطالعه سالهای 

اختاه های تاریخی پردمان کسروی به عنوان یک مورخ به تحلیل و درج دادهاین ز

هاای و مسئلة استقالل و حفا  مرزهاای سیاسای ایاران را کاه ملهام از اندیشاه

ترین دغدغة خود قارار داده اسات. گرا و دولت مدرن بود، مهمناسیونالیسم باستان

ار و ای باا شااخو آثاناهاین پژوهش به روش اسنادی و با تأکید بر مناابع کتابخا

 های احمد کسروی به نگارش درآمده است. نوشته

وی دهد کسروی با آنکه نسبت به برخی اقدامات دولت پهلپژوهش حاضر نشان می

لة مانند تقسیم آرربایجان به دو بخش شرقی و غربی و عدم توجه دولت باه مسائ

سات و برخای رشد و توسعة زیربناایی آرربایجاان و باه خصاوص تبریاز منتقاد ا

اماا باا  داناد،های اجتماعی را در ایجاد فرقة دموکرات آرربایجان مؤثر میاعتراض

 امی تحاتایجاد فرقة دموکرات آرربایجان در این دورة زمانی، که ایران از نظر نظا

ا رباشاد، مخاال  باوده و اقادامات آن فرقاه تسلط نیروهای انگلیس و شوروی می

 دانست.سی و مرزهای جغرافیایی ایران میخطری در قبال حف  استقالل سیا

                                                           

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود. -استادیار گروه تاریخ - 1

دانشگاه فردوسی مشهد )نویسندة مسئول(/  –دانشجوی دکتری تاریخ  - 2

ali.b.delgosha@stu.um.ac.ir 

mailto:ali.b.delgosha@stu.um.ac.ir
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فرقة دماوکرات، آرربایجاان، احماد کساروی، پهلاوی، شاوروی، : واژگان کلیدی

 ناسیونالیسم.

 

 کتاب درسی جغرافیای پنجم ابتدایی دوره فرقه دموکرات آذربایجان

 1مهرداد فردیار

 چکیده

 هااحکومت یبزارهااالوم انساانی یکای از ویژه کتب دروس عو به یدرس یکتابها

. ستعمومی و تعیین هویت کودکان و نوجوان ا افکار به دادنشکلهدایت و  یبرا

کننده بخشای از نظارات دساتگاه حااکم و های درسی منعکساز این منظر کتاب

مادت رغم کوتاههویت و اعتقادات مردم است. فرقه دموکرات آرربایجان نیاز علای

زباان  رایج مردم آرربایجاان( باه عناوانبودن حکومتش با اعالم زبان ترکی )زبان 

ت های قضایی، آموزش به زبان ترکی در مدارس، باا سارعرسمی ادارات و دستگاه

به  ای اقدام به تألی  و تدوین، داپ، نشر و تدریس کتب درسی جدیدغیرمنتظره

های درسی از جمله مباحثی اسات کاه کمتار ماورد این زبان کرد. موضور کتاب

 است.وهشگران در کشور قرار گرفتهتوجه و اقبال پژ

جغرافیای سال  باکتیکی از کتب درسی رایج دوره ابتدایی،  به معرفی مقاله نیا 

ش  1325پنجم ابتدایی)جوغرافیا، بشنجی ابتادایی کاالس ایچاون( دااپ ساال 

ای با جلد کاغذی، شاامل مفااهیم و موضاوعات صفحه 114پردازد. این کتاب می

ها، تناور ناژاد طق جغرافیایی، جغرافیای طبیعی، کوهها، تضاهجغرافیایی نظیر: منا

های قاره آسیا، ...، تقسیمات سیاسی کشور ایاران و همساایگان آن و انسان، اقلیم

                                                           
  m.fardyar@tmu.ac.ir پست الکترونیک:-کارشناس ارشد مهندسی صنایع - 1
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های جغرافیایی برخی کشورهای دیگر مانند دین و ژاپن، به همراه تصاویر و نقشه

 یخ و باا خوپژوهشگران تاارو  نویسندهمطلوب است. هردند بررسی یک کتاب 

های درسی ، اما با توجه به اینکه کتابآن سالها نیستحوزه آموزش و پرورش در 

مادت، مقطعای و عموماام اساتفاده از و آموزشی باه دلیال اساتفاده موقات، کوتاه

وری و تغییر نظام کاغذهای نامرغوب و ارزان قیمت، و نیز سرنگونی حکومت پیشه

وشی است و ده بسا نام بسیاری از آنها، حتی آموزشی، در معرض نابودی و یا فرام

و یاا در دساترس پژوهشاگران  های داپی دیده یا معرفی نشادهدر فهرست کتاب

ها و هاای درسای ساایر پایاهباشد. امید است با دسترسی باه مجموعاه کتابنمی

 تری انجام پذیرد.مقاطع تحصیلی این دوره تحقیقات جامع

 ،جغرافیا)جوغرافیاا(درسی ترکای، آرربایجان،درسی، کتب کتب  واژگان کلیدی:

 .جانیآرربا دموکرات فرقه
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 دموکرات آذربایجان فرقهرام نقش ادبیات در ترویج م

 1محمدقاضی دهی

 چکیده 

 شمسای  1324کاه در آررمااه  حکومت یک ساله فرقه دموکرات در آرربایجاان  

-عالیتادامه فرقه دموکرات بدست گرفت. فعالیت های فبا اقدام مسلحانه قدرت را 

-ناماهاتی همانند وطن یولوندا و برهای فرهنگی ارتش سرخ بود که در قالب نشری

کنسرت موسایقی، نماایش فایلم صاورت های دیگر هماند انتشار کتاب، برگزاری 

ریاا، در این میان گروهی از شاعران و نویساندگانی همچاون محماد بی گرفتمی

فشی، محمدباقر نیکنام، فخرالدین محزون، مظفر درعلی فطرت، میرمهدی اعتماد، 

اشایق عحکیماه بلاوری،  ابراهیم راکر، مدینه گلگون، با ش آرراوغلی، علی توده،

ابوالفضال  اساماعیل جعفرپاور، حسین)جوان(، میرمهدی داووشی، سهراب طاهر،

زاده، حسینی، فتحی خشاگنابی، عبااس پنااهی، حمیدمحمادزاده، فیاروز صاادق

زاده که اعضای اصلی فرقه دماوکرات آرربایجاان افیت و محمد داداشمحمدرضا ع

ت های خود مردم را در پیوستن و همکاری با فرقه دموکرابودند با اشعار و منظومه

های رهباران آرربایجان تهییج کرده و از سویی دیگر به ترسیم آرمانهاا و اندیشاه

سایدند.این قات باه ظهاور نرهایی که هایپ واندیشه وپرداختند؛ آرمانها فرقه می

پژوهش براساس آنچه گفته شد، ضمن معرفی این شاعران و نویساندگان، سایری 

 نیز در آثار ایشان خواهد داشت.

 ادبیات ،وریپیشه، فرقه دموکرات آرربایجان، ایران، کلید واژگان:

                                                           
                                                                        @yahoo.commgazidehi   زبان و ادبیات فارسی دکارشناس ارش . 1
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 وری، مرگ یا قتلپیشه

 1محمدقاضی دهی

 چکیده 

 (1326–1272) وریفاار پیشااهسااید جع مشااهور بااه سااید جعفاار جااوادزاده

در باشاد کاه می دماوکرات آرربایجاانفرقاه  نگار و مؤساسسیاستمدار، روزناماه

فرقاه دماوکرات  ،تنی دند از فعا ن سیاسایخورشیدی با همکاری  1324 سال

تأسایس و باا براساس دستورات حزب کمونیست شاوروی در تبریاز را  آرربایجان

در تااریخ  او پس از مدتی کوتاه اعالم موجودیت کرد. دوازده شهریور انتشار بیانیه

حکوماات خودمختااار  و اعااالم رساامیبااه تشااکیل مجلااس ملاای  1324آرر  21

در شهرهای مختل  ها و واحدهای نظامی پادگانپرداخت و به تبع آن  آرربایجان

               درآمد. لرفدالی اعضای فرقه دمکرات موسوم بهآرربایجان به تصرب 

فرقه دموکرات آرربایجان پس از تجربه یک سال حکومات مساتعجل، در آررمااه 

دولت مرکازی بارای اعااده حاکمیات خاود در خورشیدی پس از تصمیم  1325

آساتانه ساقو  قارار گرفات. به این منطقاه در  نیروی نظامی  و اعزام  آرربایجان

را به وزیار رهبری فرقه آرر  19، در قبل از سقو  کامل فرقه دموکراتوری پیشه

 ساردمداراناز دیگار  ی دنادبه همراه تناواگذار کرد و ریا محمد بی فرهنگ خود

. پاس از دناد به شوروی پناه برد و در باکو اقامت گزید دموکرات آرربایجانفرقه 

و طرفداران او از مرزهاای ایاران  انبوهی از فعا ن کامل فرقه،روز به دنبال سقو  

                                                            گذشته و به او پیوستند. 

وری پس از استقرار در آرربایجاان در کناار سااماندهی اماور جااری و پیشه      

باه نویساندگی و نگاارش  وضعیت نابسامان اعضاای فرقاه دماوکرات آرربایجاان،

                                                           
                                                                        mgazidehi@yahoo.com   زبان و ادبیات فارسی دکارشناس ارش . 1
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
mailto:mgazidehi@yahoo.com
mailto:mgazidehi@yahoo.com
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وری باا میرجعفار بااقراب پرداخت. اختالب شدید پیشهخاطرات سیاسی خود می

حاکم آرربایجان که ناشی از روحیه استعماری باقراب باود، باعاث باروز مشاکالت 

هنگام بازگشت  1326تیرماه  20وری در پیشهوری شد تا اینکه فراوانی برای پیشه

در بیمارساتان درگذشات.  حادثه رانندگی پس از یک آباد(از شهر گنجه )کیروب

وری از طرب دولت شوروی سابق یک حادثه طبیعی اعالم شد ولی درگذشت پیشه

وری و پیشاه اخاتالب نظاربه دلیل از شاهدان این حادثه را قتل عمدی ا  گروهی

وری از ا و مرتبط با دساتور پنهاانی بااقراب بارای حاذب پیشاه میرجعفر باقروب

کمیتاه مرکازی عرصه سیاست دانستند و گروهی دیگر این حادثه را باه دساتور 

ررسای دقیاق آن اند که جزلیات این حادثه و بدانسته حزب کمونیست آرربایجان

باشد که تاکنون به صورت جامع مورد بحث قارار نگرفتاه موضور این پژوهش می

                      است.

 شوروی، وریپیشه، فرقه دموکرات آرربایجان، ایران، :کلیدی واژگان

 

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
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 های مطبوعاتی شوروی در آذربایجان:فعالیت

 ش. 1325 ر 1324م./  1946 ر 1945، آذربایجانمطالعۀ موردی ماهنامۀ 

 1علی کالیراد

 

 چکیده

توجهی از رغم دوران کوتاه حکومت فرقة دموکرات در آرربایجاان، بخاش قابالبه

های مأموران اتحاد شوروی و کارگزاران فرقة دموکرات مصاروب اقادامات کوشش

منظور بسترساازی فرهنگی و تبلیغی شد. این اقدامات فرهنگی و تبلیغای کاه باه

ظام ندایی آرربایجان از ایران و با هدب کسب مشروعیت برای برپایی یک برای ج

های ای در برنامااهگرفاات، جایگاااه ویااژهجدیااد سیاساای و اجتماااعی صااورت می

ها داشت. از جملة این اقدامات، انتشار جرایاد و مطبوعاات در آرربایجاان شوروی

 ژولیة 6ورخ بود. در فرمان دفتر سیاسی کمیتة مرکزی حزب کمونیست شوروی م

ه ای مصور در باکو و توزیع آن در ایران داده شد که با، دستور انتشار نشریه1945

زبان ترکی و باا الفباای عربای ا  به آرربایجانرسد انتشار ماهنامة مصور نظر می

 سال، حاصل این فرمان بوده باشد. این نشریه مجموعام درفارسی در باکو در همان 

بااه داااپ رسااید. پااژوهش حاضاار، بااا  1946و  1945های شااماره در سااال 17

در کتابخاناة مرکازی دانشاگاه  آرربایجان شمارة موجود ماهنامة 13گیری از بهره

 پردازد.تهران، به معرفی و تحلیل محتوای آن می

روی، نشریات آرربایجان، فرقة دموکرات آرربایجان، اتحاد شو ماهنامة: هاکلیدواژه

 ادواری.

                                                           
 ali.kalirad@gmail.com اسالمی المعاربدالره بنیاد استادیار .1
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 گیری و تشکیالت حزب توده  ایرانشکلهای بررسی زمینه

 1فرحناز کهن

 2پیمانه صالحی

  چکیده

-باه حزب توده ایران، سازمان اصلی جریان دپ در تاریخ معاصر ایران بود و

عنوان وارث سوسیال دموکراسی عهد مشروطه و حزب کمونیست ایاران، در 

ز فار( ان 53ای)گاذاران آن، عادهدر تهران تأسیس شد. بنیان 1320مهر  10

تارین آناان گارای ایاران بودناد. معروبگرا و ملایروشنفکران و فعا ن دپ

 ای و سالیمان میارزا اساکندری در دورة رضاا شااهاحسان طبری، انور خامه

یکای از  1327تاا  1320تحت تعقیب یا زندان بودناد. ایان حازب از ساال 

هااای مبتناای باار تئوریة آن، اساساانامبااازیگران اصاالی سیاساات ایااران بااود. 

عیت مرکزیت دموکراتیک  و تب اصولی مانندبود و ساختار آن را  مارکسیستی

 .داداقلیت از اکثریت تشکیل می

گیری حازب تاوده، تشاکیالت و های شاکلنوشتار حاضر، به بررسی زمیناه

گیری های شکلپردازد. هدب از این پژوهش بررسی زمینههای آن میفعالیت

 از نور تحقیقات تاریخی استاین تحقیق ت. و تشکیالت حزب تودة ایران اس

هاای آن باا اساتفاده از صورت گرفتاه و داده توصیفی ا تحلیلی به روشکه 

 .برداری انجاام پذیرفتاه اساتای، جستجو در منابع و فیشسیستم کتابخانه

                                                           
دکتری تاریخ ایران. مدیرگروه فراهم آوری منابع غیرکتابی سازمان اسناد و کتابخانه ملی  . 1

 ایران

 تابخانهکد و . فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی. کارشناس مسئول تاریخ شفاهی سازمان اسنا2

              pe_salehi@yahoo.com ملی ایران.
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دهد که حزب توده ایران، پس از تأسیس در دهه بیسات، مینشان  هابررسی

ت منساجم و منظمای باود و بیشاتر روشانفکران و دارای سازمان و تشکیال

البته به دلیال اشاتباهات  زمان را به خود جذب کرده بود.تحصیلکردگان آن

هاایی شاد و هاایش  دداار فاراز و نشایببنیادی بسیاری که داشت فعالیت

 رو گردید.سرانجام با شکست روبه

روی، : حزب توده ایران، جریاان داپ،  اتحااد جمااهیر شاوواژگان کلیدی

 وضعیت اجتماعی 
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 عشایر شاهسون وعلمای اردبیل در مقابل  فرقه دموکرات آذربایجان

 1خسرو کمالی سروستانی

 2مریم بهنام

 چکیده 

 ییکا :داشاتند نقاشماردم  یثر در رهبارؤما یدو نیرو یاز دیرباز در مناطق ایل

 ،جریان باود دو هر مشترد یویژگ زیستیروحانیون. بیگانهی ایل و دیگر یروسا

 یاروسا :داد متفاوت بودیسوق ممشترد  یکه این دو را به سوگیر یاگرده عامل

ماا عل لایو که به دنبالش بودند با بیگانه مخال  بودند یایل بنا به سنت و استقالل

ان روا که به موجب آن تسلط کافر و بیگانه را به مسلم یاسالم یهابراساس آموزه

  .داشتند دانست با بیگانه ستیزینم

مع طایران حضور یافتند و دشم  یها در سیاست خارجقاجاریه که روس یاز ابتدا

یادا پ یبا این حکومت سر ناساازگار یبه خاد ایران دوختند این دو گروه اجتماع

دین  استقالل و یدرا که این دولت با تسلط خود دو هدب این گروهها یعن .کردند

 یشدن روسیه ساتیز گروههااوص با کمونیستخصرا مورد هدب قرار داده بود. به

 تر گشت. مورد بحث بیشتر شد و نقش علما به مراتب پررنگ یاجتماع

خاصای هاا از اهمیات مورد توجاه روسی شدن در ص  اراضاردبیل به علت واقع

ایاالت آن  یله موجب حساسیت بیشاتر علماا و روساائبرخوردار بود و همین مس

از ایاالت،  یبه جز معدود یبرآورد کل کدر ی .شدینسبت به دیگر ایا ت کشور م

علما این خطه آشکارا و یا در نهان با تسالط بیگانگاان باه  یاکثریت ایالت و تمام

کشور به خصوص بیگانگان کمونیست مخال  بودند و شاید از هماین رو باود کاه 

                                                           
 khkamalis@gmail.com . استادیار گروه تاریخ. دانشگاه زنجان  1
   maryamebehnam@gmail.com . دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه زنجان 2

mailto:khkamalis@gmail.com
mailto:khkamalis@gmail.com
mailto:maryamebehnam@gmail.com
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درهم شکساتن مقاومات علماا باه حرباه ایجااد یاک دساته از  یبرا هادموکرات

 یسااؤشکساتن مقاومات ردرهم یو بارا  پرداختند «ساختهدموکرات»انیون روح

را که به زعم خودشان در میان رعیت طرفدار داشت مطارح  یتقسیم اراض ،عشایر

در میاان ماردم باه  یدینا یهاآموزه نفوردر عمل نتوانستند به علت  یکردند. ول

 .اهداب خود نایل آیند

 ستیزیبیگانه، فرقه دموکرات، عشایر شاهسونعلما،  واژگان کلیدی:
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گذری بر دعاوی ایران مبتنی بر مطالبه خسارات ناشی از جنگ جهانی 

 دوم با توجه به اشغال نظامی ایران

 1مهشید لطیفی نیا

 

  چکیده

بساایاری از کشااورهای جهااان  1939بااا شاارور جنااگ جهااانی دوم در سااضتامبر 

ن آمیلونها نفار در سراسار جهاان طای  ناخواسته درگیر نبردی خانمانسوز شدند.

ی و بیماریهاا فقار قحطای، خانماانی،غیرنظامی دداار بی تنجنگیدند و میلیونها 

 باا م گوناگون گساترش یافات.یمرج جراومختل  گشتند و به دلیل ناامنی و هرج

می طور رسمی مورد هجاوم نیروهاای نظااهایران ب 1320اشغال ایران در شهریور 

آهن که مورد استفاده طارفین به خطو  راه و متفق واقع گردید.های متحد دولت

 یاارد خسارات معتناابهی وارد شاد. هاگرفت و همچنین راهها و پلمی جنگ قرار

 وبناادر  باا داشتن میان خطو  سرحدی و نیاز مجااورت آرربایجان به دلیل قرار

ه نادیاد .ایران متحمل آسایب و زیاان شاد مناطقکشتیرانی شاید بیشتر از سایر 

طرفی ایران در جنگ جهانی به دلیل تصاور حمایات دولات شدن اعالن بیگرفته

 توساطسابب اشاغال نظاامی ایاران  ،حاکم وقت ایران از یکی از طارفین جناگ

 سیس سازمان ملل متحد در موارد متعددیأپس از خاتمه جنگ و ت متفقین شد.

ر مطالباه خساارت هاای محاوصورت خسارات ناشی از جنگ تهیه شد و از دولت

 گردید.

                                                           
حقوق بین الملل از دانشگاه تهران کارشناس پژوهشی شاغل در پژوهشکده  فوق لیسانس.1

اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی 

 latifynia2009@yahoo.com:ایران

mailto:latifynia2009@yahoo.com
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این مقاله نخست به شرایط و موقعیت ایاران طای جناگ جهاانی دوم و مصاالب 

ای از و پاس از بیاان گوشاه پاردازدمختل  مردم طای دوران اشاغال نظاامی می

شاده از ساوی خسارات وارده و مشکالت گوناگون ناشی از جنگ به دعااوی طرح

زمان نگ با توجه به اساناد آرشایو سااایران مبتنی بر مطالبه خسارات ناشی از ج

 اسناد و کتابخانه ملی ایران خواهد پرداخت.

خساارات ناشای از  ،دعااوی ی،اشاغال نظاام، جنگ جهاانی دوم: یکلیدواژگان 

 غرامت ،المللحقوق بین ،جنگ
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تاریخ شفاهی مبارزات نهضت میهن پرستان ارسباران علیه فرقه 

 دموکرات آذربایجان

 1حمدخانیبهزاد م

 چکیده

پرساتان ارساباران مقاله پیش رو با نگاهی اجمالی به تاریخ شفاهی مبارزات میهن

این  پردازد. مختصر نگاهی به زندگینامهدر برابر غالله فرقه دموکرات آرربایجان می

دهد کاه آناان از پایگااه اجتمااعی و سیاسای و نظاامی باا یی مبارزان نشان می

ست. اموکراتها بوده دمین پشتوانه بزرگی برای مقابله آنان با اند و هبرخوردار بوده

بااغی، اشخاصی دون رضاقلی خان محمدخانی، عالیشان محمادخانی، طالاب قره

، عباداهلل خاان محمادخانلو، «هماای»باغی، موسی خاان معاروب باه عبداهلل قره

میرصمدخان احمدی، حسن خان احمدی، علی عباس خمارلو و ... از جملاه ایان 

 ستیزی، استبداد ضد دینی و روحیهی بیگانهباشند. باورهای دینی، روحیهافراد می

پرستی ریشه در اجداد اینان )رضاقلی خان محمدخانی، عالیشان محمدخانی، وطن

 عبداهلل خان محمدخانلو( دارد.

 پرستانفرقه دموکرات آرربایجان، ارسباران، نهضت میهنواژگان کلیدی: 

 

 

 

                                                           
تاریخ معاصر عضو سازمان نظام مهندسی معدن ایران، مهندس مشاور و ناظر و پژوهشگر  1

 Behzad. hdt@gmail. comارسباران. 
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 رهنگی ارتش سرخ در سالهای اشغال آذربایجانهای فبرنامه

 شمسی(  1325ر 1320)

 1رضا محمدی

                                                             چکیده 

ر ارتش سرخ بعد از اشغال آرربایجان اقادامات فرهنگای خاود را هماراه باا حضاو

های یادهی کردناد افکاار و اریزی مدون ساعبا برنامه این نیروهانظامی آغاز نمود. 

 کمونیستی را تبلیا  نماوده و در تارویج فرهناگ و ایادلولوژی سوسیالیساتی در

ریزان، نفاور ویژه شاهر تبریاز بکوشاند. هادب اصالی ایان برناماهآرربایجان و باه

ای آناان در میان توده مردم بود. بیشتر شعاره زیرزمینی و با صبغه ناسیونالیستی

 ساختن آموزش باهالت میان همگان و رفع تبعیض، رسمیدر راستای برقراری عد

مینه، ززبان مادری و پیروزیهای ارتش سرخ در جنگ دوم جهانی بود. آنان در این 

 های تهیدساتِاقشار مختل  مردم آرربایجان از جمله دهقاناان، کاارگران  و  یاه

رخ سارتش های دپ را مورد خطاب قرار دادند. فعا ن فرهنگی متمایل به اندیشه

وطان »ای باه ناام قبیل: انتشار روزناماهاین برای نیل به اهداب خود، اقداماتی از 

ایجاانی ، داپ پوستر و کتاب و اجرای کنسرت و تئاتر به زبان ترکای آررب«یولوندا

 انجام دادند. تأسیس شعبه انجمن فرهنگای ایاران و شاوروی در تبریاز باه ساال

حات ت. این انجمن با اراله خدمات فرهنگی قدم دیگری در همین راستا بود 1322

نشااینی بااا حضااور عناااوین برگاازاری نمایشااگاه، تشااکیل جلسااات ادباای و شب

بار  «شافق»نویسندگان و هنرپیشگان آرربایجان شاوروی و نشار ماهناماه ادبای 

ابساته وها با همکااری عناصار فعالیت خود افزود.  زم به رکر است که این برنامه

 .تفگرداخلی انجام می

 : ارتش سرخ، آرربایجان ایران، فرهنگی، کمونیستی، فرقه دموکرات، سالهای اشغالکلید واژگان

                                                           
 دانشجوی دکتری تاریخ ایران دوره اسالمی دانشگاه تبریز . 1
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از منظر زندگی و فعالیت  1320تبین فعالیت مردم نقده در تحوالت دهه 

 آقای بختیار ملکی

 1مرحوم دکتر داود ملکی

 چکیده

رب خصاوص منااطق غاش دهه خاطرات تلخی برای ماردم ایاران به 1320دهه 

: آن روزهاایی را کاه ماا گوینادآرربایجان در پی داشت. مردم آن زمان نقاده می

ایم خداوند هیپ وقت برنگرداند و هرگز کافر هم باه دناان روزگااری مباتال دیده

و از فاداکاری کنناد میبا غرور و تاثّر به نیکی یااد  بختیار نگردد. در ضمن آن، از

هاا حکایتالی سالدوز در دوران فاوق در حف  جان و ناموس اهخود و دوستانش 

نگارنده در تعقیب و تدقیق خاطرات و روایات رکرشده به  ند.نکقدردانی می نقل و

 شاهریور در گفتگو با افراد شاهد، ناظر که در قید حیاات بودناد، پرداختاه اسات.

 پاشدمی از هم دولتی قوای آید،درمی شوروی سرخ ارتش اشغال به منطقه 1320

ارتش روس اجازه فعالیت به  .پردازندمی مردم غارت و به تشکیل شرور گروههای و

کند از نیروهای محلی برای این دهد و دولت تالش مینیروهای امنیتی دولتی نمی

یابد به دست سران منظور استفاده کند، ولی منابعی که برای این کار اختصاص می

گرداناد. ساران اشارار داون تر میتر و جریاشرار رسیده و روز به روز آنها را قوی

بگیر دولت بارای تاأمین امنیات بودناد ساعی در اختفاای رواباط خاود باا حقوق

 و اشااغالگر ارتااش تهدیاادات  خطاارات کردنااد. او و یااارانشزیردسااتان شاارور می

  .خیزنادمی پاا به اشرار عملیات با مقابله برای و خریده جان به را اشرار گروههای

 عملیاتهاای کناار در الدینشارب و قلعاه بایگم وساتاهایر باه اشارار حمله دفع

در جناگ . اسات روزگاار آن انگیزخااطره حاوادث از اشارار بازدارنده روزیشبانه
                                                           

متاسفانه نویسنده این مطلب که از پزکان   عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه . 1

  خوشنام ارومیه بودند حدود سه ماه قبل درگذشته اند.
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نشینی اشرار با ساقط شدن فرزند ارشد یکای از قلعه عالوه بر شکست و عقببیگم

 در شود.یکرده، پرده اختفا کنار زده مبگیر که اشرار را فرماندهی میسران حقوق

 گساترش شاود، بااتشاکیل می  آرربایجاان دموکرات فرقه اشغالگری، روند ادامه

 .کنندمی همکاری ظاهر به فرقه مجلس به نماینده ارسال با نقده مردم فرقه تسلط

بالفاصله در مهاباد وجود تشکیالتی که سران شناخته اشارار از اعضاای ارشاد آن 

کند که ادامه فعالیات او م حکومت مستقل میبوده در همسایگی نقده برمال و اعال

عنوان گاروه مادافع مردمای در سازد. او و یاارانش باهو همفکرانش را ضروری می

مناطق و روستاها فعالیت و آمادگی خاود را حفا  و ماردم را امیادوار باه دولات 

طلبی تشاکیالت  دارند و از طرفی هم باه مهاار تعادیات و توساعهمرکزی نگه می

پردازند. کردهای عراق با تشدید فعالیت افراد مهابااد و باه طرفاداری از یمهاباد م

آنها ورودشان را تشدید  و با استقرار دندین خانوار در هر روستا و محاالت شاهر، 

منطقه نقده و مناطق اطراب را اشغال کارده، در حضاور ارتاش اشاغالگر، موجاب 

کنند. با آثار این اشغال نیز می اشغال دوگانه شده و مردم محلی را نادار به مقابله

برای مقابلاه  مهاباد در زمان فروپاشی فرقه از مردم نقده  درخواست اعزام  نیرو به

هاا و ای حادود دهال تاا شصات نفار از مالکشود. تنها عدهبا نیروهای دولت می

روند. نهایتام با فروپاشی حکومت فرقه و تشکیالت اطرافیان آنها به این مأموریت می

یابناد. مهاباد قوای مسلح مهاباد و بقایای نیروهای فرقه در غرب نقاده تمرکاز می

پاخاسته این بار جان خود را در کا  دسات گذاشاته و در اخاراج همان مردان به

کنند. بختیار و یاارانش در قالاب بقایای شش سال اشغالگری بیگانه جانفشانی می

خان طاووس ا وزنه و کوههاای   نیروهای روستای کهریزه در دو درگیری عملیات

ها این دو تنها عملیاتهای قاطع اند. در جنگ اخراج بارزانیپادار نقش عمده داشته

اند. ده بسا با عدم پیشامد و پیروزی این دو عملیات ممکن بود با و پیروزمند بوده

کار گرفته شده در جبهاات دیگار، عملیات پیشروی و پسروی ارتش و نیروهای به

 گشت. سمت از خاد کشور هرگز به آغوش وطن برنمیاین ق

 جنگ جهانی دوم، نقده، بختیار ملکی، فرقه دموکرات آرربایجان، بارزانیها: کلیدواژه
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 السلطنه برای رویارویی با بحران آذربایجانتدابیر و راهکارهای قوام

 1نرگس منتی

 فرشته جهانی

 چکیده    

ر داز جناگ جهاانی دوم موجودیات خاود را فرقه دموکرات آرربایجان بعد        

هایی از جملاه اساتفاده از زباان آرری در تبریز اعالم کرد و باا طارح درخواسات

مدارس آرربایجاان و صارب درآمادهای مالیااتی در خاود منطقاه و... شارور باه 

گیری و تجهیز نظامی خود کرد. سران ایان فرقاه توانساتند باا اساتفاده از قدرت

ربایجان قادرت معنویِ شوروی با اعالم حکومت خودمختار آر های مادی وحمایت

کاه  را در آرربایجان به دست گیرند. حکومت مرکزی برای مقابلاه باا ایان واقعاه

های مختلا  شاد تاا آنکاه بحران آرربایجان نام گرفت، نادار به تعاویض کابیناه

ه و فرقاه وزیری رسید و توانست با این بحران مقابلاه کاردالسلطنه به نخستقوام

صایفی و دموکرات تبریز را از میان بردارد. مقاله حاضر بر آن است تاا باه روش تو

ر رسی قاراتحلیلی، راهکارهای قوام در جهت مقابله با بحران آرربایجان را مورد بر

وزیری ابتدا با دادن قاول امتیااز دهد. بر این اساس قوام پس از رسیدن به نخست

ا از حمایات ه این کشور، استالین را متقاعد کرد تشدن بنفت به شوروی و نزدیک

ست باا فرقه دموکرات تبریز دست بکشد و تبریز را تخلیه کند. قوام همچنین توان

برداری از اختالفات داخلای و ضاع  فرقاه استفاده از تجهیز ارتش مرکزی و بهره

 دموکرات تبریز بر بحران آرربایجان فالق آید. 

 السلطنه، شوروی، استالینرات، بحران آرربایجان، قوامفرقه دموکواژگان کلیدی: 
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 خلخال و فرقه دموکرات

 1سید مسعود نقیب

 چکیده 

کا، شمسی به بعد سه دولت آمری 1320بعد از جنگ جهانی دوم خصوصام از سال   

هاایی انگلیس و روس از شمال و جنوب وارد ایران شدند و در رقابت با هم، بخش

وای ل کردند و در ایان میاان آرربایجاان نیاز در سایطره قااز خاد ایران را اشغا

 اشغالگر روس قرار گرفت. 

وقور پیوست دو واقعه مهم در صفحه تاریخی آرربایجان به 1325تا  1320از سال 

ها طراحی شد و هر دو هم به د یل و عللی که باه و هر دو واقعه نیز توسط روس

یعنی « لیقتوده»جامید. واقعه اول به بخشی از آنها اشاره خواهد شد به شکست ان

یااا « دمکراتلیااق»و واقعااه دوم بااه » هاااایغاللااه توده»هااا یااا ایمربااو  بااه توده

معاروب اسات. رهباری واقعاه اول را « هااغاللاه دموکرات»یعنای « دمکراتدیق»

و رهباری واقعاه دوم را « ممیش خان»معروب به « محمدتقی خان امیراحمدی»

 به عهده داشتند. « وریپیشه»معروب به « همیرجعفر جوادزاد»

 

 وری: فرقه دموکرات، خلخال، سید جعفر پیشهواژگان کلیدی 
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 رمزگشایی از خاطرات هاشم ترالن

 1رحیم نیکبخت 

 چکیده

یکی از تبعات مهم جنگ جهاانی دوم در آرربایجاان پیادایش فرقاه دماوکرات   

های ملی و مردمی تعبیاه آن ریشهآرربایجان بود. هوادارن فرقه تالش دارند برای 

نمایند و آن را حرکتی در تداوم نهضات مشاروطه و قیاام شایخ محماد خیاباانی 

قلمداد نمایند. با ایان حاال در ساالهای اخیار باا انتشاار اسانادی ایان تلقای باا 

فاراز و فارود فرقاه »های جدی مواجه شده است. از جملاه انتشاار کتااب دالش

پرفسور جمیل حسنلی برپایه اسناد محرماناه آرشایو  تألی « دموکرات آرربایجان

حزب کمونیست اتحاد جمااهیر شاوروی و همچناین اساناد دیگاری کاه جساته 

گریخته منتشر شده است، نقش پرقدرت عامل خاارجی را هرداه بیشاتر نمایاان 

گرفتن وضعیت اجتمااعی دوره ماذکور نیسات، سازد. البته این به معنی نادیدهمی

هاای ان انتشار برخی از خاطرات اعضاای فرقاه دماوکرات حلقاهگرده در این می

خاطرات یکی از اعضای « گوموشو پنجک»سازد. تر میمفقوده این موضور را عیان

هاای راوی در فرقه دموکرات با نام مستعار هاشم تار ن اسات کاه در آن فعالیت

غال دوره مهاجرت به شوروی سابق و بعد بازگشات باه ایاران همچناین دوره اشا

آرربایجان و پیدایش فرقه دموکرات به ترکی باکویی در ساالهای اخیار در تهاران 

شود ارتبا   ی خاطرات وی دیده میمنتشر شده است. موضور مهمی که در  به

منسجم عوامل اطالعاتی شوروی با مهاجرینی است که به ایران بازگشته و هریاک 

ه هاشم تر ن از جمله کساانی باود اند. خانواددر جای خود به اقدامی موظ  شده

های بعد از مشاروطه از یکای از روساتاهای اطاراب ساراب باه که در دوره آشوب

قفقازیه جنوبی مهاجرت کرده بودند. وی تعلیمات خاصای را در شاوروی دیاده و 
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بعد از اشغال آرربابجان توسط ارتش سرخ به کمک افسرانی اطالعاتی شوروی باه 

چنین  در انتشار روزنامه وطن یولوندا و همچنین توزیع خدمت گرفته شد. وی هم

آن همکاری مؤثری داشت. وطن یولوندا )در راه وطن( نشریه رسمی ارتاش سارخ 

بود که به زبان ترکی باکویی و الفبای فارسی توسط افسران اطالعاتی ارتش سارخ 

 شد.منتشر می

ی اموران امنیتا: ارتش سرخ شوروی، مهااجرین، فرقاه دماوکرات، ماهاکلیدواژه

 ارتش سرخ 

 

 بررسی علل پیدایش فرقه دموکرات آذربایجان

 1رویا یوسفی 

 چکیده

گیری فرقاه دماوکرات آرربایجاان پژوهش حاضر به بررسی علل پیدایش و شاکل

های پردازد. هدب از این تحقیق بیان دیدگاههای گوناگون در خصاوص ریشاهمی

باشد. با توجه باه ایان ربایجان میمنطقه آر وجودآمدن حکومت محلی فرقه دربه

هداب هدب، فرضیه مورد نظر آن است که در پیدایش فرقه دموکرات آرربایجان و ا

تارین نقاش را ایفاا کارده اش، عامل دخالت شاوروی، مهمطلبانهو اقدامات تجزیه

ها و عوامال دخیال در پیادایش فرقاه است. برای سانجش فرضایه فاوق، زمیناه

 ورد بررسی قرار گرفته است.                 دموکرات آرربایجان م

فرقه دموکرات آرربایجان، اتحاد جماهیر شوروی، دولت مرکازی  واژگان کلیدی:

 ایران 

                                                           
 کارشناس ارشد روابط بین الملل  1


