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  روزبه پارساپور: نويسنده 

حقيقت است .برخوردار است ای از جايگاه ويژه يکهزار و سيصد و بيستشهريور ماه  ، ايران زمينسترگ در پهنه تاريخ 

ما روا شد ولی برگهای زرينی در نجيب تلخی های بسياری توسط اسعتمار روس و انگليس بر سرزمين در اين تاريخ  که

 چنين روزی است کهدر .آگاه و بی غرضی می اندازد انساندل تاريخ کشورمان نقش بست که بی شک لرزه بر اندام هر 

ناو پلنگ در خليج  فرماندهناخدا سوم حسن ميالنيان   ،ايران   دريايى  بی بديل تاريخ نيروي  دريادار بايندر فرماندهحماسه 

  سروان ،ناوبان يكم مهدي رياضي  ،ناوبان يكم ابراهيم هريسچي  ،سروان آهنمويي  ،ناخدا سوم نصراله نقدي  ، فارس

 جهت پدافند ملی مقابلناوبان عشقي و ششصد تن ديگر از دالوران غيور نيروی دريايی ايران  ،ناوبان جاللي  ، نژاد مكري

  .تجاوزات استعمار انگلستان رقم خورد
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ی اندک دريايی ارتش ايران در مقابل تجاوز انگليس به آبهای خليج که بدون توجه به نيرو مونه تاريخ ايراناين شهدای ن 

را به رخ  بيگانگان اتصحنه ای باشکوه از حس ميهن پرستی ايرانيان در برابر تجاوزعزيز و خوزستان هميشه فارس 

ای اين جستار کاوشی است پيرامون حماسه .ايران زمين هستندراه جهانيان کشيدند تنها ذره ای از دريای جان باختگاه 

ايجانی که در شهريور ماه يکهزار و سه شهيد دالور آذربحماسه . ديگر از پهنه بيکران دالور مردان غيور ايران زمين 

ايستادگی ايران بودن گ روس که در انديشه تسلط بردر مقابل ارتش بزرهمزمان با جنگ جهانی دوم سيصد و بيست 

بريتانيا با حضور اسعتمار شوراى وزيران ) 1320 تيرماه20( ژوئيه  11در  .کردند و به درجه بلند شهادت رسيدند

کليات فکراشغال ايران چند روز قبل از آن در .ايران را مورد بررسى قراردادند روساى ستاد موضوع اقدام نظامى عليه

  . ه بود وامريکائی ها از ان مطلع بودندمالقات محرمانه اى  چرچيل روزولت مطرح شد

ساعت چهار صبح اسميرنوف و بوالرد سفراى روس و انگليس به منزل منصور نخست  1320صبح دوشنبه سوم شهريور

و جنوب به ايران حمله کرده  رفتند وطى يادداشتى  به او اطالع دادند که قواى روس و انگليس از شمالوقت ايران وزير 

در اين راستان آذربايجان و دفاع مردمان اين خطه دالور از خاک ميهن .مردمان بی دفاع را به توپ بستنداند و شهرها و 

توان سنبل بخشی از اين مقاومت های ملی ايرانيان ميدر پهنه تاريخ ايران زمين نقش بست که اين سه شهيد بی باک را 

  .دانست

  

  1320تجاوز ارتش روس و انگليس در شهريور 

شمال و شرق و  نيروهاي شوروي از. ، ايران به اشغال نيروهاي نظامي روس و انگليس درآمد1320شهريور  سوم

حمله از جنوب و غرب، از زمين و هوا به ايران حقوق بشر جهان ميکنند رعايت که امروز سخن از نيروهاي انگليس 

انگليس بود آه  روسيه و استعمار اين حادثه در آشاآش جنگ دوم جهاني رخ داد و اين حمله حاصل سومين تباني .آردند

، تباني  پايان جنگهاي طوالني روسيه با ايران قرن نوزدهم در.  گرفت ميت ملي و تماميت ارضي ايران شكل ميبر ضد حاآ

 هاي گلستان و ترآمنچاي و تحميل آن بر اروپا، سبب حمايت انگليس از انعقاد پيمان اين آشور با انگليس عليه ناپلئون در

ايران به حوزه نفوذ دو آشور  سبب تقسيم 1915و  1907،  ي ميالديها اوايل قرن بيستم ميالدي نيز، پيمان. ايران شد
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سومين بار در جنگ دوم جهاني بود آه بهانه حضور . شد ساز حضور نظامي آنان در ايران انگليس و روسيه و زمينه

  .اشغال ايران را در پي داشت آارشناسان آلماني در ايران،

 

وزير وقت ـ حضور يافته و  نخست ـانگليس در منزل علي منصور  مختار لحظات اوليه حمله، سفير آبير شوروي و وزير

ساخت و  علي منصور متعاقبًا در آاخ سعدآباد، رضاشاه را مطلع. خود را به آشور ابالغ آردند طي يادداشتي حمله قواي

   .مجلس رساندنمايندگان  سپس راهي مجلس شوراي ملي شد و گزارش حمله نظامي روسيه و انگليس را به اطالع

دخالت نظامي  !آارشناس آلماني در ايران ذآر آردندی از ، علت اين مداخله را وجود تعداد نمايندگان روس و انگليس

راجع به  1320مرداد  25تير و  28متعاقب دو اولتيماتوم مشترك روس و انگليس در  شوروي و انگلستان در ايران

رضاشاه به خارج از آشور  اين حمله همچنين به فاصله سه هفته قبل از تبعيد.  آارشناسان آلماني به وقوع پيوست حضور

، شديدًا بمباران شدند  هماهنگ و مشترك روس و انگليس شهرهاي بي دفاع شمال و جنوب آشور در جريان حمله. رخ داد

  .  از ميان رفتفارس و درياي خزر ظرف چند ساعت  و نيروي دريايي ايران در خليج

، علي  در شمال وجنوب خاك ايران ادامه داشت عصر روز سوم شهريور ودرحالي آه پيشروي قواي انگليس و روسيه

دريافت خبرهاي مربوط به متالشي شدن لشكرهاي تبريز، .  به استعفا گرفت منصور با مشاهده بحراني بودن اوضاع تصميم

اطراف تهران به حالت  ، مشهد و آرمانشاه سبب شد تا رضاشاه لشكرهاي دو پادگان مرآزي را در ، اردبيل گيالن ، رضائيه

رئيس جمهور امريكا ـ از وي خواست مانع  در همين روز رضاشاه طي تلگرافي به روزولت ـ. دفاعي مستقر سازد

با صراحت اين درخواست را رد آرد و تأآيد نمود آه  اما دولت امريكا پيشروي انگليس و روسيه در داخل ايران شود،

 !شمارد را هدف خود ميی متجاوز هدف بريتانيا ، اياالت متحده

پاسخ دولت امريكا، اميدي به توقف حمالت انگليس و روسيه نداشت و  غروب سوم شهريور، رضاشاه آه متعاقب دريافت

 تا 1294دوره ـ متولدين  4آرد، سربازان احتياط  جهاني نيز اخبار مسرت بخش دريافت نمي هاي جنگ دوم از جبهه

روس و انگليس را به سوي  او در شامگاه همان روز، خبرهاي مربوط به پيشروي قواي. ـ را به خدمت فراخواند1297

   .تهران دريافت آرد
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وزير دادگستري را ، مجيد آهي  از مقام رئيس الوزرائي استعفا داد و رضاشاه ارديبهشت علي منصور نوميدانه 5روز 

 امتناع ورزيد و به ناچار مسئوليتدر شرايط اشغال کشور تشكيل آابينه آرد، اما وي نيز از پذيرفتن اين سمت  مأمور

سفيران انگليس و روسيه  ششم شهريور، فروغي در منزل خود با. وزيري آشور به محمدعلي فروغي واگذار شد نخست

فروغي از نيت انگليس براي برآناري و تبعيد  ستدر همين نش. ، مذاآره آرد راجع به ترك مخاصمه و توقف جنگ

اش ـ به استثناي محمدرضا پهلوي وليعهد ـ  روز رضاشاه، همة اعضاي خانواده در نتيجه، فرداي همان. رضاشاه باخبر شد

  .اش رساند آابينه اصفهان آرد و خود نيز روز دهم شهريور تصميم به استعفا را به اطالع فروغي و اعضاي را روانه

آشوري آه . ساير ارزاق مورد نياز مردم روبرو بود در آن روزها، شهرهاي آشور و به ويژه تهران با آمبود نان و

بي طرفي خود را به طرفين درگيري اعالم آرده بود، بيشترين صدمات جنگ را  درجنگ جهاني دخالتي نداشت و بارها

  .تحمل آرد

تأسيسات اقتصادي آشور و  ان باختند و خسارات بسيار سنگيني بههزاران غيرنظامي زير بمباران شهرهاي مختلف ج

اين . لحاظ نان و ارزاق به شدت در مضيقه قرار گرفتند آشور دچار قحطي شد و مردم از. اماآن زندگي مردم وارد آمد

 25.  ، ادامه يافت1320شهريور  25جايگزين شدن پسرش ـ محمدرضا پهلوي ـ در  حمالت تا استعفاي رضاشاه و

ورود نظاميان  فرداي آن روز، همزمان با. رضاشاه استعفا داد، راهي اصفهان شد و وليعهد جانشين وي شد شهريور

  .، محمدرضا شاه در مجلس، سوگند ياد آرد انگليس و روسيه به تهران

تي انگليسي آه آردند تا به يك آش اش از اصفهان به يزد، آرمان و بندرعباس عزيمت شهريور، رضاشاه و خانواده 30

 )1( .شوند قرار بود آنها را به جزيره موريس ببرد، انتقال داده

اي از نظاميان آن آشور نيز وارد  ، عده جنگ پس از ورود امريكا به. اشغال ايران محدود به قواي انگليس و روسيه نبود

انبه بين ايران، انگليس و شوروي در ، نخست با امضاي يك پيمان سه ج ايران ايران شدند، اما استقالل و تماميت ارضي

در تهران  ،استالين  ، چرچيل و روزولت ،اي آه در پايان آنفرانس سران متفقين  سپس با صدور اعالميه و 1320بهمن 

سال در تهران تشكيل شد، طرفين تعهد آردند نيروهاي  در پايان اين آنفرانس آه در آبان همين. منتشر شد، تضمين گرديد

  . خارج آنند ماه از ايران 6را ظرف  نظامي خود
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درياي شمال برآمد، اما چون با تصويب  دولت شوروي قبل از خاتمه جنگ درصدد به دست آوردن امتياز استخراج نفت در

، از دريافت اين امتياز محروم شد، بناي مخالفت و  شوراي ملي قانون منع اعطاي امتياز نفت به خارجيان در مجلس

و تحريک اقوام آذری و ايجاد کشوری را گذاشت و پس از خاتمه جنگ مقدمات شورش مسلحانه  ولت ايرانناسازگاري با د

نيروهاي شوروي از حرآت  .که البته هرگز به نيات شوم خود دست نيافت  فراهم ساختبه نام آذربايجان مستقل را 

دمكرات را بر  احزاب دست نشاندهموجبات تسلط  جلوگيري آردند و هاواحدهاي اعزامي ارتش براي سرآوبي اين شورش

  . فراهم ساختندرا آذربايجان و سپس آردستان 

و مسافرت  از تخليه ايران در موعد مقرر خودداري آردند، اما پس از شكايت ايران به شوراي امنيت روينيروهاي شو

تشكيل شرآت مختلط نفت ايران و شوروي  اي درباره به مسكو آه به امضاي موافقتنامه ،وزير وقت  نخست ،السلطنه  قوام

حكومت خودمختار حزب دمكرات در آذربايجان . آردندايران خارج  نيروهاي خود را از 1325منجر شد، در ارديبهشت 

موافقتنامه مربوط به تشكيل . و سقوط کردند ماه پس از خروج نيروهاي شوروي دوام نياورد 7و آردستان نيز بيش از 

 )2( .نفت ايران و شوروي نيز، سال بعد در مجلس رد شد شرآت مختلط

  

  آذرآبادگانگذری بر پيشينه 

دل در طول تاريخ حماسه های بسياری از  آهلی هويت و تمدن ايرانی محسوب ميشود منطقه آذربايجان يکی از مراکز اص

قره  ،تپه حسن لو  ،ميراث جهانی آذرگشنسب ( وجود آثار باستانی ارزشمند اين منطقه . سرزمين برخواسته است اين 

که ريشه در نژاد نيک مردمان اين منطقه ...) وآرامگاه حضرت شمس تبريزی  ،کليسا باستانی سنت استپانوس  ،کليسا 

نام . دارد  بزرگآزادی اديان و باورهای مختلف و جايگاه ويژه آذربايجان در گستره ايران احترام به حکايت از  ،دارد 

ب شده که معر ؛ آذربادگان و در فارسی کنونیمانند شاهنامه پارسیميانه؛ آتورپاتکان، در آثار کهن  پارسیآذربايجان در 

 قوم مادمرکز عمده . ماد درآميخته استآريايی تاريخ باستانی آذربايجان با تاريخ قوم . آذربايجان ناميده می شود ، است

   .سرزمينهای شمال غربی و غرب کشور ايران است 

  



 
 

www.Persiangulfstudies.com                                                                                            Info@persiangulfstudies.com 
 

اسکندر  سپاهيورش بعد از  .در زمان هخامنشيان و ساسانيان زبانزد روزگار خود بوده است آذرآبادگانشکوه باستانی 

در . شهرت گرفتايران، سرداری به نام آتوپارت در آذربايجان ظهور کرد و اين سرزمين به نام آتوپارتگان  بهمقدونی 

 گوناگونیحکومت های محلی . ها، ناحيه آتوپارتگان پناهگاه و تکيه گاه ايرانيت در مقابل يونانيت شد هلنیزمان حکومت 

  .رفتندقدرت را در آذربايجان به دست گ

عمده گردآوری قوای نظامی برای شاهان  کانونپس از تصرف آذربايجان به دست شاه اسماعيل اول صفوی، آذربايجان  

که عثمانی سپاه متجاوز ترکان  ايران و  ن محل جنگ های خونين ميان سپاهصفوی گرديده و در زمان صفويه آذربايجا

در آن جنگ سيد . شد که جنگ چالدران از عمده ترين آنها به شمار می روددشمنان شيعيان و ايرانيان محسوب ميشدند 

صدرالدين وزير اعظم شاه اسماعيل صفوی به شهادت رسيده و مقبره ايشان هم اکنون در چهار کيلومتری شهر چالدران 

است که به زبان پارسی و  د تاريخی آذرآبادگان منطقه ای بودهاسنابه گفته . قرار داردآذرآبادگان غربی در روستای سعدل 

  . سخن ميگفته اند با گويش اصيل پهلوی 

های ملل متجاوز منطقه زبان اصيل پهلوی اين منطقه دستخوش تغييرات شد و واژه سال پيش به دليل يورش  600حدود 

آذربايجان اهالی شهرها  : ناموربه گفته يعقوی جغرافيدان . های ترکی نيز در زبان مردمان اين منطقه گسترش يافت 

می باشند و چون به دست اعراب فتح شد ) طرفداران بابک(و جاودانيه ) آذريه(مردمی بهم آميخته از عجم های کهن 

به روشنی در اين نوشته و صدها سند ديگر تاريخی بيان شده است که آذربايجان از  )3(.برخی اعراب به آن منزل گزيدند

  .يچ گاه زبانی به نام ترکی در اين سامان وجود نداشته استعجمهای آذريه بوده اند و ه
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  رود باشکوه ارس

در شمال  رود ارس. نهفته است  ،رود سترگ ارس که هزاران سال است خروشان و زيبا پابرجاست  خاص  در یشکوه

زمان تا امروز ارزش و  که از ديرآذربايجان و جنوب منطقه اران قفقاز يکی از رودهای مقدس ايران زمين بشمار ميرود 

است که امروزه پس از تقسيم بندی های مرزی هاي طوالني و پرآب ايران  از رودخانهارس . احترام آن حفظ شده است

 .ارمنستان همسايه است تار نخجوان و منطقهبا جمهوري خودمخ تحميلی استعمار روس

ه آه سرچشمه از بهشت سرچشمه گرفته است و شايد اين عقيده از آنجا منشاء گرفت ايرانيان ارمني معتقدند که اين رود

جاري شده و از سرزمين  در جنوب ارض روم و نزديك سرچشمه فرات) گول مين( اصلي اين رود از آوه هزار برکه

اين رود .آورد  ن ميروان شده رو به سوي آذربايجان و درياي آاسپي  آرارات و نزديكي به خاك رسيدن آشتي حضرت نوح

  .شود ناميده مي) َرس(و به عربي ) آراآس(و ارمنی به يوناني ) ارس(و به فارسي ) آراز(آذربايجان نزد آذريهای در 

 آيلومتر آن مرز شمال 275باشد آه  مي) از سرچشمه تا دريا(آيلومتر  1072حدود  اين رودخانه شکوهمندطول آلي 

است آه بنا به روايت آن ا اوست) دايي تياي(ارس همان   به عقيده مستشرقين رودخانه بنا.دهد غربي ايران را تشكيل مي

 .در آنار اين رود واقع بوده است) آرتاآسانا(زرتشت در نزديكي آن تولد يافته و شهر باستاني 



 
 

www.Persiangulfstudies.com                                                                                            Info@persiangulfstudies.com 
 

ايران در ) کوروش بزرگ (همچنين آب رودخانه کر . َاَرس نامی پارسی است به معنای زالل و بی غل و غش است 

رودخانه ارس . نيز وارد رود خروشان ارس می شود و همگی راهی دريای کاسپين ميگردند ) جمهوری آذربايجان(شمالی 

برگزيده شد و تمامی مناطق شمال اين رود  روسيهو  ايرانميالدی در پی ننگ نامه گلستان به عنوان مرز  ١٨١٣در سال 

 .و به اشغال روسيه درآمد تجزيهايران  از

مردمانی که بستگان خود را در . امروزه با سفر به مناطق آن سوی رود ارس با هويت ايرانی بيش از پيش آشنا ميشويم 

 ،دستک  ،اردوباد  ،روستای مکان مردمان .اين سوی ارس و در مرزهای کنونی ايران می بينند ولی تکه تکه شده اند

  .ميباشندايران زمين انتظار بستگان خود در ميهن اصليشان  چشم) نخجوان(همگی آن سوی ارس .... ويجی يا ،گلستان 
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 ارسآريوبرزن های گمنام 

  

  آهنیعکس ماهواره ای از رود ارس و پل 

  

  از نمای دورتر محل آرامگاه دالوران غيور ميهن
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  نمای آرامگاه شهدای ارس از نزديک
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  حماسه مقاومت سه سرباز دالور آذری

جهان که با پرچ بنا  هایسترگ ترين پليکی از و به در کنار پل فلزی جلفا که مسير عبور قطار ايران به نخجوان می باشد 

در باالترين نقطه مرزی ايران و شوروی  امروزه .قرار دارد  ايران زمينآرامگاه سه شهيد  ،شده است مشهور ميباشد 

در طول هزاران  بی شک.  است مانند ديگر شهرهای ايران شهدای ايران زمين نامشان پرافتخار و طنين افکن سابق نيز

اروند  ،و دريای پارس ) عمان(ی مکران از مرزهای درياکنونی از جنوبی ترين نقطه ايران  سال تمدن شهرنشينی ايرانيان

گذشتگانی آبياری شده که کشورشان هميشه دالوران و ازخودجب به وجب باخون و... س زاينده رود و ار،کارون ،رود 

تا آخرين قطره خون نياکان است و آنان برای پاسداری از اين ميراث بزرگ  هملل متجاوز جهان قرار ميگرفتمورد يورش 

  .کرده اندخود در برابر آنان ايستادگی 

محل نبرد سه دالور غيور ايرانی در . ارس آرميده اندآهنی رود پل  که اکنون کناراست حماسه سه شهيد آذری نمونه آن  

پس از آنکه انديشه  ،هنگام پاسداری از مرزهای شمالی ايران اين سه مرزبان غيور . رابر ارتش تا دندان مسلح روسيهب

به گفته مردم محلی آن . با سپاهی بزرگ روبرو ميشوند –های روسها برای اشغال مناطق مختلف منطقه شدت گرفته بود 
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را شده بودند راهی ايران  و غارتگری کشورگشايیبا انديشه های ساعت ارتش روسيه که  48حدود  اين سه تن –منطقه 

تمام چون بهترين راه ممکن برای تردد دو سوی رود ارس اين پل فلزی می باشد اين سه تن توانستند دو روز . بندند  می

به شرح  شهدای دالور بی بديل ايران زمين در کنار رود جاويد ارس اين نام .مانع از ورود ارتش متجاوز به کشور شوند

  : زير است

  شهيد ملک محمدی

  شهيد سيد محمد راثی هاشمی

  شهيد عبداهللا شهرياری

  

در راه  1320که در شهريور ماه  ،سرجوخه ملک محمدی  –آرامگاه ژاندارم شهيد : متن سنگ نبشه بر روی آرامگاه

  .انجام وظيفه در مقابل مهاجمين ايستادگی و به شهادت رسيده است
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محمد فرزند مير جعفر شهرت راثی هاشمی که در شهريور ماه  ،آرامگاه ژاندارم شهيد : متن سنگ نبشه بر روی آرامگاه

  .در راه انجام وظيفه در مقابل مهاجمين ايستادگی کردند و به شهادت رسيدند 1320

  

در راه انجام وظيفه  1320عبداهللا شهرياری که در شهريور ماه  ،آرامگاه ژاندارم شهيد : متن سنگ نبشه بر روی آرامگاه

  .ايستادگی کردند و به شهادت رسيدند در مقابل مهاجمين
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هر ايرانی را دگرگون ميکند و روح سروده ای نوشته شده است که  ، یآذربايجاندالور غيور بر باالی آرامگاه اين سه 

  : ماهيت اصيل اقوام ايرانی را به نمايش ميگذارد

  سربازی ما هم کفن  ماشد جامه                          هرچند آغشته شد به خون پيرهن ما 

  پاينده و جاويد بماند وطن ما                          شاديم ز جانبازی خود در شکم خاک 

  

  ياد و راه شهدای ميهن جاودانه باد

  

 

  

  :پی نوشت ها

  جمهوری اسالمی ايران امور خارجهکتابخانه وزارت  - )1(

ـ وزيرمختار ايران  اين پاسخ همان روز حمله انگليس و روسيه از طريق وزارت خارجه امريكا به محمد شايسته )2(

 .در واشنگتن ـ ابالغ شد

 47برگ  ،) هجری 290درگذشت (احمدبن ابی يعقوبی  ،البلدان  )3(

 

  با سپاس از سورن يوسفی که در گردآوری فرتورها همت گماشتند -

  دادندياری  امربا سپاس از مرزبانان غيور جلفا که ما را در اين  -

  


