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مهمقد
نفـت پی در پی و مربوط به یکدیگر است: امتیاز رخدادیادآور چندین،بحران آذربایجان

وري، سـیدجعفر پیشـه  ۀاعتبارنامـ مجلس چهـاردهم، رد منفی، انتخاباتموازنۀسیاستشمال، 
ران مطـابق بـا قـانون اساسـی     دن ایـ کـر ارنسـت بـوین بـراي ایـالتی    ، طرحجانبهسهکمیسیون

آذربایجـان،  دمـوکرات درت بـزرگ در مسـکو، حـزب تـوده، فرقـۀ     ت، کنفرانس سه قـ مشروطی
ـ السلطنه، شکایتوزیري قوامخستجمهوري مهاباد، ن ت سـازمان  ایران از شوروي به شوراي امنی

ایران و شـوروي، خـروج   سادچیکف، قرارداد نفتام/قوامۀنترومن، مقاولهحد، اولتیماتومملل مت
ـ    ز ایـران، برگـزاري انتخابـات   نیروهاي شوروي ا ت ایـران بـه   مجلـس پـانزدهم، ورود قـواي دول

ايگذشـته از اي قطعـه رواقع فقـط د»آذربایجانبحران«دموکرات. ۀآذربایجان و اضمحالل فرق
.ررسی کردبتوان از منظر تئوریک، جداگانهیک را میهر که است

شـوروي و  ،جانبـه میـان ایـران   حاد سـه پیمان ات1942ژانویه1320/29بهمن9در 
د که امکانات خـود را  بلکه کشوري باش،شدهکشوري اشغالان به امضاء رسید تا ایران نهانگلست
ـ تا بدین ترتیب، آنان بتوانند در جنگ بـا .در اختیار متفقین قرار داده استو رضا با میل ر هیتل

موجببود که پنجم پیمانمحتواي مادةد.مند گردپیروزي بهرهپیروز شوند و ایران نیز از ثمرة
لـت آلمـان و   جنگ میان دول متّفق و دوتوقفپس از .شدپیدایش بحران موسوم به آذربایجان 

، مـاه 6حـداکثر ف مـدت ظـر دادند تا رسماً تعهد انگلستان و شورويهاي ، دولتهمدستان وي
میـان  حصـل میی در صورتی که پیمـان رسـ  را از خاك ایران بیرون برند و حتخود میواي نظاق

و قـواي خـود   آنها منتظر انقضاي مدت مذکور نمانندشد،بستهماه6متفقین و آلمان، زودتر از 
درنگ از ایران خارج کنند.را بی

انی پـس از  دي جهـ بنـ گیري بلـوك آغازِ جنگ سرد و شکلاز پژوهشگران،برخی به نظر 
تیپ مسلّح شوروي وارد آذربایجان ایران شدند 15اي آغاز شد که ، در هنگامهجنگ دوم جهانی

بـی اعتنـایی   مپـنج ویـژه مـادة  و بـه شوروي و انگلستان،جانبه میان ایرانو به مفاد پیمان سه
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وروي قصد دارد، رسید که شمیو به نظر شدنهادهبنیانبحران آذربایجانبدین ترتیب، .کردند
بحران را گسترش دهد. 

هـاي  اطمینـانی یبودومجنگتالل پس ازاخدوباره آشوب و اي بود از آغازنشانهاین بحران
آسـا و  فتوحـات بـرق  اکنون، آلمان نازي با همۀ.پیروزيقسیم غنایم و مناطق نفوذ پس ازتناشی از

شکسـته  ن پـیش رفتـه و رایـش سـوم را درهـم     شکست خورده و متّفقین تا قلب برلیگشایانهجهان
بیانیـه اي  ،چرچیل و اسـتالین در تهـران  ،روزولت،1943دسامبراول/1322ماهآذرنهم در بودند. 

سـر موضـوع ایـران    دیپلماتیک سه قدرت متّفق بـر - سیاسیموافقتمنتشر کرده بودند که حاکی از 
در حفـظ  ،اعالمیـه کننـدة امضـاء هر سه دولـت :وده بآمدکنفرانس تهرانبود. در بند چهارم اعالمیه

کـه ایـران،   امیدوارنـد  نظـر دارنـد و   فـاق یت ارضی ایران با دولت ایـران ات حاکمیت و استقالل و تمام
از پـس المللـی و ایجـاد امنیـت و رفـاه     حد نقش خود را در استقرار صلح بـین مدوش سایر ملل مته

درنگ پس از پایان جنـگ، جـاي   ها بدونا این توافقامکند،ءجنگ در چارچوب منشور آتالنتیک ایفا
و مـانع حرکـت قـواي    را آغاز کـرد دخالت در امور داخلی ایران شوروي زیرا ،خود را به خصومت داد

.دشسوي آذربایجانانجام مأموریت بهیران برايامیانتظا

پژوهشپیشینۀ
هاي بحران آذربایجان و ظهـور فرقـۀ  از  زمینهپژوهشگران این حوزه،بختصدري و نیک

بـاب آغـاز و انجـام فرقـۀ    و از مکتوبات و اسناد بسیار درانددموکرات در آذربایجان سخن گفته
دمـوکرات  فرقـۀ دیگـر، ، پژوهشـگر اند. فـرزاد هاي فراوان بردهبهرهدموکرات و بحران آذربایجان

مختلف و خاطرات افراد دو نگاهووري، از منظر بیستتبریز تا مرگ پیشهخلیۀآذربایجان را از ت
وري و فرقـۀ پیشـه آذربایجـان و چهـرة  در باب مرور تـاریخی غائلـۀ  ه است. و اسناد بررسی کرد

از آغاز و انجام وقایع نگارانهروایتی ، طالعافزون بر آن، . باید از پژوهش ناصحی نام برددموکرات
هـاي سیاسـی،   جـزء نقـش ارگـان   دست داده است. حسنلی به توصیف جـزء بهربایجانبحران آذ
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میـان  میها و رقابـت و همچشـ  هاي درونی روسدر این ماجرا و رقابتشورويمیتی و نظاامنی
ري خارجه و سفارت شوروي در تهران و مقامات امنیتی و سیاسـی جمهـو  امورتشکیالت وزارت

پرداخته و به طـور کلـی   دموکرات آذربایجان با جمهوري مهابادرقۀآذربایجان و نیز اختالفات ف
از بحـران  مجتهديخاطرات.استافکندهنگاهی از برون به تحوالت مرتبط با بحران آذربایجان، 

بررسی سالشمار و وقایع در است. یانگف مجلس شوراي ملییضعکردعملحاکی از ،آذربایجان
از وقـایع  هـا و مناقشـات دو ابرقـدرت،    بحـران ان همـۀ در میـ صـلح سـرد  -جنگ سـرد نگارانۀ 

ه و سرانجام بحران را بـه  آوردمیان بهسخن 1946مارسآذربایجان ایران با عنوان بحران ایران 
از تکـوین  . هالیـدي ترومن مربوط کرده استمیایران و تهدید اتو پافشاريهاي بسیار کوشش

-گیـري مناسـبات شـوروي   جنگ دوم جهانی و شـکل چهار دوره در امور سیاسی جهانِ پس از 
کـه ریشـه در   م.1953تـا  1946سـرد از  اول جنـگ سخن به میان آورده اسـت: دورة آمریکا 
آلمان، لهستان و ایران اختالفـات ژرفـی   بارةدرم.1945در «:تعبیر اوبهودیگر داشتمسائل

.)18: 1364(هالیدي،»موجود بود
بینـی درسـت   همان پیشمانند توشار، رخی از نویسندگان فرانسويبحران آذربایجان را ب

در »آهنـین پـردة «رانی مشهور بـه  م. در سخن1946مارسکنند که در پنجم چرچیل تلقّی می
کنم که روسیه طالب جنگ باشد. چیزي که من گمان نمی«دانشگاه فولتونِ میسوري گفته بود: 

نامحـدود  منظور توسعۀجنگ بهبرداري از نتیجهکند عبارت است از بهرهآن کشور جستجو می
رقابـت آمریکـا و   موضـوع برژینسـکی .)415: 1384و دیگـران، توشار(»خودقدرت و دکترین 

: کنـد مـی تحلیـل  نحـوي دیگـر   بـه بحـران آذربایجـان را  کشـد و سـرانجام  میشوروي را پیش
هـاي  اشاره به استفاده از سـالح پشتیبانی قوي ایاالت متّحده از تمامیت ارضی ایران که شامل «

). 40: 1387برژینسکی،(»شد1946نشینی شوروي در اوایل شد، موجب عقباي نیز میهسته
آمریکـا از  خارجـۀ وزارت امـور طریقی دیگر تأیید کرده است:بر بهبرژینسکی را الفهتحلیلاین

ها نه فقط روسه نظر آنها،بها از شورش آذربایجان ایران هراسناك شده بودند و حمایت شوروي
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خطـر  ایـن  روي بودند و در حال پیشنیزدر داخل این سد سوم در جنوببلکه،در شرق و غرب
ران بـه اقیـانوس   ها بدون مانع، ترکیه را درنوردیده و به مدیترانه و از طریق ایکه آنوجود داشت

اتّخاذ کردند. ابتدا دعـواي  وجهی مقامات واشنگتن یک سیاست دو«بر:الفههند برسند. به نظر
شوراي امنیـت جدیـد   افتتاحیۀسان فضاي جلسۀتّحد کشاندند. بدینایران را به سازمان ملل م

که در اوائل ها مسموم گردید. دوم، زمانیها و آمریکاییشدن سخنان تند بین شورويبا ردوبدل
بودند، جیمز برنز وزیر امـور  کنان به سوي مرز ایران در حرکتهاي روسی غرّشماه مارس تانک

هـا بـدهیم   حاال درسی بـه آن «ش کوبید و گفت: اش را به کف دست دیگرکردهخارجه مشت گره
کرملین نسـبت  فعالعالقه«این امر، ناشی از .)46: 1376بر،(الفه»اند یادشان نرودکه تا زنده

بـا اشـاره بـه اشـغال     وشیدند تـا کو آنان می) 46: 1370،دیگرانوتز و (سايبود»به خاورمیانه
فرانسه، اقدام خود را در آذربایجـان  لستان و اشغال سوریه و لبنان به دستانگاندونزي از سوي

ایران توجیه کنند.
تواند خواننـده را بـا   وري میو نیز زندگی و آراء پیشهخاطرات صفرخاندر مآخذ ایرانی،

در بـاب  نـد. از دیگـر مآخـذ   کآشـنا  دموکرات هتأسیس فرقزوایاي گوناگون بحران آذربایجان و 
هـاي بحـران   ریشـه بـارة چهـار منظـر در  : «کـه بـه نظـر او   ، اثر فاوست است،بحران آذربایجان

ش و ویژه شاه و هوادارانکار، بهایرانیان محافظهمورد عالقهآذربایجان وجود دارد: نخست، نظریه
دخالت شوروي و فاقد ریشۀرا صرفاً پرداختۀماجرااي از نویسندگان غربی که کلارهچنین پهم

را در شـورش آذربایجـان   مـی اند. گروهی نیز وجود نـوعی عامـل مرد  تلقّی کردهمیتاریخی و بو
در محـل مبنـی بـر    میهاي ایالتی و نـوعی احسـاس عمـو   صورت ویژگیاند که بهمالحظه کرده

چـپ بـه عامـل شـوروي بهـاي      نبـروز یافتـه اسـت. ایرانیـا    هی مرکز نسبت به منطقـه توجبی
تـر بـراي دسـتیابی بـه     انـد و شـورش آذربایجـان را بخشـی از یـک نهضـت گسـترده       دادهمیک

که ناسیونالیسم آذربایجانی را ها نیز هست اند. روایت شورويشمار آوردههاي اساسی بهدگرگونی
شـمار  بـه ) 13: 1373فاوسـت، (تهـران در برابـر اسـتبداد دولـت    میی از یک واکـنش عمـو  جزئ
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بـا دو عنـوان معنـادار   بحـران در اتمـام دوگانـۀ آمریکـا  از دو نقشدر ادامهفاوست.»اندآورده
-47ش./1325-26و  آمریکـاي متعهـد:   . م1941-1945/.ش1320-1324آمریکاي مـردد: 

دمـوکرات و  و حسنلی تأسیس فرقۀ. بیانی) یاد کرده است198/245: 1373(فاوست،م.1946
نیز، يدیگرپژوهشگراناند. بررسی کردهشماربا تکیه بر محتواي اسناد بیرابایجانبحران آذر

موضوع تحقیـق قـرار داده   آغاز و انجام بحران آذربایجان رادموکرات و فرود فرقۀوفرازموضوع 
و رقابت الملل هایی همچون بحران گذار در ساختار نظام بینمؤلفهدر بررسی خود. مقصودياند
نـاموزون و  نفوذ خود در ایـران، توسـعۀ  ویژه کوشش شوروي براي گسترش حوزةها، بهرقدرتاب

همراه بحران گـذار  به،میاي و احساس محرومیت نسبی و نقش نخبگان قوهاي منطقهنابرابري
یگـوروا و شـایدراینه، بحـران    یاسی در ایران و ضعف حکومت مرکزي را در نظر گرفته اسـت. س

نخستین رویارویی دیپلماتیک مایۀشوروي بررسی و درونا از دیدگاه اسناد نویافتۀایجان رآذرب
خـوبی واکـاوي   نگ جهـانی دوم بـه  عمده میان اتّحاد شوروي و ایاالت متحده را پس از پایان ج

تـا  .ش1320هاسالت سیاسی ایران درتاریخ تحوالدرعظیمیاز سوي دیگر، پژوهشاند.هکرد
هـاي داخلـی و   نیـز زمینـه  عابـدي اردکـانی   اسـت. بات نهاديِ گیدنزترتیهمعطوف بش.1332

و از سـتم و اسـتبداد داخلـی، پـان ترکیسـم، و      بررسیدموکرات را جی پیدایی و زوال فرقۀخار
است.قابل توجه یاد کردههاي عنوان مؤلفهانترناسیونالیسم استالینی به

؛ تـورج اتـابکی،   1384(لنگـرود: سـمرقند،   ش نافرجام براي تجزیه آذربایجـان ایران، دفتر یکم: تالهوشنگ طالع، تاریخ تجزیۀ.(
جامی، گذشته چـراغ راه آینـده اسـت   گروه پژوهشی؛)1376س،(تهران: توایران معاصر، ترجمۀ محمدکریم اشراقآذربایجان در

جنـگ سـرد و بحـران آذربایجـان،     نفت ایران، )؛ و ریچارد کاتم و دیگران؛267- 483، چاپ چهارم، صص1386(تهران: ققنوس، 
ان و نقـش  یجـ دمـوکرات آذربا : تشـکیل فرقـۀ  1324آذر 21درخشـانی،  اکبر ؛ و علی)1379اوه بیات، (تهران: نشر نی، کترجمۀ

- 1320(یجـان آذرباحـوادث  شـدة بنـدي مالزاده،  اطّالعـات طبقـه  ؛ و حمید )1385وري در آن (تهران: شیرین، سیدجعفر پیشه
؛ احمـد زنگنـه،   )1388هـاي وقـایع آذربایجـان (تبریـز: مهـدآزادي،      مهر: ناگفته) به انضمامِ متن کاملِ کتاب رازهاي سربه1325

، چاپ دوم).1355(تهران: شرق، 1325ماه تا دي1320از شهریور (یجانآذربادر هاي منخاطراتی از مأموریت
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کـه  اند، بحران آذربایجان پرداختهوط بهبمررانۀ وقایعتاریخی و روزنگاآثاري نیز به سیر
لطنه در السخان قواماحمدمیرزاکتاب ی ازبخش1مقاله بسیار متفاوتند.، با اینمحتوا و روشدر

ر وقـت ایـران در ایـن    وزیـ شرح اتفاقات آذربایجان و اقدامات نخسـت بهدوران قاجاریه و پهلوي
طلـب  جـدایی جریـان پیـدایش ،راه آینـده چـراغ گذشـته کتـاب  . اسـت اختصاص یافتهحادثه 

خاطرات . اهالی آنجا دانسته استهی حکومت مرکزي به آذربایجان و تحقیر توجآذربایجان را کم
خـاطرات  و مشتمل است بـر استمعتبرآخذاز جمله مر زنگنهگقلم سرلشبه، من در آذربایجان

خـاطرات  کتـاب هـایی از دو  لدر فصـ .ذربایجـان لف در جریان تصرف تا آزادسازي آؤشخصی م
دمـوکرات  ۀعملکرد فرقاسناد و مدارك باخسرويامیربه قلم بابک،آننقدونورالدین کیانوري

از جملـه مآخـذي   س حادثهر. درتیرشده استعنوان بخشی از حزب توده پرداخته آذربایجان به
تأکیـد کـرده  بایجـان  آذرچگونگی مدیریت و سرانجام بحـران درالسلطنهقواماست که بر نقش 

بنـابر آن، کهاست جدیدي را مطرح کردهفرضیۀ»1324در بحران آذربایجان «درروسو است.
است.بوده پیشرفت شوروي عنوان سدزدن ترکیه بهدر آذربایجان کنارهدف اقدامات شوروي

موجـب شـده   بحران آذربایجان در تاریخ معاصر ایـران، ایگاه و اهمیت و نیز حساسیتج
ي شناخته شـده، هاپژوهشاز هیچیکدر اام،هاي گوناگون بدان نگریسته شوداز منظراست تا 
خـورد. همـۀ  مـی بـه چشـم ن  بحـران آذربایجـان  اي براي تفسیر و تحلیلویژهتئوریکچارچوب

.هـاي تـاریخی را دسـته بنـدي کنـد     جـامعی اسـت کـه یافتـه    الگوي قد اف، کمابیشهانوشته
از الگـوي  ها در تاریخ روابط خارجی ایـران بحراناز مهم ترینیکیبهترین براي تبینگارندگان، 

.گرفته اندیریت بحران برچر بهرهجامع مد

فرقه دمـوکرات آذربایجـان اختصـاص    ویژه از یک مجلّه چاپ و به موضوعبرخی مقاالت دیگر نیز هست که در یک شماره .١
ي، طـاهري خسروشـاهی، شایسـته،    نسب لنگـرود اي، نوزاد، شفیعییافته است؛ مانند نوشتارهایی که ساجدي، معتکف، خامه

-3)، صص 1383، (سال دوم، شماره سوم، پاییز و زمستانآورد گیلرهاند و در پناه لموکی نوشتهپاشازاده، نیکبخت و یزدان
هاي فراوان تاریخی بـه مضـمون مقالـه نگارنـدگان     رغم وجود ارزشها، علیکدام از آن مقاله، به چاپ رسیده است. هیچ119

گونه همپوشانی با همدیگر ندارند. ستند و هیچنزدیک نی
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شناختیروش
دیپلماتیک، اقتصادي یـا  استعطفینقطهاز بحران گفته اند تعریف صورتتریندر کلی

از ،یا در حالـت بحـران نظـامی   ،کندپیوسته تغییر میها، مناسبات میان دولتکه در آنمینظا
گسیختگی مناسبات اقتصـادي یـا دیپلماتیـک عـادي     این مفهوم را درگراید. صلح به جنگ می

بحران: نظامیها، انواعی دارند: الف) بحران.)182: 1388واکر،(برندکار میها نیز بهمیان دولت
) نیروها پدیـد آمـده باشـد)؛ ب   آوردنصحنهتهدید یا بهسببها در ستیزي که بهمیان دولت

هـاي فقیـر از   اسـتنکاف دولـت  سـبب بـه هـاي ثروتمنـد و فقیـر   میان دولـت بحران: اقتصادي
یدولتـ کـه کنندگان یک پیمان، هنگامیءبحران میان امضا: دیپلماتیک) پ؛هابازپرداخت بدهی

پدیـدة .)182: 1388(واکـر، گذاشتن مقررات آن پیمان اعالم کنـد پاتصمیم خود را براي زیر
وجـود  کـم یـک دولـت،    هاي محوري دسـت براي ارزش: تهدیدداردهاي مشتركویژگیبحران
تبدیل گسـیختگی مناسـبات و   و ضرورتهاي مطرحمناسبات میان دولتدر الگوي آیندةابهام

.)182: 1388واکر،(ثباتوضعیت ناپایدار به 
در دهـۀ ،همهبا این ،اندتاریخی وجود داشتهادوار امنیتی در همۀ- هاي نظامیهرچند بحران

بحـران  .)1382:1/32برچر،(متمایز در سیاست جهان شناسایی شدايپدیدهعنوانبحران به60
،کـه در آن »موضـوع «اسـاس  بنـدي بر طبقـه مـثالٌ بنـدي کـرد؛  به اشکال مختلف طبقـه توانمیرا

شـود. شـیوة  مـی ران به دسـت بـازیگران لحـاظ    گیري و مدیریت بحبینی بحران، فرآیند تصمیمپیش
بـود. » مکتب استنفورد«در بحران است که پیشگام آن گیري تصمیماساس شیوةبربنديگروه،دیگر

و بررسـی  گسـترده زمـان، ارتباطـات، اطالعـات    تهدیـد، محـدودیت  استنفورد بر ادراك معطوف بـه 
هاي فشار روانی فردي، شناختی یا ادراکـی،  به الگوتوانمیمکتب کید داشت. در همینأها تگزینجای

زمـان کوتـاه   وهزینه یا بازیگر خردمند آلیسون، تهدید شدیدمحاسبۀفرآیند سازمانی یا سایبرنتیک،
.)32- 1/46(همان: کرد اشاره گیري هرمان نیزو غافل
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تعریففوق، در پی میهاي مفهوییبرچر در پاسخ به نارسا،مدل جامع مدیریت بحراندر 
د و آنهـا را بـه   فرآیند و سـاختار را ترکیـب کنـ   جدیدي از بحران برآمد. او توانست دگرگونی در 

المللـی را در نظـام بـین  صـلی او چهـار عنصـر ا  ، نظریـۀ ثبات و تعادل پیوند زند و از این طریق
ۀفاصـل رالمللـی د بحـران بـین  323بررسـی  بـه و ویلکنفلدربرچ،این مدل. براي ارائۀبرگرفت

کـه  نددر مجمـوع بـه ایـن نتیجـه رسـید     و)24همـان:  پرداختند (م. 1918-1988هاي سال
مدل شناسـایی  . دکربررسی »نظام«حسب و هم بر»بازیگر«اساس توان یک بحران را هم برمی

، استوار است: پیدایش، گسـترش، کـاهش و   بحرانچهار مرحلۀشناسایی مبناي برچر بربحران
ها در این چارچوب ناظر بر این است که چگونـه هـر مرحلـه، حـوزه و     فتهیا. تشریح و ارائهتأثیر

.)1/57(همان: داد را شکل خواهد يبعدمرحله
فرقـه ۀسـال بحران برآمـده از ظهـور و سـقوط یـک    ،عبارت دیگریا به،بحران آذربایجان

رویـارویی دیرپـا   درآمـد عنوان پـیش بهالمللبینتنها از دیدگاه روابط دموکرات در آذربایجان، نه
مـدت  عنـوان تبلـور کوتـاه   هـاي داخلـی ایـران بـه    میان شرق و غرب، که از دیدگاه دگرگـونی 

و اسـت یمهمـ تـاریخی مقطـع طلبی روسیه،دار توسعهروند تاریخی و ریشهمخاطرات ناشی از
،یالمللداخلی و هم بینعرصۀهم در،این حادثهمبناي مدل برچر بررسی کرد.برتوان آن رامی

گیـري مقولـۀ  آغاز جنگ سرد و شکلموجب،المللیبینعرصۀدر.بر چند حوزه تأثیر بسیار نهاد
،داخلـی عرصۀو درها گردیدکشورهاي جهان سوم در رقابت ابرقدرتيدرگیرمهار کمونیسم و

ن نیروي واعنبهرانفوذ آمریکا در ایران، زمینۀو همچنینرا بستامتیاز نفت به شوروي پروندة
اسـت:  ی نگارندگان چنـین  پژوهشپرسش،اساساینبرد. فراهم آورسوم و بعدها قدرت مسلط

و کـاهش و گسـترش پیدایش ، چه شرایطی منجر به بحران برچرجامعمبناي الگوي مدیریتبر
بحران آذربایجان شد؟
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دولتیبحران بینالگوي مدیریت جامع:چارچوب نظري
ونظـام و بحـران  یممفـاه اسـاس  کـه بر ،در باب مدیریت بحـران نفلدو ویلکبرچرمدل

ةتوالی منطقی میـان چهـار حـوز   رب،بحرانماهیتبررسیدر،داردقرارکالن و خردیوندهايپ
سطوح متفاوت تحلیل را ،مدلاین تأثیر.وآغاز، گسترش، تهدیداستوار است:پیوستههممهم به
متغیـر  هـا ( همچنـین ورودي . کنـد مـی یل را تعریـف  دهد و خصوصیات هر سطح تحلمینشان 

چـرا  امـا ،)468(همـان:  سازد می) مرتبطمتغیر وابستهها (یندها و به خروجیآبه فر) رامستقل
رسد، در نظر نمیکالن کافی بهیکی از الگوهاي خرد واز طریقتنها ،بحرانبررسی الگوي جامع 

شود گرفته مییده) نادفشار بحرانبر اثرهاولتتصویرها و تصمیمات د(یاهسۀجعب،سطح کالن
منفردانـۀ تنهـا یـک   از رفتـار فراتـر بسیار ،بحرانیک مایۀدرونمحدودیت خرد نیز سطح در و

در نتیجه، ایجاد وحدت میان دو الگو براي وصول به نتایج هـر  .استخارجیسیاستدولت  در
مطـابق تواند هـم  می،چنین بینشیاساسرببحران .)503(همان: رسدمییک، منطقی به نظر 

به توضـیح بحـران در دو سـطح    سبب، نخستهمین . بهشودحسب نظام بررسی گر و هم بربازی
ۀخـود را در زمینـ  پیشـین آراء،ویلکنفلـد و برچـر ،د و در سـطح سـوم  نپردازکالن و خرد می

. دنزنیپیوند مگفته، با یکدیگر پیشۀمرحلچهار مدیریت بحران با توجه به 

المللیالگوي اول: بحران بین
هاسـت.  آمیـز میـان دولـت   تعـارض ارتبـاط هاي رفتاري مبتنی بر داده،المللیبحران بین

در حتـی رامیاحتمـال درگیـري نظـا   ،ف بحراندو یا چند طرآمیز میانتعارضتشدید ارتباط
بـه چـالش   نیـز المللـی را ساختار نظـام بـین  آمیز،تعارضارتباط.دهدافزایش میوضعیت صلح 

هـاي  ویژگیبین بازیگري،هاي نظام،یویژگالمللی عبارتند از:بحران بینکشد. عوامل تبیینمی
وآغـاز، گسـترش، کـاهش   ۀچهار مرحلنیزعنوان متغیر مستقل وهاي بحران بهویژگیوبازیگر
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ثـه، یـا تغییـر محیطـی آغـاز      یک اقـدام، حاد ۀغیر وابسته. فرایند بحران با جرقعنوان متبهتأثیر
تـا گسـترش ۀدهنـد. مرحلـ  مـی را بـه سـطح شـدیدتر گسـترش     آنو دیگـر شـرایط،  شودمی

شـود فروکاهش آغاز میۀمرحلیابد و پس از آن،میادامه میان بازیگرانبندي دیگري درصورت
ثـار آن بـراي   آامـا ، هالمللی مهار شـد رچه یک بحران بینگآنگاه .زندمیو خاتمۀ بحران را رقم 

.)476(همان: است تأثیر اي از مرحلهکه نشانهماند،میبرجاي هاي متخاصم طرف

خارجیسیاستالگوي دوم: بحران 
امـا  ،شـود مـی بررسـی  متغیرهاي مستقل و وابسـته  ،المللیالگوي بحران بیندراگرچه

الگوي ، نیازمندنفجار، اوج انحراف و سازش با میراث بحراناعلت ،ویژگی نظام، بازیگران، بحران
ـ بـه نیزو آنست هامحصول تصمیمات و اقدامات دولت،این مراحلزیرا دیگري هم هست، ۀنوب

عمـل، رویـداد یـا    .ها دارنـد این ویژگیةبارگیرندگان درکه تصمیماستتصوراتیوابستۀ،خود
خصـوص تهدیـد   گیرنـدگان در و بـر ادراك تصـمیم  زنـد مـی بحران را جرقـه  ،دگرگونی محیطی

نهـد.  تأثیر مـی احتمال جنگ افزایشزمانی و محدودیت،پس از آنمعطوف به ارزش و معموالً
با اتخاذ یک یا چند اسـتراتژي از  تاداردگیرندگان را وامیتصمیم،ادارك معطوف به بحراننحوة

سازي، تکیه بـر  توان به راضیها میاستراتژيۀ، واکنش نشان دهند. از جملهاي فراواناستراتژي

تأثیر کاهشآغاز رشگست

هاي ویژگی
نظام
هاي ویژگی

بازیگر
هاي ویژگی

بحران
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، طـرز  هـا اسـتراتژي ی اشاره کـرد. انتخـاب هـر یـک از    عملیاتمییا باورهاي رستاریخیتجربۀ
متغیـر  بحـران ( احسـاس  ،خـارجی سیاسـت در بحران د. دهشکل میيبعدبرخورد را در مرحلۀ

هـاي  رایزنـی، چـارچوب  جـوي اطالعـات،  وجسـت ) ومتغیـر وابسـته  (یـري گمستقل)، تصـمیم 
.شوندمیبررسی ) متغیر واسطها (بدیلخلهمداوگیريتصمیم

لگوي سوم: بحرانا
بـه هـر حـال   امـا  ،متمایزنـد لحـاظ تحلیلـی   بـه ،خـرد کالن وهر یک ازسطح تحلیل

اریـم.  اي هستند که بـراي توضـیح هریـک از اینهـا بـه دیگـري نیـاز د       پیوستههمهیندهاي بآفر
، الگوي جامع بحـران آورند.میپدیدیک مدل فراگیر را ،کنارهمعبارت دیگر، این دو بخش دربه
هـاي  از ویژگی،گیرندگانتفسیر ادراکی تصمیمبسته بهکه اي استمرحلهیند دینامیک چهارآفر

اطالعات

دگرگونی محیطی

تهدیدزمان

جنگ

گیريتصمیممجامع

آلترناتیوها

رایزنی

انتخابیگزینه
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ینـد  آفرۀشود و اینها جرقگزینش و رفتار می،آمدنو سپس فائقبحران و بازیگرنظام،برجسته
و از تـوالی  انـد پیچیـده هماین مراحل در. زندگیرندگان دولت مقابل میمشابه را براي تصمیم

روشن .)506(همان: همیشه رعایت نشود توالی ممکن است ؛ گو اینکهدنکنشده پیروي میذکر
خـارجی سیاسـت خـاص در در سطح دولتی ی همتای،المللیبینیبحراناست که هر مرحله از

اقل یک که حددهدمیروي زمانی ،تغییر مرحله از پیدایش به گسترش،دارد و براي مثالدخو
ـ ،بحران تجربه کندماقبل بحران را به دورةتغییري از دورة،بازیگر بحران کـه  لزومـی نـدارد  اام

،نظـر برچـر  بنـا بـر  .)60(همـان:  شوند، دستخوش تغییر ادراکی زمانطور همهتمام بازیگران ب
شته باشند و در یک زمان واحد آغاز نشوند یـا  با هم فاصله داهاو دورههامرحلهکهممکن است
. خاتمه نیابند

شـود. سـطح   نظـر گرفتـه مـی   عنوان متغیر مستقل درالمللی بهسطح بین،در این مدل
کیل تأثیر نیز متغیر وابسته را تشوپیدایش، گسترش، کاهشخرد، متغیر واسطه و چهار مرحله

میـان  ،شـدیدتر از هنجـار غیربحـران   ،آمیزتعارضارتباط آغاز بحران در سطح نظام با دهند.می
یـک بحـران  در واقـع،  آغـاز  ۀمرحلـ ،شـود. در سـطح بـازیگر   مـی هاي متخاصم مشـخص  طرف

تغییـر  خـارجی  طـرف  یک سويازدر سیاست خارجی است، که با احساس امنیتظهورحالدر
آغـاز و شـامل   ۀیانگر تغییر شـکلی شـدیدتر از مرحلـ   ب،در سطح نظامگسترشۀ. مرحلکندمی

باش نیروها، آمادهبحران (گسترش ۀجنگ است و در سطح بازیگر، جرقچشمگیروجود احتمال 
بحـران  ةدور) بهنظامییورشوها از حالت دفاعی به تهاجمی، بسیج سپاهیان، تغییر آرایش نیر

بـه احسـاس   ،زمـان و احتمـال جنـگ   محدودیتحساساهمچنینانجامد. میبراي یک دولت 
ارتبـاط ت بـا کـاهش حجـم و شـد    ،فروکـاهش در سـطح نظـام   ۀشود. مرحلـ میتهدید افزوده 

ر کـاهش در احسـاس تهدیـد ارزش،    بیـانگ ،شـود و در سـطح بـازیگر   مـی آمیز مشخص تعارض
هـا در یـک یـا    بحـران ۀهماست:تأثیر ۀمرحل،زمان و احتمال جنگ است. در پایانمحدودیت
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یـک یـا چنـد    گران متخاصم، برتأثیر بر روابط میان بازیپیامدهایی دارند که شامل،چند سطح
.)470: 1382:برچر(استیجهاننظام ،ترالمللی و در معناي وسیعنظام بین

جامع مدیریت بحرانلمد
تأثیرکاهشگسترشپیدایشمراحل

سازشاوج وخامتجاج اولیهاعوتعامل
متقابل کنش 

غیربحرانی
پسا بحرانپایان بحرانبحرانپیشا بحراندوره

ادارك
ول ازحد معمتهدید بیش

معطوف به ارزش (فشار 
روانی)فزاینده

تهدید حاد + 
محدودیت زمان +

ازدیاد احتمال جنگ
(حداکثر فشار

روانی)

تهدید حاد + 
فشار

محدودیت زمان +
ازدیاد احتمال 

جنگ
(حداکثر فشار

انی)رو

مادون بحران بودن 
سطح تهدید، زمان، 

فشار (عدمجنگ
روانی معطوف به 

بحران)

بحران آذربایجان بر مبناي مدل جامع مدیریت بحران  
هـاي بریتانیـا و   جنـگ دولـت  المدنبـال اعـ  به1939سپتامبر 1/ 1318شهریور 9در

و طـرف اسـت  در ایـن کـارزار بی  که اي اعالم داشت فرانسه به آلمان، دولت ایران با صدور بیانیه
سـبب شـد  ،1941ژوئن در اما شکست ارتش سرخ در برابر آلمانطرفی را حفظ خواهد کرد،بی

در .)19:1385طـالع، (را نادیـده بگیرنـد  بیطرفی ایـران  ،گذاشتن اختالفاتمتفقین با کنارکه
بـا دولـت   جانبـه  راردادي سهق، اما درایران را اشغال کردندهاها و انگلیسیروس1320شهریور

خواهند نیروهاي خود را از کشور خارج ،ماه پس از پایان جنگ6ایران، وعده دادند که در مدت
کوشیدند جاي پـاي خـود را در   میاما کشورهاي متفق ،)26:1387زاده موسوي،اسمعیل(کرد 
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هاي سیاسـی و یـا   در جریاناز طریق نفوذایران، که تازه از قید و بند استبداد رهایی یافته بود،
در شـمال ایـران  از پایان مهلـت خـروج،  خواست پیشمیاستالینمحکم کنند:اشخاص هوادار

؛ مثالٌ دست یابد،ها پیش در سر داشتندها از سالدست آورد و به آنچه روسبهجایگاهی استوار
،دیگـران ویوسـفی (شایدنشانده در آذربایجان راهی به امتیازي نفتی بگایجاد حکومتی دستبا

واگذاري امتیاز نفت بارةمبنی بر عدم مذاکره درايواحدهبا تصویب ماده. این هدف)25:1390
شـوروي راه وشـد با شکست مواجه،مصدقدکتر محمد ، به کوششتا پایان جنگ جهانی دوم

مورد نظـر  کسب امتیازهاي تاکتیک شوروي براي.)146:1387اللوي،(دیگري در پیش گرفت
یگـوروا، بـود ( از ایـران  دن نیروهاي خـود فراخواندرأخیرت،میهاي بیات، صدر و حکیدر دولت

د و بالفاصله نشگو و دموکرات وارد گفتفرقۀبرخالف صدر و بیات بامیاما حکی،)121:1376
،طـالع کـرد ( هـا در امـور داخلـی ایـران اعتـراض      روس، به مداخلۀمهر ضمن یادداشتی26در 

سـرانجام  نـاموفق بـود و او  بحران آذربایجـان مسالمت آمیزدر حلمیحکی. تجربۀ)73:1385
در،د و پس از آگاهی از طرح شکایت ایران در شوراي امنیـت له را به سازمان ملل ارجاع داأمس

قـوام بـر مسـند    بهمـن،  6. در)122-124: 1383،پـورنظمی (کـرد ءاستعفا1324بهمن اول 
وزیـري  نخست، به دورةآذربایجانبیشترین تحرکات ایران براي رفع غائلۀ. شستنوزیري نخست

ن شوروي عازم با دولتمرداو گوبراي گفت،شود. او اندکی پس از تشکیل کابینهمیقوام مربوط 
کـه  دریافـت و دیدار با استالین و همچنین مولوتـف  آن کشور شد. قوام در مدت اقامت در آنجا

به ویژه که ؛ها در این زمینه هستندکسب امتیاز نفت و برابري با انگلیسیها سخت در پیروس
تمـام  زیرکیبا کردند. قوامهتبعیض) استفاد= (»دیکریمنیاتسیا«در مذاکرات، بارها از واژةآنها

پـانزدهم برگـزاري انتخابـات مجلـس   يکسب امتیاز نفت درگروکهها بفهماندتوانست به روس
زیـرا ؛نیز زمانی برگزار خواهد شـد کـه نیروهـاي روس از ایـران خـارج شـوند      و انتخاباتاست 

،بخشی از ایران در اشغال بیگانـه باشـد  انتخابات هنگامی که،مشروطیتاساسیبراساس قانون
.)195-202: 1385طالع،شد (نخواهد برگزار 
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ي منتشـر کـرد   خبرتاس یماري رسزخبرگاماشد،میگام به پیروزي نزدیک بهقوام گام
کـرد کـه در آن آرامـش    هایی از خاك ایران را تخلیـه خواهـد  مبنی براینکه شوروي تنها بخش

امتنـاع دولـت   قوام و حتـی آمریکـا و انگلـیس شـد.    گیريموضعبرقرار است. این خبر، موجب
ددر یک اتحـاد ضـ  راو انگلیسروند نزدیکی آمریکا تمام نیروهایش از ایران،شوروي از فراخوان

کـرد. ، ایجـاد  نـام گرفـت  »جنگ سرد«هاي بعددر سالکهراشوروي شتاب بخشید و پدیده اي
بـا  اشت. شوروي نیز در مقابـل کوشـید  به شوراي امنیت ندمجدداي جز مراجعهدولت ایران چاره

شـکایت ایـران در شـوراي امنیـت     دوبـارة طـرح دچیکف و ایجـاد امیـد در ایـران از   فرستادن سا
گیـري  هـاي بـزرگ مـانع از بـازپس    فشـار قـدرت  بلکه،خواست ایرانهبار ناما ایند،جلوگیري کن

ـ ردر سمت،ءعالشکایت ایران شد و ت نماینـدگی ایـران، جریـان شـکایت ایـران را در      أیس هیـ ئ
دررا (مناقشـه) dispute، واژةبـار و بـراي نخسـتین  شتري پـی گرفـت  شوراي امنیت با شدت بی
وارد 1324اسـفند  24در سـادچیکف  .)208-213: همانکاربرد (هان بتوصیف حوادث آذربایج

اي خود را بـا مادهطرح سه1325نوروز نفت، سرانجام در لۀأکید مجدد بر مسأتهران شد و با ت
داخلی ایران است و باید لۀأکه آذربایجان مسشده بودتصریح در یکی از بندها،ام مطرح کرد.قو

در ایـن طـرح   .)27:1390،دیگـران و یوسـفی شـود ( آذربایجان حل با مشارکت دولت و مردم
پیـروزي قـوام و   ابـه ثمبـه میان ایران و شوروي به امضاء رسـید و 1325ینفرورد15سحرگاه 

بــا ،در شــوراي امنیــت.)208:1385شــوکت،(چیرگــی او بــر بحــران آذربایجــان بــودزمینــۀ
طور کامل از ایـران خـارج کنـد. بـا     را بهنیروهاي خودکهآمریکا، شوروي پذیرفتيهاکوشش

اینـک دسـت بـاال را    ، قـوام کـه   ایران و اطمینان دولت از این موضوعخروج نیروهاي شوروي از
بـه آذربایجـان اعـزام شـوند     »نظارت بر انجام انتخابات«براينیروهاي ارتش داشت، فرمان داد

بسـیاري از سـران فرقـۀ    ،هحمایـت روسـی  خروج ارتش سـرخ و عـدم  . با )1385:219شوکت،(
. بسر رسیددموکرات فرقۀسالۀعمر یکدموکرات به شوروي فرار کردند و بدین گونه
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یدایشپـ مرحلۀیک
کـنش متقابـل   گونـه  هـیچ و موجـب یـک بحـران اسـت   نخسـتین گام،پیدایشمرحلۀ

بـا ادراك  ولـت و شکنندگی روابط میان دو یا چنـد د دگرگونی درواقع آمیز نیست. درخصومت
بحران آذربایجان ریشۀ.)1382:1/57برچر،شود (مییکی از آنها مشخص حداقل تهدید از سوي

یکـی از  بـه عنـوان  تنـزل اعتبـار و موقعیـت آذربایجـان     این عوامل جست و جـو کـرد:  را باید در
سلطنت رفتن کرسی نیابتدسترضاشاه، ازسبات تجاري ایران با جهان در دورةهاي مهم منادروازه

هجوم نیروهاي متفقین در ،)5:1375بیات،(يشهردر همان ایام، فقر و بیکاري در میان کارگران 
نیروهـاي ارتـش   مداخلۀو نیزشاه و گسترش آزادي سیاسی پس از آن، سقوط رضا1320یورشهر

ه جنگ جهانی دوم، آنچه بیش از همـ با آغاز.ایراندر شمالسیدن به مطامع شورويرسرخ براي
.)12:1379،دیگرانو کاتمبود (اتحاد شوروي هیورش نیروهاي آلمان ب،بر تحوالت ایران تأثیر نهاد

استالین دست یاري به1941ژوئن در با شکست نیروهاي ارتش سرخ در برابر آلمان،در این زمان
ا راه نجـات  سـبب شـد بریتانیـ   ،مرزهاي مشترك ایران با این قـدرت نوپـا  .سوي بریتانیا دراز کرد

یهژوئ17در آمریکا ، روسیه و انگلیس با یاريشوروي را در استفاده از راههاي ایران ببیند. بنابراین
دو باري دیگـر ،ورود نیروهاي متفق.)21:1385طالع،(یدندرسحمله به ایران به توافق در 1941

جغرافیایی پیشیندعملکردر حوزةم.1907ي پیش از هاهمچون حوادث سالراقدرت استعماري
اسـتقالل و تمامیـت   مبنی بر احترام به هاوجود وعدهجانبه با پیمان سه،با این حال.خود قرار داد

ت . هنوز یک مـاه از بازگشـ  )257:1373فاوست،نشد (آسایش خاطر ایرانیان ارضی ایران، موجب
رسـمیت شـناخته   ان را بهکه در آن بار دیگر تمامیت ارضی ایر- سران متفقین از کنفرانس تهران

اقـدام  با درخواست امتیاز نفت وارد ایران شدند.هاي آمریکایی و انگلیسی شرکتنگذشته،- بودند
یدبرآآمریکا و انگلیس بر پیچیدگی اوضاع افزود و سبب شد شوروي نیز در صدد کسب امتیاز نفت 

نفت منطقه انه نداشتند و همۀدر نفت خاورمیمیهیچ سه، آنهاشوروي. از نظر)44:1385طالع،(
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امتیاز نفت شـمال را  دادند تامیحق به خودآنها،بنابراین،بودها ها و آمریکایییدر اختیار انگلیس
.)96:1384بروجردي،کنند (درخواست 

فتن صـدد گـر  در،نفس خود را بازیافتـه بودنـد  اعتماد بهها که با پیروزي بر آلمانروس
تی به سرپرستی کافتارادزه بـه ایـران فرسـتادند.    أهیمنظوربدینبرآمدند وسهم برابر با انگلیس

امـا موضـع برتـر   گذاري امتیاز نفت به سه کشور شود،تا مانع واکوشش بسیار به کار بردساعد 
نخست گیري ساعد و کناره،هاي شورويعنوان مجري سیاستشوروي و اقدامات حزب توده به

امـا در  ا به اخذ امتیاز امیدوار کـرد، رنخست شوروي ،بیاتسیاست. دوزیري بیات را در پی آور
، عدم واگذاري امتیاز نفت به خـارج مبنی بر،مصدقاي با کوششزمان با تصویب ماده واحدههمین 
طلبـیِ خودمختاري و تجزیه:)53- 51: 1385طالع،(برآمد راههاي دیگري به جست و جوي شوروي

از طریـق  . شوروي بر آن بـود تـا  )27:1379،و دیگرانکاتم(قرار گرفتمورد حمایت روس ها میقو
بـرداري  در بهـره میاشغال شمال ایران، حمایت از حزب توده و شورشیان آذربایجان و درخواست سه

از نگـاه  .)91:1390آذیـن، بـه دهـد ( نفع خود تغییر قدرت نیروهاي کشور را بهموازنۀاز نفت ایران، 
دستیابی بـه منـافع اقتصـادي    رخ در مناطق شمالی ایران تنها برايروهاي ارتش سحضور نی،شوروي

نفـع  قـدرت بـه  امنیت ملی مرزهاي جنوبی شوروي را با تغییـر موازنـۀ  ،ترمیاز منظر عموبلکه،نبود
دسـتور  1324یرمـاه ت15در اوف بـاقر در همـین جهـت،  .)212:1385شوکت،کرد (میمین أخود ت

طـالع، (کنـد هـاي شـمالی ایـران آغـاز     طلبی در آذربایجان و دیگر استانبراي تجزیهیافت  اقداماتی
نیز زمینه را براي نفوذ شوروي بـیش از پـیش   1320یورشهراز پسایران . اوضاع آشفتۀ)59:1385

ثبـات  دوام و بیهاي کمو استقرار دولتپهلويرضابرکناري رضاشاه و جانشینی محمدفراهم ساخت. 
انتشـار مطبوعـات آزاد   ،تشکیل احزاب سیاسی و سندیکاهامانندهاي آنلفهؤاز سیاسی و مو فضاي ب

لحـاظ سیاسـی   بـه که به ویژه چپ گرا بودند،آزادي زندانیان سیاسیهمچنین غیردولتی و منتقد و 
میفـو عمـو  عشامل بود کهیاز زندانیانوريپیشه.)19:1380مقصودي،بودند (ترین موضوعات مهم

دامـان  او را بـه ، مجلـس دروينماینـدگی اعتبارنامۀرد وایرانهاي او در حزب تودهمیناکا، امادش
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و سـرکردگی وارد تبریـز شـد  1323خـرداد  دروريپیشـه .)88:1386خسـروپناه، (ها افکنـد روس
ن پیـدایش بحـرا  مرحلـۀ عهـده گرفـت.  بـه ،شدمیکه از مسکو هدایت راايطلبانهاقدامات جدایی

دموکرات آغاز شد.فرقۀبا صدور بیانیه1945سپتامبر 1324/6یورشهر12درآذربایجان
ایـران  درزدن به بحران آذربایجان دامن،عدم اعطاي امتیاز نفتواکنش شوروي در برابر

از نظـر سیاسـتمداران ایـران، میـان    برانگیخـت، هـایی ایـران واکـنش  درعملکرد شـوروي بود.
طلبانه در آذربایجان، ارتباط وجود داشت جدایی ن شوروي و برپایی تحرکات جمهوري آذربایجا

تر قـواي شـوروي   سریعچه، جز خروج هرایرانارضیبراي حفظ آرامش و تمامیتو در نتیجه
-وزیـري صـدر   دموکرات در زمان نخسـت فرقۀ.)32:1386شایدراینه، (رسیدمیبه نظر نراهی 

از اعالم موجودیت کرد، اما-شاه قاجار بوداهان در زمان محمدعلیکه از متهمان کشتار آزادیخو
سیاسی و بحران، جنبۀاد. اقدامات او در واکنش بهدمیو جاي خود را به حکیگرفتکار کناره

موران کشـوري و لشـگري   أم، نسبت به مداخلۀیادداشتیآبان در26در میداشت. حکیمینظا
، دو اعتراض کرد و براي بازگرداندن آرامش و استقرار به آذربایجـان در امور داخلی ایرانشوروي

سـمت  گردان و یک دسته تانک سبک و یک گروهان ژاندارم بـا لـوازم و مهمـات از تهـران بـه     
، رهبـران شـوروي  امـا گفـت و گـو کنـد،   با مقامات شورويکوشیدزمانآذربایجان فرستاد. هم

ناچـار موضـوع   دولت او شد و ناکامیسبب و همینشناختندمی،»دشمن شوروي«راحکیمی
.)73:1385طالع، داد (ملل ارجاع به سازمان رااز ایرانارتش شورويتخلیۀ

گسترشم ـ مرحلۀدو
پیـدایش و  مرحلـۀ و پیچیدگی اوضاع، نسـبت بـه  شکنندگی، درجۀگسترشدر مرحلۀ
محدودیتبر احساس ،در این مرحله. یابدمیافزایش میاحتمال مخاصمات نظاافزایش کیفی تا
که فنّ اولیـه در مـدیریت بحـران بـا    شود و ممکن استمیافزودهاحتمال جنگزمان و میزان 

هـاي  فعالیـت قـدرت  از سوي دیگـر، .گردددگرگونی از عدم خشونت به سوي خشونت مشخص 
.یابدمیبیشتري موضوعیت،المللی در این مرحلههاي بینبزرگ و سازمان
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1324یورشـهر 12از سال طول کشـید: یکبیش از آذربایجان براي ایران بحرانرةدو
که 1325آذر 21تا،دموکرات آذربایجان با حمایت اتحاد شوروي اعالم موجودیت کردکه فرقه

ینـد  آدر فرهاي بزرگ و سازمان ملل به پایـان رسـید.   قدرتقوام و مداخلۀبا دیپلماسی زیرکانۀ
.کشوري بود که تغییر گسترش بحران را تجربه کـرد نخستینآذربایجان، ایران ترش بحران گس

و بـرد میجایی نبهراه با شوروين نتیجه رسیده بود که مذاکراتبه ایءاز استعفاپیشمیحکی
سـید  همین منظـور بـه  بهاو.استالمللی در یک محفل بینتشکای، طرحایرانتنها راه نجات 

علنـی سـازمان  ۀاعتراض ایران را در اولین جلسیر ایران در لندن دستور دادسف،زادهتقیحسن
1942ۀجانبمنشور و پیمان سه14ةمفاد مادناقضاقدامات شورويزیرا،دکنمطرح مللنوپاي

درك عمیق او از این اصل قرار داشـت  پایهبرمیاین اقدام حکی.)102:1384بروجردي،(بود م. 
منافع و امنیت ملی ایران است. برابري درتهدیدشورويکه

-بـود م. 1907قـرارداد  کـه یـادآور   -جانبهتهدید با طرح کمیسیون سهافزایش درك از
ایـران بـه   :دانرسـ ۀ جدیـدي به  نتیجـ را بسیاري از وکالي مجلس ش. 1325سال سرانجام در 

انتصـاب  ،نظـر اتفاقلقابل قبول باشد. حاصهم ها روسنظرکه از نیاز داردوزیر جدیدي نخست
بـراي گفـت و گـوي    او). 97:1373فاوسـت، بـود ( 1324بهمـن  وزیري در نخستمقامقوام به

پـس  رااز شـوراي امنیـت  ، شـکایت ایـران  حالدر هماناما،مسکو شدراهیدرنگبیمستقیم
ــارس.)27:1390،دیگــرانویوســفی(نگرفــت  ــرخال،روز دوم م ف تعهــدات اتحــاد شــوروي ب

از فراخوانـدن نیروهـاي خـود از    ،تهران و تصمیمات کنفـرانس پتسـدام  للی و موافقتنامۀالمبین
نیروهاي خود را تنها از سه شهر شاهرود، سمنان و مشهد خـارج  کهایران سرباز زد و اعالم کرد

هـایی  ارزش.)85:1390آذین،بهماند (د شدن اوضاع باقی خواهنقاط تا روشنکند و در بقیۀمی
افتادن اختیار ایران به تمامیت ارضی ایران، :بنیادي بودند،شدندمیکه درمعرض خطر احساس 

حفـظ طور خاص نزدیک و میانه و بهمنافع آمریکا و بریتانیا در خاورشدن شوروي، پایمالدست
قوام کـه در ایـن زمـان در مسـکو بـه سـر       .ءدر دفاع از حقوق اعضامتحدحیثیت سازمان ملل
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کارگزارانبا این اقدام شوروي،. صریح پیمان اعتراض کردتخلف از نصبارةبه استالین در،ردبمی
به این نتیجه رسیدند که حفظ استقالل و تمامیت ارضـی ایـران تنهـا بـا     سرانجاممریکا آسیاست 

گذاشـتند و مصـالحه بـا شـوروي را کنـار     پذیر استدخالت فعال غرب در مقابله با شوروي امکان
بـا  داد، امـا مـی ناحتمال جنـگ آمریکا در دورة پیدایش بحرانکهحالیدر.)201:1385شوکت،(

هشدار دادنیروي دریایی آمریکا یروها احتمال جنگ افزایش یافت:خودداري شوروي از فراخوانی ن
شـود. اوضـاع   مـی سفیرکبیر سابق ترکیـه وارد اسـتانبول   ناو جنگی میسوري براي حمل اثاثیۀکه
روسـو، (رسـید مـی دیگـري بـه نظـر    جنگ از جنگ جهانی دوم، خطر وقوعپس:یار وخیم بودبس

.را ترجیح دادندشوراي امنیتله به دستأمسحلّ.  سرانجام گزینۀ)71:1381
، دولـت ایـران بـا    محدودیت زمـانی اهی از آگحاصلی نداشت و بادر مسکوگفت و گوها

حسـین  را این بارت ایرانشکایراي امنیت مراجعه کرد.به شودوبارهاز حمایت آمریکا اطمینان
ـ عنـوان ر انتقال مقر شوراي امنیت بـه نیویـورك بـه   که پس از،پیگیري کردءعال ت أیس هیـ ئ

،سـازمان ملـل  وقـت دبیرکـل ،اي بـه تریگـولی  در نامـه ءعـال .نمایندگی ایران معرفی شده بود
ایـن  ادامـۀ کهیران به کار برد و هشدار دادابراي توصیف حوادث را "مناقشه"نخستین بار واژة

تـا ایـن   انگلسـتان . )213:1385طـالع، اندازد (میرا به مخاطره المللبینصلح و امنیت ،روند
بـا  ،شوروي مبنی بر خروج نیروها در موعـد مقـرر  دولتهایی بهیادداشتزمان، با وجود تسلیم

اجتناب ناپذیر است، با طرح شـکایت ایـران   این تصور که منافع شوروي در مناطق شمالی ایران
مرحلۀ دیگري از سیاست خـود را  کرد. قوام در ارتباط با انگلستانمیدر شوراي امنیت مخالفت 

ان نشـ ،ارنسـت بـوین  امور خارجهوزیراز سويجانبهبا طرح کمیسیون سهآغاز کرد. انگلستان
سه تـن از  کشور رضایت خواهد داد. قوامفاکتوي به تقسیم دوکه مناسب مصالح خود،داده بود

ویـژه  منـاطق جنـوب بـه   راه داد و گسترش فعالیت آنهـا در خودرا به کابینۀاعضاي حزب توده
موجـب  ،قـوام سیاسـت ثر بود. ؤدر آن مناطق مهاگیري اعتصابکارگران شرکت نفت، در شکل

، بـا حمایـت و   حفـظ منـافع خـود در جنـوب    بـراي راهـی  جـوي و جستانگلستان در شد که 
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هـاي سـه   همکـاري سرانجام،.)151-152:1387اللوي،شود (» مناقشه«پشتیبانی آمریکا وارد 
متقابل میان انگلیس و هايزنیرسید و جاي خود را به رقابت و اتهامپایانقدرت بزرگ به نقطۀ

دیگر داد.سويسو و شوروي ازیکآمریکا از

فروکاهشـ مرحلۀهس
آغـاز  هاي درگیـر  طرفد حل آن به همتینآو فرکندمیفروکش بحران، در این مرحله

رسـیدن بـه   ،ل جنگاحتماکاهش،محدودیت زمانیتهدید،این دوره با افول احساس.شودمی
سـوم  ةحـوز .)128:1382برچـر، (گرددمیخصمانه مشخص کاهش ارتباطو بحران حالت رفع
زنـی  تحلیل برحسب چانـه ترین شیوه،خالقیل کرد.توان تحلمیمختلفیهايشیوههبحران را ب

کاهش بحـران را تعیـین   طول دورة،چندین متغیر.)487همان:است (هاي متخاصم میان طرف
.استهاي بزرگقدرتمیزان مداخلۀ،بازیگران دخیل و متغیر دیگرآنها، شماریکی ازکنند.می

کـه حـدود   ،شودمیسیاسی محسوب مدتدهاي بلنبحرانوبحران آذربایجان جز،بر این اساس
ۀظهـور صـحن  گر تازهیبازو انگلیس وآمریکا،عمدههاي قدرتۀو با مداخلکشیدطول سال یک
میـزان  برچـر، مـدل فروکـاهش در  مرحلـه یکی از متغیرهاي.سازمان ملل همراه بودالمللبین

یند حـل  آفرزیگران کمتر باشد، اندازه که تجانس باهراست.بحران کشورهاي درگیر درتجانسِ
سـطح توسـعۀ  یا اختالفات فرهنگی،ي سیاسیهامیان نظامتفاوت بود.تر خواهدبحران طوالنی

رسیدن به مصالحه را وشودمییاطمینانموجب افزایش بدگمانی و بی میاقتصادي و توان نظا
المللـی از  هـاي بـین  انبندي بحـر بحران آذربایجان در دسته.)2/133همان:(کردمشکل خواهد 

هـاي درگیـر بسـیار    طرفکه میزان تجانس میانشودمیهایی محسوب بحرانءنظر برچر، جزم
بسیار داشتند.هم اختالفبا،و از این منظرپایین بود

و سیاسـتمداران  بسیار آشکار بـود و اقتصاديمینظااز نظر قدرتشورويیران وااختالف 
به خوبی آگاهی داشتند. آنها برتري شوروي،عبارتیم از این نابرابري و بهس آنها قواأایرانی و در ر
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کردن بـازیگران  همراهصدددرو برقراري توازن نسبی در قدرت دو طرف بحران،براي ایجاد تعادل
.ش1325نـوروز  نخسـتین روزهـاي   در سـرانجام، برآمدند.با موضع ایرانالمللبینقدرتمند نظام 

برمبناي .مطرح کردقوامبارااي خودمادهشنهاد سهیپتهران،و مذاکرات مسکو وپیر،سادچیکوف
کردنـد و دو کشـور بـا    مـی هفته خاك ایران را تـرك  6تا 5نیروهاي شوروي ظرف این پیشنهاد،

7گرفت و ظـرف  میبه شوروي تعلق %51و سهام آن به ایران % 49که تشکیل شرکت مختلطی 
پیشـنهاد  ایـن  دررسـیدند. میسر نفت شمال به توافق گذشت، برمیمجلس آینده از تصویبماه

اي داخلـی اسـت و بایـد بـا مشـارکت دولـت و مـردم        لهأآذربایجان مسموضوع که شدمیتصریح 
گرومیکـو در  زمان با آغاز مذاکرات در تهران،هم.)207:1385شوکت،شود (فصل وآذربایجان حل

نیروهاي ،رخ ندهدغیرمنتظره اياعالم کرد که اگر اتفاق ل متحدسازمان ملنشست شوراي امنیت
4/ 1325ینفـرورد 15سـحرگاه هفته خاك ایران را تخلیه خواهند کرد.6تا 5شوروي در عرض 

خـروج  اي میان ایران و شوروي دربارةمادهسهموافقتنامۀپی مذاکراتی طوالنی،) در1946یلآور
.)139:1383حسـنلی، (یدرسـ ءآذربایجان در تهران بـه امضـا  لۀأسنفت و منیروهاي ارتش سرخ،

شـد  بار دیگر مـورد شـک و تردیـد واقـع     ،خاك ایرانۀتخلیدرصداقت شوروي،آنمدتی پس از 
.)72: 1381روسو،(

ی از یهـا باب مالکیـت بخـش  درهاي مهاباد و گرجستانجمهوري، ادعاهايروسوبه نظر 
در میواگذاري حق ایجاد پایگاه نظـا مورددروي نسبت به ترکیهتهدیدهاي شوروخاك ترکیه

ایـن حقیقـت بـود کـه شـوروي     ، نشانه اي ازداردانل و بسفر و واگذاري نواحی قارص و اردهان
دارد سـر  تـري مثـل ترکیـه در   و هـدف مهـم  کنـد مینفوذ خود را به آذربایجان محدود ندامنۀ

اهمیــت ئواســتراتژیک بحــران آذربایجــان افــزود.اهمیــت ژایــن ادعــا بــر.)71:1381،روســو(
جـامع مـدیریت   مـدل طول ایـن مقطـع از بحـران در    ؤثر دریکی از متغیرهاي مژئواستراتژیک
هـاي بـزرگ،  دوري یا نزدیکی به قـدرت سبببهراالمللیاهمیت یک بحران بینبحران است و
ذخایر عظیم نفتی، لحاظبه یجانآذرباکند.میآشکار جغرافیایی و منابع طبیعیاهمیت منطقۀ
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اهمیـت  ـالملـل بـین قطب شرقی نظـام  المللی و همسایگی با شوروي ـ ي بینهااتصال به آب
هرچه اهمیت ژئواستراتژیک یک بحران بیشـتر باشـد،  نظر برچر،به.ژئواستراتژیک بسیار داشت

آغـاز  آسـتانۀ آمریکـا در سیاسـت یابد.میهاي بزرگ براي رفع آن افزایش قدرتمیزان مداخلۀ
با گسـترش .)210،1385شوکت،بود (خودداري از رویارویی با شوروي بر سر ایران جنگ سرد،

در دسـت  آمریکا به این نتیجه رسید که بایـد ابتکـار عمـل را کـه ظـاهراً     ،شورويامیالشعاع 
خود به دست گیرد.انگلیس بود،
شکایت تا خروج نیروهـاي  این ایران،گیري شکایت پسرغم فشارهاي شوروي برايعلی

هاي دولت شوروي بـیش از انتظـار قـوام    هخواستدر دستورکار شوراي امنیت باقی ماند.شوروي
ایـران نیـز حـل    آذربایجـان و تخلیـه  لهأمسبود و آنها نشان دادند که بدون گرفتن امتیاز نفت،

نیروهـاي شـوروي از خـاك    ۀموجب تخلیـ کهعواملیبارةدر.)450:1375بیانی،شد (نخواهد 
گوناگونی ابراز داشتند: بنا بر یک نظراتپژوهشگران، این باب شداستالین درنظرایران و تغییر

سال نفت پنجاهمؤثر بود. این نظر در خروج از ایرانبارةترومن به استالین درتیماتوملنظر، او
آمـده ايانور خامـه رفتهتدسفرصت بزرگ ازواحسان طبريکژراهه،مصطفی فاتحایران
شوروي به استفاده از بمب اتم ال را در تهدیدؤپاسخ این سهم به نقل از ترومن،پورسیفاست.

مبناي اسناد بر پژوهشگران نیزبرخی از .)411:1379پور فاطمی،سیفداند (میاز سوي آمریکا 
اي دستیابی بـه نفـت شـمال یـا     که استالین در ازبر این نظرندآرشیوهاي باکو و مسکونویافتۀ

شوراي امنیـت فراخوانـد  پیش از فشار آمریکا ونیروهاي خود را کسب خودمختاري آذربایجان،
مـا دیگـر بیشـتر از ایـن     «:نوشتوري اي به پیشهاستالین در نامه.)214-215:1385شوکت،(
نیروهاي شوروي در ایـران  که حضور نآدلیل بهمان را در ایران نگه داریم.توانستیم نیروهايمین

هـا و  انگلیسـی .در اروپـا و آسـیا لطمـه بزنـد    بخش مـا هاي رهاییتوانست به مبانی سیاستمی
پـس چـرا نیروهـاي    ،ن بماننـد تواننـد در ایـرا  میاگر نیروهاي شوروي ها به ما گفتند آمریکایی
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آمریکـایی در چـین،  یونان و همچنین نیروهـاي  اندونزي وسوریه،توانند در مصر،مینانگلیسی
.)130:1383ا،و(یگور»ایسلند و دانمارك بمانند

بـه طـور   عنوان یکی از بازیگران بحـران به،احساس تهدید در ایران،بعداز این زمان به
به درخواست سادچیکف و با وسـاطت  ،از خروج نیروهاي شوروي، قوامپسنسبی کاهش یافت.

لـو، جهانشاهنوشتۀبه.خواندگو به تهران و را براي گفت دموکرات آذربایجانفرقۀمظفر فیروز،
اینها ما را وسط میدان «:اعتماد نداشت و بارها گفته بوداو به شورويشد؛میوري تسلیم نپیشه

مـاه و  از چنـد پـس ایـران وزیرنخست.)239-244:1381لو افشار،(جهانشاه»رها خواهند کرد
کشی زمینه را مساعد کـرده بـود،  رانجام پس از آنکه با وقتس،حاصلطی دو دوره مذاکرات بی

دولـت بـراي حسـن اجـراي انتخابـات  در      : «فرمان انتخابات را صـادر و ضـمن آن اعـالم کـرد    
»نیروهــایی را بــه آنجــا اعــزام کنــدو تضــمین امنیــت آن تصــمیم داردهــاي شــمالی اســتان

تـوده در تهـران بازداشـت شـدند و     چند تن از سران حزب .)31: 1387زاده موسوي،(اسمعیل
به دست دولت مرکـزي افتـاد. شـوروي هـم در     سپس زنجان که بدون مقاومت تخلیه شده بود،

به اصلی خود را ۀحملارتش ایرانداد.نوزیر نشان نخستواکنش تندي در برابر اقدامات،مقابل
بـه  نیروهـاي ایـران  ،سـرانجام کـرد و  متوجهمیانهبین زنجان و،کوهقافالنۀجنوب تنگسمت
یورش بردند. در چنـین وضـعیتی، شـوروي    کردند،میدفاع ذکورمۀکه از تنگفرقهافرادمواضع

دیگـري  دسـت بـه اقـدام   گفته بود که جز حمایت معنوي و دیپلماتیک از آنها،فرقهبه رهبران 
آذربایجـان  دمـوکرات ۀفرقحیاتطومار1325آذر 21یختاردر .)76:1381روسو،(زدد نخواه

،پانزدهم و تشکیل مجلس شوراي ملـی ةغائله و انتخابات دورۀپس از خاتمشد.در هم پیچیده 
به مسکو و مالقات با مسافرتبارةقوام دریکی از جلسات مجلس،طی 1326خرداد 9یختاردر 

نی سـخنرا بیش از دو سـاعت سادچیکف-قوامۀموافقتنامبابچنین دراستالین و مولوتف و هم
ف را سادچیکـقوامموافقتنامۀ1326مهر 30اما مجلس در جلسۀ،)249:1385ناصحی،کرد (

مجلـس پـانزدهم بـا رد قـرارداد     .)49:1375مهـدوي، شـناخت ( »یکنلمنکأ«با اکثریت قاطع 
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گرفتن حقوق ایران در نفت جنوب بـاز کـرد و  راه را براي بازپسمختلط نفت ایران وشوروي،شرکت 
تا صنایع نفـت ایـران   به مجلس شانزدهم امکان داد،گلشاییان- تصویب قرارداد الحاقی گسهرابا سد

دولـت ایـران ضـمن    1326آبـان  13در.)304:1385طـالع، کنـد ( ی اعـالم  ملّ،را در سرتاسر کشور
پـانزده روز  به آگاهی سـفارت شـوروي در تهـران رسـانید.    رأي مجلس را مبنی بر رد قرارداداي،نامه

سیس شرکت مختلط نفـت  أرد پیشنهاد تةباردولت درۀر شوروي در تهران در پاسخ ابالغیسفیعد،ب
.)309: 1385طالع،فرستاد (یادداشت اعتراضی به دولت ایرانایران و شوروي،

میـزان و کنـد، مـی کاهش و شدت بحران را تعیـین  مواردي که طول دورةیکی دیگر از 
کـاهش  مرحلـۀ هرچه موضوعات محدود باشـد، بازیگران است؛وضوعات مورد اختالف ماهمیت
در ابتـدا موضـوعات   ترخواهد بود.آسان،تر و رسیدن به سازش میان طرفین بحرانکوتاه،بحران

تخلیـۀ قواي شوروي و امتنـاع از  از سوياشغال خاك ایران ،در بحران آذربایجانمورد اختالف 
همچنین درخواست خوردن یکپارچگی ایران وبرهموآذربایجانتشکیل جمهوري دموکراتآن،

بحران ،آندر رفع هاي خاصاهمیت این موضوعات و پیچیدگیواسطهبهامتیاز نفت شمال بود.
ین شکل مدیریت شد و بهتربود که به المللبینهاي نظام ترین بحرانآذربایجان یکی از طوالنی

گذشت بیش از یـک ازبحران آذربایجان پسس،مجلاز سويبا رد قرارداد واگذاري امتیاز نفت 
سال خاتمه یافت.

یرتأثـ مرحلۀچهار
اقتصادي ایـران  اجتماعی و،بحران آذربایجان، در ساختار و تحوالت سیاسیآغاز و انجام
یرالمللی تـأث هاي بینجنبهبرچر، توجه به ماهیت مدل ، باحاضردر مقالۀاماتأثیر بسیار داشت،

گران، شوروي برترین نیروي برآمـده از جنـگ   از حیث بازیبیشتري بررسی خواهند شد.با تأکید 
اختتـام  بـود: اي از یک آغاز و یـک پایـان  رفت و بحران آذربایجان نشانهشمار میجهانی دوم به

تنهـا  «:تعبیر میرشایمرو آغاز خصومت میان کشورهاي سابقاً متفق. بهدوستیِ کشورهاي متفق
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هـم اتحـاد شـوروي بـود. ایـاالت      در پایان جنگ دوم در اروپا باقی مانـد و آن یک قدرت بزرگ
جهـت، حضـور   همیناروپا جلوگیري کند و بهمتحده مصمم بود از تسلط شوروي بر کل منطقه

در واقـع،  .)378: 1389رشـایمر، (م»جنگ سرد حفظ کردطیاروپانظامی خود را درگسترده
توانسـت در شده بـود و دیگـر نمـی   تبدیلدومدرجهبه قدرتی نههاي زمایکی دیگر از ابرقدرت

ضـعیف و محصـور شـده    بریتانیا در اروپا،.دمند، مقاومت کنهاي شورويِ قدرتخواهیابر زیادهبر
دیگـر از.رقابت کندـپسینـ شورويبرابر با روسیهبه صورت، توانست مانند گذشتهبود و نمی
رفت اقتصاد درحالِ پیشـ و محورهاي اروپادرگیريآمریکا از عرصۀجغرافیاییبسیارِسو، فاصلۀ

هـا، از جنـگ   فارغ از مصـائب و مشـکالت اروپـایی   قدرتی کهه بودیان، سبب شدیآمریکاسریع
پس از جنگ دوم جهانی، خود را رهبـرِ جهـانِ آزاد و   آمریکا«سبببدینجهانی دوم سربرآورد. 

. آمریکا در زمان جنگ سرد، چنـد  وي و کمونیسم جهانی خواندی با شوردر رویاروی،ساالرمردم
تنهـا خواسـت و آرمـان ملـی برتـر آن، مهـار و       امـا پیگیري کرد، سیاست خارجی در را آرمان

.)20: 1390(سازمند،»شکست کمونیسم بود
آهنـین،  یاست سدبندي یا مهار، سیاست پـردة چون جنگ سرد، سیهایایش مفهومپید

بـه ،دو کشور شوروي و آمریکاهاي گستردةجوییدوقطبی و مداخلهلملل، جهاناکمونیسم بین
برآمده از اختتام بحران آذربایجان و آغـاز دوران جدیـدي   دو ابرقدرت، همگیمقولۀراه خلقهم

کمک به یونان و ترکیه، طرح مارشال، ناتو، ورشو، جنگ الملل بود. در برنامۀوابط بینردر تاریخ
چـین،  فضـایی، جنـگ ویتنـام، مسـألۀ    هاي خارجی، برنامۀاي، کمکي هستهفزارهااکره، جنگ

اقتصـادي و نظـامی علیـه اردوگاههـاي کاپیتالیسـم و      مللـی الهاي بـین تأسیس و تقویت پیمان
از پـایی تـوان رد می،انده پس از پایان جنگ جهانی دومنشهاي دستکمونیسم و ایجاد حکومت

در روابط و کارکرد آننسبت به معنا مسئولیت نیزوم موازنه و احالۀمفه. یافتبحران آذربایجان 
زیرا با وجود مالحظـات دوسـتانه میـان    ،تغییر کردماول قرن بیستنیمۀقرن نوزده و المللبین

ایـاالت متحـده بالفاصـله    «شوروي و آمریکا در کنترل سرنوشت جهان در دوران پس از جنگ،
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ست مهـار نیرومنـد   طلبی کرد و یک سیاشروع به کنترل توسعهپس از پایان جنگ جهانی دوم، 
کـه  چـرا .، موازنه ایجاد کـرد ایاالت متحده با یک چنین چابکی و تأثیرگذاريگرفت. پیشرا در

بازداشتن شوروي از تسلط بر اروپا و آسیاي شرقی جزو منافع ملی آمریکـا بـود و هـیچ قـدرت     
م. 1940دهـه نیمـه شوروي را در دنیاي دوقطبیارتش دبزرگ دیگري وجود نداشت که بتوان

مسـئولیت  اي بـراي احالـه  گونـه گزینـه  مهار کند. بسیار ساده باید گفت که ایاالت متحده، هیچ
: 1389(مرشـایمر،  »نداشت و بنابراین، خود مجبور به پذیرش ایـن مسـئولیت سـنگین گردیـد    

کمتر در و اما با شمایلی دیگر ،داز جنگ جهانی سوم بوبحران آذربایجان، آغمخت.)343-342
شد. میدیدهاي بار نظامی، نشانههاي خشونتاز رویاروییآن

نتیجه
در.سـت هابـراي دولـت  خارجیسیاستیک یا چند بحران شامل،المللیهر بحران بین

طول بحران در.المللی و هم سطح داخلی توجه داشتهم باید به سطح بین،بررسی یک بحران
از ،بعـدي چنـد توجه بـه ایـن پدیـده   ،در الگوي جامع بحرانثابت ندارد.زمان شدت یکسان و

موجـب  شدت خشـونت و فشـار و توضـیح شـرایط،    تحلیل منطقی تغییر میزانتجزیه وطریق
هـاي  دادهایـن اسـت کـه   بحـران  نخستین فایدة این الگو در مطالعـۀ گردند.میتغییرات کیفی 

کنـد کـه در   میدهد و چارچوبی تحلیلی فراهم میآشفتگی نجات ن را ازگوناگون ناشی از بحرا
هـا را در دو  بحـران ،برچرآیند.میگردهم در قالبی منسجم،تاریخیصرفاًاطالعات پراکندة،آن

سر الگوي جامع بحران یعنی،سطح سوم،دواز پیوند آنکهکند میسطح خرد و کالن بررسی  
المللـی اهمیـت   بعـد داخلـی و بـین   دو از ،اي شـوروي در آذربایجـان  حضـور نیروهـ  .آوردمیبر 

دموکرات فرقۀو چپ آذربایجان و ظهور میبا تحریک عناصر بواز نظر داخلی،داشت.العادهفوق
هاي بـزرگ  قدرتمیان،المللی نیزد. در سطح بینشتمامیت ارضی ایران  تهدیددر این منطقه،

حفظ و افزایش نفـوذ  در پی،هر سه کشور.منازعه در گرفتانگلیس وآمریکاو شوروي،روزگار
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ایـن کشـورها،  در میانمندي از منابع طبیعی و موقعیت ژئواستراتژیک ایران بودند.خود و بهره
نگران تزلـزل جایگـاه و میـزان    سختانگلستانو نفوذدنبال توسعۀشوروي و ایاالت متحده به

در چهار مرحله کوشش شده است تا بحران آذربایجانپژوهش حاضر در . نفوذ خود در ایران بود
پایـانی نمـودار که در بررسی شودالگوي جامع مدیریت بحرانهايها و شاخصلفهؤمبناي مبر

آنچه که بیش از همـه در معـرض   توجه به ابعاد کلی بحران آذربایجان،بااست. آمدهبه اختصار
و آمریکـا نفوذ خود در شـرق بـود و   ي در پی گسترش حوزةشورو:بود»نفوذ«،تهدید واقع شد

طـور  هنفوذ خود در این نواحی و بدر برابرخواهی و تحرکات شوروي را مانعی زیاده،انگلیس نیز
شـود کـه   میخشونت یکی از ابزارهاي اصلی مدیریت بحران محسوب دیدند.میخاص در ایران 
بحـران بـا ایـن همـه، در   دارد.چشـمگیر کـاربرد  ،دولتیاعم از داخلی و بین،هادر اغلب بحران

، میمقابـل فشـار غیرنظــا  کـاربرد چنـدانی نداشـت و در   میخشـونت و اقـدام نظـا   ،آذربایجـان 
تـرین  طـوالنی ، جـزو زمـانی از نظـر دورة ایـن واقعـه   ترین حربه در مدیریت بحـران بـود.  اصلی
چـه در  آن،د. همچنـین طول کشیسال بیش از یک، زیراشودمیدولتی محسوب هاي بینبحران

شـوراي  هـاي گیـري پینقش و کارکرد سازمان ملـل اسـت:  است،این بحران حائز اهمیت بسیار
زایی داشت.سکردن بحران سهم بفروکشبراي، در طول بحرانامنیت سازمان ملل
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(کنش متقابل (سازش)(اوج وخامت)(اعوجاج اولیه)تعامل
غیربحرانی)

ـــ هجــوم متفقــین و 
ــاه و  ســـقوط رضاشـ
درنتیجـــه اوضـــاع  

نابسامان داخلی
ـ ظهور فرقه 

دموکرات آذربایجان 
با حمایت شوروي

قبول درخواسـت  ـ عدم
ایران مبنی بـر خـروج   
ــوي   ــین از ســ متفقــ

شوروي
ـ طرح شـکایت ایـران   

در سازمان ملل 
ـ افزایش ادراك 

آمریکا از احتمال جنگ
ـ تغییر سیاست 

ر جهت انگلستان د
مخالفت با شوروي 

شوراي صدور قطعنامه- 
امنیــت بــراي دعــوت   

طرفین به مذاکره
ـ خروج نیروهاي 

بهشت شوروي در اردی
از خاك ایران1325

ـ انعقاد قرارداد 
سادچیکفقوام

ـ آغاز جنگ سرد
ــا،  -  ــکیل اتحادهـ تشـ

هــاي نهادهـا و ســازمان 
المللـــی جدیـــد بـــین

تقابل دو قطبواسطهبه
ــد ــ کارآم ــازمان ـ ي س
گــاه قــاي جایملــل و ارت

آن
ـ حفظ تمامیت ارضـی  
ــابودي  ــران و نـــ ایـــ

ــوري ــاي جمهـــ هـــ
طلب آذربایجـان  جدایی

و کردستان
ـ افزایش نفـوذ امریکـا   

در ایران
پسابحرانپایان بحرانبحرانپیشا بحراندوره

ادراك

صدور بیانیـۀ فرقـۀ  ـ 
دمــوکرات مبنــی بــر 

خودمختاري
ادراك تهدید ـ 

ی ایرانتمامیت ارض
تلقی خروج ـ

نیروهاي متفقین 
حل عنوانِ تنها راهبه

دادن به بحران پایان

افزایش ادراك تهدید و ـ 
دالیلـی  احتمال جنگ به

نتیجـه مانـدن   چون بـی 
مــذاکرات دوجانبــه در   
ــرح   ــی، ط ــان حکیم زم

ــه  ــیون س ــه کمیس جانب
ازسوي متفقین

تهدیـد  احسـاس کاهشـ 
از سـرخ  ارتـش با خروج

ایران
دولـت  با سران مذاکره ـ

آذربایجان  دموکرات
برگـزاري  فرمان صدورـ 

انتخابات
جمهوريسقوط ـ 

آذربایجان 
داد امتیاز نفـت  ررد قراـ 

و ابالغ به شوروي

ــی  -  ــت سیاسـ شکسـ
شوروي درمقابل ایران  

عدم واگـذاري امتیـاز   ـ 
وي و در نفــت بــه شــور

پیش گـرفتن سیاسـت   
منفیموازنه

جرقه جنبشـ 
شدن نفت ایرانملی
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م.1945- 1946ش./ 1324-1325شمار غائله آذربایجان: گاه
اردیبهشت18

1324
1945مه8

شرط آلمان  تسلیم بدون

خواسته ایران از متّفقین براي ترك هرچه زودتر خاك ایرانمه30خرداد7
11تیر تا 26

مرداد
ژانویه تا 17

اوت12
یخ مشخص بـراي خـروج از ایـران در    ها از پذیرش تارامتناع روس

کنفرانس پتسدام
شرط ژاپنتسلیم بدونسپتامبر2شهریور11
اعالم موجودیت فرقه دموکرات در آذربایجانسپتامبر3شهریور12

سپتامبر11شهریور20
اسفند11(1946گشایش کنفرانس لندن و تعیین روز دوم مارس 

ي متفقین از ایرانعنوان تاریخ تخلیه نیروها) به1324
یادداشت دوباره ایران به متّفقین در باره تخلیه خاك کشور  سپتامبر13شهریور22

وزیرياستعفاي محسن صدر از نخستاکتبر21مهر29
وزیري ابراهیم حکیمینخستاکتبر22مهر30

نوامبر17آبان6
یادداشت ایران بـه شـوروي دربـاره مداخلـه مـأموران کشـوري و      

ویـژه پشـتیبانی از فرقـه    لشگري شوروي در امور داخلی ایران و به
دموکرات آذربایجان

نوامبر30آبان29
ي ارتـش  هـا ممانعت نیروهاي شوروي در قزوین از حرکت سـتون 

سوي آذربایجان  ایران به

نوامبر26آذر5

توسـط دولـت   1941جانبه جلب نظر دولت شوروي به پیمان سه
هاد دولت آمریکا به بریتانیـا و شـوروي بـراي تـرك     بریتانیا و پیشن

خـــاك ایـــران ازســـويِ نیروهـــاي متفقـــین در روز اول ژانویـــه 
)1324دي 11(1946

پیشنهاد دولت آمریکا  توسط دولت اتحاد شورويرددسامبر3آذر12

دسامبر12آذر21
تشکیل مجلس ملّی آذربایجان و اعـالم حکومـت فرقـه دمـوکرات     

انآذربایج
تشکیلِ حکومت خودمختارِ فرقه دموکرات در آذربایجـان  اعالم رسمیدسامبر15آذر24
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و حکومت خودمختار کومله در مهاباد از سوي رادیو مسکو  

دسامبر16آذر25
نشست ویـژه وزیـران امورخارجـه بریتانیـا، شـوروي و آمریکـا در       

بـراي  بنی بر عـدم آمـادگی   دولت شوروي ممسکو،  و اعالمِ رسمی
باره ایرانگفتگو در 

دسامبر20آذر29
ادعايِ ارضی نسبت به دو استان قـارص و اردهـال   غیررسمیطرح

هاي شوروي   ترکیه در روزنامه
دي20

1324
ژانویه 10

1946
سازمان ملل متحـد در شـهر   تشکیلِ نخستین نشست مجمع عمومی

لندن 

ژانویه17دي27
امنیت سـازمان ملـل متّحـد در    نخستین نشست شورايبرگزاري

شهر لندن 

ژانویه19دي29
دولت ایران به دولت شوروي مبنی بر دخالت در امور داخلی اتّهام

کشور و درخواست بررسی از شوراي امنیت 

ژانویه24بهمن4
ادعـاي ایـران در   روي به شوراي امنیت مبنی بر ردنامه دولت شو

ان  مورد دخالت در امور داخلی ایر
قرارگرفتن شکایت ایران از شوروي در دستور کار شوراي امنیتژانویه25بهمن5

ژانویه28بهمن8
ارائه شکایت ایران به شوراي امنیت توسط رئیس هیأت نمایندگی 

ایران و رد آن ازسوي اتّحاد شوروي

ژانویه30بهمن10
بـراي در  قطعنامه شوراي امنیت و درخواست از ایـران و شـوروي   

دادن شورا از گفتگوهاي مستقیم میان خودجریان قرار

فوریه9بهمن20
ساله چهارم شـوروي توسـط اسـتالین بـا تمرکـز      اعالمِ برنامه پنج

بیشتر بر موضوع تسلیحات  

فوریه19بهمن30
وزیر ایران به مسکو بـرايِ گفتگـو بـا اسـتالین و     ورود قوام نخست

مولوتف  

مارس1اسفند10
هـایی از خـاك ایـران در    اعالم تخلیه نیروهـاي شـوروي از بخـش   

شـدن وضـعیت از   نزدیک و ابقاي بقیه نیروها تا زمان روشـن آینده
سوي رادیو مسکو
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تعیین تاریخ تخلیه کامل ایران  مارس2اسفند11

مارس3اسفند12
2ماندن نیروهاي شوروي در کشـور پـس از   اعتراض ایران به باقی

اسفند)11(مارس

مارس4اسفند13
2تخلیـه ایـران پـس از    اعتراض بریتانیا به شوروي درمـورد عـدم  

اسفند) 11(مارس
طلبی شوروي مینستر علیه توسعهسخنرانی چرچیل در کالج وستمارس5اسفند14
اعتراض دولت ایاالت متحده به شوروي درمورد عدم تخلیه ایرانمارس6اسفند15

مارس7اسفند16
هـا بـه نتیجـه    ترك مسکو ازسـوي قـوام و عـدم دسترسـی روس    

موردنظر در گفتگوهاي مسکو
ورود قوام به تهران  مارس8اسفند17
پایان دوره مجلس چهاردهم  مارس12اسفند21

مارس12اسفند21
جایی نیروهـاي ارتـش سـرخ در    پرسشِ دولت آمریکا درمورد جابه

داخل خاك ایران

مارس18فنداس27
خواست رئیس هیأت نمایندگی ایران در سازمان ملل از شوراي در

5(امنیت برايِ قراردادنِ شکایت ایران در دستور کار جلسه آینـده 
م.) 1946مارس 25ش./ 1325فروردین

مارس19اسفند28
تقاضاي رئیس هیـأت نماینـدگی شـوروي بـراي تشـکیلِ جلسـه       

مارس25جاي فروردین) به21(یلآور10شوراي امنیت در روز 
فروردین2

1325
مارس22

مثابـه ابـزار جـدي    گفتار استالین مبنی بر تلقّی سازمان ملـل بـه  
براي حفظ صلح  

مارس24فروردین4
هفتـه  6اعالمِ شوروي مبنی بر تـرك خـاك ایـران ظـرف مـدت      

بینی درصورت فقدانِ وضعیت غیر قابل پیش

مارس25فروردین5
ت بـراي نخسـتین بـار در نیویـورك        تشکیل جلسه شـوراي امنیـ

آمریکا

مارس27فروردین5
ت      نشسـت شـوراي امنیـ اعتراض به پذیرش شکایت ایران و تـرك

توسط هیأت نمایندگی شوروي
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مارس29فروردین9
سـاختن شـورا   تقاضاي شوراي امنیت از ایران و شوروي براي آگاه

فروردین)14(به تا روز سوم آوریلاز روند گفتگوهاي دوجان
پاسخِ دو دولت ایران و شوروي به شوراي امنیتآوریل3فروردین14

آوریل4فروردین15
16(مــه6شــدن بررســی بیشــتر شــکایت ایــران بــه روز موکــول

ت درحـ    شـوراي امنیـ ین خواسـت شـورا از دو   اردیبهشت) توسط
اي امنیتطرف براي در جریان مسایل قرارگرفتن شور

آوریل5فروردین16
اعالم توافق ایران و شوروي بر سر مسأله خروج نیروهـاي نظـامی،   
ــان     ــأله آذربایج ــوروي و مس ــران و ش ــت ای ــتلط نف ــرکت مخ ش

سادچیکوف)  -موافقتنامه قوام(

آوریل6فروردین17
تقاضانامه شوروي به شوراي امنیت براي حـذف شـکایت ایـران از    

توجه به موافقتنامه میان دو دولتبادستور کار شورا 

آوریل24اردیبهشت4
جمهور آمریکا بر نقش سازمان ملل متّحـد در  تأکید ترومن رئیس 

ها در برابر تجاوزحفظ یکپارچگی ملّت

مه22خرداد1
تصویب شوراي امنیت در عدم حضور نماینده شـوروي مبنـی بـر    

ابقايِ موضوع ایران در دستور کار 

مه23دخردا2
اعالم خروج همه نیروهاي شـوروي از آذربایجـان از سـوي رادیـو     

مسکو  
آغاز گفتگو میان دولت و فرقه دموکراتمه27خرداد6

تشکیل کابینه جدید قوام با حضور سه تن از اعضاي حزب تودهاوت1مرداد10
هوانتقال نیروهاي بریتانیا در بصراعتراض ایران به نقلاوت8مرداد17
شورش عشایر جنوبسپتامبر22شهریور31

تشکیل کابینه جدید قوام بدون حضور وزیران حزب تودهاکتبر19مهر27

نوامبر21آبان2
اعالم برگزاري انتخابات با نظارت دولت در مـاه دسـامبر از سـوي    

وزیرنخست

نوامبر24آذر3
در جهت وزیر به نیروهاي ارتش براي گسیل نیروهادستور نخست

تضمین امنیت انتخابات  
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دسامبر5آذر14
ت در        ت مبنـی بـر عـدم موفقیـ اعالمِ دولت ایران به شـوراي امنیـ

بـودن بـه   گسترش حاکمیت خود بـر آذربایجـان در عـینِ مصـمم    
به این استانگسیل نیروي نظامی

ورود نیروهاي ارتش به آذربایجاندسامبر10آذر19

دسامبر11آذر20
ط       فرارِ سران فرقه به شـوروي و دسـتگیري گروهـی از آنـان توسـ

مردم
ورود نیروهاي ارتش ایران به تبریز  دسامبر12آذر21

از هوشنگ طالع، صـص  1324اساس کتاب، مسکو: زمستان سرد شده ازسوي نگارندگان بربازنویسی
230-225
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و مآخذمنابع
، تهران: قومس.1320-1357یراناجی خارروابط،)1386(یرضاعلازغندي، 
-206، شـماره آورد سیاسـی رههاي بزرگ و بحران آذربایجان، قدرت،)1387(یدابراهیمسزاده موسوي، اسمعیل

205.
، نقدي برخاطرات نورالدین کیانوري)(ایراننظر از درون به نقش حزب توده،)1375(بابکامیرخسروي، 

تهران: اطالعات.
تهـران:  سـقوط، فـردین قریشـی،   ترجمـه جلـد اول و دوم،  ،بحران در سیاست جهـان ،)1382(یکلمابرچر، 

مطالعات راهبردي.پژوهشکده
علی صبحدل. تهران: پژوهشـکده :، ترجمهثباتیو بی، تعارضبحران،)1382(ویلکنفلدو جاناتانبرچر، مایکل

مطالعات راهبردي.
مهرداد رضاییان، :، ترجمهرقابت آمریکا و شورويادارهگیبازي: چگونطرح،)1387(بیگنیویزبرژینسکی، 

تهران: وزارت امور خارجه.
.10مارهش،مطالعات تاریخیفصلنامه ، »دموکرات آذربایجانبرشی بر فرقه«، )1384(ینحسبروجردي، 

.285ارهمش،اقتصادي-اطالعات سیاسی،»دموکرات آذربایجانفرود فرقهوفراز«)1390(یوشدارآذین، به
.12، شمارهگفتگو، »آذربایجانمسأله«، )1375کاوه (بیات، 

، اقتصــادي-اطالعــات سیاســی، »دمــوکرات آذربایجــاناســتالین و فرمــان تشــکیل فرقــه«، )1383(--------
.205-206يهاشماره
.: زریاب، تهرانآذربایجان مستند به اسناد تاریخی و سیاسی و آرشیويغائله،)1375(خانبابابیانی، 

تـاریخ روابـط   فصـلنامه  ، »)1917-1978(یرانااي کرملین در منطقهخارجیسیاست«، )1381(یونکتاپرتوي، 
.12مارهش،خارجی

حکومـت  یـا ) ایجان دمـوکرات فرقسـی  آذرب(یجانآذربادموکراتفرقه،)1383عبدالصمد (پورنظمی، 
هاي فرهنگی. ، ساري: پژوهشوريپیشهسالهیک

عباس :تا زمان معاصر)، ترجمه1870از سال (بیستمقرن ها: رويقرن زیاده،)1384(و دیگرانریسپاتتوشار، 
صفریان، تهران: وزارت امور خارجه.

، تهران: ورجاوند.بیگانگانماو،)1380اهللا (لو افشار، نصرتجهانشاه
ی، تهران: نشر شیرازه.تصفومنصور :، ترجمهجنگ سردایران: آغازآذربایجان،)1390(جمیلحسنلی، 

آرشـیوهاي  آذربایجان به روایت اسـناد محرمانـه  دموکراتفرقهفرودوفراز،)1383(------------ 
منصور همامی، تهران: نشر نی.:، ترجمهاتّحاد جماهیر شوروي

، تهران: هفته.رفتهبزرگ ازدستفرصت،)1362انور (اي، خامه
.48، گفتگو، شماره»وري دیگرانوري ما تا پیشهیشهاز پ«، )1386(ینمحمدحسخسروپناه، 

، تهران: نامک.ویژه در شوراي امنیتآذربایجان و طنین جهانی آن بهبحران،)1386(یمصطفدبیري، 
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-اطالعـات سیاسـی  عبدالرضا هوشـنگ مهـدوي،   :ترجمه،»1324بحران آذربایجان در «، )1381روبرت (روسو، 
.182و 181يهامارهش،اقتصادي
فرهنگـی مطالعـات و تحقیقـات    ، تهـران: مؤسسـه  هاي بزرگتخارجی قدریاستس، )1390بهاره (سازمند، 

المللی ابرار معاصر تهران.بین
رضا طیب، تهران: قومس.علی:، ترجمهسومو جهانشوروي،)1370(وودبايوتز، کارول و سیلویاساي
ران: شیرازه.، تهگزند روزگار،)1379نصراهللا (پور فاطمی، سیف

.48، شمارهگفتگو، »دموکرات آذربایجاناستالین و تأسیس فرقه«، )1386(فرناندشایدراینه، 
، تهران: اختران.السلطنهزندگی سیاسی قوام:حادثهتیررسدر، )1385(یدحمشوکت، 

ـ  آذربایجادموکراتفرقهپیدایش،)1384(نیکبختصدري، منیژه و رحیم اطرات ن به روایت اسـناد و خ
مطالعات تاریخ معاصر ایران.سه، تهران: مؤسنشدهمنتشر
، لنگرود: سمرقند.1324: زمستان سرد مسکو،)1382(هوشنگطالع، 

سمرقند.لنگرود:آذربایجان،تالش نافرجام براي تجزیه:دفتر یکم،ایرانتجزیهیختار،)1385(----------- 
، تهران: امیرکبیر.حزب تودهاز : خاطراتیکژراهه،)1366احسان (طبري، 

تـاریخ  فصـلنامه  ، »دمـوکرات آذربایجـان  بررسی علل پیدایش و فروپاشی فرقه«، )1389(دمحمعابدي اردکانی، 
.42، شمارهروابط خارجی

، تهران: جاویدان.السلطنه در دوران قاجاریه و پهلويخان قواماحمدمیرزا،)1376(باقرعاقلی، 
، تهران: پیام.ایرانسال نفتنجاهپ،)1359(یمصطففاتح، 
، تهران: اوحدي.وريتبریز تا مرگ پیشهاز تخلیهدموکرات آذربایجانفرقه،)1386(شاهرخفرزاد، 

احمد تدین، تهران: رسا.:، ترجمهشکنندهمقاومت،)1385جان (ن، افور
.تهران: نشر چشمهچاپ پنجم، ، صفرخانخاطرات،)1384(صفرقهرمانیان، 

احمد تدین، تهران: کویر.:، ترجمهدر ایرانیونالیسمناس،)1371(یچاردر، کاتم
کاوه بیات، تهران: نشـر  :، ترجمهایران، جنگ سرد و بحران آذربایجاننفت،)1379(کاتم، ریچارد و دیگران

نی.
، تهران: اطالعات.کیانورينورالدینخاطرات،)1371(نورالدینکیانوري، 

نیلوفر.تهران: ،استراه آیندهچراغگذشته،)1371(میجاگروه پژوهشی 
منـوچهر  :، ترجمـه آذربایجان تا سـقوط گوربـاچف  جنگ سرد: از غائلهسالپنجاه،)1376(والتربر، الفه

شجاعی، تهران: نشر مرکز.
.12، شمارهتاریخیمطالعاتفصلنامه،»انگلیس و بحران آذربایجان«، )1387محمود (اللوي، 

مطالعات تاریخ معاصر ، تهران: مؤسسه1325-1324هايآذربایجان: سالبحران، )1381(عبداهللامجتهدي، 
ایران.
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بررسـی زنـدگی و آراء   دموکرات آذربایجان: زندان رضاخان تا صدر فرقهاز،)1382(علیاي، مرادي مراغه
ات آذربایجان، تهران: اوحدي.دموکربا نگاهی دوباره به ظهور و سقوط فرقه» وريپیشه«سیدجعفر جوادزاده 

، حقـوق و علـوم سیاسـی   دانشـکده مجله، »المللیدرباب تعریف بحران در نظام بین«، )1373بهرام (مستقیمی، 
.33شماره

مقصـودي مجتبـی  ، در کتـاب:  »ش.)ه. 1324-25(کردسـتان بحران آذربایجان و «، )1380(مجتبیمقصودي، 
، تهران: روزنه.1320-1357ایران:  اجتماعی-تحوالت سیاسیاهتمام] به[

، تبریز: مهد آزادي.هاي وقایع آذربایجان: ناگفتهمهرسربهرازهاي، )1376(حمیدمالزاده، 
آذربایجان چگونه حل شد؟ اولتیماتوم ترومن مؤثر بـود یـا سیاسـت    مسأله«، )1375(عبدالرضاهوشنگمهدوي، 

.105-106هايره، شماسیاسی و اقتصادياطالعات، »قوام؟مدبرانه
زاده، تهـران:  علـی چگنـی  غالمترجمـه چاپ دوم: ، هاي بزرگسیاست قدرتتراژدي، )1389(جانرشایمر، م

.وزارت امورخارجه
،دمـوکرات فرقهوري در آیینهپیشهگذر تاریخ و چهرهآذربایجان در رهغائله،)1384(یمابراهناصحی، 

تبریز: ستوده.
.انتشارمیشرکت سهاتهران: ،شدن صنعت نفت ایرانملیبشجن،)1364غالمرضا (نجاتی، 

، تهران: قومس.الملل از پیمان وستفالی تا امروزدیپلماسی و روابط بینیختار،)1383احمد (زاده، نقیب
الملـل و  روابـط بـین  دانشـنامه ویراسـتار]،  [یفیتسگـر ، در کتاب: مارتین »بحران«، )1388(یوناستواکر، 

.رضا طیب، تهران: نشر نیعلی:ترجمه، سیاست جهان
پور، تهران: آگاه.هرمز همایون:، ترجمهسرد جهانیجنگدومین،)1364(فردهالیدي، 

:، ترجمـه )1941-1998(سـرد سرد: آمریکا و روسـیه در جنـگ   صلح-سردجنگ،)1384(جانیانگ، 
اهللا عزّتی و محبوبه بیات، تهران:  قومس.عزّت

.17، شمارهگفتگو، »شورويبحران آذربایجان از دیدگاه اسناد نویافته«، )1376(ناتالیایگوروا، 
دمـوکرات آذربایجـان از دیـدگاه اسـناد     اتحـاد جمـاهیر شـوروي و فرقـه    «، )1390(اکبريیوسفی، آرزو و الدن

.285، شمارهاقتصادي-اطالعات سیاسی، »نویافته




