
  
  
  
  
  

  ناگفتههايي از تاريخ معاصر آذربايجان

توضيحاتي بر نقد يک نقد  
رحيم نيکبخت  

  
کتاب به قلم اينجانب، در ميانه مفاخر و مشاهير در پي انتشار معرفي و نقد کتاب پرارج
شمارة 147، مطلبي به قلم سرکار خانم ناديه سلطاني نگاشته و در برخي  جغرافيا و تاريخ ماه
در نشرية ارشاد» منتشر گرديد و  ميانه مفاخر و مشاهير از سايتها با عنوان «نقد مغرضانة کتاب
ارسال گرديد. از آنجايي که در نوشتار، مطالب  تاريخ ماه کتاب همچنين رونوشتي هم به دفتر
و موارد قابلبحثي وجود دارد، مطالبي را بهناچار بايستي يادآور شد و افقهاي جديدي را 
روشن نمود. باشد اين پاسخها زمينة مطالعات و پژوهشهاي جديدي براي ناقد محترم و 

جوانان پاکسرشت عالقهمند به تاريخ و هويت ايراني اسالمي خود باشد.  
بگذريم از ابتداي نوشتار که نگارنده را نواخته و نوشتهاند:  

«نويسندة مقاله آقاي رحيم نيکبخت، با مدرک ليسانس تاريخ، داراي مقاالت متعدد و دهها 
کتاب مشابه در مورد فرقة دموکرات آذربايجان1 است؛ اما بهخاطر اينکه اين مقاالت بهعنوان 
پروژة کاري با دريافت حقالتحقيق انجام ميگيرد، هميشه داراي تعصبات جانبگرايانه است»  

نگارنده وظيفة خود ميداند از سرکار خانم سلطاني تقدير و تشکر نمايد و از اينکه 
فرصتي را فراهم آورد تا به گوشههاي ناگفتة تاريخ معاصر آذربايجان پرداخته شود، قدردان 
باشم؛ چه جوانان عزيز و فرهيخته بيش از پيش نياز به مطالعه و کسب اطالعات از منابع 
مختلف دارند. گرچه لحن نوشتار اين فرهيختة فرزانه، زيبندة تحصيلکردگان ديار شعر و ادب 
و فرهنگ ايرانيِ آذربايجان نيست، با اين حال، اگر تمايل دارد، در مورد تاريخ زادگاهش، 

                                                 
جغرافيا، ش 147  و تاريخ ماه کتاب ش 150؛ آبان 1389. اين مقاله، پاسخي است به نقدي که در جغرافيا؛ و تاريخ ماه * کتاب

تحت عنوان ناگفتههايي از تاريخ معاصر آذربايجان، بر کتاب مشاهير و مفاخر ميانه به چاپ رسيده است.  
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ميانج، تحقيق و پژوهش نمايد، در جبران اين خوبي، همکاري الزم براي کشف واقعيت 
خواهم داشت.  

در ادامة مطلب، بهويژه بند سوم و چهارم، اطالعات سودمندي از نويسندة کتاب، جناب 
آقاي نايبي و خانم سلطاني درج شده است. از آنجمله که «پاياننامة کارشناسي ارشد اينجانب 
در رشتة تاريخ با مشاوره و حمايت و راهنماييهاي ايشان به فرجام رسيد و بهاذعان اساتيد 

گروه، يکي از بينقصترين تحقيقات از نظر روش تحقيق و نگارش بود.»  
درج گشته، سخني از تحصيالت عالية نويسندة  ميانه مفاخر و مشاهير تا آنجا که در کتاب
محترم کتاب در حوزة تاريخ مطلبي عنوان نگرديده است، از طرف ديگر الزم است سرکار خانم 

سلطاني نام دانشگاه و عنوان پاياننامة خود را عنوان ميکردند و همچنين نام اساتيد گروه را.  
  

معني نقد  
قبل از آنکه مطالبي بهاختصار در جواب موارد شانزدهگانه داده شود، الزم است معني نقد 
بيان  عميد، فرهنگ را براي کارشناسيارشد محترم تاريخ، بر اساس يک کتاب دمِدستي، يعني
کرد: «نقد: سرهکردن، جدا کردن پول خوب از بد. ظاهر ساختن عيوب يا محاسن کالم».2 با اين 
معني، بر اساس عالقة شخصي و نه سفارش، که ناقد محترم تالش دارد بر آن تکيه کند، به نقد 
و بررسي کتاب فوق پرداخته است. بهترين تشويق و حمايتي که نگارنده از محققان و 
نويسندگان جوان آذري طي ده سال اخير داشتهام، نگارش دهها مقاله در معرفي و نقد، در 
نشريات سراسري و محلي آذربايجان بود، که کتاب مفصلي شده است. با اين معرفي و نقدها، 
ضمن تشويق و تقدير از زحمات آنها، با گوشزد کردن نقصهاي مشهود کار آنها، راه براي 

مطرحشدن بيشتر آنها و همچنين انتشار آثار آنها3 در تهران فراهم ميشود.  
پرداخته نشده  ميانه مشاهير از سوي ديگر، فقط به ذکر نقايص و کاستيهاي کتاب پرارج
است. نگارنده نه با مؤلف کتاب دوستي دارد و نه خصومت شخصي. ازاينرو، مطلبي که خانم 
سلطاني نگاشتهاند: «نويسنده نقد خود را با تمجيد از مؤلف شروع ميکند تا حسننيت خود را 
نشان داده باشد و در ادامه بتواند نظرات خود را راحت ديکته کند»، گمانهاي بيش نيست و 
صحت ندارد. در جايجاي معرفي و نقد اينجانب، اهميت کتاب و مزاياي آن برشمرده شده و 
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بهعنوان يک منبع از مطالب آن استفاده خواهم کرد. همچنان که در کتاب در دست تأليفم، با 
استفاده  ميانه مشاهير از مطالب سودمند و منحصربهفرد کتاب کربال، ادبيات در گلگشتي عنوان
و به آن ارجاع دادهام. ضمن اينکه عالوه بر ذکر نقايص، پيشنهادات رفع و ادامة کار را هم داده 
است. از آنجمله تأليف کتاب مستقل در مورد شهداي سرافراز ميانه که مفاخر ارزشمند هويت 
مردم شيعة اين سامان است و يا زحمتي که محقق در تهية تصاوير نسخ خطي کشيده و 

متأسفانه تيره و تار بودن تصاوير زحمات وي را تحتالشعاع قرار داده است.  
فلسفة برگزاري جلسات دفاعيه از رسالهها در مقاطع کارشناسيارشد و دکترا، همين نقد و 
بررسي است تا دانشجو با رهنمايي استاد راهنما و مشاور، پژوهشي انجام داده و استاد ممتحن 
آن را به دقت خوانده و محقق موظف است در اين جلسه پاسخگوي کاستيهاي تحقيق خود 
باشد. هرچه نقد و بررسيها تندتر و بيرحمانهتر باشد، ثمرهاش براي محقق بهتر و بيشتر 
است. نخست آنکه کاستيهاي کار خود را در چاپ دوم کتاب رفع ميکند و ديگر آنکه در 
تأليف آثار جديد خود، تالش ميکند کاستيهاي اثر قبلياش را تکرار نکند و چهبسا به مباحث 
و اطالعاتي دسترسي پيدا ميکند که درصورت عدم نقد، از اين اطالعات محروم ميماند و آثار 

خير ديگر.  
در بند اول: ناقد محترم از ذکر تکتک ايرادات کتاب گاليه کرده است. در جواب بايستي 
گفت زحمتي که نگارنده در مرور مطالب کشيده و همة اين موارد را برشمرده، منتي بيمزد بر 
مؤلف محترم کتاب است که در تصحيح کاستيها راهنمايي گردد. و اگر نگارنده به کليگويي 
ميپرداخت، نويسندة محترم سرکار خانم سلطاني مينوشت در کدام صفحات اين ايرادات 

وجود دارد؟ چرا موارد مشخص نشده است؟  
در بند دوم: به نظر ميرسد کارشناس محترم ارشد تاريخ، ميبايست به جزوات روش 
تحقيق دوران دانشجويي خود مراجعه و اهميت و ضرورت ارجاعدهي در پژوهشهاي 
تاريخي را مجدد مرور نمايند. ضمن اينکه از اولين درسهاي روش تحقيق ارجاعدهي يکسان 
و اراية کتابشناسي کامل منبع است، چه کتاب باشد، چه مصاحبه و چه نسخه خطي. در 
مباحث تاريخ شفاهي، ذکر نام و نام مصاحبهشونده و مصاحبهگر و همچنين ذکر تاريخ و مکان 
مصاحبه و اگر در آرشيوي است، ذکر شمارة بايگاني آرشيو و صفحة متن پيادهشدة مصاحبه 
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ميانه، خواننده از کجا بداند اطالعات ارايه مشاهير هم قيد ميگردد. با عدم درج اين موارد در کتاب
شده از چه مأخذي اخذ شده است؟ و اگر مصاحبهشوندهاي راضي به ذکر نام خود نشد، در پاورقي 
قيد ميشود. اگر محقق محترم داراي مدرک دکترا باشد، وجود ايرادات ابتدايي پژوهشي در تأليفش 
بسيار قبيحتر و عذر بدتر از گناه است. واقعاً جاي تعجب است کسي دکتراي زبان و ادبيات داشته 
باشد و در تحقيق، چنين کاستيهايي مشاهده شود! همچنان که نوشتهام رشتة تحصيلي قيدشدة 

مؤلف محترم در کتاب، ميتواند کاستيهاي برشمرده را توجيه نمايد.  
ناقد محترم در خط آخر بند 2 نقد خود، از کتاب مرحوم «تربيت» ياد کردهاند. ولي نام کتاب را 
فراموش فرمودهاند، کدام کتاب تربيت؟ اگر منظور دانشمندان آذربايجان است، اين شيوة «محمدعلي 
تربيت» مورد انتقاد بزرگان قرار گرفته، از جمله «احمد گلچين معاني». مرحوم تربيت به نسخههاي 
خطي ارزشمندي دسترسي داشت. محل نگهداري هيچيک را مشخص نکرده بود، که بعد از مرگش 
از سرنوشت آنها خبري نشد و کسي ندانست چه شدند و بر سر آنها چه آمد و خدا ميداند در 
کدام کتابخانة آمريکا يا اروپا هستند. بر همين اساس، نام نيکي از اين حيث از خود بر جاي 

نگذاشته است. 4 مقايسه کنيد با برادران «نخجواني».  
موارد قيدشده در بندهاي 3 و 4 و 5 و 6، مؤيد وجود ابهاماتي بهلحاظ ويراستاري در متن 
کتاب است، که ذکر آنها بهنيت رفع در چاپ بعدي کتاب صورت گرفته است. خوانندگان 

محترم با مراجعه به اصل کتاب ميتوانند صحت يا عدم صحت نقد اينجانب را دريابند.  
در مورد بند هفتم الزم به ذکر ميدانم عليرغم دوستي نگارنده با آقاي «اکبر پرندي»، از آن
بعد از انتشار ثعلبيه به کوشش آقاي پرندي، که بهجهت  ميانه مشاهير جايي که انتشار کتاب
قدمت و اصالت نسخة خطياي که متعلق به فرزند سراينده است، عدم استفاده از چاپ جديد 

محسوب ميشود.   ميانه مشاهير و اشاره به آن، کاستي کتاب
در مورد بند 6 هم الزم به ذکر است اشکال ويرايشي در متن چنين برداشتي را ايجاد مي
کند که با مختصر ويرايش قابل حل بوده است، همچنانکه ناقد محترم در تصحيح نوشتهاند و 
رفع ابهام شده است. و امّا در مورد استاد جناب آقاي «نايبي» و اينکه اينجانب «چندبار 
مجبور شدهاند بهطور رسمي و در سايتها از استاد و خانوادة محترمشان عذرخواهي کنند» هم 
از جمله مطالب بيسند و مدرکي است که نه زمان آن مشخص است و نه نام سايتهاي مورد 
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اشاره، شگفتانگيز خواهد بود مستندات اين جعليات شاخدار روشن گردد. ناقد محترم چگونه 
اين موضوع را دريافتهاند، بدون آنکه مأخذ آن را قيد کنند و امّا براي آشنايي بيشتر ناقد محترم 
و جوانان عزيزآذري الزم ميدانم بنويسم در روزگار اختناق و خفقان پهلوي يکي مثل «جالل 
را مي ميقات در خسي آلاحمد»5 از مرام کمونيستي دست ميکشد و راهي کعبه ميشود و
نويسد و کس ديگري دو سال بعد از انقالب شکوهمند اسالمي و يک سال بعد از شروع جنگ 
تحميلي (سال 1360) راهي مسکو ميشود و در باکو در مقابل مجسمة «سيدجعفر پيشهوري» 

مثل يک پدر مرده زارزار ميگريد.  
پيشهوري از کمونيستهاي قديمي بود، که با فريب استالين به کشورش خيانت کرد و 
زماني بهخود آمد که توسط غالميحيي مأمور عاليرتبة ک.گ.ب به قتل رسيد. 6 البته اين 
سرنوشت کساني است که با وعدههاي بيگانگان به آب و خاک و مام ميهن خود خيانت 
يادداشتالري7، در پي بدون شرح ميآيد  وطن گونشلي ميکنند. تصوير صفحات 14-17 کتاب

و قضاوت را به ناقد و خوانندگان محترم واگذار ميکند (تصاوير 1 و 2و 3).  
در مورد بند 8: گروهي از شهريور 1320، با ورود قواي اشغالگر ارتش سرخ وارد 
آذربايجان شد که رهبري آن را «ميرزا ابراهيماوف»8، کميسر فرهنگي جمهوري آذربايجان، بر 
عهده داشت. جرياني بهظاهر فرهنگي به راه افتاد که هدف آن تجزية فرهنگي آذربايجان از 
ايران بود. مستندات اين اقداماتِ بهظاهر فرهنگي، در کتاب جميل حسنلي، مشروح بحث و 

مستندات آن ارايه گرديده است:  
«در آغاز سال 1944، با در نظر گرفتن اوضاع بينالمللي و شرايط ايران، مسکو مسألة 
آذربايجان را بار ديگر مورد توجه قرار داد. ششم مارس 1944 (پانزدهم اسفند ماه 1322) در 
شوراي کميسارهاي اتحاد شوروي به رياست «مولوتف» دربارة «توسعة کمکهاي اقتصادي و 

فرهنگي به اهالي آذربايجان جنوبي» مذاکراتي صورت گرفت و تصميماتي اتخاذ گرديد:  
1ـ با در نظر گرفتن اينکه ساکنان آذربايجان جنوبي و اکثريت اهالي در مناطقي که ارتش 
سرخ مستقر شده است، آذربايجاني هستند، بهمنظور گسترش ارتباط با اهالي محلي، در ترکيب 

هيأتهاي سياسي و نظامي، آذربايجانيها (اعزامي از جمهوري آذربايجانـ م.) وارد شوند؛  
2. در تشکيالت نظامي حداقل هفتهاي سه شماره روزنامه به زبان آذربايجاني چاپ و 
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درميان اهالي پخش شود؛  
3. در شهرهاي تبريز، اردبيل و ساير شهرهاي آذربايجان، نمايندگان بازرگاني شوروي 

آذربايجاني باشند. اين کار بهتدريج در ساير مؤسسات شوروي گسترش يابد؛  
4. در نمايندگيهاي سياسي در پستهاي کنسول، معاون کنسول و دبير کنسولگري 

آذربايجانيها گمارده شوند. اين کار بهويژه در شهرهاي تبريز و ماکو ضروري است؛  
5. در سفارت شوروي و نمايندگي بازرگاني در تهران نيز يک ـ دو نفر کارمند آذربايجاني 

مشغول کار شوند؛  
6. براي چاپ آثار نويسندگان و شعراي آذربايجاني، جهت توزيع درميان اهالي شهر، در 

شهر تبريز چاپخانههايي به نام «تبريز» تأسيس شود؛  
7. در ماههاي مه ـ ژوئن 1944 برنامههاي تئاتر و کنسرت توسط هنرمندان آذربايجان 

شوروي در تبريز و ساير شهرهاي آذربايجان جنوبي اجرا شوند؛  
8. در تبريز يک دبستان دهکالسه براي آموزش به زبان آذربايجاني تأسيس شود. زبان و 
ادبيات فارسي در اين دبستان بايد در رديف دروس درجة دوم قرار گيرد. تحصيل در اين 

دبستان رايگان باشد و آموزگارهاي آن از آذربايجان شوروي آورده شوند؛  
9. در اين دبستان کتابخانههايي در نظر گرفته شود که عالوه بر دانشآموزان، اهالي محل 

نيز اجازة استفاده از آن را داشته باشند؛  
10. براي آموزش دهقانان در حوزة استفادة صحيح از خاک و نيز روشهاي کشت و زرع، 

يک مؤسسة نمونة کشاورزي در حومة تبريز تأسيس شود؛  
11. براي جذب بخش کوچکي از بيکاران، در تبريز يک کارگاه بافندگي جوراب و کشباف 

تأسيس شود.  
براي اجراي اين تصميمات، کميتة مرکزي حزب کمونيست آذربايجان بالفاصله دست به 

کار شد و در زماني بسيار کوتاه، اشخاص نامبرده در زير را به ايران اعزام کرد:  
- احد يعقوفاوف، معاون دبير کميتة مرکزي حزب کمونيست آذربايجان بهعنوان مستشار 

سفارت شوروي در تهران؛  
- علي علياوف، دبير کميتة شهر دربند بهعنوان دبير اول سفارت شوروي؛  
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- جبرئيل هاشماوف، رئيس سازمان امنيت منطقة ساعتلي، دبير سوم اين سفارت؛  
- حسن حسناوف، دبير سوم حزب کمونيست آذربايجان، معاون سرکنسولگري شوروي 

در تبريز؛  
- ميرزا محمداوف، دبير سرکنسولگري شوروي در تبريز؛  

- مصطفي مصطفييف، رئيس شعبة سوم کميسارياي امنيت آذربايجان، معاون کنسول 
شوروي در ماکو؛  

- پاشا علي اکبراوف، رئيس شعبة امنيت منطقهي گوبا، دبير کنسولگري اروميه؛  
- بنده علي مهدياوف، دبير کنسولگري اردبيل؛  

- شامل نظرلي، معاون کنسولگري رشت؛  
- محمدّ شريفاوف، کنسول گرگان؛  

- زينل گوزلاوف، دبير کنسولگري در قزوين.  
اين مأموران قبل از عزيمت به ايران، در مسکو با مولوتف مالقات کردند. مولوتف در اين 
ديدار اظهار داشت: «هر امر کوچکي را مورد دقت قرار دهيد و نفوذ ما را درميان اهالي 

گسترش دهيد».  
در بهار سال 1944 (1323)، در تلگرافي که از تبريز براي ميرجعفر باقراوف فرستاده شد، 
گفته ميشود: «دهم ماه آوريل چهار هزار نسخه روزنامة وطن يولوندا چاپ و در ميان اهالي 
پخش شده است. خوانندگان انتشار نخستين شمارة روزنامه را با خوشحالي استقبال کردند.» 
براي نشر اين روزنامه 27 نفر از باکو اعزام شده بودند. در ميان آنان ميتوان از عليحسن شاه 
گلدييف، جعفر خندان حاجييف، اسرافيل نظراوف، غالم محمدلي، غلمان موسييف، انور 

محمدخانلي، کاظم کاظمزاده، ملک ملکزاده و ديگران نام برد.» 9  
از اقدامات موذيانة اين جريان، ترويج زبان و ادبيات ترکي قفقازي بهجاي زبان معيار ترکي 
تبريزي بود؛ تا جايي که اين اقدام موذيانه از ديد علماي تيزبين آذربايجان چون: آيتاهللا ميرزا 
عبداهللا مجتهدي دور نماند و در خاطرات خود به آن پرداخته است. 10 اين حرکت خطرناک 
مخرب فرهنگي، بعد از پيروزي انقالب اسالمي، توسط نويسندگان دلداده به شوروي که اغلب 
از هواداران جريان چپ فرقة کمونيستي دموکرات و حزب توده بودند، بهشدت ادامه پيدا کرد 
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و به اشکال مختلف به ترويج آن پرداختند و تا جايي پيش رفتند که چنين القا نمايند زبان 
معيار ترکي، باکويي است. در ادامة اين روند، داير کردن کالسهاي ترکي در دانشگاهها که 
محتواي درسي آنها کامالً جهتدار و غيرايراني است و همچنين اعطاي دکتراهاي افتخاري11 
زبان و ادبيات ترکي در باکو، به برخي چهرههاي فعال اين جريان صورت گرفت و ادامه دارد 
و جالب آنکه پذيرش رايگان دانشجويان آذري در باکو و استانبول در رشتة زبان و ادبيات 
ترکي، با توصيهنامة دو تن صورت ميگيرد که يکي از آنها پزشک مخصوص شهرباني رژيم 
پهلوي بوده و سوابق فراماسونري دارد12 و ديگري را نام نميبرم. باز هم در همين بند نکاتي 
براي بحث وجود دارد. از آن جمله اينکه چرا از مدرک دکتراي زبان و ادبيات ترکي مؤلف 
نيست؟ و ديگر آنکه در کجاي آذربايجان ايران، کونول استفاده  ميانه مشاهير سخني در کتاب
ميشود که ناقد محترم کؤنلومي را ميانهاي و کؤنلومو را باکويي قلمداد کردهاند؟ در 
آذربايجان ايران گويول و گوگول مصطلح است؟ با کمال احترام بايستي به ناقد يادآور شد 

لفظ کونول لفظي باکويي است. اگر باور نداريد از مادرتان بپرسيد.  
در مورد بند نهم اگر همين توضيح را ناقد يا مؤلف در متن کتاب ميافزودند، سوءتعبير 

پيش نميآمد.  
در مورد بند دهم و مطالبي که ناقد محترم در مورد حبيب ساهر نوشتهاند، قابلتوجه است، 
بهويژه آنکه اگر به متن کتاب مراجعه و نحوة پيوند مرحوم حبيب ساهر به ميانه را بهقلم 
مؤلف محترم مالحظه فرماييد، ارتباطي که مؤلف محترم به سابقة ارادت استادش به مرحوم 
حبيب ساهر دارد، موجب شده بدون آنکه دليل خيلي مستحکمي باشد، به تجليل و 
بزرگداشت بيشازحد افراطي از يک شخصيت دور از باور و اعتقاد مردم مسلمان و متدين 
ميانه بپردازد و در مقابل از ذکر حداقل توضيح براي شخصيتهاي مذهبي و ديني صرفنظر 
نمايد، يا آنکه از پرداختن به آنها چشمپوشي نمايد. نگاه ارادتمندانهي افراطي به يک 
شخصيت، که هم در داخل متن کتاب و هم در طرح جلد خودنمايي ميکند، درحاليکه ارتباط 
وي با ميانه و مردم ميانه و اينکه در کداميک از آثارش به ميانهاي بودن خود پرداخته، در 

هالهاي از ابهام قرار دارد؟  
ميانه، نپرداختن کافي به  مشاهير در مورد بند دوازده بايستي افزود که کاستي مهم کتاب
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شخصيتهاي ديني و فقهي و علماي مجاهد اين سامان است، در حاليکه صفحاتي مختلف به 
شرح حال مرحوم حبيب ساهر اختصاص پيدا کرده و مثالً شرح حال مجاهد مبارز آيتاهللا 
شيخ هادي نيري در پنج سطر گذاشته است، نقشي که اين مجاهد نستوه در مبارزه با عوامل 

اتحاد جماهير شوروي داشته قابلتوجه است:  
«... در جبههي دوم اين شهر، عالم مجاهد، حاج شيخ هادي نيري، عليه مسلک و مرام 
تودهايها و دموکراتها مبارزه ميکرد. اين جبهه سابقة ديرينه داشت. آيتاهللا نيري پيش از آن
که شهر ميانه به تصرف روسها و تودهايها درآيد، همواره با ايادي و عوامل آنان به بحث و 
گفتوگو مينشست. اين عالم مبارز، در ميان افراد حزب توده از شهرت فراواني برخوردار 
بود، بهگونهاي که از فعاليتهاي وي همواره در هراس و اضطراب بهسر ميبردند. در يکي از 
روزها، قبل از اشغال شهر ميانه، «عباسعلي پنبهاي»، يکي از ايادي کمونيستها، بهصورتي 

تمسخرآميز گفته بود:  
حاج شيخ هادي را زير بغلش بگذاريم و او را از ايستگاه راه مفاتيح کممانده که قرآن و

آهن، سوار قطار کرده و به سمت شهر قم روانهاش سازيم، تا هم خود راحت بشود و هم مردم 
ميانه را به حال خود واگذارد.. 13».  

پس از تصرف شهر ميانه، خانة محقر اين عالم مبارز، به ستاد مبارزه با کمونيستها تبديل 
شد و هر روز مردم باايمان با حضور در آنجا، عالوه بر فعاليتهاي فرهنگي و سياسي، براي 
نابودي اشغالگران و رفع غائله، مجلس دعا برپا ميکردند. پس از مدتي، عالقهمندان آيتاهللا 
نيري، نسبت به جان وي احساس خطر کردند و با اصرار فراوان او را بهطور موقت، به شهر قم 
انتقال دادند، ولي او اندکي بعد با بازگشت به شهر ميانه، همچنان به فعاليتهاي مذهبي و 

سياسي خود ادامه داد.  
اجازهنامة اين عالم فداکار که از طرف مرجع وقت، آيتاهللا سيد ابوالحسن اصفهاني صادر 
شده است، با توجه به تاريخ صدور آن از اهميت ويژهاي برخوردار است؛ صدور اين اجازهنامه 
در آذر ماه 1321 (هـ.ش) ميباشد. اين زمان يک سال پس از اشغال اکثر شهرهاي ايران از 
سوي نيروهاي متفقين بود و دولت مرکزي نيز هيچگونه نظارت و مديريتي بر آن مناطق 
نداشت. بدين ترتيب، ميتوان دريافت که تشکيالت اصيل روحانيت و حوزههاي علميه بودند 
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که به مردم اميد و نشاط ميبخشيدند. مردم نيز با الهام از رهنمودهاي مراجع تقليد و علماي 
اعالم در نجف و قم به وظايف روزمره خويش عمل ميکردند.  

رهبري جبهة سوم که در گوشة ديگري از شهر ميانه، واقع در محلة «قبهنهنه»، قامت ايمان 
و استقامت برافراشته بود، بر عهدة «آيتاهللا حاج ميرحسين حججي» بود. وي که از دوازدهم 
محرمالحرام 1359 (هـ.ق)، ازجانب «آيتاهللا العظمي سيدابوالحسن اصفهاني» اجازهنامه داشت، 
جزو معدود شخصيتهايي بهشمار ميرفت که در پوشيدن لباس روحانيت مجاز بود. اين عالم 
فداکار، بهرغم اصرار دوستان و بستگان، چه در بمباران هوايي و چه در غائلة حزب توده، 
هرگز حاضر نشد لحظهاي شهر و منزل خود را ترک کند و همچنان در خانه و سنگر محقر 
خود محکم و استوار باقي ماند. از طرفي سردمداران حزب دموکرات، با اطالع يافتن از حضور 
اين عالم سلحشور در شهر، به همراه تني چند و با راهنمايي عباسعلي پنبهاي، به منزلش آمده و 
از وي درخواست مالقات کردند. وي قبل از شروع بحث، به يکي از نزديکان سفارش کرد تا 
براي حضور در اين جلسه، ريشسفيدان و معتمدين محل را هم خبر کنند. بههرحال بحث و 
گفتوگو با حضور آنها بهعنوان ناظر آغاز گرديد. يکي از اعضا با طرح مقدمهاي از وي 
خواست با آنها همکاري داشته باشد، که اين پيشنهاد بالفاصله ازجانب ايشان رد شد. 
درخواست بيطرفي و عدم موضعگيري در اين ماجرا نيز مورد قبول واقع نگشت. آنگاه اين 
عالم نستوه رشتة سخن را به دست گرفته و از باب نصيحت و خيرخواهي در بخشي از سخنان 

خود به آنها چنين گفت:  
«... مردم اين خطه مسلمان هستند و هرگز گول تبليغات فريبندة شما را نخواهند خورد. 
پس بهتر است هرچه زودتر مردم اين ديار را به حال خود واگذاريد و منطقه را ترک کنيد...».  

لحن سخنان ايشان در اين جلسه، بهقدري قاطع و حماسي بود، که بعد از رفتن آنان، برخي 
از دوستان و نزديکان با تضرع از او خواستند تا قدري کوتاه بيايد و جان خود را بيمحابا به 
خطر نيندازد که ايشان در جواب گفتند که احساس مسئوليت ميکنند و انجام وظيفه را بر همه

چيز مقدم ميدانند.  
در زمان رحلت آيتاهللا حاج سيدابوالحسن اصفهاني (13 آبان 1325)، اين عالم نستوه 
عليرغم کهولت سن (هفتاد سال)، با پاي پياده خود را به بازار شهر رسانده، خبر رحلت مرجع 



ناگفتههايي از تاريخ معاصر آذربايجان/ رحيم نيکبخت     □   401  
 

 

تقليد شيعيان جهان را به مردم اعالم کردند. بعد از اعالم خبر، از تجار خواستند که محل 
کسبوکار خود را تعطيل کرده و با تجمع در مسجد جامع، مجلس بزرگداشتي بههمين 
مناسبت برگزار کنند. بههرحال، اين مجلس که با همت آيتاهللا حججي و با حضور ساير 
روحانيون و طبقات مختلف مردم، با شکوه خاصي انجام پذيرفت، به پيشنهاد اين روحاني 
فداکار، تا چهلم ادامه پيدا کرد. اين ابتکار بيشازپيش، سردمداران حکومت بهاصطالح 
خودمختار آذربايجان را خشمگين و ديوانه ساخت؛ چنانکه معروف است در جلسهاي، يکي از 
آنها خطاب به حاضران گفته بود که فعاليتهاي اخير وي در برگزاري مجالس ختم، همة 
زحمات يکسالة ما را تحتالشعاع قرار داده، بهکلي اثرات آنها را خنثي کرده است. به همين 
خاطر، نام وي در ليست سياه قرار گرفت. وي روز يازدهم، 16 آذر 1325، بهخاطر شرکت در 
مراسم عزاداري ساالر شهيدان، عازم زادگاه خود، روستاي «گوندوغدي» (از توابع نزديک 
ميانه) شده بود که بعدازظهر همان روز، هنگام بازگشت، سردمداران حزب دموکرات تصميم 
ميگيرند که مخفيانه او را دستگير کرده، به سمت روستاي «ورزقان» (محل بازداشتگاه و زندان 

حکومت اشغالگران) انتقال دهند...»14  
اميد است مؤلف محترم در تجديد چاپ کتاب خود، اين قسمت از کتاب را تقويت نمايد. 
بهويژه آنکه شهر ميانه بزرگان و فقهاي نامدار بسياري دارد که ميتوانند بهعنوان اسوههاي دين 
و عمل معرفي شوند.15 و يا شخصيتهاي ديگر علمي و فقهي مثالً فقيه اخالقي «آيتاهللا 

احمدي ميانجي» و...  
نکتهاي که مؤلف محترم و همچنين ناقد گرامي بايستي به آن توجه مضاعف نمايند، اين 
است که فرهنگ و هويت مردم آذربايجان هويتي ديني و مذهبي و واليي است و بر اساس اين 
هويت، تاريخ و حوادث تاريخي رقم خورده است و علما و مراجع مهمترين نقش را در اين 
تحوالت ايفا کردهاند و جدا کردن اين هويت از اين مردم و بهويژه مردم ميانه، جفاي 

نابخشودني است.  
پرواضح است خدمتي که شعراي مرثيهسراي آذربايجان از جمله «مرحوم قدرتاهللا نادري 
ميانجي» با سرودن اشعار مرثية آذري در بيش از هشت جلد به زبان و فرهنگ آذربايجان کرده، 
ميانه مشاهير به مراتب گستردهتر و عميقتر و بيشتر از ادعاهايي است که نويسندة محترم در
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در مورد حبيب ساهر کرده است، که هم شهرتش و هم دايرة مطالعة آثارش، به عدة قليلي به
اصطالح روشنفکر محدود و منحصر بوده است. زماني ايشان با ادبيات متعالي مرثية آذري، به 
نبرد با شاه و حکومت پهلوي مشغول بودند که مدعيان زبان مادري باکويي، بهمانند «فريدون 
آدميت»، مشغول ترويج و نشر افکار و مقاالت ضداسالمي «آخوندزاده» مأمور وزارت خارجه روسية 

تزاري بودند. آيا حبيب ساهر همچون قدرتاهللا نادري ميانجي سرودهايي از نوع «درود بر 
درج گردد؟   ميانه مشاهير شهيدان»16 دارد؟ و چرا نبايستي شرح حال اين شاعر شيعي شهير جزو

در مورد بند سيزده الزم به ذکر ميداند از شگردهاي جعل هويت براي آذربايجان و زبان 
آنکه به ماهيت غيرايراني و اسالمي جعل ميکنند، يافتن ريشههاي جعلي ترکي براي کلمات 
است، از آن جمله واژة عاشق. اين در حالي است که قسمت عمدة «عاشقهاي آذري» در 
طريقتهاي عرفاني مشغول فعاليت بوده و جوهرة عرفان، عشق به خدا و اهلبيت(ع) است. 
در تحقيقاتي که پيرامون تاريخ تشيع در آذربايجان صورت گرفته و بهزودي منتشر خواهد شد، 
روشن شده است اين عاشقهاي دورهگرد چه نقش مهمي در ترويج و گسترش تشيع و تعاليم 
آن داشتهاند. برعکسِ نظر مؤلف محترم و ناقد گرامي، عنوان «عاشق» برگرفته از اسالم و لفظي 
عربي است. پيشينة چنين کاربردهايي روشن است و لزوم به تکرار نيست.17 کلمات عشق، 
عاشق، معشوق از پرکاربردترين الفاظ در ادبيات ايراني و بهويژه آذري است. کجا مال محمد 

فضولي آشق به کار برده است؟  

در بند چهاردهم ناقد محترم مطلب نوشتهشده توسط نگارنده را کامل نخوانده و قضاوتي 
عجوالنه نمودهاند. اينجانب در ادامه پيشنهاد داده است کتاب مستقلي در مورد شهداي ميانه، 
مفاخر ماندگار و جاويدان ايران تأليف شود، بهويژه با وجود اسناد و منابع موجود در آرشيو 
بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس آذربايجان شرقي (لشکر عاشورا) تا حق مطلب ادا 
شود. همچنين عقيده دارم در مورد شهداي زينبية ميانه هم کار مستقلي الزم است. گذشتن از 

شهداي زينبيه را جفا در حق شهداي بيگناه و معصوم ميدانم.  
  

فرقه دموکرات آذربايجان؛ موضوع اصلي نقد  
قبل از آنکه به پاسخ موارد مطرحشده در بند شانزدهم ـ موضوع اصلي نقد ـ بپردازم، الزم 
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است سه ديدگاه را در مورد فرقة دموکرات روشن و موضع خود را روشن سازم. گروه نخست 
بقايا و هواداران فرقة دموکرات و حزب توده هستند که جعفر پيشهوري و فرقة استالينساختة 
دموکرات را در يک اسطوره مورد تقديس و ستايش قرار ميدهند. بعد از پيروزي انقالب، که 
فضا براي فعاليت سياسي باز شد، کمونيستهاي قديمي و دلدادگان اتحاد جماهير شوروي 
اولين تالشهاي خود را با راهاندازي نشريات متعدد شروع کردند. از آنجمله نشرية يولداش 
بود که به خاطر درج کاريکاتورهاي اهانتآميز به شخصيتهاي انقالبي توقيف شد، طي چند 
سال گذشته اين دسته، کتابها و آثار متعددي را بهويژه در نشريات بهظاهر دانشجويي و به
اسم دانشجويان منتشر کردهاند، که بحث جداگانهاي ميخواهد.18 پس از پايان جنگ و شروع 
دوران سازندگي، کنترل و نظارت بر فعاليتهاي فرهنگي به دليل عدم اشراف دستاندرکاران، 
مسائل با تساهل و تسامح همراه بود. از سال 1370 و 1371 جريان بقاياي حزب توده و فرقة 
دموکرات فعاليتهاي خود را نه در سطح جامعه، بلکه در مراکز فرهنگي و دانشگاهي متمرکز 
ساختند. در اين مقطع، فعاليتهاي مختلفي صورت گرفته است که فهرستوار ميتوان به آن 

چنين اشاره کرد:  
1- داير کردن کالسهاي زبان و ادبيات ترکي باکويي و استانبولي، در اغلب 
دانشگاههاي کشور توسط فعاالن اين جريان، که وابستگيهاي روشن به فرقة دموکرات و 

حزب توده دارند، افرادي چون زهتابي19 و...  
- تدريس کتابها و منابع مغاير با هويت و وحدت ملي در کالسهاي ترکي فوقالذکر؛  

- تدريس و ترويج الفباي بيگانة التين و کريل در کالسهاي فوق؛  
فردوسي؛   شاهنامة - اهانت و تمسخر زبان ملي ايرانيان، اهانت و دشمني با

- تحريف تاريخ ايران با اغراض خاص سياسي؛  
- ترويج انديشة برترينژادي، خوني و زباني (گرگپرستي) و (سومرپرستي)؛  

- ترويج دشمني و ستم ملي بيپايان قوم بينشان و مکان فارسها، بر ترکزبانها؛  
- احياي فرقة دموکرات و حماسهسازي و اسطورهآفريني از آن.  
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2- داير کردن نشريات متعدد دانشجويي    
3- تشکيل انجمنها و کانونهايي براي تداوم فعاليتها در دانشگاهها با ارتباط و 

هماهنگي و راههاي همان جريان.  
- برپايي شب شعر با دعوت از شعراي نژادپرست؛  

- برپايي کنسرت موسيقي بهويژه با حضور گروههاي موسيقي جمهوري آذربايجاني؛  
- برپايي مراسم در مناسبتهاي مختلف چون 21 آذر و تشکيل فرقة دموکرات؛  

- برپايي گردهماييها در قلعه بابک، مزار ستارخان... ؛  
- برپايي کانونهاي پژوهشي و تحقيقي و تأليف و ترجمة آثاري با اهداف تاريخسازي و 

هويتستيزي ايراني؛  
- انتشار کتاب و جزوههاي مخالف هويت ملي اسالمي ـ ايراني؛ خارج از نظارت وزارت 

ارشاد و هر ارگان نظارتي ديگر؛  
- پخش گستردة نوارهاي صوتي و تصويري موسيقي و فيلمهاي ساخت جمهوري 

آذربايجان در ميان مردم.  
4- انتشار کتاب: چندين انتشاراتي در تبريز، تهران، اروميه توسط اين جريان داير شد که 

عملکردي به شرح زير دارند:  
- انتشار کتابهاي اعضاي تودهاي و مأموران با اهداف هويت و تاريخسازي غيرايراني 

(سومري!) 20  
- برگردان و انتشار کتابهاي مغاير هويت ملي چاپشده در باکو،  بدون نظارت و کنترل 

وزارت ارشاد  
5- نشريات محلي واگرا  

با تساهل و تسامح مسئولين فرهنگي از سال 1371 به بعد، شاهد رشد قارچگونة نشريات 
متعدد محلي هستيم که گردانندگان آنها در ارتباط با همان جريان واگراي حزب توده و فرقة 
دموکرات هستند. ضمن اينکه هدايت نشريات متعدد دانشجويي واگرا (نزديک 70 نشريه) هم 

توسط اين گروههاي متشکل هدايت و خطدهي ميشود.   
دستة دوم وابستگان و سرسپردگان حکومت پهلوي هستند که در نگاه آنها اين محمدرضا 
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پهلوي و ارتش او بود که آذربايجان را فتح و شر فرقة دموکرات را دفع کرد. درحاليکه ارتش 
و محمدرضا کمترين نقشي در شکست فرقة دموکرات نداشتند. از آنجايي که ناقد محترم با 

اين دسته آثار آشنايي کافي دارند، به شرح آن نميپردازم.  
امّا نگاه و دسته سومي که وجود دارد و نگارنده نيز خود را در اين زمره حساب ميکند، 
نگاه علما و مراجع شيعة آذربايجان به اين واقعه است. معيار عمدهي پژوهشگران و محققان 
آذربايجاني21 که در اين عرصه فعاليت ميکنند، برگرفته از اين ديدگاه و تلقي است. علماي 
شيعه همواره مدافع مردم و هويت ايراني ـ اسالمي آن بودهاند، همچنان که در مقابل رضاخان 
پهلوي ايستادند22 و سياستهاي ضداسالمي و ملي او را به چالش کشيدند. پس از شهريور 
1320 به رويارويي با مرام کمونيستي الحادي حزب توده و عوامل ارتش سرخ شوروي 
پرداختند.23 مردم مسلمان آذربايجان هم دنبالهرو و مدافع ايشان بودند و معيار تشخيص حق و 
باطل را ايشان ميدانستند و اگر غير از اين باشد، يا گرفتار دستة اول خواهيم شد يا گرفتار 
دستهي دوم. همين علما بودند که قبل از سقوط فرقهي دموکرات، مخالف آن بودند و بعد از 
سقوط آن هم، در جلوگيري از قتل و غارت مردم بيگناه مهمترين نقش را داشتند. 24 در 
جريان نهضت ملي نفت هم علما به حمايت از نهضت ملي نفت و مخالفت با حزب توده 
پرداختند و در جريان نهضت اسالمي امام خميني(ره) هم ايشان بودند که سلطنت پهلوي را 

مضمحل کردند و نظام مقدس جمهوري اسالمي را استوار گردانيدند.  
و امّا منتقد محترم نوشتهاند «... از ايشان بعيد است در مورد قشونکشي شاه ملعون به 
آذربايجان بر کشتار 25 هزار نفر از بينوايان شهر و روستا صحه بگذارد». در اينکه شاه، ملعون 
است، شکي وجود ندارد و همچنين قتل بدون گناه يک نفر در شرع انور اسالم و مذهب شيعه 
پذيرفته نيست، چه برسد به 25 هزار نفر، امّا نکاتي که منتقد محترم را بايستي يادآوري کرد 
اينکه ادعاي قتلعام 25 هزار نفر از مردم آذربايجان ازجمله جعليات تاريخيِ بقاياي فرقة 
کمونيستي دموکرات است که اين آمار با مستندات تاريخي در تناقض آشکار است.  علي 
آذربايجان؛ «بر اساس منابع  دموکرات فرقة صدر تا رضاخان زندان از مرادي مراغهاي در کتاب
مختلف، و همچنين به نقل از شاهدان عيني» فهرستي دقيق و نسبتاً کامل از کشتهشدگان فرقة 

دموکرات به توزيع شهرستان ارايه داده است، که جمع کل آنها دويست و هفتاد و هفت نفر  
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با دادن که اسم و رسم و محل مشخص آنهاست.25 با تحقيقاتي که نگارنده و محقق محترم و 
تواناي سرابي، آقاي اصغر حيدري براساس اسناد و خاطرات در مورد سراب انجام دادهايم، 
صحت اطالعات ارايهشده در کتاب مورد اشاره ثابت شده است. 26 برعکس نظر ناقد محترم، 
قسمت عمدة اين افراد که نام و مشخصات آنها درج شده است، قبل از ورود ارتش به 

آذربايجان، توسط خود مردم آذربايجان به کينة ظلم و ستم آنها به قتل رسيدهاند.  
از آنجمله پدر مصطفي مهاجر در خوي است. شرح آن چنين است: مصطفي مهاجر 
در خوي با اتکا به روابط خود با کماندان روسي، به آزار و  يولوندا وطن فروشنده روزنامة
اذيت مردم ميپرداخت و به ناموس باقري جوان غيور قصد دستدرازي ميکند. باقري در روز 
روشن با دشنهاي سراغ وي ميرود و اورا به قتل ميرساند و بالفاصله خود را به شهرباني 
معرفي ميکند. عليرغم تالش مسئوالن قضايي و سياسي شورويها به خاطر ارتباط وي با 
آنها، خواستار اعدام اين جوان غيور ميشوند و سرانجام در روزي غمانگيز و فراموشنشدني 
در خوي، به جوخة اعدام سپرده ميشود. هنوز هم خاطرة تأثرانگيز آن از ذهن کهنساالن 
خويي نرفته است. خوشبختانه اسناد و مکاتبات آن را آماده انتشار نمودهام.27 آقاي واليي از 
شاهدان عيني، در مورد انتقام مردم از عوامل وابسته به شوروي در خوي بعد از فرار سران فرقه 

نوشته است:  
«خون باقري، جوان رشيد ايراني، که در راه دفاع از ناموس خنجر خود را تا قبضه در سينة 
مصطفي نام مهاجر جاي داده و با پافشاري صدر حزب توده در خوي، اعدام شده بود، در دل 
مردم ميجوشيد و آنها را بر در خانة سيدرضا مهاجر، پدر مصطفي و به سر وقت برادرش، که 

اصناف و کسبه اسير دست او بودند، ميکشانيد.  
اين خانة دوطبقه، در نبش شمالي کوچه صابونچي ـ خيابان نظاميه (فرمانداري امروز) بود. 
سيدرضا مسلح به مسلسل سبک بود و در طبقة دوم، پشت پنجره سنگر گرفته بود و در مقابل 
هجوم مردم تيراندازي هوايي ميکرد. باالخره چند نفري رفتند پشتِبام و با شکافتن بام، آوار 
بر سرش ريختند و دستگيرش کردند و طناب بر پايش بسته، در خيابان کشانکشان و 

چوبزنان تا بيرون دروازة تازهکند (شوراب قبلي) بردند و در کنار جسد يزداني انداختند.  
مهاجرين که با برقراري حکومت پيشهوري، به نام فدايي بر تمام شئون اجتماعي و اداري 
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تسلط يافته بودند، تا آنجا که بر ادارات هم اعمال نفوذ ميکردند، روزها با عنوان فدايي و 
حافظين نظم و امنيت، تفنگ به دوش، اظهار وجود مينمودند و شبها به در خانههاي مردم 

ميرفتند و با تهديد و ارعاب باجخواهي ميکردند و پول ميگرفتند.»28  
چنين انتقامجويياي در سراب هم اتفاق افتاده است، که مرور آن از باب عبرتآموزي الزم 

است:  
در اين ميان، فرماندة محبوب خوشکالم که در منزلش، واقع در روستاي اسفستان مخفي و 
دستگير شد، به درخواست جمع کثيري از مردم که در جلوي فرمانداري اجتماع کرده و 
درصدد رساندن او به سزاي جناياتش بودند، در اختيار آنان قرار گرفت. مردم خشمگين وي را 
چنان به شدت با چوب، چماق و سنگ زدند که بيهوش شد. بعد محبوب را روي زمين 
کشيدند و در اين حال نيز کتکزدن او متوقف نشد، سر تا پاي محبوب خونين و مالين بود. 
فردي نيز که پوتين بر پا داشت هرازچندگاه روي شکم او ميپريد. چون او را از پا ميکشيدند، 
لباسهايش جمع شد و بدن لختش ساييده و پوستش کنده شد و خونريزي زيادي کرد. فرد 
ديگري سنگ بزرگي آورده، بر سر او کوفت که جمجمهاش شکست و کشته شد. همچنان 
جنازة او را کشيده، در چهارراه اصلي شهر از پايش آويزان کردند. گويا جسد او يکي دو روز 
به همان صورت باقي ماند. خانة محبوب در روستاي اسفستان بعد از شکست فرقة دمکرات و 

کشتهشدن وي، توسط افرادي به آتش کشيده شد.  
تنها فردي که از اعضاي فرقة دمکرات در سراب به دست مردم کشته شد، همين فرماندة 
محبوب بود. او که در ايام اقتدارش رعب و وحشتي عجيب در ميان مردم ايجاد کرده بود، 
مکافات اعمالش را به صورتي فجيع ديد!29 فدائيان و مسئوالن ديگر فرقه که توسط مردم 

دستگير ميشدند، بعد از کتککاري در اختيار نيروهاي دولتي قرار گرفتند. 
نکتة جالب آنکه در حوادث بعد از سقوط فرقة دموکرات، مردم آذربايجان به اعضاي فرقه 
که ظلم و ستمي نکرده بودند، نه تنها آسيبي نرساندند، حتي براي رهايي آنها نامهنگاريها هم 

نمودهاند، که شواهد زنده آن موجود است.30  
و باز الزم به اشاره است، بعد از ورود ارتش، اقدامات خودسرانه متوقف گرديد و کساني 
هم که دستگير ميشدند، مراحل دادرسي را طي ميکردهاند. تعداد قابلتوجهي از پروندههاي 
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قضايي اين دستگيرشدگان در آرشيو مرکز اسناد انقالب اسالمي موجود و در دسترس محققان 
است. اگر ناقد محترم مايل به انجام پژوهش است، ميتوانم فهرست اين پروندهها را در 
اختيارش قرار دهم. بيش از نود درصد اين پروندهها به دستور آزادي ختم شده است. و باز 
نکتة جالب آنکه علما و مراجع نقش مهمي در رفع هيجان بعد از شکست فرقه داشتند و مردم 

را از قتل و غارت بازميداشتهاند.  
تفاوت بين حدود سيصدنفر مقتول کجا و بيستو پنجهزار نفر کجا؟ دروغ به چه بزرگي؟ 
امّا عوامل وابستة فرقة دموکرات، به قدري اين دروغ بزرگ را تکرار کردهاند، که خود هم باور 
کردهاند. عالوه بر خود جوانان پاک و بيآاليش را هم با اين دروغها فريب دادهاند. يکي از 
شگردهاي تاريخسازي کمونيستي، مبهمنويسي، کليگويي و جاروجنجال و بزرگنمايي و 

هياهوست. در بدترين حالت، اگر تعداد مقتولين را سيصد نفر هم حساب کنيم، باز تا 25 هزار  
نفر مورد ادعا، بيست و چهار هزار و هفتصد نفر فاصله وجود دارد. خوب بقية کشتهشدگان 

کجا هستند؟  
ناقد محترم را به اين موضوع توجه ميدهد فاجعة انساني نه در ايران، بلکه در شوروي 
اتفاق افتاد. گرچه آذربايجان از قِبَل فرقة کمونيستي دموکرات صدمات و لطمات بسياري ديد 
که به آن هم اشاراتي خواهم داشت، ولي خيل عظيمي از ايرانيان فريبخورده که به شوروي 
گريختند، سرنوشت دردناکي دارند. مظلوماني که با فريب بيگانهپرستان هستي خود را از دست 
دادند و در زندانهاي شوروي و سيبري گمنام و خاموش در دل تاريخ دفن شدند. کساني هم 
که خواستار بازگشت به ايران ميشدند، طعمة گرگان ميشدند.31 جالب اينکه اين مهاجران در 
حد فاصل بين ارامنه و آذريها اسکان داده شده بودند و در بحران قرهباغ، اغلب کشتهشدگان 

اين دسته از اينجا مانده و از آنجا راندههاي فريبخورده بودند.  
به نظر ميرسد کارشناس محترم ارشد تاريخ، جهت آگاهي از صحت و سقم ادعاي بقاياي 
فرقة دموکرات، به شناسايي تعداد کشتهشدگان فرقه در ميانه و سرنوشت متواريان شوروي 

بپردازد، تا واقعيت امر را دريابد.  
 ناقد محترم در ادامه در مورد غالميحيي دانشيان نوشته است: «درحاليکه ميدانيم دانشيان 
دگرانديشي است که فقط با حکومت سلطنتي رضاخان و محمدرضاشاهي درافتاد و خود نيز از 
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کشور خارج شد.»  
اگر ناقد محترم اطالعات اندکي از شخصيت و شرححال غالميحيي داشت، به خود جرأت 
نميداد چنين حمايتي از چنين شخصي کند. غالميحيي بهقدري چهرة منفور و تنفرانگيزي 
در بين مردم آذربايجان دارد، که حتي هواداران فرقة دموکرات هم حاضر به طرح نام وي 
نيستند و عمالً از طرح نام و فعاليتهاي وي خودداري ميکنند، چه برسد به حمايت از آن و 
اينکه غالم يحيي فراتر از يک دگرانديش، يک جاني به تمام معني بوده است. براي آشنايي 
ناقد محترم از اين مأمور عاليرتبة ک.گ.ب، مناسب است اولين گزارش پيرامون غالميحيي و 
اقداماتش را از حوادث تلخ رويداده در ميانه مرور کنيم. هرچند اشاره به اعزام گروههاي ترور 
و قتل مخالفان شوروي در آذربايجان از جمله ميانه خواهد شد، ناقد و مؤلف محترم کتاب 
مشاهير ميانه، صحت و سقم گزارش زير را ميتوانند با مراجعه به معمرين و کهنساالن 

ميانهاي دريابند. نگارنده اسنادي هم در اين خصوص ديده که بهزودي منتشر خواهد شد.32  
«پيدايش غالميحيي ـ غالميحيي که بعداً ژنرال دانشيان ناميده شده، در حقيقت ارتش 
متجاسرين را اداره ميکرد. بهطور قطع و يقين معلوم نيست که در کجا نشو و نما کرده است، 
ولي قدر مسلم آنکه در زمان اعليحضرت فقيد، مدتي زنداني بوده. در شهريورماه 20 مستلخص 
و به سراب آمده، دست به فعاليتهاي شديدي ميزند و علناً عليه مالکين آذربايجان شروع به 
تبليغات و تحريکات دامنهداري مينمايد، در اين ميان تحت تعقيب قرار گرفته، ولي به وسايلي 
مستخلص و دامنة عمليات خود را به ميانه و گرمرود ميکشاند. در منطقة ميانه، عدهاي را دور 
خود جمع و با پشتيباني رسمي نيروي بيگانه، حزب توده را به همکاري پنبهاي33 نام که از اهالي 
ميانه و شغلش کفشدوزي بود تشکيل ميدهد، در اين موقع، مرحوم عبداهللا انصاري شهردار و 
بخشدار ميانه بود. براي جلوگيري از اعمال خائنانة غالميحيي و ايادي او، جمعي از ميهنپرستان 
ميانه، جمعيتي به نام خيريه تشکيل دادند که در رأس آن مرحوم ارشدالممالک (داود رنجير 
وکيلي) ـ مسعودنظام علوي ـ انتخابالسلطان انصاري و ساالر مظفر شقاقي قرار داشتند، شعب 
اين جمعيت در دهات ميانه و گرمرود نيز تشکيل شد. منجمله در قرية اشلق واقع در بيست و 
پنج کيلومتري ميانه، شعب آن جمعيت تشکيل و رياست آن به آقاي مهدي نثار (امير انصاري) 

محول و معاونتش به مرحومين جعفر و سعيد انصاري واگذار شد.  
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در اواخر سال 23، غالميحيي بهاتفاق پنبهاي به اشلق آمده، پس از ايراد سخنراني پرآب و 
تابي، صادقنامي از اهالي اشلق را (که بعداً ماژر انصاري ناميده شده، پس از آمدن نيرو به 
آذربايجان دستگير و در تبريز اعدام گرديد) به رياست حزب در اشلق و قراء اطراف تعيين و 
علناً دستور غارت اموال و هتک حيثيت منتسبين به جمعيت نامبرده در باال را صادر کرد، در 
مقابل، رهبران و اعضاي جمعيت خيرية مذکور نيز که به منظور و مقصد غايي و نهايي آنها 
پي برده بودند، شديداً مقاومت کرده و از هيچ نوع فداکاري مضايقه نمينمودند، چنانکه در 
بهار سال 24 هنگامي که غالميحيي و پنبهاي براي تحريک مردم و ايجاد هرج و مرج از ميانه 
به اشلق حرکت کردند، به آنها پيغام دادند از نيمة راه به ميانه بازگردند و چون عليرغم اين 
تکليف، آنها از تصميم خود بازنگشتند، در نيمکيلومتري پايين اشلق مواجه با اعضاي جمعيت 
خيريه و ميهنپرستان شده، غالميحيي و پنبهاي شديداً مضروب گشتند و وسيلة دستگاهي که 
به لهجة ترکي «مافه» ناميده ميشود به ميانه حمل و يک ماه در بيمارستان راهآهن بستري 
ميشوند، در اين موقع، دستهاي خارجي به کار افتاده، آقاي مهدي نثار و مرحوم سعيد 
انصاري به تبريز احضار و مدتي در زندان شهرباني تبريز بازداشت شده، بعداً آزاد گشتند و 
ضمناً به قصاص اين عمل، هواخواهان غالميحيي يعني اعضاي حزب توده، آقاي مرتضي 
رنجبر را شديداً مضروب مينمايند که ايشان هم عيناً يک ماه بستري ميشوند. پس از حصول 
آزادي، آقاي نثار بالدرنگ به تهران عزيمت نمود؛ ولي مرحوم سعيد انصاري به ميانه و اشلق 
بازگشته مجدداً به مبارزه با خائين پرداخت. قضاياي فوق و رخوتي که مأمورين دولتي را 
فراگرفته بود و همچنين حمايت نيروي بيگانه، باعث شد که حزب توده تدريجاً قدرت گرفته، 
جمعيت خيريه عمالً منحل شود. توزيع اسلحه در دهات شروع شد و به عنوان نمونه و يا 
شروع عمل، فاجعة ليقوان آغاز و مرحوم حاجي احتشام کشته شد، شب 26 آبان، ميانه 
محاصره و پس از خلع سالح ژاندارمري و شهرباني، انتخابالسلطان انصاري و احمد آقاياري 
دستگير و در مقابل بخشداري ميانه تيرباران شدند (انتشار اين خبر در تهران موجب شد؛ 
عبداهللا انصاري که قبالً بخشدار ميانه بوده، در اثر فشار خارجيها به طهران انتقال يافته، 
رياست دفتر امور شهرداريها را در وزارت کشور به عهده داشت، مبتال به مرض سل ريوي 
گشته؛ با اينکه درعينحال از مبارزه عليه بيگانهپرستان و خائينين دستبرد نميداشت، از شدت 
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بيماري روز سوم خرداد ماه 25 در طهران درگذشت.) توقيفهاي دستهجمعي، قتل و 
غارتهاي فجيع وحشيانه شروع شد، شب 27 آذر، ارشدالممالک رنجبر وکيلي و مسعودنظام 
علوي نيز دستگير شدند، ارشدالممالک را در پلدختر محاکمه نمودند، هنگامي که از آنها 
علت دستگيري و محاکمة خود را پرسيد، به او پاسخ دادند: «پسر تو با سيدضياءالدين مربوط 
است!» در اين موقع، غالميحيي به اتفاق يک نفر مهاجر به آنجا رسيده، ميگويد: «اينها را به 
فرقه ببريد...» ارشدالممالک متوجه ميشود که منظور اعدام او است، تقاضا ميکند که الاقل از 

کشتن نوکرش منصرف شوند. اظهار ميدارند: با هيچيک از شما کاري نداريم...  
امواج کفآلود قزلاوزن، آن شب در پلدختر شاهد اين فاجعه دلخراش بودند، مرحوم 
وکيلي و نوکر او را سواره به جلو فرستادند. ناگاه صداي شليک سه گلوله پياپي شنيده شد، 
ارشدالممالک34 از اسب به زير افتاد و آخرين جملهاي که ادا کرد اين بود: «من روي ايمان به 

شاه و ميهن کشته ميشوم...»  
مسعود نظام علوي در اونلق دستگير و اظهار ميدارد: «من باز هم به عقايد خود پابرجا 
هستم و از کشتهشدن هم نميترسم. اگر ميخواهيد مرا بکشيد به تبريز ببريد» ولي آن 
فرومايگان بيوطن و بيگانهپرست که به همهچيز جز خدا و وجدان فکر ميکردند، تقاضاي او 
را قبول نکرده، در يکي از قهوهخانههاي بين راه به او تکليف پيادهشدن ميکنند و چون امتناع 
مينمايد، غالميحيي با قبضة اسلحه کمري به سر او ميزند و ديگران با سرنيزه چند جاي بدن 

او را مجروح و سپس با شليک چند گلوله به زندگي پرافتخارش پايان ميدهند.  
در مرند خاندان هوجگانيها را اعم از زن و مرد و کودک بهکلي قتلعام کردند.  

در دهستان ترک، ستوان ابرار فرماندة ژاندارمري را که بيست و چهار ساعت شجاعانه با 
آنها جنگيده بود، با وضع دلخراشي مقتول ساخته، متوجه سراب شدند.  

ازجمله شهداي ميانه، نام ساالر مظفر شقاقي و فرزند جوانش را نيز بايد ذکر کرد. مالکين 
ميانه و اطراف و آنها که در اثر ظلم و تعدي متجاسرين به جان آمده بودند، به اتفاق آقاي 
مصطفي وکيلي در طهران نزد نخستوزير وقت جناب آقاي حکيمالملک رفتند، مصائب وارده 
بر اين عده، که گناهي جز هواخواهي شاهنشاه و ميهن نداشتند، به اندازهاي دلخراش و 
جانگداز بود، که حتي نخستوزير به گريه افتاد. فرداي آن روز در حدود هزارنفر از آسيب



412   □   نقد برتر / مقاالت برگزيدة هشتمين جشنوارة نقد کتاب  
 

ديدگان آذربايجان به مجلس شوراي ملي رفتند و دولت 1500000 ريال به آنها قرض 
بالعوض داد (پرداخت اين قرضه بسيار بهجا و بهموقع بود، زيرا اين افراد و عناصر از 
محترمين و مالکين آذربايجان به شمار ميرفتند که در اثر حوادث روزگار هستي و دارايي خود 

را از دست داده بودهاند).  
در کابينهي آقاي قوامالسلطنه، چون دولت بناي سياست خود را بر پاية ايجاد موازنه و 
تعادل يا مسائل ديگري نهاده بود، مظفر فيروز نيز آني از حمايت منافع دولت پوشالي 
آذربايجان بازنمينشست. ميهنپرستان آذربايجان و آوارگان به طهران ناچار، به يگانه ملجأ و 

پناهگاه ايران و ايراني يعني دربار شاهنشاهي پناهنده شدند...» 35  
ناقد محترم ميتواند ادعا کند گزارش باال از منابع نوشتهشدة مخالفان فرقه است و بدتر هم 
آنکه در حمايت از حکومت محمدرضا پهلوي است. البته ناقد محترم قبل از قضاوت ميتواند 

از کهنساالن زادگاهش پرسوجو کند.   
گزارش دوم را دکتر جهانشاهلو، معاون پيشهوري، از کمونيستهاي اوليه، در خاطرات خود 

روايتهاي جالبي از غالم يحيي آورده است، ضمن اينکه وابسته به حکومت شاه هم نيست:  
«... زن و فرزندانم بزرگ و کوچک گرد آمدند و هرچه زاري و خواهش کردند، سود نداد. 
آنها گفتند هرچه داريم ببريد امّا اين مرد را شکنجه ندهيد. باز فايده نکرد، آنها مرا لخت 
کردند. زن و فرزندانم براي اينکه اين صحنه را نبينند گريختند. آنها با سمبههاي سرخ از 
گردن به پايين پشتم را داغ کردند. من که در نتيجة سالها خدمت سربازي و جنگها هنوز 

ورزيده هستم، نه ناله کردم و نه گريه و همچنان دندان روي جگر گذاشتم.  
اشتباه من اين بود که همان بار نخست که از من مسلسل خواستند، نزد شما نيامدم. تاکنون 
يک ماه از داغ گذشته است. زخمها کمي بهبود يافته است، امّا هنوز برجاست. اجازه ميخواهم 
نزد شما برهنه شوم تا ببينيد که اين نويددهندگان آزادي بر سر من چه آوردهاند. او لخت شد، 
در پشت جاي چندين داغ چپ و راست داشت و بعضي از زخمها هنوز بهم نيامده بود. من 
نتوانستم خودداري کنم، اشک از چشمانم سرازير شد. او لباساش را پوشيد و خواست 
خداحافظي کند، امّا من به آقاي پيشهوري تلفن کردم و گفتم با آقاي عليقليخان ابهري براي 
موضوع بسيار مهمي نزد شما ميآيم. او گفت بفرماييد. ما به کميتة مرکزي نزد او رفتيم. او 
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گمان کرد که آقاي عليقليخان درخواستي دارد، امّا من گفتم ايشان نيازمندي ندارند. موضوع مهمتر 
از آن است. پس از آنکه بازگو کردم او خواست که زخمها را ببيند. هنگامي که آقاي عليقليخان 
از اينکه آقاي  لخت شد، پيشهوري از خشم ميلرزيد و فرياد ميزد عجب اوضاعي است. پس
ابهري لباس پوشيد، آقاي پيشهوري دستور داد تلگرافي به غالميحيي مخابره کنند که فوراً شکور 
نفر فدائي به تبريز روانه کند. ما بازگشتيم و من از آقاي عليقليخان دلجويي  نظر دو غفاري را زير

کردم و به او گفتم هرگاه از نو ناراحتيهايي براي او پيدا شد، زود مرا آگاه کند.  
پس از دو روز آقاي پيشهوري تلگراف غالميحيي را به من نشان داد که نوشته بود شکور 
غفاري را همينجا مجازات کردم. بعد معلوم شد که مجازات شکور غفاري اين بوده است که 
او را از بخش ابهر براي غارت و شکنجهدادن مردم بيچاره، به بخش ديگري روانه کرده است. 
من به آقاي پيشهوري گفتم با اين وضع ما بساط قرون وسطايي عقبافتادهترين اجتماعات و 
دژخيمترين دستگاهها را گستردهايم. آقاي پيشهوري گفت که ميبيني که دستور تلگرافي مرا 

نيز نميخوانند.  
همانند اين تبهکاريها و غارتها، در مراغه و اردبيل و حتي شهر تبريز نيز بسيار روي داد؛ 
از آن ميان آقايي به نام عباس پناهي به دستآويز ممنوعبودن جواهر و طال همراه مسافرين، 
بسياري اموال مسافرين را ضبط و مصادره کرد که بخشي از آن را خود برگرفت و بخشي را 

به آقاي دکتر جاويد و کاويان داد و بخشي هم به اربابان روسي رسيد.  
اکنون که نام غالميحيي به ميان آمد، برخي ديگر از تبهکاريها و خدمتهاي او به 

اربابانش را يادآور ميشوم.  
از واپسين روزهاي آذرماه 1324 که فرمانروايي فرقه در آذربايجان برقرار شد، براي اينکه 
کمبود آذوقه دست ندهد، نخستوزيري با تصويب مجلس آذربايجان با فرماني، صادر کردن 

خواروبار را از مرزهاي زنجان و آستاران و مراغه ممنوع کرد.  
در زنجان غالميحيي و همدستانش به دستآويز اين فرمان چندين هزار پيت روغن و پنير 
و نزديک 250 هزار گوسفند چوبداران زنجاني و کردُ را که براي فروش رهسپار قزوين و 
تهران بودند، توقيف کردند. صاحبان آنان و چوبداران به ما شکايت کردند و خواستند که اگر 
تجارت به تهران ممنوع است، دستِکم اجازه دهيم در خود زنجان و کردستان و آذربايجان 
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به فروش برسانند. چون خواست آنان منطقي و قانوني بود، دستور آزاد ساختن روغن و پنير و 
گوسفندان را چند بار مؤکداً داديم، امّا غالميحيي نه تنها فرمان ما را نخواند، بلکه خود 
بازرگانان و چوبداران و عدهاي از شترداراني را که مال آنها را بار کرده بودند، نيز به نام 
قاچاقچي بازداشت کرد و پس از ماهي، آنها که جان خود را در خطر ميديدند، از اصل 
موضوع صرفنظر کردند و جان خود را به سالمت رهانيدند و عدهاي از آنها نزد من آمدند و 
اظهار داشتند ملتزم شده بودند که به ما ديگر مراجعه نکنند. اين پنير و روغن و گوسفندها را از 
راه تارم و کاغذکنان به اردبيل و آستارا رسانيدند و در آنجا توسط آقاي محمّد سراجعلي 
اينسکي، سرهنگ سازمان امنيت روس که آن زمان همهکارة آن نواحي بود، از راه پل خداآفرين 
از مرز گذراندند و تحويل عمال باقراف دادند. امّا مسأله به همينجا پايان نيافت، چون در 
واپسين روزهاي آبانماه و آغاز آذرماه 1325 قرار شد ما زنجان را به نمايندة حکومت 
قوامالسلطنه، آقاي سرهنگ بواسحقي، تحويل دهيم، غالميحيي و همدستانش با شتاب نزديک 
به هفت هزار و به روايتي دههزار گاوميش و گاو و گوسالة روستاهاي اطراف زنجان، افشار، 
خدابنده، سهرهرود، اوريات، انگوران و گروس را غارت کردند و توسط گروهي سوار به 

اردبيل و مرز رساندند.  
بايد در اينجا يادآور شوم که در شوروي تا چند سال پيش از پايان جنگ نيز، گوشت 
کمياب بود و آن زمان (1945) در آذربايجان شوروي غير از اربابان رهبر، ديگران جز از راه 
قاچاق در بازار سياه، آن هم بهدشواري، به گوشت دسترسي نداشتند و در مغازهها فرد باآشنايي 
ميتوانست کنسروهاي گوشت گاو آمريکايي که مطابق قانون وام و اجاره دولت شوروي 
دريافت کرده بود، تهيه کند. تا دو سال پس از پايان جنگ، تخممرغ جز در بازار سياه در 

شوروي نبود و در همة مغازهها گرد تخممرغ آمريکايي به فروش ميرسيد.  
مسألة غارت دامها و فرستادن آنها توسط عمال روس به آذربايجان شوروي را آقاي 
قوامالسلطنه در ديدارش با آقاي پيشهوري و من رسماً يادآور شد و به من گفت آقاي دکتر 
آخر اينها همميهنان شما هستند که در آتية نزديکي دچار کمبود خواروبار بهويژه گوشت 

خواهند شد. اجازه ندهيد که گاو و گوسفند کشور شما را تحويل بيگانگان دهند.  
همانطوري که اشاره شد، در دوران يکسالة حاکميت فرقة دموکرات آذربايجان، تنها 
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گروهي از ما کار کرديم امّا گروه ديگر نه تنها کار سودمندي درخور توانايي انجام نداد، بلکه 
سربار هم بودند و ما بايد پاسخگوي نابهسامانيهايي که هر روز به بار ميآوردند، ميبوديم و 

اکنون هم به سبب مسئوليت مشترکي که داشتيم برابر ملت ايران پاسخگو هستيم...» 36  
و اين هم گزارشي ديگر: دکتر انور خامهاي عضو حزب کمونيست ايران، که دوست 

نزديک پيشهوري بود، در خاطرات خود از سفر به آذربايجان مينويسد:  
«حسين جزني [پدر بيژن جزني از سران حزب فدائيان خلق] از افسران فرقه به من گفت: 
دادگاه فرقه، عدهاي را محکوم به اعدام کرد و پس از اجراي حکم، اجساد را روي هم ريختند 
تا بعد دفن کنند. من، غالميحيي و پادگان به مقر ستاد آمده، مشغول صحبت بوديم که ناگهان 
فدايي نگهبان اجساد سراسيمه وارد شد و درحاليکه از ترس ميلرزيد، پشت سر هم ميگفت: 
زنده شدند، زنده شدند! غالميحيي پرسيد چه کساني زنده شدند؟ او با اشاره نشان داد که اعدام

شدگان را ميگويد. با هم باالي سر اجساد آمديم. ديدم نالهاي از ميان آنها بيرون ميآيد و ميگويد: 
سوسيزام (تشنهام). معلوم شد يکي از آنها هنوز جان نداده و اين ناله از اوست. غالميحيي کلتش را 
درآورد و يک گلوله در مغز آن شخص خالي و نالة او را خاموش کرد. بعد يک سيلي به گوش آن 

فدايي نواخت که از ترس تفنگش را انداخته و پيش ما گريخته بود».37  
ناقد محترم نبايستي چنين شخصي را دگرانديش لقب دهد. در بين فدائيان حاضر در جبهة 
قافالنکوه، تعداد زيادي اهل سراب و روستاهاي تابعة آن بودند. وقتي جريان عقبنشيني و رفتن 
تن از فدائيان سرابي مخالفت  به آن سوي رود ارس توسط غالميحيي به افراد اطالع داده شد، چند
کردند و خواستند که به شهر و روستاي خود بازگردند. يکي از اين افراد عمو تَوَکّل اهل روستاي 

اسفستان سراب بود که در خاطرات خود ضمن بازگويي فراز مذکور ادامه ميدهد:  
«فدائيان سرابي با دستور غالميحيي مخالفت کردند و براي بازگشت به سراب مصمم بودند 
و اصرار ميکردند. غالميحيي که مخالفت مکرر آنها را ديد و از تأثير آن در ساير افراد نگران 
شد، با عصبانيت کلت خود را کشيد و دو نفر از آنها را کشت و بقيه فرمان را اطاعت 

کردند».38  
آيتاهللا مجتهدي تبريزي هم، در خاطرات روزنوشت خود، نوشته است:  

«غالميحيي را که به زنجان فرستادهاند، غالب مردم به اسم ميشناسند. در حکومت ملي 
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معاون وزير جنگ بود و رتبة ژنرالي يافته و به ژنرال غالم دانشيان معروف است. اصالً از قرية 
اسکوار سراب است که مدتي در روسيه بود. بعد گويا با آن عده از ايرانيها که روسها ده 
سال قبل از قفقاز بيرون نمودند، به ايران آمده است. بعد از غائلة شهريور که رشتة انتظامات 
گسيخته شده بود، مهاجرين روسيه با پشتيباني قواي اشغالي روسها در چندجا شروع به 
اقدامات نمودند و تشکيالتي شبيه به تشکيالت انقالبي روسيه بهوجود آورند که کارهايي را که 
وظيفة دولت بود، انجام ميدادند. تشکيالت اين مهاجرين در سراب، که بيشتر از همة 
قسمتهاي آذربايجان مهاجر داشت، مهمتر بود و در آنجا قتل و غارتهايي هم به عمل 
ميآمد که نظير آنها در ساير قسمتهاي آذربايجان اتفاق نيفتاد و مهمتر از همة آنها حادثة 
نفر مالک و مادر  اردالن بود که عدهاي از مهاجر و دهاقين مسلح، به قرية اردالن حمله نموده و دو

آنها را با چند نفر ديگر به قتل رسانيده و محل آن بيچارهها را غارت نموده و آتش زدند.  
غالميحيي آن زمان از سردستههاي مهاجرين انقالبي بود، و از طرف باقروف نام، که 
حرکات انقالبي سراب را اداره مينمود، ظاهراً ارتباط رسميتري با مقامات روسي داشت، به 
اداره يک بخش از واليت سراب منصوب شده بود. بعدها در حوادث اخير، که منجر به 
تحوالت اخيره و تشکيل حکومت ملي آذربايجان گرديد، غالميحيي حرکات انقالبي ميانه را 
اداره مينمود. مدتي هم مشاراليه در زنجان مأموريت داشت و اعدام حاجي علياکبر توفيقي و 

چند نفر ديگر در زمان بودن وي در زنجان به وقوع پيوست.  
در طهران نام غالميحيي مرادف با ترور و آدمکشي است؛ امّا من از بعضيها که مطلع از 
اوضاع محسوب ميشدند، شنيدم که برعکس آنچه مشهور است، بودن غالميحيي در هر 
مورد، اسباب نظم و عدم هرجومرج و خونريزي بوده است. در هر صورت فرستادن غالم
يحيي به زنجان تشبثي است از جانب حکومت ملي براي حفظ نفوذ آذربايجان بر سر اهالي 

خمسه...» 39  
بعد از تخلية زنجان از قواي فرقه، هيأتي از خبرنگاران راهي زنجان گرديد. آيتاهللا سيد 
محمود طالقاني به نمايندگي از طرف نشرية آيين اسالم، همراه اين گروه بود. گزارش دردناک 
ديگري را روايت کرده است و آن جريان قتل شيخ موسي به دستور غالم يحيي دانشيان 
فوقالذکر است که براي من تازگي داشت. فکر ميکنم براي ناقد محترم هم جالب باشد. چه
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بسا اطالعات وي در مورد برخورد ارتش با فرقه و عوامل آن را تصحيح و تکميل نمايد.40   
«... اينک من اجمالي از وضع کشتهشدن يک جوان منبري روحاني را که از برادرش شنيده 
شده، شرح ميدهم. در اواخر ذيالحجه 1364 که زنجان با کمک قواي روسيه به دست 
دمکراتهاي آذربايجان افتاد، آقاي شيخ موسي که يکي از محصلين مدرسة سعيد که يکي از 
مدارس مهمة زنجان است بود و در سوم محرم بنا به خواهش اهالي قرية دشير براي تبليغ 
احکام رفته و در منابر خود هميشه غائيتا جانب حق را از درگاه خداوند خواستار ميشد و در 
اين اثنا دموکراتها به آن ده نفوذ نموده و مقدرات آن آبادي را به دست ميگيرند. خويشان 
شيخ موسي در خفا شيخ موسي ميگويند که بهتر است شما از اين ده برويد؛ زيرا ممکن است 
دمکراتها با تبليغ وي مخالف باشند و از اين جهت به شما آسيبي برسانند. شيخ موسي که 
جوان و در دين متعصب بود، در جواب گفت که من جز يک مبلغ ديني نيستم و با دمکراتها 
سروکاري ندارم و عالوه بر اين، هوا سرد است و زمستان است و مزاج من ضعيف است و 
مسافرت براي من مقدور نيست. در اوايل ماه ربيعاالول سه نفر از فدايي دمکرات به عنوان 
فرماندهي آن سامان به قرية دشير ميآيد و آن سه نفر عبارت بودند از روحاهللا يوسفآبادي 
(که سالها سابقة سرقت داشته) و ماژور نظري (که يکي از افسران فراري تهران بوده) و 
محمدعلي رامتين (که غالم يحيي به اين مرد ميگفته تو از اوالد شمر بن ذي الجوشن هستي. 
يعني از بس قسيالقلب بوده که غالم يحيي به او چنين ميگفته) پس از ورود اين سه نفر، 
اشخاصي نسبت به شيخ موسي سعايت ميکنند که او باالي منبر دعا ميکند که خدا حق را 
ياوري کند. رامتين دو نفر به عنوان جاسوس به نزد شيخ موسي ميفرستد که از او سه پرسش 
زير را بنمايند: يکي آنکه آيا دمکراتها که به قرآن و اولياي دين اسالم ناسزا ميگويند، 
چگونه اشخاص هستند؟! دوم قرآن را جلو چشم ما ميسوزاند، آيا چنين اشخاصي مسلمانند؟ 
سوم آيا زنهاي دموکرات بر ديگران حالل است؟ شيخ در جواب ميگويد من اين سؤاالت 
نميتوانم جواب بدهم. فقط همين قدر ميدانم که هر که به دين اسالم توهين کند و قرآن را 
بسوزاند مهدورالدم و واجبالقتل است. آن دو نفر برميگردند و به مرکز فرمانداري چنين 

گزارش ميدهند که شيخ ماها را واجبالقتل دانسته و حکم جهاد بر ضد ما داده است.  
اين بود که شيخ را به عنوان اينکه طرفدار ذوالفقاريها بوده، به قرية اوزال که غالم يحيي 
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در آنجا بوده است بردهاند و غالم يحيي شيخ موسي را طلبيده و ميگويد: تو با ما مخالفت 
ميکني و بر ضد ما تبليغات مينمايي؟ شيخ در جواب ميگويد ما با شما مخالفتي نداشته و 
نداريم، هر چه گفتهاند دروغ است. غالم يحيي ميگويد: تو گفتهاي که زن دمکراتها بر 
ديگران مباح است و دمکراتها کافر و بيديناند؟ شيخ ميگويد: من همچو حرفي نزدهام، 
بهتان محض است. غالم يحيي در اين اثنا عصباني شده و نسبت به دين مقدس اسالم 
جسارتها نموده و به حضرت سيدالشهدا ـ ارواحنا فداه ـ ناسزا ميگويد و دستور ميدهد که 

شيخ را توقيف کنند.   
فرداي آن روز قبل از طلوع صبح، دوباره شيخ موسي را ميطلبد و مزخرفات ديروزي را 
تکرار ميکند. شيخ موسي در اين بار مردانه جواب ميدهد و ميگويد: من از مرگ نميهراسم 
و سعادت من در کشتهشدن است، آن هم به دست شما. باالخره غالميحيي فرمان قتل اين 
محصل جوان ناکام را ميدهد و محمدعلي رامتين يا به قول خود غالميحيي، فرزند شمربنذي 
الجوشن، شيخ همين قدر اجازه ميدهد که آبي بخورد و وضو گرفته و نمازي بخواند. پس از 
آن با 35 گلوله اعدامش مينمايند و دستور ميدهد که جنازهاش را کسي دفن نکند. پس از ده 
روز جنازه شيخ را اهالي قريه، مجتمعاً برداشته و دفن ميکنند. اين است معني آزادي و حقيقت 

دمکراتي در قاموس ستمگران جهان.» 41  
جالب آنکه غالميحيي در خاطرات خود هم به مسئوليتهاي مخفي و سري اشاره کرده و 
نوشته: «در نظر داشته باشيد که من، عضو تشکيالتي بودهام که دوران و موجوديت خود را در 
شرايط سري و مخفي سپري کرده است به همين خاطر ذکر همه حوادث به صورت تمام و 

کمال فعالً مصلحت نيست.»42  
امثال غالميحيي دانشيان مأمور امنيتي شوروي در فرقة استالين ساخته دموکرات بسيار بوده

اند از آنجمله صادق زماني مسئول فرقه در آستارا:  
«نياز است يادآور شوم که در اين گيرودار آقاي صادق زماني مسئول تشکيالت فرقة آستارا 
گذشته از آنچه در آن يکسال حاکميت فرقه غارت کرده بود، با بهرهبرداري از فرصت شهر 
آستارا حتي داروخانة بيمارستان آن را نيز غارت کرد و با خود به شوروي آورد و پستي را 
بدانجا رساند که کساني را که حاضر نشدند به دستور او ميهن را ترک کنند، به رگبار گلوله 
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بست و چند کودک را در آب جوش انداخت. تبهکاريهاي او آنچنان بود که ژنرال آتاکشي
اف، وزير امنيت آذربايجان شوروي در ديدارش با ما گفت که کارهاي ناشايست اين مرد ما را 

سخت بدنام و شرمنده کرده است.»43  
با اين وصف چه فرقي ميان غالم و عوامل جنايتکار محمدرضا پهلوي وجود دارد؟ ناگفته 
نماند نگارنده بين فدائيان فرقة دموکرات که اغلب از روستاييان و محرومان شهري با 
سردمداران آن، که اغلب عوامل اطالعاتي شوروي يعني ک.گ.ب. بودند، تفاوت قائل بوده، 
در دموکرات فرقة معتقد است نبايستي بين ايشان قضاوتي يکسان داشت. همچنانکه در کتاب

به همراه اصغر حيدري به آن عمالً پايبند بودهايم.   سراب
دروغ بزرگي که بقاياي تاريخساز فرقة کمونيستي دموکرات جعل کردهاند، قتلعام اعضاي 
فرقة دموکرات آذربايجان توسط ارتش بعد از ورود ارتش است. درحاليکه مأموريت اصلي 
ارتش ابتدا تصرف تبريز بود؛ امّا چون از جنگ با فرقة انديشمند بودند دستور داشتند به آرامي 
پيشروي کنند تا نفرات فرقه از تبريز خارج شوند. به عبارت ديگر، اصالً فرقة دموکرات با 

ارتش مواجه نشده که اعضاي فرقه قتلعام شوند.  
از اينها مهمتر، پيدايش فرقة دموکرات آذربايجان است که قابل بحث است. با انتشار 
اسنادي که اخيراً از آرشيوهاي محرمانه شوروي سابق ـ ناقد محترم توجه کند آرشيوهاي 
شوروي نه ايران ـ خارج شده است، امروز ديگر ترديدي باقي نمانده است که پيدايش اين 
حرکت وابسته با دستور مستقيم استالين و عامليت باقراف و مجريگري سيدجعفر پيشهوري و 
غالميحيي به وقوع پيوسته است.44 بقاياي فرقة کمونيستي دموکرات براي آنکه چهرهاي 
اصالحطلب از آن ارائه دهند، آگاهانه به تحريف تاريخ ميپردازند و چنان وانمود ميکنند که 
يک حرکت عدالتخواهانهي بومي بوده است. انتشار اسناد سري و محرمانه آرشيوهاي اتحاد 

جماهير شوروي اين تاريخسازيها را بهروشني افشا ميکند.45  
از مباحث مهم پيدايش فرقة دموکرات به روايت پرفسور جميل حسنلي بر اساس اسناد 

محرمانه:  
«بر اساس قرار کميتة مرکزي حزب کمونيست شوروي مورخه 8 اکتبر 1945، در نيمة اول 
ماه نوامبر، 80 نفر مأمور امنيتي که آموزشهاي ويژه ديده بودند، به آذربايجان اعزام شدند و 
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يک سري عمليات تروريستي انجام دادند. در ميانه انصاري مالک معروف، در زنجان رهنما 
يکي، از افراد نزديک به محمود ذوالفقاري و احمد الهياري مالک روستاي نقدوز به وسيلة 
اعضاي اين گروه تروريستي به قتل رسيدند. در عين حال تشکيل گروههاي مسلح از اهالي 

شهرها و روستاها آغاز شد. در ابتدا 3000 نفر در 30 گروه مسلح شدند.» 46  
آيتاهللا ميرزا محمدّ ثقـةاالسالم47، برادر شهيد ثقـةاالسالم تبريزي، در خاطرات خود 

اطالعات ارزشمندي ارائه ميدهد که گزارش جميل حسنلي را تکميل ميکند:  
«و ازجمله قضايايي که در دورة متجاسرين (پيشهوري) سال 1324 شمسي در زمان 
استيالي قشون روسية شوروي در آذربايجان روي داد، بدواً مقداري اسلحه از قبيل تفنگ و 
فشنگ و غيره در اطراف شهر و دهات ريختند و دهاتيها را مسلح کردند و نظرشان 
تجزيهکردن آذربايجان و الحاقنمودن به روسية شوروي بود و هريک با انواع مختلفه به اهالي 

فشار ميآوردند.  
روزي آقاي حاج عظيمخان با مشهدي علي آقاي شربتزاده پيش اينجانب آمدند و از من 
تقاضايي کردند که جمعي از علما و تجار و اعيان و احزاب اينجا دعوت نماييم و در مقابل 
تمناي اينها آنچه الزمه است جوابي با حضور اهالي داده شود. بنده هم حاضر شدم. از آقايان 
علما حضرت آقاي حاج ميرزا خليل آقا مجتهدي و حاج ميرزا باقر آقا قاضي و جمعي از تجار 
مبرز و اعيان و اشراف شهر تبريز به منزل اينجانب دعوت شدند و جمعي هم از سران فرقة 
دموکراتها از جمله آقايان حاج ميرزا علي شبستري و دکتر جاويد و آقازاده اروميه و آقاي 
رفيعي و غيره حضور داشتند. وقتي که ديدم که اين مجلس با سکوت ميگذرد، بدواً با دکتر 
جاويد صحبت ميکردم و ايشان تمنا و تقاضايشان اين بود که آذربايجان تجزيه و به روسيه 
شوروي ملحق گردد و آقاي رفيعي مقدماتي براي تجزيهکردن مذاکره کردند و از مأمورين 
دولت پاره شکاياتي ميکردند. در اين اثنا بنده سر مجلس رفتم و اظهار کردم چنانچه شکايتي 
از مأمورين دولت هست، اين باعث نميشود که ما مملکت خودمان را ترک کنيم و از ايرانيت 
دست بکشيم و جزو دولت روسيه بوده باشيم. در اين هنگام آقاي رفيعي بناي تکلم گذاشت و 
از حرکات ژاندارمها و ساير مأمورين شکايت کرد و بنده عرض کردم که اجحاف و تعدي 
مأمورين دولت موجب نميشود که ما وطن خودمان را ترک گفته و به دولت اجنبي ملحق 
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باشيم و در ضمن پارهمطالبي که بر ضد مصالح مملکت مطرح ميشد، بنده به هريک آنان 
جواب قانعکننده ميدادم و پس از چند لحظه مجلس متفرق شد و قضايا کامالً معلوم گشت 

انتهي.  
بعد از دو سه روز از طرف ايالت، ميرزا يوسفخان و اشرفي که جزو مأمورين آنجا بودند 
ما را به ايالت بردند و منظور ايشان متفرقساختن و داغوننمودن قشون آذربايجان بود و 
مقصودشان اين بود که ما برويم با تيمسار سرتيپ درخشاني که آن موقع لشکر آذربايجان در 
اختيار ايشان بوده و فرماندهي لشکر تبريز را در عهده داشتند، مذاکره کنيم که اين همه قشون 
آذربايجان را منحل و متفرق نمايند. در همين حال، ما چند لحظه در ايالت نشستيم هنوز از 
خود پيشهوري خبري نبود. بعد معلوم شد که در خيابان شهر و يا در جاي ديگر ميباشد. 
باالخره نيامد در اين هنگام آقاي الهامي (فرزند مرحوم حاج ساعدالسلطنه) با چکمه وارد اطاق 
شد و اظهار کرد که دهاتيها در اطراف شهر ريخته و درصدد هستند که با اسلحه غفلتاً به شهر 
هجوم آورده و غارت کنند. بنده عرض کردم که آخر محرک اصلي کيست و از طرف کدام 
دستهاي مرموز اين همه تفنگ و فشنگ و اسلحه و غيره را به دست اين همه دهاتيها داده و 
آنان را مسلح و مجهز نمودهاند؟ پس از اينکه اين مطالب را به پايان رسانيدم، پا شديم با 
همراهي حاج ميرزا خليل آقا مجتهد به خانه مراجعت کرديم. پشت سر ما آقاي رفيعي و آقاي 
صدقياني به بنده منزل تشريف آوردند و عمده منظور فرمانده قشون آذربايجان بود مالقات 
کنيم. بنده و آقاي صدقياني جواب داديم که يک نفر هم از شما (يعني از اتباع پيشهوري) 
همراه ما برود و هرچه صحبت ميشود معين گردد و تکليف کرديم خود آقاي رفيعي همراه ما 
بيايد قبول نکرد و گفت بروم يک نفر کسي ديگر بفرستم. تا يک ساعت منتظر شديم خبري از 
وي نشد، بعد آقاي صدقياني برخاست و به منزل خود رفت. فرداي آن روز که قشون 
آذربايجان (تحت فرماندهي سرتيپ درخشان مقيم تبريز) داغون و مرخص شدند، آن وقت 
معلوم شد که اين آقايان فرقة دموکراتها قبالً خودشان با يکديگر تماس حاصل و شبانه 
مالقات و مذاکرات و صحبتهايي به عمل آوردهاند که فرداي آن روز طرف صبحي تمامي 
قشون (مقيم آذربايجان) را مرخص و سربازان هريک به محل خود به طرفي داغون و رهسپار 

شدند...»  
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استقرار فرقة دموکرات با چنين شيوهاي بود. در مرند حجتاالسالم رفيعيان و عدة ديگري 
به صورت وحشيانهاي قتلعام ميشوند. حتي از قتل تازهداماد پسر سرتيپ هوجقاني هم دريغ 

نکردند.48  
نکتة مهمي که در مقايسة اقدامات تروريستي عوامل شوروي و ارتش شاهنشاهي ديد آن است 
که در ترورهاي فرقه دموکرات خشونت و وحشيگري در انتهاي درجه بود و جوخههاي اقدامکننده 
دستور داشتند نهايت جنايت را مرتکب شوند و اخبار آن را به سرعت منتشر نمايند. بدون آنکه 
دادگاهي تشکيل و مقتول فرصت دفاع از خود داشته باشد. مثالً از قتل جوان نوداماد يا قتلعام 
وحشيانة ژاندارمهاي سراب يا قتلعام اسکندريهاي سراب، که حتي مادر خانواده هم به قتل رسيد 

و يا حتي در ميانه چنين کردند که گزارش آن را مرور کرديم.  
هدف اصلي اين جنايتها ضمن اينکه از ميان بردن مخالفان شوروي و فرقه بود؛ زيرا 
اغلب کساني به اين ترتيب به قتل ميرسيدند که از طرف شورويها نشان شده بودند؛ ايجاد 
ترس و اضطراب در جامعه و ازبين بردن حتي تصور ذهني مخالفت با شوروي و فرقة 
دموکرات بود. يا قتل روحاني مرندي، ضمن اينکه نشانگر مخالفت شوروي با روحانيت و 

اسالم بود، بازتاب و پيام خاصي براي مخالفان شوروي داشت.  
از نحوة اقدام اين ترورها ميتوان دريافت عوامل اجرايي نه از فدائيان و مردم آذربايجان، 
بلکه مأموران تعليمديده مورد اشاره پرفسور جميل حسنلي بودند که دستور حزبي چنين 
اقداماتي را داشتند. گرچه براي سياهيلشگر از فدائيان و روستاييان استفاده ميکردند. ترديدي 
نيست نظام ارباب ـ رعيتي موجود در جامعة ايراني آن روز، نظامي ظالمانه بود. آيا عملکرد 
فرقة دموکرات درمقابل برخي از اربابها ظلم و ستم آنها بر رعيت را خاتمه داد يا نه و در 

عمل بيشتر کرد؟  
از سوي ديگر کساني که بعد از سقوط عوامل فرقه به قتل رسيدند، دو دسته هستند: دستة اول 
از ورود ارتش توسط مردم به کينه اقدامات فرقه دموکرات به قتل رسيدند مثل  کساني که قبل
محبوب در سراب که اشاره شد؛ چهبسا چنين اتفاقاتي هم در ساير نواحي روي داده است ازجمله 
در اردبيل که آيتاهللا نجفي بهشدت با آن مقابله و فتوا صادر کرده است کسي بدون محکمه کسي 

اتهام فرقه بدون محاکمه به قتل برساند حکم ميدهم خودش را به قتل برسانند.   را به
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بعد از ورود ارتش و دستگيري متهمان فرقه، همچنانکه در سراب اسناد مؤيد آن است، 
روال رسيدگي به اتهام دستگيرشدگان روشن است. از آنها متن بازجويي باقي مانده است49 و 
مثل جوخههاي مزدور ک.گ.ب. دستگيرشدگان را به ناگاه به قتل نرساندهاند. در سراب هم 
قتلعام فجيع ژاندارمها که با خدعه و سوگند به قرآن تسليم شده بودند، در منابع مشهور 
است.50 يکي از شاهدان عيني نقل ميکند که به کساني که اين جنايت را مرتکب شده بودند 
ميگفتيم چرا اينها را کشتيد درحاليکه کسي را نکشته بودند و تسليم هم که شده بودند. در 

جواب ميگفتند به ما دستور داده شده بود.   
چنين گزارشهايي از اردبيل هم وجود دارد که مجال پرداختن آن نيست. آقاي علي مرادي 

مراغهاي در کتاب پر ارج خود در مورد مشکل اصلي فرقة دموکرات بهروشني مينويسد:  
«هرچند در طول يک سال، فرقة دموکرات توانست اصالحات زيادي انجام دهد، امّا 
مشکالت عمدهاي در پيشرو داشت که چون چاه ويل، دهان گشاده بودند و عاقبت نيز همين 
مشکالت، فرقه را فروبلعيد و قبل از ورود ارتش مرکزي، خود از درون متالشي شد. 
بزرگترين مشکل فرقة دموکرات، نوع رابطهاش با حکومت شوروي بود. مسألهاي که تقريباً در 
تمام نوشتههاي طرفداران فرقه دموکرات مسکوت گذاشته شده و به نوعي از آن طفره رفتهاند. 
رابطهاي که نه بر اساس دوستي و همکاري، بلکه تا حد سرسپردگي پيش رفت، هرچند در 
رأس فرقه و صفوف مختلف آن، شخصيتهاي برجسته و ملي نيز حضور داشتند به عنوان 
مثال، پيشهوري هرچند از شيفتگان شوروي بود، امّا تا حدودي شخصيت مستقلي داشت و 
مقاومتهاي او در جريان مذاکراتاش در تهران در مقابل فشارهاي مقامات شوروي و 
اعتراضاش نسبت به ديپلماسي شوروي، گواهي بر اين ادعاست، امّا ما ميدانيم که فرقة 
دموکرات تنها در پيشهوري خالصه نميشد، بلکه جرياني بود که بهزودي پس از شکل

گيرياش، از دست او خارج شد و در دستهايي قرار گرفت که قبل از اينکه مطيع 
دستورهاي او باشند مطيع دستورهاي «آنسوي مرزها» بودند.»51  

موضوع ديگري که ناقد محترم بدون ذکر نام و مشخصات در اين قسمت عنوان کرده 
است: «... سرکوب ناجوانمردانه جنبشهاي مذهبي و روستايي منطقه دست زد و تعداد کثيري 

از روحانيان آزاده را به دار زد.»  
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با وجود مبارزهاي که علماي آذربايجان از جمله در ميانه با فرقة کمونيستي دموکرات 
داشتهاند، لفظ جنبش مذهبي به هيچ وجه قابل الصاق به حرکت سازماندهيشده توسط 
مأموران ک.گ.ب در آذربايجان نيست و از طرف ديگر اي کاش ناقد محترم نام چند نفر از 
روحانيان به دار کشيده شده توسط ارتش را برميشمرد، تا با «تعداد کثيري از روحانيان» به دار 

کشيدهشده آشنا ميشديم!  
مبارزاتي که علما و روحانيون مبارز ميانهاي عليه اين حرکت کمونيستي انجام دادهاند52، 
نمونة کوچکي از حرکتهايي است که در سراسر آذربايجان تحت اشغال وجود داشت. علما 
نگران تسلط مرام کمونيستي در آذربايجان بودند. آقاي مرادي مراغهاي در پژوهش خود به

خوبي اين موضوع را بررسي کرده است.  
«امّا با همه تساهل، فرقه دموکرات در جلب همکاري رهبران مذهبي و روحانيون موفق 
نشد. هرچند رهبران فرقه به آزادي اعمال مذهبي تأکيد داشتند و به زنان حق استفادة مجدد از 
چادر، که از زمان رضاشاه ممنوع شده بود داده شده و در مدارس نيز دانشآموزان با سرود 
مذهبي در صبحگاه آموزش را شروع ميکردند، امّا چنين تساهلهايي براي جلب همکاري 
رهبران مذهبي در آذربايجان کافي نبود؛ زيرا مخالفت علما و رهبران مذهبي داراي ريشههاي 
عميق ايدئولوژيکي و اقتصادي بود، عالوه بر اينکه با شروع اصالحات فرقه دموکرات و 
تقسيم زمينهايي که فئودالهاي آن به تهران فرار کرده بودند به پايگاه اقتصادي رهبران مذهبي 
لطماتي وارد آمد. از سوي ديگر علما، فرقه دموکرات و دستاندرکاران آن را به عنوان کساني 
مينگريستند که کمونيست و اهل کفر هستند و از آن سوي مرزها رخنه کردهاند مخالفتهايي 
که رهبران مذهبي مانند سيد محمّد بهبهاني و حاج سيد محمدّ امام جمعه با نهضت فرقه 
دموکرات ابراز داشتند نشان ميداد که فرقه در ايجاد ارتباط و جلب همکاري علما ناکام مانده 
است. ثقـةاالسالم که پدرش(برادر درست است) سالها قبل، به دست روسهاي تزاري به دار 
آويخته شده بود، به فرقويها به ديده کافراني مينگريست که بايد قلع و قمع گردند، امّا در 
مراغه حاج ميرزا حبيب آقا مجتهد53، پا را از اين نيز فراتر گذاشت و اعالم کرد که «اين 
اشخاص کثيف ديوسيرت که به نام فرقه دموکرات از پشت کوه قاف دستور ميگيرند و اکنون 
بر آذربايجان عزيز حکومت ميکنند، غارتگران و آدمکشان رذل و کالش و اوباش و قالش 
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بيسروپا و بيديني هستند که منکر وجود خداوند بزرگ و عزوجل هستند و دين نميشناسند 
و ناموس نميفهمند. تمام علماء بزرگ شيعه و مراجع تقليد، فرمان جهاد عليه آنان دادهاند اين 
فرمان خداوند بزرگ است جهاد است و جانشينان پيغمبر اکرم (ص)، شما مردم شرافتمند 
مسلمان را بدان امر ميدهد که وطن خود را از بيديني و کفر نجات دهيد... گويند وقتي 
رعيتي، از او اجازه دخول در فرقه ميخواهد، به او در حضور اهالي مراغه ميگويد که اگر 

وارد فرقه شوي مثل اين است که با دختر خود در کعبه... کرده باشي.»  
در خطة آذربايجان که در آن، مردم داراي احساسات شديد مذهبي بودند، بدون شک 

مخالفت علما، بهشدت از محبوبيت و مشروعيت فرقه دموکرات ميکاست.  
هرچند در اوايل ظهور فرقه، گروههاي کثيري از مردم در آن مشارکت جستند، امّا مشارکت 
آنان پيش از آنکه ناشي از حب فرقه باشد بغض آنان نسبت به حکومت مرکزي بود و به 
همين خاطر، آنان نهتنها از فرقه دموکرات، بلکه هر صداي اعتراض و مخالفي بر عليه حکومت 
مرکزي بلند ميشد، به دورش جمع ميشدند. امّا بديهي است که چنين حمايت و پشتيباني، 
امري زودگذر، موسمي و ناپايدار است و نيازمند پرورش طوالني توأم با رشد و ارتقاي 
فرهنگي است امري که فرقه در عمر کوتاهمدت خود که توأم با جنگ و گريز با نيروهاي 
دولت مرکزي بود بدان نائل نگشت. البته فرقه به همين منظور دست به تبليغات و فعاليتهاي 
مختلفي زد از جمله: اقدام به ايجاد راديويي به نام «صداي حکومت ملي آذربايجان» و انتشار 
روزنامههاي متعددي که تعداد آنها به 16 فقره ميرسيد، امّا اين تالشها در وقتي که اکثريت 
عظيمي از مردم، به خصوص جمعيت روستايي که از خواندن و نوشتن محروم بودند و در 
چنبره فقر فرهنگي و خرافات گرفتار بودند، نميتوانست کافي باشد. دهقاناتي که حتي در 
بعضي از مناطق، وقتي از طرف فرقه، زمينهاي مالکان فراري بين آنها تقسيم ميشده و به 
رايگان در اختيارشان گذاشته ميشد امّا از پذيرفتن آن به عنوان «مال حرام» امتناع ميکردند. در 
بعضي از روستاهاي زنجان، مردمي که از فقر و گرسنگي ميمردند وقتي انبار گندم اربابها 
توسط مأموران فرقه باز شد و در بين مردم گرسنه تقسيم گرديد بعضي از مردم در عين احتياج 
به گندم، آنها را به عنوان مال حرام و ترس از عذاب جهنم، دوباره به مأموران فرقه 

برگرداندند.»54  
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پيآمدهايي ناگفته از بحران آذربايجان  
پيدايش و حکومت يکسالة فرقة کمونيستي دموکرات آثار و تبعاتي داشت که در يک 
مجال مناسب بايستي به آن پرداخت، لکن ناگزير به اشارات اندکي از تبعات مطرحنشده آن 
هستيم تا افقهاي بيشتر از اين حرکت خائنانه به آذربايجان روشن گردد که مستندات فراواني 
در آرشيو نهاد رياست جمهوري (اسناد نخست وزيري) از آن موجود است که به زودي منتشر 

خواهد گرديد.  
الف: مهاجرت  

پي سلطة نظامي فرقة دموکرات در آذربايجان اغلب تجار، بازرگانان و صاحبان ثروت از  در
آذربايجان به سمت تهران با ثروت قابل انتقال خود مهاجرت کردند. تهديد فرقه به مصادره اموال و 
امالک به اصطالح دشمنان خلق آذربايجان هم نتيجه نداد. خوانين همچنين وضعي داشتند از 
فئودالي و حمايت از روستاييان فرقة آنها را مضطرب کرده بود،  يک طرف با تبليغات شديد ضد
از طرف ديگر قتل و غارت خوانين55 فرار آنها از آذربايجان را تشديد ميکرد. خروج آنها و بي

سرپرست ماندن امالک به بيسرپرستي رعيت و هرج و مرج دامن ميزد.  
از سوي ديگر پس از شکست فرقة دموکرات و استقرار دولت ايران تعدادي مهاجران 
ايرانياني که براي کار به روسيه رفته و در روزگار رضاشاه از شوروي اخراج شده بازگشته 
بودند، به اتهام همکاري با فرقه دموکرات از آذربايجان به نواحي مختلف اعزام گرديدند که اين 
اقدام هم در تشديد مسائل سوء اجتماعي مؤثر بود و بعد از مدتي دولت مجبور شد با مصوبه 

مجلس آنها را به زادگاه خود بازگرداند.  
ب: غارت و چپاول مردم  

غارت و چپاول اموال و احشام مردم و عشاير و انتقال آنها به شوروي در ميان انبوهي از 
اسناد برجايمانده در نخستوزيري که در اختيار نهاد رياستجمهوري است، شکايتهاي 
متعددي از غارت و تاراج اموال و احشام عشاير، مردم، تجار و خوانين وجود دارد که قسمت 
عمدة آنها توسط سران فرقه دموکرات به شوروي انتقال داده شده بود. همچنان که در 
خاطرات معاون پيشهوري آمده است. در جريان فرار سران فرقة دموکرات به شوروي تعداد 
زيادي کاميون به همراه راننده بهزور اسلحه بههمراه اين اموال به شوروي برده شدند که 
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شکايتهاي متعدد بازپسگيري کاميونها از شوروي در آرشيو فوقالذکر موجود است.  
ج: قحطي در آذربايجان  

در نتيجه سلطة يکسالة فرقه در آذربايجان و برهمخوردن وضع کشت و زرع، زيرا قسمت 
عمده قواي نظامي فرقه را روستاييان تشکيل ميدادند، زراعت در آذربايجان مختل گرديد. 
ضمن آنکه هرچه گاو وکوسفند و غله وجود داشت توسط عوامل فرقه به شوروي انتقال داده 
شد. به همين داليل در سال 1326 آذربايجان دچار قحطي گستردهاي گرديد و تعداد زيادي از 
مردم محروم روستايي از گرسنگي مردند. از يک طرف خوانين روستاها را ترک و ساکن تهران 
شده بودند و حاضر به بازگشت و آباد کردن امالک خود نبودند، از طرف ديگر روستاييان 
توانايي مالي الزم را خود نداشتند. تمهيدات دولت و مجلس براي باز گرداندن خوانين به 

آذربايجان به نتيجه روشني هم نرسيد.  
  

کينه و کينهجويي  
از آنجايي که فرقة کمونيستي دموکرات فاقد مشروعيت مذهبي و ملي بود و پايههاي خود 
را چون حکومت پهلوي بر خشونت و زور و ترور و آدمکشي استوار کرده بود و از اين 
رهگذر افراد و خاندانهاي متعدد متنفذ محلي از هستي ساقط گرديد، قتل و غارت بسياري در 
آذربايجان روي داد که اولين پيامد آن کاشتهشدن تخم کينه و خونخواهي در دل بازماندگان 

مقتوالن و غارتشدگان بود و منتظر فرصت ميماندند تا تالفي کنند.56  
 همچنانکه در خاطرات آيتاهللا مجتهدي اشاره رفت در روستاي اردالن سراب به دستور و 
فرماندهي غالميحيي خوانين اسکندري قتلعام شدند، حتي مادر آنها هم در اين قتل و غارت 
کشته شد. اسکندري باقيمانده که نمايندة مجلس شوراي ملي بود، بعد از شکست فرقة 
دموکرات، بهشدت پيگير اخراج مهاجرين متهم به همکاري با شوروي و فرقه از آذربايجان بود 

و انگيزة اصلي وي قتل و غارت خاندانش توسط غالميحيي مأمور رسمي ک.گ.ب بود.  
  

آيا نبايستي از اين حوادث تلخ عبرت گرفت؟  
در بررسي و پژوهشهاي تاريخي، عبرتگيري و عبرتآموزي از حوادث، مهمترين 
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رسالتي است که محقق بايستي به نسل خود و آينده  ارايه نمايد. هدف از مطالعة تاريخ، به
تعبير موالي متقيان عبرت است. فقدان اطالعات تاريخي دربين جوانان و فرهيختگان که دليل 
آن هم کمکاري ارگانهاي رسمي (چون مراکز دانشگاهي، صداوسيما، سازمان تبليغات اسالمي 
آموزش و پرورش...) است، چنان شرايطي فراهم ميکند تا همان جرياني که يک روزي به 
سردمداري عناصري چون حيدرخان عمواوغلي و سيدحسن تقيزاده انقالب مشروطيت را به 
خون بيااليند و منحرف کنند، يکي سر از سفارت روسيه و ديگري در سفارت انگليس 
درآوردند. و در روزگار ديگري به هدايت سفارت شوروي حزب کمونيستي توده و سپس 

فرقة دموکرات ايجاد نمايند.  
قربانيان اين جريان خيانتپيشه پيشهوريها و غالميحييها چه کساني بودند؟ مگر غير از 
جوانان پاک و بيآاليش پراحساس نبودند که فريب شعارهاي دروغين عوامل وابسته بيگانه را 
خوردند و هستي و جواني خود را براي حفظ منافع اتحاد جماهير شوروي از دست دادند. 
قربانيان بيگناهي که نه مرازشان آشکار است و نه آثاري دارند و در حسرت و دوري از 
خانواده و وطن ساکت و خاموش در سيبري و زندانهاي شوروي در دل تاريک تاريخ محو و 

نابود شدند. درحاليکه  بر لنين و استالين و پيشهوري لعن و نفرين ميکردند.  
اکنون نيز نيرنگپيشگان مريد پيشهوري، که خود را وارث او ميدانند و ريشه در اين 
جريان الحادي دارند، حتي با ظواهري متشرعانه؛ بهسان گوسالهپرستان سامري، بازي ديگري 
براي آذربايجان و جوانانش ساز کرده و در غفلت مسئولين،  سومريبازي و سومريسازي در 
دانشگاهها آغاز کردهاند... سرکردگان اصلي اين تشکيالت اغلب نسبت و پيوستگي مستحکمي 
با جريان کمونيستي فرقة دموکرات دارند. يکي مريد پيشهوري است، ديگري خواهرزادة وزير 
دادگستري پيشهوري، و ديگري چون رضا براهيني عضو سازمان جوانان فرقة دموکرات و 

ديگري عضو چريکهاي فدايي خلق.  
در سال 1383 ديداري و  زمان گذر در اروميه آقاي حسن انزلي مؤلف کتاب پرارج
گفتوگويي حضوري با دکتر نصرتاهللا جهانشاهلوي افشار، بازمانده از گروه پنجاه و سه نفر 
کمونيست دوران رضاشاه و شاگرد تقي اراني، و معاون پيشهوري در برلين داشته است. مطالبي 
که هم از خاطرات و هم متن کتاب و هم دستخط دکتر جهانشاهلو در کتاب فوقالذکر منتشر 
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نمود، اعترافاتي تلخ ولي صادقانه است. سرگذشتي اندوهناکِ عبرتگرفتني براي جوانان عزيز 
ايرانزمين، تا از سرگذشت ايشان درس گرفته، فريب سامريان سومرباز و سومرساز را نخورند.  
«در مورد فروپاشي تشکيالت فرقه، آقاي جهانشاهلو اظهار داشتند: روز 25 آذرماه 1325 
سرهنگ قلياف مأمور ک.گ.ب شورويها در تبريز پيشهوري و من (جهانشاهلو) و کاويان را 
به دفتر خود خواست، ما تعجب کرديم؛ زيرا وي درحدي نبود که ما را به حضور بخواند، 
هميشه به ديدار ما ميآمد؛ ناچار من و پيشهوري رفتيم و کاويان نيامد. وقتي به اتاقش وارد 
شديم، بهسردي با ما برخورد کرد، بدون مقدمه گفت: شما (يعني پيشهوري و من و ساير 
رهبران فرقه) امروز تا ساعت 8  بايد تبريز را ترک کنيد؛ پيشهوري عصباني شد و با تندي 
گفت: کجا برويم، اينجا وطن ماست، تو در آن حد نيستي که به ما اين تکليف را بکني! قلياف 
بالفاصله بلند شد و در را باز کرد و دم در ايستاد و به زبان ترکي گفت: «سني گتيرن سنه 
ِت» يعني آورندة تو به تو ميگويد برو. ما ناچار همان روز تبريز را به سوي مرز شوروي  ديرگِ

ترک کرديم...  
بيگانگان،مينويسد: آقاي  و ما سرگذشت آقاي جهانشاهلو در بخش دوم صفحة 10 کتاب
پيشهوري در گفتارش يادآور شد که سبب شکست فرقة آذربايجان گويا در اين بوده است که 
زودتر با سازمانهاي مترقي و ملي ايران ائتالف نکرده است... امّا آقاي باقراف گفت: «نه اشتباه 
شما از آغاز اين بود که يکباره با دولت ايران و سازمانها و مردم آن قطع رابطه نکرديد و 
دست به دست کرديد، اگر قاطع عمل کرده بوديد و يکباره از آنها ميبريديد و به ما 
ميپيوستيد، اکنون دولت ايران و جهان در برابر کار انجام يافته بود و نميتوانستند با گفت

وگوهاي سياسي آذربايجان را از نو از ايران بدانند...»  
آقاي جهانشاهلو در صفحة 178 مينويسد: «همميهنان بهويژه جوانان ما که در آينده چهبسا 
در راهشان چنين دامهايي گسترده خواهد شد درست توجه فرمايند که کارهاي نادرست من و 
همکاران و همگامانم که در برپايي حزب توده و فرقة دموکرات آذربايجان دست داشتيم، چه 
پيآمدهاي شومي براي همميهنان به بار آورد و چه جواناني را که سرمايههاي ارزنده و 
گرانبهاي ميهن ما بودند به رايگان به کشتن داد و چه خانوادههايي را بيسرپرست و بي

سروسامان کرد.  
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ما به گمان خود ميخواستيم زندگي همميهنان خود را بهبود بخشيم، دانسته و ندانسته آنان 
را در پرتگاههاي بيمناک رها کرديم. به ديگران کاري ندارم، امّا من در برابر سروش درون خود 
بسيار شرمندهام...» در ص 180 نوشته است: «اينها را از اينرو در اين سرگذشت آوردم تا 
ماية عبرت جوانان ما شود و در آينده فريفتة در باغ سبزهايي که بيگانگان سرخ و سياه و دست

نشاندگان آنان نشان ميدهند، نشوند و از راه راست ميهنپروري و ايراندوستي گامي به راست 
و چپ برندارند و زندگي خود و ديگر همميهنان را تباه نکنند...» از ايشان خواستم که با خط 
خود چيزي بنويسند، با اينکه به علت اشکال در بينايي نوشتن برايش سخت بود دو سه سطر 

زير را با خط خود نوشت:  
«جناب آقاي انزلي چنانکه حضوراً نيز عرض شد من همواره در راه ميهن وظايف خود را 
انجام دادهام. اميدوارم جوانان ما نيز هيچگاه به نويدهاي بيگانگان فريفته نشوند. دکتر جهانشاه

لو57»  
  

پينوشتها  
1. نگارنده فقط دو جلد در مورد فرقة دموکرات آذربايجان منتشر کردهام که هر دو نيز بر اساس 
خاطرات و اسناد روايت به آذربايجان دموکرات فرقة پيدايش اسناد و منابع منتشرنشده است. يکي

با  طباطبايي قاضي شهيد مبارزات و زندگي ديگر تأليفاتم: سراب، دموکرات فرقة و ديگري منتشرنشده
آيتاهللا شفاهي تاريخ مفتح، دکتر آيتاهللا شهيد مبارزات و زندگي دوست عزيز دکتر اسماعيلزاده،
روايت به اردبيلي سيديونس العظمي آيتاهللا همداني، حسيني االسالم حجه خاطرات تهراني، حايري
خاطرات ايران، هويت تحکيم در آذربايجان نقش مشروطه، بازخواني تبريز، دانشجويي جنبش اسناد،
خاطرات و اسناد روايت به شيرازي حسيني نورالدين سيد آيتاهللا (زير چاپ)، فيروزيان االسالم حجه

(زير چاپ).  
2. عميد، حسين (1369)، تهران: انتشارات اميرکبير، چاپ سوم، ص 1217. 

فارسي)، شعر در ايران و روسيه جنگهاي تاريکي (بازتاب 3. همانند کتابهاي: فصلهاي
مبارزات و زندگي تأليف محمّد رضايي؛ آذربايجان، در تشيع تاريخ تأليف محمدطاهر خسروشاهي؛

تأليف نقي  خوي، در اسالمي انقالب تأليف علي درازي؛ مرادي، اصغر معادي؛ ايوب پيرزاده، شهيد
دادرسي و... 

4. از بستگان سيدحسن تقيزاده است که اقدامات و عملکرد او به مورد انتقاد شهيد آيتاهللا 
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شهيد مبارزات و زندگي قاضي طباطبايي قرار گرفته است. (ر. ک. رحيم نيکبخت، صمد اسمعيلزاده،
تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمي، 1380، ص 91.)  طباطبايي، قاضي آيتاهللا

5. خاطرة جالب جالل آلاحمد الزم به بازخواني است: سالها پس از خارجشدن از حزب توده 
در جلسة سخنراني در دانشگاه تبريز عدهاي از دانشجويان از او ميپرسند شما که اول در حزب توده 
بوديد و به تدريج ترقي کرديد چطور شد آن را رها کرديد؟ در جواب گفت: من تا آخرين پله باال 
رفتم. رفتم تا پشت در کميتة مرکزي، گوش دادم ديدم دارند روسي صحبت ميکنند، آمدم پايين.» 

تهران، سورة مهر، 1381، ص 213.)  خاطرات، و اسناد روايت به تبريز دانشجويي بش جن(
6. قتل سيدجعفر پيشهوري بعد از آن رخ داد که در جلسهاي باقرف و روسها را عامل شکست 
خود قلمداد کرده بود. در آنجا باقروف به وي خطاب کرده بود: «کيشي اتور سني گيترن سنه دئير 
گئت» «مردک بنشين کسي که تو را آورده به تو ميگويد برو» بعد از اين مشاجره، پروندة پيشهوري 

توسط غالميحيي بسته شد. 
7. تهران، آذربايجان مدنيت جمعيتي، 1360. 

8. جالب اينکه استاد جناب آقاي نايبي هم در سال 1360 ديدارهايي با وي در باکو داشته و 
پيشين، صص 23- 17.  يادداشتالري، وطن گونشلي شرح مفصل آن را نگاشته است. ر.ک.

ترجمه منصور همامي، تهران، نشر ني، 1383، صص  آذربايجان، دموکرات فرقة فرود و فراز .9
 .35-38

به کوشش رسول  ،(1324-25 مجتهدي عبداهللا ميرزا آيتاهللا آذربايجان (خاطرات بحران .10
جعفريان، تهران، مؤسسة مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1381، صص 73 و 62. 

11. اعطاي دکتراي افتخاري طي مراسمي که بوسيدن پرچم جمهوري آذربايجان از شرايط آن 
است صورت ميگيرد. گونهاي جديد از دکتراي افتخاري هم رايج شده است که برخي براي دکترسازي 

و دکتربازي باب کردهاند از بس مبتذل است که قابل بحث نيست. 
تدوين محسن کاظمي، تهران، سوره مهر، 1388.  احمد، احمد 12. : ر.ک. خاطرات

13. به نقل از حاج محمدولي طبيبي يکي از معتمدين بازار؛ گفتني است آقاي عباسعلي پنبهاي 
اگرچه از نظر فکري به مسلک کمونيستي گرايش و تعصب شديد داشت و در وقت مقتضي از آن دفاع 
ميکرد از حيث اخالقي يک فردي عاطفي، مهربان و نسبت به رعايت حقوق مردم خيلي حساس بود. 
به همين سبب وقتي شهر ميانه به اشغال ايادي حزب توده درآمد، وجود او مانع بسياري از خونريزيها، 

قتل و غارتها و اذيت و هتک حرمتها شد (اباذري). 
ميانه، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمي،  شهرستان در اسالمي انقالب 14. عبدالرحيم اباذري،
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1381، صص 53-55. 
15. از آنجايي که ناقد محترم براي مطالعات جنبي خود در مورد ميانه الزم است کتابهايي را 

بخواند، دو کتاب معرفي ميگردد:  
حججي، عبدالرحيم اباذري، تهران، مرکز اسناد انقالب  سجاد سيد حجـةاالسالم 1-خاطرات

اسالمي  
ميانجي، تدوين عبدالرحيم اباذري، تهران، مرکز اسناد انقالب  احمدي آيتاهللا 2-خاطرات

اسالمي 
زنجان، انتشارات ستارة زنجان، 1362. نمونهاي از اشعار حماسي اين شعار  شهيدان، بر درود .16

حسيني:  
شور دسته سفيدپوشان عاشورا  

گنه باشالردا گلن جوشه قزل قاندي بوگون
قانه آغشته اوالن- يتمش ايکي جاندي بوگون

داغليوب عالمي چون شمر لعين فاجعهسي
ايلده تجديد اولونور کربوبال واقعهسي
گينوب قاره علي شيعه سنون جامعهسي

(لحمک لحميحسين) قاننه غلطاندي بوگون
بير طرف قارداشني زينب کبرا چاقورور
بير طرف ناله گلور اکبري ليال چاقرور

قاره باشنده حسين اوغلوني زهرا چاقرور
کربال دشتي قزلقانلن الواندي بوگون

خنجر شمره جالويردي شريحون قلمي
آه او وقتن که ياتوب عرصه ده عباس علمي

خوف وحشت بورويوب خيمه ده اهل حرمي
عرشلن فرش آراسندا دولي افغاندي بوگون

کيم گوروب صود أمره-  أوچي ورا تير کمان؟
باباسي اللري اوسته ويره کورپه باالجان؟
غصه دن ياندي ربابين اورگي ايتدي فغان

اي نجف شاهي علياصغريم عشطاندي بوگون
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عار اوالر اصل سوزي لشگر بد اصله ديسون
چاتماز ال مطلبني جعفريلن فضله ديسون

ياکه علقمده گيدوب دردين ابا الفضله ديسون
صود أمر قاتلي اوچ شعبهلي پيکاندي بوگون

غملو بير گوندي اثر غصه و غمدن بدنيم
يارماقا باشمي شمشيريله نذريمدي منيم
قوي باتا قانه ابولفضل کمي آق کفنيم

شيعهلر جاني علي اوغلونا قرباندي بوگون
اي حسين ايستين اشخاص-  گلون دستهقورون؟

يارماسوز باشدا اگر همت ايدوب سينهورون
شهدا عشقنه خاطر الي قوينوندا دورون

فاطمه قيزالري-  زهرا ئوزي گرياندي بوگون
ايکفن عالم معناده محن واردي بوگون

هامي عاشقلرين اگننده کفن واردي بوگون
تازهداماد طوئي ياسه دونن واردي بوگون

قاسم ابنحسنون حجلهسي تاالندي بوگون
اي عزا دستهسي حفظ ايلهگلن ساق صولووي
مرد مردانه حسين عشقنه گيت ئوز يولووي
ياده سال حضرت عباسي- اوجا آچ قولووي
قولالرين سالديال سو اوسته پريشاندي بوگون

قانلو گودالده قم اوسته ياتوب شاه غريب
شربت جام شهادت اولوب اصحابه نصيب

جان ويروب تشنه جگر (مسلم و حريله حبيب)
کربال- شاهنه اونالر آخي مهماندي بوگون

کربال قسمت اوالآغليوب ايواي ديروق
تاپاروق بوش بشيگين اصغره اليالي ديروق
آقکفن سينهده ال- ديلده حسين واي ديروق

تازه دن باغالماقا- موقع پيماندي بوگون
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ياحسين! ملت ايران هاموسي- ياسه باتوب
دينه خاطر شهدا جبهه دهاين يانه ياتوب
قانالرين کربوبالده توکولن قانه قاتوب
کربال پراقي تک-  توپراقي القاندي بوگون

ايندي اوچ ايلدي که ايرانليالر آخواي ديوري
اوغلي الموش آناالر- ياتباال! اليالي ديوري

باجيالر قاره گيوب: قارداشم ايواي ديوري
دينه ئوز جانني قربان ويرن ايراندي بوگون

نادري-  ملت ايران شه دين عاشقيدي
ختم پيغمبريلن-  مير حنين عاشقيدي

حضرت فاطمه نون اوغلي حسين عاشقيدي
شاهديم اشک بصر يوزلره غلطاندي بوگون

(صص 118-121) 
17. اين جريان تا آنجا پيش رفته بود که بر آن بودند نام دستگاههاي موسيقي سنتي آذري را هم 
به ترکي برگردانند مثالً ماهور را اوچوروم و... کاري که فرهنگستان رضاخان هم جرأت آن را نکرده 
تأليف حسين دميرچي ميتوان  موغامالري آذربايجان بود. نمونهاي از اين تحريف هويت را در کتاب

ديد:  
دوزلوک (راست) ـ اؤيود (شور) ـ سئگاه- موغامالر گليني، (بايات شيراز) ـ يوروش (چارگاه)- 
شوشتر موغامينين آچيقالماسي و درسليگي- هومايون موغامينين آچيقالماسي و درسليگي- اوچوروم 

موغامينين آچيقالماسي و درسليگي (ماهور)  
(تبريز، انتشارات شانلي، 1379، فهرست) 

18. حتي تأليفات مأموران سياسي اسرائيلي به نام تشکلهاي دانشجويي چاپ و توزيع ميشود. 
اشاره کرد که با اسم يک دانشجوي گمنام  برادري، و مرزها از آنجمله ميتوان به آثار خانم براند شافر،

دانشگاه تهران با هزينة گزاف ترجمه و بدون مجوز ارشاد چاپ و توزيع گسترده شده است. 
19. محمدتقي زهتابي از اعضاي کميتة جوانان فرقة دموکرات آذربايجان از مأموران اطالعاتي و 
امنيتي شوروي بود که مدتها از جانب آنها در عراق با تيمور بختيار عليه ايران فعاليت مشترک 
داشت. در آثار و تأليفات وي- که گفته ميشود پس از مرگش به نام وي توسط جريان ضد ايراني 
مستقر در بادکوبه تأليف و در ايران منتشر ميشود- تاريخسازي گستردهاي براي جعل هويت غير ايراني 
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براي آذربايجان صورت گرفته است. 
20. تاريخسازي براي آذربايجان و اينکه هويتي مستقل از ايران دارد از روزگار استالين آغاز شد و 
با مطالعات ويژهاي که مراکز پژوهشي شوروي بر اين موضوع داشتند. کتاب تاريخ ماد دياکونوف 
محصول اين نگرش بود. هواداران شوروي اين نگاه را به اشکال مختلف ترويج ميکردند. نمونة بسيار 
به ترکي باکويي به  تاريخندن قديم آذربايجانين جالب آنکه با الگوبرداري از شورويها بود انتشار کتاب
الفباي فارسي به قلم فريدون ابراهيمي وزيردادگستري حکومت ملي در سال 1325 قبل از سقوط فرقه 
پيرنياست، از منابع  باستان ايران تاريخ است. جالبتر آنکه همين کتاب که برگزيدة تحريفشدة از
فريدون ايران شده است (ر.ک. ترکان ديرين تاريخ اصلي پرفسور محمد تقي زهتابي در نگارش

آذربايجان، ترجمه و تحقيق جمشيد پوراسماعيل نيازي، با مقدمه  قديم تاريخ از مختصري ابراهيمي
پرفسور حسين کوزهکناني، تبريز انتشارات نداي شمس، 1388). زهتابي در اين کتاب به گمان خود 
اثبات ميکند سومرها ترک و آذريها از نژاد سومرها هستند ودر ايران از هفت هزار سال قبل 

حضوردارند.  
21. سيد محمدمسعود نقيب (خلخال)؛ مسعود بيات (زنجان)؛ سيد مسعود پيمان (مراغه)؛ 

حسنزاده (مرند) و... 
22. قيام علماي تبريز در سال 1307 شمسي به رهبري آيات عظام انگجي و ميرزا صادق آقا 

روي داد که به تبعيد آنها از تبريز منجر شد. 
تهران، مرکز اسناد انقالب  اسناد، روايت به اردبيلي يونس سيد العظمي آيتاهللا مبارزات 23. ر.ک.

اسالمي، 1385. 
24. در اردبيل، آيتاهللا نجفي با صدور فتوا مردم را از تعرض و قتل منع کرد. در تبريز هم آيتاهللا 

ميرزا قاسم گرگري چنين رويهاي اتخاذ کرده بود. 
25. ساير قربانيان 105 نفر؛ 2 نفر در مغان، 2 نفر در بيلهسوار، 5 نفر در مشکين، 3 نفر در خوي، 
2 نفر در آستارا، 35 نفر در آستارا، 29 نفر در سراب، 29 نفر در تمرين، 4 نفر در اردبيل، 2 نفر در 
آذرشهر، 2 نفر در مياندواب، 22 نفر در مراغه، 35 نفر از افسران حزب توده (تهران، نشر اوحدي، 
پيوست 3، صص 526-513.) نگارنده از مرند هم خبر دارد که يک نفر به قتل رسيده است. کتاب فوق 
تالش نموده در مورد پيشهوري بيطرف بوده قضاوت منصفانهاي داشته باشد و موفق هم گرديده است. 
روايت اسناد  (تشکيل و فعاليت فرقه دموکرات در شهرستان سراب به سراب در دموکرات فرقة .26

منتشرنشده)، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمي، 1388، صص 173 تا 184. 
27. دکتر محمد امين رياحي خويي که آن ايام در تهران بوده مرثيهاي براي اين جوان ناکام سروده 
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که چنين است:  
  

به شهيد گمنام  
هديه به روان پاک و بيگناه عبداله باقري که در 16 شهريور 1324 به گناه ميهنپرستي در نتيجة فشار 

خارجي و تسليم و خوشرقصي مأمورين ايراني در خوي تيرباران شد.  
تا به راه عشق ميهن داد جان جانان ما
نيست گيتي از براي ما مگر زندان ما  

اي که در راه دفاع حق خود گشتي شهيد
جان فداي ملک کردي اي فدايت جان ما  

اشک خونين را نثار خاک پاکت ميکنيم
يادگار است اين نگه دار از دل ويران ما
زير گور تنگ چون گنجيدي اي مرد دلير
قرنها بايد که زايد چون تويي ايران ما

در ره عشق وطن خونين کفن بايست بود
شاهد ما اين شهيد پاک جان افشان ما

عشق مغرورانه ميگويد در اين سودا بلند
دشنة ما بين و گر خواهي بيا ميدان ما

کشور ايران به دست دشمن بيگانه سوخت
دزد جان و مال ما شد راستي مهمان ما
آتش بيداد بين در شهرهاي دوردست
گرم خوشخواني وکيالن بهارستان ما

هرچه بيداد و ستم خواهند گو با ما کنند
آيد آن روزي که گيرد داد ما يزدان ما

تيغ بيگانه گلوي ملت ايران دريد
تيشة بيگانه ويران ميکند بنيان ما
اين کند تبخيز فتنه خطة تبريز ما

وآن ديگر ويران نمايد شهر آبادان ما
اي صبا با خسرو ميهنپرست ما بگوي
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کز جفاي ديگران نابود شد ارکان ما
خوي 16 شهريور 1324  

شنبه، شماره 182، 26 آذر ماه 1384، ص 8   خوي، اورينَ 28. 1. هفتهنامه
29. شاعر چه خوش سروده است:  

که تخم است و بروياند خداش   مباش چو بد کردي بترس ايمن
قم، نسيم  سوءظن، درمان و شناخت جهت مطالعة بحث مکافات عمل در دنيا ر.ک. اصغر حيدري؛

کوثر، 1383، صص 74- 71.  
30. نمونة آن در مرند جناب آقاي جعفرلي است که سرباز فدايي و در خوي بود. بعد از سقوط 
فرقه نه تنها آسيبي نديد حتي سماور وي که در گاراژ خوي جا مانده بود به وي بازگردانده شد. ايشان 
منتشر کرده است. مصاحبهاي  زندگي جدال خاطرات خود را از وضعيت ايرانيان در شوروي به نام

دو ساعته با وي نيز انجام دادهايم. 
31. عوامل اتحاد شوروي ايرانياني که قصد بازگشت به ايران را داشتند به جاي ايران به سيبري 
ميبردند و سردستههاي آنها را طعمه گرگها ميکردند. يکي از اين افراد که جان سالم به در برد در 

بادکوبه زنده است. 
تهران، مرکز  اسناد، روايت به 1332 تا 1320 شهريور از آذربايجان اجتماعي سياسي تحوالت .32

پژوهشها و اسناد رياست جمهوري، زير چاپ. 
33. عباسقلي پنبهاي نامبرده در دورة تسلط متجاسرين به رياست شهرباني تبريز منصوب و 

مشغول کار شد. 
34. خانوادة وکيلي از لحاظ جان و مال، ضايعات غير قابل جبراني را در قضاياي آذربايجان تحمل 
کردند و متأسفانه در هيچ کجا تا کنون يادي از اين آزادمردان وطنپرست نشده است. فرزند برومند 
مرحوم ارشدالممالک وکيلي، آقاي مصطفي وکيلي فرماندار ماکو است که ذکر احوال ايشان، هنگام 

بحث در اوضاع منطقه خواهد آمد. 
تهران، مؤلف، 1327، صص 42-45.  نيست، بازگشت و هست مرگ 35. ايرج اخگر،

تهران، نشر ورجلوند، 1380، صص 232-234.  بيگانگان، و ما 36. نصرتاهللا جهانشاهلو افشار،
تهران، نشر گفتار، 1372، ص 403.  سياسي، 37. انور خامهاي: خاطرات

ص 184. وي به عنوان محافظ کاميون نظامي فرقه، در  آذربايجان، در طوفان 38. اصغر حيدري،
راه تبريز گريخت و به روستا برگشت. البته مدتي در شهر ميانه مخفيانه زندگي ميکرد. 

تبريزي، مجتهدي عبداهللا ميرزا آيتاهللا خاطرات ،(1325 -1344 آذربايجان (سالهاي بحران .39
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به کوشش رسول جعفريان، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1381، صص 337-338. 
40. خوشبختانه پژوهش مفصل و مستندي در مورد فرقه دموکرات در زنجان بر اساس اسناد و 

خاطرات توسط دکتر مسعود بيات زنجاني تاليف و در دست انتشار است. 
41. در گزارش آيتاهللا طالقاني قتل يک روحاني ديگر در زنجان آن هم توسط مردم و دليل قتل 

وي بعد از سقوط فرقه آمده است. به متن کامل آين گزارش که در ادامة نقد ميآيد رجوع شود.  
زندگي (زندگي و خاطرات غالميحيي دانشيان از فرقه دموکرات  يک هياهوي و خشم .42

آذربايجان و حزب توده ايران)، ترجمه علي مرادي مراغهاي، تهران، نشر اوحدي، 1388، ص 10. 
43. نصرتاهللا جهانشاهلو، پيشين، ص 270. 

شماره 40، تابستان 1383، «استالين و فرمان تشکيل فرقه دموکرات  گفتوگو، فصلنامة 44. ر.ک.
به انضمام متن کامل کتاب  آذربايجان حوادث طبقهبنديشدة اطالعات آذربايجان»؛ و نيز حميد مالزاده،

رازهاي سر به مهر «ناگفتههاي وقايع آذربايجان»، تبريز، مهد آزادي، ص 129 به بعد. 
جماهير اتحاد آرشيوهاي محرمانه اسناد روايت به آذربايجان دموکرات فرقه فرود و فراز 45. ر.ک.

جميل حسنلي، ترجمة منصور همامي، تهران، نشر ني، 1383.  شوروي،
پيشين، ص 67.  دموکرات، فرقه فرود و فراز .46

47. آيتاهللا ميرزا محمّد ثقـةاالسالم تبريزي برادر شهيد آيتاهللا ميرزا علي ثقـةاالسالم تبريزي مي
باشد که در عاشوراي 1330 هجري قمري توسط روسها به شهادت رسيد. (آيتاهللا ميرزا محمّد 
تبريز، چاپخانة رضايي، 1340 شمسي/ 1380 قمري،  تاريخي، آثار يا عمر سوانح ثقـةاالسالم تبريزي،

صص 141-144.) 
ج 1، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمي،  مرند، در اسالمي انقالب 48. ر.ک. اسماعيل حسنزاده،

 .1387
49. محققان ميتوانند اين اسناد را در آرشيو مرکز اسناد انقالب اسالمي مطالعه کنند. 

پيشين، صص 116-126.  سراب، در دموکرات فرقة 50. ر.ک. به
پيشين، ص 435.  آذربايجان، دموکرات فرقه صدر تا رضاخان زندان از .51

پيشين، صص 50-60.  ميانه، شهرستان در اسالمي انقالب 52. ر.ک. عبدالرحيم اباذري،
53. اين مجتهد ضد فرقة دموکرات بعد از سقوط فرقه از اقدامات خودسرانة مردم در مجازات 

متهمان فرقة دموکرات به شدت جلوگيري کرد. ر.ک. مراغه، يونس مرواريد، تهران، 1371. 
54. مرادي مراغهاي، پيشين، صص 442-443. 

55. از آن جمله خوانين اسکندريها در آرداالن که به قتل هفت نفر از اسکندريها و حتي مادر 
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دموکرات فرقه آنها منجر شد. پدربزرگ نگارنده نقل ميکرد جنازة وي روي درخت مانده بود. (ر.ک.
صص 55-56.)  سراب، در

56. در اين بين افراد، بزرگاني چون روانشاد اسماعيل رفيعيان هم بودند که عليرغم شهادت 
ناجوانمردانة پدرش شيخ محمدحسن رفيعيان توسط تروريستهاي فرقه تا مدتها از بازگشت به مرند 

خودداري ميکرد تا به خونخواهي پدرش اقدامي صورت نگيرد. 
تهران، دستان، چاپ دوم، 1384 صص 608- 607.  زمان، گذر در اروميه 57. حسن انزلي،

  




