رویدادهای حکومت میل آذرابجیان و کردس تان
و
اس ناد همم س یایس و اترخیی
 ١٣٢٤ـ  ١٩٤٥ ( ١٣٢٥ـ ) ١٩٤٦
سوید ٢٠٢٠

گردآوری :فاروق فرهاد
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مقدمە:
در مرداد ماە سال  ١٣٢٤ـ  ١٩٤٦کارهای مقدماتی تأسیس
فرقە پایان یافت .اسم آن را " فرقە دمکرات آذربایجان ـ
حزب دمکرات آذربایجان " و روز تأسیس آنرا  ١٣٢٤/٦/١٢ـ
 ١٩٤٥/٩/٣گذاشتند .صبح همان روز هنگامی کە ساکنان
شهرهای آذربایجان از خواب برخاستند اعالمیەهایی را بە
زبان ترکی مشاهدە کردند کە بە دیوارها چسباندە شدە
بودند .در این بیـانیە در مورد تأسیس فرقەی دمکرات
آذربایجان و اهداف این سازمان نوشتە شدە بود و هشتاد
تن از بازرگانان ،مالکان ،فعالین سیاسی ،روشنفکران،
کشاورزان و روحانیان آنرا امضاء کردە بود.
اولین گنگرە تأسیس فرقەی دمکرات آذربایجان در تاریخ
 ١٣٢٤/٧/١٠ـ  ١٩٤٥/١٠/٢در تبریز برگزار شد ٢٣٧ .نمایندە،
چهار مشاور و  ١٧مهمان در این گنگرە شرکت کردند .گنگرە
در مدت  ٣روز برنامە و اساسنامەی فرقە را تصویب کرد و
رهبری فرقە را با اکثریت آراء انتخاب کرد .سید جعفر
پیشەوری بە دبیر اول فرقە انتخاب شد.
مجلس ملی در  ٢١آذر  ١٣٢٤ـ  ١٩٤٦اولین جلسـەی مجلس
ملی آذربایجان را با شرکت  ٧٦تن از  ٩٥نمایندەی تعیین
شدە و مهمانان در سالن سینمای دیدبان و با نطق محمد
تقی رفیعی ( نظام الدولە ) بعنوان رئیس سنی پارلمان
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افتتاح شد .پارلمان ترکیب کابینەی وزرا را بە ریاست
پیشەوری تصویب کرد.

پیشەوری و اعضای کابینە حکومت ملی آذربایجان
هیئتی از حزب دمکرات کردستان در مراسم افتتاح مجلس
ملی آذربایجان و اعالم حکومت ملی شرکت کردە بودند.
اعضـای این هیئت عبارت بودند از :حاجی مصطفی داودی،
کریم احمدین ،وهاب بلوریان ،مناف کریمی و علی ریحانی.
اعضای کمیتە مرکزی فـرقەی دمکرات نیز در مورد ماهیت
حکومتشان همراە نبودند .نمی دانستند کە حکومتشان
مستقل است یا خودمختار در چارچوب خاک ایران .بسیاری
از آنان براین عقیدە بودند کە حتی اگر خودمختاری
آذربایجان توسط محمد رضا شاە برسمیت شناختە شود،
بعداز خروج نیروهای شوروی از ایران ،دولت ایران با توسل
بە نیروهای نظامی آنرا از بین می برد.
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روز  ١٣٢٤/٩/٢٩ـ  ١٩٤٥/١٢/١٤فداییان مسلح کە تبریز را
محاصرە کردە بودند ،وارد شهر شدند .پیشەوری اعالم کرد
کە بە مناسبت ماە محرم همەی ادارات و موسسات تحت
فرمان حکومت ملی همچنین مجلس ملی ،یک هفتە تعطیل
میگردند .بدین ترتیب در آذربایجان ،با پشتیبانی نظامی،
سیاسی و دیپلوماتیک شوروی و مشارکت فعال آنان ،مرحلە
نخست جنبش رهائیبخش ملی آذربایجان ،با بدست گرفتن
حکومت پایان یافت.
سفر دوم هیئت نمایندگان کرد بە دعوت " آتاکیشیف "
مسئول امنیتی شوروی کە در  ١٥شهریور سال  ١٣٢٤ـ ١٩٤٦
زمانی صورت گرفت کە قاضی محمد رهبر جمعیت احیای
کردستان کوملە ( ژ ـ ک ) شدە بود .شرکت کنندگان در این
هیئت کە قاضی محمد آن را رهبری می کرد همە اعضای
جمعیت احیای کردستان بودند .در باکو استقبال گرمی از
آنان بە عمل آمد .چندین بار با رهبران آذربایجان مالقات
و مذاکرە کردند ،دو بار با " میر جعفر باقراف " رئیس جمهور
و دبیر اول حزب کمونیست آذربایجان مالقات کردند و
پیشنهاداتی را کە قبال بر اساس نیازهای جنبش رهائی
بخش ملی کردستان و پروژەهایی کە برای خلق کرد در نظر
داشتند ،بە وی ارائە دادند.
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باقراف در دیدارهایش با رهبران ( ژ ـ کاف ) آنها را تشویق
کرد کە حزبی دمکرات تاسیس کنند کە در چهارچوب مرزهای
ایران و همگام با خلقهای دیگر ایران در راە دمکراتیزە کردن
ایران مبارزە کند و بە جمعیت احیای کردستان امیدی
نداشتە باشید.

 ٢٦آذر  ١٣٢٤روز برافراشتن پـرچم کردستان در مهاباد
اول آبان ماە  ١٣٢٤حزب دمکرات کردستان در مهاباد
تأسیس شد .اگرچە حزب دمکرات در این روز بە مثابەی
آلترناتیو ( ژ ـ کاف ) تأسیس شد ،اما رهبری و اعضای این
حزب هموارە آن را بە عنوان ادامەی مبارزە کوملەی
( ژـ کاف ) دانستە و هموارە روز  ٢٥مرداد ،سالروز تأسیس
( ژ ـ کاف) را بعنوان سالروز تأسیس حزب دمکرات جشن
میگرند.
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ساعت  ٨روز  ٢بهمن سال  ١٣٢٤ـ  ١٩٤٦/١/٢٢در حدود ٢٠
هزار نفر از اعضا و هواداران حزب دمکرات کردستان ،سران
و نمـایندگان عشایر و طوایف مختلف کرد ،اقشار و طبقات
مختلف مردم مهاباد ،همچنین مبارزینی از سایر بخشهای
کردستان و مصطفی بارزانی در میدان چهار چـراغ مهاباد
گردآمدند تا در مراسم اعالم جمهوری کردستان شرکت کنند.
در این روز بعداز اجتماع مردم در میدان چهار چراغ ،اعضای
کمیتە مرکزی حزب دمکرات و عدەای از بزرگان شهر بە خانە
قاضی محمد رفتە و او را تا جایگاە مراسم مشایعت کردند.
ویلیام ایگلتون جونز در بارە اعالم جمهوری کردستان
مینویسد :هیچ روسی در مراسم حضور نداشت " .یرماکوف "
کە در تبریز اقامت داشت ،از دور در اتومبیل جیپی نشستە
بود و مراسم را نظارە میکرد.
در میان شادی و شوق مردم ،قاضی محمد از اعضای کمیتەی
مرکزی و بویژە از مردم کردستان سپاسگزاری کرد کە رهبری
جمهوری را بە وی سپردە بودند .بعد قبای بلند و مرسوم
قدیمی را از دوش برداشتە و با احترام تا کردە و بە کنار
نهاد .دستار سفیدش را بە نشانەی رهبری روحانی کماکان
بر سر داشت .بە جای قبا یکدست لباس نظامی روسی را کە
در تبریز برایش دوختە بودند بە تن کردە کە بعدها بە فرم
انیفورم سربازی کردستان تبدیل شد.
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در این میان رئیس جمهور ارجمند بـە اعضای کمیتە مرکزی
دستور دادند کە قرآن مقدس ،نقشە و پرچم کردستان را
آمادە کنند .بدون درنگ اعضای کمیتەی مرکزی در حالیکە
در صف دو نفری پشت سرهم ایستادە بودند براە افتادند و
از دفتر حزب دمکرات ،قرآن مقدس را همراە با پرچم
کردستان و نقشەی کردستان با احترام خاصی بدست مال
حسین شکاک دادە و با همان ترتیب در بیعت او کە آنها را
حمل میکرد بە جایگاە و بە حضور پیشوا بازگشتند .پیشوا
با دست خویش سرپوش ( پارچەای ) را بە کنار زد و ادای
سوگند کرد:
" من بە خدا ،بە کالم عظیم خدا ،بە میهن ،بە شرافت ملی
کرد ،بە پرچم مقدس کردستان قسم میخورم کە تا آخرین
نفس حیاتم و ریختە شدن آخرین قطرەی خونم با جان و مال
در راە حفظ استقالل و برافراشتە نگاهداشتن پرچم کردستان
تالش کنم و نسبت بە جمهوری کردستان و وحدت کرد و آذری
مطیع و وفادار باشم ".
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 ٢بهمن سال ١٣٢٤ـ  ١٩٤٦روز اعالم جمهوری کردستان
میر جعفر باقراوف ،پیشەوری و رهبران جمهوری آذربایجان
شوروی و حکومت ملی آذربایجان در ایران مخالف اعالم
جمهوری در کردستان بودند .اما بعدا با رهنمود مسکو دست
از مخالفت برداشتە و تالش می کردند این جمهوری نوپا را
تحت کنترل خویش درآورند.
سرانجام روز  ٢١آذر سال ١٣٢٥ـ  ١٩٤٦مسکو اجازە داد
مرزهای شوروی در جلفا ،خدا آفرین ،پیلە سوار و آستارا را
برای پناهندگان باز کنند .در حدود  ٥٧٨٤نفر از این مرزها
وارد خاک شوروی شدند.
ظهر روز  ٢٣آذر سال  ١٣٢٥ـ  ١٩٤٦نیروهای ارتش وارد تبریز
شدند .اما جلوی غارت و کشتار گرفتە نشد .نظامیان
صاحبان اصلی شهر شدند و نخستین دادگاە صحرایی نظامی
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آغاز بە کار کرد .در زندانهای تبریز بە علت کثرت
دستگیرشدگان دیگر جا نبود .ساختن زندانهای جدید نیز
ممکن نبود .جهت پیداکردن جا برای زندانیان جدید ،گروە
گروە از فعالین فرقەی دمکرات را تیرباران می کردند .در
عرض چند روز تعداد تیرباران شدەها بە  ٣٠٠٠هزار نفر
رسیدە بود.
ارتش ایران بعد از اشغال آذربایجان بە سمت کردستان
پیشروی کرد .روز  ١٣٢٥ /٩/٢٦پیشوا قاضی محمد و سران
جمهوری تا نزدیک" گوی تپە" در  ١٢کیلومتری شهر مهاباد
بە استقبال ارتش ایران رفتند و قوای ایران را بە فرماندهی
سرهنگ غفاری بە مهاباد آوردند .در این روز پس از گذشت
قریب بە یک سال از اعالم جمهوری و برافراشتن پرچم
کردستان بە وسیلەی پیشوا قاضی محمد مهاباد دوبارە بە
اشغال ارتش ایران درآمد.
از کتاب جمهوری کردستان ،نویسندە :حامید گوهری ،ترجمە:
حسن ماورانی چاپ اول سال ٢٠١٣
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پیشەوری در پی فروپاشی فرقە دموکرات آذربایجان بە
آذربایجان شوروی گریخت و سرانجام در  ٢٠تیر  ١٣٢٦پس
از یک حادثە رانندگی در بیمارستان درگذشت .بە دلیل
مشاجرە لفظی پیشەوری و میر جعفر باقروف  ،صدر وزیران
جمهوری آذربایجان شوروی احتمال دادە میشود کە باقروف
در این حادثە دست داشتە است.
بعداز فروپاشی حکومت ملی کردستان پیشوا قاضی محمد
دستگیر و بە مدت صد روز در مهاباد زندانی شد .او بە پیمان
و عهدی کە با ملت خود بستە بود وفادار ماند ،و مهاباد را
ترک نکرد .قاضی محمد در یک دادگاە نظامی و غیر عادالنە
محکوم بە اعدام شد .روز  ١٠فروردین سال  ١٣٢٦در میدان
چهار چراغ همان جایی کە حکومت ملی کردستان را اعالم
کرد ،حکم اعدام اجرا شد.
این اسناد کە از  ٢٨ژانـویە  ١٩٤٦ـ  ٨بهمن  ،١٣٢٤شروع
میشود ،و  ٦می  ١٩٤٦ـ  ١٦اردیبهشت سال  ١٣٢٥خاتمە
مییابد ،حاوی مطالب و گزارش های بسیار مهم در مورد
وقایع و رویداهای تاریخی این دو حکومت می باشد.
گردآوری این اسناد کمک شایانی است بە کسانی کە
عالقەمند بە رویدادهای ایـن دو حکومت و تجـزیە و تحلیل
تاریخی و سیاسی آن هستند.
فاروق فرهاد ٢٠٢٠/١٢/١٢
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تلگرام  ٢٨٤٦ـ ٨٩١......١
تلگـراف موری سفیر امریکا در ایران بە وزرات خارجە امریکا
تهران ـ  ٢٨ژانویە  ١٩٤٦ـ  ٨بهمن  ١٣٢٤ساعت  ١شامگاە
محرمانە ـ با حق تقدیم
من دیروز قوام را پس از آنکە فرمان انتصاب رسمی خود را
بە نخست وزیری دریافت کرد مالقات نمودم .او تلگرامی بە
من ارائە داد کە در همان موقع بە سفیر ایران در لندن
مخابرە کردە بود .مبنی براینکە بهیچ وجە از کوششهائی
در این مورد کە مسئلە ایران را در معرض توجە سازمان ملل
متحد قرار دهد نکاهد .ولی در عین حـال با ویشینسکی تماس
برقرار نماید تا از اغتنام فرصت پیشنهادی برای حل مستقیم
موضوع وسیلە ایران و شوروی اطمینان یابد .بە تقی زادە
دستور دادە شدە است کە در این تماس با علی سهیلی ارتباط
یابد.
قوام اضافە کرد او پیشنهاد کردە است کە کوشش در ایجاد
مذاکرات با روسها هم در اینجا و هم در مسکو بعمل آید و
بە اضافە در نظر دارد کە یک هیئت مخصوص بـرای انجام
مذاکرە با آذربایجان بفرستد.
او یادآور شد کە آذربایجانیان را با دادن انجمنهای محلی
رام خواهد کرد ( .من چنین استنباط کردم کە او مجلس
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فعلی تبریز را بە رسمیت نخواهد شناخت ) .در تعقیب
مذاکرە با روسها من تذکراتی کە بە حکیمی دادە بودم برای
تجدید امکان انتخاب افراد متشخص خارج از دستگاە ماشین
سیاسی معمولی دادە بودم تکرار کردم و مجددا اشارە بە
توفیق یک چنین روشی کە از طرف رئیس جمهوری روزولت
هم بکار بردە شدە بود کردم.
قوام گفت :او معتقد است کە مشکالت امروز ایران و روسیە
شوروی بە بحران اواخر سال  ١٩٤٤برمی گردد .یعنی
هنگامیکە ساعد نخست وزیر بود و از پذیرفتن درخواست حق
استخراج نفت وسیلە روسها در شمال امتناع ورزید.
البتە من از دادن پاسخ مستقیم سر باز زدم ولی بطور کلی
مذاکرە پرزیدنت روزولت را کە در سال  ١٩٤٣با شاهنشاە
مبنی براینکە نباید گذارد منابع نفت کشور بدست خارجیان
درآید و باید بە نحوی کوشش بعمل آورد تا بە صالح و بە
منفعت و باالبردن سطح زندگی مردم ایران مورد بهرەبرداری
قرار گیرد ،متذکر شدم.
قوام گفت :قصد اصلی او این بود کە تشکیل کابینە خود را
بە تعویق اندازد تا پس از آنکە تصمیم گرفت کە آیا روسها
میل دارند با ایران بر اساس رضایت بخشی وارد مذاکرە
شوند یا نە .بە هرحال او معتقد است کە این ممکن است
مدت درازی بطول انجامد و غیر عاقالنە خواهد بود کە
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مملکت را بدون هیئت دولت برای مدت نامحدودی بە حال
خود واگذاشت .بنابر این من تحت این تصورم کە او بزودی
انتخاب وزرا خود را آغاز نماید .او یک بار گفت چنانچە
وزراتخانە ما یا سفارت ما بتواند راجع بە اجرای وظایفش
بە او راهنمائیهائی بدهد سپاسگزار خواهد بود.
ارسال تحت شمارە  ١٢٥بە وزرات خارجە امریکاـ تحت
شمارە  ٢٠تکراری لندن ( سفارت امریکا ) ـ تحت شمارە ٢٤
مسکو ( سفارت امریکا ).
موری
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تلگرام  ٤٤٦ـ ٨٩١.....٢
تلگراف روسو نایب قونسول امـریکا در تبریز بە وزیر امور
خارجە امریکا
تبریز  ٤فوریە  ١٩٤٦ـ  ١٥بهمن  ١٣٢٤ساعت  ٢بعدازظهر
محرمانە
اینک گزارش روسو بە قرار زیر است :او امروز صبح بە
مالقات پیشەوری نخست وزیر با توجە باینکە در ترخیص
محمولە سوسیس ( کالباس) متعلق بە امریکائیها موثر واقع
گردد رفت .صندوقها اینک در انبار کاال تبـریز بە علت عدم
اجازە خروج از آذربایجان در حال فاسد شدن میباشند .من
از وضع ناگوار همەجاگیر در ایـن ایالت ذکر کردم و از او
استعالم نمودم راجع بە آنچە اقدامی باید معمول داشت .او
در پاسخ گفت :در برابر تقاضای تجار ،این دولت آمادە
انعقاد قراردادهای تجارتی با دولتهای بیگانە می باشد .من
گفتم گمان می کنم ملل تحت سیادت سلطنتی نمی توانند
چنان قراردادهائی منعقد نمایند .او جواب داد من از این
موضوع اطالع دارم اما ملت باید زندگی کند و راە دیگری
وجود ندارد.
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من سئوال کردم آیا منظورش این است کە عقیدە خود را
مبنی برماندن در درون ملت ایران تغییر دادە است .او در
پاسخ گفت نە .اما ملت باید زندگی اقتصادی داشتە باشد و
در پاسخ سئوال گفت او فعال با هیچ دولت خارجی در مذاکرە
نمی باشد.
من گفتم اطالع یافتەام کە " هیئت سانسور فیلم " برقرار
شدە و نمایش فیلمهای امریکائی را بعلل سیاسی ممنوع
مینمایند .او جواب داد این حقیقت ندارد آن فیلمها بعلل
زمینە اخالقی ممکن است بریدە شدە باشند .او افزود کە
ممکن است اشتباهاتی انجام گرفتە باشد ولی او توجە
خواهد داشت کە دیگر تکرار نمی شود.
من سپس ضمن مکالمە از او خواستم کە احساسات او راجع
بە جریان مذاکرات ایران و شورای امنیت چیست؟ او بە
هیجان آمد و گفت :ارجاع این مسئلە بە سازمان ملل متحد
اشتباە بزرگی بودە است .زیرا موضوع صرفا یک مسئلە
داخلی بین دولت مرکزی و آذربایجان بودە است .او گفت:
هیچ تصمیمی نمیتواند در این مورد بدون رضایت آذربایجان
انجام یابد و هر تصمیمی کە برای آذربایجان نامساعد باشد
مهم نیست " کی و کجا و آیا با قوائی پشتیبانی میشود یا
نە با مقاومت روبرو خواهد شد ".
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او گفت :مردمش از حیات و هستی ملی انصـراف نخواهند
کرد و برای حفظ آن تا آخرین نفس و در صورت لزوم با چوب
و سنگ خواهند جنگید .او بە گفتارش ادامە داد و از این
حقیقت کە این مسئلە و بدون رضایتش در بارە دولت او مورد
بحث قرار گیرد ابراز تنفر کرد و گفت مثل این میماند کە
بدون اطالع دختری پدر و مادر ترتیب ازدواج او را بدهند.
من بە تفسیر برخاستم کە بنا بە استنباط من این مسئلە
بین اتحاد شوروی و ایران بودە است و بدین گونە بطور وضوح
موضوعی است بین المللی و سازمـان ملل متحد یقینا برای
این گونە مسائل بوجود آمدە است و او خود اظهار داشتە
است کە استقالل ایالت را مورد توجە قرار ندادە است و
بنابراین نمی توان بە ماهیت این بحث پی برد .زیرا ایالت
یک ملت معموال در عداد امور بین المللی قرار نمی گیرد .او
در پاسخ گفت :وضع خاص آذربایجان باید دانستە شود و در
این گونە امور باید مستقیما مورد مشورت قـرار گیرد .من از
او پرسیدم در این موقعیتی کە فعال در آن واقعید آیا از جهت
یافتن راە یا ترتیب حل و رضایت بخش با دولت مرکزی آنرا
غیر قابل ترمیم میدانید.
او گفت :غیر قابل ترمیم است باین معنی کە دولت او یک
قدم هم برای مبارزە در راە حیات و هستی ملی عقب نشینی
نمیکند و قابل ترمیم است باین معنی کە چنانچە دولت
مرکزی بخواهد نزد او بیاید ابواب برقراری روابط مطلوب
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بستە نخواهد بود .او از دولت مرکزی بە علت فقد همکاری
و عدم کوشش برای رسیدن بە توافق رضایت بخش بە انتقاد
شدید پرداخت.
من سپس پرسیدم :آیا او تاکنون چنین قدمی برداشتە است؟
جواب داد :کە او اعالمیە تقاضاهای آذربایجان را خیلی
پیش برای شاهنشاە و مجلس فرستادە است و حتی رسید
آنها هم اعالم نگریدە است .من آنگاە راجع بە نطق اخیر او
( تلگرام  ١١مورخ  ٢٨ژانویە ) ابراز عالقمندی نمودم و
مخصوصا اشارە در آن بە " ملل امپریالیست خارجی " نمودە
کە بە دشمنان او کمک می دهند و استعالم کردم اشارە او
بە چە مللی بودەاست.
او در جواب گفت :او ملت بخصوصی را در نظر نداشتە ولی
هر ملتی کە مخالف سرنوشت آذربایجان باشد در آن توصیف
وارد است .او ادامە داد کە او گفتە است دولتها و نە ملتها
زیرا فقط بعلت اینکە دولت خارجی سیاست خصمانە را
بپذیرد معرف این نیست او ملت را خصمی تلقی نماید.
من اظهار داشتم با توجە بە مشکالت حرکت دستەهای بزرگ
قشون تعجب می کنم چگونە تا دوم مارس کە اینقدر نزدیک
است علی الظاهر هیچگونە نقل و انتقالی از طرف سپاهیان
شوروی در جهت تخلیە دیدە نمی شود .او جواب داد " :چرا
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از روسها نمی پرسید کە چـرا نمی روند " .من گفتم :سئوال
نکردم فقط بیان توضیحی بود.
سپس او گفت :او از عدم آثار عزیمت باخبـر است ولی از
آنجائی کە روسها شدیدا و قویا در امور محلی بی طرف
بودەاند و چون ترتیب کارها با دولت مرکزی دادە شدە است
نە با آذربایجان و از آنجائی کە او مسائل فشار آورندەتر
داخلی دارد در این لحظە قصد تقاضا از سپاهیان روسی
مبنی بر تخلیە را ندارد.
او گفت :شاید بعدا دولت او از آنان تقاضای ترک آنجا را
بنماید ولی این موضوع باید بعدها مورد توجە قرار گیرد.
نظر او راجع بە وضع کردها و مصاحبە انجام شدە با تلگرام
جداگانە ارسال میگردد.
تحت شمارە  ٥بە وزرات خارجە امریکا ٢١ ،بە تهران سفارت
امریکا و  ٩بە لندن و مسکو.
روسو
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تلگراف  ١٢٤٦ـ ٨٩١٠ ....١
تلگراف وزیر امور خارجە امریکا بە " جرج کنان " کاردار
سفارت امریکا در اتحاد جماهیر شوروی ( مسکو )
واشینگتن  ٦فوریە  ١٩٤٦ـ  ٧بهمن  ١٣٢٤ساعت  ٧شامگاە
محرمانە ـ فوری
 ٢٣٢ـ عطف بە تلگرام  ٥٣دوازدهم ژانویە
با توجە بە اظهارات سفارت شوروی در تهران کە آرامشی
در آذربایجان برقرار است لطفا از مقامات مسئول شوروی
درخواست نمائید کە بە مقامات نظامی و نمایندگی سیاسی
خود در ایران دستور دهند کە جواز برای مسافرت بە شمال
ایران برای آقای " آرتور گودوین " ( عطف تلگرام  ١٣٢مورخ
 ٢٩ژانویە ) و یک چنین مخبرین صاحب اعتبار امریکائی
کە بخواهد بە منظور تهیە گزارش برای روزنامەهای این
مملکت از آذربایجان دیدن نمایند صادر کنند.
ارسال بە مسکو ( سفارت امریکا ) ـ تکرار( سفارت امریکا) ـ
بیرنس

19

تلگرام  ٨٤٦ـ  ٢ـ  ٩١ـ ٧٦١
تلگراف موری سفیر امریکا در ایران بە وزیر خارجە امریکا
تهران  ٨فوریە  ١٩٤٦ـ  ١٩بهمن  ١٣٢٤ساعت  ٢شامگاە
محرمانە
دیروز قوام بە من گفت :او شک دارد کە روسها قصد داشتە
باشند در  ٢مارس ایران را تخلیە نمایند .بهرحال او اظهار
امیدواری کرد کە در نتیجە مذاکرات پیش بینی شدەاش در
مسکو کە او می پندارد در آنجا بتواند محیط دوستانەتری
بوجود آورد ترتیب عقب نشینی دادە شود.
او بطور ختم تصمیم گرفتە است کە شخصا بە مسکو برود اما
هنوز وقت دقیق حرکت یا انتخاب افرادی کە با او خواهند
بود معین نشدە است .او یادآور شد در این بارە باید تا بعد
از تشکیل کابینە کە گمان می کند در ظرف هفتە انجام گیرد
صبر کند.
من تذکر دادم کە در بعضی محافل بە نظر میرسد احساس
می نمایند کە شخصا دست بە این سفر زدن غیر عاقالنە
باشد .در جواب گفت :او خود نیز این گفتەها را شنیدە است
ولـی این گونە اشارات برای بی اعتبار ساختن و تعضیف
وضع او صورت می گیرد .او شدیدا از تصمیم خود برای رفتن
دفاع میکرد.
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در پاسخ بە سئوال من قوام گفت :او هنوز قصد دارد کە یک
هیئت بە آذربایجان بفرستد و نقشەاش این است کە این
هیئت را همان موقع کە خود بە مسکو میرود بە آذربایجان
اعزام دارد .نخست وزیر با نفرت از گزارش رویتر مبنی بر
دادن امتیازات بسیار بە آذربایجان و روسها سخن گفت
(تلگرام  ١٧٢من مورخ  ٨فوریە) ـ وقتی من او را دیدم او
کنفرانس مطبوعاتی تشکیل دادە بود و بطور قاطع آن را
تکذیب کردە بود.
در بحث با من قوام اطمینان خود را از اینکە این گزارش از
سید ضیـاءالدین ( دشمن سر سخت او ) ناشی شدە است ابراز
داشت چە او میخواستە است اول او را نزد انگـلیسها
بی اعتبار کند و دوم اینکە او مجبور بە تکذیب تمید دادن
هر نوع امتیازی بە روسها قبل از اینکە مذاکرە با آنها شروع
شود گردد .او مخصوصا از رویتر عصبانی بود کە چرا قبال
بدون آنکە صحت و سقم خبر را از خود او جویا شود آنرا
منتشر کردە است.
تحت شمارە  ١٧٧بە وزارت خارجە امریکا ،تکراری بە شمارە
 ٤٢مسکو ( سفارت امریکا ) بە شمارە  ٢١بە لندن ( سفارت
امریکا )
موری
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تلگرام  ١١٤٦ـ  ٢٠٢ـ ٨٩١
تلگراف روسو نایب قونسول امریکا در تبریز بە وزارت
خارجە امریکا
تبریز  ١١فوریە  ١٩٤٦ـ  ٢٢بهمن ١٣٢٤
محرمانە
سیاست مدام پیشەوری تا  ٢٦ژانویە عبارت بود از ارائە
صبر و احتیاط و تحمل و شدیدا اعتراض بە تمایل مذاکرە با
تهران و حال آنکە در همین مدت وضع غیر قابل تحمل
اقتصادی را تشویق می نمود .اما در تاریخ فوق او بە تاکتیک
فسادخیز و اعالم غلو امیر جنگ جویانە و شدت ( در بیانیە
کە در تلگرام شمارە  ١٩مورخ  ) ٩اظهار شدە کە اعالمیە بە
وسیلە پیشەوری بە عنوان رئیس حزب دمکرات و نخست وزیر
آذربایجان اعالم و در روزنامە آذربایجان مورخ  ٧فوریە
انتشار یافتە است.
گزارش دادم و اعالم تشکیل سپاە و شروع بنام نویسی
داوطلب و نیز درخواست از پیشوایان مذهبی مبنی بر دادن
حکم جهاد دست زدە است .در دو روز گذشتە تظاهرات جنون
آمیز در خیابانها بە منظور ایجاد روحیە حمایت از قشون
داوطلب و جنگجو در مردم برپا داشتە است.
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تهدیدات و توهینهای بسیار شدید و بی محابا و اظهارات
اخیر پیشەوری باعث نگرانیهای شدید در محل گردیدە است.
ظاهرا محرک اصلی در پشت روش اولیە آنها مبنی بر منبع
اجازە دموکراتها و روسها از اینگونە تبلیغات ،مظلوم وانمود
ساختن خود و موجەسازی ظاهری امور و عطف کلیە فساد بە
حکومت " مستبد و مرتجع " تهران بودە است.
بهر صورت کامال واضح و روشن بود کە این روش احتیاط
کارانە زیاد نمی توانست نگاهداشتە شود ( چنانکە در
تلگرام شمارە  ٥مورخ  ١٩ژانویە پیش بینی کردم ) اما
محرک پشت سیاست جدید خشونتها و اهانتها لفظی بطور
علنی بە این منظور انجام می شود کە بە روسها بهانە
اشغال دادە شود .تا از خونریزی و آشوب و جهاد کە وسیلە
طرفداران شناختە شدە محلی روسها تبلیغ و اشاعە می شود
جلوگیری بعمل آورند.
این نقشەها کە با مهارت طراحی شدە است بطور وضوح در
وهلە اول حقانیت تبلیغاتی را پایەریزی می کند کە روسها
در حمایت اخالقی و کمک بە رژیم دموکراتها را مجاز جلوە
دهد و در وهلە دوم بهانە برای تامین کمک های عملی اشغال
مداوم نظامی ،عقیدە بر این است کە در این مرحلە از
مذاکرات بین تهران و آذربایجان موفقیت آمیز نخواهد بود.
مگر اینکە امتیازات بسیاری از طرف تهران اعطا گردد.
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گرچە همانگونە کە در تلگراف شمارە  ١٢مورخ  ٣٠ژانویە
خود گزارش دادم استماع پروندە ایران در شورای امنیت
ایجاد نگرانی آتی برای زعمای دموکرات نمود ولی پس
گرفتن آن از جلسە مذاکرات بعنوان یک توفیق برای شورویها
تعبیر گردیدە است و آنان را تشویق بە انجام خشونتهای
بیشتر و سیاستهای جنگ طلبانەتر نمودە است.
همینگونە تعبیرات نیز از خارج کردن موضوع ایران از دستور
جلسە شورای امنیت برای افکار عمومی حاصل گردیدە است.
معهذالک عدم اجرای اصالحات اعالم شدە داخلی و یأس
روزافزون شرایط اقتصادی و بیکاری همە جاگیـر و تقریبا
مخالفت همگانی را از هر نقطە نظر علیە رژیم دموکرات
(پیشەوری) برانگیختە و حمایتهای آزمایشی خود را از
برنامەهای داخلی کامال سلب کردەاند.
یگانە حمایتی کە از رژیم بعمل می آید از اعضـاء فعال
خودشان است کە تخمین زدە می شود کە بیش از پنج درصد
جمعیت نباشد .البتە بە استثنای کسانی کە تحت شکنجە و
فشار از رژیم حمایت بعمل می آورند .ولی عدم توافق در
مورد تروریزم افراطی ـ اوضاع اقتصادی و مسئلە کردها و
حتی تشکیالت داخلی ( دولت ) و هیئت مدیرە حزب را با
رنجش خاطر و کدورتی کە از مربیان شوروی گزارش شدە
است متزلزل ساختە است .همچنین فدائیان ( داوطلبان
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داخلی مسلح رژیم پیشەوری ) بە علت عدم پرداخت وضع
آنان از چپاول آنها را ترک می نمایند.
اظهارات تند و هیجان آمیز پیشەوری مبنی بر حمایت مردم
تشویق نام نویسی در سپاە ملی جدید بطور یقین و مسلم
پوشالی و دروغ است .تقریبا مخالف همگانی یقین و مسلم
است و بسیاری از کسانیکە بە سن رفتن بە خدمت سپاهی
رسیدەاند ورقە خود را پر نکردە و خود را مخفی نمودەاند.
پلیس ( پیشەوری ) شروع بە گرفتن و بردن هر فرد مستعدی
کە در خیابانها راە میرود نمودە است.
چنانکە قشون شورویها عقب نشیند قشون و همە رژیم
دموکرات بدون شک و فورا بە میل خود درهم فرو خواهد
ریخت .ولی مادامیکە شورویها در آنجا باقی بماند و امید
کمک از خارج قطع شود از این مخالفتها نمی توان انتظار
نتیجە جدی گرفت .زیرا هر چند تاکتیک علنی تروریست از
اواسط ماە ژانویە کاهش گرفتە است ولی وحشت همگانی از
روسها بە شدت سایە گستردە است.
تماس روسها در "علن" بین روسها و مقامات محلی محدود
بە امور فرهنگی و اجتماعی است اما بە همە ناظران روشن
و آشکار است کە تماسها مخفیانە و پنهان با جنرال قونسول
محلی و همە روسهای مصدر قدرت در شهر و فرماندهان در
محل پیوستە برقرار و استوار می باشد.
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هیچگونە آثار عقب نشینی نظامی روسها بە چشم نمیخورد
بلکە گزارشها موثق میرسد کە کنترات  ٦ماهە برای تامین
مایحتاج گروەهای تقویتی برقرار و از سرحد شوروی پیوستە
در حال رسیدن است.
توجە شما در این مرحلە بە این حقیقت عطف می شود کە
در مالقات اخیر ( تلگرام شمـارە  ١٥مورخ  ٤فوریە ) با
پیشەوری عمال وی تأیید ماندن در حال اشغال را نمودە
است ،و نیز اصرار تهدیدآمیز او کە چنانچە آیندە رژیم او
بستە بە تصمیم شورای امنیت باشد تقریبا با اجازە دخالت
شوروی معادل می باشد .گرچە استقالل آذربایجان با این
تعداد کلمات اعالم نگردیدە است گمان میرود کە لغات و
اعمال اخیـر ممکن است معادل با آن گرفتە شود .عالیم
دیگری کە از کنارەگیرندگان دیدە می شود زدن نشانها و
عالمتها سلطنتی و ارائە تمثال شاهنشاە ایران می باشد کە
اخیرا ممنوع شدە بودند.
تحت شمارە  ٢٠وزارت خارجە امریکا ـ  ٢٧تهران ( سفارت
امریکا ) ـ  ١٣بە مسکو و لندن ( سفارت امریکا )
روسو
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تلگرام  ٥٤٦ـ  ٣ـ  ٩١ـ ٧٦١
تلگراف " روسو " نایب قونسول امریکا در تبریز بە وزیر
خارجە امریکا
تبریز  ٥مارس  ١٩٤٦ـ  ١٤اسفند  ١٣٢٤ساعت  ١شامگاە.
محرمانە ـ فوری
از دیروز بطور فوق العادە انتقاالت سپاهیان شوروی بە
طریق زیر ادامە دارد:
در شب  ٣مارس تعداد  ٤٥٠کامیون مملو از ملزومات کە
عمدە آنها تجهیزات بود از تبریز بە طرف تهران بە حرکت
آمد.
دیشب  ٢٠دستگاە تانک با  ١٠٠دستگاە کامیون بە همان
مقصد حرکت کرد و امروز صبح بە بستان آباد رسید.
دورژیمان سوارە نظام با دستگاە توپخانە مجهز بە تمام
وسائل جنگی امروز از تبریز بە طرف مرند حرکت کرد ،معلوم
نیست آیا آنها بە طرف جلفا می روند یا بە سوی " خوی" یا
رضائیە و یا ماکو متوجە خواهند شد.
بهرحال بارگیری علیق بسیار زیاد کە وسیلە روسها از تبریز
مخصوصا بە رضائیە در هفتە اخیر صورت گرفت بە نظر
میرسد کە شهر دوم در مسیر آنها باشد.
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بە عالوە از مهاباد گزارش میرسد کە کردها آمادە اعالم
ادعا بر کردستان ترکیە شدەاند و نقشە کشیدەاند کە
عملیات نظامی را بە این منظور بزودی آغاز نمایند.
یک نیروی قوی سوارە نظام دیگر شوروی دو روز قبل مشاهدە
شد کە بە سمت جنوب در حرکتند و چنانچە گزارش می رسد
مقصد آنها از " گیرگان" سر حد با عراق میباشد .برای ملحق
شدن بە این حـرکات دیشب  ٩دستگاە تانک شوروی بە سوی
مراغە حرکت کرد.
در تبریز حداقل دورژیمان سوار و تعدادی توپخانە و تعداد
غیر معلومی زرەپوش باقیماندە است ولی در ظرف سە شب
گذشتە چندین کامیون نظامی مملو از سرباز مشاهدە شد کە
از سرحد شوروی وارد میکردند.
تحت شمارە  ١٤٠بە وزارت خارجە امریکا ـ  ٥٥تهران
(سفارت امریکا) ـ  ٢٢مسکو ( سفارت امریکا ) ـ  ٢٠آنکارا
(سفارت امریکا) ارسال گردید.
روسو
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تلگرام  ٦٤٦ـ  ٣ـ  ٢٤٥٩١ـ ٨٦١
تلگراف روسو نایب قونسول امریکا در تبریز بە وزرات
خارجە امریکا
تبریز  ٦مارس  ١٩٤٦ـ  ١٥اسفند
محرمانە ـ فوری
ورود قوای تقویتی شوروی شب و روز وسیلە کامیون و راە
آهن از سرحد شوروی ادامە دارد و پیوستە از اینجا بە
جاهای دیگر اعزام می شوند .دیروز  ٤٦دستگاە تانک متوسط
با راە آهن از روسیە رسید.
ژنرال " باگرامیان " فرماندە قشون شوروی با سابقە
درخشان جنگی برای اشغال فرماندهی سپاهیان شوروی در
آذربایجان ایران بە اینجا وارد شد و جانشین ژنرال
"گلینسکی" کە تجربیات جنگی ندارد گردیدە است.
تانکها و کامیونها مملو از ملزومات و توپخانە و سوارە از
دیروز ( تلگراف شمارە  ٤٠مورخ  ٤مارس اینجانب ) بە طرف
تهران در حرکت میباشد و راە تهران ـ تبریز بە علت این نقل
و انتقاالت بطور کامل بستە شدە است .کامیونها مملو از
نظامیان آذربایجانی نیز گزارش شدە است کە بە تعداد قابل
توجهی در همان مسیر در حرکت می باشد.
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عالوە براین سپاهیان روسی شامل قوای نیرومند توپخانە
موتوریزە بە سمت جنوب بە سوی" مهاباد " و سرحد عراق
عزیمت کردند .قبال یک نفر مطلع قابل اعتماد محرمانە
اظهـار داشت دیروز از یک نفر افسر عالی رتبە شنیدە است
کە دورژیمان سوارە کە دیروز بە طرف " مهاباد " حرکت
کردند و میبایست در کارزار بر دورژیمان سوم ملحق می
شدند اکنون بە طرف بازرگان در مرز ایران و ترکیە و ماکو
پیشروری می نمایند.
این نقطە بر مرزهای دست یافتنی ترکیە تسلط دارد .نیروی
اشغالی تبریز فقط دیروز از روسیە کە چند هفتە پیش
حرکت کردە بودند وارد شدە و در آن مستقـر شدەاند .گزارش
مسافرین جدید میرساند کە سپاهیان روسی مستقر در مناطق
سرحدی کامال با نفرات و تهجیزات تقویت گردەاند .و
همچنین گزارش میرسد کە تعداد بسیاری از سپاهیان ارتش
کرد با کامیون از " مهاباد " و رضائیە بە طرف شمال حرکت
دادە شدەاند تا مرز ترکیە را زیر نظر داشتە باشند .کلیە
سپاهیان شوروی کە از اینجا عزیمت کردەاند برای جنگ
مجهز می باشند و آنچە قابل توجە بە نظر میـرسد فقدان
لوازم و ابزار ساخلوگیری آنان است .تمام مالحظات و
گزارشها معرف این است کە روسها ناگزیر برای عملیات
بزرگ نظامی خود را آمادە می نمایند.
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ضمن تلگرام این نکات گزارش رسید کە یک محمولە دیگر از
تانکها از شوروی رسید .ژنرال" باگرامیان" گفتە میشود کە
متخصص جنگهای تانکی است.
تحت شمارە  ٤١بە وزارت خارجە امریکا ـ  ٢٢بە مسکو
(سفارت امریکا) ـ  ٢١بە لندن ( سفارت امریکا ) ـ  ٨٠بە
آنکارا ( سفارت امریکا ) ـ  ٦٠بغداد ( سفارت امریکا )
روسو
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تلگرام  ٧٤٦ـ  ٣ـ  ٢٤٥٩١ـ ٨١١
تلگراف روسو نایب قونسول امریکا در تبریز بە وزارت
خارجە امریکا
تبریز  ٧مارس  ١٩٤٦ـ  ١٦اسفند ،ساعت  ٢بعدازظهر
خیلی محرمانە ـ فوری
پیرو تلگرام  ٤١مورخ  ٦مارس ـ من نمی توانم بیش از این
از اهمیت وخامتزای نقل و انتقال و حرکات جاری سپاهیان
شوروی در اینجا تأکید نمایم .این یک نوع ترمیم عادی سپاە
نیست بلکە یک توسعە کامل جنگی بە شمار است .دیشب
یک نیروی دیگری مشتمل بر  ٢٠دستگاە تانک متوسط و ٢٠
دستگاە زرەپوش و چهل کامیون مملو از پیادە نظام بە طرف
تهران حرکت کرد و یک نیروی دیگر مشتمل بر  ١٢تانک و
تعداد غیـر معین پیادە نظام موتوریزە بعدا بە سمت جنوب
بە سوی " مهاباد " بە حرکت آمد .این انتقاالت عالوە بر
انتقاالت تدریجی و مداومی است کە در هر دوسوی جریان
دارد و دالیل بسیاری موجود است کە میتوان باور کرد کە
تعداد قابل توجهی از سپاهیان از راەهای فرعی بە منظور
اجتناب از دیدە شدن حرکت دادە می شوند.
خیابانها مملو از نظامیان موتور سوار هستند کە تعداد آنها
بە مراتب بیش از سوارە نظام کە سپاە اصلی اینجا را
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تشکیل میدهند میباشد .کامیونها و زرەپوشها بیش از اسب
در اینجا دیدە می شوند .تانکهای نو هنوز علی الدوام با
طیارە میرسد.
من امروز صبح  ١٢دستگاە متوسط و نو و سوار نشدە آن را
شخصا دیدم .بە موازات آن مهمات چە برای توپخانە و چە
سالحهای کوچک پیوستە تخلیە می شوند و مستقیما بر
تانکها سوار می نمایند.
حدود  ٢٠دستگاە کـامیون نیز مملو از مهمات منطقە ممالک
متحدە سلطنتی انگلستان بود .شورویها مجددا ( گاربل ) را
کە قبال محل مهمات متروک بود باز کردە و بە مقادیر زیاد
از انبارها بە اینجا حمل میگردد .پستهای بازرسی کە فقط
در دورە انقالب وجود داشت مجددا مستقر شدە است.
روسها از صدور جواز عبور و سفر برای من بدون توضیحات
و غیرە برای رفتن بە " مهاباد " امتناع ورزیدند.
اینجانب انتظار قطع مخابرات را هر لحظە دارم.
تحت شمارە  ٤٢بە وزارت خارجە امــریکا ـ  ٥٧بە تهران
(سفارت امریکا ) ـ  ٢٤بە مسکو ( سفارت امــریکا ) ـ ٢٢لندن
( سفارت امــــریکا ) ـ  ٩٠آنکارا ( سفارت امریکا )
روسو.
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تلگرام  ١٤٦ـ  ٣ـ  ٢٤٥٩ـ ٨٦١
تلگراف وزیر امور خارجە امریکا بە کنان کاردار سفارت
امریکا در اتحاد جماهیر شوروی ( مسکو )
واشینگتون  ٨مارس  ١٩٤٦ـ  ١٧اسفند ١٣٢٤
بسیار محرمانە ـ فوری
برای " کنان " .لطفا پیغام زیر را بە وزیر خارجە شوروی
تسلیم نمائید:
دولت ممالک متحدە افتخار دارد کە بە دولت اتحاد جماهیر
شوروی اطالع دهد کە گزارش رسیدە مبنی بر این است کە
اخیرا نقل و انتقاالت قابل توجهی در نیرو و مواد جنگی
شوروی در امتداد مرز شوروی بە طرف تبریز و از تبریز بە
سوی تهران ـ مهاباد و نقاط مختلفە در جنوب شرقی ایران
صورت میگیرد.
دولت ممالک متحدە امریکا مایل است بداند کە آیا دولت
اتحاد جماهیر شوروی بە جای عقب کشیدن نیروی خود از
ایران چنانچە در یاداشت مورخ ششم مارس سفارتخانە
اصرار شدە بود مشغول وارد کردن قوای اضافی بە ایران
میباشد .چنانچە قوای شوروی در حال افزایش می باشد این
دولت دریافت اطالعات فوری راجع بە مقاصد این اقدامات
استقبال می نماید.
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ارسال بە مسکو ( سفارت امریکا ) ـ تکراری لندن و تهران
(سفارت امریکا) ـ آنکارا ( سفارت امریکا ) ـ بغداد ( سفارت
امریکا )  .بیرنس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلگرام  ١١٤٦ـ  ٣ـ  ٢٤٥٩ـ ٨٦١
قسمتهائی از تلگراف موری سفیـر امریکا در ایران بە
وزارتخانە امریکا
تهران  ١١مارس  ١٩٤٦ـ  ٢٠اسفند  ١٣٢٤سـاعت  ٤شامگاە
بسیار محرمانە ـ بی نهایت فوری
دیروز در کاخ شاهنشاە را بە موقع ترک کردم تا مراسم
استقبال برای قوام در ورودش بە فرودگاە در ساعت  ١٢و
 ٤٥دقیقە بعمل آورم .استقبال پرشوری از طرف جمعیت
بسیاری بعمل آمدە بود و او فورا بە کاخ شاهنشاە رفت تا
گزارش مختصری بە شاهنشاە عرض کند .در زیر مضمون
مذاکراتی است کە بین من و قوام دو ساعت و نیم بە طول
انجامید و او تقاضا کرد کە کامال محرمانە بماند.
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استقبال از قوام در بازگشت از مسکو فرودگاە تهران
١ـ قبل از آنکە از او راجع بە مذاکرات مسکو استعالم نمایم
نسخەای از یاداشت مورخ  ٦مارس خودمان بە دولت شوروی
کە او قبال ندیدە بود و مضمونش برایش ترجمە شدە بود بە
او دادم .من همچنان ضروری و ابتکاری یافتم کە طبق تلگرام
 ١٨٨مورخ  ٨مارس توصیە کردە بودید کە او را از قصد دولت
متبوع خود در صورت ادامە نگاهداشتن قشون خود در ایران
بدون تمایل دولت ایران مبنی بر مطرح ساختن فوری شکایت
ایران بە شورای امنیت آگاە ساختم و مخصوصا این نکتە را
تأکید کردم کە بی نهایت مهم و حیاتی است کە هیچگونە
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ضعف و تردید در تصمیم دولت ایران کە در این بارە باید
اقدام نماید دیدە نشود.
نخست وزیر سپس گفت :قبل از مرور بە مذاکرات مسکو او
مایل است بپرسد کە امریکا و انگلیس چە می کنند و چە
خواهند کرد چنانچە دولت شوروی اعتراض ما را ناشنیدە
بگیرد و چە اقدامی میسر است .من بە او گفتم ممکن نیست
من فعال جواب قطعی بە این سئوال بدهم .بە هرحال من
معتقدم کە او از اهمیت مطالبی کە شما در خطابە خود در
کلوب ماوراء بحار اظهار داشتەاید آگهی دارد.
من دیروز بە شاهنشاە اهمیت و " سریو " بودن نظر دولت
متبوع خود را هنگام امضاء اعالمیە راجع بە ایران وسیلە
پریزیدنت روزولت عرض کردم و باالخرە اقدامی کە دولت
متبوع من از طرف ایران در جلسە بعدی شورای امنیت کە
واجد اهمیت فوق العادە میباشد و بە نفع ایران در بحران
فعلی است عرض کردم.
٢ـ قوام گفت :او سە موضوع را در مسکو مطرح کرد ( .الف) او
کوشید کـە وعدە شوروی را در عقب نشینی سپاهیان قبل از
دوم مارس بدست آورد ( .ب) او از حمایت اخالقی روسها در
رفع مشکالت آذربایجان استمداد نمود ( .ج ) او تقاضای
انتصاب سفیر جدیدی از طرف شوروی را برای ایران نمود.
( کە انجام شد ).
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استالین گفت :آذربایجان مسئلە داخلی ایران است .چرا
باید ایرانیان اینقدر آشفتە گردند چە آذربایجانیها خود
تقاضای خودمختاری دارند و نە استقالل .بهرحال اتحاد
جماهیر شوروی سوسیالیستی کاری نمی تواند انجام بدهد
زیرا شرف شوروی درگیر است.
این اظهارات بدون توضیح ماند و قوام گفت :مشروطیت اجازە
خودمختاری را نمی دهد .چنانچە آذربایجان خودمختار شود
سایر والیات نیز از آن پیروی می کنند و حکومت مرکزی
کنترل آنها را از دست میدهد.
ایران ( ظاهرا افتادە است ) مولوتوف پیشنهاد کرد کە دولت
ایران رژیم موجود آذربایجان را منهای وزارت جنگ و وزارت
امور خارجە برسمیت بشناسد .قوام اظهار داشت کە او مایل
است با آذربایجان سازش نماید ولی تا آنجائی کە قانون
انجمن والیات اجازە میدهد .هم استالین و هم مولوتوف
جداگانە مسئلە دادن امتیاز نفت را بە روسیە مطرح کردند.
مولوتوف دربارە تبعیض هایی کە در این بارە عمل شدە است
و بە بریتانیا امتیاز دادە شدە و حال آنکە چیزی بە اتحاد
جماهیر شوروی سوسیالیستی دادە نشدە است.
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مولوتوف اظهار داشت کە بیات هنگام نخست وزیری ( نوامبر
 ١٩٤٤تا آوریل  ) ١٩٤٥پیشنهاد کردە بود کە بر اساس صدی
پنجاە و یک روسها و صدی چهل و نو ایرانیان شرکت روس و
ایران برای توسعە و بهرەبرداری از نفت شمال بوجود آید.
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از این پیشنهاد امتناع
ورزید ولی اکنون مایل است آن را قبول نماید .مولوتوف این
پیشنهاد را در یاداشت کتبی کە در آن پیشنهاد شناسائی
رژیم موجود آذربایجان وجود داشت تسلیم قوام نمود.
چون قوام عدم توانائی خود را در انجام هر چیزی علیە
مشروطیت و قانون تکرار کرد مولوتوف پیشنهاد خود را مبنی
بر پذیرفتن پیشنهاد مذکور بیات پس گرفت و گفت :دولت
شوروی برای گرفتن امتیاز کامل نفت اصرار خواهد ورزید.
من اینطور حساب میکنم کە این خواست برای کسب امتیاز
نفت تنها تقاضای تاییدی است کە در ضمن مذاکرات وسیلە
روسها بعمل آمدە است.
در محرمانە ترین اظهارات و بدون بیان مطلبی کە این اشارە
باعث شدە است .قوام بە من اظهار داشت کە در یک موضوع
استالین و مولوتوف فریاد زدند کە :ما اهمیتی نمیدهیم کە
امریکـا و انگلیس چە فکر خواهند کرد ـ ما از آنها وحشتی
نداریم.
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من تحت این توهم هستم کە این استدراک کوششی است کە
از طرف قوام برای تقرب بە تمایل امریکا و انگلیس بە علت
عدم توانایی او در برآوردن خواستەهای شوروی باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلگرام  ١٨٤٦ـ  ٣ـ  ٢٤٥٩١ـ ٨٦١
تلگراف موری سفیر امریکا در ایران بە وزیر خارجە امریکا
تهران  ١٨مارس  ١٩٤٦ـ  ٢٧اسفند  ١٣٢٤ساعت  ٥شامگاە
محرمانە
سرگرد " گاگارین " و " روسو " درخواست اجازە کردەاند کە
بکوشند و سفری از تبریز تا رضائیە بە منظور دریافت نقل
و انتقاالت نیروهای شوروی و فعالیتهای کردها بنمایند .من
بە آنها دستور دادم از این فعالیت صرفنظر نمودە و بـە هیچ
نقطە دیگر از کردستان هم اقدام بە مسافرت ننمایند.
مگرآنکە وزارتخانە آن را حیاتی تشخیص دهد کە اطالعات
دست اول راجع بە تمرکز نیروهای شوروی در منطقە سرحدی
ایران و ترکیە بدست آورد .اینجانب پیشنهاد اعزام هیچ
افسر امریکائی را در حال حاضر بە آن منطقە نمی نمایم.
این قسمت محل سکونت کردهای مسلح میباشد کە علی
الظاهر تحت کنترل خیلی کم یا تحت کنترل نمی باشند و
من تصور می کنم خطرات بسیار و پیش آمدهای وخیم کە
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وضع فعلی را باعث شدە سـاختە و برانگیختە شدە باشد
بوجود آید .بە نظر من چنین میآید کە ما باید از هر چیزی
کە بە اختالل اوضاع در زمانی کـە پروندە ایران در برابر
شورای امنیت قرار دارد بپرهیزیم .توصیە آن وزراتخانە در
این مورد موجب مزید تشکر است.
تحت شمارە  ٣٢٦بە وزارت خارجە امریکا ـ  ١١٠تکراری بە
مسکو و سفارت امریکا و آنکارا ( سفارت امریکا ) .
موری
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تلگرام  ٢٥٤٦ـ  ٣ـ  ٢٤٥٩١ـ ٨٦١
تلگراف" کنان" کاردار سفارت امریکا در اتحاد جماهیر
شوروی بە وزیر امور خارجە امریکا
مسکو  ٢٥مارس  ١٩٤٦ـ  ٥فروردین ١٣٢٥
فوری
عقب نشینی سپـاهیان شوروی در ایران از نواحی مشهد ـ
شاهرود و سمنان کە در  ٢مارس شروع گردیدە پایان یافتە
است .با موافقت دولت ایران تخلیە سپاهیان شوروی در ٢٤
مارس آغاز می گردد .فرماندهی شوروی در ایران تخمین
میزند کە تخلیە کامل سپاهیان شوروی از ایران در صورتی
کە چیز غیر قابل پیش بینی رخ ندهد میتواند در ظرف  ٥یا
 ٦هفتە مورد احتساب قرار گیرد.
قوام السلطنە اظهار اطمینان کرد کە مسئلە ایران بطور
رضایت بخش حل گردد .مهمترین مسئلە ،مسئلە تخلیە
سپاهیان شوروی از ایران است .مسئلە آذربایجان در مقایسە
با این مسئلە اهمیت کمتری را دارا است و آن را می توان
با مذاکرات بە محض اینکە توافق بر سر مسئلە تخلیە
سپاهیان شوروی از ایران بدست آمد حل نمود .قوام السلطنە
ورود سپاهیان بیشتری را از شوروی بە ایران از بعداز ٢
مارس تکذیب کرد.
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تحت شمارە  ٩٢٨بە وزارتخانە امریکا ـ  ٧٤تهران ( سفارت
امریکا ) ـ  ١٦١بە لندن ( سفارت امـــریکا ) و فرانکفورت.
کنان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلگرام  ٢٥٤٦ـ  ٣ـ  ٢٤٥٩١ـ ٨٤١
تلگراف موری سفیر امریکا در ایران بە وزیر خارجە امریکا
تهران  ٢٥مارس  ١٩٤٦ـ  ٥فروردین ١٣٢٥
بسیار محرمانە ـ خیلی فوری
اطالعات زیر امروز وسیلە قوام بە من دادە شد :یاداشت اول
حاکی است کە دولت شوروی در ظرف  ٥یا  ٦هفتە کلیە
اراضی ایران را تخلیە خواهد کرد ( چنانچە چیز دیگری رخ
ندهد ) .یاداشت دوم پیشنهاد کرد کە شرکت ایران و شوروی
برای استخراج نفت ایران بـر اساس  ٥١درصد سهم روسها و
 ٤٩درصد سهم ایرانی ها تشکیل یابد .در یاداشت سوم
وساطت تمدیل وضع آذربایجان بودە است براین اساس کە
نخست وزیر آذربایجان بعنوان حکمران کل و وزرای کابینە
بعنوان مدیران ادارات و مجلس محلی بعنوان شورای ایالتی
شناختە گردند.
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قوام قصد دارد بە یاداشت اول با اظهار تشکر پاسخ دهد و
تقاضای تخلیە کامل را در  ٤هفتە تقاضا نماید .در پاسخ
یادداشت سوم از وساطت شوروی و مذاکرە مستقیم با دولت
آذربایجان سرباز خواهد زد.
تحت شمارە  ٢٩٥بە وزارت خارجە امـریکا ـ شمارە ٧٧
تکراری بە لندن ( سفارت امریکا ) ـ  ١٤٤بە مسکو ( سفارت
امریکا )
موری

اعضای فرقە دموکرات آذربایجان
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تلگرام شمارە  ٢٧٤٦ـ  ٣ـ  ٥٤٥٩١ـ ٨٦١
تلگراف سفیر امریکا در ایران بە وزیر امور خارجە امریکا
تهران  ٢٧مارس  ١٩٤٦ـ  ٧فروردین ١٣٢٥
بسیار محرمانە ـ فوری
قوام پیشنهاد کرد کە مناطق آذربایجان کە هم مرز مشترک
با عراق و ترکیە می باشد حذف گردد و استدالل او این بود
کە در غیر اینصورت استطکاک بین اللملی کە نە بە نفع
ایران و نە اتحاد جماهیر شوروی است بروز خواهد کرد.
در مورد یادداشت سوم شوروی موضوع مذاکرە با دولت
آذربایجان ظاهرا قوام جوابی تهیە نکردە بود او اظهار
داشت در این مورد با "ساد چیکوف" مذاکرە کردە بودە است
و متذکر شد او مایل است موضوع را با آذربایجان در محدودە
و مقدوراتی کە مشروطیت بە او اجازە میدهد مورد گفتگو
قرار دهد .او تصور میکرد کە برای آذربایجان بە جا و
پسندیدە است کە هیئتی برای فتح باب مذاکرە اعزام نمایند.
سفیر شوروی جواب دادە بود کە چنانچە قوام نتواند از این
حد جلوتر برود بە عقیدە او کوششهایش برای مذاکرات بی
فایدە است.
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نخست وزیر بە من یادآور شد کە او نمی خواهد شورویها در
جزئیات مذاکرات و روابطش با آذربایجان دخالت نمایند و
آنچـە از دولت روسیە در این مورد می خواهد حمایت کلی
اخالقی آنها می باشد کە بە همینگونە بە ساد چیکوف
توصیە کردە بودە است.
تحت شمارە  ٤١١بە وزارت خارجە امریکا ـ تکراری تحت
 ١٢١بە مسکو (سفارت امریکا) و  ٨٨لندن ( سفارت امریکا )
موری.
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تلگرام شمارە  ٢٩٤٦ـ  ٣ـ  ٢٤٥٩ـ  ١ـ ٨٦
تلگراف سفیر امریکا در ایران بە وزیر خارجە امریکـا
تهران  ٢٩مارس  ١٩٤٦ـ  ٩فروردین ١٣٢٥
بسیار محرمانە
آنچە در زیر آوردە شود موارد مذاکراتی است کە امروز با
قوام بعمل آمد:
او هنوز با شوروی بە توافق نرسیدە است و گمان می کند
تفاهم نهائی هنوز مدتی وقت الزم دارد .دیروز او سە
یادداشت بە منشی سفارت روسیە تحویل نمود .یادداشت اول
در بارە تخلیە سپاهیان شوروی بود و یادداشت دوم راجع
بە نفت و یادداشت سوم راجع بە انجام وضع آذربایجان.
در مورد اول و دوم علی الظاهر در تعقیب همان خطوطی
بودە است کە اینجانب در تلگراف  ٤١١مورخ  ٢١ماە مارس
خود اعالم نمودم.
در یادداشت مربوط بە آذربایجان در آن تمایل مبنی براینکە
زبان ترکی مادام کە زبان فارسی زبان رسمی باقی و برقرار
بماند مورد استعمال قرار گیرد ابراز شدە بود و همچنین
اجازە دادە بود کە شورای والیتی کلیە مأمورین محلی را
انتخاب نماید .و حکمران کل از طرف دولت در تهران مشروط
بر تصویب و تایید شورای والیتی انتخاب میگردد .وظایف
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سەگـانە جنگ و دارائی و پلیس ( و البتە امور داخلی ) بطور
مطلق در دست حکومت مـرکزی باشد.
بهرحال او گفت :کە بە شورویها گفتە است کە چنانچە
پیشنهاد او را راجع بە آذربایجان بە این صورت قبول نشود
او هم موافقتنامە نفت را کان لم یکن خواهد دانست ( .من
متذکر شدم کە مسلما او در صورت عدم تخلیە سپاهیان در
وقت مقرر نیز باید از عقد قرارداد نفت امتناع ورزد .او هم
موافقت کرد و گفت این نکتە را هم برای روسها روشن خواهد
کرد) .نخست وزیر خاطرنشان کرد کە او راجع بە مذاکرات
نفت کە با شوروی انجام دادە با انگلیسها چیزی نگفتە است.
و از من خواست کە آیا بە عقیدە من او باید بە آنها هم
چیزی بگوید یا نە .من بە او گفتم کە اینجانب هیچ گونە
پاسخ رسمی در این بارە نمیتوانم اظهار دارم .بە هرحال
گمان می کنم او نباید فراموش کند کە بریتانیا نیز یکی از
امضاءکنندگان معاهدە سە جـانبە سال  ١٩٤٢میباشد و
کامال ممکن است خود را محق بداند کە از جریان اطالع یابد.
ارسال بە وزرات خارجە امریکا ـ بە شمارە  ٤٢٤مکرر بە
شمارە  ٨٦بە لندن ( سفارت امریکا ) و بە شمارە  ١٢٧بە
مسکو ( سفارت امریکا ).
موری
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تلگرام  ٣٠٤٦ـ  ٣ـ  ٢٤٥٩١ـ ٨٦١
تلگراف سفیر امریکا در ایران بە وزیر امور خارجە امریکا
تهران  ٢٠مارس  ١٩٤٦ـ  ١٠فروردین ١٣٢٥
محرمانە
گزارش میرسد کە تخلیە بغیراز آذربایجان در قسمتهای
شمال و نواحی کە سابقا اشغال شدە بودە است در حال وقوع
و یا در شرف وقوع می باشد .کرج کامال تخلیە شدە است و
تخلیە قزوین تقـریبا دارد تمام می شود .گزارش تخلیە از
فیروزکوە ـ شاهی و بابل رسیدە است .نقل و انتقاالت در
بندرپهلوی مشاهدە شدە است و انتقاالت نیروی سنگین و مهم
در امتداد خط پهلوی و قزوین بـە چشم خوردە است.
تحت شمارە  ٤٢٢بە وزارت خارجە امریکا ـ تکراری بە شمارە
 ١٢٩بە مسکو ( سفارت امریکا ) و بە شمارە  ٨٨بە لندن
(سفارت امریکا).
موری
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تلگرام شمارە  ١٤٦ـ  ٤ـ  ٢٤٥٩١ـ ٨٦١
تلگراف سفیر امریکا در ایران بە وزیر امور خارجە امریکا
تهران  ١آپریل  ١٩٤٦ـ  ١٢فروردین ١٣٢٥
خیلی محرمانە
نخست وزیر گفت :سفیر شوروی بە یادداشت او راجع بە
آذربایجان و نفت شفاها جواب دادە است .راجع بە نکات
مربوط بە آذربایجان دولت شوروی با شرایط پیشنهادی قوام
موافقت کردە است ( .موضوع تلگراف شمارە  ٤١١مورخ ٢٧
مارس اینجانب ) و اظهار کرد روسها نفوذ معنوی خودرا بکار
خواهند برد کە برآن اساس موضوع را حل نمایند .قوام بەمن
خاطر نشان ساخت کە دیگر در این مورد نگرانی ندارد.
نخست وزیر گفت :او گزارشی دریافت داشتە است کە امروز
صبح روسها در شرق قزوین پست نظامی مستقر کردەاند و از
این میترسد کە منظور آنها این باشد کە او را بە خاطر رد
پیشنهاد متقابلشان مورد تهدید قرار دهند.
ارسالی تحت شمارە  ١٤٠بە وزارت خارجە امریکا ـ تکراری
بە مسکو ( سفارت امریکا ) و بە شمارە  ٨٩بــە لندن ( سفارت
امریکا ).
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تلگرام شمارە  ٤٤٦ـ  ٤ـ  ٢٤٥٩١ـ ٨٦١
تلگراف سفیر امریکا در ایران بە وزیر امور خارجە امریکا
تهران  ٤آپریل  ١٩٤٦ـ  ١٥فروردین ١٣٢٥
خیلی محرمانە ـ بسیار فوری
امروز قوام ساعت دە و نیم بە ما اطالع داد کە او با سفیر
روسیە بە یک قرارداد واقعی در کلیە نکات تحت مذاکرە
نائل آمدە است و پیش نویس یادداشتهائی کە باید در
موضوع عقب نشینی سپاهیان شوروی و نفت آذربایجان
مبادلە شود در دست اقدام می باشد .یادداشتها در بارە
آذربایجان بصورت یادداشتهای امضاء نشدە باقی ماندە
است زیرا نخست وزیر ترجیح می دهد کە این مسئلە بر
اساس غیر رسمی واگذار شود تـا از ارائە هرگونە بهانەای
برای دخالت شوروی جلوگیری شود.
مسئلە آذربایجان صرفا مسئلە داخلی ایران است و وسیلە
دولت ایران مستقیما با اهالی آن ایالت حل و فصل خواهد
شد.
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بطوری کە استنباط میشود آذربایجان بە همان صورتی کە
در تلگراف شمارە  ٤٢٩ـ  ٤٢٤٢مورخ  ٢٩مارس و شمارە ٣٥
مورخ  ١آپریل خود اظهار کردەام باقی خواهد ماند .قوام
بینهایت خوشحال بە نظر میرسید و ظاهرا این راە حل را
بسیار رضایتبخش میدانست.
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تلگرام شمارە  ١٣٤٦ـ  ٢٤٥٩١/٤ـ ٨٦١
تلگراف سفیر امریکا در ایران بە وزیر امور خارجە امریکا
تهران  ١٣آپریل  ١٩٤٦ـ  ٢٤فروردین ١٣٢٥
خیلی محرمانە
"جرنگان" ساعت  ٧شب قوام را مالقات نمود و پیغام کامل
مندرج در تلگرام شمارە  ٢٠٨مورخ  ١٢آپریل را بە او ابالغ
کرد.
نخست وزیر هنوز بطور وضوح غیر مطمئن بود و نمیدانست
بهترین روش متخذە چە خواهد بود و بینهایت مالحظەکار
بود از اینکە مبادا دست بە عملی بزند کە ریسک و خطر
رنجش شوروی را دربرداشتە باشد.
او مجددا خاطرنشان کرد کە چانچە ازبرآوردن و اجابت
خواستەهای آنان قصور ورزد آنها ممکن است در مسئلە
آذربایجان علیە او دست باقدام زنند کە البتە حل مسئلە
آذربایجان بستگی بە تحصیل حمایت معنوی آنان خواهد
داشت .روسهـا ممکن است قشون خود را از ایران چنانکە
موافقت شدە است خارج نمایند ولی اسلحە و تجهیزات در
دست آذربایجان خواهند گذاشت و آنها را بە مقاومت تشویق
خواهند نمود.
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حکومت تهران ناگریز است کە سپاهیانی بە آذربایجان
فرستادە و در جنگ عجلە بە خرج دهد کە در نتیجە روسها
می توانند اعالم این حق را نمایند کە برای حفظ امنیت
سرحداتش دست بە دخالت زند.
باالخرە با توجە بە راهنمائی هایی کە بە قوام دادە شدە
بود و پس از بحث مفصل نخست وزیر موافقت کرد کە او بە
عالوە دستور نخواهد داد کە شکایت ایران را از شورای
امنیت خارج سازد .بە هرحال او نیز مایل نیست کە عالء
بە تاکتیک تهاجمی خود در مخالفت با شوروی در مسئلە
مورد بحث ادامە دهد.
موری
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تلگرام شمارە  ١٦٤٦ـ  ٢٤٥٩ /٤ـ ٨٦١
تلگراف سفیر امریکا در ایران بە وزیر امور خارجە امریکا
تهران  ١٦آپریل  ١٩٤٦ـ  ٢٧فروردین ١٣٢٥
بسیار محرمانە ـ فوری
"جرنگان" میگفت او می ترسد کە تصمیم نخست وزیر موجب
تأسف دولت امریکا گردد ولی او امیدوار و مطمئن بود کە
دولت امریکا این امید را حاصل خواهد کرد کە نتایج مطلوب
را نخست وزیر بدست خواهد آورد.
قوام اظهار داشت کە عالوە بر تجدید اعتماد راجع بە
تخلیە ،سادچیکوف مجددا اطمینان دادە است کە شورویها
نفوذ خود را بر آذربایجان بکار خواهند برد تا آنان
خواستەهای خود را در محدودەای کە نخست وزیر می تواند
بە آنها اعطاء نماید نگاە دارند ،چنانکە در تلگراف ٤٢٤
مورخ  ٢٩مارس این سفارتخانە گفتە شد .مظفر فیروز دیشب
بە "جرنگان" گفتە است کە مذاکرات مقدماتی و غیر مستقیم
با آذربایجان در جریان است و امید میرود کە هیئت
نمایندگی آذربایجان بزودی بە کرج برسند.
موری
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تلگراف شمارە  ٢٦٤٦ـ  ٠٠/٤ـ ٨٩١
تلگراف وارد کاردار سفارت امریکا در ایران بە وزیر امور
خارجە امریکا
تهران  ٢٣آپریل  ١٩٤٦ـ  ٢اردیبهشت ١٣٢٥
آنچە در زیر آوردە میشود متن کامل اعالمیە صادرە وسیلە
دولت ایران است کە دیروز انتشار یافت.
از بدو تشکیل دولت حاضر هیئت وزرا بیشتر توجە خود را
مبذول بە حوادث آذربایجان داشتەاند .پس از مطالعە و
توجە بە نیات و مقاصد هموطنان عزیز و گرامی هیئت وزرا
تصمیم گرفتە است تا آنجائیکە محدودیتها قوانین مشروطە
ما اجازە میدهد ایدە آنها و خواستەهای ایالت فوق الذکر
باید بە حقیقت بپوندد و باید تصمیم گرفت کە هموطنان
عزیز را در آغوش برادری و یگانگی درآورد .بنابراین تصمیم
هیئت وزیران راجع بە این مسئلە بدین وسیلە بە اطالع
عموم رسانیدە میشود.
اختیاراتی کە تحت قانون ربیع الثانی سال  ١٣٢٥قمری
(قانون سال  ١٩٠٧مبنی بر انتخاب شورای ایالتی و والیتی)
و مواد ٢٩ـ١٠ـ٩١ـ ٩٢و  ٩٣متمم آن کە برای شورای ایالتی و
والیتی تصویب شدە است بدین وسیلە آن برای آذربایجان بە
شرح زیر تایید و تشریح میگردد:
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١ـ مسئوالن خدمات کشاورزی و تجارت و صنعت و حمل و نقل
محلی و فرهنگی و بهداشتی و خط مشی و محاکم و ادارات
مدعی المعومی و نظار مالی وسیلە شورای ایالتی انتخاب
شدە و مطابق مقـررات و نظامات کشوری احکام رسمی آنـــان
وسیلە دولت مرکزی در تهران صادر خواهد گردید.
٢ـ حکمران والیت وسیلە دولت مرکزی پس از اخذ نظرات
شورای والیتی منصوب خواهد شد .فرماندهان ارتش و
ژاندرمری وسیلە دولت مرکزی منصوب میگردند.
٣ـ زبان رسمی ایالت مانند سایر قسمتهای مملکت زبان
فارسی میباشد .کلیە احکام رسمی اداری و قضائی بە زبان
فارسی و آذربایجانی ( ترکی ) خواهد بود .پنج کالس اولیە
ابتدایی بە زبان آذربایجانی تدریس خواهد شد.
٤ـ هنگام تخصیص بودجە و درآمدهای مالیاتی در کشور
دولت احتیاجات آذربایجان را برای بهبود وضع و تجدید
عمران و آموزش و پرورش و تشکیالت بهداشت و سایــر امور
مورد توجە قرار خواهد داد.
٥ـ فعالیتهای تشکیالت دموکراسی و اتحادیە کارگری در
آذربایجان مانند سایر قسمتهای مملکت آزاد خواهد بود.
٦ـ هیچگونە اقدامی علیە اعضاء حزب دمکرات بخاطر شرکت
آنان در نهضت دموکرات در گذشتە بە عمل نخواهد آمد.
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٧ـ موافقت بعمل آمد کە تعداد نمایندگان آذربایجان در
مجلس شورای ملی بە نسبت جمعیت واقعی ایالت اضافە
خواهد شد .در افتتاح مجلس پانزدهم پیشنهادی بە این
منظور تقدیم مجلس خواهد گردید و پس از تصویب آن تعداد
اضافی نمایندگان انتخاب خواهند شد.
وارد
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تلگراف شمارە  ٢٥٤٦ـ ٨٩١/٠٠/٤
قسمتهائی از تلگراف کاردار سفارت امریکا در ایران بە وزیر
امور خارجە امریکا
تهران  ٢٥آپریل  ١٩٤٦ـ  ١٥اردیبهیشت ١٣٢٥
محرمانە
آنچە در زیر آوردە می شود اوضاع کلی سیاست ایران
میباشد بدانگونە کە بە نظر این سفارتخانە می آید:
١ـ تخلیە سپاهیان شوروی از خراسان و والیت ساحل خزر
چنین بە نظر میرسد کە نزدیک بە اتمام است و آخرین
گزارش " روسو " از تبریز حاکی است کە نیروی شوروی
باالخرە ممکن است آذربایجان را نیز تخلیە و ترک نماید.
بهر کیفیت گزارش های مکرر از کلیە والیت شمالی حاکی
است کە تعداد قزاقها و سایر افراد شوروی بە لباس های
شخصی کە بسیاری از آنان بطور آشکار معلوم است سرباز
میباشند روبە افزایش نهادە است .این موضوع با فعالیت
شدید شوروی در قشون آذربایجان چنانکە در گزارشها اخیر
تبریز دیدە میشود بطور وضوح حاکی از تمایل شوروی بر
حفظ نفوذ خود بر آن منطقە با وجود عقب کشیدن نظامیان
خود میباشد.
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٢ـ اگر چە موافقت کردەاند کە آذربایجان را تشویق و وادار
بە قبول شرایط قوام مینمایند ولی کامال این امکان وجود
دارد کە روسها در اقدام خود بکارشکنی در کار نخست وزیر
برخاستە باشند و یا تشویق دولت تبریز مبنی براین کە
دولت خودمختاری را حفظ کنند و برای آنها اسلحە و افراد
کاردان فنی تامین نمودە و مبارزەطلبی تبریز را علیە تهران
اجازە دهند تا نظرشان با موافقت انجام گیرد .اظهارات پر
طمطنە عامە تبریز ( تلگراف شمارە  ١٢١مورخ  ٢٢آپریل )
نموانەای از آن است .ممکن است کە صرفا زادە گزافە باشد
و یا اینکە بە این مقصود و منظور بودە است کە وضع مذاکرە
آذربایجان را در مذاکرە با دولت ایران تقویت کند و یا ممکن
است حاکی از این قصد و نظر باشد کە هرگونە اندیشە از
وضع شناسائی دو فاکتو استقالل فعلی را از بین ببرند.
٣ـ قوام درهرحال می کوشد کە در حال و وضعی کە ممکن
است دل روسها را بدست آورد ولی در عین حال کوشا است
کە دولت خود را از اینکە ملعبەای در دست آنها باشد نجات
بخشد .او می خواهد مسکو را متقاعد سازد کە دولت او
دولتی " دوستانە " می باشد .بدون دادن امتیازی کە نتواند
آزادی کامل برای اقدامات ایران بوجود آورد .و در تعقیب
انجام سیاستش او ( الف ) مذاکرات و قرارداد نفت را انجام
دادەاست ( .ب ) شرایط سهلی برای آذربایجان پیشنهاد
نمودە است ( .ج ) با وضع تذباب در مقابل شورای امنیت
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ایستادن و باالخرە تسلیم فشار شوروی در تقاضای حذف
شکایت ایران شدە است ( .د ) توقیف سید ضیاءالدین و
سـرلشکر ارفع ( .س ) توفیف مخالفین روسها و توقیف
روزنامە های ضد روسی و رفع توقیف از کلیە جرائد چپ رو
و مرخصی کردن بسیاری از افسران و مقامات رسمی کە تصور
می رفت ضد روسها باشند ( .هـ ) رفع محظور از میتینگهای
حزب تودە و اجازە انتصاب بسیاری از اعضاء حزب تودە و
یا طرفداران آنها بە پستها و مقامات دولتی و شناسائی
تشکیالت کارگری تودە ( گرچە اتحادیە کارگران وضع
قانونی در ایران ندارند ) و حتی انتصاب رئیس آن " روستا"
بە عنوان شورای عالی جدید کار ( و ) پیوستە قوام در
اظهارات عمومی خود روش صلح جویانە و مسالمت آمیز در
مورد مسئلە آذربایجان بکار می برد و صدور دستورهای موکد
بە نیروی تأمینی مبنی براینکە از هرگونە حملە یا تحریک
دموکراتها خودداری نمایند و بە آذربایجان نرود مگر آنکە
خود بە آنها اجازە مخصوص دهد.
از طرف دیگر قوام با موفقیت بسیار شدیدترین تقاضاهای
روسیە را در مورد آذربایجان و نفت رد کردە است .عدم
التجاء بە شورای امنیت و مقاومت در برابر فشارهای شوروی
علیە سرهنگ نورمان شوارتسکف و تقویت او در اجرای
پروگرام ژاندمری و نیرومند ساختن این تشکیالت در والیات
ساحلی خزر هنگام تخلیە شوروی.
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٤ـ سیاست داخلی نخست وزیر کامال بستە بە سیاست
خارجی او می باشد و بطور خالصە عبارت است از کوشش
درازبین بردن آثار اظهارات و گفتەهای خارجیان مبنی
براینکە ایران آنقدر عقب ماندە است کە نمی تواند امور
خود را ادارە نماید و با اینکە نمی توان اعتقاد داشت کە
روش و اصول " دموکراتیک " را نگاە بدارد یعنی دولتی
فاشیست داشتە باشد.
٥ـ روسها بدون شک از قوام بیش از جانشینهای او خشنود
میباشد ولی این سفارتخانە مشکوک است کە آنها این
رضایت را بطور غیر محدود در تنوع حکومت " دوستانە "
خود بتوانند ادامە دهند.
هم اکنون حزب تودە کە در دنبالە و تعقیب روش و سیاست
شوروی باید بر آن متکی باشند بە نخست وزیر بە عنوان
آنکە تمایالت ارتجاعی نشان می دهد کنایە می زنند و
ریشخند مینمایند .گرچە هنوز این حزب از او نبریدە است
ولی دست بە مبارزە خشنی زدە است تا موقعیت خود را
مستحکم سازند و بە تازگی در تهران تجدید تشکیالت نمودە
و نمایشها و دمونستراسیونهای متجاوزانەاش نسبت بە
مسائل ملی و بین المللی رو بە افزایش است.
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این حزب در مورد بحرین اعالمیە می دهد و از هر فرصت و
موقعیتی در حملە بە ممالک متحدە امریکا و انگلستان بە
عنوان نیروهای امپریالیستی استفادە کردە و حملە
مینمایند .حملە خشونت آمیز اخیر مطبوعات بە شوارتسکف
کە متن کامل آن با پست هوائی فرستادە شد مصرف و
نشانەای از آن است کە الهام یافتگان شوروی برآنند کە
نفوذ امریکا را در اینجا از بین بردارند.
انتخابات مجلس آیندە اهمیت حیاتی و قاطعی خواهد
داشت .در میان افراد معتدل و محافظە کار این نگرانی وجود
دارد کە مبادا حزب تودە تعداد بسیاری نمایندە بدست آورد
و آنها را قادر سازد کە کابینە را در صورت عدم توافق با
آنچە را کە خودشان دیکتە می نمایند بزانو درآوردە و وادار
بە اجرای دستورهای خود سازند.
خطر در اینجا است کە قوام در تعقیب سیاست دلجویانە
خود مجبور خواهد شد کە تسلیم بە قدرتهای دائم التراید
گروەهای مورد حمایت شوروی گردد تا جائیکە او جز انتخاب
راە بزانو در آمدن و تسلیم کامل در برابر آنها شدن و با طرد
شدن و از قدرت بە نفـع یک دولت دست نشاندە واقعی ساقط
شدن نداشتە باشد .خطر دیگر این است کە او از لحاظ جسمی
قادر بە ایستادگی در برابر آنها و در زیر یک چنین بار
سهمگین کە او مـی کوشد بە تنهائی حمل نمـاید و بحران
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سیاسی را حل کند نباشد و عاجز ماند و نتواند بە جسم
محتضر دولت ایران جان بخشد.
بعضی هـا معتقدند کە هم اکنون عالئم خستگی و فرسودگی
در او ظاهر است و گمان می کند کە نخست وزیر بە همین
جهات زمینە تسلیم را آمادە مینماید .در هر حال قوام روی
طناب راە میرود و نیاز کامل بە توانائی و زرنگی سیاسی
خود دارد کە بتواند موازنە را حفظ نماید و سقوط نکند.
وارد
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مهاباد :دیدار پیشوا قاضی محمد با آرچیبالد روزولت،
یکشنبە  ١٥سپتامبر  ١٩٤٦ـ ١٣٢٤
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تلگراف  ١٢٣دوهر جرالد ف  .پ
تلگراف قائم مقام وزارت امور خارجە امریکا بە هر دو
سرکنسول امریکا در تبریز
واشینگتون ـ  ٢٩آپریل  ١٩٤٦ـ  ٩اردیبهشت ١٣٢٥
محرمانە
عطف بە تلگراف شمارە  ١٢٧مورخ  ٢٧آپریل ،ما گمان
میکنیم برای شما و " روسو " رفتن بە مهاباد با شرایط فعلی
بە عنوان مهمان قاضی محمد مطلوب نباشد .زیرا قاضی
هنوز پیشوای یک نهضت استقالل طلبانە علیە حکومت
مرکزی ایران میباشد.
بە عالوە یک چنین دیداری ممکن است در سراسر خاورمیانە
بە خصوص در عراق و ایران بە عنوان نشانە همدردی امریکا
با تمایالت روسها بە خاطر ایجاد کردستان مستقل مورد
تعبیر و تفسیر قرار گیرد.
ارسال بە تبریز ( کنسولگری امریکا ) ـ تکراری بە تهران
(سفارت امریکا).
آچن
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تلگراف شمارە  ٤٤٦ـ ٢٤٥٩١/٥
تلگراف کاردار سفارت امریکا در ایران بە وزارت امور
خارجە امریکا
تهران  ٤می  ١٩٤٦ـ  ١٤اردیبهشت ١٣٢٥
محرمانە ـ خیلی فوری
عطف بە تلگرام شمارە  ٢٨٣مورخ یکم می آن وزراتخانە
قوام امروز عصر بە من اطالع داد کە او ظرف یکی دو روز
مأموری بە آذربایجان خواهد فرستاد تا اطمینان حاصل کند
کە آیا تخلیە سپاهیان شوروی واقعیت انجام یافتەای است
یـا نە ـ او احتماال فردا بە عالء اطالع خواهد داد و بە او
دستور میدهد کە شورای امنیت را نیز از جریان مطلع نماید
و همچنین بە شورا اطالع خواهد داد کە گزارش ایران بە
شورای امنیت در مورد تخلیە قـوای شوروی در تعقیب دریافت
گزارشی است کە از مامور فوق دریافت داشتە است.
قوام اظهار داشت کە طبق آخرین اطالعات حاصلە از منابع
شوروی و ایران کلیە سپاهیان شوروی از ایران منجملە از
آذربایجان تا قبل از  ٦می خارج خواهند شد .قائم مقام و
رئیس ستاد امروز بە کاردار نظامی اطالع داد کە طبق
اطالعات واصلە ولی مورد استعالم ،کلیە سپاهیان شوروی
سراسر ایران را تخلیە کردەاند.
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ارسالی بە وزارتخانە امریکا بە شمارە  ٦٢٨و تکراری بە
مسکو ( سفارت امریکا ) بە شمارە ١٨٣
وارد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلگراف شمارە  ٤٤٦ـ  ٥ـ ٢٠١ ٠٠
تلگراف کاردار سفارت امریکا در ایران بە وزیر امور خارجە
امریکا
تهران ـ  ٤می  ١٩٤٦ـ  ١٤اردیبهشت ١٣٢٥
محرمانە ـ فوری
قوام امروز عصر بە من گفت :کە مذاکرات او با آذربایجانیان
بە بن بست رسیدە است .نکتە اصلی عدم موفقیت در انحالل
قشون آذربایجان است .نخست وزیر اصرار میورزید کە این
قشون باید کامال منحل گردد و هر نیروئی کە در آیندە در
آن ایالت استقرار یابد متشکل از سربازان وظیفە و افسرانی
باشند کە از تهران منصوب میگردند .پیشەوری از قبول آن
امتناع ورزیدە است و سایر نکات مورد اختالف از قرار زیر
میباشد:
١ـ نخست وزیر بر آن است کە مجلس ملی آذربایجان منحل
گردد و انتخابات جدیدی بـرای شورای ایالتی بوجود آید ولی
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پیشەوری می خواهد کە مجلس فعلی بە همان کیفیت باقی
بماند و بصورت شورای والیتی درآید.
٢ـ قوام می خواهد کە امور مالی آذربایجان وسیلە مأموران
گماشتە شدە از تهران کە افراد محلی را انتخاب نمودە و بە
کمک بگیرند .تحت کنترل و نظارت درآید کە حافظ منافع
ایالت باشند و لیکن پیشەوری اصرار دارد کە رئیس امور
مالی باید از افراد محلی انتخاب شدە و مأموران تهران زیر
نظر او کار کنند.
برخالف گـزارش های غیر رسمی قوام می گوید هیچ گونە
مذاکرەای راجع بە اینکە چە شخصی باید حکمران کل
آذربایجان انتخاب شود بعمل نیامدە است.
نخست وزیر امروز صبح پیشەوری و ساد چیکوف سفیر شوروی
را مالقات نمودە و ساد چیکوف بعنوان رابط در آنجا حضور
یافتە بودە است .طبق گفتە قوام در آنجا پیشەوری با یک
چنان روش عنودانە و غیر موتلفانەای پافشاری نمودە است
کە قوام کنترل خود را از دست دادە و زبان غیر دیپلماتیک
بکار بردە است .نخست وزیر امیدوار است کە فردا بە منظور
کوشش بیشتری برای نیل بە توافق با پیشەوری مالقات
نماید.
چنانچە این مساعی با شکست مواجە شود انتظار می رود
کە پیشەوری پس فردا بە تبریز مراجعت نماید ولی این
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موضوع بە معنی کامل قطع مذاکرات نیست بلکە او گمان
میکند کە یا خود پیشەوری و یا نمایندە دیگری از آذربایجان
بزودی بە تهران مراجعت کردە و مذاکرات را از سر خواهند
گرفت.
قوام میگوید :بە پیشەوری صراحتا اعالم داشتە است کە او
امتیازاتی فوق آنچە را کە عینا بە مردم اعالم داشتە است
بە او نخواهد داد ( .تلگراف شمارە  ٥٧٨مورخ  ٢٤آپریل
سفارتخانە ).
او اظهار کرد اصول مشروطیت و قوانین آن او را از این کار
بازداشتە است و بعالوە از طرف کابینە اختیاراتی بیش از
این ندارد.
تحت شمارە  ٦٣٩بە وزارت خارجە امریکا ـ تکراری بە شمارە
 ١٨٤بە مسکو ( سفارت امریکا ) و پاریس ( سفارت امریکا ).
وارد
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عکس تاریخی :این عکس ،پیشوا قاضی محمد و پیشەوری را
در کنار هم نشان میدهد .پیشەوری در آن هنگام در راس
هیاتی برای مذاکرە با دولت مرکزی رهسپار تهران بود و در
فرودگاە تبریز ،قاضی محمد او را بدرقە کرد.
در عکس در کنار پیشەوری ،معاون او جهانشاەلو و پس از
قاضی محمد ،بە ترتیب شبستری رئیس مجلس حکومت
آذربایجان و جاوید استاندار قرار گرفتەاند.
تهران :روزنامە هیوا ـ شمارە  ٧شنبە  ١٣٥٨شمسی  ٣٠ژوئن
 ١٩٧٩میالدی
( منبع :آرشیو شخصی آقای کمال عبدالهی )
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تلگراف شمارە  ٥٤٦ـ  ٢٤٥٩١/٥ـ٨٦١
تلگراف کـاردار سفارت امریکا در ایران بە وزیر امور خارجە
امریکا
تهران  ٥می  ١٩٤٦ـ  ١٥اردیبهشت ١٣٢٥
محرمانە
عطف بە تلگراف شمارە  ٣٨٦مورخ  ٢می .پس از مشورت با
مقامات انگلیسی و ایرانی و سایر منابع این سفارتخانە
میتواند بە اطمینان بگوید کە تا این تاریخ کلیە قسمتهای
شمال ایران شاید بە استثنای آذربایجان کامال از قشون
شوروی تخلیە شدە است.
وابستە مطبوعاتی سفارت انگلیس همین حاال از مسافرت در
سواحل بحرخزر از آستارا تا بندر شاە مراجعت کردە و
گزارش میدهد کە جز واحدهای متفرقە کە وظایف مربوط بە
تخلیە را انجام میدهند کلیە سپاهیان شوروی خارج
گردەاند.
یک نفر افسر ژاندرمری موثق حاال از مازندران مراجعت کردە
است و گزارش میدهد کە تخلیە کامال انجام یافتە است.
اطالعاتی کە راجع بە عدەای از سربازان روسی میرسد کە
با لباس شخصی در مملکت ماندەاند ضد و نقیض است ولی
بە نظر نمی رسد کە تعداشان زیاد باشد .این اطالعات عطف
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بە آذربایجان نمیگردد چە اطالعات صحیح راجع بە آنجا
را نمی توان در تهران بدست آورد.
" گاگارین " کە در تاریخ  ٦می بە تبریز رفت اینک باید بە
آنجا رسیدە باشد و با " دوهر " میتواند گزارشی راجع بە
تخلیە و وضع آنجا ارسال دارند .نظر ما این است کە تخلیە
سپاهیان بە لباس نظامی در تـاریخ مقرر انجام خواهد گرفت
ولی تعدادی نظامی در لباس شخصی در آذربایجان باقی
خواهند ماند.
تحت شمارە  ٦٤٠بە وزارتخانە امریکا و تحت شمارە ٨٥
تکراری بە مسکو ( سفارت امریکا )
وارد
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تلگراف شمارە  ٦٤٦ـ ٩٥١ ٠٠٠ /٥
قسمتهائی از تلگراف کاردار سفارت امریکا در ایران بە
وزارت امور خارجە امریکا
تهران  ٦می  ١٩٤٦ـ  ١٦اردیبهشت ١٣٢٥
محرمانە ـ خیلی فوری
دیشب اطالع یافتم کە در سوم ماە مە اعلیحضرت شاهنشاە
آجودان خود سرلشکر ریاضی را نزد " لوروژئل " فـرستادە
است کە نگرانی خود را از اینکە مبـادا قوام نخست وزیر
بعقد موافقتنامەای با آذربایجان مبنی براینکە سپاهیان
آذربایجان با وضع موجود خود باقی بمانند و از تشکیل و
ایجاد سپاە منظم و دائمی ایران در آنجا ممانعت بعمل آید
کشاندە شود نزد سفیر ایران ابراز دارد.
اعلیحضرت شاهنشاە فکر می کنند کە قوام خود را مجبور
بعقد موافقتنامە قبل از ششم ماە مە مییابد و ممکن است در
نیل بە این مقصود امتیازات قابل مالحظەای بە روسها بدهد.
شاهنشاە امیدوار است انگلستان بتواند اعمال نفوذ نمودە و
از آن جلوگیری بعمل آورد.
لوروژتل این موضوع را دیروز باطالع " بوین " در پاریس
رسانید ( وزیر امور خارجە انگلیس کە در آن ایام در پایتخت
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فرانسە اقامت داشت ) و دستوری بە مضمون زیر دریافت
کردە است:
١ـ دولت انگلستان دلیلی نمـی بیند کە قوام احتیاج بە عقد
موافقتنامە قبل از  ٦مە داشتە باشد و چنانچە او وسیلە
روسها تحت فشار واقع شود کە دست بە اینکار زند ممکن
است چنین استنباط

کرد کە روسها مـی خواهند وجود

سپاهیان آذربایجان شناختە شدە و آن را قسمتی از قشون
ایران بە حساب آورند بە این منظور کە تانکها و اسلحە و
مهماتی کە تحویل سپاهیان آذربایجان نمودەاند ادعا شود
کە برای دولت ایران تامین گردیدە است و بنابراین نمیتواند
موضوع شکایتی بە شمار آید.
٢ـ قوام نباید صرفا بە این علت کە روسها را تحریک بە
تخلیە ایران نماید در انعقاد موافقت نامە عجلە بە خرج
دهد .دولت انگلستان قصد ندارد کە بیش از این قصور روسها
را در اجرای قرارداد در مورد تخلیە بە سکوت برگزار نماید
و نخست وزیر ایران هم باید بیاد داشتە باشد کە هنوز
مسئلە ایران در صورت مذاکرات شورای امنیت قرار دارد.
٣ـ بە هرحال دولت انگلستان احساس مینماید کە دولت
ایران و حکومت آذربایجان باید بتوانند بە موافقت دوستانە
نائل گردند و نیز دولت انگلستان براین احساس است کە
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دولت ایران باید از بکار بردن قوا و نیرو علیە آذربایجان
بپرهیزد.
بە " لوروژتل " دستور دادە شدە است کە نظرات فوق الذکر
را بە اعلیحضرت شاهنشاە عرض و بە قوام ابالغ نماید.
"بوین " اظهار عقیدە کردە بودە است کە چنانچە سفارت
امریکا ( در تهران ) از این نظرات حمایت نماید مفید و موثر
خواهد بود .سفیر انگلیس بنابود دیشب با شاهنشاە با قوام
مالقات بعمل آورد ولی از نتیجە آن اطالعی بدست
نیاوردەام.
در صورت عدم دریافت دستور برای اقدام از طرف اینجانب
در این زمینە اقدامی نخواهد شد گرچە حس میکنم کە وضع
انگلیس در این مورد بسیار مناسب می باشد .چنانچە در
تلگراف شمارە  ٦٣٩مورخ چهارم می باطالع رسانیدەام قوام
مرا وادار بدرک این مطلب کرد کە او محکم ایستادگی خواهد
کرد نمی خواهد بیش از آنچە در برابر عموم اعالم داستە
است بە دادن امتیازاتی تن دردهد .بهرحال حوادث نشان
دادە است کە گاهی در بروز حوادثی در برابر فشار زیاد با
ضعف و ناتوانی روبرو می گردد و من معتقدم کە بە جا و
مفید خواهد بود چنانچە آن وزراتخانە بە من دستورهائی
ارائە نماید تا او را از نظرات دولت متحدە امریکا مستحضر
سازم.
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در این مورد چنین استنباط می کنم کە وزارت خارجە
موافقت دارد کە با ادامە سپاهیان کامال مسلح آذربایجان
تحت کنترل دولت محلی کە عمال استقالل " دوفاکلو " آنرا
می رسـاند و هر نوع موافقتنامە کە وسیلە قوام بعمل آید
صرفا بعنوان رهائی از وضع موجود تلقی خواهد گردید.
تحت شمارە  ٦٤١بە وزارت خارجە امریکا ـ تحت شمارە ١٨٦
بە مسکو ( سفارت امریکا ) و پاریس
" وارد "
زندگی سیاسی قـوام السلطنە ،تالیف :جعفر مهدی نیا ،چاپ
چهارم سال ١٣٥٧
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مهاباد ـ ستاد فرماندهی حکومت کردستان  ١٣٢٥ـ ١٩٤٦
نشستە از طرف راست نفر چهارم پیشوا قاضی محمد

79

می توان گفت در جریان جنگ دوم جهانی ،روسها فقط بە
خاطر اینکە در بدست آوردن امتیازاتی در ایران از
انگلیسیها و امریکایی ها عقب نمانند ،دست بە هر کاری
زدند .یکی از کارهای آنان بە بازی گرفتن احساسات پاک و
آروزهای مردم کرد بود .نکتە بسیار جالب توجە این است:
وقتی روسها از ایران خارج شدند و جریان حکومت مهاباد
بهم خورد ،از " آندرە گرومیکو " کە در آن زمان نمایندە
شوروی در سازمان ملل متحد بود سوال کردند :اکنون کە شما
از ایران خارج شدید ،سرنوشت کردها چە خواهد شد؟ پاسخ
ایشان جالب بودە است .در جواب این سوال گفتە " :این یک
مسالە داخلی ایران میباشد و ما حق دخالت در امور داخلی
کشورهای دیگر را نداریم!" .
از " جورج وی آلن " سفیر کبیر وقت امریکا سوال شد کە
برخورد دولت ایران را با سران حکومت مهاباد چگونە
ارزیابی می کنید؟ و این شدت عمل با آنان الزم بود یا خیر؟
پاسخ داد :برای اعادە امنیت منطقە الزم بود!.
نگـاهی بە تاریخ مهاباد ،نویسندە :سید محمد صمدی،
انتشارات رهرو مهاباد ،چاپ اول سال ١٣٧٧
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تبریز :مذاکرە پیشوا قاضی محمد با سران فرقە آذربایجان
 ١٣٢٥/٢/٣شمسی
از راست :اـ زیرو بهادری ٢ـ رشید جهانگیری ٣ـ محمد حسین
سیف قاضی ٤ـ ؟ ٥ـ پیشوا قاضی محمد ^ـ سید جعفر پیشەوری
عکس :از کتاب ساجبالغ مکری ( مهـاباد ) در آیینەی اسناد
تاریخی ،گردآوری و تالیف :فریدون حکیم زادە
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مزار جعفر پیشەوری در پارک مفاخر باکو
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مزار پیشوا قاضی محمد در مهاباد
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ــ نگاهی بە تاریخ مهاباد ،نویسندە :سید محمد صمدی،
انتشارات رهرو مهاباد چاپ اول سال ١٣٧٧
ــ ساوجبالغ مکری ( مهاباد ) در آیینەی اسناد تاریخی،
تالیف :فریدون حکیم زادە انتشارات مرکز نشر فرهنگی هیوا
ـ مهاباد چاپ اول ١٣٨٩
ــ جمهوری کردستان ،نویسندە :حامید گوهری ،ترجمە :حسن
ماورانی ،چاپخانەی شهاب ـ اربیل چاپ اول ٢٠١٣
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