
 وگو با دآتر حميد احمدى و آاوه بيات درباره اسناد تازه فرقه دموآرات گفت: حزب توده

  شود زواياى تاريك روشن مى

 اسماعيل آزادى
  

 

از آزادى و  پاسدارىخطه پرافتخار آذربايجان را براى » باقرخان«و » ستارخان«زمانى آه 
روسى گرفتار » لياخوف» هاى  و قزاق» محمدعلى شاه«مشروطيت ايران آه در چنگال استبداد

سال بعد، آسانى بخواهند  ٣۶آردند آه   نمى گاه فكر آن را هم شده بود، ترك آردند، شايد هيچ
آه از آن سوى العينى به آسانى  سرزمين ناجى ايران را به طرفه با تكيه بر فرزندان لياخوف،

 سيدجعفر«سوسياليسم آمده بودند، واگذار آنند، اما اين اقدام از سوى  مرزها با شعار
طلبى حكومتى   تجزيه و در قالب فرقه دموآرات آذربايجان انجام شد و او با هدف» ورى پيشه

اش مورد اقبال مردم  حاميان خارجى ورى و  خودمختار ايجاد آرد، ولى اقدامات فرقه، پيشه
تنها يك سال بعد، با قيام ايرانيان آذرى و بسط حاآميت  دوست آذر آبادگان قرار نگرفت و يرانا

 هر چند هواداران. ريخت و سران فرقه به جمهورى آذربايجان شوروى فرار آردند دولت مرآزى، فرو
را » استالين» اند و ورى، او را رهبر يك جنبش ملى و خودجوش در آذربايجان معرفى آرده پيشه

بردارى آرده است، اما با  بهره آنند آه از اين جنبش در جهت منافع اتحاد شوروى متهم مى
پرده از خيانتى بزرگ برداشته ) پوليت بورو) انتشار اسناد دفتر سياسى حزب آمونيست شوروى

آذربايجان با فرمان مستقيم استالين با هدف جدايى آذربايجان و  و آشكار شد آه فرقه دموآرات
 در آستانه شصتمين سالگرد اين واقعه تاريخى، در ميزگردى با. ايجاد شده است ى آردستانحت

آارشناس  »حميد احمدى«آارشناس و مورخ برجسته آذرى و دآتر » آاوه بيات«حضور آقايان 
ايم آه  آذربايجان پرداخته ها، به تحليل اسناد منتشر شده مربوط به فرقه دموآرات مسائل قوميت

  .آيد در پى مى ماحصل آن
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هاى تاريخى در  بحث. در آستانه شصتمين سال بحث فرقه دموآرات و نجات آذربايجان هستيم•
 اين مورد، چه فراز و فرودهايى داشته است؟

پيش از  الخصوص تا ترين ويژگى اين بحث در اين است آه در سنوات اخير على مهم: بيات
هاى  پديده، به گزارش دانش و آگاهى ما از اينفروپاشى اتحاد جماهير شوروى، بخش عمده
طرف، ما مقدار زيادى اسناد و  يعنى از يك. يكى از طرفين اين مناقشه محدود بوده است

هاى دولتى  آذربايجان در دست داريم آه توسط ارگان روز از تحوالت جارى در هاى روزبه  گزارش
 ها تا پيش از  اين گزارش. توليد شده است... ووزارت دارايى و وزارت فرهنگ  ها،  مانند فرماندارى

حكومت  هاى چيرگى تشكيالت فرقه دموآرات، جنبه مستقيم داشتند و بعد آه دست ارگان
اين يك وجه اسناد است  .اى پيدا آرد  مرآزى از آذربايجان آوتاه شد، جنبه غيرمستقيم و حاشيه

ا مراحل پايانى و فروپاشى را در برت آه از شكل گرفتن يك حرآت و تشكيل يك حكومت خودمختار
از طرف ديگر در همين سو، ما . واقعه بسيار مهم هستند گيرد، براى بازسازى تاريخى اين مى

 ويژه بريتانيا و آمريكا را داريم آه با دقت و  سياسى و نظامى متفقين به هاى مقامات  گزارش
 .آردند نگرانى، تحوالت اين حوزه را دنبال مى

 ها چطور؟  گزارش روس•
دولت اتحاد  ها يك اشكال عمده داشت و اينكه در تعيين و تبيين نيات گزارش شوروى: بيات

برچيدن اين حرآت، خيلى طور نيات و اهداف مسكو در  شوروى در برپا داشتن اين حرآت و همين
فروپاشى اتحاد شوروى و بازشدن  زدند، اما با بيشتر روى حدس گمان حدس مى. ناقص بود
هايى در اين زمينه در دسترس  گزارش و آرشيوهاى بلوك شرق به تدريج، مجموعه اسناد

اهداف روز به روز اتحاد شوروى را از اين حرآت روشن  پژوهشگران قرار گرفت آه ميزان دخالت و
هايى آه در خود جمهورى آذربايجان صورت   هاى اخير مخصوصًا با تالش  سال ويژه در به. آند مى
اآنون  ، در واقع  در مورد فرقه دموآرات »دآتر حميل حسنلى«هاى  آتابويژه  است، به گرفته
ارتباط آن با  گيرى فرقه دموآرات و  هاى دقيق و مفصلى نه فقط از آم و آيف شكل  گزارش

در اختيار ما قرار گرفته است  سياست روز اتحاد شوروى، بلكه از ريز مكانيسم درونى اين تحول
 .نسبتًا جامع از آل اين پديده را فراهم آرده است دن به يك ارزيابىآه اآنون امكان نزديك ش

پيش ببرند آه  اى  گونه  آنند اين قضيه را به برخى از عناصرى آه امروز نيز فعالند، سعى مى•
. داخلى و خودجوش بوده است فرقه دموآرات آذربايجان واآنشى به ديكتاتورى رضاخان و يك امر

 آنيد؟  حليل مىشما اين ادعا را چگونه ت
گران و مورخان و  تحليل هايى را آه در ذهن اسناد جديد خيلى از نقاط تاريك و سئوال: احمدى

البته بايد به اين نكته توجه آنيد آه  .آند  روشنفكران ايرانى وجود داشته است، روشن مى
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يكى از  بود، اى آه اى آه در زمان او وجود داشت و نارضايى گسترده العاده استبداد فوق
ها   از نقاط ايران و آذربايجانى آذربايجان هم مثل بسيارى ديگر. مسلمات تاريخ معاصر ايران است

دوره ناراضى بودند و از فروپاشى حكومت رضاشاه  هم مثل بسيارى ديگر از شهروندان، از اين
ى زمينه يعن. هاى مشروطه استقبال آردند  ايران و احياى ارزش عنوان فرصتى براى بازسازى  به

اى آه   گذشته در ساير نقاط ايران با شدت و ضعف وجود داشت، اما مسئله نارضايى از نظام
هست خودجوش بودن تا جايى آه نارضايى. آيد، ميزان خودجوش بودن اين ماجرا است  مى پيش

مًال ايران وجود دارد، آا و اميد به تغيير وضعيت موجود و جلوگيرى از بازسازى يك حكومت آمرانه در
رشد. آذربايجان بود در ساير نقاط هم وجود داشت هاى اوليه آه در  قابل پذيرش است، اما حرآت

 ولى در. ها است خواه و مشروطه طلب تقريبًا مبين همين حرآت  آزادى هاى و توسعه جمعيت
آن داده شد  آذربايجان، اين نارضايى از جايى آاناليزه و حتى وجين شد و يك جهت اساسى به

مسئله . امر مطابقت نداشت به يك حرآت قوى تبديل شد، در حالى آه اين پديده با سوابق آه
شد و با بحث جعلى  تبليغات مطرح مى موضوعى است آه مشخصًا در اين» ها  ستم فارس«

 .پيوند خورد آذربايجان شمالى و آذربايجان جنوبى
خودجوش اوليه بعد از شهريور  هاى  و اينها مسائلى هستند آه ما سابقه آن را حتى با حرآت•
 الساعه بود؟ يعنى آامًال خلق. نيز نداريم ٢٠
الساعه نبود، ولى   خلق ها البته نارضايى. الساعه بود بله، اين وجه ماجرا آامًال خلق: بيات

با . الساعه است  هاى قومى آامًال خلق خواسته آاناليزه آردن آنها در جهت تقابل قومى و طرح
نظر سرمنشا و تاريخ شروع و مكانيسمى آه اتحاد شوروى براى نقطه آمده، از اسناد جديدى آه

 هاى مخالف ديگرى وجود گروه. ها مطرح آردند، قابل پيگيرى است  نوع ديدگاه اشاعه اين
اتحاد شوروى  تعداد زيادى روزنامه در پى تصميم دولت. ها سرآوب شدند  داشتند آه تمام آن
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 اسناد تازه فرقه دموآرات درباره وگو با دآتر حميد احمدى و آاوه بيات گفت

  شود  اسناد محرمانه افشا مى

 اسماعيل آزادى
  

 

ها  اى  دارد، توده در اسنادى آه در مورد همكارى حزب توده با حزب دموآرات آذربايجان وجود•
به فرقه دموآرات آذربايجان از خود  ها تمايلى نسبت  اى  آيا خود توده. خيلى بازى گرفته نشدند

 است؟ هنشان ندادند؟ يا قضيه به شكل ديگرى بود
نشان داده  همانطور آه تحقيقات پيشين و همچنين خاطرات منتشر شده از حزب توده: بيات

 .انجام شده قرار گرفت حزب توده تقريبًا با تشكيل فرقه دموآرات، در مقابل عملاست،
تشكيل فرقه دموآرات را  يعنى از ابتدا به دليل منافع تشكيالتى، مخالف اين امر بود و به نوعى،

شد، به نوعى برنتافت و نارضايتى خود را هم  با ادغام تشكيالت حزب توده در آذربايجان توام آه
اين چشم و همچشمى . دانست رقيب تشكيالتى خود مى ابراز آرد و فرقه دموآرات را
داشت، ولى نكته مهمى آه بايد درنظر گرفته شود اين است آه بعدها  تشكيالتى در آغاز وجود

اوليه  خصوص از طريق آامبخش منتقل آرد، اين نارضايتى  ى آه اتحاد شوروى بهصريح با فرامين
دموآرات در تمام مراحل پيش  عنوان بازو و همراه فرقه  آامًال از بين رفت و در مراحل بعدى، به

 .رفت
قومى سران حزب  يابى منشاء حزبى و در تحقيقاتى در اين زمينه، با ريشه» يرواند آبراهاميان»

از اين اختالف نيز برسد آه  شناختى سران فرقه دموآرات سعى آرد به يك تحليل جامعهتوده و
بگيرد، ولى همانطور آه اشاره آردم، اين نارضايتى، تواند مورد توجه قرار بحث جالبى است و مى

اى آه حزب توده با اتحاد شوروى داشت، در  به همسويى گسترده مدت بود و با توجه آوتاه
در  حزب توده نيزآرد و  فرقه دموآرات آار خود را مى. خللى در آار ايجاد نكرد هيچمراحل بعدى 

 .آرد مرآز از تمام اقدامات فرقه دموآرات پشتيبانى مى
نگارى در  تاريخ چاپ شد، چه تاثيرى در فرآيند» وگو گفت«آه در نشريه  انتشار اين سه سندى•

 ؟مورد فرقه دموآرات آذربايجان ايجاد خواهد آرد
زيادى روشن  توان حدس زد آه زواياى تاريك مسئله تا حد هايى آه شد، مى با بحث: احمدى
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 خواست ادامه حرآت گيالن در آن منطقه باشد؟ در واقع، فرقه دموآرات آذربايجان مى•
نوين نظامى  ها احساس آردند در شرايط به نظر من، اينطور بود، زيرا شوروى. بله: احمدى

بريتانيا و آمريكا به دليل مقابله با  چون بازيگر اصلى رقيب، يعنى. دارندها را  جهانى، اين فرصت
 .پيدا آرده بودند هيتلر روابط خوبى با اتحاد شوروى

. لنينيسم دنبال آرد- مارآسيسم به نظر من، اين پديده را بايد در چارچوب جنگ سرد و ايدئولوژى
را در آنار اسناد جديد باز » رخان قهرمانىصف«مثل  خاطرات بعضى از ايرانيان درگير در اين قضيه،

 براى مثال، فرض آنيد فرقه يك تشكيالتى درست. خواند بينيد آه با هم مى مى يافته قرار دهيد،
آنها روستاييان، فقرا و .آه افرادى غير از آادرهاى وفادار شناخته شده بودند» فدائيان«آرد به نام 

هاى خود از آنها استفاده  در حرآت مسلح آردند و ها و ديگران را  افراد تحت ستم فئودال
ما اصًال اطالعى نداشتيم و به فرض به ما » :گويد صفرخان در خاطراتش مى. آردند مى
دانستيم اين جنگ در  رويد در حالى آه نمى فالن فئودال مى گفتند آه شما االن به جنگ مى

 بندهاى همين اسناد، بحث واگذارى زمينيكى از . يعنى آنها خبر نداشتند» .است پادگان رضاييه
.مسئله نبودند ها اصًال متوجه يعنى در داخل خيلى. دهد و تشكيل چنين نيروهايى را نشان مى

بود» ميرزا عبداهللا مجتهدى» اهللا  يكى از اسناد بسيار مهمى آه منتشر شده است، خاطرات آيت
در قلوب ) حكومت فرقه(اين حكومت «: گويد مى ايشان به صراحت. دهنده است  آه بسيار تكان

يعنى مردم » .سهل است آه منفور هم هست. عامه ندارد اهالى جاگير نشده است و قبول
پذيرفتند و تفسير  هايى آه بود و ستم رضاشاهى، اين فرقه را نمى بحث رغم آذربايجان به

مردم آن  ، عامهگذشته از منفوريت حكومت فرقه«: گويد اهللا مجتهدى مى آيت.آردند نمى قومى
اولين خاطرات را » .نمايند مى دانند و آن را مثل يك حادثه ناگوار، موقتى تلقى  را قابل دوام نمى

 .است در روزهايى نوشته آه فرقه در اوج قدرت بوده
آما اينكه بعد از ورود ارتش ايران به آذربايجان، مردم خيلى با ارتش همكارى و هميارى آردند تا •

 .شدفرقه متالشى 
قبل از اينكه ارتش وارد » :بسيارى از گزارشگران مثًال يك خبرنگار آمريكايى گفته بود. بله: احمدى

ريختند و انتقامشان را از اين فرقه و اذيت و شود، خود اهالى آذربايجان، تبريز و شهرهاى مختلف،
ت گرفت و وقتى هايى صور وابستگان آنها را آشتند و خونريزى آزار آنها گرفتند و حتى برخى

 .دهد خاطرات سرگرد نوروزاف نيز اين را نشان مى».اوضاع را آرام آرده بودند ارتش آمد، مردم
وى . بودند دهد آه مردم چطور براى انتقام از اين فرقه منتظر خاطرات مجتهدى نشان مى

ها  انشد، مردم به خياب هاى شوروى پديدار هاى خروج سرباز به محض اينكه نشانه«: گويد مى
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تصميم، نحوه  گيرى، جزئيات  اول، يك آالبدشناسى دقيق از يك مداخله، يعنى داليل تصميم
هاى مربوط مخصوصًا  ارتماندپ اجراى آن، بر چيده شدن اين تشكيالت، تعداد عناصر درگير،

در اين اسناد منعكس ) آمونيست آذربايجان دبيرآل حزب(ب اتحاد شوروى و شخص باقراف .گ.آا
از آن در اين اسناد منعكس شده، سرآوب عناصر  هايى  موضوع ديگرى آه گوشه. شده است

عداد زيادى از در تدارك امر، ت. اين آار هم بدون مقاومت نبود يعنى. مخالف در آذربايجان است
شدند  تعقيب قرار گرفتند و حتى از آذربايجان رانده سرآوب و مجازات شدند و تحت جرايد و افراد

مرحله ديگرى. منعكس شده است جزئياتى از اين امر در اين اسناد. تا اين برنامه بتواند پيش برود
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