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هاي بحراني قاجاريه، مشروطيت و جنگ جهاني  ويژه در دوره ه حوادث و وقايع زنجان، بةدربار
دوم، متاسفانه منابع و مآخذ مستند و مستدل چنان اندك و ناچيز است كه بررسي همان مدارك، 

 و ض گزارشهاي ضد و نقيةرائابسا با  شود چه ه را نه تنها به هدف خويش رهنمون نميجويند
اسنادهاي بدون مستند، وي را در تجزيه و تحليلهاي نادرست و باورهاي غيرمنطقي سردرگم كند 

  . يا از قصد و نيت خود منصرف گرداند
شدني  ين شاه، حوادث ثبت باب در زمان ناصرالدةآور چون فتن انگيز و حيرت در وقايع تأمل  

 متفقين ةو قابل تعمق انقالب مشروطيت و كيفيت برخورد مردم اين سامان با آن، اشغال خصمان
در جنگ جهاني دوم و تسلط سياسي و نظامي و اجتماعي روسها بر اين استان همسو با استيالي 

انگيز   بحث سرانجاِم دموكرات زنجان وة تشكيل و تكوين فرق-ياران آن روزشان بر سراسر ايران
 اين وقايع بزرگ و ماجراهاي تاريخي جز چند مأخذ و منبع مكتوب ناقص و ةمدهاي هماآن و پي

سفانه همين چند أ مرجع و مركز اطالعات و اسناد ديگري در دسترس نيست، مت،غيرقابل اعتماد
 تحقيقهاي اصولي ماخذ نيز بر روال ذكر وقايع زمانهاي مربوط به آن عاري از پژوهشهاي علمي و
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 نيز روشنگر حقايق و بيانگر تحليلهاي يها و آثار و متعارف امروزي است قطعاً چنين نوشته
  . درست نخواهد بود

 بابيه در زنجان جز يكي دو ة فتنة دربار،المثل  فياستگيري حقيقي نيز محال  البته نتيجه  
 وقايع مشروطيت و حال ة و نيز دربار١م ندارييخذ قابل اعتمادأ مناسخ التوايخنوشته تاريخي مانند 

 ماجراي اسارت مرحوم ،خان خواهان و يفرم  مشروطهةو هواي مردم اين خطه در بحران حمل
 ، جز چند مورد ناقص و غيرقابل اعتماد»حجت االسالم«آخوند مال قربانعلي زنجاني مشهور به 

 نوشته ١٣٢٤وكراتها بر زنجان در  همچنين در ماجراي تسلط دم٢.بينيم اسناد و مدارك معتبري نمي
 يعني ٣؛و اثر مكتوبي كه به قلم محققان و ناظران و نويسندگاني از مردم زنجان باشد وجود ندارد

دليل و علت اين فقر اسناد نيز جز اين . اي كه خود شاهد ماجرا بوده باشد محقق و نويسنده
 قريب به يقين اهل تحقيق و ،كام قاجاريه و اوايل مشروطيت ناةحقيقت مسلم نيست كه در دور

 معدود نيز رغبتي به ثبت ةقلم اين خطه معدود و محدود به چند نفر بوده و تعدادي از همين عد
اند تنها به ذكر خاطرات و حال و احوال خود  اند و آن عده هم كه چنين همتي داشته وقايع نداشته

كار گشته است و آنان به  ثاني محتاط و محافظهاند و اين يادداشتها نيز نصيب وار و اطرافيان پرداخته
مالحظات اجتماعي و خانوادگي و روابط دور و نزديك با حكومت و برتر از همه مصلحت 

  . اند اند و به طبع و نشر آن خاطرات اقدام نكرده خويش را در نهفتن و نگفتن ديده
هاي روسي و همگامان  رقصهاي لزگي و قزاقي سالدات١٣٢٥ تا آذرماه ١٣٢٠ما از شهريور   

ها  ايم، يكي دو سال كاروانهاي تسليحاتي متفقين را در جاده آنان را در خيابانهاي زنجان تماشا كرده
يك سال هم جنگ و گريز و افت و خيز و شوق و پرهيز . ايم آهن اين استان نظاره نموده و راه

ي فكري و اجتماعي و سياسي تيزانهاي محلي تمام زندگرگروههاي متخاصم فدائيان دموكرات و پا
 شرح اين وقايع ،اما امروز پس از نيم قرن. ما را در حيرت و انتظار و ترس و دلهره فرو برده است

خوانيم كه در آن بحرانها در تهران غرق ناز و تنعم بودند و مانند ما شاهد آنها  را به قلم كساني مي
بينيم كه مخبران و مديران و  آوريم مي ها روي مي مهها و كتابها و روزنا اند و وقتي كه به مجله نبوده

وفانها فرونشسته و آبها از تاند كه  نويسندگان وقتي دوربين به دست تصور در جيب به زنجان آمده
ها و اظهارنظرهاي  ي كه محصول شنيدهيها يد چنين نوشتهيحال تصور فرما. آسياب افتاده است
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بع گروهها و جناحهاي مختلف سياسي آن روزگار بوده است  اغراض و مناةيديمتفاوت و احياناً زا
  ٤تواند ارزش تحقيقي و مطالعاتي داشته باشد؟ تا چه حد مي

جهت تهيه و  خذ معتبرأام كه اغلب دانشجويان علوم انساني براي يافتن م بارها شاهد بوده  
ها و اهل  ها به كتابخانه  تحقيقي در اين خصوص، روزها و هفتهاي  تحصيلي يا مقالهةنام تنظيم پايان

 ةي با چند سياحتناميي آنان جز آشناجستجواند يا حاصل  فن مراجعه كرده و نااميد برگشته
ه بود چيز ديگري نخاطرات احتشام السلطنه يا سه سال در ميان ايرانيانجهانگردان خارجي مثالً 

  .است
بنويسند رات خود را از آنجا كه بر اهل قلم فرض است تا مشاهدات و مطالعات و خاط  

ي ملحوظ باشد و مبتني بر احساسات شخصي نباشد و از صداقت و يگو آنچنان كه جانب حق
ما نيز يادداشتهاي متراكم و ، خبر نباشند صراحت عاري نگردد تا آيندگان از گذشته اين سامان بي

مشاهدات خويش متعدد خويش را از دهها كتاب و مرجع مختلف با عنايت به تطابق اين وقايع با 
  . محققان محترم باشدةرغم نقص و كاستيهايي كه دارد، قابل بررسي و مطالع آوريم تا آنكه به مي

***  
بار گسترده خود را از  ، تابستان معتدل زنجان، اندك اندك كوله١٣٢٠اوايل شهريور ماه   

رود همچنان در  باغهاي سرسبز و خرم زنجان. چيد هاي باصفاي زنجان برمي دشتهاي سبز و دامنه
هاي بهاري خويش رنگ و نكهتي دلپذير داشت و كشتزارهاي رنگارنگ پيرامون شهر  پيرايه

هاي فريبنده خود را همچنان در چشم و دل  رفته جلوه  بختةكوچك زنجان چون عروسان به خان
  . ريخت عاشقان طبيعت فرومي

 اداري، مسكوني نبود و آن روز قسمتهاي شمالي شهر، باالتر از ميدان ارتش و مجتمع  
آباد و پمپ بنزين   باغ حسين، خرداد١٥استاديوم ، غربي و قسمت غرب به زمينهاي امجديه شمال

كاريهاي  بار و ميوه و سبزي شد و جنوب شهر را گسترده باغهاي تره  تبريز محدود ميةابتداي جاد
 تبريز دو سال بود اين - تهرانآهن كه راه پر عطر و بو چون مخملين كمربندي پوشانده بود در حالي

! آور فرش زمردين را دو تكه كرده و تلق و تلوق حركت چرخهاي واگنها با سوت تمدن
  ٥.بخشيد رود حال و هواي ديگري مي هاي زنجان لكوموتيوها بر اين كناره
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ي خود را بر يسحرگاه چهارم شهريور درست در لحظاتي كه دامن زربفت خورشيد گرد طال  
تكاند و بر آنها رنگ و جالي دلفريبي  هاي مساجد مي ذنهأهاي چنارها و م  و سرشاخهقلل كوهها

 غرش چند هواپيما در آسمان غرب زنجان چشم و گوش زنجانيان را به خود معطوف ،بخشيد مي
گردانيد و چند لحظه بعد يك هواپيماي دوباله در زمينهاي امجديه درست در ميدان فعلي استاديوم 

 دو هواپيماي همانند در كنار آن جاي ، ديگرةد امروز بر زمين نشست و چند دقيق خرداپانزده
گرفتند و خلبانهاي خسته و نگران در ميان بهت و انتظار مردم از آنها پياده شدند و با استقبال گرم 

گ  جنكنندة هاي ويران شعله. رو گشتند ه روب، كه از آن محلّات خود را به آنجا رسانده بودند،مردمي
 ٢٦ بامداد ٣ساعت «:  خود را به كشورمان كشانده بود به يك سند توجه كنيمةجهاني دوم دامن

ي ايران در ي هنگ دوم هواة سيزده فروند هواپيماي دوبالش١٣٢٠ چهارم شهريور /م١٩٤١اوت 
 هواپيماها، يكي پس از. كار انداختند تاريكي موتورهاي خود را براي پرواز از فرودگاه تبريز، به

سوي آسمان حركت كردند سرهنگ شيباني نخستين هواپيما  كنان از باند فرودگاه به ديگري، غرش
خلبانان سرعت موتورش را طوري ميزان كرد كه ارتفاع بگيرد و از  هريك از. كرد را هدايت مي

اندكي پس از طلوع آفتاب هواپيماي سرهنگ . برخورد با كوههاي پيرامون تبريز اجتناب كند
 بعد ة به زمين نشست، چند دقيق، كيلومتري شرقي تبريز٢٢٠ ، به سالمت در فرودگاه زنجانشيباني

ي دو هواپيماي ديگر، با دقت، به جستجو شيباني در .دو هواپيماي ديگر در آنجا فرود آمدند
گاه پيدا نشدند چون خلبانهاي آن دو، هواپيماهاي خود را به  نگريست ولي آنها هيچ آسمان مي
آسا نجات يافته  طوري معجزه جنوب تبريز زده و سرنگون شده بودند ولي خودشان بهكوههاي 

  .بودند و بعدها به تهران رسيدند
 شورويها به عزميت آنها پي خواهند برد و تعقيبشان خواهند كرد با  كه بودهشوتشيباني كه م  

 بعد يك هواپيماي ةظ چند لح.سوي تهران پرواز نمود هشتاب هواپيمايش را پر از سوخت كرد و ب
ترين شهر به تهران، يعني  شوروي پيدا شد و فرودگاه زنجان را بمباران كرد و در عين حال، نزديك

  ٦.»دفاع قزوين را نيز بمباران كرد شهر بي
 زنجان شاهد ةزد  مردم وحشت،سوي تهران پس از پرواز هواپيماي سرهنگ شيباني به  

 بودند كه بعضي با انداختن بمب و بعضي ديگر با حمالت ساعت به ساعت هواپيماهاي روسي
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 پرتالطم تاريخي را به مردم كشورمان ة فارسي آغاز يك دور وي به زبان تركييها پخش اعالميه
  .كردنداعالم 
آن روزها، شهر ما نه پادگاني داشت نه پناهگاهي، نه نيروي مدافعي در شهر بود و نه ستاد   
 .ولي كه مردم را از كم و كيف اين مصيبت غيرمنتظره آگاه گرداندئرساني، و نه حتي مقام مس ياري

كه در نظميه ) آجان(شد به چند افسر شهرباني و تعدادي پاسبان  نيروي مسلح زنجان محدود مي
). ژاندارمري (٧نمودند كردند و تعدادي امنيه كه در پاسگاههاي روستاها انجام وظيفه مي خدمت مي

 روزهاي ةبيني فرضي دربار ت حمله شوروي اطالعي نداشتند و پيش علةاكثر مردم شهر دربار
هاي گروهي به   دليل اين امر آن بود كه رسانه.رفت آينده هم از حدس و گمان و توهم فراتر نمي

 ١٣١٩ي از يهاي راديو  اگرچه پخش برنامه.شناسيم در اختيار همگان نبود آن صورت كه امروز مي
 خبرگير و خبررسان جز چند خانواده مرفه و ةسفانه به همين جعبأ متآغاز شده بود) يك سال قبل(

 بديهي است نداشتن راديو معلول فقر مادي يا فرهنگي .ها دسترسي نداشتند متمكن، ديگر خانواده
 به آن عالم تكنيك و ، كه جز چند خانواده٨نبود يكي از علل آن، نبود جريان برق در شهر بود

ها بود كه تاحدي به  و علت ديگر هم ديد منفي بعضي سرپرستان خانوادهتجدد گام ننهاده بودند 
شد   خبررساني كه در زنجان مشاهده ميةنگريستند، تنها وسيل  شيطان ميةه و تلاراديو با نظر اكر

 مدير ،چيان اكبر شيشه  بود كه با همت مرحوم حاج علياطالعات ةتوزيع چند شماره از روزنام
شد و اين روزنامه هم اطالعاتي   توزيع مي، توانا در خيابان فردوسيةپخان مطبوعاتي و چاةموسس

ها بود كه  رساند و با آنكه رضا شاه و دولت منصورالسلطنه هفته الزم و ضروري به خوانندگان نمي
بر اخراج آلمانيها از ايران در اضطراب و  در برابر اولتيماتومهاي مكرر شوروي و انگليس مبني

هاي خبري راديو و عنوان خبرهاي اطالعات   آرام نداشتند يكي، دو ساعت برنامه قرار وشتشوي
شد و  ها و انتصابات و مجالس و تشريفات گردانندگان نظام حاكم محدود مي ييفرما تنها به تشريف

 نظام مانع از آن بود كه مردم ايران از سرنوشت تلخي كه در راه بود آگاهي ة سالشانزدهخفقان 
  . يابند
ساعتي از پرواز هواپيماهاي ايراني نگذشته بود كه غرش هواپيماهاي ارتش سرخ در آسمان   

 ادارات دولتي، ،ها، بازارها مغازه. اضطراب مردم را دو چندان كردو زنجان ترس و وحشت 
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ي تعطيل شد و كاركنان و يسازمانهاي ملي و اجتماعي براي در امان ماندن از حمالت هوا
 راهي ةهاي خويش رساندند و با خريد اندك توش زاريان با شتاب خود را به خانواده با وداران مغازه

 و راهي روستاها و ند خانه و سامان خود را به خدا سپرد،از نان و پنير و ميوه، قند و چاي و سيگار
  . باغهاي پيرامون شهر گشتند

هم به يكي دو خانواده  خودروهاي سواري دو سه دستگاه بيشتر نبود كه آنها ،در آن روزگار  
تعلق داشت و كاميونهاي باري از بنگاههاي بحريني و انگوراني براي حمل بار به تهران و تبريز و 

يان يروستا.  نبودممكنها جز با پاي پياده و چارپايان   هجرت خانواده،رشت در تردد بودند بنابراين
  .پذيرفتند ها را با آغوش باز مي خانواده
هاي تبليغاتي روسها به   پخش اعالميه،ي ارتش سرخي نيروي هواةل حملاز همان روز او  

يب، وعده و وعيد، بكه تهديد و تح ييها  اعالميه،زبانهاي تركي و پارسي و روسي آغاز شده بود
هاي پرنده جز اين نبود  عالميها اين نوشتارها و ةخشم و محبت در آنها آشكار بود و خالصه هم

 اتحاد جماهير شوروي بهترين دوست شماست، ما حافظ استقالل و كه ايرانيان، برادران،
 ملتها ازجمله ميهن شماست، ةموجوديت ايران خواهيم بود، آلمان فاشيستي درصدد نابودي هم

اند كه سربازان  انگيزي براي مردم ايران چيده هاي وحشت جاسوسان هيتلر در سراسر ايران توطئه
  ... .هاي آتشين پاسخ خواهد داد و ا گلولهها ب ظفرمند شوروي بر اين توطئه

شد و تلفات جاني جز يكي دو نفر  خوشبختانه اكثر بمبهاي روسي در اطراف شهر منفجر مي  
گذرانيد  روز آرام و ساكتي را مي شد و شهر شبانه نبود و خرابيها نيز به چند مغازه و خانه محدود مي
عطيلي تمام مراكز اجتماعي و اقتصادي و اداري با توجه به هجرت اكثريت مردم به روستاها و ت

البته پس از استقرار متفقين در ايران و آغاز مذاكرات رسمي و غيررسمي با دولت شوروي 
 سرعت بخشيدن به روند ،شهرها درواقعه ي بي شورويها از حمالت هواةد هدف عمدشمشخص 

سليم بدون قيد و شرط رضاشاه و  ساختن تلمسجعبور پياده نظام و قواي موتوريزه از شهرها و 
سرانجام برقراري ارتباط مستقيم با ياران متفق در آن سوي اقيانوسها بوده كه اميد معقولي براي 
درهم شكستن حمالت سهمگين آلمانيها به شرق شوروي و احتمال حمله به قفقاز از سوي آلمان 

  .رسيد نظر مي به
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  تزلزل اركان ديكتاتوري

دهد و بالفاصله محمدعلي فروغي مامور تشكيل كابينه  لت منصور استعفا ميروز پنجم شهريور دو
  .نمايد ت دولت را به رضاشاه معرفي ميئ و شامگاه همان روز هيشود مي

بر ترك مقاومت در برابر نيروهاي مهاجم  روز ششم شهريور فروغي تصميم دولت را مبني  
 ةداري از هر نوع مقاومتي به كليدبر خو ي مبني ستاد جنگة امري،كند و در همان روز  اعالم ميقمتف

كه قبل از صدور و ابالغ اين امريه درهاي بسياري از  شود در حالي واحدهاي ارتشي ابالغ مي
 پادگانها را ،روي سربازان و نيروهاي آماده و مسلح گشوده شده بود و اكثر سربازانه پادگانها ب

  ٩.سوي شهرهاي خود روانه شده بودند هباري ب  رقتها و بيابانها با وضع ترك كرده و در جاده
 .قواي زميني شورويها روز هفتم شهريور ماه، سه روز پس از بمباران به زنجان رسيدند«  

 كيلومتري ١٤٠ ،همان شب دولتهاي انگليس و شوروي توافق كردند كه نيروهايشان در قزوين
  .مديگر ملحق شوند ه به،غربي تهران شمال
سمت  ه ژنرال نوويكوف از ميانه بة ستون موتوريز، شهريور، هفت اوت٢٩ بعد صبح روز  
فراز اين ستون، يك ر ب. كه هدف آن روزش بودرسيد شرقي به راه افتاد و به شهر زنجان  جنوب

دفاع قزوين را بمباران   بامداد شهر بيونيم دهافكن شوروي گذشت و ساعت  دسته هواپيماي بمب
  .كردند
 گالن هزار پنجاه . نفت متعلق به شركت نفت ايران و انگليس اصابت كردبمب به يك مخزن  

سوزي،   انفجار بمب و آتش. ارتش سرخ قرار گيرد آتش زدةتوانست مورد استفاد نفت را كه مي
  ١٠».اهالي شهر را دچار وحشت كرد و موجب شد كه بسياري از آنان به روستاهاي اطراف بگريزند

دري ناخواسته به شهر و ديار خويش بازگشتند  هآوارگي و دربوقتي مردم زنجان پس از   
تصرف   نظامي و اجتماعي و آموزشي را بهةروسها، مراكز عمد. ي ديگر داشتيزنجان حال و هوا

آهن و دبيرستانها، پادگانها، كاروانسراهاي بزرگ و  آورده و ادارات دولتي، ايستگاههاي راهدرخود 
كه  ه بود در حاليشدوزي به قرارگاه سربازان روسي تبديل  محقر آن رةحتي چند مهمانخان

ناچار از  هسوي تهران در حركت بودند و ب هروز تانكها، نفربرهاي روسي از مرزهاي غربي ب شبانه
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ي نفرات خويش يجا گذشتند و فرماندهان نيروي زميني ارتش سرخ براي استقرار و جابه زنجان مي
  .ها بودند زده تماشاگر اين صحنه  زنجانيان همچنان حيرتكوشيدند و و سامان دادن آنان مي

 شوم آثار .شد آن روزها، هنوز آثار دردناك اين اشغال خصمانه در زندگي مردم مشاهده نمي  
هاي سياسي كه معلول نيات بعضي از  بندي  دسته،افكني چون قحطي، احتكار و تفرقه
 چهره ننموده بود و ،بود طلبان داخلي مي  يافتگان آن سوي مرز و حرص و آزمندي فرصت پرورش
بخش آزادي و رفاه اجتماعي در دلهاي مردمي كه بيست سال در اختناق و   جانةكه طليع در حالي

م با آزادي و حريت و أ نويد روزگاري خوش تو،زد سر برده بودند سوسو مي ه ديكتاتوري بةسلط
 ، پريشان مردم بود و به قول سعديزده و ي دلهاي وحشت تسلي و تشفّةعزت و سرافرازي ماي

  .»صولت برد آرميده و اوان دولت ورد رسيده بود«
. در شهر از آن قدرت و سطوت ماموران و حاكمان چكمه به پا و تفنگ به دوش خبري نبود  

ين و ئكوي و برزن به تعمير و تز  زن و مرد، در هر،عزاداران حسيني از خرد و بزرگ، پير و جوان
خيزي مبادرت ورزيدند، ديگر، نه    شوق و ذوق بهجتهها ب ها و سقاخانه  و تكيهتنظيف مسجدها

دستي كه شمعي را ه  شالق بةپراكند و نه پيادبپوش را به صحرا  سواره نظامي بود كه جوانان سياه
  .  بكشدعلَميبر پاي 

  .عاقبت در قدم باد بهار آخر شد    فرمود آن همه ناز و تنعم كه خزان مي
  

  پس از اشغال متفقينزنجان 

 زنجان و آذربايجان ة در مدت پنج سال و نيم شهر ما و كل منطق١٣٢٥ الي پايان ١٣٢٠از شهريور 
 ديگر به بررسي آنها خواهيم پرداخت صلي بود كه در فمهميو كردستان شاهد وقايع و حوادث 

  .واهد بود مفيد خ وي مختصرا وار به اين رويدادها اشاره ناچار فهرست ه در اينجا ب
 ١٣٢٠  در) چرچيل- روزولت-استالين(با حضور سران متفقين كه  پس از كنفرانس تهران -١

 دول متفق انجاميد و استقالل و تماميت ارضي ايران به ةجانب  به عقد قرارداد سهانجام شد و
و ي و زميني يي و هواي امكانات جغرافياةعنوان پل پيروزي كلي رسميت شناخته شد و ايران به

داد زنجانيان همه روز شاهد عبور كاميونها و نفربرهاي آنان  ي خود را در اختيار متفقين قراريدريا
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نمودند و  فارس به شوروي منتقل مي ي را از خليجيمريكاآبودند كه سربازان هندي و انگليسي و 
و خيابانهاي زنجان ها  ها از جاده  اين نقل و انتقالةآهن زنجان به تبريز متصل نشده بود هم چون راه
ي بوديم كه اتباع آلماني را از زن و مرد و كودك يگر اتوبوسها گرفت و يك روز هم نظاره ميانجام 

 به ايران بيان شده ه روسها براي حملةترين بهان و اين بزرگ(بردند  از تهران به مرز شوروي مي
  .)بود
هاي ناگواري  د، پديدهش موجب ...ي از گندم و جو و قند و شكر و ي قحطي و كمبود مواد غذا-٢

فروشي، تعدي به حقوق شهروندي، در جامعه رواج يابد و اولياي امور براي   گران-چون احتكار
 .بندي نان، قند، شكر از اين فشار دردآور بكاهند مين معاش اكثريت مردم ناچار بودند با جيرهأت

 خيابان ،ي امروزي داراةسمت جنوبي اداربانه در قشكول، أنويسنده خود شاهد بود كه بربريهاي نام
ها به مساجد محالت حمل و توزيع  گاريها و چهارچرخه شد و سحرگاه با  پخته و انبار مي،طالقاني

ويژه اگر معلول تجاوز  هفقر و گرسنگي، ب.  نبودها يقه و اوراق كوپنها نيز پاسخگوي اين مضشد مي
 نبود كه دليل  بي. قيام و طغيان جوامع استةنگيزپيشه باشد همواره ا بيگانگان و خوديهاي ستم

انصاف يورش بردند  جمعيت آشفته و پريشان و عصبي چندين بار به انبارهاي محتكران و تجار بي
  . آنان را به باد يغما و تاراج سپردند...و آرد و گندم و جو و 

) ه چندان خطرناكن( حزب توده بالفاصله پس از تبعيد رضاشاه و آزادي زندانيان سياسي -٣
 هفت زنداني شده بودند در ١٣١٦ كه در يوسه نفر تر پنجاه  تن از اعضاي جوان٢٧ .ظهور كرد
هم آمدند و تشكيل سازماني سياسي با   در تهران گرد، سيزده روز پس از تبعيد رضاشاه،مهرماه

اگرچه ) واند آبراهاميانير، ايران بين دو انقالب( ايران را اعالم داشتند ةعنوان بلندپروازانه حزب تود
 فعاليت تعدادي از مهاجران طرفدار شوروي معطوف تشكيل حزب توده در زنجان ١٣٢٠از همان 

 -١٣٢١چيني ناموفق بود و در سالهاي   محدود به يك زمينه،رسد اين فعاليت نظر مي بود ليكن به
هاي سياسي و  كوچك اثري از فعاليتيي يك ساختمان محقر و نصب تابلوة جز اجار١٣٢٠

 حزب توده در تهران ة كه كنگر١٣٢٣شود و تقريباً از  اجتماعي اين گروه در زنجان مشاهده نمي
ي در شهر ا گشايش يافت نمايندگاني از زنجان شركت كردند و فعاليت چشمگير اعضاي توده

  .شد خاندان ذوالفقاري منجربه بار به زد و خورد و درگيري با افراد وابسته   چندومشاهده 
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 ةنمايد و حزب تود  دموكرات آذربايجان در تبريز اعالم موجوديت مية فرق١٣٢٤ سرانجام در -٤
 و از سقوط زنجان در چهارم آذرماه كردزنجان نيز در همان هنگام وابستگي خود را به آن اعالم 

 زنجان  استان، تمام يك ساِل١٣٢٥ آذرماه ٢١ دموكرات آذربايجان در ةهمان سال تا انحالل فرق
هاي مقاومت بود  كرات و چريكهاي وابسته به هستهو فدائيان دمةشاهد كشمكش و جدال مسلحان

 سامان داده ...خان افشار يميني   حسنةاسلحو  -هاي ذوالفقاري  خانواده- ارتش ايرانةوسيل كه به
  .بررسي اين وقايع نيازمند به تحقيق و اسناد قابل توجهي است .شده بودند

 در متن وقايع ،١٣٢٠ -١٣٢٥از ، انه تعدادي از همشهريان عزيز، كه در آن سالها خوشبخت-٥
نحوي حوادث و رويدادهاي تلخ و شيرين آن روزگار را  نظر از منش و مرامشان به صرفو اند  بوده

خاطر كشف حقايق و  ند و بر محققان فرض است كه بها اند هنوز در قيد حيات ناظر و شاهد بوده
واياي تاريك تاريخ شهرمان از خاطرات و مشاهدات آنان بهره گيرند و پيش از آنكه  زكردنروشن 

 آثار فرهنگي اين ازخاكستر فراموشي و نسيان جمال حقايق را تيره گرداند يادگاري متقن و مدون 
  . بوم به ارمغان آرند ومرز
  

   آغاز و انجام يك قيام،كرات در زنجانو دمةماجراي فرق

 روسيه به ةوقايع مربوط به حمل) ١٣٧٩خردادماه ( فرهنگ زنجان ة فصلنام نخستينةدر شمار
به اجمال و درخور گنجايش ) ١٣٢٠شهريور (زنجان و تحول سياسي و اجتماعي در ايران 

  .نامه انتشار يافت صفحات اين گرامي
 اخير ة سالشصتجو و طالب روشنگري رويدادهاي  عنايات و توجهات همشهريان حقيقت  
 بازگو  رااز شهرمان  ديگري شد كه حوادث يك سال پرماجراي ديگرةن، نويسنده را انگيزديارما
سف أبا نهايت ت.  مورد بررسي تاريخي قرار گيرد،نظري اين وقايع غرضي و بي  و درنهايت بيكند

 ابهام و توده ابرهاي حب و بغض و اغراض ضد و ةبايد گفت اين وقايع قابل تعمق آنچنان در پرد
خطا و لغزش و خالي از تسامح و تساهل از  عاري ،است كه پژوهش عالمانه و محققانهنقيض 

  .نخواهد بود
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 گروههاي بعد، دو  جامانده از آن دوره و دوره ههاي ب وقايع دردناكي كه هنوز در نوشته  
  .اند پرداختهآن اند و از دو ديدگاه به نقد و تجريه و تحليل   آن سخن بسيار گفتهةمخالف هم دربار

تحت كه رو و بازماندگان طرفداران برقراري حكومت ملي   نخستين نويسندگان چپگروه -١
 رنگ و »حكومت خودمختاري« و »بخش آذربايجان قيام آزادي« و »نهضت آذربايجان«عنوان 
  ١١.اند طلبانه براي آن قلم زده  حقيبخش و قيام يي رهاي و تا حد جنبشاند ي به آن دادهيجال
 ةوم كه بر اين ماجرا با توجه به آغاز و انجام آن، سوائق و عالئق گردانندگان آن به ديد ددستة -٢

 ةغايل«نگرند و با عناوين  زدوبندهاي سياسي و غفلتهاي اجتماعي و محركات خارجي مي
  ١٢.كنند  از آن ياد مي»حكومت دموكراتها«، »وري  پيشهةغايل«، »آذربايجان
 مطابق با ، تاريخيةناح در تجزيه و تحليل اين حادثمسلم است كه ديدگاه هر دو ج  

كا به  اين مقاله كه با اتّةنويسند. گرايشهاي قلبي و احساسي و مرامي نويسندگان آن خواهد بود
جوي متعدد از و  پرس اهاي خود در آن سالها و تعمق در صدها كتاب و مقاله و ب ها و شنيده ديده
ناچار از اين   دراماتيك نظري جز بيان واقعيت نداردةمايشنامهاي آن ن لعان و بازيگران صحنهمطّ

  :نكته است كه
  دلق خود ازرق نكنيم  كس سيه وةجام    يم بد و ميل به ناحق نكنيميما نگو

  
  موجب تشويق چيست؟

كه است آنچه كه در بررسي اين ماجرا موجب تشويق و نگراني نويسنده است دردي جانكاه 
ل سياسي و اجتماعي ئت كه بعد از گذشت نيم قرن بر آشنايان به مسامعلول درك حقايق تلخي اس

 ١٣٢٥ الي پايان آذرماه ١٣٢٤سوز و دردانگيز كه از آذرماه  در اين حوادث عاقبت. ده استشآشكار 
 رخ داده - كردستان، آذربايجان شرقي و غربي، زنجان-ي برابر با خاك فرانسها  گستردهةدر منطق

، دو گروه از شوند  وسيع خواه و ناخواه درگير ميةمشهريان و مردم اين منطقاست هزاران نفر از ه
كنند و با توپ و تانك و تفنگ در شهر و بيابان،  آرائي مي ميهنان در برابر هم صف همشهريان و هم

   .كنند يها، رو در روي هم و به روي هم آتشبازي م در قلل كوهها و عمق دره
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دن دهقانان و كشاورزان ي سردمداران نهضت و به خيال رهانةفريبندكه بر اثر تلقينات  مرداني  
داران، عمال حكومت جابر تهران و احياي زبان و  و رنجبران از مظالم مالكان، كارفرمايان، سرمايه

كنند در كسوت   ستمديده زندگي ميةليونها مردمي كه در اين منطقيفرهنگ قومي و ملي م
 ةو فشنگ بر كمر يك سال تمام بر زندگي ساده و خانوادي تفنگ بر دوش يدموكرات و فدا

آرزومند خود پشت پا زده و پس از سالي نبرد و تالش، آوارگي و غربت و زجر و حبس نصيبشان 
گردند و گروه ديگري نيز   ارتش نابود مية و معدودي از آنان در جنگهاي پارتيزاني و حملشود مي

طلبي يا به دستور حكومت مركزي و  ارزه با تجزيهبا تجاهل زير لواي دفاع از ميهن و مب
نصر من اهللا و «شعار  نشينان مرفه يا احساس مسئوليت وجداني و ميهني و حتي مذهبي با پايتخت

خرند، دوستانشان   يك سال تمام آوارگي و مصايب جنگ و گريز بياباني را به جان مي»فتح قريب
 بسياري از اين دو گروه خود و ١٣.در هيشان دربها  و خانوادهشوند  اعدام سپرده ميةبه جوخ

 نويسنده را اين بيم عذاب .هاشان اند و عكسهاي تفنگ به دوششان بر ديوار خانه فرزاندانشان زنده
پاش دل دردمند آنان يا بازماندگانشان گردد و به زبان  اي به تقرير افتد كه نمك دهد كه مبادا نكته مي

  :حال گويند
  چو چشم آينه در خوب و زشت حيران باش    وزگار كار تو نيستتميز نيك و بد ر

  
  سالهاي تنگ و ننگ

المللي كه استقرار قواي شوروي  زمان با شدت گرفتن مخاصمات بين  مقارن و هم١٣٢٠از شهريور 
در سراسر شمال كشور و آذربايجان و زنجان موجب تحول چشمگير و عظيم اجتماعي و سياسي 

ان و زنجانيان نيز از اين ناماليمات و مصايب بركنار نبودند خيابانهاي خاكي ده بود زنجشدر ايران 
شهر شبها و روزهاي متمادي شاهد حركت كاروانهاي جنگي بود كه سربازان هندي، انگليسي، 

آهن نوپاي ايران سنگيني تانكهاي  رساند و راه فارس تا مرز جلفا مي هاي خليج ي را از كنارهيمريكاآ
  ١٤.كرد پيكر متفقين را تحمل مي اي غولعظيم و توپه

ي، يت، كمبود مواد خوراكي، از هم گسسته شدن تاروپود اقتصاد شهري و روستايشتنگي مع  
ي از منظر فقر و يالمللي دورنما گذاري و داد و ستدهاي بين شهري و بين عدم اعتماد به سرمايه
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 زندگي مردم ضهاي ضد و نقي بيني نكبت را پيش روي نهاده بود كه با توجه به شايعات و پيش
  . م با اميد نداشته باشدأرامش توآصفا و 
ميخانه   چند رستوران و١٥روسيه برگشته  تعدادي از مهاجران از،در تنها خيابان شرقي و غربي  

بر  بعضي از اين رستورانها عالوه و پاتوق افسران روسي بود، داير كرده بودند كه بيشتر عصرها
 شبانگاهان .كردند اين مهمانان ناخوانده پذيرايي مي رقص وپايكوبي از آواز و ز وبا سا) مسكرات(
 و به شهر روسها قسمتهايي از جنگهاي شهر، جنگيو سپيد  شهر فيلمهاي سياه ةيكي دو نقط در

  .شد آلمانيها به نمايش گذاشته مي
گي از اين نظر كه از تن؛ مصداق نيست ام بي تنگ خوانده اين سالها را من سالهاي ننگ و اگر  
نمايان ، شكر،  قند، برنج،جو، كمبود مواد غذايي اوليه چون گندم  كريه قحطي وچهرة ١٣٢٠همان 

طلب وسودجو از  ميهنان فرصت اين ديدگاه كه متأسفانه معدودي از هم سالهاي ننگ از و دش
طرحي كه متفقين  بر و قاچاق دست زدند  به اعمال زشت احتكار وند واستفاده كرد موقعيت سوء
اين  و ييد زدندأت افكن خويش انديشيده بودند مهر تاكتيكهاي آشوب نگري جنگي و براي آينده
زده خبرهايي   از تمام شهرها حتي پايتخت آشوب و بال مختص زنجان نبودر و و زج غال قحط و

  .رسيد ش ميها بود به گو تنگي معيشت خانواده بلوا كه معلول فقر مواد غذايي و از طغيان و
  

 عامل قحطي

فقدان ارتباط مستقيم بين شهرها   اجتماعي و-سياسي -درهم گسستگي اقتصادي  زشت ووضعيت
رفتن  باال، صادرات ركود واردات و، وجود ناامني نقل و روستاها به جهت نبودن امكان حمل و و

 محتكران در خروج ةسوء استفاد توجه به احتياط متفقين و، تقاضاي مصرف ارزاق عمومي در بازار
 از سرحدات خوزستان بحران عميقي را در زندگي مايحتاج عمومي از مرزهاي كشور مخصوصاً

ولي  نمايد  عبارات فوق اگرچه به بعضي از علل قحطي اشاره مي١٦.بود  مردم سبب گرديده
گويي به  ليتواند باشد مگر اينكه به اسنادي دست يابيم كه بركنار از ك  علت اصلي نميةكنند بيان

  .روشن گرداندن علت واقعي ياري نمايد
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 اذعان وزير

) ارزاق كشور( امور مستقيماً و  كه در همان سال وزير داخله بوده است،در خاطرات سياسي فرخ
 استالينگراد را زير رگبار ،روبنده قواي آلمان مثل سيل كوبنده و«: ١٧خوانيم را به عهده داشته مي

 ةروسي كار داد كه مدام نويد مي ١٨دستگاه تبليغاتي گوبلز .فته بوددرپي خويش گر حمالت پي
ارتش سرخ مردانه  . ديگر به مرز ايران خواهند رسيدةنيروي آلمان چند هفت شوروي تمام است و
آخرين نفرات خويش حتي جوانان تازه سال  و كرد  آلمان مقاومت ميةرحمان در مقابل حمالت بي

 احساس ن قواي متفقين عمالً مسئوال،در اين ميان .فرستاد ل جبهه ميپيرمردان را به خطوط او و
با ضربات ديگري به قفقاز  شكسته و را درهم استالينگراد كه ممكن است نيروي آلمان سد كردند مي
غيرمنطقي بود كه تصميم  متعاقب آن احساس منطقي و پس از آن به ايران نزديك شوند و و

 ترين فالكت و كه در عين حال اين تصميم بزرگ ر ايران گرفتندوحشتناكي براي نيروي فاتح د
 ايران ةقواي متفقين در ايران دست به خريد آخرين آذوق، نكبت را نيز براي ايران دربرداشته است

آوري شده را  جمع بار و  خوارةزده بودند كه به محض نزديك شدن نيروي آلمان به ايران هم
خواستند   آنها درواقع مي.بدبخت را در چنگال آلمانها رها نمايد ملتي گرسنه و و يكجا آتش بزند

خاطر اين تصميم باكي نداشتند  به سرگردان نمايند و قواي آلمان را در ايران به اين وسيله ناتوان و
  .»ليونها نفر از مردم ايران نيز در اين نيرنگ جنگي نابود شونديكه م
 قيام آذربايجان هم به استانداري ة كه در بحبوح،ي اين رجل سياسةخواهم بر نوشت بنده نمي  

شنيديم كه   مهر تأييد بزنم اما ناچار از اين نكته هستم كه ديديم و،ناكام برگشت آذربايجان آمد و
 در خريد و، طلبان از موقعيت باخبر  فرصت خبر و در زنجان هم معدودي از محتكران از خدا بي

و در تاريكي شب دور از چشم مردم  واسطه دست يازيدند فروش گندم با واسطه و بي احتكار و
 به صدور گندم با كاميونهاي سرپوشيده و واگنهاي دربسته اقدام كردند و ،زده و درمانده  قطحي

بيهوده نبود كه در خيابان مسگرهاي آن روز و سعدي جنوبي چند انبار محتكران به آتش 
دريغا كه حق . دشو مستكبران زراندوز مشخص زده  تدريج صف مستضعفان قطحي هشد و ب كشيده

 سخن ...دهد كه  گري مجال آن نمي دي و همشهريننام و نمك و حس صيانت حقوق شهرو
  ١٩ ... .سربسته گفتيم با حريفان
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 جمال كوپن

هاي درمانده به نشر و  زعماي شهر و خيرانديشان براي كمك به معاش مستضعفان و خانواده
نان و قند و مايحتاج اوليه اقدام كردند و براي نخستين بار جمال نامبارك ) كاالبرگ(توزيع كوپن 

  .كوپن را زيارت كرديم
سيلوي آن روز به محل پخت   در خيابان طالقاني انبار.يها آرد و گندم در بساط نداشتندينانوا  

شد  ميكه شبانگاه پخت  يي انبار اختصاص يافته بود و بربريهاةهم از اندوخت و توزيع نان آن
گرديد و هر گاري با تعدادي از زن و مرد و  سحرگاهان، بعد از نيم شبان بر روي گاري انباشته مي

شد و بديهي است توزيع اين بربريها در مساجد  كودك تا محالت دور و نزديك رهسپار مي
دند از محالت نيز با كشمكش و داد و قال همراه بود و اين البته وضع نابسامان مستضعفان بود و بو

 دسترسي داشتند و دستشان »فريب گندم آدم«اندوزان كه به  همشهريان، مالكان و مالداران و گندم
سالي دمشق هنوز عشق را فراموش نكرده  باز و كامشان شيرين بود و به قول سعدي در قحط

  . بودند
  

  حزب توده در زنجان

 متفاوت پاي به ةايد ا عقايد وبسقوط حكومت استبدادي رضاشاه مجالي بود كه گروههاي سياسي 
ي قد ا رو و وابسته و مستقل در هر گوشه ميدان گذاردند و احزاب متعدد از چپ و راست و ميانه

  زندانيان سياسي زندان قصر معروفي از تعدادابرافراشتند و حزب توده از اولين احزابي بود كه ب
  . نفر فعاليت تكويني خود را آغاز كرد٥٣ به

 رسماً در تهران گشايش يافت و هدف برنامه خود ١٣٢٣ اين حزب در مرداد ماه ةاولين كنگر  
در .  كردايجاددر استانها و شهرستانها را را مشخص گردانيد و بالفاصله كلوپها و دفترهاي خويش 

كه سربازان شوروي در تمام مراكز اجتماعي و سياسي تمركز داشتند فعاليت حزب  زنجان در حالي
  وتينگهايهاي تظاهرات، م  شهر وجود داشت برنامهة در كلوپهايي كه در چند نقط.دتوده شروع ش

تينگ عمومي به مناسبتهاي گوناگون در ميدانهاي يشد و در هر ماه يكي دو م سخنرانيها تنظيم مي
شد و فعاالن اين مراسم غالباً مهاجراني تعليم يافته و معدودي از مردم زنجان بودند كه  شهر برپا مي
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كشي سالهاي استبداد آنان را به اين حزب كشانده بود ولي  شور و شوق آزادي و خاطرات ستم
شد اين واقعيت بود كه حزب توده در   مردم استنباط ميةآنچه از وضع اجتماعي شهر و روحي

 چرا ،بخش اميدوار باشد  مسلحانه و نتيجهيتوانست بدون ياري عوامل خارجي به قيام زنجان نمي
كه در زنجان آن روز  دانست در حالي  كارگران و كشاورزان را دو بازوي انقالب مي،حزبكه اين 

 كارگر به آن مفهوم كه حزب توده در ة طبقةهاي بزرگ، كارگاههاي گسترد به جهت نبودن كارخانه
هم نفر سازي كه تعداد كارگران آن به هزار   كبريتةنظر داشت وجود خارجي نداشت جز كارخان

سنديكاهاي كارگري و تشكيالت وابسته به آنها هرگز نتوانستند گروهي متشكل و . رسيد نمي
  .سوي خود جذب نمايند ل مرامي و حزبي و سياسي بهئمنضبط و آگاه به مسا

خاطر نبود  م با شهر بهئ دهقانان و كشاورزان به جهت عدم ارتباط داة يعني طبق،بازوي دوم  
 قريب به نود درصد ،از طرفي. خبر بودند ل سياسي بيئ مسااً اكثر،جاده و امكانات رفت و برگشت

اين دهقانان و كشاورزان زير نفوذ و فرمان مستقيم ارباب اراضي و خانها و فئودالهاي بزرگ بودند 
و قطعاً توان آن را نداشتند دور از چشم مباشران خانها و كدخداها به تشكيالت حزبي بپيوندند 

  . تار و مار كردن همان ارباب و خانها بودهم حزبي كه نخستين هدفش آن
  

  دموكراتةتشكيل فرق

 كه حزب توده در تهران و استانها به كشمكشهاي سياسي با دولتهاي ١٣٢٤در همان ماههاي سال 
 ة شهريور بيانيدوازدهوقت و تحكيم موازين مرامي و حزبي خود پرداخته بود به ناگهان روز 

بايجان به دو زبان تركي و فارسي در سراسر آذربايجان و  دموكرات آذرةسيس حزب يا فرقأت
 متوجه شدند كه بايد در »سي هدمكرات فرق« ةزنجان منتشر شد و مردم زنجان با خواندن اعالمي

 جالب آنكه در اين اعالميه هنوز سخني از ةنكت. اي باشند انتظار روزهاي بحراني و پرحادثه
به مردم آذربايجان « اول آن تصريح شده بود كه ةده و در مادطلبي به ميان نيام خودمختاري و تجزيه

شود تا بتوانند در پيشبرد فرهنگ خود ترقي و آبادي آذربايجان   آزادي داخلي، مختاريت مدني داده
سفانه وقايع بعدي نشان أ مت٢٠» كشور، سرنوشت خود را تعيين نمايندةبا مرعي داشتن قوانين عادالن
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 يهاي بعدي را با امضا قه چنان از شوق حليم در ديگ افتادند كه اعالميهدهد گردانندگان فر مي
  . منتشر ساختند»دولت آذربايجان« و »مجلس ملي آذربايجان« و »باش وزير«
  

  دموكراتةباني فرق

 دموكرات سيدجعفر ةقبل از آنكه به وقايع زنجان بپردازيم بيان اين نكته ضروري است كه باني فرق
ويژه سرانجام شوم زندگي و  هه شرح حال و زندگي و فعاليتهاي سياسي وي بوري است ك پيشه

خالي در اقيانوس ل خة تنها بايد اشاره كرد كه اين سيد بچ.مبارزاتش نيازمند مقالي ديگر است
تبريز به نمايندگي انتخاب از و زندان رضاشاه را تحمل كرده و  انقالب روسيه پرورش يافته بود

 ةوري، در خان اي با حضور مظفر فيروز، سيد جعفر پيشه جلسه«اش تصويب نشده  شد و اعتبارنامه
 ما شنيديم كه صدهزار تومان از ةقوام تشكيل شد و اين عجب كه چند روز پس از اين ماجرا هم

  ٢١.»طور ناگهاني به آذربايجان رفته است هروسها پول گرفته و ب
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 جانماجراي سقوط زن

 خلق آذربايجان را گشودند و ة دموكرات، نخستين كنگرة گردانندگان فرق١٣٢٤ مهرماه ٢٩وقتي در 
 در آذربايجان و زنجان به مسلح كردن افراد خويش پرداخت دولت مركزي به ،تشكيالت اين فرقه

ن  به همي.كرده است فرقه آغاز رادانست كه طرح تصرف شهرها  الملك به نيكي مي رياست حكيم
 ٢٩ و روز كردطرف قزوين حركت   آبان ماه يك ستون از قواي نظامي از تهران به٢٥ در ،جهت

 كردآبان ماه قواي شوروي مانع حركت اين نيرو شد و سرهنگ اسميرنوف صريحاً به آنان اخطار 
المللي   ايران در مجامع بينة و تالش دولت حكيمي و فعاليت عالء نمايندشوندكه بايد متوقف 

  .  راهگشاي اين مشكل باشدانستنتو
آباد قزوين مسلم شد كه شهرهاي آذربايجان يكي  با متوقف شدن قواي اعزامي در شريف  

 راپس از ديگري سقوط خواهند كرد چرا كه در همان روز حركت نيرو از تهران، پادگان سراب 
  . تصرف آنان درآمد ه شهر ميانه در چهارم آبان ماه ب، و قبل از آنكردندمار  و دموكراتها تار

  
  در زنجان1324چهارم آذر 

آنچه راجع به .  فعاليت دموكراتها براي تصرف زنجان تقريباً چشمگير بود١٣٢٤از اول آذرماه 
بر مشاهدات  شود عالوه ويژه براي همشهريان گرامي نقل مي هوقايع چهارم آذر براي خوانندگان ب

هاي كشور در همان  اخبار مندرج در روزنامههاي بعدي براساس  ها و شنيده شخصي و گفته
به شرح زير قابل توجه وار  فهرست كالم وقايع آن روز ةجهت گريز از اطال بهروزگار است و 

 سال داشت و در دوازدهخواهد بود و بهتر است اين نكته يادآوري شود كه در آن سال، نگارنده 
 چنانچه در نقل اخبار و مطالب .ول بود فردوسي به تحصيل مشغة كالسششي دبستان ي ابتداةدور

  .نظر برسد براساس همان عذر معفو خواهد بود سهو و لغزش و حتي نكاتي ضد و نقيض به
 زنجاني و سهاي سرشنا  زنجان متشكل از چند نفر بود كه همگي از خانوادهة رهبري فرقة كميت-١

 عمليات آن روز را طراحي و  نفر٥٣ رضاشاه مشهور به ةبا شركت يكي از زندانيان سياسي دور
بينيم و همين كميته چند   و جالب اينكه نام افرادي از مهاجران را در اين كميته نميكردندرهبري 
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هاي الزم را برقرار نمود و شايد  كرات آذربايجان هماهنگيو دمةروز قبل به تبريز رفت و با فرق
  .دستورهاي الزم را گرفت

 و پاسبانان و ندآهن يورش برد كراتها به ايستگاه راهواز دماي   عده، صبح روز چهارم آذر-٢
 افسران و سرپرستان ،قبل  و شنيده شد كه روزنمودندنگهبانان را بدون زد و خورد خلع سالح 

  .ه بودندآهن محل خدمت خود را ترك كرده و به تهران رفت پايگاه راه
 رشت جنب بيمارستان شفيعيه ة درواز نظام وظيفه بود درة حوز، دومين مركز نيروهاي انتظامي-٣

دست مهاجمان  ه و سالحها كالً بشدترين مقاومتي تسليم  كه اين پاسگاه نيز بدون كوچك
رئيس . رمري بسي جالب و خواندني استاماجراي اين حوزه يا پاسگاه ژاند. افتاددموكرات 

 از تسلط دموكراتها نام بختيار و اين همان بختيار است كه پس پاسگاه سروان جواني است به
يان شركت نمايد ولي در ي كه با چريكهاي ذوالفقاري در جنگهاي چريكي با فدايافتماموريت 

و محمود ذوالفقاري موقعيت شهر و دفاع از شهر را ) فهيمي( وقتي فرماندار ،شب قبل از آن
گفت   هم مي راست»خاطر ايران به خطر اندازم من حاضر نيستم جانم را به«: كردند گفتبررسي 

 و فرستادآوري مشموالن نظام وظيفه به روستاها   ژاندارمها را براي جمع،چون يكي دو روز پيش
 و البد روز ديگر كردند و دموكراتها بالفاصله وي را دستگير شددر روز چهارم آذر سوار درشكه 

ر دوش زد و  سپهبدي را بة تا روزي كه درجرفت و شدخاطر اين مسالمت و خيرانديشي آزاد  به
 و بعد در داد ايران قرار ةانگيزترين دژ مقابله با مردان و زنان آزاد دستگاه مخوف ساواك را وحشت

 سر از بودكه دست و دامنش آلوده به خون و فساد و مغزش انباشته از طرحهاي آنچناني  حالي
  .دادايان ش پا پروردگانش در همانجا به زندگي  دستةخاك عراق در آورد و سرانجام گلول

  زود نشانند به خاكستر خويش شعله را    فكند تيغ مكافات از پاي سركشان را
نفرات خود را در سبزه بودند و بعدازظهر همان روز دمكراتها درصدد تصرف شهرباني در  -٤

هاي مسجد سيد آماده   معدودي از پاسبانان در پشت بام شهرباني و منارهساختند وميدان مستقر 
هاي خيابانها   بازار و مغازه،در اين ساعت. داشت ساعتي از دو طرف تيراندازي ادامه  وشدنددفاع 

هاي غروب كماندان روسي به  نزديكي. بودندگر ماجرا  تعطيل شد و مردم در خيابانها فقط نظاره
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 كه شهرباني را تحويل دهد و كردند تكليف ، و به ياور فاطمي افسر نگهبانندشهرباني آمد
  ٢٢.را موقوف نمايدتيراندازي 

ار دموكراتها قرار ي و شهر كالً در اختشداي پنهان   با تصرف شهرباني، فهيمي فرماندار در خانه-٥
كراتها و دمة و كميتنشد قابل ذكر است كه در اين روز از طرفين كسي مقتول و مجروح .گرفت

دواير و بانكها و به كميته  و از فرداي آن روز نمايندگان گرفتعهده   امور شهر را بهةعمالً ادار
س آن مراكز به رتق و فتق امور شهر أو با گماردن افراد خود در ركردند سازمانهاي دولتي مراجعه 

  .پرداختند
 و از دستيابي ند همايون شهر را ترك كردة شامگاه همان روز برادران ذوالفقاري از جاد-٦
 ةهاي بعد هست  كه هفتهبودند و يارانش  و همين چند نفر ذوالفقاريماندندكراتها در امان ودم

 و با درگيريهاي قبل از دادندكراتها تشكيل ومركزي نيروي مقاومت و جنگهاي پارتيزاني را عليه دم
كراتها وجود داشته مسلماً اسارت آنان عاري از قتل و و بين افراد آن خاندان و دم١٣٢٤چهارم آذر 

 ضات ضد و نقييو نظر هاي مقاومت آرا يل اين هسته تشكةاينكه در انگيز گو. شكنجه نبوده است
كرات همانند بعضي از و دمةفراوان است آنچه قطعي است امكان سازش و همكاري آنان با فرق

هاي  وجه متصور نبوده است و فرداي آن روز هم ديديم كه كل خانه هيچ خرده مالكان به
 روز بازگشت ارتش به زنجان و نزول  آذرماه،٢٥تا . كراتها درآمدوتصرف دم ها به ذوالفقاري

  .شدمحل تمركز ارگانهاي مختلف فرقه مبدل به  ،پرطمطراق آنان و يارانشان به زنجان
 پس از تسليم سرتيپ درخشاني در تبريز و تسلط كامل فرقه به آذربايجان، ١٣٢٤ آذرماه ٢١ در -٧

 مبين »حكومت ملي آذربايجان«انسجام فعاليتهاي نظامي و سياسي زنجان و آذربايجان تحت عنوان 
 وسيع زنجان را به جهت وابستگي زباني و فرهنگي و ة منطق،آن بود كه طراحان اصلي اين قيام

له در كنفرانسها و بده و بستانهاي ئاند و همين مس البته موقعيت استراتژي منضم به آذربايجان ساخته
ه با دولت مركزي بحثها و حوادث جالبي بعدي قوام با استالين و سادچيكوف و نيز گردانندگان فرق

  ٢٣.پردازيم ميشاءاهللا در فرصتهاي بعد به آن  را پيش آورد كه ان
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 در يك سال تسلط دموكراتها وقايع و اوضاع سياسي و اجتماعي زنجان

 )1325 الي 1324آذر (

 تسلط ١٣٢٤ذرماه  در آ،طوري كه در قسمت اول متذكر شديم با هر علت و كيفيت، همان
 وسيع با ةدموكراتها بر زنجان و آذربايجان قطعيت يافت و روابط سياسي و اداري اين منطق

از همان روزهاي نخستين كه گروههاي مقاومت به . حكومت مركزي به حال تعطيل درآمد
خان افشار،  سركردگي خاندانها و مبارزان محلي، ذوالفقاري، اوريادي، سعيدي، محمدحسن

 تحركات نظامي ...خان يميني و  اهللا  خان مقدم، هدايت ، نصراهللا)باشي دار اسلحه(خان بيگدلي  يداهللا
ند دموكراتها نيز دو چريكي خود را از روستاهاي جنوبي زنجان تا همدان، خدابنده و ميانه آغاز كر

ي را ا دههاي تسلط خويش تالش گستر براي مقابله با آنان و نيز تحكيم موقعيت نظامي و پايه
شد كه قانون آن   تشكيل قشون ملي اولين گام آنان محسوب مي،شروع كرده بودند و براي اين امر
ي از افسران فراري ارتش ايران در ا  كه عده، در اين قشون ملي.نيز در تبريز به تصويب رسيده بود

ي نيز معلول گرديد  اجبارةيان و اعضاي مسلح فرقه، نظام وظيفيبر فدا   عالوه، داشتندمشاركتآن 
و تعدادي از جوانان آن روز به خدمت سربازي اعزام شدند كه البته خدمت سربازي آنان با 

  .فروپاشي فرقه بيش از چند ماه طول نكشيد
يان و مهاجران يا اشخاصي كه به داليل خاصي به ييان را بيشتر افراد داوطلب از روستايفدا  

 مناسب و يكنواخت ةند و در ابتدا لباس و درجه و اسلحداد اين فرقه گرايش داشتند تشكيل مي
يان ملزم و يماه طول كشيد كه تشكيالت نظامي آنان سر و ساماني بگيرد و اين فدا  و چندداشتندن

 در قراء و روستاهاي جنوبي با گروههاي مقاومت در ،بر حفظ امنيت منطقه  موظف بودند كه عالوه
هاي فدايي در خيابانهاي شهر پس از  ارها شاهد بودند كه دستهجنگ و گريز باشند و مردم زنجان ب

 دستگيري ةشدند و هر از چندگاهي نيز شايع  عازم جبهه مي، سركردگان فرقهةيك رژه و بدرق
از . ها ها و شايعه  و بعد هم تكرار همان حملهكرد محمود ذوالفقاري در شهر، مردم را مشغول مي

  : خاطر دارم كه نقل آن خالي از لطف نيست  بهيان اين فرازهايسرود حماسي فدا
 زـــق بيــدا قربانيـن يولونــوط    زـــريميـــا، رهبـياشاريق ياش

  اـانـق قــديـدشمن يوردوق باس    اــدانا مرد مردانــق ميــگيردي
  سالم آناميز، آذربايجانا آذربايجانا    هر داغدا، داشدا، ظفرله يازديق
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  قشون ملي

ر سطور پيش خوانديم تشكيل قشون خلق آذربايجان براي دفاع از حكومت ملي طوري كه د نهما
 دموكرات آذربايجان بود كه حكومت ملي، در اجراي تصميم مجلس ملي به اين ةاز نخستين فرق
و بديهي است . دادند  اصلي اين قشون ملي را افسران ارتش ايران تشكيل ميةهست. كار اقدام كرد

يه ي رضاچهار تبريز و لشكر سهكه پس از تسليم لشكر  ييت بود از سالحها اسلحه آنان عبارةعمد
 نشان داد كه آنها ١٣٢٥دست آورده بودند و جنگ و گريز آذرماه  هو ساير پادگانهاي شهرستانها ب

 چرا كه روسها ؛اند پوش و هواپيما بوده زن، تانك زرهرفاقد سالحهاي سنگيني چون توپهاي دو
 و در مقاومت كردندهاي سنگين خود را از آذربايجان خارج   اسلحه١٣٢٥ماه چند روز قبل از آذر

  .  چنين مهمات جنگي مشاهده نشدةاندك دموكراتها در ميان
بر افراد  لباس و درجه و تنظيمات قشوني نيز تشابه كاملي با ارتش شوروي داشت و عالوه  

خدمت سربازي در اين قشون بودند داوطلب استخدام در اين قشون سربازان وظيفه نيز مجبور به 
يه اعزام شدند و با نام يروز به پادگانهاي تبريز و رضا و به ياد داريم كه تعدادي از جوانان ديپلم آن

 كوله به پشت و كاله در مشت به زنجان ،قزلباش مشغول بودند تا آن روزي كه با فروپاشي فرقه
  .برگشتند

  
  امنيت شهر

تمام تام داشتند شايد براساس همين برنامه بود كه در همان ماه اول دموكراتها به اقليت شهر اه
  ٢٤. دار سپردندةدار را در سبزه ميدان به چوب تسلط خود دو نفر از زندانيان سابقه

چنين شدت عمل و چشم زخم گرفتني موجبي بود كه خاطيان، قاچاقچيان، محتكران و   
 يك سال، قحطي و تنگي و گراني، كه معلول فروشان حساب كار به دستشان باشد و در آن گران

  .بالفاصلة هر نظام شهري است، مشاهده نشود
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  فعاليتهاي فرهنگي

هاي فرقه با فعاليت گستردة فرهنگي   هدفهاي انقالبي و سعي در آرماني كردن برنامهةتبليغات و ارائ
متر استفاده نمايند و زبان معلمان و دبيران موظف بودند كه از كتابهاي فارسي ك. فرقه آغاز شده بود

ها جايگزين كنند، راديو تبريز، تشكيالت نظامي و فرهنگي، ميتينگها،  تركي را در همة زمينه
  .تظاهرات و سخنرانيها امري اجباري بود

شد و تا آخرين روزهاي   در تبريز و در تمام آذربايجان و زنجان منتشر ميآذربايجان ةروزنام  
 زنجان، چاپخانة ةتر در تنها چاپخان  در قطع كوچكآذرروزنامة . دامه يافتحيات فرقه، انتشار آن ا

چيان بود كه   اكبر شيشه  مطبوعاتي حاج عليةسسؤمدير چاپخانه و اين م. رسيد توانا، به چاپ مي
، جوان پراحساس آذرعهده داشت و مدير و سردبير  كلية امور طبع و نشر دواير دولتي و ملي را به

 دموكرات، ةسعيد وزيري پس از ماجراي فرق. ال آن روز منوچهر سعيد وزيري بودندو پرشور و ح
اي وي  فعاليتهاي مطبوعاتي خود را ادامه داد و بينش سياسي و توانايي قلمي و پشتكار حرفه

 را اطالعات هفتگي ة مطبوعاتي جلوة خاصي پيدا كند و سالها سردبيري مجلةموجب شد در جامع
  ٢٥.دار باشد عهده

  
  )فرهنگسرا(مدنيت ايوي 

دموكراتها براي تحكيم موقعيت مباني حزبي و تغيير ديدگاههاي مردم زنجان نسبت به فرقه، 
تشكيل خانة مديريت كه درواقع مركز . دادند هاي فرهنگي انجام مي اي را در زمينه تالشهاي گسترده

 ةبود در خان... شي تجمع هنرمندان، صاحبان ذوق و اصحاب شعر و موسيقي و تئاتر و نقا
مسكوني محمد ذوالفقاري، عظام السلطنه، واقع در خيابان طالقاني از آن جمله بود كه در آن، چند 
گروه از جوانان مستعد بدون گرايشهاي حزبي تنها براي شكوفايي استعدادهاي نهفته خود در آن 

كارآمدترين »  موسيقيكلوپ«و » كلوپ تئاتر و نمايش«، »شاعران مجلسي«گروه فعاليت داشتند 
  ٢٦.دادند فعاليتها را ادامه مي

السلطنه دارايي توانسته بود قريب سي نفر از  شاعر مجلسي، با سرپرستي مرحوم برهان  
شعراي زنجان را در آن مدت حاضر كند و به نقد و بررسي اشعار آنان و نيز تشويق و تجليل از 
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 موسيقي، در همان مدت اندك توانست چند كلوپ تئاتر و. خود شاعران چند ماهي ادامه دهد
نمايشنامه همراه با كنسرتهاي محلي و آذربايجاني در زنجان و ميانه به اجرا درآورد و آخرين برنامة 
نمايش و كنسرت اين گروه مقارن حمالت ارتش به ميانه و قيام مردم تبريز عليه دموكراتها بود كه 

سافرخانه خزيدند و پيش از آنكه نواي ساز و طرب آنان دست، به گوشة م هنرمندان ساز و تنبك به
هاي توپ و تانك در  هاي سالنها به گوش مردم تبريز برسد صداي گلوله از راديو تبريز و صحنه

  ٢٧.قلل كوههاي قافالنكوه پيچيده بود

  
  سوري اعدام شب چهارشنبه

كنان شهرمان بود كه اكثريت  اعدام چهار تن از سا١٣٢٤انگيز و تامل برانگيز سال  از وقايع اسف
اكبر توفيقي، ادوارد  حاج علي: مردم شهر زنجان را متأثر كرد و اين چهار تن عبارت بودند از

اعدام آنان در آخرين . قلي شاهرخي آتوري، حسينعلي نامي، كدخداي روستاي چير و مهدي
اگرچه در سال  و هنگام غروب و در محوطة كارخانة كبريت انجام گرفت ١٣٢٤ سال ةشنب سه

دست دموكراتها اعدام شدند با توجه به اينكه چهار   نيز چهار تن از چريكهاي ذوالفقاري به١٣٢٥
پسندي ارائه نشد  نفر اول، مبارزة مسلحانه با دموكراتها نداشتند و فراري نبودند و حكم محكمه

  .اعدام آنان سالها به بحث و اظهارنظرهاي گوناگون انجاميد
بر همتي كه  اكبر توفيقي، كه ازجمله بازگشتگان آن سوي ارس بود، عالوه ليمرحوم حاج ع  

» خانه سالخ«و » شويخانه رخت«به تأسيس مدرسة توفيق داشت سالياني در سمت شهردار زنجان 
سزا  را بنا كرد و در همان سمت در تأمين بهداشت و آبادي و بازسازي معابر گذرگاهها كوششي به

زة دموكراتها در اعدام وي نظريات ضد و نقيضي وجود دارد كه در اين مقال در انگي. داشته است
  .جاي بحث آن نيست

كردة شهر بود از مردم رضاييه كه پس از فراغت از  ادوارد آتوري تنها دندانپزشك تحصيل  
 از همكاران و -به روايت مرحوم امير اصالني تحصيل در زنجان سكونت اختيار كرده بود و بنا

 ة ادوارد اهل سياست و گرايشهاي عقيدتي نبود و تنها جرم وي روابط نزديك و دوستان-ويياران 
 .بودند شد كه دموكراتها به او انگ جاسوسي زده  او با خاندان ذوالفقاري محسوب مي
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قلي شاهرخي و حسينعلي كدخداي چير كه اولي داديار دادگستري و دومي از  مهدي  
  ٢٨.اتهامشان همانند اتهام ادوارد بوده استاند  رعيتهاي ذوالفقاري بوده

  
  جنگهاي محلي

 دموكرات در زنجان بدون اشاره به جنگهاي چريكي در اين منطقه، دور ةپايان بردن ماجراي فرق به 
نگاري است و حتي چشمگيرترين فراز قابل انتقاد به حق منتقدان خواهد بود، كه نه  از روش وقايع

از سوي ديگر، مگر نه اينكه مبارزان هر دو جناح . ن پيامدهاي پر هياهواي خرد بود و نه بدو حادثه
. بينيم ايم و مي اند و جاي پايشان را در حوادث اجتماعي و سياسي شهرمان ديده اكثر زنجاني بوده

پيش از آنكه به اين ماجرا بپردازم ناچار نكاتي را براي خوانندگان عزيز جوياي حال و هواي آن 
گردانم، اول اينكه در اين قسمت، از دو گروه متخاصم شناخته شده در شهرمان روزگار روشن 

يا تبعيت از يك ايدئولوژي ديكته ... گويم كه گروه اول به انگيزة سياسي و اجتماعي و  سخن مي
كن كردن بساط فئوداليسم، تكوين و ايجاد  شده از قدرتهاي داخلي و خارجي و با هدف ريشه

در ... بخش براي رنجبران، دهقانان، كشاورزان، كارگران و  ب و نعم سعادتدنيايي با همة مواه
.  دموكرات درآمده بودند و مسلح و مصمم پا در ميدان نبرد نهادندةكسوت فدايي و عضو فرق

جناح مقابل آن، به انگيزة ديگر و درست در جهت عكس هدفهاي آن گروه، مثالً براي استيال و 
فته، كسب وجاهت ملي، اجراي دستورهاي سردمداران مراكز نگران از مالكيت و قدرت از دست ر

ها  ها و درون زاغه دست دادن اقتدار و اعتبار و اوامر قدرتمندان متزلزل، در قلل كوهها و عمق دره
اند كه داوري در  برم كه يا سر بر خاكدان تيره كشيده سنگر گرفتند و من ناگزير از اشخاصي نام مي

اند و  ها را چشيده اند و طعم تلخ تجربه آفرين است يا زنده شان با دادار جهاناعمال و مقاصد
ام را به اغراض قلبي و وساوس شيطاني تعبير ننمايند كه  چشند و اميد به خدا كه لغزشهاي خامه مي

نيز براي اينكه خداي ناكرده منتسب و . نگاران بديهي و عطا از جوانمردان مسلم خطا از جريده
دانم كه از سعة صدر  جا مي  به گروهي و متهم به داشتن عناد و تنفر به گروه ديگري نشوم بهدلبسته

  :و تراوش قلمي ابوالفضل بيهقي اين مورخ راستين مدد گيرم
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كنم و از اين قوم، كه من سخن خواهم راند، يك دو تن  امروز كه من اين قصه آغاز مي  
 زوزني، چند سال است كه گذشته شده است و به پاسخ اي افتاده، خواجه بوسهل اند در گوشه زنده

به هيچ حال، چه عمر . آنكه از وي رفت گرفتار و ما را با آن كار نيست، هرچند مرا از وي بد آيد
كنم، سخني نرانم كه آن به  وپنج آمده و بر اثر وي ببايد رفت و در تاريخي كه مي من به شصت
بلكه آن گويم كه تا . شرم بايد اين پير را: تصنيف گويندي كشد و خوانندگان اين يدتعصبي و تز

  ٢٩.خوانندگان با من اندرين موافقت كنند و طعني نزنند
تر  اما صريح» حد همين است سخن داني و گويايي را«اي نتوان افزود كه  بر سخن استاد كلمه  

و ) دار باشي اسلحه(دلي خان بيگ خان افشار و يداهللا بگويم وقتي از برادران ذوالفقاري و محمدحسن
، كه گروههاي مقاومت را متشكل ساختند و البته آنچه داشتند باختند و روزي هم فرا رسيد كه ...
ام و  اي چيده  آنان لقمهةخورم كه نه از خوان گسترده يا ناگسترد برم قسم مي محابا تاختند، نام مي بي

عاشق صادق در آستين باشد و زماني هم كه ام كه گواه  نه از كيسة درهم و دينارشان پشيزي ديده
ام و  رانم نه به روزگار حكومت مليشان گزندي ديده وري سخن مي از غالم يحيي دانشيان و پيشه
  :ام پس به قول صائب اي چشيده نه از جام رنگين آنان جرعه

  دارم      كه ذكر خير احباب است اورادي كه من   كفر است در شرح محبت تهمت و بهتان به من
» سلطان محمودخان« كه آن سالها به ٣٠ ذوالفقاريةمحمود ذوالفقاري فرزند سردار اسعدالدول  

 درست در ساعاتي كه دموكراتها به دواير دولتي ١٣٢٤شهرت داشت عصر روز چهارم آذرماه 
ة يورش بردند و سازمانهاي نظامي و اداري را قبضه كردند با تني چند از ياران نزديك خود از جاد
همايون خود را به روستاي سهرين رساند و روايتي هست كه چند نفر از سربازان روسي در 
تعقيب وي بودند و موفق به دستگيري وي نشدند و فرداي آن شب محمودخان خود را به 

  ٣١.روستاي جنوبي شهر رساند
، يهاي بعد، تشكل چريكي ذوالفقاري با پيوستن خانهاي ديگر، خانبابان اورياد هفته  
 علي يارخان سعيدي و تعدادي از رعايا و افراد وابسته به ،خان اوريادي اهللا  فتح،بيگ اوريادي عزت

آن خانواده و نيز گروهي از جوانان شهر آن روز منسجم شد و روستاهاي جنوب زنجان به شرحي 
به پانصد نفر تعداد افراد ذوالفقاري را قريب . كه خواهد آمد پايگاه و سنگر جنگ و گريز آنان بود
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از طرف . اند و راويان آن جنگ و گريزها اند كه خوشبختانه اكثريت اين جوانان آن روز زنده نوشته
همان سپهبد بختيار بعدي، دژخيم (دولت مركزي ستاد ارتش، سرلشگر ارفع، سروان بختيار 

وان يكم ، ستوان يكم سالمي، ستوان دوم اردالن، ستوان يكم مهندس اشرفي، ست)معروف ساواك
در بعضي از منابع . طباطبايي وكيلي مامور تعليمات و همكاريهاي لجستيكي اين گروه بودند

اشارتي داريم كه حتي قبل از تسلط دموكراتها بر زنجان و آذربايجان، دولت مركزي به تسليح 
يند خانهاي محلي و افرادي اقدام كرده بود كه بتوانند در برابر تحركات حزب توده فعاليت نما

در شمال نيز خوانين «: خوانيم مي) ٢٥٢ص  (گذشته چراغ راه آينده استازجمله در كتاب 
از طرف دولت مسلح شده ) دارايي(ذوالفقاري، افشار، بيگدلي، اوصانلو، جهانشاهلو، محمدلو، قجر 

  ٣٢.»بودند

  
  هاي جنگي مناطق و جبهه

توانند وقايع بيرون شهر آن سال  اند و مي دهاز تقريرات و اظهارات آن عده از افراد ذوالفقاري كه زن
آيد كه افراد وابسته به اين گروه بيشتر از  را براي محققان و پژوهشگران روشن نمايند چنين بر مي

 بيت گنه به حمله - گوجه قيه-)كندي خاتون(كندي   خات- سعيدآباد- شهرك-روستاهاي قلتوق
 - تله گرد- ايج-آباد بيشتر اوقات در روستاهاي زرينكه فداييان  كردند، در حالي و گريز اقدام مي

اوزان به عمليات جنگي و سنگربندي و حمله مشغول بودند و در بيشتر عمليات تهاجمي و دفاع، 
  .عهده داشت فرماندهي فداييان را به) ژنرال(غالم يحيي دانشيان 

ا كه افراد شد چر هاي جنگي به همين محدوده منتهي نمي بديهي است مناطق و حوزه  
خان افشار در نواحي  خان يميني تا نواحي تكاب و بيجار و چريكهاي محمدحسن اهللا هدايت
رود و  با افرادش در قسمتهاي مختلف زنجان) خان يداهللا(دار باشي   قيدار و نيز اسلحه-كرسف

  .قيدار با فداييان در نبرد بودند
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  ساير گروههاي چريكي

خان  فرزند اسماعيل(اهللا يميني  نفر در آرپا دره به سرپرستي هدايت ١٥٠ افراد يميني در حدود -١
  ).سرهنگ و نوادة مرحوم يمين نظام از خوانين همدان و ساكن خرقان

  .دار باشي  نفر از خانهاي قيدار معروف به اسلحه١٢٠خان بيگدلي قريب به   افراد يداهللا-٢
در ضمن سرهنگ .  جنوب چهار اويماق افراد افشار و كاظمي و كورانلو در منطقة تكاب و-٣

عهده داشت و  بايندر فرماندة تيپ كرمانشاه وظيفة هدايت عمليات در منطقة گروس و تكاب را به
 ةدو نكت. رساني براي مبارزان بين همدان و خمسه بود سرهنگ افشار طوس مأمور هدايت و كمك

خوانندگان عزيز ملزم هستم؛ جالب در اين جنگهاي چريكي وجود دارد كه به روشن كردن ذهن 
توانست دموكراتها را مورد حمله  صورت آشكار نمي نخست آنكه ستاد ارتش و دولت مركزي به

جانبة آنان از قيام آذربايجان مسلم شده  قرار دهد چرا كه با وجود سربازان روسي و حمايت همه
اهد شد كه در آن سال بود كه حمالت ارتش مواجه با درگيريهاي دو ارتش مهمان و ميزبان خو

المللي و شايد وسيله و انگيزة بيشتري براي مداخالت نظامي سربازان روسي  موجب تشنجات بين
آيد و  شد، نكتة دوم اينكه شايعه شد كه يك بار سرگرد بختيار مشهور به اسارت فداييان در مي مي

ان در جنگ خاتون كندي دهد و يك بار نيز غالم يحيي دانشي به خدعه و نيرنگ خود را نجات مي
  .نمايد نشيني مي شود و ناچار عقب  زخمي مي١٣٢٤ بهمن ماه ٢٨
خان نوة  ، محمدحسن»و آن حديثي است ديگر«خان امير افشار، به قول بيهقي   محمدحسن-٤

ترين فئودال خمسه در دورة قاجاريه و اوايل  ترين و پرقدرت خان افشار بزرگ دختري امير جهانشاه
ويژه نقش او در انقالب مشروطيت  خان به شرح زندگي پرماجراي جهانشاه. ان بودحكومت رضاخ

و كيفيت برخورد مشاراليه با مسئلة گرفتاري و تبعيد مرحوم حجت االسالم آخوند مالقربانعلي 
باره منتشر شده اكثراً  تاكنون آثاري كه دراين. زنجاني نيازمند پژوهشي گسترده و منصفانه است

پژوهشگران است و اين ادي ندارد و اين نياز مستلزم فرصتي مناسب و همتي درخور مقبوليت اسن
كه ما را با آن كار ، نه از آن جهت است كه شخصيت و منش فردي وي مورد تفحص قرار گيرد

 بل از آن منظر كه بنابر اقوال متواتر و اسناد مطمئن وي و خاندانش خواه و ناخواه نقشي در ،نيست
رسد   باالخره روزي هم فرا مي.اند  جاي پايي در سرنوشت اين منطقه زماني داشتهتاريخ خمسه و
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بيند كه رضاشاه با حبس و قتل و قلع و قمع فئودالهاي بزرگ به سراغ وي نيز  خان مي كه جهانشاه
قربان اگر اجازه اولسا گيدم كرباليه و نايب : گويد رود و مي خواهد رفت پس به دربار رضاخان مي

بنابه روايت آقاي پرويز جهانشاهي از . شود رد و در همانجا هم به خاك سپرده مياو: ره اوالميالزا
 در نخستين ماههاي ،اند و راوي اين خاطرات  كه الحمداهللا زنده،منتسبان نزديك اين خاندان

گيرد   سالح و تعليمات الزم را مي،خان از طرف ستاد ارتش تحركات فرقه در خمسه محمدحسن
 خمسه مسلحانه ةخواهد كه در برابر قيام دموكراتها از منطق  از وي مي محمدرضا شاه كتباًو حتي

 »هاي سلطنت ايران همواره بر دوش خاندان تو بوده است يكي از پايه«: كند اقدام نمايد و تاكيد مي
ن زند و در اي و وي نيز به دستور ستاد ارتش نخست با دموكراتها دم از مصادقت و مصالحت مي

 تا روزي كه دستور صريح شود ه نيز نصيبش ميحآميز تعدادي اسل انقياد و همزيستي مسالمت
پيوندند و جنگ و  گردد و وي و افرادش به ساير گروههاي مقاومت مي حمله و مقابله صادر مي

يابد و تعداد افراد مسلح وي را  مي قيدار و گرماب تا بيجار و همدان ادامه ،گريز از كرسف
سات امكانات جنگي و ومين سورأ اين نكته است كه در تاست آنچه محرز .اند  نفر نوشتهچهارصد

ها توان مالي  آذوقه و كمكهاي مادي براي ساير گروهها و بخصوص گروه ذوالفقاري
 نكته است كه بيشتر امالك و اينتاثير نبوده است و اين امر بيشتر معلول  خان بي محمدحسن

خان    وي در اين نواحي بوده است و به اصطالح تيول و رعيتمستغالت و زمينهاي ملكي
  . شد محسوب مي

فقاري مدال و درجه گرفت لخان افشار هم بعد از سقوط زنجان مانند برادران ذوا محمدحسن  
نشينان تهران شركت كرد  هاي پيروزي در پيشگاه كاخ و مسلسل به دوش و فشنگ به كمر در رژه

ازگشت تا روزي كه طرح فرمايشي شيطان بزرگ در زير لواي تقسيم و به كرسف و امالك خود ب
همه قدرت و سطوت جز  اراضي با تردستي ارسنجاني در ايران پياده شد و آن روزي بود كه از آن

روزي بود كه  شد و آن در يادها و يادبودها و يادداشت و عكسهاي خانوادگي آثاري مشاهده نمي
  اند؟ هاي سلطنت را به چه روزي انداخته بينيد كه پايه كرد كه مي ن ميبيا رتحسبه اطرافيان خود با 
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   دموكرات زنجانةسرانجام ماجراي فرق

   سقوط زنجان و آذربايجان-المللي دوم پايان جنگ بين

  1946 دسامبر -1325آذرماه 

مواضع كه دموكراتها همچنان بر تحكيم  پايان رسيد در حالي  با وقايعي كه بيان شد به١٣٢٤سال 
كوشيدند و در چند جبهه با چريكها و خانهاي مسلح در نبرد  سياسي و نظامي و اجتماعي خود مي

ور بود و دولت ايران  فريقا شعلهآ و آسيا ،بودند و آتش جنگ ويرانگر جهاني در اكثر نقاط اروپا
 گذرا به نگاهي. كرد  آذربايجان در انتظار حوادث و وقايع آينده روزشماري ميةلئبراي حل مس

 به اختصار، خوانندگان عزيز را براي درك حال و هواي زنجان و آذربايجان ،اوضاع سياسي كشور
  . ياري خواهد نمود

پايان يافت و با انتشار ) ١٩٤٥هشتم مه  (١٣٢٤الملل دوم هجدهم اردبيهشت ماه   جنگ بين-١
داتهاي روسي را در خبر پايان جنگ و شكست قطعي آلمان مردم زنجان رقص و پايكوبي ساال

خيابانها و ميدانهاي شهر مشاهده كردند و البته اين رقص و پايكوبي هم چندان ناموجه نبود، 
دري و قرباني دادن و ويراني  هبرهمه تحمل متاعب و د چشيدن طعم شيرين پيروزي پس از آن

رقصي چنين «نمود كه چهار سال  كشورشان و اميد ديدار يار و ديار چنين رقصي را ايجاب مي
  .»ميانه ميدانشان آرزو بود

مقدر شده بود ) ١٣٢٠ مطابق بهمن م١٩٤٢ ة ژانوي٢٩( متفقين در تهران ةجانب  طبق پيمان سه-٢
 با اينكه چهارماه ١٣٢٥در .  ماه پس از پايان جنگ خاك ايران را ترك نمايندششمتفقين حداكثر 

  .ري نبودگذشت از خروج سربازان روسي خب نيز از موعد مقرر مي
شده  ال ايران كه در دولت ساعد با طرح دكتر محمد مصدق سقطم آرزوي دستيابي به نفت ش-٣

 خلجان بود و روسها كه از يك دست ةنشينان كرملين ماي بود همچنان در دل مردان شوروي و كاخ
له  سرنوشت آذربايجان دموكرات و كردستان كوم،آن موهبت را از دست داده بودند به دست ديگر

  .را محكم گرفته بودند
هاي توپهاي روسها در  سوي زنجان بردارد كه لوله هتوانست قدمي ب  ارتش كماكان نمي-٤

پادگانهاي شهرها رو به آسمان بود و هفتاد هزار سرباز روسي در سراسر غرب و شمال مستقر 
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 و .»ه چنگت نزندبركه آهسته برو آهسته بيا كه گ«بودند و گوش به فرمان مسكو از قديم هم گفتند 
حزب توده هم در تهران كه از اول هم نظر موافقي به قيام آذربايجان نداشت روش خود را هر 

  . كرد لحظه به اقتضاي تحوالت سياسي كشور تنظيم مي
 آذربايجان اقدامي منتج دربارةكه نتوانسته بود ) الملك حكيم( دولت حكيمي ١٣٢٤ در بهمن ماه -٥

كار   كهنهةپيش اين سياست) السلطنه قوام(ه دهد مجبور به استعفا شد و احمد قوام  مثبت ارائةبه نتيج
  .وزيري تكيه زد  غريب بر مسند نخستةوري اعجوب و به قول پيشه

                         
  

  وري   پيشه- استالين-قوام

يد كه رفيق تي عازم مسكو شد و توجه دارئبا هي) ١٣٢٤آخر بهمن ماه (قوام در اولين فرصت 
 خروج ارتش سرخ از ايران امتياز نفت شمال را از ةاستالين هم در انتظارش بود تا در قبال وعد

شد كه دست عنايت شوروي را از سر  ايران بگيرد و حيثيت و دوام حكومت هم در آن خالصه مي
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اك ايران، شد مگر با خروج سپاهيان شوروي از خ  دموكرات كوتاه نمايد و آن نيز ميسر نميةفرق
هاي   مالقات كردند و تذكاريه، شوروية وزير امور خارج،ت ايراني با استالين و مولوتفئقوام و هي

دولت شوروي «: متعددي رد و بدل شد ولي وقتي قوام به تهران بازگشت صريحاً اعالم كرد
توانستم   ايران از قواي شوروي بپذيرد و من نيز نميةخواست تقاضاي موكد مرا براي تخلي نمي

بعضي از تقاضاهاي دولت شوروي را بپذيرم و چون قشون شوروي ايران را تخليه نكرد و 
ت نمايندگي ايران نتوانست در مسكو از مذاكرات خود ئخواست لذا هي آذربايجان خودمختاري مي

  ٣٣.»نتيجه بگيرد
لل متحد براي  به دبير كل سازمان م، سفير كبير ايران در واشنگتن، توسل عالء،با اين حال  

پوش از  مريكا براي بيرون راندن اين رقيب چكمهآ فشار دولتين انگليس و، خروج روسها از ايران
 كه جنگ ،اروپا به پرواز درآوردن كبوتر سرخ از طرف شورويها در آسيا و،  كشورمانةصحن

انعطاف بيشتري كه در برابر ايران  نشينان كرملين را وادار كرد كاخ، آخرين رمقشان را گرفته بود
 پس از بازگشت سفير ، درنتيجه.چه باك دشودر اين انعطاف اگر آذربايجان هم فدا  نشان دهند و

اين  و  به امضا رسيد١٣٢٥ فروردين پانزدهم دولتين در ةبه تهران موافقتنام) ساد چيكوف(شوروي 
 دموكرات ةكه نخستين اعالم خطر براي فرق شد اولين گام پيروزي دولت قوام محسوب مي

كه ارتش سرخ از فروردين ماه  اين موافقتنامه قيد شده بود در آمد حساب مي آذربايجان نيز به
قرارداد ايجاد شركت مختلط نفت  و نمايد نيم خاك ايران را ترك مي  ظرف مدت يك ماه و١٣٢٥
چون راجع به آذربايجان  شوروي تا هفت ماه ديگر تقديم مجلس پانزدهم خواهد شد و ايران و

با روح  طبق قوانين موجود و آميزي براي اجراي اصالحات بر ترتيب مسالمت امر داخلي است
  ٣٤.اهالي آذربايجان داده خواهد شد خيرخواهي نسبت به اهالي آذربايجان بين دولت و

 ةسرنوشت فرق  تكليف و١٣٢٥با امضاي اين موافقتنامه درواقع در همان فروردين ماه   
كند كه موضوع آذربايجان  مي  را امضااي وقتي سفير شوروي زير موافقتنامه دموكرات روشن بود
روسها با گرفتن  و» وري برو برو كه مرا با تو آشنايي نيست يولداش پيشه«امر داخلي است يعني 

بازي قوام   سرنوشت آذربايجان را به شعبده، سر خرمن از قوام براي دريافت امتياز نفتةوعد
تي ئ هم با هيوري پيشه و نمايد كه به تهران بيايد وري دعوت مي م هم از پيشهقوا و سپرده بودند
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ت نمايندگي آذربايجان با ئمذاكرات هي و شود  وارد تهران مي١٣٢٥هشتم ارديبهشت  روز
 از تهران به يسيونيكه كمشود  مقرر مي رسد و به نتيجه نمي  روزپانزدهنمايندگان دولت پس از 

 خرداد نمايندگان دولت مركزي با استقبال رسمي ٢١روز   را ادامه دهد ومذاكرات  ورودتبريز 
يابد   خرداد ادامه مي٢٣وري تا تاريخ  مذاكرات با حضور پيشه و دشو تبريز مي  دموكرات واردةفرق

 معاون ، مظفر فيروزي ماده به امضاپانزده دموكرات در ة دولت مركزي و فرقةو موافقتنام
  .شود ميري از راديو تبريز منتشر و  و پيشه،وزير نخست
ها و مشايعتها  سيون بازيها و ديد و بازديدها و بدرقهيغرض اصلي اشارتي مختصر به اين كم  

 ةانگيز سقوط ايران يا فروپاشي تشكيالت فرق ماجراي بحثنهادن كه به اجمال بازگو شد فراروي 
 البته براي خوانندگان ؛شد اخته ميدموكرات ايران بود كه اگر بدون ذكر اين مقدمات به آن پرد

 مقاله از طرفي مگر نه اينكه هدف نخستين از نگارش اين .رفت اي از ابهام فرو مي جوان در هاله
 ما به اين ديار ةويژه با تعلق خاطري كه هم هنظري و تعمقي در سرگذشت شهرمان بوده است؟ ب

  .پرنگار داريم
  گويد سخن ر كه شيدايي شود بسيار ميه  گويد سخن دل مدام از خط و خال يار مي

ايالت «نمايد   صريحاً اعالم ميده ة در تبريز در ماد١٣٢٥در خرداد ) كذايي(طبق موافقتنامه   
نگ خطر را زاي نه تنها   انتشار چنين اعالميه» خواهد بودچهار و سهآذربايجان عبارت از استانهاي 

 اول زنگها براي ةكه مشخص شده بود كه در وهل زنجان به صدا در آورد بلةبراي گردانندگان فرق
 زنجاني كه .هاي زنجان را به كرامت قوام سپردند»يولداش« ة و رفقاي فرق»آيد كه به صدا در مي

هايي  يان خود را فداي اين آزادي كرده خانوادهيآزادي گرفته تعدادي از فدا، قبل از تبريز قيام كرده
رفتند و تفرقه و نفاق و تشتتي كه در اين يكسال بر محيط هر انگيزه عضويت فرقه را پذيبه كه 

كه در اين موافقتنامه نبايد بر آن  ارزش بوده است اجتماعي سايه افكنده آيا اين مسائل آنچنان بي
  تكيه كرد؟ 
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  ثمر  تالشهاي بي

سران .  در زنجان شد،حد دموكراتها  تبريز موجب خشم و هيجان بيةخبر امضاي موافقتنام
 خرداد ماه ٢٦تب اعتراض خود را به تبريز و تهران اعالم داشتند و در ارات زنجان ابتدا مردموك
م با خشم و أميتينگي تشكيل دادند و با شور و حرارتي تو) پهلوي آن روز(اه امام ر در چهار١٣٢٥

 خصايص ملي يعني ةواليت خمسه از حيث كلي«: اي صادر كردند و اعالم داشتند تنفر اعالميه
كنيم  مي آداب و رسوم جزء الينفك آذربايجان است و ما به تمام مردم ايران و جهان اعالم -انزب

وري در   پيشه»... خونمان را نثار خواهيم كرد و ةكه در راه دفاع از خصايص ملي خود آخرين قطر
 نيست  ما بين زنجان و تبريز هيچ فرقي قائلةفرق «:كند جواب اين اعالميه طي تلگرافي اعالم مي

 بگذار كساني كه با سوء استفاده از اين موافقتنامه آرزوي بازگشت به زنجان را دارند بدانند كه ...)(
وري البته مسكني بيش نبود چرا كه وي   تلگرام پيشه.»آنها اين آرزوي خود را به گور خواهند برد

حق جزء  هه بزنجان و خمس«: هاي خود در تبريز در همان هنگام اعالم داشت طي سخنراني
 معلوم . هنگام شروع نهضت آذربايجان مردم آن سامان بدون دخالت ما قيام كردند.آذربايجان است

خاطر  ورزند لكن به نيست كه چرا نمايندگان دولت در جدا شدن خمسه از آذربايجان اصرار مي
  ٣٥.»را پذيرفتيم تر موقتاً هم باشد آن تر و بزرگ كارهاي عمومي

منتشر منجر شد مذاكرات نمايندگان تهران و تبريز كه به امضاي آن موافقتنامه البته جزئيات   
درستي دريافته بود  ه دموكرات بة كه فرقشود وري مسجل مي هاي پيشه گويي ضنشد اما از اين تناق
 بحران و شكست مذاكرات در آغاز جنگ بين تهران و تبريز حفظ موقعيت ةكه در صورت ادام
با آن حدود جغرافيايي خمسه و گستردگي مرزي از گيالن تا همدان و دموكراتهاي زنجان 

كردستان و از قزوين تا قافالنكوه و خلخال با تنها نيروي نظامي تعليم ديده كه تعداد آنها حتي به 
  .نداشت ممكن نيسترسد و اين نيرو هم تانك و هواپيما   نفر هم نميهزار
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  كنفرانس تهران و سرنوشت زنجان 

 در كنفرانس تبريز چند مورد اصلي ازجمله تكليف امور نظامي و قشون ١٣٢٥ مهرماه ٢٨ تا مرداد
ملي الينحل مانده بود و قرار بر اين بود كه نمايندگان دموكراتها در تهران با دولت مركزي اين 

  :زد  دموكراتهاي زنجان هم چشم اميدشان سوسو مي.موارد را فيصله دهند
  كه به همت عزيزان برسم به نيكنامي    و هنوز اميدوارمام خراب و بد نام  شده

 و ساير مقامات مسئول و ، رئيس ستاد ارتش،آرا ولي در مذاكرات تهران كه با حضور سرلشگر رزم
  . دموكرات و ساير همراهان تشكيل يافتةصادق پادگان رئيس ستاد فرق

از نظر تقسيمات كشوري جزو بر اينكه واليت خمسه   مبني،آذربايجان با قبول استدالل دولت  
به دولت مركزي تحويل دهد مشروط بر كند و آذربايجان نيست موافقت نمود كه زنجان را تخليه 

سرانجام . اينكه ده روز پس از تحويل زنجان بخشهاي تكاب و سردشت به آذربايجان داده شود
ز قشون ملي و تحويل آن  زنجان و خمسه را اة تخلي٢٠/٨/١٣٢٥انجمن ايالتي آذربايجان در تاريخ 

  .به دولت مركزي تصويب نمودرا 
  آخر به پير ميكده بيت الحرام را؟    ديدي هما كه صوفي و زاهد فروختند

  ...م من از بيگانگان هرگز ننال
تخليه و تحويل زنجان به تصويب انجمن ايالتي آذربايجان كه  ٢٠/٨/١٣٢٥از همان تاريخ   

ام آبان ماه  روز سي«سوي قافالنكوه آغاز كردند و   نظامي خود به آنرسيد دموكراتها به انتقال مراكز
 خود را تحويل دهند سران نظامي و ةيان حاضر در زنجان بايد اسلحي فداةكه آخرين دست

 ابتدا از طرف ،تشكيالت محلي آنها را در محل ستاد گرد آوردند و مراتب را به آنها يادآور شدند
ما را : زدند كه فرياد مي يان در حالييفدا امد اما بعدازظهر همان روزعمل ني يان مخالفتي بهيفدا

ت نظامي تهران را به آتش گرفتند و اعالم نمودند كه ما زنجان را ئ محل سكونت هي،فروختند
تحويل نخواهيم داد و تا آخرين نفس خواهيم جنگيد و در پاسخ پند و اندرز مسئوالن نظامي و 

  :سياسي فرقه گفتند
. شرف و ناموس ندارند) فرستادگان حكومت مركزي(ران سالحهاي ما را نگيريد اينان براد  

بگذاريد از . يديجنايتكارند و به قول خود وفادار نيستند ما را دست بسته تسليم اين آدمكشان ننما
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ان هم ييعاقبت همين فدا. شويم اره آزاد ميبيكه ميريم يا ب در اين راه يا مي. شهر زيبايمان دفاع كنيم
صانلو و جهانشاهلو ونمايند و تنها افراد وابسته به ا  خود را تسليم مية اسلح،به دستور سران فرقه

  ٣٦.شوند مسلحانه از زنجان خارج مي
م با أ توض ماجراي سقوط زنجان و تسليم دموكراتها و وقايعي ضد و نقيةقبل از اينكه بقي  

 گرامي خوانندگانمه دهم ذكر چند نكته براي شادي و پيروزي و ماتم شكست و درماندگي را ادا
 محرمانه عرض كنم در خيليبسيار جالب خواهد بود و باز قبل از اينكه اين حاشيه را بازگو نمايم 

اين يادداشتها يك دهم آنچه بايد گفته شود بيان نگرديده و در آن يك دهم جانب احتياط و 
 و اند شدهي كه وصف يها و خانمانها وادهخاطر حرمت خان به انديشي فروگذار نشده است مال

  :خسران مادي و معنوي را تحمل كردند و هنوز داغهاي تغافل و تغابل بر دل دارند
  زنان خواهد شد  گل نعرهسراپردةتا      كه كشيد از غم هجران بلبلطاولاين ت

  :اما آن چند نكته
ترين عامل اين مقاومت و ترك ديار   اينكه افراد اوصانلو و جهانشاهلو تسليم نشدند قطعاً بزرگ-١

 دار در انتظارشان و يها كه هر دو از سركردگان فرقه بودند و چوبه حس صيانت ذات بوده است
  .رستند  هفته بعد در امان بودند از احكام دادگاه نظامي زنجان نميةاگر از آشوب و حمل

  وآوردبه زنجان را فسران ارتش ت نظامي تهران در شهريورماه تعدادي از ائ اينكه اشاره شد هي-٢
 سكونت داد به سرپرستي سرهنگ ابوالسحقي ، سبزه ميدان قنادي فرد امروز، ايرانة مهمانخاندر
  . تسليم زنجان را از سرهنگ مرتضوي تحويل گرفتة همين سرهنگ بود كه قبال.)ابواسحاقي(
رده بود و طبق طرح و وري كه چند صباحي انقالب روسيه را تجربه ك  اين مير جعفر پيشه-٣

 آذربايجان را ة حادث، رئيس جمهور آذربايجان شوروي،نام باقراف ه ديگر بيهاي ميرجعفر دسيسه
با پنج پادشاه نرد باخته بود اين قوام باخت كه  السلطنه نرد مي وجود آورده بود با احمدخان قوام به
شاه و تازه   محمدرضا-٥ ؛شاه  رضا-٤ ؛شاه  احمد-٣ ؛ محمدعلي شاه-٢ ؛ مظفرالدين شاه-١

  . غريب چه معامله كندةمحمدرضا هم درمانده بود كه با اين اعجوب
  بنياد است چشم بردن بودت عقل بي      اين كهنه حريف اين مهره و با چنين تخته و
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كردند  داتهاي شوروي زنجان را ترك مي شبي كه آخرين ساال١٣٢٥واقع در ارديبهشت ماه   در-٤
 ة خان، آن شب كه در مدنيت ايوي.استها اشاره كردند كه روزهايي در انتظارشان به دموكرات

 شوروي فرمانده مجلس توديعي با حضور ةسران فرق) السلطنه عظام(متصرفي محمد ذوالفقاري 
ها كردند و از حمايت و   دموكراتها سخنراني، در اين جلسه. بودهها برافتاد تشكيل دادند پرده

 ةهمان ناخوانده در مبارزات آنان با امپرياليسم و احقاق حق خلقهاي ستمديدهاي اين م دوستي
 فرمانده -ثر خود را از مفارقت ياران اعالم داشتندأسف و تأآذربايجان تشكرها نمودند و مراتب ت

دارد اما آخرين   مالل خاطر خود را ابراز مي،ارتش شوروي در زنجان پس از استماع اين بيانات
رديق، بوزمان يبيز، آزادليقي و حريتي سيزه ارمغان گت :شدني است  نيز ثبتسفارشهاي وي

 آنجاق بو حريتنن ساخالماقي -رهبريميزين امري له سيزين گويجك يوردوزي ترك ايدريك
 ياشاسين باش رهبريميز - قانان گچمك گرگ- آرادليق حفظ اولماسينا-سيزين همتيزه باغالنموش

  .ربايجانين آزادليقي ياشاسين آذ-يولداش استالين
  به قول مولوي

  ٣٧بعد از آن گفتش سالم الفراق    يك دو پندش داد طوطي از وفاق
  

  سقوط زنجان

 روزي .ايم آخر رسيده) كرت( اكنون به ، كه خيلي هم مختصر نبود،رفتنها با اين مقدمات و حاشيه
آميز  ليم مسالمتبه خاطر داريد كه تس. كه شهر و ديار ما شاهد شورش و هيجاني ديگر بود

 يعني دو روز به پايان يك سال ١٣٢٥ رخ داد و اكنون دوم آذرماه ١٣٢٤شهرمان در چهارم آذرماه 
گفته شد كه شب . تسلط و برگزاري مراسم جشن و سرور دموكراتها مانده كه ورق برگشته بود

ي كه يافتند ا لهيان و سركردگان دموكراتها، با نزديك شدن ارتش با هر وسيي فداةماند قبل باقي
سوي سرنوشت نامعلوم و دردناك خويش رهسپار شدند در  طرف ميانه حركت كردند و به به

سوي مركز  ترين روستاهاي شهر به كه يگانهاي ارتش با قطار و خودروهاي ارتشي از نزديك حالي
مصالحه «ان  آذربايجان آزاد و زنجة با اينكه حمله و عمليات بازگشايي درواز.شهر در حركت بودند

بر آغاز   و دولت و ارتش از صدور اعالميه مبنيند بودكردهها اعالم ن  راديو و روزنامهرا »شده
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د و زنجان از دموكراتها و ورة مردم زنجان از تخلي،عمليات جنگي خودداري كرده بودند با اين حال
 خالصه اقشار ،كارمندانآموزان،  ريان، دانشاجهت نبود كه باز ارتشيان به شهر آگاهي داشتند و بي

  بودند انتظار و لحظه مختلف مردم در سرتاسر خيابانهاي شهر منتظر و نگران حوادث آن روز
روز محل تجمع و تظاهرات و صدور   كه آن،در چهارراه امام. شماري چندان طول نكشيد

ريت راهنمايي و موأي مسلح ميپيش تنها يك فدا يان بود و تا دو روزينمايي فدا ها و قدرت اعالميه
 كه چند صباحي هم در زندان ،زاده وكيل دادگستري  مرحوم حسين فقيه،عهده داشت رانندگي را به
 و كرد سر برده بود بر باالي سكويي مردم را از كم و كيف تحوالت سياسي آگاه مي دموكراتها به

 ترس و صراحت اعالم داشت كه شكست دموكراتها قطعي است و روزهاي ههم او بود كه ب
با چنين اطمينان و آگاهي كه مردم پيدا كردند . پايان رسيده است يان بهيوحشت از بگير و ببند فدا

طرف شركت نفت و خيابان خرمشهر به حركت درآمدند و در  جمعي كثير با هلهله و هيجان به
 همان لحظات نيز خودروهاي ارتشي حامل سربازان و ژاندارمها و تجهيزات جنگي وارد شهر

  .شدند انقالبي ديگر آغاز شده بود

  
آفريني معدودي از افراد  م با شادي و شور و هيجان و نيز شورش و انقالب و غائلهأوقايع تو  

سفانه منجر به أها كه مت ها و غارت و هتك حرمت خانواده ناآگاه مانند تجاوز به اموال و مغازه
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روز زنجان را در چنان   آنةشد چهر يطرفان نيز م گناهان و بي ضرب و شتم و قلع و قمع بي
 سال هيچ نويسنده و ٥٥سفانه هنوز هم پس از أكه مت اي از ابهام و تيرگي فرو برده بود هاله

ي عها اظهارنظر قط  منش و شخصيت بازيگران آن صحنهةصراحت دربار هتواند ب روايتگري نمي
دهد كه  مي خاطر رنجم ةيم اين دغدغام جز حقيقت نگو كردهاين بنده نيز كه خود را ملزم . بنمايد

م كه شومبادا به خطا سخني گويم كه خداي ناكرده منتسب به حب گروهي و بغض گروهي ديگر 
  .تصور تعلق خاطرين نيز از جانب خواننده خطاست

  زهر چه رنگ تعلق پذيرد آزاد است  ه زير چرخ كبودكغالم همت آنم 
و شكست فرقه و بازگشت عوامل دولت مركزي در اينكه مردم زنجان از فرار دموكراتها   

 زنجان را ة تسليم مسخر،احساس مسرت و شادماني كردند جاي ترديد نيست، آنها يك سال قبل
 .چشم ديده بودند  شوروي بهفرماندهان روسي و امر و نهي ربازان سةبه دموكراتها زير برق سرنيز
جو و سرسپردگان بيگانه  تجربه، كينه شي، بي افراد ناةوسيل ه امور شهر بةيك سال به تماشاي ادار
 آذربايجان و زنجان از ايران و الحاق آن به آن سوي مرزها ة تجزيةنشسته بودند و بارها زمزم

روزي دموكراتها از يولداش استالين و   تكريم شبانهوگوش و هوش آنان را آزرده بود تقديس 
 كه نخبگان فرقه در تبريز هواي كرده بودلم رهبر زحمتكشان عالم و معلم بزرگ لنين برايشان مس

و ستدهاي   زنجان و زنجاني نبايد در اين داد.اند ديگر در سر دارند و دل به دل آراي ديگر داده
 ايراني ة بعيد نبود اكثريت جامع،ن ذهنيات مستمرآ براساس .»بنشيند و صبر پيش گيرد«سياسي 

العمل توام با شادي و هيجان  ي فرقه عكسي كذابخصوص زنجانيان از اضمحالل و انحالل دستگاه
 عامل اصلي اين احساسات و شادماني به هنگام شكست فرقه و نيز گرايش .از خود بروز دهند

 شهري و روستايي در يك سال تسلط آنان، در حقيقت تبليغات و تلفيقات ةاكثريت جامعنداشتن 
دانستند و  ميرا با معتقدات ديني ناسازگار م ساكثريت روحانيان منطقه بود كه اصوالً مرام كموني
 اين عوامل موجب شد ةهم. پذيرفتند تأثير ميقطعاً مردم متدين شهرها و روستاها از اين تلقينات 

ي ش استقبال از ارتش و ابراز خشم و نفرت به بقاياي دموكراتها، به شور،دوم آذرماه كه روز
هاي  غرض شاهد صحنه طرف و بي انه همشهريان بيسفأد كه متشونشده مبدل  بيني ناخواسته و پيش

ي شد كه در خيابانهاي يها ها و دكه اولين يورشها و كوفتنها و رفتنها متوجه مغازه. شدندناشايستي 
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ي بودند يفروشيها  رستورانها و شراب،آن روزگار بيشتر در تصرف اصحاب فرقه بودند و اين مكانها
حساب  سي، مهاجران زباندان و معدودي ميخواران محلي به اكثراً پاتوق افسران رو١٣٢٠كه از 
 خيابانها را نوازش ةزد زنان آسفالت يخ روز بطريهاي شراب بود كه معلق آمدند و تا شامگاه آن مي
  :سنج خالي كه گفته بود كرد و جاي صائب نكته مي

  ن مينازپا افتادن ساقي به سر غلطيد    دو چيز افتاد خوش صائب مرا از بزم ميخواران
در همين بشكن بشكنها هر چند لحظه يك دموكرات درمانده و از كاروان فراريان بازمانده كه   

تحويل درمانگاهها و زندان و دست مهاجمان خونين و مجروح  افته بود بهيمفري و پناهگاهي ن
  . شد مي
  

  ماجراي قتل يك روحاني

محمد آل  نام شيخ س روحانيت بود بهزنجان شاهد قتل فردي ملبس به لبا با نهايت تاسف آن روز
 شهرت داشت و البته همكاري نزديك وي با دموكراتها »محمد خوئيني شيخ«نام  هاسحاق كه بيشتر ب

هاي سبزه ميدان جنب مسجد سيد قرار داشت و در   دوم مغازهة دفتر كار شيخ در طبق.مسلم بود
از مضروب شدن با ضربات چاقو همانجا بود كه مورد ضرب و شتم مهاجمان قرار گرفت و پس 

 حزب توده در تهران براي اين عمل يها  روزنامه.اش را از پنجره به خيابان انداختند جنازه
 وي ةكه جناز«ها نوشتند و شاخ و برگها بر اين واقعه افزودند  ناشايست و قتل ناجوانمردانه مقاله

   .) آينده استگذشته چراغ راه (،»تمام شب در وسط خيابان باقي مانده بود
دوست زنجان گذاشت  حساب مردم نوع ست كه ننگ اين عمل زشت را نبايد به اواقعيت اين  

اگر معدودي از افراد مامور يا مزدور يا غافل جاهل دست به چنين اعمالي يازيدند قطعاً اين نكته 
اصلي برايشان روشن نبود كه اگر چنين شخصي مجرم سياسي هم بوده باشد و حتي از اركان 

آمده حق اين بود كه با حفظ حرمت و منزلت جايگاه اجتماعي و مكانت  شمار مي بهنيز دموكرات 
بايست در مكان امن با مراقبتهاي الزم به دادگاه سپرده شود تا به اتهامش رسيدگي  روحانيت مي

 ي راخيز دريغا چنين وقايع پرآشوب و فتنه. دشوشود و نبايد دست كسي به خون وي آلوده 
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 پايمال نيات ارباب غرض و ، جان و مال افرادآورند و وجود مي بههمواره معدودي ناآگاه و غافل 
  .شود جو مي فتنهاصحاب 
 را پشت  روزي وقتي آفتاب خونين در پس كوههاي غربي ناپديد شد شهر١٣٢٥دوم آذرماه   

ي بربادرفته با يمانهاهاي خرد شده، مجروحان خفته در درمانگاهها، خان سر گذاشته بود با مغازه
هاي خود  كردند و مردمي كه به خانه سربازاني كه به دستور فرماندار نظامي در خيابانها گردش مي

رفتند كه فردايي ديگر شاهد بازگشت چريكهاي يك سال اخير و صدها خبرنگار و عكاس و  مي
  . نويس كنجكاو باشند جريده

  

 وقايع و اوضاع سياسي و اجتماعي زنجان

  يك سال تسلط دموكراتهادر 

 دموكرات چه سرانجامي داشت و سرنوشت بازيگران اين ةوري، فرق  پيشهةنهضت آذربايجان، غايل
  ها از ديدگاه موافقان و مخالفان چگونه تفسير شده است؟ صحنه
 كه به همت مديران بلندهمت و شوراي فرهنگ زنجان ة سوم و چهارم فصلنامةدر شمار  

 مقاالت اين بنده تا ورود ارتش به ة انتشار يافت دنبال١٣٨٠امي آن در خرداد پژوهشي و سردبير گر
سنج  از نظر كيميا اثر خوانندگان نكته) ١٣٢٥دوم آذرماه (زنجان و فرار دموكراتها و حوادث آن روز 

مند به تاريخ اجتماعي و سياسي شهرمان گذشت و در همان شماره وعده داده شده بود كه  و عالقه
هاي بعدي تقديم  سله مقاالت تا پايان ماجراي دموكراتها در زنجان و آذربايجان در شمارهاين سل
غرضي و  نظري و بي  كه شايد بر اثبات بيست مقال ذكر نكاتي ضروري اةقبل از ادام. دشوحضور 

 :عدم حب و بغض نويسنده در بازگويي اين وقايع و حال و هواي آن روزگار ياري نمايد
 اشاره شد تحليلگران و نويسندگان و مورخان آن روز كه به طوري كه قبالً مان ه،اول اينكه

كنيم يا در جناح چپ و طرفداران حزب توده و  ناچار استناد مي هر نظرهاي آنان بايادداشتها و اظه
بخش خلق  نهضت نجات«اند كه براي آنان  مخالفان سخت دولت مركزي و حكومت وقت بوده

 متالشي شدن حكومت سلطنتي ةدهند  بشارت»آذربايجان دموكرات«، »مليحكومت «، »آذربايجان
شد و مسلم است كه شكست و اضمحالل اين فرقه مصيبتي بود سترگ و  مشروطه تلقي مي
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گيري از   رويدادها و بهرهكردنگر   وارونه جلوهلم و احياناًأسف و تأ ابراز هرگونه تةشايست
يژه خاليقي كه دور از زنجان و آذربايجان و كردستان و هپرستي ملت ايران ب وملاحساسات مظ

اين «ند و در تبليغات آنان كرد ها دنبال مي اند و حوادث را از خالل مطبوعات و رسانه بوده
 را به »نهضت مردم غيور آذربايجان«المللي است كه  گروههاي اهريمني ارتجاع و امپرياليسم بين

ان و مورخان و گردانندگان مطبوعات آن روز دور از  يا اين تحليلگر٣٨.»كشد خاك و خون مي
اند و اگر به حاكمان و سردمداران حكومت وابستگي  گرايشهاي مسلكي و حزبي و جناحي بوده

گيري فرقه كه منبعث از تعاليم و طرحهاي يولداشهاي آن سوي   تكويني و نطفهةاند در فلسف نداشته
 فروپاشي آن فرقه نجات آذربايجان و ،اي اين عده قطعي است كه بر.اند ارس بود ترديد نكرده

  .دشو ساز آذربايجان به آغوش مام وطن تلقي مي پرور و مشروطه  قهرمانةبازگشت خط
 كه كتابها و نشرياتي كه از كنم نمي هبنده به مقاالت مطنطن و رجزخوانيهاي اين جناح اشار  
بهره  ها بي سي مدارس هم از آن رجزخواني و حتي كتابهاي دريافته است انتشار  اكنون هم تا ١٣٢٥

دستان  به آلود بعضي از قلم  ولي از تحليلهاي نادرست و غرض. اين افاضات استكنندة نمانده بيان
  .مل و براي تبيين وقايع الزمأتوان گذشت كه قابل تعمق است و ت هم نمي

  
  فواحش و وافوريان

به محض اشغال زنجان، اراذل و اوباشي كه « :٣٩خوانيم مي گذشته چراغ راه آينده استدر كتاب 
 مخصوصي كه ةهمراه نيروهاي نظامي وارد شهر شده بودند به پشتگرمي و تحريك آنها با اجاز

از طرف سرهنگ هاشمي و سرهنگ بواسحاقي به آنها داده شده بود دست به  ريبراي انجام هر كا
ت داشتن وافورها، فواحش با دايره و ن با در دساهاي معتاد قتل و غارت و تجاوز زدند و دسته

ل وارد شهر شده بودند مبد سآور و ژاندارمهايي كه با لبا دنبك و سر و وضع زننده و حركات شرم
  .»پرستانه پرداختند به همراهي چاقوكشان به غارت و تجاوز به تظاهرات ميهن

 مورد  براي من بي خواننده است ولي اين فضوليةعهد  اين فراز از كتاب بهةداوري دربار  
، ه در زنجان آن روزشدبعدها از اهل فن جويا شدم تعداد فواحش كه به آن اشاره ، بنده اوالً :نيست

نديده بوده  كسي چنين افرادي را در تظاهرات آن روز از تعداد انگشتان يك دست بيشتر نبوده و
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حالي داشته  شور و نچنان نشاط واوايل صبح آ كه وافوريان خمار در رسد نظر مي  بعيد به،است ثانياً
ش ا با آن شكنندگي  وافورةحقبخصوص كه ، بگويند ژنده باد، كه به خيابانهاي شلوغ بريزند باشند

 پرهرج و تحرك و خشم و آن ظرافتش براي تظاهرات سراسر دنبك با پوست ظريف دايره و و
به  مختصر، آن روز طلبان كراتدمو و چپ روان گرداني البته تعزيه؛ گونه تناسبي ندارد مرج هيچ

 گزارشهاي ضد از، هم زمان مطبوعاتي هم كه ستايش مداحان طوري نيست همان همين شكرپراكنيها
   .بوده استننقيض مصون  و
  

  !وزير  نخست،قوام  جناب اشرف احمدةاعالمي

ي كه قواي ظالم استقرار زنجان و هم پاشيدن بساط فرقه در از سقوط زنجان و بالفاصله پس از
لقب دهن پركن  كه هنوز -السلطنه قوام -قوام احمد بود شهر اعالم حكومت نظامي در زمان با هم

اينكه  با «:به اين شرح صادركرد را كذايي خودة فتحنام دانست مي  نام خودةپيراي جناب اشرف را
ل تخليه موقع به عذرهاي جديدي عم هر، كلي تخليه شود بهاين منطقه قبل شش ماه  از بود قرار

ت اعزامي ئهي طبق مذاكراتي كه با الخرهاب تا آمد وجود اشكاالت جديدي به و معمول نگرديد
 به اين عمل  زنجان تخليه وةمنطق ٢٣/٨/١٣٢٥ تاريخ در شد قرار عمل آمد تهران به آذربايجان در

. م شدبه زنجان اعزا طرف اعتماد افسران مطلع و تي ازئهي طبق همان قرار. خاتمه داده شود
 )ت اعزاميئرئيس هي( قيابه سرهنگ بواسح ٢٧/٨/١٣٢٥ روز قرارها تمام قول و سفانه باأمت
تحمل اين اعمال . درازي كردند مال مردم دست يان به ناموس ويفدا ي ازا عده و شد قصدءسو

 شد داده شب گذشته به ستون نظامي تحت فرماندهي سرهنگ هاشمي دستور. نبود مقدور ناپسند
  ٤٠.»اعالم داشته است حكومت نظامي شده و زنجان مستقر درن ستو و زنجان حركت نمايدكه به 
درازي به ناموس و مال  يان را به دستيبار فدا وزير مملكت اين بينيد كه اينجا هم نخست مي  

تسلط : اينجاست كه بايد اين واقعيت را ناگفته نگذاشت كه در هر دو مورد. گرداند مردم متهم مي
صورت  اي كه حتي به لهئتها در زنجان و ورود ارتش به زنجان و استقرار آن در اين ديار مسدموكرا

داند كه با  عه نيز مطرح نشده تجاوز به ناموس در معني اخص خود بود و خداوند خود مييشا
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كه  اي اي بنمايد؟ تجاوز به ناموس را در هر دو واقعه و هر نوشته پردازان و مفتريان چه معامله دروغ
  .ببينيم به تمناي من خط كشيدن اولي است

  حرف ما يكي است نيم شود، هرچند دل دو   چون قلم به تيغ نگرديم، از حرف خود
  

 حكومت نظامي در زنجان 

وجود  با اعالم حكومت نظامي در پايان روز دوم آذرماه آرامش نسبي در كوچه و خيابانهاي شهر به
 ،د و زنجان روز پرآشوبي را پشت سر گذاشت، در تاريخآمد و شب سرد آذرماه زنجان فرا رسي

 باب در ة فتنة، روز آشفته و پريشاني چون آن روز به خود نديده بود مگر در واقع)ما شهر(زنجان 
 ةخان و اسارت مرحوم عالم زاده و آمدن يپرم زنجان در زمان ناصرالدين شاه يا جريان قتل عظيم

   ٤١.نعلي در غوغاي مشروطيتفقيد حجت االسالم آخوند مال قربا
خاطر فرار سرپرست  د، صدها خانواده بهشقريب دويست مغازه و خانه دچار نهب و غارت   
شان با اتهام وابستگي به دموكراتها گرفتار وحشت و اضطراب شدند يا به خاطر هتك  خانواده

 بسياري از كه  از دست رفته در سوك نشستند در عين حاليةحرمت و غم مال و خانه و مغاز
ها نيز در انتظار بازگشت كسان خويش كه در زمان تسلط دموكراتها جالي وطن كرده يا  خانواده

ها   استقبال از اين سفركردهةبه چريكها پيوسته بودند چشم به در دوخته بودند و خود را آماد
  .نمودند مي
  

  زنجان پس از سقوط 

داران به كسب و كار پرداختند در  وران و مغازه هها باز شد و پيش از روز سوم آذر بازار و مغازه
 در گوشه و كنار هنوز هم .آغاز كردندخود را كه دواير دولتي و سازمانها تق و لق فعاليت  حالي

گذشت كه يك يا چند نفر  يان و دموكراتها ادامه داشت و ساعتي نميي براي پيدا كردن فداجستجو
 بازمانده خونين و سر و دست شكسته تحويل زندان از اين بخت برگشتگان و كاروان فراريان

  .شودن
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؛ گروههايي نيز خود را بودندكه فرماندهان نظامي در تدارك حمله به آذربايجان  در حالي  
پنجم آذر چريكهاي  روز. نمودند كه هنوز به شهر نرسيده بودند براي استقبال چريكها آماده مي

ساير گروههاي چريكي با استقبال نزديكان و هواخواهان و ذوالفقاري و وابستگان مسلح آنان و نيز 
 بيجار به پيشواز رفته بودند با شور و هلهله و قرباني ةتعداد كثيري از مردم كه فرسنگها در جاد

و و گوسفند وارد شهر شدند و با همان انيفورم نيمه نظامي و چريكي قطار فشنگ به سينه گاكردن 
السلطنه   اعظمة دوش در كنار سرهنگان ارتشي دورادور حوض خانو فانوسقا به كمر و مسلسل بر

مد و تبريك امحمد ذوالفقاري پذيراي تهنيت گويندگان و مستقبالن شدند كه براي عرض خوش
تها بود كه  دموكرا»وييمدنيت ا«بوسي و مصاحفه آمده بودند و اين خانه همان  پيروزي به دست

آهنگ پايكوبي رقاصان  وازندگان مشغول تمرين و ضرب نواي سازهاي نيك ماه پيش هر شامگاه
اي بر شاخساري نبود  در آن هياهو فاخته رسيد و آن روز  ميشرقص لزگي و شاالخو از آن به گو

  .كه به قول خيام كوكو بزند
  

  اهللا طالقاني در زنجان  آيت

. زنجان روان شده بودنگاران به  اول و دوم ورود ارتش به زنجان سيل خبرنگاران و روزنامه از روز
طرف به زنجان اعزام شده بودند از وقايع  اينان كه از جانب مطبوعات چپ و راست، مستقل و بي
هاي خود گزارشهاي ضد و  ها و خبرگيري آن روز، از مشاهدات خود از حوادث، از مصاحبه

ايق امور به كردند كه كشف حق نقيضي و گه گاه راستيني براي مطبوعات تهران تهيه و ارسال مي
 خاطرات در خاطرات ذهني و تفكر سياسي خوانندگان بستگي داشت در كتاب ةدرايت و سابق

اهللا طالقاني را در كنار برادران و چريكهاي  بينيم كه مرحوم آيت  ميي عكس٤٢رحيم زهتاب فرد
 فرهنگ ةفصلناماين عكس در جلد سوم و چهارم . (دهد ذوالفقاري در لباس طلبگي نشان مي

  .) چاپ شده استنجانز
 گزارش به زنجان آمده ة براي تهيآئين اسالم ةاز طرف روزنام مرحوم طالقاني كه آن روز  

دهد كه از   گزارش جالبي از اتفاقات و مشاهدات خويش ارائه مي١٣٢٥ آذرماه ٣٨ ةاست در شمار
ي سرهنگ قدري از هشت گذشته بود وارد ايستگاه شديم آقا«: هر نظر جالب و خواندني است
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وزيري و  بواسحاقي سه ماه پيش از ورود قواي دولتي به زنجان به سمت نمايندگي نخست
 روحانيت ةگويا سابق. مور زنجان بودند كه از افسران رشيد و عاقل و بردبار استأفرماندار نظامي م

هران  كه در تدي هستنيپدرشان جناب شيخ احمد بواسحاقي از علما. و تحصيالت علوم ديني دارند
 منزلشان ةيها با خانواده و اثاثيين و فداا ايستگاه اشخاصي از مهاجرةدر محوط. برند سر مي هب
. گفتند اينها را اينجا جمع كرده و اطرافشان نظامي است تا از تعرض مردم محفوظ باشند) ديديم(

  .»بعضي از آنها را اهالي مجروح كرده بودند
ها، استقبال مردم و بازديد خود از پرچم مخصوص  فقاريمرحوم طالقاني، آنگاه از ورود ذوال  

بعد از آنجا به ستاد رفتم « :نمايد نويسد و اضافه مي چريكها در منزل ذوالفقاري شرحي مبسوط مي
پيرزني ناگهان وارد مجلس شد . ثرم كردأي پيش آمد كه بسيار متا پس از اندكي نشستن منظره

ت؟ گفتند مادر ادوارد دكتر دندانساز ارمني است كه دست داشت پرسيدم اين زن كيس عكسي به
رفته است  دموكراتها كشته بودند همه گريه كرديم تقصيرش اين بوده كه با ذوالفقاريها به شكار مي

سازي   كبريتةاكبر توفيقي و شاهرخي و چند نفر ديگر در كارخان و اين دكتر را با حاج علي
  ٤٣.»تيرباران كرده بودند

  
  ك اجنبي جوانمردي ي

 ، سخن پس از سقوط زنجانةقرارمان بر اين بود كه وقايع مربوط به فروپاشي دموكراتها را در ادام
 ارتش به ميانه و تبريز بررسي كنيم كه حاشيه رفتنها و پيرايه بستنها به مقاالت قبلي قلم ةتا حمل

 خوانندگان همشهري ةقتوان كرد كه درك عال گردان شد و دوباره به وقايع زنجان پرداختيم چه مي
اي كه در آن، سخني از  دهد كه از هر نكته به هر آنچه مربوط به زنجان باشد نويسنده را اجازه نمي

  .تر است اعتنا گذرد كه از هرچه بگذري سخن دوست خوش ديارمان باشد بي
ي چه نگار و حال اگر منتقدان عزيز و خوانندگان كم حوصله ايراد گيرند كه اين چنين وقايع  

  : است و گويند»اي تحفه«
  گهر آري؟ تا چند ز دريا، صدف بي    تا كي سخن پوچ كني عرض به مردم
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همين خاطرات پريشان است و من زلـف و كاكـل او             ناچار گويم پريشان گوييهاي من معلول       
ي ا نهم پريشاني بر سر پريشاني اگرچه در اين پريشان گـويي هـم هـيچ نكتـه          رم مي وآ را تا به ياد مي    
 چهـار نفـر از      ١٣٢٤ خوانـديم كـه در شـب چهارشـنبه سـوري             قـبالً . خـذ نيسـت   أبدون سند و م   

ـ  ةهاي آنچناني شدند و اعدام ناجوانمردان  همشهريان ما، آماج تهمت    ثر مـردم  أ آنان موجب خشـم و ت
 و غيـر  شـوند گردد آن شب مقرر بوده پنج نفر اعـدام      سال معلوم مي   ٥٥حاال پس از    . اين سامان شد  

 مرحوم حاج حسينعلي صديقيان از رجال سرشـناس و بازاريـان مشـهور بـوده كـه                  ،ن چهار نفر  از آ 
همـت يـك همشـهري و جـوانمردي          حكم اعدامش صادر شده بود و در آخرين سـاعات آن روز           
  ٤٤.جناب باقر اف موجب نجات وي از دژخيم مرگ شده است

و  ن و رجال سياسياخيراً كتاب خاطرات آقاي منوچهر سعيد وزيري از صاحب قلما  
مطبوعاتي شهرمان به دستمان رسيد كه نقد و بررسي آن نيازمند فرصتي ديگر است ولي آن قسمت 

 صريح قواي  كردن مداخلةاز اين خاطرات كه مربوط به اين ماجراي قابل توجه است براي روشن
دي است گرداني علني بعدي سن  دموكرات و صحنهة فرقةجانب شوروي در ايجاد و حمايت همه

 مطبوعاتي فعاليتقلم با يك عمر  اي است صاحب ترديد كه راوي آن نويسنده بيناپذير و  خدشه
  . مزيد بر آن كه خود نيز در آن نامحرمان محرم بوده است

 دموكرات آذربايجان اجراي حكم ةبراي اولين بار حكومت فرق«: نويسد سعيد وزيري مي  
دادستان (يد چند نفر به نامهاي حاج اكبر توفيقي شاهرخي د اعدام را براي ارعاب مردم زنجان مي

ي در ليست متهمان يدكتر دندانپزشك و حاج حسينعلي صديقيان و دو كدخدا و روستا) شهر
رساني به محمود ذوالفقاري و محمدخان  گرفته بودند و اتهام آن اشخاص عبارت از كمك

 بيجار و گروس و همدان جنگجويان اميرافشار جهانشاهي بوده كه در باب شهر و در حوالي
  .»جنگيدند و ملقب به دشمني دشمنان خلق بودند مي

 اعدام آن ةرود پدرش راجع به شايع  اسفندماه وقتي به خانه مي٢٨شنبه  سعيد وزيري روز سه  
 يكي از كساني كه قرار است امروز اعدام شود د كهنماي يادآوري ميو كند  با وي صحبت مي روز

ويژه ياري  ه خود و بةو خدمت حاج حسينعلي را به مردم و خانواداست ي صديقيان حاج حسينعل
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نمايد و از وي   يادآوري مييتدفين مادربزرگش به سعيد وزيرو ع يو همدردي وي را در تشي
  . نجات حاجي حسينعلي اقدام نمايدبراي  خواهد كه فوراً مي

 يابد مي اعدام آن شب اطالع قضيةود و از ر  ميا، روسهفرماندة ،سعيد وزيري به اتاق باقراف  
و همچنين از اتهامهايي كه براي متهمان ملحوظ بوده كه در اينجا شرح آن اتهامات منظور نظر 

 مستقيم روسها در كار فرقه و مداخلة ساختن چگونگي ننيست و ما را از غرض اصلي كه روش
  .دارد نوشت مردم زنجان است باز ميرس

مراتب نگراني پدرش از از  حاج حسينعلي و ةش با خانودا تباط خانوادگيسعيد وزيري از ار  
نمايد و   ميتقاضاراند و نجات وي را  اعدام وي و خدمات وي به همشهريان با باقراف سخن مي

 تلفن مغناطيسي كرد و زنگ ةباقراف شروع به چرخانيدن دست «:رسد سرانجام به جان كالم مي
وري را نيمه تركي قفقازي و نيمه روسي   گرفته بود تلفن اتاق پيشهطوالني زد و تلفن تبريز را

 »روزي چاتمور«حرف زد و بيش از ده دقيقه طول كشيد شايد هم بيشتر بعد با عصبانيت گفت 
  .رسد ش نمييروز

دوباره شروع كرد به چرخانيدن زنگ تلفن چيزهايي به روسي گفت و بعد از ده دقيقه «  
 اقليت باكو ارتباط برقرار كند و بيش از بيست دقيقه ة رئيس ادار،اف شييآتاكتوانست با دفتر ژنرال 

كردم كه تعهد و ضمانتي را بر عهده  اش احساس مي فهميدم ولي از قيافه من چيزي نمي. حرف زد
 آن يكي و دو كلمه را ، باشوي اسپاسيو يعني بسيار متشكرم كه من از روسيةبا يك كلم. گيرد مي

كرد به من   را قطع و در حاليكه با دستمال عرق از پيشاني خود پاك ميگفتگودم ياد گرفته بو
دانم چه خواهند  براي بقيه نمي. كشند بلند شو و برو به پدرت بگو كه حاج حسينعلي را نمي: گفت
  ٤٥.»كرد

كند كه اين باقراف در آن لحظات آخر الاقل اين جوانمردي را از   عزيز خود درك ميةخوانند  
آفريني روسها كه يك سال موجب وحشت و اضطراب و  انيان دريغ نداشته حاال آن غائلهزنج
  .جاي خود دري و نابودي هزاران خانواده شده به هدرب
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 سوي آذربايجان  به

سوي تبريز و كردستان از مناطق غربي و شمالي زنجان   كار زنجان پيشروي ارتش بهةپس از خاتم
  . طرف ميانه به حركت درآمدند اده و بيراهه و مناطق روستايي بهآغاز شد و چريكها نيز از ج

سال گذشته پي برده بود اعالم در هاي قوام و مظفر فيروز  وري كه اكنون به نيرنگها و خدعه پيشه
 ة و در فاصل» مرگ هست، بازگشت نيست؛حرف آخر ما اين است اولمك وار، دونمك يوخ«: كرد

د و دموكراتها كه از شها صادر   تبريز متينگها تشكيل و اعالميهسقوط زنجان تا رسيدن ارتش به
نام  يوس شده بودند سعي كردند با تشكيل سپاهي از داوطلبان بهأپشتيباني فكري و عملي روسها م

  .يان و قشون قزلباش بشتابندي به ياري فدا»سپاه بابك«
و مسلم بود كه ميانه چه از سوي ميانه آغاز شد   پيشروي ارتش بهماه آذرشانزدهمدر تاريخ   

هاي حياتي دارد و  الجيشي و چه از ديدگاه مرزبندي آذربايجان براي دموكراتها جنبه نظر سوق
  .  قزل اوزن سنگر گرفته بودةمورد نبود كه نيروي دفاعي دموكراتها در قلل قافالنكوه و كنار بي
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 همراه نيروي ارتش با سمت  كه خود،نويسندگان قرن اخيرو  از پژوهشگران ،نجفقلي پسيان  
 آذر شاه به پانزدهم «:نويسد  ميمرگ بود، بازگشت هم بودخبرنگاري به زنجان آمده بود در كتاب 

مور پيام شاه به فرماندهان أ م،آرا  رزم،تاد ارتشسآيد و در اتاق دوازده فرودگاه رئيس  زنجان مي
 - كردستان-ان از طريق زنجان جنگي طرح كلي حمله به آذربايجةشود و طي امري نظامي مي

  ٤٦.»گردد خلخال مشروحاً ابالغ مي
هاي دولت و ارتش را   هواپيماهاي نيروي هوايي اعالميهماه آذرهفده و هجدهدر روزهاي   

 و راديو تبريز همچنان مردم را به مقاومت و نبرد با آذربايجان ةبرفراز تبريز فرو ريختند و روزنام
: كرد دموكرات اعالم ة فرقماه آذرنوزدهكرد و حتي روز  ريض مينيروهاي مهاجم ترغيب و تح

كنند بر سرشان ويران  قصرهاي كساني را كه در كاخهاي خود نشسته و فرمان برادركشي صادر مي«
  ٤٧.»خواهيم ساخت

 ةموران نظامي و سياسي شوروي كه در خدمت فرقأاز روزهاي شانزدهم و هفدهم آذرماه م  
زمان سالحهاي سنگين خود را نظير توپ   ترك ايران شدند و همةودند آماددموكرات آذربايجان ب

گرفتند چنانچه در آخرين   پس،يان قرار داده بودندي كه در اختيار قشون ملي و فدا،انداز و خمپاره
  . ديگري در دست دموكراتها نمانده بودة كمري، اسلحةاسلح  جز تفنگ و مسلسل و،روز جنگ

  برد جام است و بس گردش چشمي كه هوشي مي        اند يد الفت چيدهگلرخان دام وفا از ص
بزنگاه آنان را در  ها و پشتگرميهايي كه روسها به دموكراتها داده بودند و سر اين بود وعده  

برابر ارتش و چريكها بدون تجهيزات جنگي رها كردند يا به امان خدا سپردند گو اينكه 
 فرماندة البته همان روزي كه ؛اي هم با خدا نداشتند هطين چندان راب دامان استالةكمونيستهاي پرورد

دست  رويم و حفظ آزادي و حريت به ما مي«: كرد كه روسي در زنجان به سران فرقه سفارش مي
  .شخص شده بودم تكليف تبريز هم » خود شماستةآمده بر عهد

  
  جنگ در قافالنكوه 

 فرماندهي ژنرال دانشيان براي جلوگيري از پيشروي نيروهاي تحت يان وي آذرماه فدا نوزدهروز
ان سرفرماندهي كل قواي يند و غالم يحيي دانشكردآهن تبريز منهدم  ارتش پل دختر را در مسير راه
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 زدوخورد شديدي كه از ساعت ة درنتيج،وري آقاي پيشه «:نويسد آذربايجان طي گزارشي فوري مي
 قافالنكوه ةي از نوروزآباد و كلچه و آبادي افشار كه در دامنا  امروز تا غروب ادامه داشته عده٣٠/٦

 خود را باخته سنگرهايشان ةترسند و روحي يان از طياره و تانگ و توپ ميياست عقب نشسته فدا
كند براي اجتناب از محاصره مجبور شديم اطراف  كنند دشمن نيز از جناحين تجاوز مي را ترك مي

آهن واقع روي قزل اوزن را خراب و جبهه را كوتاه  لهاي شوسه و راهقزل اوزن را تخليه نموده و پ
  ٤٨.»كنيم
شدگان قافالنكوه و ميانه آماري منتشر نشده و قواي نظامي با زدن پل و ترميم   از تعداد كشته  
ايران و آذربايجان در . سمت تبريز آغاز كردند  و يورش خود را بهند ميانه را پشت سر گذاشت،جاده

 از پايان اين جنگ خانگي اين .م با انتظارأبود اضطرابي تو  رفته مانند فرو  اضطراب بيهيجان و
بر آنكه تعداد كثيري از  هاي زنجان هم مشهود و محسوس بود عالوه اضطراب و انتظار در خانواده

ه و دموكراتهاي شهرمان به تبريز و ميانه رفته بودند تعدادي از جوانان نيز در كسوت سربازان وظيف
مورد  قزلباش در خدمت دموكراتها بودند و با قطع مراسالت مخابراتي و پستي اين اضطراب بي

  .نبود
كرد و هر لحظه از  راديو تبريز همچنان مردم را به مقاومت و پيوستن به مدافعان تحريض مي  

كه  ليساخت در حا ها مي اعزام نيروهاي كمكي و استقبال مردم از بسيج نيروهاي مقاومت حماسه
كرد اعزام قواي  راند و اعالم مي ميسخن قوام هم در تهران از ايجاد محيط امن براي انتخابات آزاد 

به اهالي و  فت و شفقتأ تعرض و لشكركشي ندارد و جز رةوجه جنب هيچ مينه به آذربايجان بهأت
 دور دستي بر  و حزب توده در تهران كه از٤٩مين رفاه و آسايش مردم نظر ديگري در بين نيستأت

 به آذربايجان حمله به مردم ايران، حمله به آزادي ايران، حمله هحمل«: آتش داشت شعارش اين بود
كنند حمله به آذربايجان، به دژ  به استقالل و حاكميت ايران است، دشمنان آزادي تصور مي

كنند آنها  ي اشتباه ميست و فتح نمايان در انتظار آنهاست ول ا اي دموكراسي و آزادي ايران كار ساده
زودي سزاي گستاخي و ناجوانمردي خود را خواهند ديد، آنها بزودي خواهند فهميد كه با حمله  هب

  ٥٠.»باد آذربايجان آزاد اند زنده اند بلكه گور خود را كنده به آذربايجان قصر جديدي نساخته
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 حمايت رفيقان و استقامت ياران

سرايي در  ها و حماسه ها و التهاب و رجزخواني  در جبههدرست در همان ساعاتي كه آتش جنگ
 روسي از ةها دلها را به تپش و جانها را به هيجان افكنده بود يك مامور بلندپاي راديوها و روزنامه

كند كه نبايد در برابر نيروي   مركزي فرقه اعالم ميةگردد و به اعضاي كميت تهران وارد تبريز مي
يش تجهيزات سنگين جنگي و دفاعي را از  پقهايي كه چند روزيايند و رفاعزامي ارتش مقاومت نم

كنند و اين بود   دستور تسليم و عدم مقاومت را صادر مي،نبرد هم آنان گرفته بودند در آخرين روز
نشينان كرملين و حاال از استقامت و پايداري ياران   آذربايجان و كاخةعهد طراحان تجزي  بهيوفا
  .بايد گذشت كه روشنگر علل حوادث بعدي استوري هم ن پيشه
 قرار بر اين ، خردادماه تبريز بين دموكراتها و دولت مركزي٢٣ ةبد نيست بدانيد طبق موافقتنام  

 انجمن ايالتي درآيد و استان آذربايجان كماكان يكي از ةمنزل بود كه مجلس ملي آذربايجان به
تعيين استاندار با معرفي انجمن ايالتي و به حكم استانهاي ايران باشد زير نظر وزارت كشور و 

 ةاهللا جاويد در اولين كابين د كه دكتر سالميخاطر بسپار بنابراين به .رت كشور ايران خواهد بوداوز
علي شبستري   بود و حاج ميرزا»حكومت ملي« وزير كشور و دومين فرد ١٣٢٤وري در  پيشه

  .رياست انجمن ايالتي تبريز را داشت
برگرديم به اوضاع ملتهب تبريز و حيرت و سرگرداني زعماي فرقه كه با ابالغ رسمي حال   

ترك مقاومت از طرف روسها و نزديكي ساعات ورود ارتشيان به تبريز و جنب و جوش تبريزيان 
بينند و به  براي يك قيام عمومي و احياناً تصفيه حسابهاي شخصي، افق تيره و تاري را پيش رو مي

اند جز وحشت و   به هر جاي اميد بسته.شنوند  ياس و شكست نميةنگرند جز آي ميكه هر سوي 
وري كه  نشينند و پيشه  مركزي ميةناچار به چالش و كنكاش در كميت. اند نااميدي دستگيري نيافته

 ةرت كميتاصدبود ي لفظي تكليف خود را با حاميان دغلكار خود روشن گردانيده ا  مجادلهدر
 كه به آن خواهيم رود مي خويش ةگذارد و خود به دنبال سرنوشت تير ريا وا مي يمركزي را به ب

  .پرداخت
د و در آن شو  دموكرات تشكيل مية مركزي فرقة ميتينگي در برابر كميتماهبيستم آذر روز  

با اتكاء به حسن نيت  «:نمايند ريا و دكتر جاويد موافقت فرقه را با ورود ارتش اعالم مي ميتينگ بي
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منظور جلوگيري از برادركشي  شد به السلطنه و قرار انجمن ايالتي آذربايجان تصميم گرفته قاي قوامآ
آميز خودداري شده و با   دولتي به شهر تبريز، از هر نوع تظاهرات مخالفتةهنگام ورود قواي تامين

  ٥١.»عمل آيد كمال متانت از آنها استقبال به
  دوستي كي آخر آمد دوستداران را چه شد؟   شد؟بينم ياران را چه كس نمي ياري اندر

 تسليم اظهار عبوديت ةمتن تلگرام دكتر جاويد و شبستري به شاه و قوام به نشان، همان روز  
: بر ترك مخاصمه و تسليم محض انتشار يافت و دستورهاي صريح آنان براي مردم آذربايجان مبني

خواهان منظور نظر شخص  ساير وطن انجمن ايالتي آذربايجان و ةتا اين خدمت برجست«
  ٥٢.»اعليحضرت همايوني واقع و در تحكيم آن هرگونه اوامر ملوكانه صادر شود

  
  1325 ماه آذر21سقوط تبريز 

زمان با ورود قواي نظامي   درست يك سال پس از تسلط دموكراتها بر آذربايجان همماه آذر٢١ روز
گيرد  و بگير و ببند سراسر شهر تبريز را فرا ميقتل و غارت و به تبريز، اغتشاش و هرج و مرج 

 به جهت آنكه افراد مسلح .تر از ساير نقاط آذربايجان و كردستان تر از زنجان و وحشناك پرآشوب
 خود حاضر به تسليم نشدند و گروهي از آنان پراكنده و ةبيني اسارت و شكنج دموكراتها با پيش

ها و  ا بر زمين نگذارده به جنگ و گريز ادامه دهند، كينه خود رةبدون فرماندهي ناچار بودند اسلح
 سخافت و ، و سياسي سال گذشته از يك سواي ه عقيدةهاي شخصي، تفرق ورزي غرض
شوند و آتش به جان  هايي همواره وارد ميدان مي طلبي گروهي ماجراجو كه در چنين معركه فرصت

 واقعيت ةآورد كه چهر وجود مي يزي بهانگ هاي مغشوش و هول زنند، چنان صحنه خشك و تر مي
  . رود اي از ابهام فرو مي پرده در

 نفر مقتول ١٥٠٠ در وقايع سقوط آذربايجان قريب ، مطبوعات آن سال شدةبنابر آمار منتشر  
هاي  ها و مغازه خانه. روند هزار نفر از دموكراتها به آن سوي مرز مي شصت و بيش از شود مي

بسياري از مراكز اقتصادي و اجتماعي كه در اختيار . دشو ارت ميبسياري گرفتار نهب و غ
 هم از اين خشم و نفرت در ، سردار ملي،شود تا آنجا كه تنديس ستارخان دموكراتها بود منهدم مي

  .ماند امان نمي
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اي كه از   آن عده از افسران توده.شود الساعه از پس اين انقالب تشكيل مي دادگاههاي خلق  
از اموال دولتي و . شوند كرده و به دموكراتها پيوسته و نتوانسته بودند بگريزند اعدام ميارتش فرار 

 .شود موسسات اجتماعي آنچه از دستبرد دموكراتهاي فراري باقي مانده بود نصيب غارتگران مي
قاضي محمد دستگير و محاكمه و در . حال و هواي كردستان و مهاباد بهتر از تبريز و زنجان نبود

هاي سياسي  مالمصطفي بارزاني به شوروي گريخت و بعدها در صحنه.  اعدام شد١٣٢٦روردين ف
  . عراق و ايران نقشها ايفا كرد

 مركزي حزب توده در تهران كه تمام يك سال گذشته از دور دستي بر آتش داشت و ةكميت  
جرايي موقت واگذار  اة اكتفا كرده بود منفعالنه منحل و امور حزب به كميت»لنگش كن«به نداي 

پاشي فرقه  هماز پس ازها  هاي دولتي از راديو و روزنامه و اعالميه هاي رسانه سرايي حماسه .شود مي
شود و سيل تلگرافها و شادباشها به شاه و قوام و چريكهاي درگير ماجرا روان  بالفاصله آغاز مي

شود و ارتش ايران كه  ميده مي نا»ارتش جشن نجات آذربايجان و روز روز« ماه آذر٢١ روز. است
 حيثيت و اعتباري شده بودپاشيده   متفقين ازهمة با حمل١٣٢٠) شهريورماه(حدود چهار سال پيش 

 موقتاً ١٣٢٤ ماه لشكر تبريز در آذرة فرماند،انگيز سرتيپ درخشاني م شبههينمايد و نيز تسل پيدا مي
ايجان در تهران و استانها يگانهاي ارتشي با نجات آذرب  و همه ساله روز٥٣رود  فراموشي مية بوتبه

  .دارند تمام تجهيزات نظامي مراسم سان و رژه را معمول مي
 به روسيه ،مريكاآ رئيس جمهور ،المللي پس از جنگ دوم و اولتيماتوم ترومن موقعيت بين  

و قرارها با هاي قوام در مذاكرات مسكو و نيز قول  بازي  ايران از قواي شوروي و شعبدهةبراي تخلي
 قدرتمند و پيشواي يصورت سياستمدار  وي را به،دموكراتها كه مقدماتي بود براي نابودي فرقه

آوري و قدرتمندي موجب شد كه سرافرازي دولتش بيش از  سياسي درآورد و عاقبت هم همين نام
  .ماهي دوام نياورد چند
 بالفاصله محاكمه و به ،بودند كه مجال فرار نيافته ،ها چي در زنجان هم آن عده از فرقه  

 ة چوببه ،انه كسي به اين اتهام و وابستگيتزندانهاي كوتاه و بلند مدت محكوم شدند و خوشبخ
 بسياري از بازيگران نظامي و سياسي ...ها، امير افشارها و  سركردگان ذوالفقاري. نشدآويز  حلقدار 
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نجات   ارتش در روزة سالها در رژ خود كردند وةبخش سين  را زينتماه آذر٢١آن سال مدال 
  .آذربايجان همراه نيروهاي نظامي شركت نمودند

آن عده از دموكراتها كه از زنجان به آذربايجان شوروي رفته بودند به اميد روزي و روزگاري   
گزيدگان اجباري كه  ند و كم نبودند از اين فراريان و غربتكردديگر رنج غربت را بر خود هموار 

روزي انقالب اسالمي هواهاي آنچناني به سرشان زد و از ارس گذشتند و آناني كه هنوز پس از پي
غافل از اينكه . بازي در دل داشتند به رنگي ديگر و آرماني ديگر به انتظار نشستند  سياستةوسوس

ها را در  بازي سرانجام اين سياست .جمهوري اسالمي براي اين حسابها سرفصلي باز نكرده است
همشهريان از ايد؟ بگذريم از اشاره به زندگي آن عده  ها كه خوانده ها و طبري ت كيانوريسرنوش

بازي آنان را واداشت كه در ديار غربت به كار و كوشش و حتي تحصيل و  كه طعم تلخ فرقه
  :تحقيق پرداختند و فكر كردند

  كسي را با كسي كاري نباشد    وطن آنجاست كآزاري نباشد
 . ايران و زنجان خالي نيستةگاه از ياد و خاطر ها و پيامهاي آنها هيچ نوشتهها و  اگرچه نامه
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    سال55پس از 

اي كه در آن زمان و در تاريخ كشورمان چندان  واقعه. گذرد  سال از اين وقايع مي٥٥اكنون درست 
 به دنياي جنگ اي المللي هم دريچه حتي در محافل بينكه تنها در ايران  هم خرد و ناچيز نبود و نه

. آيد حساب مي المللي سوم به درآمدي براي جنگ بين سرد و مبارزات پنهاني ابرقدرتها و پيش
وطنان ما را فراهم   هزار تن از همهفتاداي كه موجبات آوارگي و اسارت و نابودي قريب  واقعه
ها و تفسيرهاي  تحليل، بسياري از سران حزب توده و دموكراتهاي آن روزةخاطرات منتشرشد. آورد

ها و منابع رسمي  اندركاران آن حوادث، اسناد منتشرشده از آرشيو سفارتخانه رجال سياسي و دست
دهد و اين   سياسي آن سال را رنگ و جالي ديگر ميي و تيرگيهاابهاماتدول مختلف، بسياري از 

اقعيتها را از براي پژوهشگران و مورخان و نويسندگان امروز موهبتي است بزرگ تا حقايق و و
 و براي نسلهاي آينده يادگاري ارزشمند و مطمئن فراهم نمايندمتون اين اسناد و مدارك درك 

  .آورند
اند و پاي صحبت آنان نشستن و از  اي زنده ها عده خوشبختانه از بازيگران اين صحنه  

نابع و مآخذ يح اين مقخاطرات تحريرات آنان يادداشت برداشتن و ويراستن آنها بر تصحيح و تن
همه تطويل كالم و اطناب   ناتوان هم فرض است كه پس از اينةياري خواهد كرد و بر اين بند

  ٥٤.يمياماي از اين استنباط و آگاهي را حلواي پسين اين سلسله مقاالت بن مقال خالصه
 خودمختاري ةترديدي باقي نمانده است كه در طرح اولي : طرح حكومت خودمختار آذربايجان-١

درست است كه مردم  . ايرانةآذربايجان گردانندگان آن روز فرقه دست داشتند و نه حزب تود
گونه عنايت و مرحمتي از دولت مركزي نديدند و   رضاشاه هيچة سالبيستآذربايجان در حكومت 

 بذر كينه و ...ها و  درست است كه تحقيرها و توهينهاي نمايندگان دولت مركزي چون مستوفي
ويي را در دلهاي آذربايجانيان بارور ساخته بود و باز هم درست است كه در قبال ج انتقام

 خود نرسيده بودند ةشده هرگز به مشروط  به توپ بستهةهاي خود در بازگرداندن مشروط جانفشاني
  :و زبان حالشان بود

  عنايت يارب مباد كس را مخدوم بي    مزد بود و منت هر خدمتي كه كردم بي
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 يك دولت متجاوز به كشورشان و با حمايت ة هرگز حاضر نبودند زير برق سرنيز،همه با اين  
گرفتند نداي تجزيه سر  آمدند و تحت تعليم قرار مي ي كه هر لحظه از باكو به آذربايجان ميانبيگانگ

 علني روسها در امور مداخلةكه سراسر شمال در تسلط سربازان شوروي بود و  دهند و در حالي
ر اثر وجود اجنبي در سرزمين خود باجتماعي و سياسي و حتي در تنگنا افتادن مردم اقتصادي و 
لواي حكومتي بروند و در انقياد و مشايعت گروهي درآيند كه نياتشان  الشمس بوده، زير اظهر من

  . گسترش اقمار شوروي و مكتبشان تحقق آرمانهاي ماركس و لنين و رفيق استالين باشد
 به نكات جالبي بر ، ايرانة تئوريسين بزرگ حزب تود،عاهاي كيانورياز اعترافات و اد  
  ٥٥.خوريم كه قبالً كمتر مطرح بوده است مي

 رهبر حزب ،وري، ميرجعفر باقراف  پيشهة خودمختاري آذربايجان و غائلةطراح نقش«  
هاي موجب اسنادي كه بعدها منتشر شد هنگامي كه باقراف طرح بود كه به، كمونيست آذربايجان

 ةبرساند استالين از كشوي ميز خود نسخ) پرزيديوم(خود را نزد استالين برد تا به تصويب 
 مدعيان .»برويد و اجرا كنيد: دست باقراف داد و گفت  همان طرح را بيرون آورد و بهةشد اصالح

ها را چگونه تلقي  ها و شنيده اصالت انقالب آذربايجان و خودجوش بودن آن نهضت اين ديده
  .كنند يم
وري در مقاالت و اظهارنظرهاي ضد و نقيض در كتابها و   پيشهبارةدر :وري و سرانجامش  پيشه-٢

نويسيهاي سركردگان حزب توده بعد از فروپاشي دموكراتها و نيز پس   نشريات آن روز، در خاطره
اده از وقتي اين سيدجعفر جوادز. م با مدح و ذم بسيار استأت توااز پيروزي انقالب اسالمي اشار

 اشتغال به كار معلمي فعاليت خود را در انقالب بلشويكي باكند  كه زادگاه خود خلخال را ترك مي
 چند سالي زندان .كشاند  اين فعاليت بلشويكي را به ايران هم ميةنمايد و دامن روسيه آغاز مي

اليت قلمي و مرامي نمايد و بعد از سقوط پهلوي اول و آزادي از زندان فع رضاشاهي را تحمل مي
 از اظهارنظرهاي موافقان و مخالفان .شود  و آژير از سر گرفته ميحقيقتهاي  وي با انتشار روزنامه

خود از محققان و پژوهشگران  اهللا رضا كه كنم داوري دكتر عنايت يم فكر ميينظر نما كه صرف
  .تاريخ است بيشتر مقرون به صحت و امانت باشد
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 يكي از امصاحبه ب« عنوان تحتدهد   انجام ميكهكشان ةاي كه با مجل دكتر رضا در مصاحبه  
اي پيرامون  دانشمندان سرشناس كشور كه عمري را در قفقاز زيسته و تجارب و تحقيقات ارزنده

وري دو گونه  درمورد پيشه«: كند  چنين اظهار مي»ل مربوط به قفقاز و اران و آذربايجان دارندئمسا
وري مردي بود باسواد،   پيشه؛عنوان يك انسان  شخص وي بهة دربار يكي؛قضاوت ممكن است

وري است از او  خاطراتي كه به قلم پيشه. سفانه شخص آزادي نبودأمطلع، قابل توجه، ولي مت
 ... . كند اي چنان مقبول عرضه نمي كند ولي اسناد و مدارك از او چهره اي مقبول عرضه مي چهره

كند  كها سيدجعفر جوادزاده راه ترقي را در دستگاه بلشويك طي ميپس از فتح باكو توسط بلشوي
خان، كودتاي بلشويكي  زا كوچكركه عليه حكومت مي زماني. گيرد و مورد اعتماد آنها قرار مي

وري سخت   در اين دولت پيشه،آيد خان در گيالن پديد مي اهللا شود دولتي توسط احسان برگزار مي
   ... .ي بودمورد اعتماد مقامات بلشويك

 نسبت به آنها نظر خاصي وجود ١٣٢٠ كساني بود كه پس از شهريور ةوري از زمر طبعاً پيشه  
 نفوذ ة چهاردهم از تبريز همانند كساني كه از منطقة دورةعنوان نمايند وري به داشت و انتخاب پيشه

ردهم عليه  البته رفتاري كه در مجلس چها؛شوروي انتخاب شده بودند خالي از ابهام نيست
اي سياسي مبدل   مظلوم بدل شود و به پرچمدار مبارزهةوري شد سبب گرديد كه به چهر پيشه
 ةجويي بر آمدند و فرق  به اصطالح مظلوم درصدد بهرهةبلشويكهاي شوروي نيز از اين چهر. گردد

  ٥٦.»دموكرات را پديد آوردند
 

  مرگ در غربت 

 ١٣٢٥ماه  آذر٢١ اف در تبريز در پايان روز ام كه چگونه قلي پايان زندگي وي هم قبالً اشاره كرده به
وري  پيشه «٥٧.اي  يعني سر همانجا نه كه باده خورده»سني گيترن سنه ديرگيت«دهد كه  دستور مي

اين حادثه را اكثر .  رانندگي كشته شدة در يك حادث١٣٢٦شش ماهي در باكو بود در بيستم تيرماه 
 فرد ،وري به دستور ميرجعفر باقراف انند و عقيده دارند كه پيشهد  عمدي ميةناظران يك حادث

  ٥٨.» به قتل رسيد، دموكراتةمقتدر آذربايجان شوروي و خالق فرق
  بيرون ز وطن پا مگذاريد كه چاه است    غربت مپسنديد كه افتيد به زندان
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وري نگه  كنم كه الاقل تعصب همنامي خود را با ميرجعفر پيشه همان ميرجعفر را عرض مي  
  .نداشته بود

اين  وري دارم و اصراري ندارم كه خوانندگان بپذيرند و آن اينكه نظري هم بنده براي پيشه  
آن . اي كه براي آن تالش كرد و از پاي ننشست  ايده، بهمرد به مكتبي روي آورد و به آن پايبند شد
 يا نادرست، حق بود بودست  خدمت بود يا خيانت، در،مكتب، آن مرام، آن ايده، خوب بود يا بد

 در رسيدن به هدف آن خدمت يا خيانت ، به آن هم كاري ندارم اما در پيشرفت آن مكتب،يا ناحق
 مسلكان آن  آن حق يا ناحق روراست ايستاد و كوشيد و مانند بعضي از همةدست آوردن نتيج بهدر 

 نبود كه هر لحظه به رنگي  مبارزاتش هم بت عياريطيدر . روزش تلگرام عبوديت به تهران نزد
ايم كه   هم حاضر به تسليم نشد و در گزارشهاي متعدد هم خوانده١٣٢٥درآيد و در تنگناي آذرماه 

 جنگ اصرار داشتند و وقتي وفاي ياران و نابودي آرمان ةوي و ژنرال غالم يحيي دانشيان بر ادام
  .»آنجا رفتند كه آمده بودند«خود را نزديك ديدند به 

  
  السلطنه قوام

 استعمار، رجل سياستمدار ضد ة غربت، ناجي آذربايجان، عامل كشتار سي، خادم سرسپردةاعجوب
پيشه و در   شطرنج سياست سالهاي بعد از سقوط رضاشاه دو مرد سياستةدر عرص، خلق

 وري را خوانديم و دريغ  عاقبت كار و بار پيشه،وري و قوام  پيشه.پرورده به نبرد پرداختند سياست
. پايان بريم از بررسي و شناسايي شخصيت احمد قوام چشم پوشيم و اين گفتار را بهكه است 

 واقعي اين رند عيار آنچنان در غبار حب و بغض و اظهار نظرها و افشاگريهاي ضد و ةاگرچه چهر
كه با نوشتن صدها كتاب و بررسي هزاران نوشته كسي را توان داوري است نقيض فرو رفته 

  .خواهد بودراستين ن
سس فراماسونري در خراسان و فرزند ميرزاابراهيم ؤالدوله م  ميرزامحمد قوامةاحمد قوام نو«  

الدوله عامل و عاقد قرارداد  خان وثوق معتمدالسلطنه پيشكار موروثي آذربايجان و برادر ميرزا حسن
ه دبير حضور هنوز پشت لبش درست سبز نشده بود ك «٥٩.» ايران و انگليس١٩١٩ يلاسارت آور
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گويند  عهده داشت و مي ناصرالدين شاه شد و در زمان مظفرالدين شاه نيز وزارت وسايل را به
  ٦٠.»فرمان مشروطيت هم به خط اوست

 قمري مناجات منظوم حضرت ١٣١١طوري كه در  قوام استعداد زيادي در خط داشت به«  
الدين شاه تقديم كرد او نيز از خط  پدرش آن را به ناصر.را به خط نستعليق عالي نوشت) ع(علي 

خدمت مخصوص و لقب دبير اعظم استخدام  عنوان پيش قوام خوشش آمد و او را احضار و به
  ٦١.»كرد

  :دانند بستان سرمشق ميدافتيم كه در  ياد اين بيت مي
  رسانم قلمزن را به دولت مي    قلم گفتا كه من شاه جهانم

  
  از خط و ربط تا رياست وزرا

مظفرالدين . دشو بينيم كه اولين گامهاي ترقي و دولتمردي وي از خط و ربطش آغاز مي  ميبنابراين
ي سرخواهان نيز سر و   او كه با مشروطه.رسد  مشروطيت ميةروند و دور شاه و محمدعلي شاه مي

نشيند تا سيدضياء الدين و رضاخان با آن كودتاي كذايي زمام امور را در دست  دارد منتظر مي
كند دو   خود را از احمد شاه به استانداران ابالغ ميزوركيند و وقتي سيدضياء الدين فرمان بگير

  .السلطنه در خراسان السلطنه در فارس و قوام كنند مصدق نفر تمكين نمي
 ژاندارمري به ة فرماند،خان پسيان  كلنل محمدتقيراكند و قوام  مصدق به ايالت قشقايي روي مي

 رضاخان همگام ةرسد كه سيد ضياء الدين با توطئ  اما او وقتي به تهران ميكند تهران اعزام مي
كند  الوزرايي قوام را صادر مي  اروپا بود و احمدشاه فرمان رياستمديروزش از وزارت خلع و عاز

  .فرمايد و وي از زندان به كاخ رياست نزول اجالل مي
رت رسيده بود ا هم به مقام صداگرچه قبل از تغيير سلطنت از قاجار به پهلوي يك بار  

برد وي را به اتهام  گير پيش روي خود را از بين مي  كه سنگهاي پاي، وزير جنگ،رضاخان
  كند  سوء قصد به جان حضرت اجل سردار سپه بازداشت و به اروپا تبعيد ميةركت در توطئاشم
رده و تبعيدكشيده پاي خو نوردد قوام زخم آنگاه كه جنگ دوم بساط رضاخاني را درمي تا )١٣٠٢(

 اولين .گيرد الوزرايي را مي  فرمان رياست،نهد و با ياري يارانش در مجلس  سياست ميةدر عرص
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داند كه طرفش فقط  اين بار قوام مي. دهد  تشكيل مي١٣٢١كابينه بعد از رضاشاه را در مردادماه 
حزب توده كه نظر (ن برانگيزشا  روسها هستند با طرفداران جنجال،محمدرضا شاه خام نيست
 بسازد و كاند و وي بايد با هري يان كه تازه به هواي آسيا افتادهيمريكاآ) خوشي هم به وي ندارند

  : به قول حافظ.كند همين كار را هم مي
  شايد از اين ميانه يكي كارگر شود    ام رها از هر كرانه تير دعا كرده

 مل بود ولي از اين تيرهاي دعا يكي هحكومت در آن سالهاي پرآشوب واقعاً كار حضرت في  
زنند و ناچار   قوام را آتش ميةخواه خان  شورشيان نان. آذر پيش آمدهفدهكارگر نشد و بلواي نان 

چيند و البته قوام كسي نبود كه با اين   حكومت خود را بر ميط بسا١٣٢١در بهمن ماه 
اي  روزي از براي مصلحت به گوشهدارد اما ناچار بود كه چند رها دست از طلب ب خانمانسوزي
اند كه وزير مختار بريتانيا از شاه خواسته بود كه قوام را  نوشته . كار خويش گيردةبنشيند و دنبال
  ٦٢.بركنار كند

  
  آذربايجان و قوام 

 مسائل داغ و .رسد  فرا مي١٣٢٤قوام به اصطالح ورزشكاران مشغول گرم كردن خود بود كه سال 
 بيرون بردن سپاهيان خود از درخواست امتياز استخراج نفت شمال، تعلل شوروي هياهو برانگيز در

الملك در  وري و حكومت خودمختار آذربايجان و ناتواني حكيم  پيشهةتر از همه غايل ايران و مهم
 دنمايد كه بندباز ماهر و متهور را وار ر، مجلسيان و دولتمردان را وادار ميقَدبرابر اين حريفان 

نام احمدخان زدند و وي   فال بهة اين بود كه قرع.خراب نبود ن نمايند و او كسي جز قوام خانهميدا
 ايراني كه داراي ةزاد اين اشراف«. وري قرار دادند را در برابر حريفاني چون استالين، مالنكف و پيشه

بود بر اهميت و كاريها و چايكاريهاي زياد در كنار مرز ايران با اتحاد شوروي سوسياليستي  برنج
آگاهي داشت بازي ) در موضوع اخذ امتياز نفت شمال(برابر شوروي در الوقت كردن  سياست دفع

 نويسندگان ايران را با شكوه زيادي در ة نخستين كنگر؛ خود را در برابر روسها آغاز كردةماهران
  ٦٣. سفارت شوروي برگزار كردةمحوط
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 خود نمود، به مسكو رفت و با استالين و ةارد كابين حزب توده را وةسه نفر از اعضاي برجست  
وري را به تهران آورد و مظفر فيروز را به   پيشه.سران جماهير شوروي قولها و قرارها گذاشت

پايان برد و روسها همچنان در  ها انگيخت و كلكها زد تا ماجراي آذربايجان را به رد، حيلهبتبريز 
 با راي اكثريت ماده ١٣٢٦ مهرماه ٢٩  بودند كه مجلس روزعده و وعيدهاي قواموانتظار انجام 

ها را به تصويب رساند و روسها وقتي به خود آمدند  ها و موافقتنامه نامه  مقاوله»كان لم يكن« ةواحد
  . كسب امتياز نفت شمالةنامتكه نه آذربايجان برايشان مانده بود و نه اثري از موافق

هاي مجلسيان و  سرايي يلها و تبريكات و مديحهتجلرأس قوام كه چندماه پيش در   
ها و حمالت   هدف تحريكات و توطئه،باره از چند سو نگاران داخلي و خارجي بود يك روزنامه

رشان به سنگ يگاه چشم ديدن قوام را نداشتند، روسها كه ت درباريان كه هيچ. آشكار و پنهان شد
 درست ١٣٢٦ آذر ١٨  قوام روز. سينه زده بودندايها كه چند ماهي زير علمش  تودهوود   بخورده

رت را ترك اي عدم اعتماد مجلس كرسي صدأ دموكرات با رةيك سال پس از درهم كوبيدن فرق
  .كرد
  

  آخرين تير تركش 

 ملت ايران با ةپنج سال تمام نگذشته بود كه نهضت ملي كردن نفت پيش آمد و مبارزات سرسختان
 به اوج خود رسيد و بريتانياي كبير براي درهم شكستن ١٣٣١ در گر و حريف مكار استعمار حيله

 اين بار اشرف و . انگيختها ها چيد و حيله ها پرداخت و توطئه نهضت از درون و بيرون به دسيسه
 ٢٦ روز« .كهن خواستند و مرد و نر ميگاراغ قوام رفتند و براي چنين امر خطيري سدرباريان به 

رفدار طرضا پهلوي در مجلس شوراي ملي بدون حضور نمايندگان تيرماه بنابه اصرار محمد
نام وي صادر  وزيري به بعد فرمان نخست ي تمايل دادند و روزأمصدق به زمامداري احمد قوام ر

  ٦٤.»دسر و صدا به وي مسترد داشتن شد و لقب جناب اشرف را كه از وي گرفته بودند بي
واني وارد قمار سياست شده بود و پاكباز هم نبود قوام كه قمارباز ماهري بود و از اوان ج  
 را صادر »كشتيان را سياستي دگر آمد« مشهور ةبار ديگر دست به قماري خطرناك زد و اعالمي يك

 من اخالل نمايند و در راهي كه ةواي به حال كساني كه در اقدامات مصلحان «:كرد و اعالم داشت
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به عموم اخطار «: كرد را بر هم زنند و در پايان هم اضافه در پيش دارم مانع بتراشند يا نظم عمومي
  .»عت از اوامر و نواهي حكومت فرا رسيده استااط  عصيان سپري شده و روزةكنم كه دور مي

وري كه به   و نه پيشه، كه با اولتيماتوم ترومن پس بزند،بار طرف مقابل او نه روس بود اما اين  
 سالهاي تحمل يوغ استعمار و تحقير و ملتي ةهضتي بود زاييدن. اف جانب غربت گيرد دستور قلي

 ملت حاضر ١٣٣١ تير ٣٠ وقتي روز .تهاپاخاسته از شور ملي و آرمان رهايي از اسارتها و خفّ هبود ب
 هشتصد احزاب چپ و راست با ةاهللا كاشاني و هم  ملي و آيتةدر صحنه به رهبري رهبران جبه
د كه شهاي توپ و تانك و مسلسل نيروهاي مسلح به قوام ثابت  لهنفر كشته و زخمي در برابر گلو

  .  خود شدةراهي خان  نخواهد بود پس از چهار روزپايدارسياست كشتيبان اين بار 
غرض بيوگرافي قوام نبود ولي اشاره نكردن به حال و مال اين احمدخان كه جاي پاي او را   

و در همين  هاي آن روز شناساندن بازيگران صحنهدر زنجان و آذربايجان خوانديم قصوري بود در 
 خوانندگان عزيز كافي باشد وگرنه اضافه كنم كه مجلس شوراي دوم ةحد و شايد درخور حوصل

 سيزده خواند و »شهداي ملي«را   و شهداي آن روز»قيام مقدس ملي«ملي مردادماه قيام سي تير را 
وال وي را ام ةاالرض شناخت و كلي را مفسد في احمد قوام ،آبان ماه هم با تصويب ماده واحده

وزارت از مشمول قانون مصادره گردانيد و البته هر دو قانون هم به امضاي محمدرضا شاه رسيد و 
  !! آخر شاه هم دل پرخوني از قوام داشت.تري و وزارت كشور نيز صادر شدسدادگ
از طرف   بعد از سي تير.اشتتعذري تمام د بعضي وقتها هم اجراي قوانين در ايران آن روز  

مريكا به هر جاي دنيا كه ميل داشته باشد آمقامات سياسي به قوام پيشنهاد شد كه با ضمانت دولت 
كنم و به سفارت بيگانه  قوام گفت من فرار نمي. ها منزل كند برود يا موقتاً در يكي از سفارتخانه

ند روزي هم در منزل محمد قوام بود و  چند روزي در منزل دكتر اميني و چ.پناهنده نخواهم شد
  ٦٥.» خود بازگشتةعاقبت به خان

 اموالش هم خبري نشد مصدق كه سپهبد زاهدي نبود با وي آن ةالبته از محاكمه و مصادر  
  ٦٦. هم بودند»مصدق و قوام عموزاده «:كند كه با مصدق كردند بين خودمان باشد
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  ها نوشت  پي
  .»لسان الملك«محمدتقي سپهر كاشاني ملقب به   تاليف ميرزاناسخ التواريخات د تاريخ قاجاريه از مجل.۱
 ي علمي و سياسي آخوند مالقربانعلي زنجانة، پژوهشي گسترده در زندگينامخط سوم در انقالب مشروطيت ايران .۲

 چاپ اول ، كل فرهنگ و ارشاد اسالمي زنجانة ناشر ادار،خواهي از ابوالفضل شكوري از رهبران نهضت مشروعه
به منابع موثق در تدوين و تنظيم اين نداشتن  محترم به جهت دسترسي ةسفانه نويسندأ مهر قم، كه متة، چاپخان۱۳۷۱

  .كتاب از خطا و لغزش مصون نمانده است
اند مانند   دموكرات زنجان را نوشتهة چند تن از خبرنگاران و نويسندگان كه وقايع مربوط به تشكيل و فروپاشي فرق.۳

 اهل ... نجفعلي پسيان، خاطرات انور خامه و مرگ بود بازگشت هم بود نشر جامي و ،گذشته چراغ راه آينده است
اهللا جهانشاهلو كه فعالً در  سفانه يادداشتهاي آقاي دكتر نصرتأاند و مت  دستي بر آتش داشته،اند و از دور زنجان نبوده

 ةي از اين خاطرات را در مجليست ما نرسيده است و فقط قسمتهاد هآلمان هستند و آن سال در متن ماجرا بودند ب
  .ايم  ديدهكهكشان

 دو گروه از همشهريان ما رو در روي هم از قيدار تا بيجار، از زنجان تا ۱۳۲۵ آذرماه ۲۱ تا ۱۳۲۴ از آذرماه .۴
نظر از آرمان و  بودند صرفكردستان، از ميانه تا خلخال به جنگ و گريز و تاخت و تاز و قلع و قمع همديگر مشغول 

 هر ؛ هر دو گروه زنجاني بودند،هاي هر دو طرف و بدون ابراز حب به گروهي و اظهار بغض به گروهي ديگر انگيزه
اند اما چه كسي از اين دو گروه به تقرير كليات و جزئيات آن  دو گروه بار سنگين آن وقايع تاريخي را بر دوش كشيده

  اند؟  جاي گذاشته زارش مستندي براي نسلهاي بعد براي محققان فعلي بهحوادث اقدام كرده و چه گ
  .وري رسيده بود  به بهره۱۳۲۰ زنجان در همان سال -آهن تهران  راه.۵
 عبدالرضا ة ترجم،۱۳۲۰تهاجم روس و انگليس در شهريور ماه  ،آخرين روزهاي رضاشاه استوارت، ريچارد،. ۶

  .۲۳۹ -۲۴۰ ص ،۱۳۷۰ ، انتشارات معين،هوشنگ نهاوندي
 فرهنگ و اوقات و صنايع مستظرفه تا آغاز فعاليت - طرق و شوارع- نظميه- ماليه- عدليه-هاي بلديه  واژه.۷

 راه و - شهرباني-يي دارا- دادگستري-هاي شهرداري فرهنگستان اول در ايران متداول بود و فرهنگستان اول واژه
 ... گوشه - كنج- پهنه-هاي راستا كه واژه جاي آنها پيشنهاد كرد همچنان  هنرهاي زيبا را به- آموزش و پرورش-ترابري

  . ديگر را در كتابهاي درسي گنجانده بودةو صدها كلم
 كوچك برق در دروازه ارك، ساختمان فعلي بانك ملي قرار داشت و سالها طول كشيد كه با خريد چند ة كارخان.۸

  .ي برسانندين شهر روشناموتور و تجهيزات ديگر توانستند به دو خيابا
  .۱۳۲۰ تهاجم روس و انگليس در شهريور -آخرين روزهاي رضاشاه .۹
 سال شش قاجاريه و پهلوي است كه قريب ة از رجال مشهور دور»ذكاء الملك« محمدعلي فروغي ملقب به .۱۰
 شهريور از وي خواست نشين بود و رضاشاه به گمان اينكه متفقين به وي نظر مساعدي خواهند داشت روز پنجم خانه

 به ياد داشته باشيم .ت وزيران را معرفي كردئ ساله همان شب هي۶۴ فروغي .وزيري را بپذيرد كه سمت نخست
با ايران در را  را نوشته بود پيمان متفقين سير حكمت در اروپانشيني كه  همين خانه. استعفاي رضاشاه را او نوشت

آئين ، حكمت سقراط، آداب مشروطيت وي ةليفات عمدأاز ت. ب رساندكنفرانس تهران به مجلس برد و به تصوي
  . توان نام برد  را ميتاريخ ملل شرق، سخنوري

 ايران دو انقالب ناكام داشته .۱۳۵۸ ، انتشارات زمان،در انقالب ايران چه شده است و چه خواهد شدرضا براهني . ۱۱
 تا جنبش ملي شدن نفت و نيز ۱۳۲۴ مليتهاي ستمزده از كراتيكواست اولي انقالب مشروطيت و ديگري انقالب دم
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كه از رجال طرفدار حزب توده  ييها  از انتشارات جامي و در اكثر نوشتهگذشته چراغ راه آينده استدر كتاب 
  .بينيم مانده اين عناوين را مي باقي
 ة نوشتآتش در آذربايجان  وبحران آذربايجان و كيانوري و ادعايش فرخ معتصم السطنه و ،خاطرات سياسي. ۱۲

  .نجفقلي پسيان و صدها اثر ديگر
يم كه در قسمت راست پرچم شكل شير و ينما مانده پرچم سبزي را مشاهده مي  باقي۱۳۲۵در تصويري كه از . ۱۳

اند و اين   نقش زده»نصرمن اهللا و فتح قريب« ة شريفةخورشيد و در وسط پرچم شكل يك ذوالفقار و در كنار آن آي
 حكايت اين بيرق نيز از اقوال مختلف شنيدني است .م را در جنگهاي محلي افراد مسلح ذوالفقاريها با خود داشتندپرچ

  .تري كه فرصتي ديگر ببايد، الفت خلوت
 وجود همين چند صد ةروزي هم اسراي آلماني را در اتوبوسهاي دربسته و پرده كشيده ديديم كه متفقين به بهان. ۱۴

اند كه از   نفر قيد كردهنهصددر بعضي اسناد تعداد آلمانيهاي مقيم تهران را « كشور ما را درهم كوبيدند  آلمانيةخانواد
ير سربازان روس س نفر تحويل انگليسها شد كه به اهواز انتقال دادند و بقيه از راه تهران تا مرز تركيه ا۲۳۰اين عده 
  .۱۳۷۰ ، عبدالرضا هوشنگ مهدوية ترجم، انتشارات معين،هآخرين روزهاي رضاشا در: ريچارد استوارت، نك .»بردند
ي جستجوويژه پس از استخراج معادن نفت باكو در  ه قاجاريه و بةمهاجران آن عده از ايرانيان بودند كه اواخر دور. ۱۵

طار  دولت شوروي به آنان اخ۱۹۱۷ پس از انقالب اكتبر .كار و معيشت مناسب به آذربايجان شوروي مهاجرت كردند
  . كرد يا تبعيت شوروي را بپذيرند يا از شوروي خارج شوند

اكثريت اين مهاجران، اين تبعيت را نپذيرفتند و دوباره به كشور ايران به سامان و زندگي قبلي بازگشتند گروهي 
ا  آن روزها به روسهةزد بسياري از آنان پس از بازگشت به مشاغل و حرف مختلف روي كردند نه در بساط آشوب

كراتها تفنگ به دوش گرفتند متاسفانه تعداد قليلي از آنان كه انقالب روسيه را هم تجربه وپيوستند و نه در ماجراي دم
 بهتر در مبارزات ةالقائات احزاب چپ و اميد به آيند  باداشتندم سهاي كموني ايده اي متخاصم و كرده بودند و روحيه
كراتها بار ديگر طعم تلخ و چشمگيري داشتند و پس از فروپاشي دمكرات نقشهايوويژه دم هسياسي اين احزاب ب
  .دري را چشيدند هآوارگي و زندان و درب

 .گذشته چراغ راه آينده استجامي، عبدالرحمن، . ۱۶
  . معتصم السلطنه،خاطرات سياسي فرخ. ۱۷
  .گوبلز وزير تبليغات آلمان در جنگ بين الملل دوم. ۱۸
آهن، رانندگان زحمتكشي كه چون من شاهد عيني   راهة در بازار بودند كارمندان بازنشستسالمنداني كه آن روزها. ۱۹

ن اين قلم أجويان در ش پذيرند ولي نام بردن از آن محتكران و فرصت بودند صداقت مرا در نقل اين پاراگراف مي
 .نيست
  .گذشته چراغ راه آينده است جامي، .۲۰
آموز و تاثر برانگيز است و  وري بسي عبرت  سرنوشت دردناك اين پيشه.۶۰۸ -۶۱۵ ص ،خاطرات سياسي فرخ .۲۱

هاي ناپخته و فريب خورده استفاده  دهد بيگانگان در هر موقع چگونه براي پيشبرد مقاصد خويش از مهره نشان مي
وري فهميد  پس از آنكه پيشه«: خوانيم نمايند، در يادداشتهاي همشهري در غربت مانده خود دكتر جهانشاهلو مي مي

ريا را جانشين خود كند و من و او  اف قرار شد بي اند و كار او تمام است به دستور قلي روسها با قوام السلطنه كنار آمده
اف  وري و پادگان طبق قرار قبلي به سركنسولگري شوروي نزد سرهنگ قلي  من و پيشه.و صادق پادگان به باكو برويم

شما «وري كه از روش ناجوانمردانه روسها برآشفته بود پرخاش كرد كه  پيشه. پذيرفت در اتاق كوچكي ما را اورفتيم 
اف كه از جسارت   قلي.»كند ناجوانمردانه ما را رها كرديد ايد به ميدان و اكنون كه سودتان اقتضا نمي ما را آورده

 و يك جمله »نه دييرگيتسني گترن، س«: زد يك جمله بيش نگفت وري سخت برآشفته بود و زبانش تپق مي پيشه
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پايان زندگي  به . جلفا منتظر شماست- امروز رفيق كوزنف بيرون شهر سه راه تبريزهشتديگر بدان افزود كه ساعت 
  .وري در جاي ديگر اشاره خواهد كرد پيشه
لط به زبان بلكه از افسران مسلمان و گويا از مردم آذربايجان شوروي و مس كماندان روس البته روسي نبوده است .۲۲

كردند كه اسم اين كماندان بابايف و در   پست و تلگراف آن روز نقل ميةتركي بوده، آقاي كاظمي كارمند بازنشست
  .ودندها مسجد سيدلر ساكن ب  مسكوني معينيةخان
د حكم رو  يكي بر باالي چنار مي.آويز نمايند  مقابل شهرباني حلقيگويا قرار بود كه هر دو نفر را از چنارها. ۲۳
افتد و به داخل شهرباني پناه  به زمين ميكند و  مي طناب گير ،ها  و ديگري با شكسته شدن شاخهشود ستان اجراء ميددا
  .يابد ميآيند و ماجرا خاتمه  يان آنجا به سراغش مييهاي فدا برد اما گلوله مي
ريان حوادث آن روزگاران صاحب  سياست آبديده و در جةاند و در كور آقاي سعيد وزيري الحمداهللا زنده. ۲۴

اطالعات دقيق و تجربيات گرانبها كه براي تاريخ زنجان بسي ارزشمند است و اگر از انتشار و بازگويي آن اطالعات و 
  .  خواهد بودي بعدوقايع خودداري نمايند كم لطفي براي نسلها

 ؛ا روحاني با اشعار سراسر طنزش مرحوم محمدرض.در اين مجلس چند تن از شاعران زنجان خوش درخشيدند. ۲۵
 در كنار استاد ،و جوان فراهم آورد ي براي پيريمرحوم حاج كريم زعفري با تسلطي كه در زبان تركي داشت صفا

اديب و فاضل بعدي دكتر حكيميان كه ذوق و ابتكار جواني را با عمق انديشه و . صنعتي كه اشعارش بكر بود و لطيف
 سياست و ادب تازه ة حكيمه بلوري كه گام در عرص؛كرد  در اشعار نغزش عرضه ميادب كالسيك در هم آميخت و

سوي آن اعتال و ارتقاي سطح علمي و ادبي وي بود و باالخره  رفت كه راهي را طي كند كه يك نهاده بود و مي
پراحساسش ماند منزلگاه آخرتش حسرتگه باكو كه سرانجام در آذرماه بازگشت و ماندن در زادگاهش همچنان در دل 

  .كه ماند
 اينان نه تنها در تبريز قدر نديدند بلكه »هنرمند هرجا كه رود قدر بيند و در صدر نشيند« سعدي كه ةخالف فرمود. ۲۶

چند روزي در گوشه و كنار شاهد جنگ و گريز و قتل و هرج و مرج و آشوب تبريزيان بودند چرا كه راهها بسته بود 
 وقتي هم به زنجان برگشتند مجبور بودند كه سر از روزن خانه بيرون نياورند كه چماق به .و برگشتن به زنجان مشكل
  .دستان در انتظارشان بودند

 ةآرامگاه مرحوم توفيقي و مهدي قلي شاهرخي در گورستان باالست بر سنگ مزار مرحوم توفيقي پس از درج آي. ۲۷
  :اند چنين نوشته» ...والتحسبن «
اكبر توفيقي اين مرحوم آقاحسين زنجاني كه در راه ديانت و استقالل مملكت به دست  هيد حاج عليآرامگاه رادمرد ش«

و بر سنگ قبر مهدي قلي »  شهيد گرديد۷۳ شب چهارشنبة آخر سال به سن ۱۳۲۴ اسفند ۲۹خائنين وطن عصر 
فته و چندان خوانا نيست و شاهرخي در جوار همان مرقد ابيات موزوني حكاكي گرديده كه به مرور زمان فرسايش يا

  .گردد با اين بيت شروع مي
  گنه شهيد مهدي قلي شاهرخي بي    دردا كه شد به دست دموكرات فرقي سي

اختصاص يافته و » موزة شهدا«بد نيست كه اضافه كنيم خانه مسكوني مرحوم توفيقي به همت نهادهاي مسئول به 
هاي مسكوني و اقامتگاه بازيگران  ربارة سرنوشت و سرانجام خانهاحتماالً جسد ادوارد به رضائيه منتقل شده است د

  !هاي شهرداري در امان ماندري نيازمنديم اگر اين آثار از آفات بولدوزا اسي و اجتماعي به بررسي جداگانهعرصة سي
   . انتشارات دانشگاه مشهد،بخش اكبر فياض يح عليح به تص،تاريخ بيهقيبيهقي، ابوالفضل، . ۲۸
كنيم و آن وقتي   زنديه مشاهده مية سياسي و اجتماعي زنجان از دورةي پاي خاندان ذوالفقاري را در عرصجا. ۲۹

ي و يذوالفقارخان افشار خمسه كه در رزمجو(خان زند براي تثبيت حكمراني خود  است كه به هنگام تالش كريم
م اقتدار بناي مخالفت نهاد و آغاز سركشي الدوله ج خان وكيل با واالجاه كريمبود پرخاشگري افراسياب زمان خود 
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 شركت ، به اهتمام محمد مشيري،رستم الحكما)  آصفاهمحمد ش (رستم تواريخ)  زنجان برخاستة از بلد...نمود 
توانيم زندگي سياسي و اجتماعي مرحوم  ي بيشتر ميي همچنين براي آشنا؛سهامي كتابهاي جيبي، چاپ سوم

 اين . ناصرالدين شاه بيابيمةبرادرزاد) قهرمان ميرزاي سالور (السلطنه ات معينخاطراسعدالدوله ذوالفقاري را در 
 انتشارات اساطير به چاپ رسيده ة در موسس۱۳۷۷ ايرج افشار در - جلد به كوشش مسعود سالورششخاطرات در 

، تاليف ۱۲ -۱۳ -۱۴ تاريخ رجال ايران در قرن،  كسرويةتاريخ مشروط، خاطرات احتشام السلطنههمچنين است؛ 
  .توان مورد استفاده قرار داد  منابعي است كه مي.۱۳۴۷ ، از انتشارات كتابفروشي زوار،مهدي بامداد

ام صحت روايت موكول به   نديدهكتابيتعقيب سربازان روسي روايتي است كه در افواه منتشر شده و من در . ۳۰
  .شاهدان عيني و صراحت گفتار آنان خواهد بود

دست  پس از سقوط زنجان و آذربايجان به) خذآالبته طبق همان م(نكه از اين گروههاي مسلح شده جالب آ. ۳۱
تنها به مقابله و مبارزه با دموكراتها اقدامي نكردند بلكه  دموكراتها، رهبران و افراد ايالت اوصانلو، جهانشاهلو، دارايي نه

دند و در تشكيالت و حكومت دموكراتها نقش فعالي ايفا يان فرقه درآميكنندگان و فدا خود و يارانش در سلك قيام
  كردند و خالف مسلح گردانندگان آنان 

  نمود مي  روغن بادام خشكي      از قضا سركنگبين صفرا فزود
.  دكتر جهانشاهلو كه روزگاري در مكتب اراني تلمذ كرده بود و به اين قيام معتقد و مومن بود حرجي نيستبر  

يها تا حدي هم معلول اختالفات چندين ساله با فئودالهاي بزرگ خمسه يرايش اوصانلوها و داراكنيد گ آيا فكر نمي
  بوده است؟

  :براي تنظيم اين موارد از منابع زير استفاده شده است. ۳۲
 عبدالرضا ة استوارت ترجم- ريچاردة از انتشارات معين نوشت۱۳۲۰تهاجم روس و انگليس به ايران شهريور ماه . الف
  نگ مهدويهوش
   احمد سميعي انتشارات شباويزةسي و هفت سال نوشت. ب
  ۲۵هاي سال   آذربايجان شمارهةروزنام. ج
   فريده خاعتبري-كيانوزي و ادعاهايش از انتشارات شباويز. د
  . دفتر مطالعات سياسي-لوئيست ناوست) بحران آذربايجان(ايران و جنگ سرد . ج
  .۲۰/۱۲/۱۳۲۴مورخ  ،۴۸۴ ة، شمار ايران ماروزنامه. ۳۳
  . انتشارات ققنوس، جامي،گذشته چراغ راه آينده است. ۳۴
  .۱۳۲۵هاي دموكراتها، خرداد   و ساير روزنامهآذربايجان ةروزنام. ۳۵
  .۸/۹/۱۳۲۵ مورخ ،۲۶۱ ة شمار»آيم من از زنجان خونين مي« زير عنوان آذربايجان ةروزنام. ۳۶
 ميانسال و به زبان آذري يا زبان ،كه مسلماني بود از مردم آذربايجان شورويتنها روسي نبود بل  روسي، نهفرمانده. ۳۷

 در طول اقامتش در زنجان با رجال شهر از فرمانده اين جناب . بوداف كرد و نامش حاجي مادري خود صحبت مي
هم شنيدني نوس بود و البته آخرين سفارشهايش أ معاشر و م، مهاجر و بومي وخان و حاكم و مالك و راست و چپ

  . بود
  .۱۶/۹/۱۳۲۵، مورخ ۳۶۶ ةشد، شمار  كه در تبريز به دو زبان فارسي و تركي منتشر ميآذربايجان ةبه نقل از روزنام. ۳۸
  .۴۴۹، ص گذشته چراغ راه آينده است. ۳۹
ي با اين بالغت و سالمت از جناب اشرف كه برازندگي خود را از دبيرحضوري ا انشاي چنين اعالميه. ۴۰
شاه شروع كرده بود قابل تامل است و از كسي كه به مهارت كامل در حسن انشاء و خط و  شاه و مظفرالدين رالدينناص
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 روايتي است كه فرمان مشروطيت هم به خط و قلم وي بوده .ربط فارسي شهرت فراوان داشت واقعاً بعيد است
  .است
خط سوم در انقالب ؛ ابوالفضل شكوري، هنگنامهفر محمدرضا روحاني، ة ايران؛ تاريخ مشروطكسروي، احمد، .۴۱

  . كل فرهنگ و ارشاد اسالمي زنجانة ادار،مشروطيت
كه از متن اين كتاب   آن طوري،۱۳۷۳ آذرماه ، چاپ اول، انتشارات وليار،خاطرات در خاطراتفرد، رحيم،  زهتاب .۴۲

داده   مي»سبزي سرش بوي قورمه«ل مشهور فرد هم از آن آدمهايي بوده كه به قو د اين جناب زهتابشو استنباط مي
درآورده، سر از كردستان و آذربايجان  روزگاري پاي علم سيد ضياء سينه زده به چريكهاي مقاومت پيوسته و. است

اهللا  كنيم اما از گزارشهاي مرحوم آيت هاي او استناد نمي  ما به نوشته...است  تشكيل داده  راجمعيت نجات آذربايجان
  .توانيم بگذريم كند نمي  اسالم نقل ميآئين ةه وي از روزنامطالقاني ك

 .۳۳۱ ص ،خاطرات در خاطرات .۴۳
، سعيد وزيري فرزند علينقي سعيد وزيري ۱۳۷۸ تهران، نشر زرياب، ،جستجو در گذشته ، منوچهر، سعيد وزيري.۴۴
عهده داشت و در همين كتاب هم  جان به را در زنآذر ة تسلط دموكراتها ظاهراً مديريت روزنامةدر دور) سعيدالسلطان(

اش   را بر عهدهآذر ةكنند و مديريت روزنام اشارتي دارد كه چگونه با معرفي دكتر جهانشاهلو وي را به تبريز اعزام مي
 آن هم زبان -ان تركيب من نه به مديريت روزنامه يا سردبيري يك روزنامه احاطه و تسلط داشتم و نه به ز.گذارند مي

 مقاالت و مطالب روزنامه را كساني كه به آن .بار هم يك خط ننوشته بودم  حتي يك.ظر حكومتگران قفقازيمورد ن
نوشتند و عمالً مدير و سردبير آن روزنامه افسر  شهرهاي آذربايجان شوروي تحصيل كرده بودند مي زبان در بادكوبه و

جمهور آذربايجان شوروي بود و قطعاً عضو  باقراف رئيسگويا از بستگان مير جعفر ) ...(سياسي روسها در زنجان بود 
 بود كه توانسته بود با سمت سياسي فرماندار از طرف K.G.B و يا N.K.V.Dسازمانهاي سياسي شوروي از قبيل 

  .روسها در زنجان حكومت كند
 همشهري ما  جناب باقراف موجب نجات اينهخوانيد باالخر طوري كه در شرح ماجرا مي به. ۵۷ همان، ص .۴۵
اما براي تبرئه از اتهام تمايالت روسي و ترس از . هم جوانمردي وي را در اين مختصر ستودم  و البته منشود مي

اهللا  مرحوم آيت .آن جوري دو كالم هم از يك روس بنويسم كه آن هم، باز، از قول ديگر است چسباندن انگ و رنگ
در كشتن ادوارد و «: نويسد  به آن اشاره كرديم ميطرات در خاطراتخا زنجان كه در كتاب ازكاشاني در گزارش خود 

  .۳۳۱ص . »تير بسته بود شخصاً هر سه نفر را تيرباران كرد  يك نفر مامور روس كه هفت...شاهرخي 
  .۲۵۱ ص ،مرگ بود بازگشت هم بودنجفقلي پسيان، . ۴۶
  .ز چاپ تبري،۱۹/۹/۱۳۲۵، مورخ ۳۶۹ ة، شمارآذربايجان ة روزنام.۴۷
  .مرگ بود بازگشت هم بودنجفقلي پسيان،  .۴۸
  . نقل از اعالميه دولت۱۸/۹/۱۳۲۵، مورخ ۹۰۱ ة شمار،آذربايجان ة روزنام.۴۹
  . شد  ايران منتشر مية ارگان حزب تود»رهبر«جاي   كه بهبيداري ما ة روزنام.۵۰
  . ۲۱/۹/۱۳۲۵ مورخ ،۳۷۱ ة شمار،آذربايجان ة روزنام.۵۱
  ).۲۲/۹/۱۳۲۵ مورخ ،۹۰۵ ة شمار،داد ةروزنام( رئيس انجمن ايالتي آذربايجان  نقل از تلگرام.۵۲
ش و ا  شدن و آزاديه بخشودةلئ و محاكمه و محكوميت وي در تهران و مس۱۳۲۴ تسليم سرتيپ درخشاني در .۵۳

الً مجال آن عبرت كه فعة سرانجام ترور توام با اتهامات عجيب غريبش پيش از انقالب حكايتي است خواندني و ماي
  .نيست
نوازي است  ايم و البد اشاره به يك رسم قديم مهمان  را در اشعار نظامي ديده»حلواي پسين و ملح اول« عبارت .۵۴

 »گير نمك«چشيدند كه به اصطالح   ميزبان مهربان قبل از شروع به غذا خوردن نمكي از نمكدان ميةكه برخوان گسترد



 

  

  تاريخ و جغرافياي ايران و جغرافياي تاريخي و تاريخ محلي650

 سفره و ،آمد كه با كام شيرين  هم چشيدن حلواي شيرين الزم مي»اكل و شرب«ن شوند و نمكدان نشكنند و در پايا
سنج بر   اگر اديبان نكته-هاي لرزان و دسرهاي امروزي كه حالوت آن حلواها را ندارد ژله.  ميزبان را ترك نمايندةخان

  . بنده ايرادي گيرند منت پذيرمةاين اشار
  .۱۳۷۳ماه   چاپ اول، دي،، انتشارات شباويزيشكيانوري و ادعاهابري، فريده،  خلعت .۵۵
  . ۱۳۶۹ مهرماه ،۶ ة شمار،كهكشان ة مجل.۵۶
  .۱۵۳ص ،  دوم، انتشارات ارشاد اسالمي زنجانة شمار،فرهنگ زنجان ة فصلنام.۵۷
  .۳۷ ص ،كيانوري و ادعاهايش .۵۸
  .۱۳۶۶، چاپ دوم، انتشارات بوعلي، هزار فاميلشعباني، علي،  .۵۹
  . همان.۶۰
  .۶۵۳، ص  دومة دورةرهبران مشروطصفائي، ابراهيم،  .۶۱
  .۱۳۶۸ي، يي مهرآبادي، انتشارات عطاع محمد رفيةترجم، ، جلد دومتاريخ معاصر ايرانآوري، پيتر،  .۶۲
  . همان.۶۳
  . همان.۶۴
  . همان.۶۵
گستري به سراغش  اينكه قوام نخواسته به خارج سفر كند دليلش تقريباً شخصي است البد يقين داشت نه داد.۶۶

االرض است و نه كسي اموال او را تصاحب خواهد كرد كه هنوز يارانش بر كرسيهاي  خواهد آمد كه مفسد في
يك صديق و روراست  توانست پناه برد كه با هيچ هاي خارجي هم نمي وزارت و وكالت تكيه داشتند به سفارتخانه

  . نبود
  نه كاين خمار، خام است نه در ميخا    نه در مسجد دهندم ره كه رندي    

  . بودندهزاده هم درس نخوا از طرفي مثل اينكه وي در مكتب تقي
  


