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   كارشناس ارشد تاريخ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر ري

 )08/03/1395:  تاريخ تصويب- 15/12/1394: تاريخ دريافت(

  چكيده
. اي بزرگ از جاسوسان اتحاد شوروي را در ايران كشف كرد  خورشيدي، پليس ايران شبكه1309در پاييز سال 

بيشتر اعضاي اين شبكه . زده كرد  بود كه هيئت حاكمة ايران را حيرتچنان گسترده اين شبكة جاسوسي آن
حتي افراد . هاي دولتي بودند هاي ايران، مانند وزارت پست، خارجه، جنگ و ديگر اداره كارمندان وزارتخانه

كشف اين تشكيالت براي روابط . سرشناسي چون تيمورتاش در معرض اتهام عضويت در اين شبكه قرار گرفتند
حكومت ايران اين رفتار را خصمانه تلقي كرد و تا پايان دورة رضاشاه، همواره با .  كشور ضربة بزرگي بوددو

از اهالي تركستان اتحاد » آقابكف«بازيگردان اصلي اين تشكيالت، . نگريست سوءظن به همساية شمالي خود مي
باسماچيان را  بر عهده داشت و سرانجام شوروي بود كه پيش از اين در آسياي مركزي، مأموريت مهم مبارزه با 

آقابكف در ازاي اين موفقيت، ترفيع درجه گرفت . ها خاتمه دهد برداشتن انورپاشا به مبارزات آن توانست با ازميان
دهد كه هدف اصلي اتحاد شوروي از جاسوسي در ايران،  نتيجة اين نوشتار نشان مي. و به افغانستان فرستاده شد

 اقدامات جاسوسي اتحاد  اما پيامدهاي افشاگري. افع بريتانيا در ايران، عراق و هندوستان بودزدن به من ضربه
اين نوشتار با استفاده از روش . مردان ايران و حكومت اتحاد شوروي گران تمام شد شوروي براي دولت و دولت

ليل روند حضور آقابكف در  تحليل اسنادي، برآن است تا به بررسي و تح-هاي تاريخي و شيوة تبييني پژوهش
ايران، عمليات جاسوسي وي، كشف شبكة جاسوسي اتحاد شوروي در ايران و تأثير آن بر تاريخ روابط دو كشور 

  . بپردازد
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  مقدمه
كـرد كـه سـرانجام        ، ايران تصور مي   1299اد دوستي بين ايران و اتحاد شوروي در اسفند          با بستن قرارد  

  پس از بيش از يك قرن دورة رفتار خصمانه و ظالمانـة روسـيه كـه بيـشتر شـبيه مناسـبات اربـاب و                         
  رعيتي بود، به انتهاي خود رسيده و فصلي نوين همـراه بـا احتـرام متقابـل و برابـر در صـحنة روابـط                         

  است؛ اما در مناسبات سياسي، تـصورهاي رمانتيـك جـايي نـدارد و كـشورها در                   ور آغاز شده    دو كش 
  ظـاهر دوسـتانة      رو، رفتـار بـه      از ايـن  . وجوگر منافع ملـي خـود هـستند         بستر روابط با يكديگر جست    

هـاي    سرعت جاي خود را به سياستي واقعـي داد و صـحنة روابـط دو كـشور را كـشمكش                     روسيه به 
از سـويي اتحـاد شـوروي از        . ها ميـراث دورة تـزاري بـود         صادي فرا گرفت كه بيشتر آن     سياسي و اقت  

اي در ايران تأسيس كرد كه با گذشت زمان ابعـاد             شبكة جاسوسي گسترده   1300هاي آغازين دهة      سال
جاسـوس و رئـيس كـل       » آقـابكف «در اين ميان نقش     . و حوزة فعاليت آن گسترش و تكامل پيدا كرد        

در دورة رياست وي، ايـن      . در ايران بسيار مهم و اساسي است      » ئو  پ  گ«اتحاد شوروي   سازمان امنيت   
 به غرب پناهنده شد و اسرار شبكة جاسوسـي          1309او در سال    . شبكه گسترش و قدرت زيادي يافت     

باوجود نقش مهم وي در تاريخ روابط دو كشور، توجه و شناخت    . اتحاد شوروي در ايران را افشا كرد      
شـود  تـا بـه ايـن           در اين نوشتار تالش مـي     . به او در ميان پژوهشگران ايراني وجود دارد       كمي نسبت   

كردنـد و   هايي را دنبال مـي      ها از جاسوسي در ايران چه هدف      روس. 1: ها پاسخ داده شود     پرسش
وسـيلة    هاي گردآوري اطالعات به   ها و روش  شيوه. 2ها چه ابعادي داشت؟؛     شبكة جاسوسي آن  

سـرانجامِ شـبكة جاسوسـي اتحـاد        . 3اد شوروي در ايران به چـه شـكل بـود؟؛            جاسوسان اتح 
شوروي در ايران به كجا انجاميـد و ايـن موضـوع چـه تـأثيري بـر روابـط دو كـشور برجـاي                         

  گذاشت؟
اين سه پژوهش همه . است هاي او انجام شدهتاكنون سه پژوهش مستقل دربارة آقابكف و فعاليت       

ني انجام گرفته و بيشتر بر زندگي و فعاليت آقـابكف در دوران پناهنـدگي               وسيلة پژوهشگران غيرايرا    به
 1357در سال » مرغان طوفان«اولين پژوهش كتابي است كه در ايران با نام    . است  در اروپا متمركز شده     

رتبـة    هاي عـالي  نامة چند تن از مقام      نويسندة اين كتاب، گردون بروك شفرد، زندگي      . است  منتشر شده   
هـا بـه آقـابكف        يكـي از آن   . اسـت   آوري كرده     شوروي، كه به غرب پناهنده شده بودند را جمع        اتحاد  

» 1941روابط ايران و اتحاد شوروي از آغاز تا سال          «نام    دومين پژوهش كتابي است به    . اختصاص دارد 
در اين كتاب نويسنده ضمن بررسـي تـاريخ روابـط دو            . است   نگاشته   1988در سال   » ميرن روزن «كه  

اين كتاب هنوز به فارسي منتشر      . است  هاي او پرداخته      كشور، در بخشي از كتاب به آقابكف و فعاليت        
 به زبان انگليسي منتشر شده 2013است كه در سال » بوريس ولدارسكي«سومين اثر، مقالة . است نشده 

اين نوشتار  .  است  شكل ويژه بر زندگي آقابكف در دوران پناهندگي او در اروپا متمركز شده              است و به  
توانـد مكمـل ديگـر        اسـت، مـي     هـاي او در ايـران پرداختـه           از آنجا كه به موضوع آقابكف و فعاليـت        
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گيـري از مطالعـات       ايـن پـژوهش براسـاس روش تـاريخي و بهـره           . ها در اين حـوزه باشـد        پژوهش
  . اي و آرشيوي نگاشته شده است كتابخانه

  آقابكف، از تولد تا بازگشت به ايران
  اي ارمنـي      در خـانواده   1895 ژانويـة    15در  » آقـابكف «ويچ آروتينوف با نـام مـستعار          رگي سرگئي گئو

اطالعـات  . (Volodarsky, 2013: 891) آباد، مركز ايالت تركمنستان روسيه متولـد شـد   مقيم شهر عشق
 ايـن . مستندي از محيط زندگاني و خانوادة آقابكف در دوران كودكي و نوجواني در دسـترس نيـست                

 تأسـيس سـرخ    روسيه، به ارتش تازه1917زمان با انقالب اكتبر    سالگي، هم  22دانيم كه او در       اندازه مي 
» چكـا « به   1920هاي فراوان، در اواخر سال        پيوست و بعد از سه سال تحمل گرسنگي و سرما و ذلت           

او سـمت عـضو     در چكا بـه     ). 23: 1357آقابكف،  (يا همان سازمان امنيت حكومت كمونيستي منتقل شد         
هـاي انقالبـي منطقـة اورال     رابط بين رؤساي اداره و عوامل مخفي مأمور سركوب راهزنـان و نهـضت      

سبب آشنايي با زبان تركي و فارسي، از محـل مأموريـت خـود بـه                   به 1921در اكتبر   . روسيه، داده شد  
ـ         1922ة مسكو رفت و در ادارة مركزي چكا به سـمت كارشـناس زبـان فارسـي منـصوب و در ژانوي

ـابكف،  ( به بخارا رفـت   باسماچيانباهدف مبارزه با جنبش        زمـان بـا سـفر وي بـه      هـم ). 31- 37: 1357آق
  آسياي مركزي، تغيير و تحوالتي در سازمان امنيت حكومـت كمونيـستي روي داد؛ سـازمان جديـدي                  

ـابكف،   (تأسيس و چكا منحل شد و تمام اعضاي آن به سازمان جديـد منتقـل شـدند                » ئو  پ  گ«نام    به آق
1357 :18 .(  

  او وظيفـه داشـت   . در مأموريت بخارا به او سمت رئيس امور ضدجاسوسي منطقة بخارا داده شـد         
  عهـده گرفتـه      ، وزيـر جنـگ فـراري عثمـاني بـر          »انورپاشـا « را     كه رهبري آن   باسماچيانتا با جنبش    

  زي اطـالع داشـت، پـيش از        لنين كه از نفوذ معنوي انورپاشا بـر تركـان آسـياي مركـ             . بود، مبارزه كند  
  كـردن آتـش شـورش و تـشويق مـردم تركـستان،               اين در ديداري بـا انورپاشـا، از او بـراي خـاموش            

  او خودش انورپاشا را بـه مـسكو دعـوت كـرده            . هدف پذيرش حكومت جديد كمك خواسته بود       با
  شـا را در كتـاب      آقـابكف هـدف لنـين از اتحـاد بـا انورپا           . وگـو كنـد     بود تا با وي در اين زمينه گفت       

: 1357آقابكف، (است  هاي شورشي و تاختن به هندوستان بيان كرده  خاطرات خود متحدكردن همة گروه  
  اما چنـد روز پـس از رسـيدن بـه بخـارا             .  انورپاشا به بخارا وارد شد     1921 ترتيب در پاييز      اين  به  ). 38

 شـكار از شـهر خـارج شـد و بـه اميـر               تمام قول و قرارهايش با لنين را به فراموشي سپرد و به بهانـة             
فريـزر،   (ها بيعت كـرد      پيام فرستاد و با آن     باسماچيانخان رهبر     خان حاكم افغانستان و امير عالم       اهللا  امان
  . )109: تا بي

. زمان با اين تحوالت به آقابكف مأموريت دادند كه محل اختفـاي انورپاشـا را شناسـايي كنـد                    هم
گرد به بخـارا رفـت و پـس از چنـدين روز               فروشي دوره   در لباس دست  آقابكف به همراه يك دستيار      

 صبح روز بعد بـه      7نيروهاي ارتش در ساعت     . تعقيب و مراقبت، محل اختفاي انورپاشا را كشف كرد        
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محل اسكان انورپاشا و نيروهايش حمله كردند و پس از چندين ساعت نبرد سنگين، موفق شـدند تـا                   
ـابكف،  (ارانش را كشته و يـا دسـتگير كننـد       انورپاشا و تعداد زيادي از ي      دربـارة سرنوشـت   ). 49: 1357آق

پس از پايان نبـرد مـوقعي كـه بـه معاينـة اجـساد       «: گويد آقابكف مي . نظر وجود دارد    انورپاشا اختالف 
شدگان پيدا شد و بالفاصله يكي از افسران شمشير كشيد و سـر   پرداختند، جسد انورپاشا در ميان كشته   

 اسماعيل رايين، نويسندة كتابي با موضـوع تاريخچـة          1).49: 1357آقابكف،  (» را از بدن جدا كرد    انور پاشا   
قتل عام ارامنة عثماني، بدون ذكر منبع مدعي است كسي كه سر از بدن انورپاشـا جـدا كـرد، آقـابكف                

پاشا را از ترس    رسد كه آقابكف نقش خود در قتل انور         نظر مي   گونه به   اين). 232: 1351رايين،  (است    بوده  
پيروزي در اين مأموريت سبب ترقي رتبة آقـابكف       . كند  گرا، به عمد انكار مي      هاي ملي   گيري ترك   انتقام
قبل از رفتن به محـل جديـد        .  به افغانستان فرستادند   1924شد و مدتي بعد او را در سال         » ئو  پ  گ«در  

هـاي سـري الك و        ستبردزدن به پاكت  روش د «اي دادند مانند      مأموريت، در مسكو به او تعليمات ويژه      
زمان چند    او در افغانستان هم   ). 67: 1357آقابكف،  (» ها  سازي الك و مهر پاكت      مهرشده و چگونگي دوباره   

چي را كه پس از مرگ انورپاشا از بخارا  اول اينكه بايد بقاياي افراد جنبش باسمه: وظيفة مختلف داشت
ضد اتحـاد شـوروي خنثـي         هاي احتمالي آنان را بر      يرد و توطئه  به افغانستان گريخته بودند زير نظر بگ      

شكل عـام و بـا انگلـستان      هاي خارجي به گرفتن روابط خارجي افغانستان با دولت     نظر  كند؛ دوم، تحت  
شدت بيمناك بود؛ سـوم،   شكل خاص؛ زيرا اتحاد شوروي از حضور بريتانيا در نزديكي مرزهايش به               به

ها در  در اين مورد هم اتحاد شوروي نسبت به حضور آلمان. ني ساكن افغانستانزيرنظرداشتن اتباع آلما
ـابكف،   (دانـست     ها مزاحم منافع ملي خـود  مـي          آن كشور احساس خوبي نداشت و آن       ). 66- 67: 1357آق

 به مسكو   1926اي درخشان در سال       سرانجام آقابكف بعد از دو سال خدمت در افغانستان و با كارنامه           
   .احضار شد

  اولين مأموريت آقابكف در ايران
  » بـازرس كـل هيئـت تجـاري اتحـاد شـوروي در ايـران              «، با عنـوان     )1304 (1926آقابكف در اوت    

  ئـو در ايـران كـار         پ  ، رئـيس كـل گ     »كـازاس «او زيرنظر   . شكل رسمي مأمور خدمت در ايران شد        به
كيالت امنيتي كشور متبوع خـود،      دادن به اوضاع تش     كرد و در اولين مأموريت خود براي سروسامان         مي

  اي گــسترده  هــا پــيش شــبكه هــا از ســال روس). 108 و 105: 1357آقــابكف، (بــه مــشهد مــسافرت كــرد 
 هـاي   آوري اطالعـات محرمانـه از اداره        از جاسوسان، خبرچينان و مزدوران را در ايران با هدف جمـع           

هـا از جاسوسـي       ترين هدف روس    مهم .هاي خارجي مقيم ايران تشكيل داده بودند        دولتي و سفارتخانه  
  در آسياي مركـزي، خاورميانـه، شـمال آفريقـا و هندوسـتان زيرنظرگـرفتن كليـة تحركـات سياسـي،                     
                                                                                                                                            

كشته  نبرد نويسد كه انورپاشا در  گلندا فريزر در اثر خود مي،براي نمونه.  داردددر مورد مرگ انورپاشا در منابع اختالف وجو. 1
، 1922 اوتدر چهارم «: نويسد كه  مايكل ريوكين ميهمچنين). 124 - 125: 1357آقابكف،  (شد و جسدش هيچگاه پيدا نشد

 ).61: 1366ريوكين، ( »انورپاشا در يك درگيري حزبي كشته شد
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كرد كه در چند سال آينـده، جنگـي    گونه تصور مي روسيه اين.  در آن مناطق بودنظامي و اقتصادي بريتانيا   
داري در خواهـد    بريتانيـا رهبـر جهـان سـرمايه    ها كه تنها حكومت كارگري جهان بودنـد و  بزرگ بين آن 

  .گرفت
بردند، استخدام افراد ايراني شـاغل        كار مي   ها براي جاسوسي از بريتانيا به       هايي كه روس    يكي از راه  

. هاي مهم و حيـاتي همچـون وزارت پـست و تلگـراف و وزارت جنـگ بـود         ها و وزارتخانه    در اداره 
ها مراسالت سـفارتخانة بريتانيـا در         بود كه گويا در آن سال     وزارت پست و تلگراف از اين جهت مهم         

بـردن بـه ايـن     هـا بـا پـي    روس. شد و نه با پست سياسي و ديپلماتيك     جا مي   ايران با پست عادي جابه    
هـا را در ازاي       موضوع، به سراغ برخي از كارمندان پستخانة دولتي ايران رفتند و توانستند تعدادي از آن              

او بـا   . كارمند پستخانة مشهد يكي از اين افراد بـود        » حسين«. ري با خود وادار كنند    دادن پول، به همكا   
ئـو   پ ها را بـه مـأموران گ   ها به كنسولگري بريتانيا در مشهد، آن     يك روز به تأخيرانداختن تحويل نامه     

ننـد روز اول  برداري كرده و دوبـاره ما       ها عكس   ها، از آن    ها با بازكردن مهروموم نامه      داد و آن    تحويل مي 
ها را بـه      دادند و او نيز فرداي همان روزنامه        كردند و تحويل مأمور ادارة پست مي        ها را مهروموم مي     نامه

  ). 109 - 110: 1357آقابكف، (داد  كنسولگري بريتانيا تحويل مي
  هـاي تجـارتي و بازرگـاني       هـا از مؤسـسه      بـرداري روس    هاي جاسوسي در ايران، بهره      از ديگر راه  

  هـا چنـدين شـركت بـزرگ و كوچـك در ايـران داشـتند            روس. كه در ايران تأسيس كرده بودنـد      بود  
  كه شامل شركت بازرگـاني ايـران و اتحـاد شـوروي، شـركت بازرگـاني توليـد و صـادرات ابريـشم                       

ونقـل    ايران، شركت تجارتي پنبة ايران و اتحاد شوروي، بانك ايران و اتحاد شـوروي، شـركت حمـل                 
  ونقل اواطوريان، شركت قنـد ايـران و اتحـاد شـوروي، شـركت                شوروي، شركت حمل  ايران و اتحاد    

نفت ايران و آذربايجـان، معـروف بـه پـرس آذنفـت و شـركت نـساجي ايـران و اتحـاد شـوروي و                          
ها   ها براي روس    برخي از كارمندان محلي اين شركت     ). 18: 1384طاهر احمدي،   (شد    هاي ديگر مي    شركت

ها براي مأموران پليس ايران آشكار بـود و همـواره             ردند كه البته فعاليت آن    ك  جاسوسي و خبرچيني مي   
ـاهر احمـدي،    (كردند    هاي تجاري روسيه در ايران ابراز نگراني مي         مقامات امنيتي كشور از فعاليت بنگاه      ط

هـا   كردند كه برخـي از آن  ها فعاليت مي  در مشهد و بلوچستان هم تعدادي از اين شركت        ). 43- 44: 1384
براساس مندرجات خاطرات آقابكف عبارت بودند از نمايندة مجمع تجارت پشم اتحـاد شـوروي در                

و » بلچـين «راني زاهدان ـ مـشهد بـه مـديريت      ، شركت سرويس اتومبيل»هوفمن«بيرجند به مديريت 
ـابكف،   (» ميـشل گـاينف   «نمايندگي شركت نفت اتحاد شوروي در قوچـان بـه مـديريت              ). 117: 1357آق

ـنظم بـود                تشكيالت آقـابكف در   .  جاسوسي اتحاد شوروي در خراسان و بلوچستان بـسيار گـسترده و م
ـتيم و چنـان بـر اوضـاع مـسلط              50در ايالت خراسان، ما در حدود       «: نويسد  باره مي   اين  مأمور مخفي داش

ـناد سياسـي كنـسولگري          بوديم كه از يك نامه و يا يادداشت معمولي دولت ايران گرفته تا مهـم               تـرين اس
ـابكف،  (» انگليس در بدو ورود و يا در هنگام خروج از اين ايالت محال بود از نظر ما مخفي بمانـد      : 1357آق

119(.  
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  وگوهاي تجاري ايران و اتحاد شوروي آقابكف و گفت
وگوهاي تجاري  يكي از رويدادهاي مهمي كه در مدت اقامت آقابكف در مشهد اتفاق داد، مسئلة گفت          

تـرين     آغاز شده بود به يكـي از بـزرگ         1305وگوها كه از خرداد       اين گفت . بودايران و اتحاد شوروي     
رفت كه روابـط دو       هاي سياست خارجي ايران در اوايل حكومت رضاشاه تبديل شده بود و مي              چالش

، دولت اتحاد شـوروي  1304شايان توجه است كه از اواخر سال     . كشور را به مرحلة خطرناكي برساند     
هـاي   ي رفـع برخـي از مـشكالت اقتـصادي خـود و در راسـتاي اجـراي سياسـت               اعالم كرد كه بـرا    

اسـت   و حفظ ارزش پول ملي خود، تصميم گرفته   » نپ«كردن كشور در قالب برنامة موسوم به          صنعتي
كه از ورود بيشتر كاالهاي تجاري از چين، افغانستان، تركيه و ايران به اتحاد شـوروي جلـوگيري كنـد     

در اين ميان صادرات محصوالت كشاورزي ايران به استثناي پنبه بـه اتحـاد شـوروي                . )80: 1368ذوقي،  (
ممنوع شد و مأموران گمركي اتحاد شوروي تمام مبادي ورودي مرزهاي خود را به روي ايران بـستند                  

اين اقدام اتحاد شوروي بر اوضاع اقتصادي و معيـشتي تجـار و بازرگانـان               . )386: 1392مختاري اصفهاني،   (
ها از ديرباز به تجارت بـا         جاي گذاشت؛ زيرا اقتصاد اين ايالت       هاي شمالي ايران، اثرات مخربي بر       شهر

ها ضربة شديدي زد و سبب تشويش و نگرانـي            روسيه گره خورده بود و اين قطع رابطة ناگهاني به آن          
  . بازرگانان و حتي دولت ايران شد

تاش وزير دربار مأموريت يافت كه با سـفر  ، تيمور1305پس از تاجگذاري رضاشاه در ارديبهشت       
تـر   وگو كند و هرچه سـريع      آمده در روابط تجاري دو كشور گفت        به اتحاد شوروي دربارة مسائل پيش     

وگـوي فـشرده، تيمورتـاش        رفت از اين مشكل راه حلي پيدا كند؛ اما پس از چندماه گفـت               براي برون 
 نتيجـه، رضاشـاه وي را بـه تهـران احـضار كـرد و                دست آورد و در     نتوانست در اين زمينه موفقيتي به     

اي  در همين مدت، مأموران نظامي اتحاد شوروي عـده      ). 83: 1384طاهر احمدي،   (وگوها تعطيل شد      گفت
از تجار ايراني را در تفليس و باكو به جرم در اختيارداشتن كاالهاي قاچاق، دسـتگير و زنـداني كردنـد         

دولت ايران هم ضمن مكاتبه با سفارت اتحاد شـوروي و اعتـراض بـه               . )279 - 280: 1368منشور گركاني،   (
ها   آن. پاسخ سفارت اتحاد شوروي روشن بود     . هاي مسكو را خواستار شد    اين برخوردها، توضيح مقام   

كلي ممنوع  شده است؛ بنـابراين   اعالم كردند كه چون از طرف دولت روسيه حمل كاال براي روسيه به        
هـا ضـبط      دون اجازه به اتحاد شوروي كاال صادر كنند، دسـتگير و اجنـاس آن             خواهند ب   افرادي كه مي  

شود و هيچ تضميني در جبران خسارت وارد شده و پرداخت قيمت اجناس در كـار نخواهـد بـود                      مي
  ).80: 1384طاهر احمدي، (

هاي انتقادي در روزنامـة شـفق سـرخ بـه مـديريت علـي دشـتي و        ها با چاپ مقاله     اين كشمكش 
 شـفق   1).277: 1368منـشور گركـاني،     (ها وارد فاز جديدي شـد       اي متقابل راديو مسكو به آن مقاله      ه  پاسخ

آيا راه و رسم دوستي اين است كه سرحدات خود را روي            «: هاي خود نوشت    سرخ در يكي از شماره    
                                                                                                                                            

 .1375كاوه بيات، :  بهبراي آگاهي بيشتر از شورش ساالر جنگ نگاه كنيد. 1
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  كاالهاي ايرانـي بـسته و صـدهزار خـانوادة تجـار و مـالك و برزگـر خراسـان، قـزوين، آذربايجـان،                        
  راديــو مــسكو و . )278: 1368منــشور گركــاني، (» الن، مازنــدران و اســترآباد را دچــار بــدبختي كننــد؟گــي

  مطبوعات قفقاز در پاسخ بـه شـفق سـرخ عليـه اركـان رژيـم حمـالت تنـدي كردنـد و نـسبت بـه                           
در متقابـل، شـفق     . مجلس شوراي ملي و دولت و شخص رضاشاه بناي بدگويي و تـوهين گذاشـتند              

. جـايي برسـد   وگوهاي دولـت بـه   ما انتظار داشتيم كه گفت  «:  نوشت 1305 چهارم دي    سرخ در شمارة  
خواهـد كـه       ديپلماسـي مـي     كند و در پوشش     منتظر بوديم ببينيم اين دولتي كه با ما اظهار صميميت مي          

هاي خود را به انتها خواهد        خود را حامي شرق و دوست ملت ايران نشان دهد، سرانجام چگونه وعده            
سرانجام مجبور شديم تا اعتراف كنيم كه كلمات فريبندة كارگر، رنجبر، بيچـاره و بينـوا كـه                   ... .رساند

دائم بر زبان ديپلماسي روسيه است، همه دروغ و اين براي مردم ايران، بدبختي است كـه اغفـال ايـن                     
ه هر قيمتي  به     خواهد تا اجناس خود را در ايران بفروشد، كاالهاي خود را ب             روسيه مي . اند  كلمات شده 

ملت ايران تحميل كند؛ ولي در مقابل چيزي از ايران نخرد و اگر مختصر كااليي هـم در شـمال ايـران                      
ـاني،   (» .... موجود است به هر شكلي كه خودش ميل دارد مفت از دست ملت ايـران بگيـرد                   منـشور گرك

1368 :280( .  
، 1305  ااميـد شـده بودنـد در بهمـن        وگوهـاي تيمورتـاش ن      از سويي بازرگانان ايراني كه از گفت      
ايـن تـشكيالت    . مـشهور شـد   » جمعيـت نهـضت اقتـصاد     «جمعيتي را در گيالن تأسيس كردند كه به         

هـاي اساسـي ايـن        خواسـته . سرعت در مازندران، خراسان، تبريز، قزوين و تهران داراي شعباتي شد            به
منـع ورود  . 2و واردات مملكتـي؛  تعديل و توازن صـادرات    . 1«: جمعيت از دولت ايران عبارت بودند     

آوري همة    جمع. 4آزادكردن تجار ايراني زنداني در اتحاد شوروي؛        . 3اشياء تجملي از روسيه به ايران؛       
بستن يك قـرارداد تجـاري منـصفانه    . 5هاي تجاري و بازرگاني اتحاد شوروي در خاك ايران؛    مؤسسه

همچنـين تجـار تهديـد      ) 182- 183 و   167: 1380 اصفهاني،   مختاري(» بين دو كشور برپاية مبادلة كاال به كاال       
دادن به اين وضع نشود و گشايشي در امـور تجـار و          كردند كه اگر دولت هرچه زودتر موفق به خاتمه        

دهند؛  هاي تنبيهي متقابلي را عليه منافع اتحاد شوروي در خاك ايران انجام ميبازرگانان رخ ندهد، اقدام
طـاهر  (تحريم خريد و فروش كاالهاي روسي و اخراج تجار روسي از كشور             ها و   مانند تصرف گمرك  

هايي دست زدند كـه بـه   ئو به يك سلسله اقدام  پ  در اين بين آقابكف و سازمان گ      ). 91: 1374احمـدي،   
وگوهاي تجاري، طـرف روسـي را در موقعيـت            توانست در گفت    رسيد، مي   ها اگر به نتيجه مي      نظر آن 

ها دريافته بودند كه حكومت       روس. كرد  آوردن امتياز از ايران را پيدا مي        دست  وان به بهتري قرار دهد و ت    
فشار افكار عمومي و تنگناي ناشي از وضع سخت اقتصادي شهرهاي شمالي كشور قرار دارد                 ايران زير 

 ميزان  توانستند بر   ها مي    است و اگر آن     زني را از ايران گرفته      گيري و چانه    و همين مسئله قدرت تصميم    
اين فشار بيفزايند، ممكن بود كه حكومت ايران از ناچاري و اضطرار تن به قراردادي بدهـد كـه در آن        

كار شـد     براساس همين تحليل آقابكف دست به     . نظر گرفته شده باشد    منافع حداكثري طرف روس در    
هد، تـالش   نخستين اقـدام آقـابكف در مـش       . زمان در تهران و مشهد صورت گرفت        هايي هم   و فعاليت 
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هاي طرف روس بود؛ امـا از آنجـا كـه روحـانيون               براي جلب همكاري روحانيون اين شهر با خواسته       
هـا از خـود نـشان       اي بـه همكـاري و هميـاري بـا كمونيـست             دليل مسائل ايدئولوژيك هيچ عالقـه       به

. گيخته نشودترين سوءظني در روحانيون بران ها از راهي وارد شدند تا كوچك دادند، درنتيجه روس نمي
نامِ شهر، پسرخواندة يكي از مشهورترين روحانيون مشهد  ئو مشهد دريافته بود كه يكي از تجار به پ گ

نظرِ اين پسرخوانده موفق شد تا بـه          آقابكف با جلب  . است» آقازاده«معروف به   » اهللا كفايي   آيت«به اسم   
ها از اين روحاني آن بود كـه          ستة روس خوا. دست آورد   اهللا كفايي نزديك شود و همكاري او را به          آيت

هـا    در مجالس و بر باالي منبرها به دولت ايران در جهت تسريع در بستن يك قرارداد تجاري با روس                  
خـوبي پـيش      اين مسئله بـه   . فشار وارد كند و افكار عمومي مردم را در جهت اين موضوع هدايت كند             

وسـيلة    هـا در تهـران بـه        زمـان، روس    هم). 114: 1357آقابكف،  (ها به خواستة خود رسيدند        رفت و روس  
بود، همة  ) حسن مستوفي (وزير  كه مسئول رمز دفتر نخست    » محمدعلي ميرزا خاقاني  «نام    مأمور خود به  

) مـشاورالممالك (خان انصاري     خارجه عليقلي  شده بين تيمورتاش و وزير امور       هاي رمز مبادله    تلگراف
وگوهـا يـك گـام        همين سبب، هميشه در گفت      به. شدند   آگاه مي  ها  دست آوردند و از محتواي آن       را به 

ـابكف،   (جلوتر بودند    اين اقدامات و فشار تجار بر دولت سـرانجام اثـر بخـشيد و حـسن         ). 133: 1357آق
خارجـه را بـراي ادامـة        جاي تيمورتـاش شـخص وزيـر امـور          وزير اعالم كرد كه به      مستوفي، نخست 

 قـرارداد موقـت     1306 مهر   8سرانجام در   ). 388: 1392ري اصفهاني،   مختا(فرستد    وگوها به مسكو مي     گفت
مهدوي، (ها بود     دوساله با طرف روسي امضا شد كه بيشتر بندهاي آن متضمن تأمين منافع تجاري روس              

آقابكف توانست از اين مأموريت با پيروزي بيرون بيايد و براي استراحت بـه مـسكو سـفر                  . )28: 1375
  .كرد

  آقابكف در ايراندومين مأموريت 
ئو  پ بار به سمت رئيس كل گ آقابكف در مرخصي بود كه به وي اطالع دادند، ترفيع رتبه گرفته و اين          

ـابكف،  ( است و بايد هرچه زودتر خود را براي سفر به آن كـشور آمـاده كنـد                    در ايران منصوب شده    آق
ئـو در     پ  طالعه در مورد شـبكة گ     دارشدن جايگاه جديد در تهران،  م        آقابكف پس از عهده   ). 122: 1357

هاي بسيار دور سازمان امنيت كشور متبوعش جاسوسان و  او متوجه شد كه از سال. ايران را شروع كرد
ضـمن بررسـي سـابقة      . رسـيد   حتي سابقة برخي از اين جاسوسان به دورة تزاري مي         . خبرچيناني دارد 

هـا و ادارات و   ها در سازمان ي برخورد كه بيشتر آن   كردند به افراد    ئو در ايران كار مي      پ  افرادي كه براي گ   
از نظميه و وزارت جنـگ گرفتـه تـا          . هاي ايران  مشغول كار بودند و گروهي هم مستقل بودند            وزارتخانه

او در  . نگار و كارمنـد خبرگـزاري تـاس و پزشـك و غيـره               وزارت فوائد عامه و وزارت پست و روزنامه       
هـا    هاي آن   توانستيم پرونده   هاي ايران به حدي بود كه ما مي         قيدي وزارتخانه اهمال و ال  «: نويسد  باره مي   اين

ما عين اين كـار     . ها شود براي چند روز نزد خود نگه داريم          چنين و بدون آنكه كسي متوجه نبود آن         را اين 
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بودنـد،  آهن ايران     دار ساختن راه    هايي كه عهده    را با اسناد مربوط به شركت نفت انگليس و ايران و شركت           
  ).124- 125: 1357آقابكف، (» داديم نيز انجام مي

اي كـه مـسائل مربـوط بـه           گونه  به. اما اين شبكة گسترده از جاسوسان و خبرچينان متمركز نبودند         
ايالت خراسان و بلوچستان زير نظر مستقيم مسكو، مسائل مربوط به گيالن زيـر نظـر بـاكو و مـسائل                     

گيري، زمينـة بـروز       ريختگي در مراكز تصميم     اين بهم . شد  س اداره مي  مربوط به آذربايجان زير نظر تفلي     
مسكو كـه از ايـن مـشكالت        . ئو در ايران را فراهم كرده بود        پ  اي مشكالت در كيفيت فعاليت گ       پاره

اي به ايـن مـضمون        مطلع بود، چند روز پس از ورود آقابكف به تهران، براي او دستورالعملي سه ماده              
ئو در ايران مركزيت بدهد و رهبـري عمليـات همـة مـأموران در                 پ  هاي گ    به فعاليت  بايد. 1«: فرستاد

اي از جاسوسان در جنـوب ايـران تـشكيل دهـد كـه                شبكه. 2هاي ايران را در اختيار بگيرد؛     تمام ايالت 
سـمت عـراق مراقبـت كامـل و           سمت هند و نواحي جنوب غربي به        يژه از نواحي جنوب شرقي به       و  به

هاي عشاير خوزستان در منطقة امتياز شركت نفت انگليس و ايران توجه ويژه               به فعاليت . 3كافي كنند؛   
  ). 127: 1357آقابكف، (» كند و دائم از نزديك مراقب مراكز نفتي باشد

كار شـد و ضـمن        ئو پس از دريافت اين دستورالعمل، دست به         پ  آقابكف در مقام رياست كل گ     
ه شبكة خود در ايران، آن را گـسترش داد و بـراي جاسوسـي و                كردن و سروسامان بخشيدن ب      منسجم

هـا رصـدكردن فعاليـت      يكي از اين اقـدام    . كار گرفت   هاي جديدي را نيز به      خرابكاري در كشور شيوه   
همين سبب او به وزارت امـور خارجـة ايـران     به. وسيلة مأموران ايراني بود    اقتصادي بريتانيا در عراق به    

هاي ايران را كه پيشتر در شهرهاي ايروان و نخجوان كـار كـرده                تن از كنسول  نفوذ كرد و توانست دو      
يكي از اين دو كنسول بعدها به خانقين در عراق منتقل شد و توانست              . بودند به شبكة خود جلب كند     
  ). 153- 155: 1357آقابكف، (ها بسيار كارگشا باشد  در سمت جديد براي روس

ئـو    پ  سازمان گ . كار گرفت   اي را به    ران به ايران شيوة زيركانه    همچنين آقابكف براي ورود خرابكا    
  كـرد و اسـامي       خواست به ايران منتقل كند، پاسپورت و هويـت جعلـي تهيـه مـي                براي افرادي كه مي   

هـا    انـد در روزنامـه      منزلة كساني كه در اتحاد شوروي تحت تعقيب پليس و نيروهاي امنيتـي              ها را به    آن
  دادن   رسـاندند و بـا نـشان        راد پس از گذر از مرز ايران خود را به اولين پاسگاه مي            اين اف . كرد  منتشر مي 

  انـد،    دليل مبارزه با سيستم حاكم در اتحاد شوروي بـه مـرگ محكـوم شـده                 آن روزنامه و بيان اينكه به     
ـابكف،   (كردنـد     از مسئوالن ايران تقاضـاي پناهنـدگي مـي           گروهـي ديگـر از خرابكـاران       ). 169: 1357آق

  كردنـد،   هاي مهاجر، كه بيشترشان از قحطـي و گرسـنگي فـرار مـي          نيز به همراه گروه بزرگي از روس      
  مأموران ايرانـي كـه مطلـع بودنـد در ميـان ايـن مهـاجران كـساني هـستند كـه                      . شدند  وارد كشور مي  

  رفتنـد  كـار گ  كارهايي بـه  شوند، راه زدن به منافع ايران وارد كشور مي هاي جاسوسي و ضربه   براي هدف 
هـاي   ندادن مهاجران در ايالت ها اسكانيكي از اين اقدام. ها را بگيرند تا حد امكان بتوانند جلوي كار آن 

  طـاهر احمـدي،    (هـا در مـشاغل مختلـف بـود            نكـردن آن    مرز با اتحاد شوروي و ديگـري اسـتخدام          هم
  اي    شـبكة گـسترده    آقابكف براساس دستورالعمل صادره از مـسكو، موظـف بـود تـا            ). 233- 234: 1374
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  هـا   از حاميان و دوستان مورد اعتماد اتحاد شوروي در ميـان عـشاير جنـوب ايـران ايجـاد كنـد تـا آن          
  در زمان مقتضي و درصورت بـروز جنـگ بـين بريتانيـا و اتحـاد شـوروي، بـه تأسيـسات نفـت در                         

هـا در زمـان جنـگ        اين برنامه رونوشتي از طرح آلمـاني      . خوزستان حمله كنند و به آن خسارت بزنند       
با اين هدف، آقابكف به جنوب ايران سفر كرد و از شهرهاي قـم، اصـفهان، شـيراز و                   . جهاني اول بود  

ـابكف،  (ئو در اين مناطق دسـتورات الزم را صـادر كـرد         پ  بوشهر ديدن كرد و براي تأسيس شعبة گ        آق
1357 :181 -173 .(  

  فرار بوريس باژانف به ايران
به آقابكف اطالع دادند كه منشي ويژة استالين در دفتر سياسي بـه همـراه يـك                 ،  1928در اوايل ژانوية    

كمونيست ديگر از مرز تركمنستان به ايران فرار كرده است و آقابـك بايـد براسـاس دسـتور شـخص                     
، منـشي اسـتالين و      »بوريس باژانف «. ها را به مسكو تحويل دهد       استالين هر چه زودتر مرده يا زندة آن       

آباد خارج شده بودند، با گـذر از بيراهـه وارد ايـران               كه به بهانة شكار از عشق     » يموفماكس«همراهش  
در ايـن ميـان   ). 44- 46: 1370بيـات،  (شده و خود را به مقامات پليس ايران در مشهد تسليم كرده بودنـد            

ـ     كار شدند و در چند بزنگاه به مسموم        آقابكف و تيم ترور وي دست به       ان كردن و يـا شـليك بـه فراري
پليس مشهد هم بـراي حفاظـت       ). 166 - 168: 1357آقابكف،  (آميز نبودند     كدام موفقيت   اقدام كردند كه هيچ   

روز بـراي مراقبـت از        ها را به زندان نظميه منتقل كرد و چندين مأمور پليس را شـبانه               از اين دو تن، آن    
ر زنـدان مـشهد بـا       سرانجام بوريس باژانف و ماكـسيموف پـس از سـه مـاه اقامـت د               . ها گذاشت   آن

، به هندوستان رفتند و از آنجا نيز به اروپا پناهنده شدند            )اسكراين(هماهنگي كنسول بريتانيا در زاهدان      
  ).410- 451: 1364باژانف، (

  مبارزه با دشمنان اتحاد شوروي در خاك ايران
اين دشمنان شـامل    . ترين وظايف آقابكف در ايران، مبارزه با دشمنان داخلي اتحاد شوروي بود             از مهم 

. هاي سفيد يا همـان طرفـداران حكومـت تـزاري بودنـد              هاي مساواتي و روس     ارامنة داشناك، قفقازي  
يافتـه و     ها بسيار مصمم، سازمان     شد؛ زيرا آن    ئو متوجه ارامنة داشناك مي      پ  نگراني اساسي و فعاليت گ    

د از دو مركز اصـلي، دفتـر مركـزي          ها كه خواستار استقالل از اتحاد شوروي بودن         داشناك. پركار بودند 
آقـابكف بـراي زيرنظـر      . شـدند   حزب در پاريس و دفتر محلي حزب داشناك در تبريز فرماندهي مـي            

» كـارو ميناسـيان   «ها در ارمنستان شوروي،       كردن عمليات خصمانة آن     هاي تبريز و خنثي     گرفتن داشناك 
هـا را   ز كارمندان پستخانة تبريز مراسـالت آن ئو تبريز را مأمور كرد تا با استخدام چند نفر ا   پ  رئيس گ 

رهبـر  » مراديان«هاي ارامنه داشناك دريافتند كه        ها ضمن بازرسي نامه     آن). 129: 1357آقابكف،  (كنترل كند   
باب » احسان نوري پاشا  «ها كه در كردستان تركيه اقامت دارد با شورشيان كرد تركيه به رهبري                داشناك

ـابكف،  (دهـد     و پول، اسلحه و جنگجو در اختيار كردهاي شورشي قرار مي          دوستي و اتحاد را گشوده       آق
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ها در فكر ايجـاد كـشوري         ها مهم بود كه در آن زمان روس          اين روابط از آنجا براي روس      1).254: 1357
ئو تبريز مأموريت داشت كه در مهاباد يك مركـز عمليـاتي             پ  كرد در منطقه بودند و در همين راستا گ        

تا بتواند اين ايده را با كردهاي ايران، عراق و تركيـه جلـو ببـرد؛ امـا پـس از مـدتي و بـا                          تأسيس كند   
مخالفت مقامات مسكو بـا ايـدة كردسـتان مـستقل و نگرانـي از واكـنش تركيـه، ايـران و عـراق كـه                          

ايـن طـرح روي     . نظر و طرحي ديگر را جايگزين كردنـد         الحماية بريتانيا بود، از اين نقشه صرف        تحت
ي و حمايت كردها از اتحاد شوروي در زمان وقوع جنگ بين بريتانيا و اتحاد شـوروي حـساب                   دوست
كرد و نقش كردها، ايجاد اختالل در خطوط مواصالتي بريتانيا در عراق و خرابكاري در تأسيـسات                   مي

  ). 131: 1357آقابكف، (نفت خانقين بود 
گري ارامنه كـه بـراي        تا در ساختار خليفه   ها تالش كردند      ها براي مبارزه با داشناك      همچنين روس 

هاي مسكو را     ها ارزش معنوي و سياسي بسياري داشت نفوذ كنند و رهبران ديني همسو با سياست                آن
كرد، متوجـه شـد كـه         آقابكف هنگامي كه در ايران روي پروندة ارامنه كار مي         . در آن نهاد داشته باشند    

نكه خودش عضو حزب داشناك است، نفوذ زيـادي هـم در            ، ضمن آ  »نرسس«نام    خليفة ارامنة تبريز به   
آقـابكف  . كنـد   بين ارامنه دارد و از ابراز دشمني با مسكو در مجامع خصوصي و عمـومي دريـغ نمـي                  

 خود در   58ئو به جاسوس شمارة       پ  براي اين كار گ   . تصميم گرفت تا نرسس را از صحنه خارج كند        
آقابكف . هاي گذشته در ايران زندگي و كار كرده بود         متوسل شد كه در سال    » كيچيان«پاريس، كشيش   

سرعت به ارمنستان رفت و پس از چنـدي           جزئيات برنامة خود را با وي در ميان گذاشت و كيچيان به           
ئو مجبور شد نرسس را از كار بركنار كند و جاي  پ كاتوليكوس در اثر فشار و تهديدهاي كيچيان و گ       

محض ورود به تبريز نرسس را از كـار اخـراج كـرد و او را بـه                     به كيچيان هم . وي را به كيچيان بدهد    
بدين ترتيب مسكو توانست يكي از دشمنان سرسختش در تبريـز را از ميـان بـردارد                 . ارمنستان فرستاد 

ـابكف،   ( هـاي عـضو حـزب     ئو با ديگـر دشـمن خـود، قفقـازي     پ در همين حال گ  ). 214- 216: 1357آق
ها خواستار استقالل از اتحاد شوروي بودنـد،          ها كه همانند داشناك     واتيمسا. كرد  مساوات نيز مبارزه مي   

هـا    آقابكف ضمن رصد مراسالت و مكاتبات آن      . دهي شده بودند    در دو مركز استانبول و تبريز سازمان      
ها بـر ضـد اتحـاد  شـوروي      متوجه شد كه حكومت لهستان با پرداخت ماهانه هزار دالر از فعاليت آن   

ديگر گروهي كـه در ليـست دشـمنان اتحـاد شـوروي قـرار               ). 129- 130: 1357آقابكف،  (كند    حمايت مي 
هـاي    فعاليـت روس  . شدة تـزاري بودنـد      هاي سفيد و يا همان طرفداران حكومت ساقط         داشت، روس 

همـين    شـد؛ بـه     ها محسوب مـي     بندر انزلي پايگاه محلي آن    . سفيد در اروپا و در ايران متمركز شده بود        
كـردن    به رياست آن در خنثـي     » افيموف«ئو انزلي و گماردن شخصي بنام         پ   تقويت گ  دليل آقابكف با  

خواستند تا در     هاي سفيد مي    روس). 138 - 139: 1357آقابكف،  (كرد    ها عليه شوروي تالش مي      عمليات آن 
دسـتي كـرد و    هـا پـيش   هاي نفت باكو را منفجر كنند كه آقابكف با كشف نقشة آن       عملياتي بزرگ چاه  

                                                                                                                                            
  .1394اندجاني و ساسوني، :  به بيشتر از روابط ارامنه داشناك و كردهاي تركيه نگاه كنيدآگاهيبراي .  1
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ـابكف،  ( اين حمله را گرفت جلوي ، بـا  1307 ارديبهـشت  16  /1928 مـه  6آقـابكف در  ). 213: 1357آق
او وضع سازمان متبـوعش را در ايـران         . يافتن مدت مأموريتش تهران را به مقصد مسكو ترك كرد           پايان
ئو در ايران بـه حـدي تكامـل           پ  در حال حاضر تشكيالت سرويس مخفي گ      «: گونه توصيف كرد    اين
تواند در صورت قطع روابط سياسي و يا وقـوع جنـگ بـين دو كـشور ماننـد يـك                       ه است كه مي   يافت

اكنون ايران براي ما مركز جاسوسي هندوستان و عراق نيز هـست            هم. سازمان رسمي به ما خدمت كند     
ئو در غرب آسـيا و در حكـم    پ ئو در اروپا است، تهران نيز مركز گ         پ  گونه كه برلين مركز گ      و همان 

  ).216: 1357آقابكف، (» لين ثاني استبر
  آقابكف در تركيه 

 23او در   . پس از مدتي اقامت در مسكو، آقابكف براي انجام مأموريتي جديد به تركيـه فرسـتاده شـد                 
تاجر ايراني ـ ارمني، به اسـتانبول وارد شـد    » نرسس اوسپيان تبريزي«، با نام 1308 آبان 1/ 1929اكتبر 

 شغل پوششي او در اين مأموريت، مديريت آژانـس فـروش            1).19/16): ب (1309ران،  اسناد وزارت خارجة اي   (
وظايف اصلي او در ايـن مأموريـت، تحـت نظـر            . )90: 1357بروك شفرد،   (دوچرخه و ماشين تحرير بود      

او ضمن انجـام كارهـاي روزمـره،    . داشتن همة تحركات بريتانيا در تركيه، سوريه، فلسطين و مصر بود       
هـاي اسـتانبول    گيرد كه زبان انگليسي را ياد بگيرد و آگهي استخدام يك معلم را در روزنامه    مي  تصميم  

. كند  گيرد و براي همكاري با او ابراز تمايل مي          چند روز بعد خانمي بريتانيايي تماس مي      . كند  منتشر مي 
كـار  » و كمپـل  بلـر   «دختري بيست ساله ساكن استانبول بود كه در شركت كـشتيراني            » ايزابل استريتر «

  . كرد مي
عنـوان    وقت به   خواهر ايزابل، كارمند كنسولگري بريتانيا در استانبول بود و خود ايزابل پاره           » بل  سي«
واسطة معلـم خـود       اين موقعيت خوبي براي آقابكف بود تا به       . كرد  نويس در كنسولگري كار مي      ماشين

امـا  . )91: 1357بـروك شـفرد،     (دسترسي پيدا كند    راهي به كنسولگري بريتانيا باز كند و به منابع دست اول            
كم روابط معلم و شاگردي به عشقي آتشين ميان آن دو تبـديل              وآمد و معاشرت، كم     پس از مدتي رفت   

خانوادة ايزابل هـم از  . اي كه اين مسئله در كار و وظايف آقابكف اختالل بزرگي ايجاد كرد    گونه  به. شد
خاطر شده بودند و تالش كردند كه     با يك غريبه سخت آزرده     معاشرت و دوستي غيرعادي دختر خود     

اينكه چه عامل يا عواملي آقـابكف را بـه ايـن            . )92- 94: 1357بروك شفرد،   (آن دو را از يكديگر دور كنند        
هاي پاياني خـاطراتش از       او در صفحه  . روشني مشخص نيست    فكر انداخت كه به اروپا پناهنده شود به       

جـاي پـرداختن بـه وضـعيت      ديد رؤساي او در مسكو به ظام و اينكه وقتي ميشدن ايمانش به ن  سست
 هستند، فقط به رسيدن بـه مقـام و جايگـاه بـاالتر در حـزب                  زدة كشور كه در حال مرگ       مردم قحطي 

انديشند، او را به فكر جداشدن از نظام انداخت و اينكه با افشاگري پشت پـردة روابـط حـاكم بـر                        مي
                                                                                                                                            

 اما آقابكف در خاطراتش تاريخ ورود به ؛ است1307  سند تاريخ ورود آقابكف به تركيه بهمناين كه براساس اين توجهشايان . 1
  ).281: 1357آقابكف، ( ثبت كرده است 1307تركيه را مهر 
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؛ اما در اين بين برخي از مورخان        )298- 299: 1357آقابكف،  (ا را نزد جهانيان رسوا كند       ه  ن  اتحاد شوروي آ  
هرچـه  . دانند  وارش به اليزابت مي     مانند بروك شفرد، عامل اين دگرگوني ذهني آقابكف را عشق ديوانه          

 در همـين ايـام  . كه بود او تصميم گرفته بود و در اين ميان فقط به يك محـرك قـوي احتيـاج داشـت     
همـين دليـل پلـيس تركيـه وي را      بـه . هاي آقابكف در تركيه حساسيت زيادي را برانگيخته بود   فعاليت
در نتيجـه، آن دو     . زودي دستگير خواهد شـد      نظر گرفته و براي آقابكف مشخص شده بود كه به           تحت

معرفي كرده بود، توجه به اينكه آقابكف خود را تبعة ايران     برنامة مسافرت خود را به جلو انداختند و با        
، در كنسولگري ايـران در اسـتانبول ازدواج كردنـد           1309 خرداد   3/ 1930 مه   24صورت رسمي در      به
پس از چند روز ايزابـل بـا قطـار اورينـت اكـسپرس، راهـي                ). 19/16): ب (1309اسناد وزارت خارجه ايران،     (

سوي سن ژرمن رهسپار       و به  پاريس شد و چهار روز بعد هم آقابكف با كشتي به بند مارسي وارد شد              
  ). 94: 1357بروك شفرد، (شد 

  آقابكف در اروپا
خانوادة ايزابل كه توقع ورود آقابكف به سن ژرمن را نداشـتند، حكـم اخـراج آقـابكف را از فرانـسه                      
گرفتند و او مجبور شد تا با يك ويزاي اقامت سه ماهه به بروكسل وارد شود و ايزابل هـم زيـر فـشار             

هـاي كـشورهاي      كردن هويت خود در رسـانه       آقابكف تنها چاره را علني    .  استانبول برگشت  خانواده به 
اي بـا روزنامـة شـيكاگو تريبيـون چـاپ       ، در مصاحبه1309شهريور / 1930و در سپتامبر  اروپايي ديد

پاريس، ضمن افشاكردن هويت خود گفت كه باوجود در خطربودن جانش انگلستان و فرانـسه بـه او                  
  ). 96 - 97: 1357بروك شفرد، (دهند  نميپناهندگي 

هاي سفيد، در چند      ، ارگان مطبوعاتي روس   1»آخرين اخبار «چند روز بعد از اين مصاحبه، روزنامة        
اين ترفند آقابكف كارساز شد و سـرانجام سـرويس          . هايي از خاطرات وي را منتشر كرد        شماره بخش 

او در مالقـات  . ا او قرار مالقات و مصاحبه گذاشتنداطالعاتي بريتانيا و بلژيك با وي تماس گرفتند و ب      
ها دو خواستة مشخص  با نمايندگان دستگاه اطالعاتي بريتانيا و بلژيك در قبال همكاري اطالعاتي با آن  

يكي اعطـاي پناهنـدگي بـه وي و دوم بازگردانـدن همـسرش ايزابـل از                 . و اصلي خود را مطرح كرد     
پس از مدتي درنهايت، مقامات بريتانيايي      ). 99 - 100: 1357بروك شفرد،   (اش در استانبول      تبعيدگاه خانواده 

. به آقابكف اطالع دادند كه موفق شدند كه پدر ايزابل را براي آمدن او بـه نـزد آقـابكف راضـي كننـد                     
هـاي     با نام  1309دي  / 1931صورت رسمي در ژانوية       چندي بعد ايزابل به بلژيك وارد شد و آن دو به          

). 102: 1357بروك شفرد،   (بروكسل آغاز كردند    » بويس«زندگي مشترك خود را در      »  آروتينوف آقا و بانو  «
بخـشي از   . آقابكف براي گذران زندگي مشغول چاپ خاطرات و مصاحبه با مطبوعات اروپـايي شـد              

چاپ پاريس منتشر  » لوماتن« در روزنامة    1309 آبان   8 تا   4/ 1930 اكتبر 30 تا   26خاطرات او در فاصلة     

                                                                                                                                            
1. Poslednie Novosti  
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 چـاپ قـاهره و      1»طليعة اميـد  «هاي    همچنين دو روزنامة ارمني متعلق به حزب داشناكسيون به نام         . دش
او .  (Rezun, 1988: 173)صـورت گزينـشي مطـالبي از وي منتـشر كردنـد       چاپ آمريكـا بـه  2»كارگر«

 همچنين كتاب خاطرات خود را به سه زبان روسي، فرانسوي و انگليسي با كمك مترجمان و ناشراني                 
اي فراري مانند خود، در كار قاچـاق          همچنين او با همكاري عده    . از آلمان، فرانسه و آمريكا منتشر كرد      

هـاي اطالعـاتي بريتانيـا و بلژيـك          انسان از اتحاد شوروي به غرب وارد شد و مدتي هم بـا سـرويس              
 ايران جزو   .سرعت در همة نقاط دنيا منعكس شد        هاي آقابكف در مطبوعات به      افشاگري. همكاري كرد 

  . اولين كشورهايي بود كه به انتشار خاطرات آقابكف واكنش نشان داد
  هاي آقابكف در ايران پيامدهاي افشاگري

  اولـين گزارشـي    . پـا كـرد     انتشار خاطرات آقابكف در ايران در محافل دولتـي سروصـداي زيـادي بـه              
  او . سفير ايـران در فرانـسه بـود        حسين عال،    1309 مهر   28كه به وزارت خارجة ايران ارسال شد، نامة         

  ها و با يـادآوري ايـن موضـوع كـه             دادن به وزارت خارجه از مطالب روزنامه        در اين نامه، ضمن اطالع    
  ها اسمي هم از تيمورتـاش بـرده شـده اسـت، رسـيدگي و پيگيـري ايـن مـسئله در                        در اين يادداشت  

هـا بـه    بالفاصله و با رسـيدن گـزارش  ). 19/16): فال (1309اسناد وزارت خارجه ايران، (تهران را خواستار شد    
بيات، (كار شدند و در پي شناسايي و دستگيري مجرمان برآمدند             تهران، نظميه و وزارت داخله دست به      

 كه آقابكف در خاطراتش به جز يكي دو مورد، اشارة روشني به نام جاسوسـان و     اما از آنجا  ). 62: 1370
همـين    به. شده براي حكومت بود       هاي شناخته   ولية نظميه به كمونيست   خبرچينان خود نكرده بود، ظن ا     

  . هـا اعـضاي شـبكة جاسوسـي را شناسـايي كنـد             دليل تصميم گرفت با دسـتگيري و بـازجويي از آن          
  همچنـين بـراي آن عـدة معـدود         .  دستگير شد  1309  وري بود كه در دي      يكي از اين افراد جعفر پيشه     

  ، دام گذاشـت    )وزيـر   ماننـد مـسئول رمـز دفتـر نخـست         (اره كرده بـود     ها اش   كه آقابكف به هويت آن    
به مـوازات تحقيقـات پلـيس، دو    . )496: 1364هدايت، (ها را هنگام ارتكاب جرم دستگير كند      تا بتواند آن  

هاي باقر امامي و باقر ايرانبـان، كـه توسـط نظميـه               تن از اعضاي اصلي شبكة جاسوسي آقابكف به نام        
بـاقر امـامي كـه از فرزنـدان سـيد           . گام بازجويي اسامي افراد زيادي را افـشا كردنـد         دستگير شدند، هن  

 1300 و از    )20: 1393خـسروپناه،   (شاه بود     العابدين ظهيراالسالم، امام جمعة تهران در دورة ناصرالدين         زين
كـرد    ئـو جاسوسـي و خبرچينـي مـي          پ  در نظميه استخدام شده بود و گويا از همان تـاريخ بـراي گ             

ترتيب افراد شبكة جاسوسي آقابكف در ايران يكي پـس            بدين). 44: 1379، سهرابيان،   196: 1393خسروپناه،  (
.  نفر را در اين رابطـه بازداشـت كـرد          400سال بيش از      شدند و پليس در طول يك         از ديگري دستگير    

بيـات،  (اسـت     ب داده   روزنامة بلدرش تركيه، اخبار اين رويدادها و واكنش اتحاد شوروي به آن را بازتا             
1370 :82.(  

                                                                                                                                            
1. Husaber  
2. Mshag 
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  هـا    شـان آن    ساز قصر منتقـل شـدند تـا پـس از تكميـل پرونـده                همة دستگيرشدگان به زندان تازه    
  در زندان براي آنكه افراد را به همكاري با پليس و بازجويـان ترغيـب كننـد، بـه                   . را به دادگاه بفرستند   

  ودنـد و تمـام امكانـات رفـاهي را بـراي رؤسـاي              ها وعدة عفو و استخدام در دواير دولتي را داده ب            آن
  وري كه در همـان ايـام در زنـدان قـصر بـود در خـاطرت خـود بـه ايـن                         پيشه. اين باند فراهم كردند   

   پرونـدة متهمـان را پـس از تكميـل بـه             1310نظميـه در سـال       1).36: وري، بي تا  پيشه(كند    موارد اشاره مي  
ـبس                  اتهامي كه به آن    دادگاه نظامي فرستاد و هر يك به ميزان        هـاي    هـا وارد شـده بـود بـه اعـدام و يـا ح

 به تفصيل منتـشر     1311 تير   9، پنجشنبه   3838مدت محكوم شدند كه شرح رأي دادگاه در شمارة            طوالني
  2.است شده 

ئــو در ســفارتخانه،  پ ســازي كادرهــاي گ از ســوي ديگــر حكومــت اتحــاد شــوروي بــه پــاك
اكز حضور خود در ايران دسـت زد و افـراد در معـرض سـوءظن                ها و ديگر مر     ها، شركت   كنسولگري

همچنين مأموران اتحاد شـوروي بـراي      . نشده جايگزين كرد    پليس ايران را با كارمندان جديد و شناخته       
ها   پايه آن   هاي بي   دهند و به بهانه     مقابله به مثل، تجار و اتباع ايران در اين كشور را تحت تعقيب قرار مي              

نند و حتي مراكز فرهنگي ايران در خاك خود را بدون دليل موجهي تعطيل و كارمندان                ك  را دستگير مي  
مأموران مرزي اتحاد شوروي به بهانة تعقيب مجرمان فراري از خـاك خـود، بـه                . كنند  آن را اخراج مي   

گزارش روزنامـة بلـدرش تركيـه       . كشند  كنند و گروهي از مرزبانان ايران را مي         مرزهاي ايران حمله مي   
ئو تصفية گسترده انجام      پ  ها در سازمان گ      همچنين روس  3.است  خوبي اين رويدادها را بازگو كرده         هب

بعد از اين تصفية بـزرگ،  . ريزي كردند دادند و عناصر مشكوك را اخراج و ساختار سازمان را از نو پي            
در سراسـر خاورميانـه و     تغيير كرد و از دامنة فعاليت ايـن سـازمان            4»ان كا و د   «ئو به سازمان      پ  نام گ 
 ,Rezun( گرفـت   هاي جاسوسي خود را پي شدت كاسته شد و مسكو بسيار با احتياط فعاليت اروپا به

1988: 181(.  
رضاشـاه  . ها انتصاب محمدحسين آيرم به رياست نظميه بود         يكي ديگر از پيامدهاي اين افشاگري     

جاي وي    نظميه بركنار و سرتيپ آيرم را به      اهللا زاهدي را از فرماندهي        ، سرتيپ فضل  1310در فروردين 
اول، : آيرم در سمت جديد، سه مأموريت مـشخص داشـت         ). 140: 1367سيفي فمي تفرشي،    (منصوب كرد   

كردن شبكة جاسوسي آقابكف در ايران؛ دوم، مبارزه با هرگونه جنبش و فعاليت كمونيـستي و                  متالشي
كار شد و در اولين       آيرم بالفاصله دست به   .  دربار خان تيمورتاش وزير    سوم، زير نظرگرفتن عبدالحسين   

مـردان و نماينـدگان       هـا و دولـت    قدم، بخشي تازه به اسم پليس سياسي در نظميه تأسيس كرد و مقـام             
                                                                                                                                            

ـاري،  ( كنـد دان قصر حضور داشته اسـت، تأييـد مـي         زمان در زن   هاي پيشه وري را يوسف افتخاري كه هم        نوشته درستي. 1 افتخ
1370 :62.(  

 . 1311 تير 9، پنجشنبه 16، سال 3838 ة ايران، شمارروزنامة: گاهي بيشتر نگاه كنيد بهبراي آ.  2

 .101 - 103، صص 113ة روزنامة بلدرش، سند شمار: نگاه كنيد بهاهي بيشتر براي آگ. 3

4. NKVD 
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در پاسخ به اين پرسش كه چـرا رضاشـاه بـه وزيـر              . )54 - 55: 1390عاقلي،  (مجلس زير نظر قرار گرفتند      
هـاي اروپـايي دربـارة رابطـة          ين مسئله ناشي از مطالـب روزنامـه       دربار شك كرده بود، بايد گفت كه ا       

هاي آن دوره مـشخص شـده         امروز و با دسترسي به اسناد و آرشيو روزنامه        . آقابكف و تيمورتاش بود   
گونه شباهتي به محتواي كتاب خاطرات آقابكف نـدارد           ها هيچ   است كه مطالب منتشر شده در روزنامه        

   1.اي دارد شده و مطالب غيرواقعي و تحريف
  نبايـد فرامـوش كـرد     «:خـوانيم   مـي 1311 اسـفند  6در گزارش مستر هور به سـرجان سـيمون در      

ـتهم بـه جاسوسـي بـراي اتحـاد شـوروي                   كه سقوط تيمورتاش اندكي پـس از محاكمـه ايرانيـاني كـه م
ـيس    هـا سـرتيپ آ      بودند انجام شد؛ بنابراين بعيد نيست كـه دشـمنان وزيـر دربـار، و در رأس آن                    يـرم رئ

ـند كـه تيمورتـاش بـراي سلـسلة                   تدريج شاه را به     كل شهرباني كشور، به      سوي اين بـاور جهـت داده باش
هـاي    وظيفة ديگر آيرم مبارزه بـا جنـبش  ).300: 1379شيخ االسالمي، (» پهلوي خطري جدي و واقعي است  
ـ               . كمونيستي در سراسـر كـشور بـود          ادي از فعـاالن    از ايـن منظـر در زمـان رياسـت آيـرم، تعـداد زي

كـردن ايـن    حكومـت نيـز بـراي قـانوني    . كمونيست دستگير شدند و پس از محاكمه به زنـدان رفتنـد     
كنندگان عليه امنيـت و اسـتقالل مملكـت را در              قانون مجازات اقدام   1310 خرداد   22بگيروببندها، در   

يا به هر عنوان، دسته يا      هركس در ايران به هر اسم و         «براساس بند اول اين قانون،    . مجلس تصويب كرد  
جمعيت يا شعبة جمعيتي را تشكيل دهد و يا اداره كند كه مرام يا روية آن ضديت بـا سـلطنت مـشروطه                       
ايران و يا رويه يا مرام آن اشتراكي است و يا عضو دسته يا جمعيت يا شعبة جمعيتي شود كه بـا يكـي از                         

ـبس مجـرد محكـوم خواهـد شـد             ها در ايران تشكيل شده باشد، به سه         ين مرام يا رويه    »  تا پانزده سال ح
  ).132 - 133: 1364ذبيح، (

  سرانجام آقابكف
 دو از    گرماي عشقي كه آقابكف و ايزابل را بهم پيوند داده بود، بعد از سه سال به سردي گراييـد و آن                    

شـت،  آقابكف كه بعد از جدايي بسيار افسرده و از نظر مـالي زيـر فـشار قـرار دا                  . يكديگر جدا شدند  
دنبال   دانست مأموران مخفي اتحاد شوروي و همكاران پيشينش به          احتياط را كنار گذاشت و با آنكه مي       

كـردن هويـت واقعـي خـود          شـد و از پنهـان       پروا در محافل عمومي ظاهر مي       دستگيري او هستند، بي   
ي اين اجازه را به     سابقة امنيتي و  . شد  آوردن پول از هر راهي وارد مي        دست  او براي به  . كرد  اجتناب نمي 

كـشي و پـول       كاري، طمـع، آدم     پنهان. داد كه به راحتي جذب باندهاي خالفكار و مافيايي شود           وي مي 
  .ها زندگي كرده بود كثيف چيزهايي بود كه آقابكف يك عمر با آن

  هـا جنگـي بـزرگ و     در آن سـال  . پردة آخر زندگي آقابكف در اسـپانيا بـه نمـايش گذاشـته شـد              
هـا در ازاي      در ايـن بـين روس     . گرفته بـود    طلبان اسپانيايي در    خواهان و سلطنت    هوريخونين بين جم  

به غير از انتقال تمام ذخاير طالي       . كردند  خواهان، بهاي گزافي را طلب مي       پشتيباني نظامي از جمهوري   
                                                                                                                                            

 .Rezun, 1988: 174: براي آگاهي بيشتر نگاه كنيد به .1
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  ميليون ليره اسـترلينگ ارزش داشـت، شـخص اسـتالين از جنگجويـان              63اسپانيا به روسيه كه بالغ بر       
هـاي    هـايي را كـه از كليـساها و كـاخ            خواه خواسته بود تا همة آثار هنري و تاريخي و عتيقه            جمهوري

: 1357؛ بـروك شـفرد،      909 - 910: 1352تامس،  (كنند، به روسيه بفرستند       ها غارت مي    ثروتمندان و ذخاير موزه   
 اشـياء هنـري و عتيقـه در         دهنـدگان غيرقـانوني     اي گسترده از دالالن و انتقال       با اين هدف، شبكه   ). 124

، مأمور پليس مخفي اتحاد شـوروي بـود         »زلينسكي«عهدة    رياست اين شبكه بر   . سراسر اروپا فعال شد   
  ). 124: 1357بروك شفرد، (

آقابكف جذب اين شبكه شد و به فعاليت پرسـود در آن            . مركز اين تجارت غيرقانوني بلژيك بود     
اشته بود، هويت وي براي شكارچيان كه اتفاقاً در اين شـبكه            از آنجايي كه احتياط را كنار گذ      . پرداخت

در . او چندبار براي انتقال اشياء غارتي به مرز فرانسه و اسپانيا رفت . كردند آشكار شد    با او همكاري مي   
شـكل   ها او در دام مأموراني كه براي كشتن وي در آنجا حضور داشتند افتاد و بـه                يكي از اين مسافرت   

بروك شـفرد،  (ها پليس از كشف هويت وي عاجز مانده بود  تكه شد كه تا مدت سيد و تكهبدي به قتل ر  
اي   گونـه   شـدن او را بـه       روايت ديگري هم از مرگ آقابكف در دست است كه شكل كشته           ). 125: 1357

كامالً متفاوت در پيرنه و در جريان معاملة پرسود مجموعة جواهرات گرانبها، الماس و مرواريد متعلـق          
  هاي تاخچيانف و اهللا     نام  دست دو تن از مأموران سازمان امنيت اتحاد شوروي به           اي ارمني، به    ه خانواده ب

را بـه دريـا    پس از قتل آقابكف جسد وي را درون چمـداني گذاشـتند و آن       . كند  اف تشريح مي    وردي
، بـه انتهـا     1316خـرداد   / 1937افكندند و بدين ترتيب زندگي اين مأمور مخفي عاشق پيشه، در ژوئن             

  .(Volodarsky, 2013: 907)رسيد 
   نتيجه

زدن بـه موقعيـت و    اين نوشتار روشن كرد كه هدف اصلي اتحاد شوروي از جاسوسي در ايران، ضربه             
كرد كه    مردان اتحاد شوروي در آن دوره تصور مي         دولت. منافع بريتانيا در ايران، عراق و هندوستان بود       

 با بريتانيا وارد جنگي بزرگ خواهد شد؛ بنابراين تـصميم گرفـت تـا قبـل از                  چندان دور   اي نه   در آينده 
اي گسترده از حاميان خـود        اين آمادگي شامل ايجاد شبكه    . شروع اين جنگ خود را براي آن آماده كند        

گذاري و اقدام به نفوذ در ايالت و عشاير اين مناطق، بخشي از ايـن                 سرمايه. در ايران، عراق و هند بود     
زدن به منـافع اقتـصادي بريتانيـا در جنـوب             همچنين در زمان مقتضي، ضربه    . شد  دگي محسوب مي  آما

عنوان دو مركز مهم توليد سـوخت بـراي آن كـشور از ديگـر اقـدامات اتحـاد        ايران و خانقين عراق به 
ادارات در  . هاي متنوعي بهره گرفتند     ها و راه    ها از شيوه    ها براي رسيدن به اين هدف       روس. شوروي بود 

اي بـزرگ از خبرچينـان را         مهم ايران ماننـد وزارت پـست، جنـگ و خارجـه نفـوذ كردنـد و شـبكه                  
در . ها برخي از جاسوسان خود را در پوشش مهاجر و پناهنده به ايران فرستادند               آن. سازماندهي كردند 

ام كردنـد،  آوردن خبر اقد دست هاي تجاري و بازرگاني خود در ايران، به جاسوسي و به    پوشش شركت 
هاي فكري مردم را در مسير دلخـواه خـود            هاي مردم نفوذ كردند و جريان       حتي در بين برخي از گروه     
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داد پرداخته    در ادامة نوشتار به زندگي و سرانجام آقابكف تا آنجا كه منابع و اسناد اجازه مي               . قرار دادند 
حكومت ايـران و هـم حكومـت        هاي او هم براي دولت و فعاالن سياسي ضد          پيامدهاي افشاگري . شد

ايجاد اراده در حكومت ايران بـراي مبـارزه بـا كمونيـسم،             . آور بود   اتحاد شوروي بسيار سخت و زيان     
شدن شبكة جاسوسي، انتصاب سرتيپ آيرم        هاي اشتراكي، كشف و متالشي      تصويب قانون منع فعاليت   

سـازي بـراي سـقوط وي،         هشـدن تيمورتـاش و زمينـ        به رياست نظميه و تأسيس پليس سياسي، بدنام       
شدن روابط ايران و اتحاد شوروي و بهبودنيافتن آن باوجود حفظ ظاهر تا پايان دورة رضاشاه              مخدوش

ئو و انحالل آن و ايجاد سـازماني جديـد، از پيامـدهاي ايـن                 پ  و بازنگري در سازمان و تشكيالت گ      
  . ها براي ايران و اتحاد شوروي بود افشاگري
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