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Abstract 
 

How the sect was formed and overthrown by some ethnocentric and 
centrifugal circles has always been controversial, but with the release of 
secret Soviet documents after (1991), more angles of the relationship and 
issues behind the events of the years in question. Soviet policies toward Iran 
and the Democratic Party have also been exposed. The findings of this paper 
are based on a combined method, ie a combination of comparative study and 
rational analysis, and tries to answer the question of what is the relationship 
between the emergence of a democratic sect and Soviet oil concessions in 
Iran. The long-standing rivalry between Russia and Britain and the 
monopoly of southern oil on British colonial iodine were among the factors 
influencing the Soviet conquest of northern oil. Soviet attention to northern 
oil dates back to World War I. The occupation of parts of Iranian territory 
and the Soviet refusal to evacuate it, despite a previous agreement, provided 
an appropriate opportunity for the Soviets to seek concessions. Although the 
Soviet Union tried to present the formation of a democratic sect in 
Azerbaijan as a popular and identity-seeking movement, a study of objective 
documents and evidence shows that the existence, goals, ideology and 
actions of the democratic sect were all developed in the Soviet Union. The 
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Democratic Party acted in parallel with the Tudeh Party and the Left Forces 
in line with Soviet goals, including the issue of oil concessions in the North. 
The Democratic Party of Azerbaijan was in fact a tool to put pressure on the 
central government of Iran and gain oil concessions. Of course, various 
factors contributed to the Soviet failure to gain oil concessions. These 
include Ahmad Ghavam's politicking, Iran's complaint to the United 
Nations, and international pressure and resistance by the Azerbaijani people 
against the sect. The article concludes that although the Azerbaijani people 
did not play a role in the emergence and formation of the sect, they did play 
an important role in ousting it and the Soviets' failure to gain access to 
northern oil. 
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  جانيآذربا مردم نقش و دموكرات فرقه سيتاس ران،يا دري شوروي نفتي ها استيس
 
 

 10/04/1400: تاريخ دريافت         1يروزيف امهريك

  14/06/1400: تاريخ پذيرش        2ي توانيي مال رضايعل
  3 بخت منصور قباد

  

 دهيچك

 همواره مركز، از زيگر و گرا قوم محافلي برخي سو از فرقه سقوط وي ريگ شكلي چگونگ
 ،)ش1370 م،1991 (از پسي شورو اتحاد محرمانه اسناد انتشار با اما ،بوده مناقشه محل
 نيهمچن و نظر موردي ها سال به مربوط عيوقا پرده پشت مسائل و مناسبات ازي شتريبي ايزوا
 مقاله نياي ها افتهي. است شده آشكار دموكرات فرقه و رانيا با ارتباط دري شوروي ها استيس
 نيا به كوشديم و استي عقالن ليتحل وي قيتطب مطالعه ازي بيتركي عني يبيترك روش اساس بر

 دري شوروي نفتي خواه ازيامت و دموكرات فرقه شيدايپ نيبي نسبت چه كه بدهد پاسخ مساله
 ايتانيبر استعمار د يدر جنوب نفت انحصار و سيانگل و روس نيريد رقابت. دارد وجود رانيا
 به  شمال نفت بهي شورو توجه. بود شمال نفت ازي شوروي ازخواهيامت در مؤثر عوامل از

 ازي شوروي خوددار و رانيا خاك ازيي ها بخش اشغال. گردديم بازي جهان اول جنگ اوان
                                                                 

  رانيا تهران، تهران، قاتيتحق و علوم واحدي اسالم آزاد دانشگاه اسالم از پس رانيا خيتاري دكتري نشجودا. 1
  )مسئول سندهينو( رانيا ،تهران،يفرهنگ مطالعات وي انسان علوم هپژوهشگا خيتار پژوهشكده اريدانش. 2
 mollaiynet@yahoo.com     
  راني،ا تهران ،يبهشت ديشه دانشگاه خ،يتار گروه اريستادا. 3
 



 
 

210

ماهنامه علمي
) 

مقاله علمي
 -

پژوهشي
(

 جامعه
 

شناسي ايران، سال پنجم، شماره
 دوم،

   
ت

ارديبهش
 

1401
 

 گرچه. نمود فراهمي شوروي برا راي خواه ازيامتي مقتض فرصت ،يقبل توافق رغميعل آن ةيتخل
 تيهو وي مردمي حركت را جانيباآذر در دموكرات فرقهي ريگ شكل تا كرد يم تالشي شورو
 ت،يموجود كه دهند يم نشاني نيع شواهد و اسناد در قيتحق وي بررس اما دينماي معرف طلبانه

 فرقه. بود شده نيتدو و هيتهي شورو دري همگ دموكرات، فرقه اقدامات و مرامنامه اهداف،
 مساله جمله آن ازي شورو اهدافي راستا در چپي روهاين و توده حزب موازات به دموكرات

 به فشار اعمالي براي ابزار درواقع جانيآذربا دموكرات فرقه. كردند يم عمل شمال نفت ازيامت
ي براي شوروي ناكام دري مختلف عوامل البته. بود نفت ازيامت كسب و رانياي مركز دولت
 و ملل سازمان به رانيا تيشكا قوام، احمدي ورز استيس. اند بوده ليدخ نفت ازيامت كسب
 به مقاله نيا در.اند جمله آن از فرقه برابر در جانيآذربا مردم مقاومت وي اللمل نيبي فشارها

 جانيآذربا مردم هرچند كه است دهيرس جهينت نيا به مقاله. است شده ديتاك رياخ وجه نيهم
ي ابيدست دري شوروي ناكام و آن راندن رونيب در اما نداشتندي نقش فرقهي ريگ شكل و ظهور در
 - يريتفس حاضر پژوهش روش است ذكر به الزم. كردند فاياي مهم نقش شمال نفت ازيامت به
  .است بودهي فيك

  جانيآذربا مردم دموكرات، فرقه ران،يا شمال، نفت ،يشورو :يديكل واژگان



 

 

211

ش
ونق

ت 
كرا

مو
ه د

فرق
س 

أسي
ن، ت

يرا
ر ا
ي د

رو
شو

ي 
 نفت

اي
سته

سيا
ان

يج
ربا
آذ

دم 
 مر

  

 مقدمه و بيان مسئله

 فرصت نيا زاي شورو اما كنند ترك را رانيا خاك نمودند تعهد نيمتفق دوم، جنگ انيپا با
 به با و جست يم بهرهي اقتصاد وي اسيس اهداف به ليمنظورن به رانيا به فشار كردن واردي برا
 ها نهضت نيا از سرخ، ارتش اشغال تحت مناطق دري خواهيي جداي ها نهضت  انداختن راه
 نيا از نيهمچن. كرديم استفاده خودي اقتصاد وي اسيس اهداف نيتام جهت دري ابزار عنوان به
. كند كمك رانيا دري ستيكمون انقالب مقدمات كردن فراهمي برا توده حزب به خواست يم راه
 شده منعقد ها يشورو و محوري روهاين انيم كه بودي ا محرمانه قرارداد با موافق است،يس نيا

 دري شورو اتحادي ارضي ها خواست انگريب سند نيا). 1319 آبان22 ،1940 نوامبر 13 (بود
 بهي ابيراه در ها روس دراز و دوري آرزوي راستا در و كشور آني ها نيرزمس جنوب

  .است هند انوسياق
 ديمو  اند شده منتشري شوروي فروپاش از پس كه ب كاگ از آمده دست به اسناد

 النيوگ كردستان و جانيآذربا مانند رانيا ازيي ها بخش هيتجزي براي شورو مدوني زير برنامه
 حزب ريدب رجعفرباقراُفيم) 1324 مرداد _ريت (1945 هيژوئ لياوا در. است خراسان و

 اتحاد ستيكمون حزبي مركز دفتر ماه نيهم ششم در و شد احضار مسكو به باكو ستيكمون
ي ها جنبشي ده سازمان مورد در الزم ريتداب «عنوان تحتي ا محرمانه قرار ،يشورو ريجماه
 مناسب مهره. كرد صادر» رانيا شمالي شهرها ريسا وي جنوب جانيآذربا در خواهانهيي جدا
 هيتجز و سميفدرالي سو به را كشور تا شد شناختهي ور شهيپ جعفر ديس فرقه، ليتشكي برا
 نيهم دري اساس قانون در مصرحي تيوال وي التياي ها انجمن قانوني ور شهيپ ديتاك. ببرد شيپ

 جانيآذربا دموكرات فرقه ليتشك علل و نحوه نييتب در. استي بررس و ليتحل قابل راستا
 تواني م آنها جمله از كه است شده ارائهي مختلفي ها تيروا و گرفته انجامي اديز قاتيتحق
 و توده حزبي اعضا ،يشورو سندگانينو تيروا دوم، ،يپهلو ميرژي رسم تيروا نخست، به

ي رسم تيروا هارم،چ ها،ي سيانگل و هايي كايآمر تيروا سوم، چپ، انيجر و فرقه بازماندگان
 اشاره دموكرات فرقه غائله و نفت موضوع از كيآكادم تيروا ت،ينها در وي اسالمي جهور
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 ساله كي دوره به مربوط عيوقاي نيع شاهدان با محققي گفتگو هيبرپا حاضر قيتحق اما. كرد
 مربوط عياوق از گريدي تيروا كوشدي م افته يانتشار تازه اسناد زين و جانيآذربا دموكرات فرقه
 شكست در جانيآذربا مردم نقش از كمتر تاكنون .دهد ارائه را فرقه حكومت كسالهي دوره به
 به شواهد ارائه با تا كوشدي م مقاله نيا. است آمده انيم به سخني شوروي نفتي ها استيس
 دري شوروي ناكام دري اول قيبطر و دموكرات فرقهي فروپاش در جانيآذربا مردم نقش نييتب
 شاهدان با نگارنده مصاحبه حاضر، مقاله نوآورانه جنبه. بپردازد شمال نفت ازيامت بهي ابيستد
 قيتحق نيا مساله. است مراغه و زنجان و طارم مراغه، خلخال، ل،ياردب ز،يتبري شهرها دري نيع

 مردم نقش نييتب به راه نيا در كه است دموكرات فرقه با آن ارتباط و نفت موضوعي بررس
  .است پرداخته شمال نفت ازيامت بهي ابيدستي براي شوروي ناكام در جانياآذرب

  قيتحق سوال
ي شوروي نفتي ها استيس و منافع نيتام جانيآذربا دموكرات فرقه ليتشكي اصل هدف ايآ
  بود؟ رانيا در

  قيتحق هيفرض
 زاي اصل هدف كه آمد وجود به هيفرض نيا مختلف منابع در هياول مطالعات به توجه با
 نفت ازيامت اخذي برا رانيا دولت بهي شورو هيناح از فشار اهرم جاديا دموكرات فرقه ليتشك
  .بود شمال

   قيتحق نهيشيپ و اتيادب
 تيروا نخست،: شودي م ميتقسي كل دسته پنج به دموكرات فرقه موضوع در قيتحق نهيشيپ
 و فرقه بازماندگان و توده حزبي اعضا ،يشورو سندگانينو تيروا دوم، ،يپهلو ميرژي رسم
ي اسالمي جهوري رسم تيروا چهارم، ها،ي سيانگل و هايي كايآمر تيروا سوم، چپ، انيجر
  كرد اشاره دموكرات فرقه غائله و نفت موضوع از كيآكادم تيروا ت،ينها در و

ي برا تيمأمور «كنديم نييتب راي پهلو ميرژي رسم تيروا كهيي ها نوشته جمله از _
  موضوع حل در را خود نقش كتاب، در او. استي پهلو شاه رضا حمدم نوشته» وطنم
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 از موثرتر را خود ماتيتصم و اقدامات و دهد يم جلوه بالمنازع و برجسته جانيآذربا
 اهداف بهي ا اشاره چيه اما كندي مي معرف وقت ريوز نخست احمدقوام اقدامات و ها استيس

  .كندي نم دموكرات فرقهي ريگ شكل دري شورو
 از را موضوع كه استي پهلو حكومت سال پنجاه گاهنامه ،يپهلو دوره منابع از گريد  _
  .پردازدي نم آني ريگ شكل عوامل و ها شهير به اما كند يم ريتفسي پهلو حكومت نگاه

 جنگي انيپاي سالها به عيوقا خصوص دري شورو دگاهيد و چپ انيجري ها نوشته از _
 جنبش خيتار «كتاب به تواني م رانيا دري زمان مقطع نآ دري شوروي ها استيس و دوم

 و جانيآذربا دموكرات فرقه موضوع او. نمود اشاره كامبخش عبدالصمد نوشته» رانياي كارگر
 سندگانينو مانند به او استي هيبد. كند يم مطرحي شورو نگاه و چپ منظر از را كردستان
 و خواهانهي آزاد حركت ك يرا موكراتد فرقه انيجر ران،ياي ها ستيكمون گريد وي شورو

 نقش به هرگز اما كندي مي معرفي زمان مقطع آن در جانيآذرباي خيتار ضرورت و كيدموكرات
 اهداف به لين دري شوروي ناكامي اول قيطر به و فرقه شكست در جانيآذربا مردم ليبدي ب

  . كندي نم اشاره خود
ي شورو منظر از را دموكرات فرقه موضوع »رانيا معاصر خيتار «دري روس مورخ وانفيا _
ي ها دهيا با ها يجانيآذربايي آشنا جمله ازي درون عوامل كه است معتقد او. كندي م مطرح
 فقر ،يپهلو شاه محمدرضا ستمگرانه سلطنت ،يشورو اتحاد باي مرز هم ليدل بهي ستياليسوس
 در و رانيا در سرخ رتشا حضور ليدل بهي آزاد و اتحاد تبادل و توده حزب حضور مردم،
 دموكرات فرقه ظهور و ليتشكي برا را نهيزم ها فئودال و نيمالك با دهقانان مبارزه تينها

 تداوم وي ريگ شكل دري خارج عامل نقش او كه است واضح پر. است نموده فراهم جانيآذربا
  . است گرفته دهيناد را دموكرات فرقه

 افسران نقش حيتشر به» توده حزب افسران سازمان «كتاب در خسروپناه نيمحمدحس  _
 عملكرد از عمدتا توده حزب اتينشر. است پرداخته جانيآذربا و خراسان غائله در توده حزب
 مقابل در جانيآذربا دري مردمي ها مقاومت بهي ا اشاره چيه و نموده دفاع دموكرات فرقه
  .اند نداشته فرقه
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 كالرمونت. است متفاوت دموكرات فرقه وضوعم از هاي سيانگل و هايي كايآمر تيروا  _
 منافع منظر از» رانيا دري جهان جنگ «كتاب در رانيا در سيانگل سفارت كاردار نياسكر

ي ول كردهي بررس را فرقه كسالهي دوره به مربوط عيوقا ،يشورو منافع با آن تقابل و ايتانيبر
  .است نداده قرار مدنظر راي داخل احوال و اوضاع
 دري الملل نيب مناقشات و تحوالت ريتأث» سرد جنگ و رانيا «كتاب در فاوست سيلوئ _
 پرداخته آني داخل جنبه به كمتر اما نمودهي بررس جانيآذربا غائله موضوع بر را دوم جنگ اوان
 نيا در خود اهداف به دنيرس دري شوروي ناكام و فرقه با جانيآذربا مردم مخالفت. است
  . است مانده مغفول كتاب
 حس ديتشد و جانيآذربا دموكرات فرقه جاديا عامل راي شورو زين كوتام ويدابل چاردير _
 تيحماي و. آورد يم حساب به توده حزبي اعضا توسط جانيآذربا منطقه در زميوناليناس

ي شوروي سو از شدهي زير برنامه قيدق پروژه كي چارچوب در را دولت نيا جاديا ازي شورو
 اثر نيا در. داند يمي شورو به آن كردن مهيضم و رانيا غرب شمال كردن اجد و اشتغالي برا
  . است شده گرفته دهيناد فرقه شكست در جانيآذربا مردم نقش زين

 رانيا جانيآذربا كه خواست يمي شورو جانيآذربا ونيفراكس معتقدند نير و روبرتس _
 دولت طرح نيا ستشك صورت در و گردد  ملحقي شورو جانيآذربا به و شده هيتجز

 شكست با ها طرح نيا همه اگر تينها در و گردد ليتشك جانيآذربا دري بورژواز كيدموكرات
  .آورد دست بهي توجه قابل استقالل ديبا رانيا جانيآذربا شدند مواجه
 استيس و فرقه شكست در عيتش مذهب نقش بري اسالمي جمهور دورهي رسم تيروا _

 كتاب در دوره، نيا سندگانينو ازي صدر ژهيمن و بخت كين ميرح. دارد ديتاكي شوروي ها
 عيوقا به مربوط اسنادي بررس ضمن ،»خاطرات و اسناد تيروا به دموكرات فرقه شيدايپ«

 را عيتش عنصر شمال، نفت دري شوروي ازخواهيامت و دوم جنگ انيپا در رانيا اشغالي سالها
 از نيهمچن و برشمرده فرقهي الحاد وي ستيمونك كرديرو با تقابل در عامل نيمهمتر عنوان به

 شمال نفت ازيامت بهي ابيدست دري شوروي ناكامي اول قيبطر و فرقهي اجتماع گاهيپا نبودن
  .اند گفته سخن
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 فرقه افول و ظهور و دوم جنگ انيپاي سالها به مربوط عيوقا از كيآكادم تيروا _
 ليدل به او قاتيتحق كهي حسنل ليجم. هددي م دست بهي تر قيدق ريتصو جانيآذربا دموكرات
 العاده فوق ارزشي دارا اتحاد آني فروپاش از پسي شوروي وهايآرش محرمانه اسناد از استفاده
ي وهايآرش محرمانه اسناد تيروا به جانيآذربا دموكرات فرقه فرود و فراز «كتاب در است
 ميعق و فرقه شكست از خود نوشتاري جاي جا در اگرچه خود،ي ترك پان كرديرو با» يشورو
 برمال راي اسناد ناخواسته اما كند يم تأسف ابراز بزرگ جانيآذربا ليتشكي ويسنار ماندن

 اگرچه. دارد تيحكاي شورو به فرقهي وابستگ از و است اوي ادعا و خواسته خالف كه كند يم
  .است نكرده توجه فرقه با جانيآذربا مردم مخالفت به

 از وي شوروي وهايآرش از شده منتشر اسناد نيتر تازه بهي پژوهشي ا لهمقا در اتيب كاوه _
  . است پرداخته كردستان و جانيآذربا دموكرات فرقه ليتشكي برا نياستال فرمان به جمله آن

 آشوبي برا نياستالي زير طرح را جانيآذربا دموكرات فرقه ليتشك زيني النيم عباس _
 اما است نموده اشاره فرقه با جانيآذربا مردميي ارويرو به رچهاگ. كند يمي معرف رانيا دري افكن
                                        . است نكرده نييتبي درست به را خود اهداف بهي ابيدست دري شوروي ناكام بر امر نيا ريتاث

  دوم و اولي جهان جنگ از پس رانيا دري شورو دولت عملكردي هاي همسان
 دولت از ها كيبلشو تيحما و اول جنگ اوان در ها روس توسط رانيا شمال اشغال

 دوره نيا حوادث كه است جالب. نمود فراهم آناني برا مغتنمي فرصت النيگي ستياليسوس
 و رانيا خاك ازيي ها بخش اشغال. دارد دوم جنگ انيپا حوادث بهي اديز اريبس شباهت
. شد يم تكرار گريد بار ها روس توسط شمال نفت ازي خواه ازيامت و آن هيتخل ازي خوددار
ي روهاين (روس ونيضدانقالب مانده يباق سركوب بهانه به 1299 بهشتيارد در ها كيبلشو
ي نظام كارزار جهينت. كردند اشغال را رشت و گرفتند آتش ريز را انيغاز وي انزل) ديسف

 ديتهد زين را تختيپا بعدها كه بود خان كوچك رزايميي شوراي جمهور ليتشك ها، كيبلشو
 دولت واكنش بود رانيا دري شورو آشكار مداخله نينخست كه جنگل موضوع. كرد يم

ي شورا قطعنامه بيتصو. شد ملل جامعه به رانيا تيشكا به منجر و ختيبرانگ را الدوله وثوق
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. داد رييتغ رانيا سود به را طيشرا تينها در وقت ريزو نخست قوام احمد اقدامات و ملل جامعه
  موضوع در بعد سال پنج و ستيب در او عملكرد بهي اديز اريبس شباهت قوام اقدامات مجموعه

 اقدام خان كوچك رزايم وي شورو دولت با مذاكره به همزمان او. داشت دموكرات فرقه غائلة
 رانيا انيم معاهده بيتصو تينها در. بود نمانده ردو قوام دولت نظر از زيني نظام كرديرو. كرد
 بعد سال پنج و ستيب كه همچنان. كرد مشخص زين را جنگل نهضت سرنوشت ،يشورو و

 مجموعه به توجه با. زد رقم را جانيآذربا دموكرات فرقه سرنوشت كفيسادچ و قوام توافق
 بود نفت مساله هاي روشوي برا زمان آن دري اساس اصل كه گفت تواني م ،يشورو عملكرد

 كوچك رزايم به نيروشت نامه. گرفت قرار المصالحه وجه تينها در زين جنگل نهضت نكهيكماا
 به نياستال نامه بهي اديز اريبس شباهت زيني انقالب اتيعمل به دادن انيپا به او از دعوت و خان

 جزي راه ها آن دو هر. داشت ستيكمون برادران به نسبت ها روس عملكرد هيتوج وي ور شهيپ
 ازي حاك نيروشت نامه به خان كوچك رزايم پاسخ. نداشتندي شوروي ها خواسته از نيتمك
 كه همچنان خورد رقم تالشي كوهها در او سرنوشت. بودي شورو ونيانقالب به او ليتما
 به. خورد رقم باكو در لياتومب تصادف سانحه دري ور شهيپ سرنوشت بعد، سال پنج و ستيب

 كردن موكول و قوام توسط رانيا مجلس در) ش1299م،1921(معاهده بيتصو انداختن قيتعو
 فرقه غائله در بعد سال پنج و ستيب قوام كه استي استيس همان قاًيدق سرخ، ارتش خروج آن

 خروج بهي نظام اتيعمل كردن موكول و ها يجنگل با مذاكره تداوم. گرفت شيپ در دموكرات
 شيپ در دموكرات فرقه وي ور شهيپ مقابل در قوام كه بودي روش انهم زين سرخ ارتش كامل
 دوم، و اول جنگ ساله پنج و ستيب دوره در استيس گرانيباز همة انيم در او نقش و گرفت

. بود تر برجسته همه از ،يور شهيپ تا كوچك رزايم از و باقراف و نياستال تا نيروشت و نيلن از
 و نمود رانيا هيتخل به وادار راي شورو مهارت، وي ورز استيس با بحران، دو هر در كه بود او

 بار ،يشورو توسط رانيا شمال اشغال و دوم جنگ عيوقا. كرد حفظ را رانياي ارض تيتمام
 گرانيباز با. شد يم تكرار دوباره خيتار ايگو. نمود جلب شمال نفت به را آنان توجه گريد

  .گرفت را رانيا ليچرچ لقب كه بود او هم. قوام احمد نام به ثابت گريباز كي تنها و متفاوت
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  جانيآذربا دموكرات فرقه ليتشك دري شوروي ها استيس نقش
 فرقه داران طرف تيامن و تيموقع نيتضمي برا نياستال ،يجهان جنگ گرفتن انيپا با

 همچنانكه. كرد نخواهد خارج رانيا از را خودي روهايني شورو كه كرد اعالم دموكرات،
 جنبش دو جاديا دري شورو توسط رانيا اشغال ادامه دارد، ديتاك امر نيا بر زيني النيم

 بزرگ بحران نينخست داشتند تنگاتنگي ونديپ هم با واقع در كه رانيا دواستان در طلب ييجدا
ي جنوب مهين در). 133ص ش، 1392/م2013 ،يالنيم. (آوردند ديپد را شاه محمدرضا حكومت

 دري شورو. افتندي حضوري نفت منابع از محافظتي براي سيانگلي روهاين همزمان زين رانيا
 كه ديد مناسب را زمان رانيا در ديجد منافع كسب زين و تزارها دوره منافع اءياحي برا قتيحق
 نيا افتني مأمور. دهد انجام باواسطه را كار نيا نمودي سع نيبنابرا. دينما محكم را خود گاهيپا

 مرامنامه ،يشوروي جلفا دري ور شهيجعفرپ با داريد ضمن او. بود اقرافب رجعفريم واسطه
  .كرد ابالغ او به را فرقه

 انيب توان يم نيچن را دموكرات فرقه ليتشك به كمك دري شورو اهدافي كل طور به اما
  :كرد

 استيس رييتغي برا رانياي مركز دولت به فشار است معتقدي زد يملك خان همچنانكه _1
  ).112ص ،1362 ،يزد يملك خان(ي شورو به شيگرا و انهيگرا غرب هجانب كي

 عنوان به زمان آن در كه ها ييكايآمر دست كردن كوتاه و شمال نفت ازيامت بهي ابيدست _2
  ).40ص ،1386 نه،يرايشا (بودند مطرح منطقه دري خارج سوم قدرت
  .كايآمر نفوذ ازي ريلوگج منظور بهي شورو با رانياي طوالني مرزها در تيامن جاديا _3
 از آن هيتجزي نوع به وي جنوب جانيآذربا عنوان به رانيا جانيآذربا مردم نظر جلب _4

 به رانيا جانيآذربا در زمانيعز مانده جدا برادران دادن ونديپ رينظي عبارات انيب با رانيا
 با خود دفه به دنيرسي برا او). 21ص ،1386 ،يحسنل (باقراُف توسط جانيآذرباي جمهور

 ثروت غارت نيهمچن وي ترك زبان و ها يجانيآذربا نسبت رانيا دولت رفتار خواندن زيرآميتحق
 كه كند القا تا كرد يم تالش و نمود يم دنبال راي اسيس اهداف جان،يآذرباي شهرهاي رانيو و

  ). 10ص همان،.(است ها يجانيآذربا تيثيح به خدشه رانياي مركز دولت رفتار



 
 

218

ماهنامه علمي
) 

مقاله علمي
 -

پژوهشي
(

 جامعه
 

شناسي ايران، سال پنجم، شماره
 دوم،

   
ت

ارديبهش
 

1401
 

 وي قوم سميوناليناس شهياند جاديا منظور به جانيآذربا دموكرات فرقه از تيحما _5
  ).126ص ،1368 ،ياسكندر (بزرگ جانيآذربا ليتشك
يي جداي برا را نهيزم منطقه، دري ستيكمون تفكرات اشاعه باي شورو مداران استيس
 كردهي زير طرح كپارچهي جانيآذربا عنوان تحت خود خاك به آن الحاق و رانيا جانيآذربا
  ). P:2013، Ahmadi ،91 (افتندي يم دست زين شمال نفت بهي راحت به كار نيا با البته و بودند

ي اكتشاف اقدامات فرمان 1324 خرداد در خودي نفت اهداف به لين منظور به نياستال
 مازندراني ايدري جنوب كرانة و رانياي شمالي شهرها تيمحور با نفتي براي شناس نيزم

 از. كرد صادر را رشت و مازندران ل،ياردب ز،يتبر زنجان، جلفا، آمل، ،يپهلو بندر ابلسر،ب شامل
 جنبش كي يده سازماني برا دوم فرمان محرمانه صورت به 1324 ريت در گريد طرف
 دستورالعمل سوم فرمان در بعد روز هشت و نمود صادر را جانيآذربا در طلب ييجدا

 كه كرد صادري شمال االتيا و رانيا جانيآذربا در ژهيو تيورمأمي اجرا مورد دري ا محرمانه
 جهت باكو به كامبخش وي ور شهيپ سفر ليوسا تا شده داده دستور باقراُف به آن اول بند در

). 9و8ص ،1396 ،ياحمد و 156_139ص ،1383 ات،يب (شود ايمه سرعت به وگو، گفت
 وجود به رانيا دري داخلي ها يآشفتگ مزدور، عوامل با كه ديد يم آن در را راه نيبهتر نياستال
ي مركز دولت هيعل كند ليتسه را نفت ازاتيامت بهي ابيدست تواند يم كه راي مناطق و آورده

 پادگان تيتقوي برا را تانك واحد كي همراه ادهيپ پيت ك يرانيا دولت كهي هنگام. بشوراند
 ارتشي روهاين با نيقزو آباد فيشر در داشت، ليگس بود ها دمكرات محاصره در كه زيتبر

 تيموجود اعالم.بود شده آشكار دموكرات فرقه ازي شورو تيحما. شد متوقف و مواجه سرخ
 به اعتراض. ختيبرانگ را رانيا دولت واكنش ،يشورو ميمستقي بانيپشت با دموكرات فرقه

 و ملل سازمان به تيشكا تينها در و 1324 آبان 26 در رانياي داخل امور دري شورو مداخله
 نقطه نينخست به جانيآذربا بحران كه كرد فراهم راي طيشرا ،يغرب دول تيحساس ختنيبرانگ

  . شد بدل غرب جهان با زميكمون برخورد
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  نفت موضوع دري شورو و رانيا مذاكرات
. آمد يم شمار به جانيآذربا و نفت موضوع حل دري عطف نقطه قوام احمدي ريوز نخست

 زمان آن در. بود جنگل نهضت و اول جنگ انيپا به مسبوق ها، روس با وامق احمدي ارويرو
 شمال نفت موضوع و هاي جنگل از تيحما ران،يا شمال ازي شوروي روهاين خروج مساله ز،ين

 خيتار ايگو. بود شده مشكل حل به موفقي پلماسيد وي ورز استيس با قوام احمد. بود مطرح
 با مذاكره ملل، سازمان در رانيا تيشكا موضوعي ريگيپ با زمان هم او. شديم تكرار دوباره
 اقدامي شورو اعتماد جلب بهي ا توده ريوز سه تيعضو با سپس و گرفت شيپ در راي شورو
 اخراج نهيكاب از را ها يا توده و داد رييتغ را خود كرديرو سرخ ارتش خروج از پس گرچه. كرد
 نيب مشكالت حل وي دوست روابط خواستار و شد مسكو عازم ها روس با مذاكره جهت او. كرد

 ازي شورو تر عيسر چه هر خروج خواستار قوام). 21ص ،1375 ،يمك (ديگردي شورو و رانيا
 در خودي روهاين حفظ) ش1300 (1921 معاهده 6 ماده استناد به نياستال اما شد رانيا شمال

  ).133_147صص ا،يدن قوام، (كرد رد را او درخواست و دانست موجه را رانيا
 اعتراف و اذعان سفر نيا دستاورد نيتر مهم مسكو، در قوام مذاكرات شكست رغميعل
 نياستال استناد. است رانياي داخل موضوع جان،يآذربا مساله كه بود امر نيا به ها روسي مصلحت

  . بود وجاهت فاقد) ش1300(1921 معاهده به
 انجمن و خودمختار حكومت جاديا ها يروشو كنديم انيب خود ليتحل دري طلوع همچنانكه

 ،يطلوع (نمودند مطرح رانيا از سرخ ارتش خروجي براي نيتضم عنوان به را جانيآذرباي التيا
 بهانه و اقداماتي اصل علت كندي م ليتحل نوبخت كهيهمانطور). 325_323ص ،1372
 و كرده تقاضا رانيا تدول از را آن ازيامت ش،يپ سال كي كه بود نفت مساله ،يشوروي ها ييجو
 به را شمال نفت ازيامت و جانيآذربا مساله ن،ياستال). 4ص ،1387 نوبخت، (بود دهينرس بدان
  . كرد شمال نفت ازيامتي قربان را دموكرات فرقه تينها در او. برد يم شيپي مواز طور

 وحلي وروشي روهاين از رانيا ةيتخل مورد در قوام دهد،يم ارائهي ذوق كهي ليتحل براساس
 به را كفيسادچ نامه توافق ،يقبل برنامه طبق و كرد ارائهي مبسوط گزارش جانيآذربا موضوع
 از شانيروهاين خروج به را ها روس بود توانسته قوام). 242ص ،1375 ،يذوق (فرستاد مجلس
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 نفت ازيامت موضوع تمامي ركيز با و د،ينما فصل و حل را جانيآذربا غائله سازد، متقاعد رانيا
 از پسي شورو است،يس عالم در كه بود نيچن نيا. دينما موكول مجلس بيتصو به را شمال
 شكست احمدقوام نام بهي شخص از بار نيدومي برا جنگل، نهضت و اول جنگ انيپا عيوقا
 كشوريي اجراي بازو عنوان به را دولت عملكرد بر خودي نظارت نقش مجلس. خوردي م

 نگاه محفوظ خودي برا راي مل منافع و منابع در فيتكل نييتع و نظارت حق و داد گسترش
  ). 303ص ،2ج ،1373 ،يآور (داشت

 رانيا از سرخ ارتش خروج ليدال گريد از كايآمر آشكار مواضع و ملل سازمان مساعدت
 جهان تقابل نينخست جانيآذربا بحران). 22و 21ص ،1375 ،يمك و 39ص ،1358 فاتح، (بود

 تينها در و داد هم دست به دست عوامل مجموعه. بودي ستيكموني شوروي طلب توسعه با غرب
 جان،يآذربا در دموكرات فرقهي براي اجتماع گاهيپا نبودن. شدي منتهي شوروي ناكام به
ي شورو شكست به منجر رانياي ارض تيتمام ازي الملل نيبي ها تيحما و قوامي ورز استيس
   .ديگرد جانيآذربا بحران و نفت موضوع در

  يشوروي نفت استيس شكست در دموكرات فرقهي اجتماع گاهيپا فقدان نقش
 از زين دموكرات فرقه. داردي مردم گاهيپا به ازين خود بقاء و تداومي براي اجتماع انيجر هر

 تيحما وي اجتماع گاهيپا از فرقهي برخوردار كه است پرواضح.. ستيني مستثن قاعده نيا
 گاهيپا فقدان عكس، به و باشد مؤثري هدف نيچن تحقق در ستتوان يم جان،يآذربا مردم

ي شوروي نفت استيس شكست ليدال نيتر مهم ازي ك يگر،يد عوامل كنار در فرقه،ي اجتماع
  .شودي تلق

 ،يادار لحاظ ازي محل تر گسترده اراتياخت دموكرات، فرقهي ها برنامه و اهداف نيتر مهم
 بودي اقتصاد وي ارض اصالحات وي مل زبان گرفتن دهيناد و مدارس دري ترك زبان به سيتدر

ي خارجي حام طرف كي ازي ور شهيپ). 56ص ،1394 بهنام، وي جهان سروي جعفر(
 هيتجز وي قومي شعارها با داشتي سع گريد طرف از و داشتي شورو چوني قدرتمند
 است ها يجانيآذربا مال جانيآذربا شعار و جانيآذربا مردمي آزاد آوردن دست به همانند طلبانه
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 گروه و جنگ وزارت ليتشك. سازد محقق را خود اهداف) 275ص ،1377 ،يجامي تفقد(
 سرخ ارتش ميمستق تيحما با فرقهي نظام شاخه. بودي طلب هيتجز بارز نمود فرقهي نظام
  .افتي ليتشك
 حضور در دموكرات، فرقه و توده حزب سابق عضو و خلخالي اهال ازي موثق دحسنيس
 به ارتش حركت خبر كه نيهم«:كرد يم فيتعر نگارندهيي داي برا را خود خاطرات ندهنگار
 وقمع قلع وي ريدستگ به مردم ارتش دنيازرس قبل .برگشت ورق شد منتشر جانيآذرباي سو

 پنجره از و بردم پناه خود خانه به مردم ترس از«: ديگو يمي موثق .»كردند اقدام ها دموكرات
 به و نشستهي ور شهيپ عكسي بررو اتاق وسط در خانم خاور مادرم  .ستمينگر را اتاق داخل

ي رو از .ندارم تيامن زين خانه در كه افتميدر دميد كه را صحنه نيا .داد يم ناسزا و فحش او
 به مرا برده نام  .ختميگر بود مان هيهمساي محجوب مرحوم به متعلق كه مجاور خانه به واريد

 ميافتيدر  كهي وقت و كردي نگهدار داشت وجود اطيحي درانتها كهي دراتاقك روز چند مدت
 را خود و برد ارتش مقر به مرا زنانه چادر با ها شب ازي كي در ندارد،ي ا دهيفا گريد شدن پنهان
   :بود سرودهي شعر فرقه، حكومت دوره در .بود شاعري موثق مرحوم. »دادم ليتحو
  » جكيگُرمي تاج ردهيبي لر جوجه رضانون            جكيدنم داال ردهيبي عقربس ساعاتون«
 را تخت و تاج دوباره رضاي ها جوجه و گشت نخواهد بر عقب به ساعت عقربة :يعني

ي برا را ما كهي هنگام ها، دموكراتي ريدستگ و فرقه سقوط از بعد«:ديافزا يم او .ديد نخواهند
 ساعاتون دحسن،يس«:گفت من به طعنه هب خلخالي اهال ازي كي بردند، يم لياردب به محاكمه
. سوخت پدرت و برگشت عقب به ساعت عقربه: يعني .»ددوني اند يداالي دوندي عقربس

  ).96/ 3/ 5 خيتار دري موثق حسني آقا با نگارنده مصاحبه(
 اظهار او. است نگارنده شوندگان مصاحبه از گريدي ك يو زيتبر اهل زعربيعز محمدحسن

 ها آن لباس از كه بود افتاده نيزم بر جنازه چند شهناز چهارراهي حوال و انابيخ در «:دارد يم
ي جستجو در مردم اما نبود رانيا ارتش ازي خبر هنوز. هستند دموكرات كه بود مشخص
 نفر ك يشهناز چهارراه به مشرفي ا كوچهي انتها در دوستانم ازي كي همراه. بودند ها دمكرات

 در و بود درآورده تنش از را فرقهي نظام لباس د،يلرز يم خود به ستر از كه ميديد راي ا فرقه
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ي كينزد آن در كه خود منزل به ها كوچه پس كوچه از را او .خواست امان ما از. داشت دست
 با نگارنده مصاحبه(» دادم ليتحو را او ارتش ورود از پس. بود منزل دري روز چند. بردم بود
 فرقه كساله يدوره در زين زعربيعز مرحوم). 17/6/97 خيتار زعربدريعز محمدحسني آقا

  :بود سرودهي شعر
  » است زيت خنجر همچو دل وبه ريت دهيد به          دنيد دوـع لشكر وطن اكـــــخ درون«
          »                           است زيتبر لĤآاه نيونـــــخ دل انهـــنش         ستين تابان ماه و ديخورشي زسرخ شفق«

 او. است زنجان در نگارنده بستگان و شوندگان مصاحبه از گريدي كيي بخش ستاره بانو
ي اهال از نفر دو مرگ شاهد شخصاً. كردند اتيجناي ليخ زنجان در ها دموكرات «: ديگو يم

 ها دموكرات. نداشتند را هفرقي درخواست اتيمال پرداخت توان كه بودم ها آن دست به زنجان
ي برا زنجاني اهال ازي برخ. كردند يمي تعد مردم سينوام به. كردند يم غارت را مردم اموال
 گروه ورود هنگام به و هاي ا فرقه فرار محض به. وستنديپ هاي ذوالفقار به فرقه با مقابله

ي زنجان. كردند يمي قربان ها آني پا شيپ. رفتند ها آن استقبال به مردم زنجان، به هاي ذوالفقار
). 24/8/97 خيتار دري بخش ستاره بانو با نگارنده مصاحبه(» دارند ها دموكرات ازي خون دل ها
 از پس و ونيروحان ندهينما عنوان به كهي طالقان محمود مرحوم گزارش كنار در اظهارات نيا

 ماي رو شيپ زنجان الاحو و اوضاع ازي روشن ريتصو بود رفته شهر آن به زنجاني آزادساز
 و كرده انيب را ها دمكرات اتيجنا ازيي ها گوشه خود، گزارش در زيني طالقان مرحوم. گذارد يم
 با كهي مردم مسلحي ها گروه. راند يم سخن است رفته زنجاني اهال به كهي مضاعف ستم از

ي ها ليا ازي ك يهاي ذوالفقار. شد ينم محدود هاي ذوالفقار به كردند يم مبارزه ها دموكرات
. كردند فاءيا دموكرات فرقه با مبارزه دري مهم نقشي نيم يليا همراه به كه بودندي جانيآذربا

ي گزارش اتيب كاوه. داشت عهده بر را زنجان خواه وطن التياي رهبري ذوالفقار محمودخان
 ورتص به كهيي ها گروه. دهد يم ارائه دموكرات فرقه ضد بري مردم مسلحي ها گروه از

  . پرداختند يم دموكرات فرقه با مبارزه به خودجوش
ي برا بوده فرقه ضد مبارزان ازي كي كه را پدرش خاطرات ل،ياردبي اهال از همرنگ ناصر
 فرقه ضد و فرقه بخش دو به ايدن پدرش، نظر از «:دارد يم اظهار او. است كرده فيتعر نگارنده
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 در افراد نيا. گرفتند يم متيغن هاي ا فرقه از ار خود اسلحهي مردم مبارزان. بود شده ميتقس
 ظهور با. ستادندينا باز مبارزه از فرقه ساله كي حكومت دوره دري حت خلخال و زيتبر و لياردب

 در ناصرهمرنگي آقا با نگارنده مصاحبه(» افت يشيافزا افراد نيا تعداد فرقه، افولي ها نشانه
  ).16/2/99 خيتار

 اوان در «:ديگو يم او. است شوندگان مصاحبه از گريدي ك يو غهمرا اهل ديمروار ونسي
 در. شدم خارج خانه از نان ديخري برا آذر 21 روز صبح. بودم ساله 12 جان،يآذربا حوادث
ي وجو جست در مردم. كشند يم نييپا را فرقهي ها پرچم و ها نشان مردم، دميد شهر مركز

 گوش بهي راندازيتي صدا ناگهان. كردم يم تماشا و ستادهيا ابانيخ كنار. بودند ها دمكرات
 قصد و دهيپوش لباس كه دميد را پدرم خانه اطيح در. دميدو خانه طرف به سرعت به. ديرس

ي چند. بود ملتهب شهر تيوضع. كرد ممنوع خانه از را ما خروج پدرم. ديايب مني پ در داشت
ي آقا با نگارنده مصاحبه(» برگشت يعاد حالت به اوضاع و شد مراغه وارد رانيا ارتش بعد
  ).12/11/98 خيتار در ديمروار ونسي

 ادعاي قوم كرديرو با كهي افرادي ادعا برخالف كه دهد يم نشان نيقرا و ليدال مجموعه
 هرگز جانيآذربا دموكرات فرقه غائله است، بودهي مردمي حركت دموكرات فرقه مساله كننديم
ي شورو منافعي راستا در و ساختهي اجنب كامالً ينايجر بلكه نبوده،ي مردم حركت كي

  .است بودهي ستيكمون
 مردميي ارويرو وي تينارضا موجبات ،يشورو منافعي راستا در دموكرات فرقه عملكرد

. نمود فراهم را شمال نفت ازيامت بهي ابيدست دري شوروي ناكامي اول قيبطر و فرقه با جانيآذربا
 خروج از پس توانستيم بودي اجتماع گاهيپاي دارا جانيآذربا دموكرات فرقه اگر استي هيبد

  .بزند رقم گريدي ا گونه به را شمال نفت ازيامت سرنوشت و بماند پابرجا سرخ ارتش

                                                        جهينت
 جنگ، روزيپ دول ازي ك يبعنواني شورو ظهور و دوم جنگ اوان در رانيا شمال اشغال

ي شورو اتحاد محرمانه اسناد انتشار. نمود فراهم را كشور آني ازخواهيامتي برا گريدي فرصت
 دوم جنگي سالها به مربوط عيوقا ازي روشن ريتصو) ش1370 م،1991 (دري فروپاش از پس

 دموكرات فرقه و،ي نيع شاهداني گواه و ليدال و اسناد عيجم به نظر امعان با. دهدي م بدست
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 شخص حيصر دستور به وي شورو ستيكمون حزب پرداخته و ساخته كردستان، و جانيذرباآ
ي اسيس وي اقتصاد منافع نيتأم و رانياي مركز دولت به فشار اعمال جهتي ابزار و نياستال
 مرجع نيباالتر دييتأ مهر سدينو يمي ور شهيپ به نياستال كهي ا نامه. است بودهي شورو اتحاد
 و آمده كار سر بر سرخ ارتش هيسا ريز جانيآذربا دموكرات فرقه كه است قتيحق نيا بر مطلع

 اشغال.است بوده ارياخت و اراده هرگونه فاقد و دهيفروپاش سرخ ارتش خروج محض به
ي استيس طلب، هيتجز وي قومي ها انيجر جاديا ،ينفتي خواه ازيامت ران،يا شمال ازيي ها بخش
 ت،يموجود كه دهنديم نشان شواهد و اسناد مجموعه. شديم دنبالي شوروي سو از كه بود

  . بود شده هيته و نيتدوي شورو دري همگ دموكرات، فرقه اقدامات و اهداف مرامنامه،
ي قربان زين تينها در آنكه چه. بود نفت ازيامت كسبي براي مستمسك درواقع دموكرات فرقه

ي نيع شاهداني گواه. نشد مواجهي مومع اقبال با جانيآذربا در هرگز دموكرات فرقه. شد نفت
 به مردم ران،يا ارتش ورود از شيپ و سرخ ارتش خروج محض به كه است مطلب نيا ديمو

 از شيپ جانيآذرباي شهرها ازي اريبس و زيتبر. اند پرداخته هاي ا فرقه قمع و قلع و مقابله
 گاهيپا نداشتن. بودند شده انپنه ا يوي متوار هاي ا فرقه و بود افتاده مردم دست به ارتش ورود

 نقش و تيقوم و تيهو مساله. بود جانيآذربا دموكرات فرقه شكست عامل نيمهمتري اجتماع
 زبان مانندي مباحث وي قوم تيهو و نداشته فرقه شيدايپ دري ريتأث چيه بدواً ،يقوم نخبگان

 دامن باكو از افباقر فرستادگان وي شورو عمال توسط كه بودهي مستمسك آن رينظا وي مادر
  .نداشتي اجتماع گاهيپا جانيآذربا خود در و ديگرد يم غيتبل و شد يم زده

 ارتش خروج از پس و بودي مي اجتماع گاهيپاي دارا دموكرات فرقه اگر كه است پرواضح 
ي روهاين خروج فاصله در افت،يم تداوم جانيآذربا در آن حكومت و رفتينم انيم از سرخ
 و كند عملي مركز دولت به فشار اهرم بعنوان توانستيم همچنان نزدهم،پا مجلس تاي شورو

 به و افتاديني اتفاق نيچن اما. دينما فاءياي موثر نقش كفيسادچ و قوام توافقنامه بيتصو در
ي شوروي ازخواهيامت و شد مواجه شكست با و ديفروپاش سرعت به سرخ ارتش خروج محض

 رونيب در اما نداشتندي نقش فرقه ظهور در جانيآذربا دممر اگرچه. ماند ناكام شمال نفت از
  . كردند فايايي بسزا نقشي شوروي نفت استيسي ناكام دري اول قيبطر و آن راندن
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