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چکیده

با اشغال ایران در شهریور  1982توسط متفقین ،زمینه ی مناسبی برای

تشکیل احزاب و جمعیتهای سیاسی در ایران بهوجود آمد .با اشغال

آذربایجان ،گروهها و جمعیتهای مختلفی باا گارایشهاای سیاسای

خاص درآذربایجان شکل گرفتند کاه معماو ا باه ساه دساتهی چا

طرفدار سوسیالیسم ،تجزیهطلب و شاهدوست تقسیم میشاددد .یکای

از این جمعیتهای سیاسی ،جمعیت فداکاران آذربایجان بود کاه در

تبریز ،با رهبری محمد دیهیم و با گرایش سیاسی شاهدوستی و دفاا

از تمامیت ارضای ایاران شاکل گرفات .چگاودگی تشاکیل و میازان
.1دادشااجوی دکتااری تاااریخ ای اران دورهی اس ا می ،دادشااگاه آزاد اس ا می ،واحااد علااو تحقیقااا تهااران ،ای اران.

bastami. bagheri@gmail.com
 .8استادیار گروه تاریخ ،دادشگاه شهید بهشتیsoleimanyk@gmail.com .
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فعالیت این جمعیت در دوره ی اشغال زیاد برای ما شفاف دیست؛ بعد

از  81آذر سال  ،1981بهدلیل حمایت حکومت مرکزی ایران از ایان

جمعیت ،جمعیت فداکاران شکل منظمی یافت و توادست به یکای از

جمعیتهای قدرتمند و پایدار آذربایجان تبدیل شاود .ایان جمعیات

در طول مبارزا ملی شدن صنعت دفت تا تیرماه  ،1991هیچ موضا

سختی درقبال دکتر مصدق اتخاذ دکرد؛ ولی با علنی شدن اخت فا

شاه و دکتر مصدق ،با حمایت از شاه موضا تنادی دسابت باه دکتار
مصدق درپیش گرفت.

مهم ترین مسئله در این مقاله ،چگاودگی تشاکیل جمعیات فاداکاران

آذربایجان و رویکرد جمعیت به جنابش ملای شادن صانعت دفات و

دو تعامل آن با دولت ملای دکتار مصادق اسات .در ایان پاهوهش،

اسااناد و ماادار

موجااود را بااه روش تحلیل ای و توص ایف بررس ای

می کنیم و می کوشایم تصاویر روشانی از عملکارد ایان جمعیات در

دوران حکومت ملی دکتر محمد مصدق ارائه دهیم.

واژگان کلیدی :جمعیت فداکاران آذربایجاان ،ساازمان کاو ،
ملی شدن ،محمدرضا شاه ،دکتر محمد مصدق ،محمد دیهیم.

 .1مقدمه

جمعیت فداکاران آذربایجان در تبریز و به رهبری محمد دیهیم تشاکیل شاد .ایان جمعیات
تشکلی میهنپرست و طرفدار شاه بود که بهدلیل فقدان اسناد و مدار

کافی در این زمیناه،

زمان دقیق تشکیل آن برای ما مشخص دیست؛ ولی براساس اهاداف کلای ساازمان کاو

1

 .1سازمان کو  ،سازمادی منطقهای بود که اعضای آن وظیفه داشتند هرگاه منطقاه ی آداان باه تصارف موقات دیاروی

بیگاده درآمد ،با تما توان از آن بخش میهن دفا کنند .این سازمان با دساتورالعمال داهماادهای در  2خارداد  ،1991باه
دستور مستقیم شاه تشکیل شد (سلیمادی.)112 :1922 ،
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که هدف از ایجاد آن «مبارزه با دشمنان خارجی ،بهویهه در مواقعی بود که آنهاا بخشای از
کشور را به اشغال خود درآوردد» (سلیمادی ،)112 :1922 ،حدس میزدیم کاه ایان جمعیات
در زمان اشغال ایران توسط متفقین ،در طول جنگ جهادی دو شاکل گرفتاه اسات .ساههبد
علی کیا ،از بنیانگذاران سازمان کو  ،ایده ی تشکیل سازمان کو

را در دوران «جناگ

جهادی دو » (کیا )72 :1977 ،دادسته است که ایران در اشغال دیروهای متفقاین باود .قبال از
تشکیل رسمی این سازمان در خرداد  ،1991جمعیتهای شبهمردمی مطابق باا مارا ساازمان
کو

در گوشه و کنار کشاور ،ازجملاه تبریاز ،تشاکیل شاده باود .هادف اصالی ساازمان

کااو  ،هماااهنگی و هاادایت ای ان جمعی اتهااا تحاات ی اک بردامااهی ماانظم براباار اهااداف
تعریفشده ی خاص بود .دکتر سلیمادی ،اساتاد دادشاگاه شاهید بهشاتی تهاران ،در مقالاهای
باعنوان «سازمان کاو

و جمعیات فاداکاران آذربایجاان» ،ارتباا باین ساازمان کاو

جمعیت فداکاران آذربایجان را پس از شاکلگیاری ساازمان کاو

و

در ساال  ،1991برابار

اسناد منتشردشدهی کاخ دیاوران بررسای کارده اسات .او براسااس ایان اساناد ،شاکلگیاری
جمعیت فداکاران آذربایجان را در آستارا دادسته است .در این زمان ،تقای سالیمادی ،فرزداد
داود امیرالممالک ،یکای از چهارههاای فعاال ایان جمعیات در دوره ی فرقاه ی دماوکرا ،
فعالیتهای میهنپرستاده داشت و در سال  ،1988در جنگ با اشرار آستارا سرپرساتی ساتون
غیردظااامی جنااگ را باار عهااده داشاات و «پااس از سااقو جمهااوری آذربایجااان ،ساارتی
باتمادقلیج ،فرمادده ی تی

اردبیل در  8اردیبهشت  1981طی دامهای به تقای سالیمادی [ ]...از

وی میخواهد که به منظور قدردادی از همراهای کساادی کاه باا کماال ازخودگذشاتگی باه
منویا آرتش خدمت دمودهادد» (سلیمادی ،)182 :1922 ،لیستی جاام باه فرمادادهی تیا
ارسال کند .در این مقالاه باه ایان موضاو اشااره دشاده اسات کاه هساتهی اصالی جمعیات
فداکاران آذربایجان از تبریز (م زاده )12 :1979 ،بوده اسات و چناد ساال قبال از تشاکیل
سازمان کو  ،این جمعیت در تبریز جلسا منظمی داشته است.
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 .2تشکیل جمعیت فداکاران آذربایجان

جمعیت فداکاران آذربایجان براساس دادههای تاریخی موجود در طول جنگ جهاادی دو ،
پس از سقو رضا شاه با دا میهنپرستان برای مبارزه باا حضاور بیگادگاان در تبریاز شاکل
گرفت و با حکومت پیشهوری ،به دلیل حمایت از حضور دیروهای شاوروی در آذربایجاان،
ساار سااتیز داشاات (سااازمان اسااناد ادقا ب اسا می ،شاامارهی بازیاابی  ،22977208مااورخ
 .)1999/12/18دلیل سکو اسناد دوره ی فرقاه ی دماوکرا درماورد جمعیات فاداکاران
آذربایجان ،این است که این جمعیت در آن دوره بهدلیال عاد حضاور ارتاش در منطقاه و
قااوی بااودن جمعیاتهااای سیاسای دیگاار چااون حاازب تااوده و فعالیات دفااسگیار فرقااهی
دموکرا  ،زیاد فعال دبوده است .بعد از فروپاشی فرقه ی دموکرا « ،بعضی از آدان به اخاذ
مدال آذرآبادگان ازطرف ارتش مفتخر شدهادد» (همان).
بعد از فروپاشی فرقاه ی دماوکرا در ساال  1981و تسالط ارتاش باه آذربایجاان ،ایان
جمعیت با حمایت فکری و مالی سههبد شاهبختی ،فرمادده ی دیروهای مساتقر درآذربایجاان،
شکل منسجمی یافت و با تغییر دا خود از مایهنپرساتان باه «فاداکاران آذربایجاان در ساال
( »1987همان) ،دور جدیدی از فعالیت خود را زیر دظار ارتاش ،باهصاور یاک جمعیات

سازمانیافته برای حمایت از دظا سلطنت آغاز کرد 1.هرچند اهداف این جمعیت بهصور
مجزا از سازمان کو

بهصور مکتوب در دست دیست ،براساس اهداف کلی تشکلهاای

شبهمردمی آن دوره ،حدس می زدیم که هدف اولیهی این جمعیت در بادو تشاکیل ،مباارزه
با اشغال خارجی و مقابله با فعالیتهای «حزب توده و کمودیسم بینالملل» (ما زاده:1979 ،
 )12در منطقهی آذربایجان بوده است .این جمعیات بعاد از شاهریور  1982تاا شاکلگیاری
فرقااهی دمااوکرا  ،باارای ماادتی در تبریاز دشااریهی «جمعیات فااداکاران» (همااان )119 :را
 .1هرچند روزدامهی آذرآبادگان در هیچیاک از شامارههاای خاود باهصاور آشاکار باه حمایات ارتاش از جمعیات

فداکاران آذربایجان اشاره دکرده است ،حضور دماینده ی ارتش در بیشاتر جلساا ایان جمعیات مؤیاد ایان ادعاسات؛

ازجمله حضور سرهنگ جهادشاهی در جلسهی روز چهارشنبه 10 ،بهمن مااه ( 1982آذرآبادگاان ،ش  ،92ساهشانبه 17

بهمن  )1982و تیمسار شوکت ،رئیس شهربادیهای آذربایجان در جلسه ی  19بهمان  1982کاه در ایان جلساه سارتی
شااوکت از جمعیات فااداکاران آذربایجااان خواساات «در حفا دااوامیس ملای ،مااذهبی و در اجاارای منویاا مبااار
شاهنشاهی از هیچگوده فداکاری و جادبازی دریغ دنمایند» (آذرآبادگان ،ش  ،29یکشنبه  11بهمن .)1982
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بهصور خیلی پراکنده منتشر کرد که متأسفاده دسخهای از آن موجود دیسات .از آدجاا کاه
جمعیت فداکاران آذربایجاان از ساال  ،1982روزداماه ی آذرآبادگاان را در شاش صافحه،
بهصور منظم به مدیر مسئولی محمد دیهیم ،رهبر این جمعیت و سردبیری عبادال ذهتاابی
تا سال  1917منتشر کرده است ،یقیناا بخشی از اهداف جمعیات در آن باهصاور تلاویحی
منعکس شده است .در اولین شمارهی روزداماهی آذرآبادگاان ،هادف از ادتشاار آن ،چناین
اع

شده است:
ما آماده شدهایم با یک ع قه و فداکاری صامیماده و باا زباان حقیقای ملات علال
بیچارگیها ،بدبختیها ،فشارها ،خودریزیها را بگوییم و بنویسیم و در رف آنها تا
آخرین قدر و دیروی خودمان بگوییم!
مرا ما حف حقوق حقهی عمو طبقا جامعهی ایرادی میباشد ...
ما دخواهیم گذاشات بعاد از ایانهماه فجاای و خاودریزیهاا حقاوق کاارگران و
زحمتکشان پایمال و دستخوش هوی و هوس یک عده خائن و میهنفروش شود.
ما بهموجب مواد صریح قادون اساسی ،برای حف اصول مالکیت مدافعه کرده و از
حقوق حقه و مشرو مرد پشتیبادی خواهیم کرد و از حق قادودی مالک و کارفرما
باید محافظت شود . ...
ما سعی خواهیم کرد فرهنگ ما که هزاران فرسخ از قافله ی فرهنگ واقعای دور و
عقب مادده ،بهحد کمال توسعه یافته و به یاری خداوداد و پشاتیبادی ع قاهمنادان،
بیسوادی و جهالت را که منب و منشأ بدبختیها و بیچارگیها است از باین بباریم
. ...
مسلک ما حف تعادل سیاست با کلیه ی دول مخصوصاا باا متفقاین و همساایگان و
مخالف شدید با مداخلهی دول بیگاده در کارهای داخلی ماست.
زدده و جاوید باد اعلایحضار محمدرضاا شااه پهلاوی ،شاهنشااه محباوب ماا و
دیرومند باد ارتش دیرومند ایران (آذرآبادگان ،شمارهی  ،1یکشنبه .)1982 /1/ 12

با بررسی اهداف مطرحشده در این بندها درمی یابیم که جمعیت فداکاران سعی داشاتند
با شناختی که دسبت به اوضا حاکم بر کشور داشتند ،در چارچوب گرایش سیاسی خود به
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مشک

همهی اقشار توجه کنناد تاا بتوادناد باا بهرمنادی از تاوان بیشاتر اقشاار جامعاه ،باه

خواستههای خود جامهی عمل بهوشادند.
در موارد با  ،بهروشنی بخشی از اهداف تعریفشده برای روزدامه بیان شاده اسات کاه
همان اهداف کلی جمعیت فداکاران است که جنباه ی ساری دداشاته اسات؛ ولای عا وهبار
«حف تعادل سیاست با کلیه ی دول خارجی و مخالفت شادید باا مداخلاه ی دول بیگاداه در
امور داخلی کشور ،حمایت قاط از اعلیحضر محمدرضا پهلوی و مبارزه باا آشاوبگران
داخلی» که از وظایف اساسی و آشکار جمعیت فداکاران آذربایجان باوده اسات و باهطاور
رسمی در اهداف روزدامه بر آنها تأکید شده است ،در جلساا هفتگای ایان جمعیات کاه
بیشتر با حضور یکی از فرماددهان لشکر  9و یاا شاهربادی تبریاز تشاکیل مایشاد ،بخشای از
وظایف جمعیت بهطور اختصار ازطرف کاادر رهباری باه اعضاای دیگار بیاان مایشاد .در
جلسه ی  11فروردین  1992که ساعت  2صبح ،در دفتر روزدامه ی آذرآبادگان برگزار شاد،
محمد د یهیم ضمن تأکید باه اعضاای حاضار در جلساه بارای احتارا باه حفا ادتظاماا و
احترا به قوادین کشور ،از آدان خواسته است با داشتن رفتار پسندیده ،مرد را به یگاادگی و
وحد دعو کنند که همادا مرا مقدس این جمعیت «ایجاد وحاد و یگاادگی و تاأمین
سعاد اجتماعی و پشتیبادی از عظمت و استق ل کشور و اجرای منویا ملوکاده میباشاد»
(آذرآبادگان ،شمارهی  ،111یکشنبه  .)1992/1/12محمد دیهیم در سخنادش بیان کارد کاه
با حف و وحد در میان تمامی اقشار و گاروههاای سیاسای و اجتمااعی جامعاه ،اساتق ل
کشور در ظل توجها ملوکاده ی شخص اعلیحضر همایودی فراهم می شود .در جلسه ی
دیگر این جمعیت که بعد از صدور تأسیس سازمان کاو  ،در دو تیرمااه  1991در محال
قبلی تشکیل شد ،سخنرادان جلسه رویه ی دیگری را درپیش گرفتند و با ادتقاد تند از افارادی
که به بهاده ی دفا از ملی شدن صنعت دفت ،هر روز غوغایی در شهر برپا می کنند و امنیات
و دظم شهر را بر هم می زدند ،اع

کرددد که 18هزار دفر از جوادان رشاید و شاجا خطاه ی

آذربایجان عضاو ایان جمعیات هساتند و در اجارای منویاا اعلایحضار هماایودی« ،باا
پشتیبادی ارتش شاهنشاهی از هیچگوده جادبازی و فداکاری مضایقه دنموده و دخواهند کارد»
(همان) .با این سخنان آتشین ،رهبر جمعیت فداکاران ضمن تأکید بر هماهنگی این جمعیت
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با ارتش شاهنشاهی در برقراری دظم عمومی ،باهطاور تلاویحی باه طرفاداران جبهاه ی ملای،
تحت عنوان «اخ لگران دظم عمومی» هشدار میدهد.
جمعی ات فااداکاران آذربایجااان در بیادی اهای در تاااریخ  2اساافند  ،1992ضاامن تشااریح
خدما مقا سلطنت به کشور ایران در طول تاریخ ،شاه را مظهر استق ل و عظمات کشاور
و حامی قدرتمند دین مبین اس
آشوبگر اع

دادساتند و باا حملاه باه عادهای بااعناوان بیگاداهپرسات و

کرددد که مرد غیور و میهنپرسات آذربایجاان ،باا آن ساابقه ی جادباازی و

مقاومت ،اجازه دخواهند داد «یک عده آشوبگر و بیگاداهپرسات اهاادتی باه مقاا سالطنت و
قوای ادتظامی بنمایند!!!» (آذرآبادگان ،بیادیه ی جمعیت فداکاران آذربایجاان.)1992/18/2 ،
جمعیت فداکاران آذربایجان ،ضمن بیان خدما خود به کشور در ساالهاای آشاوب باین
 1981تا  1982به خاود مایبالناد کاه باا افتخاار و ساربلندی و گذشاتن از هساتی خاود ،باا
همکاری ارتش در بیرون راددن اجادب از خا

کشور ،به وظیفه ی ملی خود عمال کردداد

و از تاریخ  81آذر  1981با دلی ما مال از مهر شاه ،هرگز «دمیتوادند صابر و تحمال کنناد
که مزدوران بیگادهپرست به پادشااه جوادبخات و ارتاش دیرومناد و افساران مایهنپرسات ...
توهین دمایند» (همان) .به این ترتیب ،جمعیت فداکارن ضمن اع

همبستگی و همکاری با

ارتش شاهنشاهی ،تلویحاا حضور ارتش در عرصه ی غیردظامی را ضروری میدادد .درمقابال
این دفا جمعیت فداکاران آذربایجاان از ارتاش شاهنشااهی ،هیئات تحریریاهی روزداماهی
«اختر شمال» از دخالت ارتش و دیروهای دظامی در امور کشور باه ساتوه آماد و آشاکارا باا
دوشتن مقا تی به دکتر مصدق اع

کرددد« :مرد میهنپرست تبریز و سایر شهرستانهاا از

تجاوز و تعدی و قادونشکنی این آقایان دل پرخودی داردد و جز تحدیاد اختیاارا ایانهاا

چارهای بهدظر دمیرسد» (اختر شمال ،شمارهی  ،792چهارشنبه .)1991/1/81

دیهیم در جلسه ی  10مهر  ،1992بعد از بیان چگودگی ادسجا بیشتر جمعیت ،به اعضای

حاضر در جلسه گفت که جمعیت باید بهمنظورگسترش تشکی

خاود« ،دو هیئات ،یکای

به داا هیئات کمیتاهی مرکازی و دیگاری کمیتاهی داواحی» (آذرآبادگاان ،شامارهی،192
یکشنبه )1992/7/10 ،تشکیل دهد .براساس گزارش موجود ،کمیته ی مرکزی باید برداماه ی
چگودگی تشکیل کمیته ی دواحی را تدوین کند تا براساس آن ،جمعیت در دواحی مختلاف
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تبریز و شهرستانها عضوگیری کند .طبق این دستور ،جمعیت فداکاران آذربایجان در تبریز
ع وهبر کمیته ی مرکزی ،دو شعبه ی فرعی تأسیس کرددد و در مراغاه ،بعاد از ساازماددهی
دیروهای خود ،اولین جلسه ی رسمی خود را با حضور اصغر حبیبزاده ،رهنماا و محمادباقر
اسدزاده برگزار کرددد .در این جلسه ،هریک از افراد مذکور شرحی درخصوص اهداف و
وظایف جمعیت ایراد کردداد و ساهس کال اعضاای حاضار در جلساه «بقاا و دوا سالطنت
اعلیحضر همایودی را خواستار شددد» (آذرآبادگان ،شنبه .)1992/7/82
کمیته ی اصلی جمعیت فداکاران آذربایجان از اواخر سال  ،1982معمو ا بهطور متوسط
هاار هفتااه ی اک جلسااهی رساامی بااا حضااور کااادر رهبااری جمعی ات ،در دفتاار روزدامااهی
آذرآبادگااان برگاازار مایکاارد .در ایان جلسااه ،اتفاقااا تبریاز در طااول هفتااهی گذشااته و
بردامههای جمعیت برای رویدادهای احتماالی باا همااهنگی فرمادادهی ارتاش و باا حضاور
دماینده ی لشکر  9تبریز بررسی میشد .این دشان م یدهد که ماههاا قبال از تشاکیل ساازمان
کو  ،جمعیت فداکاران آذربایجان وظایفی را کاه در بناد  2مرامناماه بارای ایان ساازمان
تعریف شده است ،رعایت میکرددد.
در این مقط زمادی ،ارتبا بین جمعیت فداکاران آذربایجان با چناین جمعیاتهاایی در
سایر شهرستانهای آذربایجان ،به جز مراغه ،بهدلیل دبود اسناد دقیقاا مشخص دیست؛ اماا بعاد
از تشکیل سازمان کو  ،ایجاد ارتبا بین چنین تشاکلهاایی بار عهاده ی ساازمان کاو
واگذار شد و شاید بهدلیل فعالیت سازمان کو  ،ارتبا جمعیات فاداکاران آذربایجاان باا
تشکلهای همسویی چون میهنپرستان «رضائیه» ،باه رهباری سارهنگ باازدشساته ی ارتاش،

خسروی افشار ،برقرار شده است 1 .در شهر کوچکی چاون دماین ،رؤساای ایا

و عشاایر

بهصور هماهنگ و دستهجمعی بعد از واقعه ی  92تیار  ،1991باا ارساال داماهای باه درباار
شاهنشاهی ،شاه را یگاده مظهر عز و استق ل کشور دادستند و اع

کرددد:

در هر حادثه و پیشآمدی گوش بزدگ و آماده ی فرمان تاجدار محبوب باا جباین
باز و سینهی گشاده به فدا ساختن حیا و هستی حاضر بوده و برای حف استق ل

 .1برای اط

بیشتر ر  :روزدامهی میهنپرستان.1999/1/7 ،
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کشور که اساس آن به وجود مقا سالطنت وابساته اسات ،از هایچگوداه جادباازی
کوتاهی دخواهند کرد (قبس ،شمارهی  ،87دوشنبه .)1991/1/87

روشن است که اهداف تعیینشده بارای روزداماه ی آذرآبادگاان کاه ازطارف جمعیات
فداکاران آذربایجان ،به رهبری محمد دیهیم ،منتشر میشد ،بخشی از اهداف جمعیت است
که جنبه ی سری دداشته است .با بررسای تطبیقای ایان اهاداف باا اصاول داهگاداه ی ساازمان
کو

 1و مطالعه ی رفتارهای مختلف آن جمعیت از سال  1982به بعد و دگاه باه گزارشاا

جلسا پایان هفته ی جمعیت فداکاران آذربایجان ،اهداف این جمعیات بارای ماا مشاخص
میشود.
 .3جمعیت فداکاران آذربایجان و جریان ملی شدن صنعت نفت ایران

جمعیت فداکاران آذربایجان ،جمعیتی وطنفروش و خاائن باه مملکات دبودداد؛ بلکاه ایان
جمعیت میهنپرستی را درقالب خدمت به شاه تعریف میکرددد و خدمت به مقاا سالطنت
را خدمت به کشور میدادستند و به همین دلیل در طول جریان ملای شادن صانعت دفات تاا
علنی شدن اخت فا دکتر مصدق با شاه ،هیچ اهادتی به شخص دکتر مصدق دکردداد و تاا
جایی که رفتارهای سیاسی دکتر مصدق در قضیه ی ملی شدن دفات را موافاق خواساتههاای
شخص اعلیحضر همایودی میدیددد ،از آن حمایت میکرددد.
 .1اصول دهگاده ی ساازمان کاو

عباار اداد از .1 :بناا باه تصاویب شاهنشااه در منااطق ماورددظر بایاد از میاان افاراد

شاهدوست و میهنپرست کمیتاهای ساه تاا هفات دفاره تشاکیل و مسائولیت منطقاه باه آنهاا واگاذار شاود؛  .8کلیاه ی

فعالیتهای این جمعیت ،چه در زمان صلح و چه در زمان جناگ ،باهکلای ساری و محرماداه باشاد؛  .9دفارا ساازمان
کو

دباید یکدیگر را بشناسند؛  .0کمیتهی اصلی موظف است برای تأمین هزینههای خود و دیز استتار در زمان صالح،

سازمانهای عا المنفعهای را مثل اتحادیهی کشاورزان و  ...تشکیل دهد؛  .1کمیتاهی اصالی وظیفاه دارد مارد سااکن

حوزه ی عملیاتی خود را تحت مطالعه قرار دهد؛  .1سازمان موظف است در تشکی

زیرزمینی از میاان افاراد زباده ی

خود ،گردانهای رزمندهای به دا فدایی سازمان تعلیم دهد؛  .7فرمادادهی فعالیاتهاای زیرزمینای در زماان صالح تااب

کمیته ی محلی ،ولی در زمان جنگ به عهدهی شخصی خواهد بود که ریاست کمیته ی محلای کاو

را احاراز کارده

باشد؛  .2در زمان صلح و جنگ ،کمیتهی اصلی موظف است کوچکترین جنبش سیاسی و یا دظامی را زیر دظر گرفتاه

و جریان تما وقای منطقه یا دایره ی عمل خود را به مرکز مخابره کناد و  .2آئاینداماههاای جدیاد درسات لازو قابال
صدور است (سلیمادی.)188-181 :1922 ،
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جمعیاات فااداکاران در اولااین واکاانش بااه قضاایهی ملاای شاادن صاانعت دفاات ،آن را
بزرگترین افتخارکشور دادستند و بیان کرددد« :بزرگتارین خادمتی کاه مجلاس شاورای
ملی از دوره ی اول تاکنون ادجا داده ،بدون شک تصویب یحه ی ملی شدن صنعت دفات
میباشد» (آذرآبادگان ،شماره ی  ،121یکشنبه )19992/8/88؛ زیرا با این اقادا شاجاعاده ی
مجلس ،مرد ایران ابهت و عظمت خود را به رخ جهادیان می کشند و می توادند از مناب ملی
خود دفا کنناد .جمعیات فاداکاران باه افتخاار ایان پیاروزی بازرگ ،جشان باشاکوهی را
بهصور جدا از سایر گروههای سیاسی تبریز با همکاری دستگاههای دولتی ،به ویهه لشاکر
 9تبریز و با دعو از همه ی طرفداران خود در  1992/0/81در تبریز برگازار کارد .در ایان
مراسم ،حاج ابوالقاسم جوان مدیر روزدامه ی تبریز ،تاوکلی ،محماد دیهایم رهبار جمعیات،
محمود مهاجر مدیر روزدامه ی رادنده ،کریمپور دماینده ی کاارگران کارخاداه ی ظفار ،امیار
ابراهیمی مدیر روزدامه ی دسیم شمال ،محمد موسوی و شهباز جهادخواه ساخنرادی کردداد و
این سخنرادیها با شعار «زدده باد شاهنشاه عظیم ایران ،پاینده باد اساتق ل ایاران و مارگ بار
امهریالیساام خااونآشااا » ( آذرآبادگااان ،شاامارهی  ،110چهارشاانبه  )1992/0/81همراه ای
میشد .آشکار است که جمعیت فداکاران باهدلیال داشاتن اخات ف مااهوی باا گاروههاای
سیاسی دیگر تبریز که طرفدار دکتر مصدق بوددد ،مراسم جشن جداگاداهای برپاا کردداد و
این جشن را که برابر اط

قبلی جمعیت ،قرار بود در  91خرداد برگزار شود ،بهدلیل تارس

از آشوب گروههای سیاسی دیگر «که میخواهند آرامش و امنیت آذربایجان را [ ]...به هام
زده و ادق بی راه بیندازدد» (آذرآبادگان ،شماره ی  ،112یکشنبه  ،)1992/9/81با بیست روز
تأخیر و بعد از ادجا تمهیدا امنیتی ز  ،برگزار کرددد.
تا رسادهای شدن اخت ف دکتر مصادق و شااه و تشاکیل ساازمان کاو

بناابر دساتور

رسمی شاه  1در خرداد  ،1991روزدامه ی آذرآبادگان ،ارگان مطبوعاتی جمعیات فاداکاران
آذربایجان ،در بیشتر شمارههای خود سارمقالهای را در تفسایر مساائل سیاسای روز باه قلام
 .1سازمان کو  ،سازمادی منطقهای بود که اعضای آن وظیفه داشتند هرگاه منطقاه ی آداان باه تصارف موقات دیاروی

بیگاده درآمد ،با تما توان از آن بخش میهن دفا کنند .این سازمان با دساتورالعمال داهماادهای در  2خارداد  ،1991باه
دستور مستقیم شاه تشکیل شد (سلیمادی.)188 :1922 ،
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مهدی مجتهدی ،1به مسئله ی ملی شدن صنعت دفت اختصاص مایداد و در هماه ی مقاا
خود از دکتر مصدق به دیکی یاد میکرد .در یکی از این مقا

ادتقاادی بااعناوان «جنااب

آقای دکتر مصدق ملت ایران چشم به راه اقداما و اص حا شما میباشاند» ،دویسانده ی
مقاله ضمن بیان مشک

اقتصادی کشور ،ازقبیل فقر و گرسنگی و با اشاره به ورشکستگی

پیدرپی بازاریان ،کمباود خوارباار دهقاداان و کشااورزان ،بساته شادن درب کارخاداههاا و
بنگاههای اقتصادی ،بیان کرد:
یک وضعیت بحرادی در کشور بهوجود آمده است و بهددبال آن مردان و دختاران
جوان کسادی که دیرو و ادرژی آنهاا سارمایه ی پایاانداپاذیر ایان کشاور باهشامار
میرود ،به حال بیکاری افتاده ادد و دست اجادب آتش فتنه برافروختاه اسات تاا از
وض خراب اقتصادی کشور سوءاستفاده کنند و آتش فتنه بها کنند .دکتار مصادق
باید بدادد درد این ملت چیست! و درمان آن چه میباشد .اینک ملت ایاران! ملتای
که شما بارها برای بدبختیهای آن اشک ریختاهایاد چشام امیاد باه اصا حا و
اقداما شما دوخته است و ادتظاار دارد [ ]...باا تجرباههاایی کاه در دسات داریاد
چااارهی دردهااای او را دریابیااد و گرهاای از کااار او بگشااایید و امیاادوار باشااید
راهنماییهای آن جناب پرده ی عمل به خاود پوشایده ایاران راه ترقای و تعاالی را

بهیماید (آذرآبادگان ،شمارهی  ،121سهشنبه  92اردیبهشت).

روزدامه ی آذرآبادگان در مقاله ی دیگری ،با بررسی اوضاا سیاسای حااکم بار جهاان،
وضعیت سیاسی حاکم بر جهان را به دف ایران دادسات و از هوشایاری و زماانسانجی دقیاق
دکتر مصدق درخصوص رهبری جریان ملی شدن صنعت دفت اساتقبال و اظهاار امیادواری
کرد که اگر ایران بتوادد «دست ادگلیسها را از جنوب ایران کوتاه کند ،به فار

آدکاه در

چاههای دفات بساته و اساتخراج آن متوقاف شاود ،بااز هام بارد باا ماسات» (آذرآبادگاان،
شمارهی  ،121یکشنبه  .)1992/1/12جمعیت فداکاران با شناخت عمق فاجعهی دفوذ ایاادی
شرکت دفت ایران و ادگلیس در دستگاههاای دولتای و آسایب هاای آن باه اساتق ل کشاور
معتقد است که ملت دجیب ایران اگر بتوادد به رهبری دکتار مصادق و حمایات شااه دسات
 .1وی از دوستان دزدیک محمد دیهیم و از اعضای فعال جمعیت فداکاران آذربایجان بود.

 / 40چگونگی تشکیل جمعیت فداکاران آذربایجان به رهبری محمد دیهیم ...

داپا

ایادی شرکت دفت را از ادارا ایرادی قط کند ،خواهد توادست با اساتفاده از منااب

سطحا رضی ،زددگادی دوینی را درپیش بگیرد و بنیه ی اقتصاد خاود را بادون درآماد دفتای
احیا کند .این جمعیت دهتنها از ملی شادن دفات دفاا مایکردداد ،بلکاه دربرابار تهدیادا
دظامی ادگلستان واکنش دشان می داددد و با اع

اینکه «دوران زورگاویی و قلادری ساهری

شااده و ملاات ایااران از دیااروی مساالح و چتربااازان امهراتااوری ورشکسااته ترساای دداردااد»
(آذرآبادگان ،شماره ی  ،121سهشنبه  ،)1992/8/92زبان باه شاکوه مایگشاوددد .آن هاا باا
بررسی اوضا سیاسی حاکم بر جهان بینالملل به این دتیجه رسایددد کاه «دول غربای از آن
بیم داردد که درصور توسل به زور ،ایران دسات اتحااد باهساوی همساایه ی شامالی دراز
کند» (آذرآبادگان ،شماره ی  ،21یکشنبه  .)1982/18/87هرچند دریافت جمعیت فداکاران
از اوضا بینالملل آن روز زیاد منطقی دیست ،از آدجاا کاه امکاان وقاو هرگوداه حملاهی
دظامی ازطرف ادگلستان را محال میدادستند ،در این خصوص به بیراهه درفتند.
حمایت جمعیت فداکاران آذربایجان از دکتر مصدق تا  92تیر  ،1991با کناار آمادن باا
دیگر گروههای طرفدار دولت ملی ،بهصور تلویحی ادامه داشت؛ ولای باا رودررو شادن
شاه و دکتر مصدق ،جمعیت فداکاران برحساب فلسافه ی وجاودی خاویش ،جاداب شااه را
گرفتند و ضمن تفکیک قائل شدن بین جریان ملی شدن صانعت دفات باا «جریاان ساا ری
شخص دکتار مصادق» ،دیگار دکتار مصادق را فاردی اصا حگار ددادساتند ،چشامادتظاار
اص حا شخص ایشان دمادددد و «ساماجت و یکددادگی» دکتار مصادق را بازرگتارین
مشکل کشور در آن زمان دادساتند .جمعیات فاداکاران معتقاد بودداد کاه دکتار مصادق باا
سیاستهای ضدشاهی که درپیش گرفته ،خائن است و این اقداما وی باعث خواهاد شاد
کمودیستها و حزب توده با توجه به تبلیغا گستردهای که در آذربایجان داردد ،بار دیگار
بر کشور مسلط شودد؛ به همین دلیل جمعیت فداکاران آذربایجان کوشیددد با دزدیک شدن
به جریانهای مخالف دکتر مصدق ،آنها را به دف شاه ساماددهی کنند و در این چاارچوب
رهبری این جمعیت در ت ش بود باا دیگار مخالفاان سرشاناس آذربایجاادی دکتار مصادق،
چون احمد بهادری (دمایناده ی تبریاز و مخاالف دکتار مصادق در مجلاس شاورای ملای)،
بزرگ ابراهیمی ،موسی ثقها س می و از طریق حاج ابوالقاسم جاوان (زهتاابفارد:1971 ،
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 )128با رحیم زهتابفرد ،مدیر مسئول روزدامه ی «اراده» ی آذربایجان کاه در تهاران منتشار
میشد ،ارتبا دزدیکتری برقرار کند.
با آشکارتر شدن مخالفت جمعیت فداکاران دربرابر دولت ملی دکتر مصادق ،دهادهاای
امنیتی تبریز توجه خاصی به فعالیت جمعیت ماذبور کردداد و باهشاد تحرکاا آنهاا را
زیردظر گرفتند و این اقدا باعث شد فعالیت جمعیات فاداکاران «باه درجاه ی بسایار پاایینی
رسد» (سازمان اسناد ملی ایران ،شمارهی پرودده  ،822228122شمارهی سند  /8702مورخ
)98/1/82؛ به طوری که تعدادی از اعضای سرشناس این جمعیت (حتی محمد دیهیم ،رهبار
جمعیت) برای مدتی تبریز را تر

گفتند و رهساهار تهاران شاددد 1 .در تهاران همااهنگی و

ارتبا مستقیم و تقریباا همهروزهای بین گاروههاا و افاراد آذربایجاادی مخاالف دولات ملای
ایجاد شده بود و به ایان دتیجاه رسایده بودداد کاه «زیربناای دولات را حازب تاوده تشاکیل
میدهد و آقای مصدق ،بدجایی گیر کرده» (زهتابفرد ) 122 :1971 ،و دولات دمایتواداد
درمقابل این همه فشار داخلی و خارجی مقاومت کند و روزی ساقو خواهاد کارد .بیشاتر
مخالفادی که در تهران بوددد ،از اوایل مرداد  ،1998بهتدریج برای ادجاا اقاداما ضادملی
بهسوی تبریز حرکت کرددد و روز دهم مرداد ،رحیم زهتابفرد و موسای ثقاها سا می باه
بهاده ی مبارزه با کمودیسم ،با آوردن یک «دستگاه استنسل» برای چاا اع میاه وارد تبریاز
شددد (همان.)121 :
با این اوضا  ،از شهر تبریز چند ماه قبل از برگازاری رفراداد ادحا ل مجلاس هفادهم،
دواهای مختلفای باه گاوش مایرساید .حازب ایاران «شاعبهی تبریاز» در اع میاهای کاه در
روزدامه ی «افتخارا ملی» چا شد ،اع

کرد که یک توطئه ی ضدملی در تبریز ،توساط

افرادی چون «احمد بهادری در شرف تکوین است» (سازمان اسناد ملی ایران ،بیادیه ی حزب
ایران ،پوشهی  ،829221122بدون شماره) و اینها باا اهادات باه ارزشهاای ملای و ارعااب
 .1متأسفاده بهدلیل دبود دسخههایی از روزدامهی آذرآبادگان ،از  12مرداد  1991تاا کودتاای  82مارداد در هایچیاک از
مراکز تحقیقاتی و حتی در مراکز ثبت اسناد و ام

آذربایجان شرقی و غربی و دبود گزارشهاای شاهربادی درماورد

فعالیت جمعیت فداکاران آذربایجان ،دگارددگان دمیتوادناد تاا یافات شادن دساخههاایی از ایان روزداماه ،در جزئیاا

فعالیت جمعیت فداکاران آذربایجان در این فاصله اظهاردظر کنند.
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مرد از طریق تهدید میخواهند مقاومت دلیراده ی مرد را درهم شکنند .براسااس گازارش
استادداری آذربایجان ،تعدادی از طرفداران دربار و اعضای فعال جمعیت فداکاران ،ازجمله
موسی ثقه ا س می (سازمان اسناد ملای ایاران ،پروداده ی  ،822228122شاماره ی /8702
مورخ  ،)89/1/82از تهران به تبریز وارد شده ادد و قصد داردد علیه دهضت ملی توطئه کنناد؛
به همین دلیل کمیسیون امنیت تبریز بسیار حساس شده و با تشکیل جلساا متعادد و اتخااذ
تدابیر زمه ،فعالیت جمعیتهای طرفدار درباار ،ازجملاه جمعیات فاداکاران آذربایجاان را
زیر دظر گرفته و در اسر وقت توادسته است ثقها س می را هنگا ورود به تبریاز شناساایی
و تبعید کند .در ادامه ی این گزارش استادداری آمده است« :در این استان بدبختاداه اغارا
شخصی زیاد است و به داا دهضات ملای بسایاری از مارد مایخواهناد خاردهحساابهاای
شخصی خود را تسویه کنند و ادصاف و وجدان حکم دمیکند که دماینادگان دولات آلات
اغرا

اشخاص واقا شاودد» (هماان) .طباق گازارش دیگاری از شاهربادی تبریاز ،بازرگ

ابراهیمی ،از جمعیت فداکاران آذربایجان ،گروهی را برای آتش زدن روزدامههای طرفادار
دهضت ملی ،ازقبیل «حاجی بابا ،آتشبار ،شورش و غیره باه محال جمعیات دعاو دماوده و
ضمن اب غ دستورا

ز » (همان) ،از آنها خواسته است براساس دساتوری کاه از طریاق

تلگراف از آقای دیهیم ،رئیس جمعیت فداکاران در تهران رسیده ،تا ورود ایشاان باه تبریاز
از این کار خودداری کنناد .براسااس هماین گازارش ،در فعالیاتهاای جمعیات فاداکاران
آذربایجان علیه دولت ملی دکتر مصدق ،ارتباطی بین رستم خان ،رئیس عشایر کردستان باا
محمد دیهیم برقرار شد و وی ع وهبر فعالیت ضدملی در آذربایجان ،عشایر کردستان را دیز
علیه مصدق تحریک کرد .طبق تلگراف رستم خان به دفتر جمعیت فداکاران« ،دههازار دفار
از عشایر مسلح کردستان از سکو شاه باه تناگ آماده و قریبااا باا اشااره و اجاازهی آقاای
دیه یم ،مدیر روزدامه ی آذرآبادگان ،اقاداماتی خواهناد دماود» (ساازمان اساناد ملای ایاران،
پروددهی  ،822228122شمارهی  /8702مورخ .)89/1/82
مطابق دادههای موجود ،در فاصله ی  92تیار  1998و مارداد هماین ساال ،تماا اعضاای
خارج از آذربایجان جمعیت فداکاران وارد تبریاز شاددد و مشاغول فعالیات بارای تضاعیف
روحیهی طرفداران جبهه ی ملی شددد؛ درحالی که ارتبا آنها با تهاران قطا دشاده باود و
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اع میههای ضدملی که در تهران تهیه و چا میشددد ،درصور امکان برای تبریز ارسال
میشددد که یک مورد آن «توسط حاجی علی شرکاء با اتومبیل مساافربری از تهاران بارای
دیهیم ارسال شده بود» (سازمان اسناد ملای ایاران ،شاماره ی دساتیابی  ،822/8122محال در
آرشیو  179و  0آب  ،1شماره ی  1/80212ماورخ  .)1998/1/9هرچناد محمولاه ی ماذکور
توسط شاهربادی کشاف و ضابط شاد ،ایان اقاداما مخالفاان اداماه داشات و در آساتاده ی
برگزاری رفرادد به اوج رسید.
بر اساس گزارشهایی که در آستاده ی برگزاری رفرادد ادح ل مجلس هفدهم از وض
آذربایجان در مطبوعا منعکس میشددد ،دکتر مصدق از دمایندگان طرفدار جبهه ی ملای
آذربایجان خواست با حرکت به حوضههای ادتخابی خاود ،بارای ادجاا ایان امار دولات را
یاری کنند .در این میان ،دکتر مصدق اصغر پارسا ،دماینده ی خوی و سخنگوی دهضت ملی
را بهعنوان مأمور ویهه به آذربایجان فرستاد تا از اخ ل در برگازاری رفراداد و توطئاههاای
احتمالی جمعیت فداکاران و مخالفان دیگر جلوگیری کند و به «تما کارمنادان و مسائولین
آذربایجان ،اعام از ارتشای و غیارارتشای» (پارساا )181 :1922 ،دساتور داده شاد باا ایشاان
همکاری کنند .با این اقدا دکتر مصدق و با ادجا تمهیدا

ز ازطرف کمیسایون امنیات

شهر تبریز ،جمعیت فداکاران آذربایجان دتوادستند تاا اعا ن رسامی پیاروزی کودتاا در 82
مرداد کاری کنند؛ ولی پس از پخش خبر پیروزی کودتا از رادیو ،اعضای ایان جمعیات باه
خیابانها ریختند و با آتش زدن دفتر بیشتر دشاریا طرفادار دولات ملای ،طرفاداران دکتار
مصدق را دستگیر کرددد .دربرابر این خدمت جمعیت فداکاران آذربایجان به دربار ،سه تن
از رهبران سرشناس آدان ،محمد دیهیم ،موسای ثقاها سا می و بازرگ ابراهیمای باهعناوان
دمایندهی تبریز در هجادهمین دورهی مجلاس شاورای ملای ادتخااب شاددد (آذرآبادگاان،
یکشنبه .)1998/18/11
بعد از پایان کاار دکتار مصادق ،تعادادی از جمعیاتهاایی کاه در دوره ی دو دولات
مصدق با شاه همکاری کرده بوددد ،ازجمله جمعیت فداکاران آذربایجان ،باه دلیال خادمت
به دربار ،از موقعیات خاود ساوءاساتفاده مایکردداد و باا جاذب اراذل و اوبااش و تأسایس
کلوبهایی تحت عناوینی چاون فاداکاران یاا مایهنپرساتان و شااهدوساتان ،مازاحم مارد
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میشددد .این دخالتهای بیجاا در اماورا شاهری و اخات ل اماور باعاث شاد اساتادداری
آذربایجان با مشاهده ی این وضعیت ،اع میهای را چا کند و بارای الصااق در میاادین باه
تما شهرها و دها آذربایجان بفرستد .استادداری در این اع میه ،با هشدار به افرادی که با
استفاده از این عناوین و ادتصاب خود به شاه ،ادتظار داردد با دخالت در کارهای حکاومتی و
یا ادجا اقداما پلیسی ،اوضا را باب میل خود پایش برداد تاا باا ساوءاساتفاده از موقعیات
بهوجود آمده مرد و مخالفان خود را با عنوان تودهای یا اخ لگر ماورد آزار و اذیات قارار
دهند ،اع

میکند:
عنوان شاهدوستی و مایهنپرساتی ادحصاار و اختصااص باه دساتهی معاین دداشاته،
وظیفه ی تما ایرادیان و شعار تما مرد این کشور شاهدوستی و میهنپرستی اسات
و هیچکس حق اینکه خود را اختصاصاا منتسب به دربار و اعلیحضار هماایودی
بدادد ددارد .اگر منبعد شنیده شد شخص یا جمعیتی با این عناوین در مقا کساب
قدر و شهر است ،حسبا مر مبار

شادیداا تنبیاه و مجاازا خواهناد شاد

(سازمان اسناد ملی ایران ،شمارهی دستیابی  ،828/8122محال در آرشایو  179و
آ ب  ،1شمارهی  ،1/91112مورخ .)90/7/18

بعد از ادتشار این اع میه ،بیشتر این جمعیتها تاحادی پاای خاود را از گلایم کارهاای
دولتی بیرون کشیددد .برحسب گزارش سرتی

درخشادی ،دائب رئیس شهربادی کل کشور،

بعد از این اقدا استادداری ،احساس رضایتی در بین اهالی و مخصوصاا کسبه و تجار حاصل
شد و «تحت توجها مخصوص بندگان اعلیحضر همایون شاهنشاه و اولیاء دولت هایچ
دسته تحت عنوان شاهپرستی یا امثال آن دمیتوادند مزاحمت تولید دمایند» (همان).
 .4نتیجهگیری

جمعیت فداکاران آذربایجان ،به رهبری محمد دیهیم ،یاک دیاروی شابهمردمای وابساته باه

دربار محمدرضا شاه بود که در طول جنگ جهادی دو  ،برای دفا از تمامیت ارضی ایاران
و مبارزه با دشمنان سلطنت ،در تبریز تشکیل شد .این جمعیت بنابر اصول اولیهی مرامناماهی
خود ،شاه را مظهر اقتدار و عظمت ملی تلقی میکرددد و به همین دلیل ،هیچگوده مخالفات
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با شخص شاه را بردمیتابیددد و هرداو مخالفات باا شااه را خیادات باه کشاور مایدادساتند.
جمعیت فداکاران آذربایجان در طول دخستوزیاری دکتار مصادق ،تاا زماادی کاه باا شااه
اخت ف آشکار دداشت ،از او بهصور تلاویحی حمایات مای کردداد و او را بازرگتارین
رهبر جریان ملی شدن صنعت دفت میدادستند؛ ولی با آشکار شدن اخت ف بین شاه و دکتر
مصدق در  92تیر  ،1991دربرابر اقداما دکتر مصدق موضا گیاری کردداد و باا حملاه ی
آشکار به دکتر مصدق ،او را خائن به کشور معرفی کرددد.
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