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دفتر نخست
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ديباچۀ نخست :ناسيوناليسم میان تهی
ب ~~ررس ~~ى ت ~~اري ~~خ م ~~عاص ~~ر اي ~~ران ب ~~دون ب ~~ررس ~~ى ف ~~رق ~~ۀ دم ~~كرات آذرب ~~اي ~~جان ك ~~وش ~~ش
ب ~~يهودهای اس ~~ت .ام ~~ا ن ~~زدي ~~ك ش ~~دن ب ~~ه اي ~~ن ب ~~ازخ ~~وان ~~ى در ه ~~ر پ ~~ژوه ~~شگرى اي ~~جاد
ش~ ~~ك و ت~ ~~ردي~ ~~د م~ ~~ى ك~ ~~ند .ع~ ~~لت آن را ب~ ~~ای~ ~~د در ن~ ~~اس~ ~~یون~ ~~ال~ ~~یسم پ~ ~~وش~ ~~ال~ ~~ی په~ ~~لوی
جستوجو کرد.
از ه~~مان اب~~تداى ش~~كل گ~~يرى ن~~هضت آذرب~~اي~~جان ،آن~~ان~~ى ك~~ه از ص~~در ت~~ا ذي~~ل
ي~ك ك~شور را در ح~لقوم اس~تعمار ف~رو ك~رده ب~ودن~د ن~اگ~هان ت~بدي~ل ب~ه م~يهن پ~رس~تان~ى
دوآت ~ ~~شه ش ~ ~~دن ~ ~~د .آدم ه ~ ~~اي ~ ~~ى از ق ~ ~~بيل س ~ ~~يدض ~ ~~يا ،ع ~ ~~ام ~ ~~ل س ~ ~~رس ~ ~~پردۀ ان ~ ~~گليس و
شخصیت شماره يك كودتاى  ،۱۲۹۹ژنرال آيرونسايد ،عالء ،ساعد و قوام.
در ج~~اى خ~~ود م~~فصالً ت~~وض~~يح خ~~واه~~م داد ك~~ه اي~~ن ح~~ضرت اش~~رف )ل~~قبى ك~~ه
ش ~~اه ب ~~ه ق ~~وام داد پ ~~س گ ~~رف ~~ت و خ ~~ود ب ~~ه آن س ~~خت م ~~ى ب ~~ال ~~يد(؛ از زم ~~ان ح ~~كوم ~~ت
اح~مدش~اه چ~ه ت~الش مج~دان~ه اى داش~ت ت~ا پ~اى ام~ري~كاي~ى ه~ا را ب~ه ن~فت و خ~اك م~ا
ب~از ك~ند .و ح~تى در شه~ري~ور  ،۱۳۲۰ك~ه ام~ري~كا دخ~ال~تى در اش~غال اي~ران ن~داش~ت
به دعوت حضرت قوام ،امريكايى ها هم تشريف فرما شدند.
س~پس ف~ئودال~هاى ف~رارى س~ينه ب~ر ت~نور م~يهن چس~بان~دن~د ك~ه م~ام وط~ن رف~ت .و
ك~سى از آن ت~اري~خ ت~ا پ~اي~ان ه~زاره م~ا از اي~ن م~يهن پ~رس~تان ق~الب~ى ن~پرس~يده اس~ت
ك~ه ش~ما ب~ا م~ردم اي~ن م~ام وط~ن در ق~بل و ب~عد از ف~رق~ه چ~ه ك~ردي~د .و زم~ان~ى ك~ه آن
خ ~~يان ~~ت ب ~~زرگ ب ~~ر م ~~ردم آذرب ~~اي ~~جان رف ~~ت ،ق ~~تل ع ~~ام آن ه ~~ا روز ن ~~جات آذرب ~~اي ~~جان
ش~~د .و ت~~مام~~ى ت~~اري~~خ ت~~بدي~~ل ش~~د ب~~ه ت~~بليغات منح~~ط و ه~~يچ ك~~س دي~~گر ج~~رأت ن~~كرد
خ ~~ب ،آق ~~ای ~~ان ~~ی م ~~ثل ح ~~ضرت ق ~~وام و ش ~~اه و س ~~اع ~~د م ~~يهن پ ~~رس ~~ت ك ~~ه
ب ~~پرس ~~د ك ~~ه ُ~
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آذربايجان را از دست روس ها نجات دادند با مردم آذربايجان چه كردند.
در اي~~دئ~~ول~~وژى ن~~اس~~يون~~ال~~يسم پ~~وش~~ال~~ی وط~~ن ي~~عنى ی~~ک آب و خ~~اك ،ی~~ک پ~~رچ~~م و
ي~~ك س~~رود .م~~ردم ،ه~~يچ ح~~ق ح~~قيقى و ح~~قوق~~ى و ت~~اري~~خى ب~~ر آن خ~~اك~~ى ك~~ه در آن
زن ~~دگ ~~ى م ~~ى ك ~~نند ن ~~دارن ~~د .و ب ~~ه ط ~~ور ك ~~لى م ~~ردم ح ~~ضور واق ~~عى ن ~~دارن ~~د .ح ~~ضور
واق ~~عى م ~~تعلق اس ~~ت ب ~~ه آب و خ ~~اك و دري ~~ا و چ ~~رن ~~ده و پ ~~رن ~~ده و خ ~~زن ~~ده .ام ~~ا اگ ~~ر
ك~سى ب~ياي~د و ب~گوي~د آق~ا م~ا چ~ند م~يليون آدم در اي~ن مح~دودۀ ج~غراف~ياي~ى ك~ه ن~ام
آن آذرب~اي~جان اس~ت م~ى خ~واه~يم ب~ه زب~ان م~ادرى ح~رف ب~زن~يم ،درس ب~خوان~يم و ب~ر
م ~~رده ه ~~اى خ ~~ود س ~~وگ ~~وارى ك ~~نيم م ~~ى ش ~~ون ~~د تج ~~زي ~~ه ط ~~لب و از س ~~وى ته ~~ران ~~ى و
ش ~~يرازى و خ ~~راس ~~ان ~~ى ت ~~وپ و ت ~~ان ~~ك راه م ~~ى اف ~~تد ك ~~ه ب ~~جنبيد م ~~ام وط ~~ن از دس ~~ت
رفت.
اي ~ ~~ن ه ~ ~~وچ ~ ~~ى گ ~ ~~رى ت ~ ~~اري ~ ~~خى آن ~ ~~قدر پ ~ ~~رج ~ ~~ذب ~ ~~ه و پ ~ ~~رص ~ ~~داس ~ ~~ت ك ~ ~~ه روش ~ ~~نفکر
اس ~~تخوانداری م ~~ثل خ ~~ليل م ~~لكى ه ~~م ف ~~ری ~~ب آن را م ~~یخ ~~ورد در خ ~~اط ~~رات ~~ش م ~~ى
ن ~~ويس ~~د» :م ~~هاج ~~ري ~~ن ،ش ~~عاره ~~اى ش ~~وروى پ ~~رس ~~تان ~~ه )ن ~~ه ش ~~وروى دوس ~~تان ~~ه( م ~~ى
دادند.
آنابولى يعنى حرف زدن به زبان مادرى« )يعنى زبان ادارات باكو(.
ب~يچاره م~لكى! ت~صور م~ى ك~رد ك~ه آذرى ه~ا ب~زرگ~تري~ن گ~اف خ~ود را داده ان~د.
ب~عد ،ه~مني م~لكى ك~ه ي~ك ع~ال~م ع~لوم اج~تماع~ى ب~ود ،خ~واس~ت ه~اى م~ردم را »غ~ائ~لۀ
آذرب~اي~جان« م~ین~ام~د .در چ~نني ج~و س~نگينى از ه~وچ~ى گ~رى و خ~اك پ~اش~يدن در
چ ~~شم ح ~~قيقت ك ~~ه ح ~~تى م ~~لكى ن ~~يز ب ~~ا آن گ ~~مراه م ~~ى ش ~~ود ،ن ~~وش ~~نت در م ~~ورد ف ~~رق ~~ۀ
دمكرات كارى بس دشوار و سنگني است.
ن~ام ف~رق~ۀ دم~كرات ه~نوز ب~عد از ش~صت س~ال ن~اس~يون~اليس~ت ه~اى م~یان ت~هی رت
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دچار لکنت زبان مى كند.

ديباچۀ دوم :دمكراسى
ح ~~ل م ~~سئلۀ ق ~~وم ه ~~ا )م ~~ى گ ~~وي ~~يم ق ~~وم ه ~~ا؛ چ ~~ون اگ ~~ر ب ~~گوي ~~ى اي ~~ران ك ~~شورى اس ~~ت
ك~~ثيرامل~~له ب~~ه ن~~اس~~يون~~اليس~~تهاى پ~~وش~~ال~~ی ب~~رم~~ى خ~~ورد( ت~~ا ك~~نون دو راه ح~~ل داش~~ته
است.
 -۱ف~درال~سيم :راه~ى ك~ه ت~وس~ط اق~وام م~ختلف پ~يشنهاد ش~ده اس~ت .ط~رح~ی ک~ه
مدام سركوب شده است.
 -۲م~~رك~~زي~~ت گ~~راي~~ى م~~طلق :ط~~رح~~ى ك~~ه ت~~وس~~ط ج~~ري~~ان~~ات راس~~ت پ~~يشنهاد ش~~ده
است و براى پيشبرد آن متوسل به توپ و تانك شده اند.
راه سوم
راه س ~~وم دم ~~كراس ~~ى اس ~~ت .ب ~~ا ب ~~رق ~~رارى ي ~~ك ح ~~کوم ~~ت ب ~~ه ت ~~مام م ~~عنا دم ~~كرات ~~یک؛
م~سئلۀ اق~وام و م~لل اي~ران~ى ح~ل خ~واه~د ش~د .اش~تباه ف~رق~ۀ دم~كرات )دس~ت ک~م ي~كى
از اش~تباه~ات~ش( اي~ن ب~ود ك~ه س~رن~وش~ت خ~لق آذرب~اي~جان را از دي~گر خ~لق ه~ا ج~دا
م~~ى ك~~رد و م~~ى خ~~واس~~ت ب~~ه ت~~نهاي~~ى ب~~ه مش~~روط~~ه اش ب~~رس~~د ك~~ه ن~~رس~~يد وم~~حال ب~~ود
که برسد.
آذرب ~~اي ~~جان ،چ ~~ه آن روز و چ ~~ه ب ~~عد ب ~~اي ~~د ش ~~عار م ~~ى داد »دم ~~كراس ~~ى ب ~~راى
اي ~~ران« ،ه ~~رچ ~~ند آن ~~ان ش ~~عار م ~~ى دادن ~~د »دم ~~كراس ~~ى ب ~~راى اي ~~ران ـ خ ~~ودم ~~ختارى
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ب~راى آذرب~اي~جان« ام~ا در ب~طن دم~كراس~ى ح~قوق خ~لق ه~ا ن~يز ن~هفته اس~ت و گ~فنت
و ن ~~وش ~~نت ب ~~ه زب ~~ان م ~~ادرى ب ~~رخ ~~الف ت ~~صور م ~~رح ~~وم م ~~لكى ،ن ~~ه ي ~~ك ش ~~عار ش ~~وروى
پرستانه ،كه به منزلۀ حقوق طبيعى مردم آذربايجان است.

روزشمار زندگى پيشه ورى
ف~رق~ۀ دم~كرات آذرب~اي~جان ،ح~زب پ~يشه ورى نيس~ت ام~ا ن~ام ف~رق~ه ب~ا ن~ام پ~يشه ورى
گ ~~ره خ ~~ورده اس ~~ت .ب ~~هه ~~مني س ~~بب ب ~~ررس ~ىِ ك ~~رده ه ~~ا و ن ~~اك ~~رده ه ~~اى ف ~~رق ~~ه ،ب ~~دون
نگاهى گذرا به زندگى پيشه ورى ناقص است.
م~نتقدي~ن ف~رق~ه ن~يز ب~ه ع~مد از زن~دگ~ى س~ياس~ى پ~يشه ورى چ~شم م~ى پ~وش~ند ت~ا
ب~توان~ند از پ~يشه ورى ع~نصرى تج~زي~ه ط~لب و خ~ائ~ن ب~سازن~د ،گ~وي~ى پ~يشه ورى از
آنسوى ارس آمده است تا آذربايجان را از مام وطن جدا كند.
ب~~راى ب~~ررس~~ى زن~~دگ~~ى پ~~يشه ورى الزم اس~~ت زن~~دگ~~ى او را ب~~ه دو ب~~خش ت~~قسيم
كنيم :زندگى او از تولد تا تشكيل فرقه و از تشكيل فرقه تا مرگ.
پ ~~یشهوری در س ~~ال  ،۱۲۷۲در روس ~~تاى »س ~~يد ل ~~رزي ~~ده س« از ت ~~واب ~~ع خ ~~لخال
آذربايجان به دنيا آمد و او را سيدجعفر ناميدند.
ك~ودك ب~ود ك~ه ام~وال پ~دریاش ت~وس~ط اي~ل ش~اه~سون غ~ارت ش~د و آن ه~ا م~جبور
ش ~~دن ~~د ب ~~ه ب ~~اك ~~و م ~~هاج ~~رت ك ~~نند .س ~~يدج ~~عفر در اي ~~ن ت ~~اری ~~خ  ۱۲س ~~ال ~~ه ب ~~ود )س ~~ال
.(۱۲۸۴
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ب~~عد از م~~دت~~ى در م~~درس~~ۀ روس~~تاى ب~~لبله ،واق~~ع در ش~~بهج~~زي~~رۀ آب~~شول ،ف~~راش
ش~د .در ه~مني م~درس~ه درس خ~وان~د و م~علم ش~د و ب~ه روس~تاى خ~يرداالن رف~ت .ب~عد
از مدتى وارد داراملعلمني باكو شد) .سال (۱۲۹۲
در س~~ال  ،۱۲۹۶پ~~س از ان~~قالب ف~~وري~~ه  ۱۹۱۷ش~~وروى ،نخس~~تني م~~قال~~ه اش را
در روزن~~ام~~ۀ آچ~~يق س~~وز )س~~خن ف~~اش( ك~~ه ارگ~~ان ح~~زب م~~ساوات ب~~ه ره~~برى مح~~مد
امني رسول زاده بود نوشت.
ب~عد ب~ه روزن~ام~ۀ »آذرب~اي~جان ج~زء الي~نفك اي~ران« ك~ه ارگ~ان ك~ميتۀ ب~اك~وى ح~زب
دمكرات به مديريت على قلى زاده بود رفت.

حزب دمكرات
اي~ن ح~زب ب~ا ت~الش مح~مدع~لى ت~رب~يت ك~ه از اي~ران~يان م~هاج~ر ب~ود در ب~اك~و ب~ه وج~ود
آم~د .ح~زب دم~کرات ب~ا ح~زب دم~كرات خ~ياب~ان~ى ارت~باط داش~ت و در واق~ع ش~عبه اى
از آن بود.
آذربايجان واحد
آذرب ~~اي ~ ِ
~جان واح ~~د ،ش ~~عار ح ~~زب م ~~ساوات ب ~~ود ك ~~ه در س ~~ال  ۱۹۱۱در ب ~~اك ~~و ش ~~كل
گ ~~رف ~~ت و در م ~~قاب ~~ل آن» ،آذرب ~~اي ~~جان ج ~~زء الي ~~نفك اي ~~ران« ب ~~ود ك ~~ه ش ~~عار ح ~~زب
دمكرات شاخۀ باكو بود.
ب~~ه دن~~بال م~~عاه~~دۀ ب~~رس~~ت ل~~يتوس~~ك ،در ف~~وري~~ه  ،۱۹۱۸ف~~دراس~~يون ق~~فقاز تج~~زي~~ه
شد و گرجستان و آذربايجان و ارمنستان از آن بيرون آمدند.
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در اول~ني ك~نگرۀ مس~لمان~ان ق~فقاز در آوري~ل  ،۱۹۱۷ح~زب م~ساوات ك~ه ي~ك ح~زب
ن~اس~يون~اليس~تى ت~رك ب~ود ض~من ت~أس~يس ج~مهورى دم~كرات~يك آذرب~اي~جان ب~راى اول~ني
ب~ار ب~ه ص~ورت رس~مى ن~ام آذرب~اي~جان را ب~ر اي~ن م~نطقه گ~ذاش~ت .ن~ام گ~ذش~ته ه~اى
دور آذرب~ای~جان آل~بان~يا ب~ود و پ~س از آم~دن اع~راب ب~ه اي~ن م~نطقه ،آران ن~ام~یده م~ى
ش~د و زم~ان~ى ه~م ك~ه اي~ن م~نطقه ب~ه م~وج~ب ق~رارداده~اى گلس~تان و ت~رك~من چ~اى از
اي ~~ران ج ~~دا ش ~~د ،آران ن ~~ام داش ~~ت .در ۲۸م ~~ه  ۱۹۱۸ح ~~زب م ~~ساوات ب ~~ا پش ~~تيبان ~~ى
ت~رك ه~اى ع~ثمان~ى در ب~اك~و ق~درت را ب~ه دس~ت گ~رف~ت و ج~مهورى آذرب~اي~جان اع~الم
كرد.
اي~ن در ح~ال~ى ب~ود ك~ه در ج~ري~ان ج~نگ ج~هان~ى اول ،ام~پرات~ورى روس~يه ب~ه دن~بال
انقالب فوريه و اكتبر  ،۱۹۱۷متالشى شده بود.
در انج~~من ص~~لح ،در س~~ال~~ى ك~~ه ب~~عد از ت~~مام ش~~دن ج~~نگ ج~~هان~~ى اول ت~~شكيل
ش~~د ه~~يئت ن~~ماي~~ندگ~~ى آذرب~~اي~~جان پ~~يشنهاد ي~~ك ف~~دراس~~يون را ب~~ا آذرب~~اي~~جان اي~~ران
داد ك~ه م~ورد م~واف~قت اي~ران ه~م ب~ود .مح~مدع~لى ف~روغ~ى ،نخس~ت وزي~ر ن~صرتال~دول~ه
ب ~~ه وزي ~~ر ام ~~ورخ ~~ارج ~~ه ،دس ~~تور داد ت ~~ا اي ~~ن م ~~سئله را در انج ~~من ص ~~لح ورس ~~اى ك ~~ه
مح~ل ت~عيني ت~كليف ك~شوره~اى درگ~ير ج~نگ ب~ود م~طرح ك~ند ك~ه ب~ا م~خال~فت ان~گليس
روبه رو شد.
در اي~ن ش~راي~ط ،پ~يشه ورى ،چ~نان ك~ه از م~قاالت~ش ب~رم~ى آي~د ي~ك ن~اس~يون~اليس~ت
ج~دى و ط~رف~دار اي~ن ن~كته اس~ت ك~ه آذرب~اي~جان ج~زء الي~نفك اي~ران اس~ت و او ب~ا پ~ان
تركيست ها مرزبندى روشنى دارد.
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حزب عدالت
در س ~~ال  ،۱۹۱۶ك ~~ميتۀ اي ~~ران ~~يان ب ~~اك ~~و ب ~~ه ن ~~ام ك ~~ميتۀ ع ~~دال ~~ت ش ~~كل گ ~~رف ~~ت ك ~~ه ي ~~ك
ج~~ري~~ان ان~~قالب~~ى م~~تشکل از اي~~ران~~يان م~~هاج~~ر در آن دي~~ار ب~~ود ک~~ه در س~~ال ۱۹۱۷
اي ~~ن ك ~~ميته ت ~~بدي ~~ل ب ~~ه ف ~~رق ~~ۀ ع ~~دال ~~ت ش ~~د .در س ~~ال  ۱۲۹۸ش ~~مسى ،در ك ~~نفران ~~س
ع ~~موم ~~ى ح ~~زب ،پ ~~يشه ورى ب ~~هع ~~ضوي ~~ت ك ~~ميتۀ م ~~رك ~~زى ح ~~زب درآم ~~د و م ~~سئول ~~يت
روزنامۀ حريت ارگان حزب ،به پيشه ورى سپرده شد.
پ~يشه ورى در اي~ن زم~ان در چ~هار روزن~ام~ه ت~نگدس~تان آذرب~اي~جان )آذرب~اي~جان
ف~قراس~ى( و ك~مونيس~ت )ي~ول~داش( و اخ~بار ك~ميتۀ ان~قالب ج~نگى م~وق~ت آذرب~اي~جان
و مشعل ،مقاالتى مى نوشت.

حزب كمونيست آذربايجان
در س~ال  (۱۲۹۹)۱۹۲۰از وح~دت ح~زب ع~دال~ت و س~ازم~ان ه~مت و ش~اخ~ه ،ب~اك~وى
ح~~زب ك~~مونيس~~ت روس~~يه ،ح~~زب ك~~مونيس~~ت آذرب~~اي~~جان ب~~ه وج~~ود آم~~د و پ~~يشه ورى
يكى از فعالني اين حزب بود.
پ ~~يشه ورى در اي ~~ن ب ~~ره ~~ه ي ~~ك س ~~وس ~~ياليس ~~ت ب ~~ود .ان ~~قالب اك ~~تبر در ذه ~~ن پ ~~يشه
ورى اثرى شگرف داشت.
پ ~~يشه ورى ت ~~ا ان ~~قالب اك ~~تبر در واق ~~ع ي ~~ك دم ~~كرات مش ~~روط ~~ه خ ~~واه ب ~~ود و راه
ن~جات اي~ران را اج~راى اص~ول مش~روط~ه م~ى دانس~ت ،ام~ا ب~عد از ان~قالب اك~تبر ب~ه
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اي~ ~~ن ب~ ~~اور رس~ ~~يد ك~ ~~ه راه ن~ ~~جات اي~ ~~ران ،ان~ ~~قالب~ ~~ى س~ ~~وس~ ~~ياليس~ ~~تى و ت~ ~~شكيل ی~ ~~ک
جمهورى شورايى است.
اشغال بندر انزلى
ب ~ ~~ا س ~ ~~قوط ام ~ ~~پرات ~ ~~ورى روس ~ ~~يه ،ف ~ ~~دراس ~ ~~يون منح ~ ~~ل ش ~ ~~دۀ ق ~ ~~فقاز )آذرب ~ ~~اي ~ ~~جان،
گرجستان و ارمنستان( محل تاخت و تاز نيروهاى انگليس و تركيه شد.
ام ~~ا ب ~~لشوي ~~ك ه ~~ا ب ~~ه زودى ب ~~ر اوض ~~اع مس ~~لط ش ~~دن ~~د و ح ~~كوم ~~ت خ ~~ود را ب ~~ه
م~رزه~اى اي~ران رس~ان~دن~د ،در ۲۸ارديبهش~ت  ۱۲۹۹ارت~ش س~رخ ش~وروى ب~ه دن~بال
ت ~~عقيب ان ~~گليس ه ~~ا و روس ه ~~اى س ~~فيد )م ~~خال ~~فني ح ~~كوم ~~ت ب ~~لشوي ~~كی( ب ~~ه ب ~~ندر
ان ~~زل ~~ى رس ~~يدن ~~د و ب ~~ندر ان ~~زل ~~ى ت ~~وس ~~ط ارت ~~ش س ~~رخ اش ~~غال ش ~~د .در ه ~~مني زم ~~ان
ب~~يان~~یه اى ت~~وس~~ط ح~~يدرخ~~ان ع~~مواوغ~~لى و پ~~يشه ورى ص~~ادر ش~~د و م~~ردم اي~~ران را
به قيام و انقالب فراخواند.
اي ~~ن ب ~~يان ~~يۀ مش ~~ترك ،ن ~~شان م ~~ى ده ~~د ك ~~ه پ ~~يشه ورى در اي ~~ن ت ~~اری ~~خ ه ~~مطراز
انقالبى بزرگ حيدرخان عمواوغلى است.

انقالب گيالن
پ~~يشه ورى در خ~~رداد  ،۱۲۹۹در رأس ه~~يئتى ب~~راى م~~ذاك~~ره ب~~ا م~~يرزا ك~~وچ~~ك خ~~ان
به ايران آمد .در اين زمان توازن نيروها به هم خورده بود.
آم ~~دن ارت ~~ش س ~~رخ ب ~~ه ب ~~ندر ان ~~زل ~~ى و شكس ~~ت ن ~~يروه ~~اى ان ~~گليسى ،آت ~~ش خ ~~فتۀ
ن~~هضت ج~~نگل را ك~~ه روب~~ه خ~~ام~~وش~~ى م~~ى رف~~ت ش~~عله ور ك~~رد و ط~~ى م~~الق~~ات~~ى ك~~ه
م ~~يرزا ک ~~وچ ~~ک خ ~~ان ب ~~ا ف ~~رم ~~ان ~~دۀ ارت ~~ش س ~~رخ مس ~~تقر در ان ~~زل ~~ى ك ~~رد ج ~~مهورى
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س~~وس~~ياليس~~تى گ~~يالن ب~~رپ~~ا ش~~د .در رأس اي~~ن ج~~مهورى ،م~~يرزا ك~~وچ~~ك خ~~ان ق~~رار
داشت.
اي ~~ن وض ~~عيت ب ~~اع ~~ث ش ~~د ك ~~ه ت ~~شكيالت م ~~خفى ح ~~زب ع ~~دال ~~ت ع ~~لنى ش ~~ود و ب ~~ه
دنبال آن كادرهاى حزب عدالت پايگاه خود را در شمال مستقر سازند.
كنگره حزب عدالت
ت~ير م~اه  ،۱۲۹۹ك~نگره ح~زب ع~دال~ت ب~رگ~زار ش~د و ح~زب ع~دال~ت ب~ه ح~زب ك~مونيس~ت
تغيير نام داد و پيشه ورى به عضويت كميتۀ مركزى آن درآمد.
كودتاى احسان اله خان
در ن ~~هم م ~~رداد  ،۱۲۹۹ك ~~ودت ~~اى اح ~~سان ال ~~ه خ ~~ان دوس ~~تدار ،ع ~~ليه ح ~~كوم ~~ت م ~~يرزا
ك~~وچ~~ك خ~~ان ص~~ورت گ~~رف~~ت و پ~~يشه ورى در دول~~ت ج~~دي~~د ب~~ه س~~مت كميس~~ر داخ~~له
برگزيده شد.
كنگرۀ باكو
در شه ~ ~~ري ~ ~~ور  ،۱۲۹۹ك ~ ~~نگرۀ م ~ ~~لل ش ~ ~~رق در ب ~ ~~اك ~ ~~و ب ~ ~~رگ ~ ~~زار ش ~ ~~د پ ~ ~~س از ك ~ ~~نگره،
ك ~~نفران ~~س وس ~~يع ح ~~زب ك ~~مونيس ~~ت ب ~~رگ ~~زار ش ~~د .اي ~~ن ك ~~نفران ~~س ب ~~ا ان ~~تخاب ك ~~ميته
م~رك~زى ج~دي~د ،پ~يشه ورى و س~لطان~زاده را از ت~رك~يب ره~برى ك~نار گ~ذاش~ت ،ام~ا ب~ا
پادرميانى كمينترن ،اين دو ،به رهبرى بازگشتند.
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اقامت در باكو
پ~يشه ورى ب~عد از ك~نگرۀ ب~اك~و ب~ه اي~ران ب~ازنگش~ت و م~دت~ى روزن~ام~ۀ اك~ينجى را در
باكو منتشر كرد.
شركت در كنگرۀ كمينترن
در س~~ال  ،۱۳۰۰پ~~يشه ورى ب~~ه ع~~نوان ن~~ماي~~ندۀ ح~~زب ك~~مونيس~~ت اي~~ران ،در ك~~نگرۀ
سوم كمينترن شركت كرد.
بازگشت به ايران
در س~ال  ،۱۳۰۰پ~يشه ورى ب~ه اي~ران ب~ازگش~ت و در ته~ران ،در ي~ك م~درس~ۀ روس~ى
ب~ه م~علمی پ~رداخ~ت .پ~يشه ورى ب~ه ات~فاق ك~ري~م ن~يك ب~ني ،مح~مد ده~قان و اب~وال~فضل
لسانى روزنامۀ حقيقت را منتشر كرد.
در ه~مني س~ال پ~يشه ورى ب~ا م~عصوم~ه م~صدررح~مان~ى ازدواج ك~رد .پ~يشه ورى
هنگام ازدواج  ۲۹ساله بود.
پ~~يشه ورى در اي~~ن س~~ال ه~~ا ب~~ه ع~~لت م~~ساي~~ل ام~~نيتى ،ب~~ا ن~~ام ه~~اى مس~~تعار در
روزن~ام~ه ه~ا م~قال~ه م~ى ن~وش~ت .پ~يشه ورى از ن~ام ه~اي~ى ج~علی اح~مد ،پ~روي~ز ال~ف.
پرویز ،م .ح و عجول استفاده مى كرد.
افكار پيشه ورى از ابتدا تا اين مرحله
-۱دورۀ قبل از انقالب اكتبر؛
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-۲دورۀ انقالب اكتبر تا شكست انقالب گيالن؛
 -۳دورۀ بعد از شكست انقالب گیالن.
پ~ ~~يشه ورى در م~ ~~رح~ ~~لۀ نخس~ ~~ت ي~ ~~ك دم~ ~~كرات م~ ~~لى اس~ ~~ت .ب~ ~~ه اص~ ~~الح~ ~~ات~ ~~ى در
چ ~~ارچ ~~وب ان ~~قالب مش ~~روط ~~ه ب ~~اور دارد و م ~~خال ~~ف تج ~~زي ~~ۀ آذرب ~~اي ~~جان؛ ه ~~مچنین
مخالف اتحاد آن با آذربايجان شمالى است.
ب~ا پ~يروزى ان~قالب اك~تبر ،پ~يشه ورى در م~دار پ~رج~اذب~ۀ ان~قالب ق~رار م~ى گ~يرد.
از رف ~~رم ~~يسم و مش ~~روط ~~ه خ ~~واه ~~ى ج ~~دا م ~~ى ش ~~ود و راه ن ~~جات اي ~~ران را ان ~~قالب
س ~~وس ~~ياليس ~~تى و ح ~~كوم ~~ت ج ~~مهورى و ش ~~وراي ~~ى م ~~ى دان ~~د .در ای ~~ن م ~~قطع ن ~~گاه
پيشه ورى به مسايل پیرامون نگاهی ماركسيستى است.
پ~يشه ورى ت~حت ت~أث~ير ش~عاره~اى چ~پ و ان~قالب~ى اك~تبر ،ب~ه ان~قالب گ~يالن م~ى
پ~~يون~~دد و از آن ج~~ا ك~~ه ن~~گاه~~ش ب~~ه ان~~قالب در ش~~رق ب~~ه ان~~دي~~شه ه~~اى س~~لطان~~زاده،
ت~ئوريس~ني ب~زرگ ح~زب ك~مونيس~ت اي~ران ،ش~بيه اس~ت در ك~نار او ق~رار م~ى گ~يرد و
به جناح چپ حزب معروف مى شود.
اختالف انديشه هاى لنني و سلطانزاده
در ت ~~زه ~~ای ~~ى ك ~~ه ل ~~نني و س ~~لطان ~~زاده در م ~~ورد »م ~~ساي ~~ل م ~~لى و مس ~~تعمرات ~~ى« م ~~ى
ن~وي~سند ،ل~نني ض~من ان~قالب~ى دانس~نت ب~ورژوازى م~لى خ~واس~تار ات~حاد ك~مونيس~ت
ه~ ~~ا ب~ ~~ا ب~ ~~ورژواه~ ~~اى م~ ~~لى اس~ ~~ت؛ ام~ ~~ا س~ ~~لطان~ ~~زاده از آن ج~ ~~اي~ ~~ى ك~ ~~ه ن~ ~~گاه~ ~~ش ب~ ~~ه
ب ~~ورژوازى م ~~لى ،ب ~~ه ن ~~گاه م ~~ارك ~~س ب ~~ه ب ~~ورژوازى ف ~~ران ~~سه و آمل ~~ان در س ~~ال ه ~~اى
 ۱۸۴۸ن~~زدی~~ک اس~~ت ،ب~~ر اي~~ن ب~~اور اس~~ت ك~~ه ب~~ورژوازى پ~~رچ~~م ان~~قالب را ب~~ر زم~~ني

13

گ ~~ذاش ~~ته و ب ~~ه ارت ~~جاع ن ~~زدي ~~ك ش ~~ده اس ~~ت و ك ~~مونيس ~~ت ه ~~ا ه ~~يچ گ ~~ون ~~ه وح ~~دت ~~ى ب ~~ا
بورژوازى ملى ندارند.
انديشه هاى پيشه ورى در انقالب گيالن
ان~~دي~~شه ه~~اى پ~~يشه ورى در ان~~قالب گ~~يالن م~~بتنى اس~~ت ب~~ر ان~~قالب ارض~~ى و ك~~ار
س~وس~ياليس~تى و ت~وده اى در ب~ني ده~قان~ان .اي~ن ن~گاه ب~ه ان~قالب ،ب~اع~ث اخ~تالف ب~ا
م ~~يرزا ک ~~وچ ~~ک خ ~~ان م ~~ى ش ~~ود .م ~~يرزا رش ~~ت را ت ~~رك م ~~ى ك ~~ند و اح ~~سان ال ~~ه خ ~~ان
دوس~تدار ،ط~ى ت~حوالت~ى ح~كوم~تى ج~دي~د ب~رپ~ا م~ى ك~ند .س~ران~جام ان~قالب شكس~ت
مى خورد.
پ~يشه ورى ب~عد از شكس~ت ان~قالب گ~يالن از ان~دي~شه ه~اى س~لطان~زاده ف~اص~له
م~ى گ~یرد و ب~ه ان~دي~شه ه~اى ل~نني ن~زدي~كتر م~ى ش~ود .در اي~ن دوران ،پ~يشه ورى ب~ه
اص~~الح~~ات~~ى در چ~~ارچ~~وب ق~~ان~~ون اس~~اس~~ى مش~~روط~~ه پ~~اف~~شارى م~~ى ك~~ند و م~~خال~~ف
تج~زي~ۀ آذرب~اي~جان از اي~ران اس~ت و ح~ل م~سئلۀ ق~وم~يت ه~ا را انج~من ه~اى اي~ال~تى
و والي~تى م~صرح در ق~ان~ون اس~اس~ى مش~روط~ه م~ى دان~د و ب~ا آن~كه ح~كوم~ت ف~درات~يو
را ح ~~كوم ~~تى ص ~~ال ~~ح ارزی ~~اب ~~ی م ~~ى ک ~~ند ام ~~ا آنرا ب ~~ه ص ~~الح اي ~~ران ن ~~مى دان ~~د و ب ~~ه
تشكيل انجمن های درون ايالت باور دارد.
خروج پيشه ورى از ايران
روزن~ام~ۀ ح~قيقت پ~س از  ۱۰۶ش~ماره ت~وق~يف ش~د .ع~لت ای~ن ت~وق~يف ،م~قال~ه اى ب~ود
به قلم پيشه ورى با نام ارتجاع باالى ارتجاع.
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اي~~ن م~~رح~~له م~~صادف اس~~ت ب~~ا پ~~روس~~ۀ ت~~حكيم دي~~كتات~~ورى رض~~اش~~اه ،و از اي~~ن
مقطع حمله به اتحاديه هاى كارگرى و حزب كمونيست ايران شروع مى شود.
ب~~ا ش~~روع دس~~تگيرى ه~~ا ،پ~~يشه ورى از اي~~ران خ~~ارج م~~ى ش~~ود و ب~~ه ب~~اك~~و م~~ى
رود .پيشه ورى مدت چهار سال در باكو به شغل معلمى مشغول مى شود.
بازگشت به ايران
پ~يشهورى در س~ال  ۱۳۰۸ب~ه اي~ران ب~ازگش~ت و ب~ه ك~تاب~فروش~ی م~شغول ش~د .ك~مى
بعد به مدرسۀ شوروى رفت و به معلمی پرداخت.
در اي~ ~ ~~ن دوران پ~ ~ ~~يشه ورى ك~ ~ ~~ه ب~ ~ ~~ا ن~ ~ ~~ام م~ ~ ~~يرج~ ~ ~~عفر ج~ ~ ~~وادزاده م~ ~ ~~عروف ب~ ~ ~~ود،
ش ~~ناس ~~نام ~~ه اى ب ~~ه ن ~~ام پ ~~روي ~~ز ت ~~هیه ک ~~رد و س ~~ران ~~جام ،ن ~~ام خ ~~ود را ب ~~ه پ ~~يشه ورى
ت~~غيير داد .ع~~لت اي~~ن ت~~غيير ن~~ام ه~~ا چ~~نانك~~ه پ~~يشه ورى در ب~~ازج~~وي~~ى ه~~اي~~ش م~~ى
گ ~~وي ~~د گ ~~م ش ~~دن ش ~~ناس ~~نام ~~ه و گ ~~رف ~~نت اي ~~ن ن ~~ام ه ~~ا ،ت ~~وس ~~ط دي ~~گران اس ~~ت .و پ ~~يشه
ورى م~جبور ب~ه ت~غيير ن~ام م~ى ش~ود .ب~ه ن~ظر م~ى رس~د ك~ه اي~ن ت~غيير ن~ام ه~ا ع~الوه
بر گم شدن شناسنامه ،مسائل امنيتى نيز بوده است.
كنگره اروميه
در س~~ال ،۱۳۰۶ك~~نگرۀ دوم ح~~زب ك~~مونيس~~ت اي~~ران ب~~رگ~~زار و پ~~يشه ورى ب~~ه س~~مت
ره ~~بری ح ~~زب ب ~~رگ ~~زي ~~ده ش ~~د .وی ت ~~ا روز دس ~~تگيرى در ش ~~شم دى  ،۱۳۰۹در اي ~~ن
سمت باقی بود.

15

دستگيرى پيشه ورى
پ~ليس ب~ه دن~بال ف~ردی ب~ود ب~ه ن~ام ش~رق~ى ك~ه ب~عد از دس~تگيرى ي~وس~ف اف~تخاری ،از
ف~~عال~~ني ج~~نبش ك~~ارگ~~رى ج~~نوب ،ج~~ان~~شین او ش~~د .و گ~~وي~~ا راب~~ط اف~~تخارى ب~~ا ح~~زب
ك ~~مونيس ~~ت اي ~~ران ب ~~ود .س ~~ران ~~جام ع ~~لى ش ~~رق ~~ى ،از ف ~~عال ~~ني ح ~~زب ،ب ~~ا ي ~~ك چ ~~ك ص ~~د
ت~وم~ان~ى م~تعلق ب~ه پ~يشه ورى ک~ه در ج~يب داش~ت ب~ا ق~صد خ~روج از اي~ران دس~تگير
ش~~د .پ~~ليس از ع~~لى ش~~رق~~ى ب~~ه پ~~يشه ورى رس~~يد و پ~~يشه ورى ن~~يز در س~~ال ۱۳۰۹
دستگير شد.
بازجويى ،كارنامه اى درخشان
پ ~~يشه ورى ط ~~بق اس ~~ناد منتش ~~رۀ پ ~~ليس س ~~ياس ~~ى رض ~~اخ ~~ان در دوران ب ~~ازج ~~وي ~~ى
قه~~رم~~ان~~ان~~ه م~~قاوم~~ت م~~ى ك~~ند و از ل~~و دادن دی~~گران ت~~ن م~~ى زن~~د و ه~~وي~~ت س~~ياس~~ى
خود را انكار مى كند.1
زندان ،تلخ ترين دوران
پ~يشه ورى از دى  ۱۳۰۹ت~ا س~قوط دي~كتات~ورى رض~اخ~ان ،ب~الت~كليف در زن~دان م~ى
م~ان~د .در اي~ن دوران ب~ا ج~ناح چ~پ زن~دان ب~ه ره~برى اردش~ير آوان~سيان ك~ه ب~رخ~ورد
م~~عقول او را ن~~مى پ~~سندي~~د درگ~~ير و از ج~~ان~~ب اي~~ن ج~~ناح ب~~اي~~كوت م~~ى ش~~ود و در
دوران زن~~دان ،پ~~رون~~ده ه~~ای دی~~گری ب~~رای ادام~~ۀ زن~~دان~~ى ش~~دن او ت~~دارك دي~~ده م~~ى
شود.
 .1فعالیت کمونیستها در زمان رضاشاه ،به کوشش کاوه بیات.
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در س ~~وم مه ~~ر  ۱۳۱۷ب ~~عد از هش ~~ت س ~~ال زن ~~دان ،ب ~~ازج ~~وي ~~ى ه ~~اى مج ~~دد پ ~~يشه
ورى ش ~~روع م ~~ى ش ~~ود و در اول خ ~~رداد  ،۱۳۱۹پ ~~يشه ورى ب ~~ه ده س ~~ال زن ~~دان ب ~~ه
ج ~~رم ع ~~ضوي ~~ت در ي ~~ك ح ~~زب ب ~~ا م ~~رام اش ~~تراك ~~ى م ~~حكوم م ~~ى ش ~~ود .پ ~~يشه ورى در
اين زمان ۴۷سال دارد.

تأسيس حزب توده
ب~ ~~ا س~ ~~قوط دي~ ~~كتات~ ~~ورى ،پ~ ~~يشه ورى از ت~ ~~بعيدگ~ ~~اه ك~ ~~اش~ ~~ان ب~ ~~رگش~ ~~ت و در ج~ ~~لسۀ
مؤسسان حزب توده شركت كرد.
پ~يشه ورى ب~ه ع~ضوي~ت ه~يئت م~وق~ت ره~برى ح~زب درآم~د و ج~زء پ~نج ن~فرى ق~رار
گرفت كه مأموريت يافتند مرامنامه و اساسنامۀ حزب را بنويسند.
ن~وش~نت اس~اس~نام~ۀ ح~زب ب~ه ت~مام~ى ك~ار اوس~ت و م~رام~نام~ۀ ح~زب ،ك~ار مش~ترك
او و اس ~ ~ ~~كندرى اس ~ ~ ~~ت .پ ~ ~ ~~يشه ورى ب ~ ~ ~~عد از آم ~ ~ ~~دن اردش ~ ~ ~~ير و روس ~ ~ ~~تا و دي ~ ~ ~~گر
مخالفينی که در زندان با او بودند از حزب فاصله می گیرد.
روزنامۀ آژير
پ ~~يشه ورى در  ۱۶ف ~~روردي ~~ن  ۱۳۲۲م ~~جوز ان ~~تشار آژي ~~ر را گ ~~رف ~~ت و در  ۲خ ~~رداد
 ۱۳۲۲ه~مان س~ال اول~ني ش~ماره آن~را منتش~ر ک~رد .روزن~ام~ۀ آژي~ر روزن~ام~ه اى م~يان~ه
رو و معتدل بود.
در م~ ~ ~ ~~رداد  ۱۳۲۲پ~ ~ ~ ~~يشه ورى در ج~ ~ ~ ~~بهۀ آزادى م~ ~ ~ ~~طبوع~ ~ ~ ~~ات ك~ ~ ~ ~~ه ي~ ~ ~ ~~ك ج~ ~ ~ ~~بهۀ
ضدديكتاتورى بود شركت كرد.
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رد اعتبارنامه از دو مقام
پ ~~يشه ورى در خ ~~رداد  ۱۳۲۳در ان ~~تخاب ~~ات مج ~~لس چ ~~هارده ~~م از ح ~~وزه ت ~~بري ~~ز
انتخاب شد و در  ۲۲تير ۱۳۲۳اعتبارنامۀ او رد شد.
در  ۵م~~رداد  ۱۳۲۳ب~~ه م~~ناس~~بت م~~رگ رض~~اش~~اه م~~قال~~ه اى در آژي~~ر ن~~وش~~ت ك~~ه
در  ۱۰م~~رداد  ۱۳۲۳ب~~هان~~ه اى ب~~راى رد اع~~تبار ن~~ام~~ۀه او در ك~~نگرۀ نخس~~ت ح~~زب
توده شد.
خروج از حزب دمكرات
پ~~يشه ورى در س~~ال  ۱۳۲۳ب~~ه ع~~ضوي~~ت ح~~زب دم~~كرات اي~~ران درآم~~د ،ام~~ا ب~~ا آم~~دن
ك~~اف~~تارادزه در  ۲۴شه~~ري~~ور  ۱۳۲۳و ط~~رح م~~سئلۀ ن~~فت ش~~مال ،پ~~يشه ورى ك~~ه ب~~ا
دادن اي ~~ن ام ~~تياز ب ~~ه ش ~~وروى م ~~واف ~~ق ب ~~ود ،از ح ~~زب دم ~~كرات ك ~~ه م ~~خال ~~ف ح ~~رك ~~ت
حزب به نفع اين امتياز بود بيرون آمد.
توقيف آژير و حركت به سوى تبريز
در اول شه~~ري~~ور  ،۱۳۲۴روزن~~ام~~ۀ آژي~~ر ت~~وق~~يف ش~~د و در  ۱۲شه~~ري~~ور ه~~مین س~~ال
بيانيۀ تأسيس فرقۀ دمكرات به دو زبان فارسى و تركى منتشر شد.

جمع بندى كنيم
پ~~يشه ورى ب~~عد از آزادى چ~~ه ه~~نگام ن~~وش~~نت م~~رام~~نام~~ه و اس~~اس~~نام~~ۀ ح~~زب ت~~وده و
چ~ه در روزن~ام~ۀ آژي~ر ،ي~ك دم~كرات ان~قالب~ى اس~ت .از چ~پ روى ه~اى گ~ذش~ته در او
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خ~برى نيس~ت؛ ح~تى در ان~تقاد ب~ه ح~زب ت~وده ك~ه ب~ه ت~شكيل ح~زب ط~بقۀ ك~ارگ~ر ب~اور
دارد ،م ~~ى ن ~~ويس ~~د ك ~~ه در اي ~~ران ه ~~نوز ط ~~بقات ش ~~كل ن ~~گرف ~~ته ان ~~د و ت ~~شكيل ح ~~زب
ط~بقۀ ك~ارگ~ر ب~ه ص~الح نيس~ت .در م~ورد م~سئلۀ م~ليت ه~ا ن~يز ب~ه اج~را ش~دن انج~من
هاى واليتى و ايالتى باور دارد.
اي~~ن ،ب~~خش نخس~~ت زن~~دگ~~ى پ~~يشه ورى س~~ت .ان~~سان~~ى متعه~~د ،ك~~وش~~نده و پ~~ى
گ ~~ير ب ~~راى به ~~روزى م ~~ردم خ ~~ود .اي ~~ن ك ~~ارن ~~ام ~~ۀ درخ ~~شان او ب ~~ني چ ~~پ ه ~~ا و ح ~~تى
ن ~~يروه ~~اى م ~~لى ب ~~ى ب ~~دي ~~ل اس ~~ت .ج ~~ز ي ~~ك م ~~قطع ك ~~وت ~~اه در ان ~~قالب گ ~~يالن ك ~~ه پ ~~يشه
ورى دچ~~ار چ~~پ روی اس~~ت ،ه~~يچ ان~~تقادى ب~~ه او وارد نيس~~ت .ام~~ا م~~نتقدي~~ن پ~~يشه
ورى ب ~~ه ع ~~مد ب ~~ر زن ~~دگ ~~ى درخ ~~شان او چ ~~شم م ~~ى پ ~~وش ~~ند؛ ب ~~ه وي ~~ژه م ~~رت ~~جعني ك ~~ه
اعتبارنامۀ او در مجلس چهاردهم را رد كردند.
در ت~مام~ى اي~ن س~ال ه~ا ،چ~ه در ب~ني راس~ت ه~ا و چ~ه در م~يان چ~پ ه~ا ي~ك آدم
م ~~نصف پ ~~يدا نش ~~د ك ~~ه از ب ~~رخ ~~ورد غ ~~يرم ~~نصفان ~~ۀ ن ~~ماي ~~ندگ ~~ان مج ~~لس چ ~~هارده ~~م و
ن~ماي~ندگ~ان ك~نگرۀ اول ح~زب ت~وده ك~ه نس~بت ب~ه پ~يشه ورى ص~ورت گ~رف~ت ،ان~تقاد و
ص~~ادق~~ان~~ه ی~~ادآوری ک~~ند ك~~ه ه~~ر ي~~ك از آن ه~~ا در ران~~دن پ~~يشه ورى ب~~ه ت~~بري~~ز ت~~أث~~یر
بهسزایی داشتند.
اگ~~ر پ~~يشه ورى ب~~ه مج~~لس چ~~هارده~~م راه م~~ى ي~~اف~~ت ي~~ك دم~~كرات مش~~روط~~ه ط~~لب
م ~~ى م ~~ان ~~د .و اگ ~~ر ب ~~ه ح ~~زب ت ~~وده راه م ~~ى ي ~~اف ~~ت ي ~~ك ت ~~وده اى ب ~~ود و در چ ~~ارچ ~~وب
پذيرفته شدۀ حزب توده عمل میکرد.
ف~عالً وارد اي~ن ب~حث ن~مى ش~وي~م ك~ه اگ~ر پ~يشه ورى ب~ه ت~بري~ز ن~مى رف~ت ب~از ه~م
ف~رق~ه ت~شكيل م~ى ش~د .چ~راي~ی آن را در ج~اى خ~ودش ت~وض~يح خ~واه~م داد .ام~ا در
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مج~~موع وق~~تى ب~~ه زن~~دگ~~ى پ~~يشه ورى م~~ى پ~~ردازي~~م ن~~مى ت~~وان~~يم ت~~أس~~ف خ~~ود را از
برخورد ناجوانمردانۀ مجلسيان و توده اى ها با وى ابراز نكنيم.

سه تابلو
ب~~راى ب~~ررس~~ى دق~~يق و ب~~ى ط~~رف~~ان~~ه ت~~شكيل ف~~رق~~ه دم~~كرات م~~ا ن~~يازم~~ند ت~~رس~~يم س~~ه
تابلو هستیم.
-۱تابلوی نخست :وضعيت ايران از شهريور  ۲۰تا آذر ۱۳۲۴؛
 -۲تابلوی دوم :وضعيت آذربايجان از مشروطه تا آذر ۱۳۲۴؛
 -۳تابلوی سوم :زندگى پيشه ورى است.
كه اين تابلو شامل سه قسمت است.
ـ از تولد تا زندان رضاشاه؛
ـ مجلس چهاردهم؛
ـ كنگره اول حزب توده.
مقدمه اى براى ورود
ب ~~راى ورود ب ~~ه ب ~~حث ت ~~شكيل ف ~~رق ~~ۀ دم ~~كرات ،م ~~قدم ~~ه اى الزم اس ~~ت .اي ~~ن م ~~قدم ~~ه
شامل دو بخش است:
-۱وضعيت ايران در آستانۀ تشكيل فرقه؛
-۲وضعيت آذربايجان در آستانۀ تشكيل فرقه.
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وضعيت ايران؛ بني سالهاى ۱۳۲۴ـ۱۳۲۰
ب ~~ا ش ~~روع ج ~~نگ ج ~~هان ~~ى در س ~~ال  ،۱۳۲۰دي ~~كتات ~~ور اي ~~ران ك ~~ه در س ~~اي ~~ۀ داغ و
درف~ ~~ش پ~ ~~ليس س~ ~~ياس~ ~~ى اش »ب~ ~~ه ن~ ~~اب~ ~~غۀ ع~ ~~ظيم ال~ ~~شأن« و »ش~ ~~اه~ ~~نشاه ج~ ~~هان
ُمطاع« تبديل شده بود ،دچار اشتباهى استراتژيك شد.
رض ~~اش ~~اه ج ~~ان ~~ب آمل ~~ان ن ~~ازی را گ ~~رف ~~ت و ب ~~ا پ ~~روب ~~ال دادن ب ~~ه ك ~~ارش ~~ناس ~~ان و
ج~~اس~~وس~~ان آمل~~ان~~ى ،اي~~ران را ب~~ه متح~~د ض~~منى ج~~بهۀ ف~~اش~~يسم ت~~بدي~~ل ك~~رد .و اي~~ن،
ن~ ~ ~~كته اى ن~ ~ ~~بود ك~ ~ ~~ه از چ~ ~ ~~شم ت~ ~ ~~يزب~ ~ ~~ني ان~ ~ ~~گليس و ش~ ~ ~~وروى دور ب~ ~ ~~مان~ ~ ~~د .آنه~ ~ ~~ا
ن ~~میت ~~وانس ~~تند خ ~~يز ب ~~زرگ ه ~~يتلر را ب ~~راى ف ~~تح آس ~~يا و چ ~~اه ه ~~اى ن ~~فت ن ~~ادي ~~ده
بگيرند .پس اشغال ايران در دستور كار قرار گرفت.
يك اگر تاريخى
م~ا ای~ران~یان م~ردم~ى ،پ~اك ب~اخ~ته اي~م .ف~رص~ت ه~اى ط~الي~ى را ب~ه ک~رات از ك~ف داده
و آنگ~~اه حس~~رت~~ا و دري~~غا گ~~فته اي~~م .ب~~ه ه~~مني س~~بب اس~~ت ك~~ه ادب~~یات م~~ا س~~رش~~ار
اس~ت از ه~مني واحس~رت~ا و وادري~غا ه~ا .م~ا ه~مگى ال~بته ب~عد از ح~ادث~ه ،اس~تادان
ب ~~زرگ ب ~~ه ه ~~دردادن ف ~~رص ~~ت ه ~~اى ت ~~اري ~~خى هس ~~تيم .ب ~~گذري ~~م و ب ~~رس ~~يم ب ~~ه ي ~~ك اگ ~~ر
تاريخى.
اگ ~~ر رض ~~اش ~~اه دراي ~~ت ك ~~اف ~~ى ب ~~راى درك ت ~~وازن ن ~~يروه ~~اى ج ~~هان ~~ى داش ~~ت ،اگ ~~ر
دي~~كتات~~ورى  ۲۰س~~ال~~ۀ او رج~~ال س~~ياس~~ى و م~~لى را ري~~شه ك~~ن ن~~كرده ب~~ود و اگ~~ر م~~ا
از مش~روط~ه ب~ه ب~عد دم~كراس~ى را تج~رب~ه م~ى ك~ردي~م و در ي~ك پ~روس~ۀ  ۲۰س~ال~ه ي~ك
مج~~لس م~~لى ،ي~~ك ح~~زب م~~لى و ي~~ك ح~~كوم~~ت م~~لى داش~~تيم .م~~ى ت~~وانس~~تيم ب~~ا اع~~الم
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ي ~~ك ب ~~ى ط ~~رف ~~ى روش ~~ن ،از م ~~وق ~~عيت پ ~~يش آم ~~ده به ~~تري ~~ن اس ~~تفاده را ب ~~بري ~~م و ب ~~ا
م~تفقني وارد ي~ك دی~ال~وگ س~ياس~ى ش~ده و ب~ا گ~رف~نت ام~تيازه~اي~ى ب~زرگ اج~ازه ده~يم
اي~ران ب~ه س~ر پ~ل ك~مك ه~اى ام~ري~كا و ان~گليس ب~ه ش~وروى در م~بارزه ب~ا آمل~ان ن~ازی
تبدیل شود.
يك امّاى تاريخى
ام~ ~~ا ان~ ~~قالب مش~ ~~روط~ ~~ه در ن~ ~~يمه راه ،گ~ ~~رف~ ~~تار ح~ ~~كوم~ ~~ت ق~ ~~زاق~ ~~ان ش~ ~~د ،ح~ ~~زب م~ ~~لى
س ~~رك ~~وب ،مج ~~لس م ~~لى س ~~رب ~~ه نيس ~~ت ش ~~د و م ~~ردى ك ~~ه ب ~~ه ج ~~اى ي ~~ك ك ~~شور م ~~ى
ان ~~دي ~~شيد ب ~~ا ع ~~قل ق ~~اص ~~ر خ ~~ود ت ~~صور ک ~~رد ك ~~ه پ ~~يروز ن ~~هاي ~~ى ج ~~نگ ،آمل ~~ان ه ~~یتلری
اس~~ت و به~~تر اس~~ت ک~~ه او ب~~ا ف~~اص~~له گ~~رف~~نت از ان~~گليس ه~~ا در ط~~رف ب~~رن~~ده ج~~نگ
قرار گیرد.
اشغال ايران
س~ ~~وم شه~ ~~ري~ ~~ور  ،۱۳۲۰ط~ ~~ى دو ي~ ~~ادداش~ ~~ت ج~ ~~داگ~ ~~ان~ ~~ه ت~ ~~وس~ ~~ط س~ ~~فير ان~ ~~گليس و
ش~ ~~وروى ب~ ~~ه دول~ ~~ت ،ک~ ~~شور اي~ ~~ران ،از ش~ ~~مال و ج~ ~~نوب م~ ~~ورد ت~ ~~هاج~ ~~م ارت~ ~~ش ه~ ~~اى
ش ~~وروى و ان ~~گليس ق ~~رار گ ~~رف ~~ت و ارت ~~ش دی ~~کتات ~~وری ،ك ~~متر از  ۴۸س ~~اع ~~ت ف ~~رو
ري ~ ~~خت .م ~ ~~نصور ،نخس ~ ~~ت وزي ~ ~~ر ،اس ~ ~~تعفا داد و مح ~ ~~مدع ~ ~~لى ف ~ ~~روغ ~ ~~ى در ش ~ ~~شم
شه~~ري~~ور  ۱۳۲۰ض~~من م~~عرف~~ى ك~~اب~~ينۀ خ~~ود ،ب~~ه واح~~ده~~اى شكس~~ت خ~~وردۀ اي~~ران
دستور ترك مقاومت داد.
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ت~~نها واح~~د دري~~اي~~ى دري~~ادار ب ~اُي~~ندر ب~~ود ك~~ه م~~ردان~~ه م~~قاوم~~ت ك~~رد و ب~~ه ش~~هادت
رس~~يد .ارت~~ش  ۲۰س~~ال~~ۀ دي~~كتات~~ور ن~~توانس~~ت  ۴۸س~~اع~~ت از م~~رزه~~اى ك~~شور دف~~اع
كند.
ب~~عد از تس~~ليم ش~~دن دول~~ت اي~~ران ،م~~تفقني ته~~ران را اش~~غال ك~~ردن~~د و س~~ه ش~~رط
برای ایران گذاشتند:
 -۱خروج ارتش ايران از غرب و جنوب؛
-۲خروج اتباع آملانى ظرف يك هفته؛
 -۳تسهيالت الزم برای حمل و نقل تجهيزات نظامى متفقني.
ام ~~ا ن ~~ه دي ~~كتات ~~ور و ن ~~ه ف ~~روغ ~~ى ،دراي ~~ت و ف ~~هم ك ~~اف ~~ى را ب ~~راى درك م ~~وق ~~عيت
ن ~~داش ~~تند .آن ~~ان در اخ ~~راج ات ~~باع آمل ~~ان ~~ى دف ~~ع ال ~~وق ~~ت ك ~~ردن ~~د و س ~~ران ~~جام م ~~تفقني
تصميم به اشغال تهران گرفتند.
بيس~~ت و پنج~~م شه~~ري~~ور ب~~ه ت~~وص~~يۀ س~~فارت ان~~گليس ،رض~~اش~~اه اس~~تعفا داد و
ته ~~ران ب ~~هاش ~~غال م ~~تفقني درآم ~~د .رض ~~اش ~~اه رف ~~ت و مح ~~مدرض ~~اش ~~اه ب ~~ه ج ~~اى او
نشس~ت .ب~راى م~تفقني آن~چه در درج~ه اول اه~ميت ب~ود س~رن~وش~ت م~ردم اي~ران ن~بود.
آن ه~~ا در پ~~ى آن ب~~ودن~~د ك~~ه ج~~بهۀ اي~~ران وض~~عيت آرام~~ى داش~~ته ب~~اش~~د ت~~ا آن~~ان ب~~ا
ف~راغ ب~ال ج~بهه ش~وروى را ت~قوي~ت ك~نند .پ~س ب~ه ت~رك ِ
~يب س~اخ~تا ِر دي~كتات~ورى آس~يب
جدى وارد نشد.
ب~ا اي~ن ه~مه ح~رف اول و آخ~ ِر م~ردم اي~ران را س~يدي~عقوب ان~وار در ج~لسه اى ك~ه
~خيرم ~~ا ف ~~ى
ف ~~روغ ~~ى م ~~نت اس ~~تعفان ~~ام ~~ۀ رض ~~اخ ~~ان را در مج ~~لس م ~~ى خ ~~وان ~~د زد» :ال ~ ُ
وق ~~ع .ي ~~ك پ ~~يشآم ~~دى واق ~~ع ش ~~ده اس ~~ت .و م ~~لت ،از ت ~~حت ي ~~ك ف ~~شار خ ~~يلى م ~~متدى
نجات پيدا كردند«.
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پ~س از آن ،م~ردم در ق~ال~ب اح~زاب و گ~روه ه~ا و دس~تجات خ~ود ب~ه م~يدان آم~دن~د
و م~طال~بات م~عطل م~ان~دۀ بيس~ت س~ال~ۀ خ~ود و ش~ای~د ب~توان گ~فت م~عوق م~ان~دۀ خ~ود
از مشروطیت تا آن روز را طرح کردند.
خلق و ضدخلق
ام~ا دس~تی~اب~ی م~طال~بات م~عوق~ه ب~ه س~ادگ~ى م~مكن ن~بود .در ي~ك س~و ش~اه و درب~ار و
ام~راى ارت~ش و ف~ئودال ه~ا و ك~مپرادوره~ا و اس~تعمار ب~ود و در س~وى دي~گر م~ردم~ى
با کمترین آگاهى و سازماندهى.
از ي~~اد ن~~بري~~م ك~~ه س~~قوط دي~~كتات~~ورى رض~~اش~~اه ح~~اص~~ل م~~بارزۀ ب~~ى ام~~ان م~~ردم
ن~~بود ت~~ا در اي~~ن پ~~روس~~ه ،م~~ردم س~~ازم~~ان~~ده~~ى ش~~ون~~د ،ت~~ا س~~ازم~~ان ه~~اى خ~~ود را و ب~~ه
ت ~~بع آن ره ~~بران ك ~~ارآزم ~~ودۀ خ ~~ود را خ ~~لق ک ~~نند و س ~~قوط دي ~~كتات ~~ورى م ~~حصول ي ~~ك
تحول جهانى بود كه ربط چندانى به مردم ایران نداشت.
بلكه بى كفايتى ديكتاتورى بود که ما را به جنگ جهانى كشيد.
ب ~~ه ه ~~ر روى ،رض ~~اش ~~اه در ط ~~ول  ۲۰س ~~ال ح ~~كوم ~~ت ف ~~ردی اش ،ك ~~مر ج ~~نبش
س ~~ياس ~~ى در اي ~~ران را شكس ~~ت رض ~~اش ~~اه ،مج ~~لس مش ~~روط ~~ه را ك ~~ه م ~~ى ت ~~وانس ~~ت
م~ردان س~ياس~ت را ب~سازد ب~ه »ط~وي~لۀ خ~ان~ه رض~اخ~ان~ى« ب~دل ك~رد؛ اي~الت و ع~شاي~ر
را ك~ه ب~ه ش~كل س~نتى ،ره~بران و س~رداران و رج~ال س~ياس~ى ب~زرگ ت~رب~يت م~ى ك~رد
خ~~لع س~~الح و م~~تالش~~ى ك~~رد ،ح~~زب ك~~مونيس~~ت و ح~~زب س~~وس~~ياليس~~ت را ت~~ا آخ~~ری~~ن
ن ~~فر ی ~~ا ب ~~ه زن ~~دان ان ~~داخ ~~ت ي ~~ا راه ~~ى دي ~~ار غ ~~رب ~~ت ك ~~رد ،ت ~~حصيلك ~~ردگ ~~ان داخ ~~ل و
خ~~ارج را ي~~ا از س~~ياس~~ت ب~~رك~~نار ك~~رد و ي~~ا چ~~ون  ۵۳ن~~فر ب~~ه ب~~نده~~اى زن~~دان ق~~صر
كشاند و در يك كالم ،جامعه را از رجال ملى ،و احزاب ملى تهى كرد.
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ف~ ~~رداى س~ ~~قوط دي~ ~~كتات~ ~~ور ،مج~ ~~موع~ ~~ه داراي~ ~~ى ه~ ~~اى ج~ ~~نبش ،ت~ ~~عدادى زن~ ~~دان~ ~~ى
سياسى و چند سیاستمدار ملى مثل مصدق و سليمان ميرزا در عزلت بود.
در ه~~فتم مه~~ر  ،۱۳۲۰ح~~زب ت~~وده از چ~~هار م~~حفل:ی~~کی  ۵۳ن~~فر ،و دی~~گر ح~~زب
ك ~~مونيس ~~ت ،س ~~وم س ~~ندي ~~كاليس ~~ت ه ~~اى ق ~~دي ~~مى و چ ~~هارم ،م ~~ليون ت ~~شكيل ش ~~د و ب ~~ا
برنامۀ يك جبهه و يك حزب ملى پا به عرصۀ جامعه گذاشت.
ن~يروه~اى م~لى در ق~ال~ب ت~شكل ه~اى خ~ود ف~عال ش~دن~د و ن~يروه~اى م~ذه~بى ن~يز ب~ه
ميدان آمدند.
در م ~~قاب ~~ل اي ~~ن ص ~ ِ
~ف ن ~~ه چ ~~ندان م ~~تشكل م ~~ردم ،ص ~~ف م ~~تشكل ف ~~ئودال ه ~~ا و
ك~~مپرادوره~~ا و اس~~تعمار ب~~ود ك~~ه در پ~~ى ت~~رم~~يم ب~~اش~~گاه دي~~كتات~~ورى ،مج~ ّدان~~ه پ~~ا ب~~ه
میدان گذاشت.
كابينۀ مح ّلل
مح ~ ~~مدع ~ ~~لى ف ~ ~~روغ ~ ~~ى ،م ~ ~~عروف ب ~ ~~ه ذك ~ ~ ِ
~اءامل ~ ~~لك ،ي ~ ~~كى از ب ~ ~~نيان ~ ~~گذاران س ~ ~~ازم ~ ~~ان
ف~~رام~~اس~~ون~~رى ،م~~عروف ب~~ه »ل~~ژ ب~~يدارى اي~~ران~~يان« ،در س~~ال  ۱۲۸۶ب~~ود ك~~ه در آن
ل~ژ م~قام اس~تاد اع~ظمى و ع~نوان خ~اص »چ~راغ~دار« را ي~اف~ت .پ~درش مح~مدحس~ني
اصفهانى نیز از اعضاى فراماسونرى )فراموشخانه( بود.
ب~~عد از اس~~تعفاى م~~نصور ،ف~~روغ~~ى ب~~ه ع~~نوان ك~~اب~~ينۀ مح~ ّلل ،نخس~~ت وزي~~ر ش~~د.
ف ~ ~~روغ ~ ~~ى در س ~ ~~ال  ۱۳۱۴نخس ~ ~~ت وزي ~ ~~ر رض ~ ~~اش ~ ~~اه ب ~ ~~ود .پ ~ ~~س از ب ~ ~~ه ت ~ ~~وپ بس ~ ~~نت
م~عترض~ني در ح~رم ام~ام رض~ا و اع~دام ت~ول~يت آس~تان ،مح~مدول~ى خ~ان اس~دى ،پ~در
شوهر دختر فروغى شخص او مغضوب و بركنار شد.
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ام~~ا ف~~روغ~~ى از رض~~اش~~اه ك~~ينه اى ب~~ه دل ن~~داش~~ت .او ب~~راى ن~~جات دي~~كتات~~ورى
آم~~ده ب~~ود .و وظ~~يفه داش~~ت ک~~ه نخس~~ت ،دي~~كتات~~ور را ص~~حيح و س~~ال~~م روان~~ه ت~~بعيد
ك~ ~~ند .او ه~ ~~مچنین وظ~ ~~ای~ ~~ف دی~ ~~گری ن~ ~~یز داش~ ~~ت .ازج~ ~~مله ای~ ~~نک~ ~~ه ام~ ~~وال~ ~~ى را ك~ ~~ه
رض~~اخ~~ان ب~~ا خ~~ود م~~ى ب~~رد از چ~~شم م~~ردم دور ب~~مان~~د؛ دی~~گر ای~~نکه ام~~وال~~ى را ك~~ه
ش~خص ش~اه در ط~ول  ۲۰س~ال پ~ادش~اه~یاش ب~هزور از م~ردم غ~صب ك~رده ب~ود ب~ه
پس ~~رش م ~~نتقل ك ~~ند و م ~~هم ت ~~ر از ه ~~مه ای ~~ن ک ~~ه پس ~~ر او را ب ~~ه س ~~لطنت ب ~~رس ~~ان ~~د ت ~~ا
سيستم محفوظ بماند .فروغى اين وظايف را به خوبى انجام داد.
عوامل استعمار
در دس~تور ک~ار ك~اب~ينه ه~اى ب~عدى ،از ق~وام گ~رف~ته ت~ا س~هيلى ،ك~ارى ك~ه ب~ه ن~فع
م~ ~~ردم رنج~ ~~دي~ ~~ده و م~ ~~صيبت زدۀ اي~ ~~ران ان~ ~~جام گ~ ~~یرد م~ ~~طرح ن~ ~~بود .ن~ ~~گاه ك~ ~~نيم ب~ ~~ه
ك~ارن~ام~ۀ ق~وام و س~هيلى و ب~بينيم در ح~ال~ى ك~ه م~ردم در ف~قر و ف~اق~ه و ك~مبود ن~ان و
آب به سر مى بردند اينان به عنوان مديران كشور چه مى كردند:
-۱گ ~~رف ~~نت چ ~~اپ اس ~~كناس از دس ~~ت مج ~~لس ت ~~وس ~~ط اح ~~مد ق ~~وام نخس ~~ت وزي ~~ر.
ب ~~دي ~~نوس ~~يله اس ~~كناس ب ~~دون پش ~~توان ~~ه در دس ~~ت م ~~تفقني ري ~~خته ش ~~د ت ~~ا خ ~~ورد و
خوراك خود و نیروهایش را تأمني كنند .و به گرانى و تورم و كمبود دامن بزنند.
 -۲اف~زاي~ش ق~يمت ل~يره در ب~راب~ر ري~ال ك~ه آس~يبى ج~دى ب~ه اق~تصاد اي~ران وارد
كرد.
 -۳ق~~ان~~ون م~~نع اح~~تكار و ارزان ك~~ردن گ~~ندم .م~~نفعت اي~~ن ك~~ار ن~~صيب م~~تفقني
ش ~~د چ ~~نانک ~~ه ت ~~مام ~~ى گ ~~ندم اي ~~ران را ب ~~ه ق ~~يمت ارزان م ~~ى خ ~~ري ~~دن ~~د و روان ~~ۀ ج ~~بهه
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ه ~~اى خ ~~ود م ~~ى ك ~~ردن ~~د ،و ای ~~ن در ح ~~ال ~~ی ب ~~ود ك ~~ه م ~~ردم پ ~~س س ~~اع ~~ت ه ~~ا م ~~ان ~~دن در
نانوایی حتی نمیتوانستند نانى پر از سنگ و خاشاك هم به دست بیاورند.
-۴آوردن مس ~~تشاران م ~~ال ~~ى و ن ~~ظام ~~ى ام ~~ري ~~كا )دك ~~تر میلس ~~پو و دي ~~گران( ب ~~ه
اي~~ران و س~~پردن ت~~مام~~ى اق~~تصاد و ارت~~ش اي~~ران ب~~ه اي~~ن مس~~تشاران .اي~~نان ب~~راى
اقتصاد و ارتش ايران كوچكترين قدمى برنداشتند.
-۵م ~~منوع ک ~~ردن ورود آرد ب ~~ه ته ~~ران ،ت ~~ا گ ~~ندم و آرد شه ~~رس ~~تان ه ~~ا ب ~~ه ق ~~يمت
ن~~ازل ب~~ه دس~~ت م~~تفقني ب~~يفتد در ح~~ال~~ى ك~~ه پ~~اي~~تخت از ك~~مبود آرد ب~~ه س~~ختی رن~~ج
مى برد.
بلواى نان
در ۱۷آذر  ،۱۳۲۱دان~ش آم~وزان و دان~شجوي~ان ب~ه ع~لت ك~مبود ن~ان ب~ه خ~ياب~ان ه~ا
آم~دن~د .و ای~ن ب~هان~های ش~د ت~ا درب~ار ب~توان~د خ~ان~ه ق~وام را آت~ش ب~زن~د و ب~ا او ك~ه در
پ~ى مح~دود ك~ردن ق~درت ش~اه ب~ود ت~صفيه ح~ساب ك~ند .ك~مى پ~س از آن ،اس~تعفاى
قوام و روى كار آمدن دولت سهيلى به وقوع پیوست.
آمدن سيدضيا به ايران
در س~ال  ،۱۳۲۲س~يدض~يا ف~رد ش~ماره ي~ك ك~ودت~اى  ۱۲۹۹از فلس~طني ب~ه اي~ران
آورده ش~د ت~ا در ب~راب~ر ح~زب ت~وده ج~بهه اى دي~گر گ~شوده ش~ود .و اي~ن ج~بهه ت~وس~ط
دك~تر ميلس~پو ب~ا دادن پ~ارچ~ه و رن~گ و م~اي~حتاج ع~موم~ى در دس~ت ع~وام~ل ک~ودت~ا و
ف~~روش ب~~ه ق~~يمت آزاد در ب~~ازار ت~~قوي~~ت م~~ى ش~~د ت~~ا م~~ردم در ه~~مه ج~~بهه ه~~ا ب~~ه ع~~قب
رانده شوند.
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دو جبهه ارتجاع و انقالب
ه~~رچ~~ند در س~~ال  ،۱۳۲۲ن~~يروه~~اى م~~لى و چ~~پ ج~~بهه آزادى را پ~~ای~~ه گ~~ذاری ک~~ردن~~د
ام ~~ا در م ~~قاب ~~ل آن ص ~~ف ب ~~ندى ج ~~بهه ارت ~~جاع ب ~~ه س ~~ردم ~~دارى س ~~يدض ~~يا و ع ~~باس
م~~سعودى ،م~~دي~~ر روزن~~ام~~ه اط~~الع~~ات پ~~ا ب~~ه ع~~رص~~ۀ وج~~ود گ~~ذاش~~ت .اي~~ن ص~~ف ب~~ندى
دو آوردگاه مهم دارد :یکی مجلس چهارهم ،و دیگری نمايش هاى خيابانى.

مجلس چهاردهم
 ۱۴خرداد  ،۱۳۲۲انتخابات دورۀ چهاردهم مجلس شروع شد.
مج~لس س~يزده ،ن~وك~ران ب~ى ج~يره م~واج~ب و ب~ا ج~يره م~واج~ب دي~كتات~ورى ب~ودن~د.
ه~مني مج~لس را ج~ناب ف~روغ~ى ف~رام~اس~ون~ر ،ب~ه م~لت اي~ران تح~ميل ك~رد ت~ا س~ازم~ان
دي~~كتات~~ورى ف~~رص~~ت ت~~رم~~يم داش~~ته ب~~اش~~د .و ب~~توان~~د ب~~ار دي~~گر مج~~لس را ف~~تح ك~~ند.
مج~ ~ ~~لس چ~ ~ ~~هارده~ ~ ~~م زي~ ~ ~~ر ن~ ~ ~~فوذ ان~ ~ ~~گليس ،درب~ ~ ~~ار ،ام~ ~ ~~راى ارت~ ~ ~~ش ،ف~ ~ ~~ئودال ه~ ~ ~~ا و
ك~ ~~مپرادوره~ ~~ا ب~ ~~ار دي~ ~~گر ب~ ~~ه ت~ ~~صرف ارت~ ~~جاع ب~ ~~هره~ ~~برى س~ ~~يدض~ ~~يا درآم~ ~~د و م~ ~~لت
همچنان در پشت درهاى بسته ماند.
دو بهانۀ ظاهرالصالح براى ارتجاع
ب~~عد از ف~~تح مج~~لس ،ارت~~جاع دو ب~~هان~~ۀ ظ~~اه~~رال~~صالح ي~~اف~~ت ت~~ا ف~~ضای ج~~ام~~عه را
مسموم كند.
 -۱تخليه نكردن مناطق اشغالى توسط شوروى.
 -۲تقاضاى نفت شمال توسط شوروى و در چاه افتادن حزب توده.
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ط~ ~~بق م~ ~~عاه~ ~~دۀ ته~ ~~ران ب~ ~~ني س~ ~~ه ك~ ~~شور ب~ ~~زرگ )ام~ ~~ري~ ~~كا ،ان~ ~~گليس و ش~ ~~وروى(
نيروهاى خارجى ظرف مدت پنج شش ماه بايد خاك ايران را تخليه مى كردند.
در مه~ ~~ر  ،۱۳۲۳ن~ ~~ماي~ ~~ندۀ ب~ ~~جنورد در مج~ ~~لس ،از آم~ ~~دن ش~ ~~رك~ ~~ت ه~ ~~اى ن~ ~~فتى
ام ~~ري ~~كاي ~~ى ب ~~راى اك ~~تشاف و اس ~~تخراج ن ~~فت در م ~~ناط ~~ق ش ~~مال ~~ى و ش ~~رق ~~ى اي ~~ران
خبر داد.
ِ
دولت ساعد ،حساسيت روس ها را به دو علت برانگيخت:
اين تصمیم
 -۱نخس~ت آن ك~ه روس ه~ا اج~ازه ن~مى دادن~د ام~ري~كاي~ى ه~ا در زي~ر گ~وش~شان
حاضر شوند و نفت را ببرند و البد هزار كار ديگر بكنند.
 -۲ن ~~ياز ص ~~نعت وي ~~ران ش ~~دۀ ش ~~وروى ب ~~ه ن ~~فت ،ام ~~ری ح ~~یات ~~ی ب ~~رای آن ک ~~شور
بود.
پ~~س ،در شه~~ري~~ور  ،۱۳۲۳ه~~يئتى اق~~تصادى از س~~وى ش~~وروى ب~~ه اي~~ران آم~~د و
ت ~~قاض ~~اى ام ~~تياز ن ~~فت ش ~~مال را ك ~~رد و در مه ~~ر ه ~~مان س ~~ال دول ~~ت س ~~اع ~~د ج ~~واب
ِ
~وروى از خ ~~روج س ~~رب ~~ازان خ ~~ود از
م ~~نفى داد و رواب ~~ط دو ك ~~شور ت ~~يره ش ~~د و ش ~
مناطق اشغالى تن زد.
يك تابلو
اي~ن ت~اب~لو ب~ه م~ا ك~مك م~ى ك~ند ت~ا درك روش~ن ت~رى نس~بت ب~ه ت~شكيل ف~رق~ۀ دم~كرات
و ت ~~حوالت ب ~~عدى آن داش ~~ته ب ~~اش ~~يم .ام ~~ا ب ~~راى درك به ~~تر نخس ~~ت ب ~~اي ~~د ت ~~اب ~~لوى
ديگری داشته باشيم.
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مجلس چهاردهم
مح ~~مدع ~~لى ف ~~روغ ~~ى ،آخ ~~ري ~~ن نخس ~~توزي ~~ر دول ~~ت رض ~~اش ~~اه ،ع ~~لى رغ ~~م اس ~~تعفاى
رض~اش~اه از س~لطنت و ت~بعيد ب~ه ج~زي~ره م~وري~س ،از دس~ت زدن ب~ه ت~رک~یب مج~لس
س~~يزده~~م ك~~ه از ص~~در ت~~ا ذي~~ل ن~~وك~~ران رض~~اش~~اه ب~~ودن~~د و ب~~ه ج~~رأت م~~ى ت~~وان گ~~فت
ه ~~يچ ی ~~ك ن ~~ماي ~~ندۀ م ~~ردم ن ~~بودن ~~د ،خ ~~وددارى ك ~~رد و ب ~~ا اب ~~قای مج ~~لس ب ~~راى ارت ~~جاع
دره~م ري~ختۀ ح~اك~م ف~رص~تى خ~ري~د .ارت~جاع ح~اك~م ب~ه م~حض آن ك~ه اح~ساس ك~رد
ت~~وان ق~~بضه ك~~ردن مج~~دد مج~~لس را دارد در خ~~رداد س~~ال  ۱۳۲۲ف~~رم~~ان ان~~تخاب~~ات
مج~~لس چ~~هارده~~م را ص~~ادر ك~~رد ۸۰۰ .ك~~ان~~دي~~دا ب~~راى كس~~ب  ۱۳۶ك~~رس~~ى مج~~لس
در ح~~ال~~ى ب~~ه رق~~اب~~ت پ~~رداخ~~تند ك~~ه ك~~شور ،م~~ردم و اح~~زاب در ي~~ك ف~~ضای س~~ال~~م و
دم~كرات~يك ب~ه س~ر ن~مى ب~ردن~د .پ~س نخس~تني پ~يش ش~رط ان~تخاب~ات وج~ود ن~داش~ت و
انتخابات پيشاپيش باطل بود.
نمايش دمكراسى
در ك~شوره~اى ع~قب م~ان~ده ،ب~ه م~عناى ت~ام و ت~مام ف~ره~نگى ،س~ياس~ى و اق~تصادى،
ك~~ه ه~~مه چ~~يز درس~~طح ح~~رك~~ت م~~ى ك~~ند و ظ~~اه~~ر پ~~دي~~ده ه~~ا ب~~اع~~ث ف~~ري~~ب و گ~~مراه~~ى
ت~~ودۀ م~~ردم م~~ى ش~~ود ن~~ماي~~ش دم~~كراس~~ى را ب~~ه ع~~نوان ح~~قيقت دم~~كراس~~ى ج~~ا م~~ى
زن ~~ند و اع ~~الم م ~~ى ك ~~نند ك ~~ه م ~~گر ن ~~ه اي ~~ن اس ~~ت ك ~~ه رأى گ ~~يرى و ان ~~تخاب ~~ات ي ~~عنى
دم~~كراس~~ى ،پ~~س اي~~ن ان~~تخاب~~ات و اي~~ن ه~~م دم~~كراس~~ى .ام~~ا ه~~رگ~~ز ب~~ه اي~~ن پ~~رداخ~~ته
ن ~~می ش ~~ود ک ~~ه ان ~~تخاب ~~ات در چ ~~ه ش ~~راي ~~طى ص ~~ورت م ~~ى گ ~~يرد و آي ~~ا رأى م ~~ردم ي ~~ك
رأى آگاهانه ،اختيارى و مبتنى بر شعور و آزادى است یا عکس آن است.
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نيروهاى دخيل
در انتخابات مجلس چهاردهم نيروهاى ذيل دخيل بودند:
-۱شاه ،دربار ،فئودال ها ،كمپرادورها و روحانيون طراز اول؛
 -۲انگليس در تهران و در مناطق تحت اشغال در جنوب ايران؛
 -۳ش~وروى و س~فارت~خان~ه اش در ته~ران و كميس~ره~اى ن~ظام~ى اش در م~ناط~ق
تحت اشغال در شمال؛
 -۴احزاب ،اتحاديه هاى كارگرى و شخصيتهاى ملى.
ت~~نها ن~~يروه~~اي~~ى ك~~ه ح~~ق داش~~تند در ان~~تخاب~~ات دخ~~يل ب~~اش~~ند اح~~زاب ،ات~~حادي~~ه
ه ~~اى ك ~~ارگ ~~رى و ش ~~خصيتهاى م ~~لى ب ~~ودن ~~د .و دي ~~گر ع ~~وام ~~ل )ش ~~اه و ان ~~گليس و
ش~وروى( ب~اع~ث م~ى ش~دن~د ك~ه ق~اع~ده ب~ازى ب~ه ه~م ب~خورد و ان~تخاب~ات پ~يش از آن
ك~ ~~ه ن~ ~~شان~ ~~ده~ ~~ندۀ اراده و آراى م~ ~~ردم ب~ ~~اش~ ~~د ،ن~ ~~ماي~ ~~ان~ ~~گر ن~ ~~فوذ ش~ ~~اه و ان~ ~~گليس و
ش~وروى ب~ود .پ~س اي~ن دوم~ني ع~ام~ل ب~ود ك~ه ان~تخاب~ات را از مش~روع~يت ان~تخاب م~ى
انداخت و آن را باطل مى كرد.
در تبريز چه گذشت
در ت~بري~ز ،دوازده ن~فر ب~ر س~ر نُ~ه ك~رس~ى در رق~اب~ت ب~ودن~د .از اي~ن دوازده ن~فر ،س~ه
ن~~فر ك~~ان~~دي~~داى ح~~زب ت~~وده و ات~~حادي~~ه ه~~اى ك~~ارگ~~رى ب~~ودن~~د .ي~~كى از اي~~ن س~~ه ت~~ن،
پيشه ورى بود.
نيروهاى دخيل در انتخابات تبريز عبارت بودند از:
-۱سرلشکر مقدم ،استاندار آذربايجان؛
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 -۲فئودال ها و سران ايالت و عشاير؛
-۳شوروى؛
 -۴حزب توده و احزاب محلى؛
 -۵اتحاديه هاى كارگرى.
س ~~رل ~~شكر م ~~قدم در ص ~~دد ب ~~ود ت ~~ا از ص ~~ندوق ه ~~ا رأى ط ~~رف ~~داران درب ~~ار را ك ~~ه
ه~ ~~مان ع~ ~~وام~ ~~ل ف~ ~~ئودال ه~ ~~ا و ارت~ ~~جاع ح~ ~~اك~ ~~م ب~ ~~ود درب~ ~~ياورد .پ~ ~~س ه~ ~~يئت ن~ ~~ظارت
ان ~~تخاب ~~ات ك ~~ه ن ~~قش م ~~همى در ف ~~رم رأى گ ~~يرى و ش ~~مارش آرا داش ~~ت ت ~~عدادی از
ع~وام~ل خ~ود را ب~ر ص~ندوقه~ا گ~ذاش~ت .در گ~ام ب~عدى ت~صميم گ~رف~ت ص~ندوق ه~اى
رأى ح ~~تى االم ~~كان دور از دس ~~ترس م ~~ردم ب ~~اش ~~د و س ~~اع ~~ت پ ~~اي ~~ان رأى گ ~~يرى را
س~~اع~~ت ش~~ش ت~~عيني ك~~رد ك~~ه ه~~مزم~~ان ب~~ود ب~~ا ت~~عطيلى ك~~ارخ~~ان~~ه ه~~ا؛ ل~~ذا ك~~ارگ~~ران
ف ~~رص ~~ت ن ~~داش ~~تند در رأى گ ~~يرى ش ~~رك ~~ت ك ~~نند .م ~~ى م ~~ان ~~د ن ~~فوذ س ~~نتى و ارع ~~اب
ف ~~ئودال ه ~~ا ك ~~ه از مش ~~روط ~~ه ب ~~ه ب ~~عد ك ~~ار خ ~~ود را م ~~ى ك ~~رد .ك ~~نسول ش ~~وروى در
ت ~~بري ~~ز خ ~~یلی دي ~~ر م ~~توج ~~ه ك ~~لك س ~~رل ~~شكر م ~~قدم ش ~~د .پ ~~س ب ~~ه م ~~حض م ~~طلع ش ~~دن،
س~~رل~~شكر م~~قدم را از ك~~ار ب~~رك~~نار ك~~رد و ك~~ام~~يون ه~~اى ارت~~شى را در اخ~~تيار رأى
ده~~ندگ~~ان گ~~ذاش~~ت ت~~ا آن ه~~ا را از ك~~ارخ~~ان~~ه ه~~ا ب~~ه مح~~ل رأى گ~~يرى ب~~ياورد و ن~~فوذ
م~~عنوى خ~~ود را ب~~ه ك~~ار ب~~رد ت~~ا م~~ردم ب~~ه ك~~ان~~دي~~ده~~اي~~ى ك~~ه ب~~ه ن~~وع~~ى رواب~~ط ح~~سنه ب~~ا
شوروى داشتند رأى بدهند.
در اي~~ن ان~~تخاب~~ات ح~~اج خ~~وي~~ى ك~~ه از ت~~جار م~~ورد اح~~ترام ت~~بري~~ز ب~~ود بيش~~تري~~ن
رأى را آورد و پيشه ورى با  ۱۶۰۰۰رأى نفر دوم شد.
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نيروهاى دخيل در انتخاب پيشه ورى
در مج~~موع ،ك~~سان~~ى ك~~ه در م~~ورد ان~~تخاب پ~~يشه ورى اظ~~هارن~~ظر ك~~رده ان~~د ،چ~~هار
دیدگاه را مى توان بررسى كرد.
 -۱س ~~پهر ذب ~~يح در ك ~~تاب ت ~~اري ~~خ ج ~~نبش ك ~~مونيس ~~تى در اي ~~ران م ~~ى ن ~~ويس ~~د:
»ع~لى س~هيلى نخس~ت وزي~ر ب~راى ج~لب ن~ظر روس ه~ا ك~مك ك~رده ب~ود ت~ا پ~يشه ورى
از تبريز انتخاب شود«.
-۲س~يف پ~ورف~اط~مى ن~ماي~ندۀ ن~جف آب~اد در مج~لس چ~هارده~م در خ~اط~رات~ش از
ك~مك خ~ود ب~ه ان~تخاب پ~يشه ورى م~ى ن~ويس~د ...» :زن~دگ~ى س~اده ،ق~ياف~ه آش~نا ول~ى
ت~~ا ان~~دازه اى ع~~صبان~~ى ،ب~~يان~~ات دوس~~تان~~ه و ش~~رح ص~~دم~~ات~~ى ك~~ه ك~~شيده ب~~ود م~~را
مج~~ذوب او س~~اخ~~ت ...چ~~ند روز پ~~س از آن ك~~ه از ن~~جف آب~~اد ان~~تخاب ش~~دم پ~~يشه
ورى ب~~ه ن~~زد م~~ن آم~~د و خ~~واه~~ش ك~~رد ت~~ا اوالً او را ب~~ه س~~رت~~يپ س~~طوت~~ى رئ~~يس ك~~ل
ژان~~دارم~~رى م~~عرف~~ى ك~~نم ت~~ا ت~~وص~~يه اى ب~~راى ام~~نیه آذرب~~اي~~جان ب~~گيرد ،دوم ای~~ن ک~~ه
او راب ~~ه ش ~~اه ~~زاده رك ~~ن ال ~~دي ~~ن م ~~يرزاى اح ~~مدى ك ~~ه ب ~~رادرش ف ~~رم ~~ان ~~دار ت ~~بري ~~ز ب ~~ود
معرفى كنم من هر دو خواهش او را اجابت كردم و او روانۀ تبريز شد«.
 -۳اردش~ير آوان~سيان در خ~اط~رات~ش از ان~تخاب پ~يشه ورى چ~نني ي~اد م~ى ك~ند:
»روزى در ب~~حبوح~~ۀ ان~~تخاب~~ات ،پ~~يشه ورى ب~~ا ن~~ام~~ه اى از س~~ليمان م~~يرزا و دك~~تر
ي ~~زدى ش ~~اي ~~د ه ~~م اي ~~رج اس ~~كندرى پ ~~يش م ~~ن آم ~~د ...ب ~~دون م ~~قدم ~~ه چ ~~ينى ش ~~روع
ك~ردم» :ح~تما ب~راى ان~تخاب~ات آم~ده اي~د و م~ن ش~خصا ً از ش~ما پش~تيبان~ى خ~واه~م
ك ~~رد و اي ~~ن م ~~طلب را در دس ~~تور ك ~~ار ك ~~ميتۀ اي ~~ال ~~تى گ ~~ذارده و ب ~~ه ت ~~صوي ~~ب خ ~~واه ~~م
رساند«.
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-۴خ~ليل م~لكى در ك~تاب آرا و ع~قاي~دش م~ى ن~ويس~د» :ي~كى از اع~ضاى انج~من
ن~ظارت ان~تخاب~ات ت~بري~ز ب~ه ع~نوان اع~تراض ب~راى ن~وي~سنده اي~ن س~طور ح~كاي~ت م~ى
ك ~~رد ك ~~ه چ ~~گون ~~ه ك ~~نسول ش ~~وروى در انج ~~من ن ~~ظارت ح ~~اض ~~ر ش ~~ده و ب ~~راى گ ~~رف ~~نت
اعتبارنامۀ پيشه ورى پافشارى مى كرد«.
حق قانونی و حق تاريخى پيشه ورى
ق~بل از آن ك~ه ب~پردازي~م ب~ه اي~نكه آي~ا پ~يشه ورى از ن~ظر ح~قوق~ى و ت~اري~خى نس~بت
ب~~ه ن~~ماي~~ندگ~~ى م~~ردم ت~~بري~~ز ح~~قى داش~~ت ي~~ا ن~~ه ،ب~~ه گ~~زارش ك~~ميسيون دادگس~~ترى
مج~~لس در ك~~تاب س~~ياس~~ت م~~وازن~~ه م~~نفى در روزن~~ام~~ه داد  ۱۳۲۳/۳/۱۷ت~~وج~~ه م~~ى
كنيم:
 -۱م~~يكده ،ف~~رم~~ان~~دار شه~~رض~~ا ،در ك~~ميسيون دادگس~~ترى ،پ~~يش چ~~شم پ~~ان~~زده
وك ~~يل اق ~~رار ن ~~مود ك ~~ه ق ~~بل از ح ~~رك ~~ت ب ~~ه شه ~~رض ~~ا آق ~~اى س ~~هيلى م ~~را اح ~~ضار و ب ~~ه
ات~~فاق آق~~اى ش~~يروان~~ى خ~~دم~~ت اي~~شان رس~~يده ف~~رم~~ودن~~د چ~~ون از ق~~رار م~~علوم آق~~اى
ش~يروان~ى در مح~ل م~حبوب~يت دارن~د ول~ى ق~شقاي~ى ه~ا ب~ا اي~شان م~خال~فت م~ى ك~نند
ش~ما س~عى ك~نيد از ن~فوذ آن ه~ا ت~ا ح~دى ك~ه م~قدور اس~ت ج~لوگ~يرى و ج~دي~ت ك~نيد
اي~~شان وك~~يل ش~~ون~~د .م~~خصوص~~ا ف~~رم~~ودن~~د از ص~~ندوق ب~~اي~~د اس~~م ش~~يروان~~ى ب~~يرون
بيايد) ...روزنامه داد .(۱۳۲۳/۴/۱۱
-۲تلگراف فرماندار شهرضا به نخست وزير:
»ت~~شكيل انج~~من ب~~ه ت~~عوي~~ق اف~~تاد .ول~~ى ص~~ارم ال~~دول~~ه و ق~~شقاي~~ى ،ش~~يروان~~ى را
در اق ~~ليت گ ~~ذاش ~~ته ان ~~د و چ ~~ون ل ~~نجان از ح ~~يث س ~~ياس ~~ت مح ~~ل ت ~~حت ن ~~ظر ص ~~ارم
الدوله است اگر نتيجه خالف انتظارى پيشامد نمايد فدوى را مقصر ندانيد.
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-۳تلگراف نخست وزير به فرماندار شهرضا :شما منتظر خدمت مى شويد.
 -۴ت ~~لگراف رم ~~ز نخس ~~ت وزي ~~ر ب ~~ه ف ~~رم ~~ان ~~دار م ~~اك ~~و :ف ~~رم ~~ان ~~دار م ~~اك ~~و ،رون ~~وش ~~ت
شه ~~رب ~~ان ~~ى وك ~~يل دوم م ~~اك ~~و ت ~~يمورى اس ~~ت؛ شه ~~رب ~~ان ~~ى در ان ~~تخاب او تش ~~ري ~~ك
مساعى كنيد.
حق قانونی
ان~~تخاب~~ات~~ى ك~~ه اص~~ل و ف~~رع آن ب~~ا دس~~تور نخس~~ت وزي~~ر ب~~ه ف~~رم~~ان~~دار و شه~~رب~~ان~~ى
رق~م م~ى خ~ورد بيش~تر ب~ه م~ضحكه ان~تخاب~ات~ى ش~بيه اس~ت ت~ا ان~تخاب~ات .ان~تخاب~ات
در ي~~ك سيس~~تم دم~~كرات~~یک ،ي~~ك ان~~قالب م~~سامل~~ت آم~~يز اس~~ت .ي~~عنى م~~ردم ج~~مع م~~ى
ش~ون~د و ب~ا ش~ليك رأى ه~اى خ~ود ح~كوم~ت را ب~ه زي~ر م~ى ك~شند ،ام~ا در ن~ظام ه~اى
اس~تبدادى اي~ن پ~روس~ۀ دم~كرات~يك ب~ه ي~ك م~ضحكه ت~بدي~ل م~ى ش~ود .ام~ا اگ~ر ب~پذي~ري~م
ن~~ماي~~ندۀ مج~~لس ب~~اي~~د ن~~ماي~~ندۀ واق~~عى م~~ردم ب~~اش~~د و در واق~~ع خ~~واس~~ت ه~~ا و آرم~~ان
ه~اى م~ردم را ن~ماي~ندگ~ى ك~ند ،ب~بينيم در ب~ني آن دوازده ن~فر ك~دام ي~ك م~ى ت~وانس~تند
در ي~~ك ان~~تخاب~~ات آزاد ب~~ا پ~~يشه ورى رق~~اب~~ت ك~~نند .پ~~يشه ورى ه~~مان~~طور ك~~ه خ~~ود،
در روزن~ام~ۀ آژي~ر م~ى ن~ويس~د» :در اث~ر ف~شار اغ~لب رف~قای ن~زدي~ك خ~ود ،اي~ن وظ~يفۀ
م ~~لى را ك ~~ه ح ~~زب ت ~~وده ص ~~الح دي ~~ده اس ~~ت اف ~~تخار آن ~~را ب ~~ه م ~~ن ب ~~ده ~~د ،ب ~~ه عه ~~ده
گرفتهام«.
پ~س او ك~ان~دي~داى ح~زب ت~وده و ش~وراى متح~دۀ ك~ارگ~رى ب~ود .ف~رام~وش ن~كنيم ك~ه
ك~~ميتۀ اي~~ال~~تى ح~~زب ت~~وده در آس~~تان~~ۀ ادغ~~ام ب~~ا ف~~رق~~ۀ دم~~كرات چ~~يزى ح~~دود ۶۰۰۰۰
عضو دارد.
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از س ~~وى دي ~~گر ،پ ~~يشه ورى از س ~~ال ~~يان گ ~~ذش ~~ته در م ~~يان ك ~~ارگ ~~ره ~~اى اي ~~ران ~~ى
م~قيم ب~اك~و از ره~بران درج~ۀ اول ح~زب ع~دال~ت و ح~زب ك~مونيس~ت ب~وده اس~ت .ع~الوه
ب~راي~ن ،م~دت ك~وت~اه~ى در ت~بري~ز م~سئول ك~ميتۀ اي~ال~تى ح~زب ت~وده و م~سئول روزن~ام~ه
آذرب~~اي~~جان ب~~ود و س~~ال~~يان دراز ك~~ار و پ~~يكار و زن~~دان ،پش~~توان~~ۀ ان~~تخاب~~ات~~ى او در
م ~~يان م ~~ردم ت ~~بري ~~ز ب ~~ود .ت ~~مام ~~ى اي ~~ن ه ~~ا ك ~~اف ~~ى ب ~~ود او ب ~~دون ك ~~مك ش ~~وروى در ي ~~ك
ان~~تخاب~~ات واق~~عا آزاد پ~~يروز ب~~شود .اگ~~ر ش~~وروى اع~~مال ن~~فوذى در ان~~تخاب~~ات ك~~رد
)ك~~ه ك~~رد( در م~~قاب~~ل ج~~ناح م~~قاب~~ل م~~ى ت~~وان ب~~ه اغ~~ماض از آن ص~~رف~~نظر ك~~رد .ام~~ا
دش ~~منان و م ~~نتقدي ~~ن پ ~~يشه ورى ك ~~ه پ ~~يشاپ ~~يش درص ~~دد م ~~حكوم ك ~~ردن او هس ~~تند
تمامى اين حقايق را ناديده مى گيرند .چرا؟
ح ~~تى م ~~تفكرى چ ~~ون خ ~~ليل م ~~لكى در اي ~~ن ورط ~~ۀ ه ~~ول ~~ناك ك ~~ينۀ ك ~~ور م ~~ى ل ~~غزد و
مى گويد» :رد اعتبارنامۀ پيشه ورى به حق بود«.
ام~ا ن~مى گ~وي~د اي~ن ح~ق را چ~ه ك~سى ت~عيني م~ى ك~ند .م~ردم ،ي~ا ن~وك~ران ان~گليس،
يا فئودال ها و كمپرادورها كه پوست از گردۀ مردم آن سامان كنده بودند.
حق تاريخى پيشه ورى
ت ~~مام ~~ى آن ~~ان ~~ى ك ~~ه در دورۀ مج ~~لس چ ~~هارده ~~م در رد اع ~~تبارن ~~ام ~~ۀ پ ~~يشه ورى ب ~~حث
ك~~رده ان~~د از آن ج~~اي~~ى ك~~ه از ف~~ضای س~~نگني ع~~ليه پ~~يشه ورى آگ~~اه ب~~ودن~~د ،ب~~ه ح~~ق
تاريخى پيشه ورى نزديك نشدند .اما ببينیم حق تاريخى چيست؟
پ~~يشه ورى در س~~ال  ۱۲۷۴ش~~مسى ب~~ه دن~~يا آم~~د .در  ۱۰-۱۲س~~ال~~گى ب~~ه ب~~اك~~و
م ~ ~ ~~هاج ~ ~ ~~رت ك ~ ~ ~~رد .در آن ~ ~ ~~جا م ~ ~ ~~علم ش ~ ~ ~~د .و از س ~ ~ ~~ال ۱۲۹۶در روزن ~ ~ ~~ام ~ ~ ~~ه »آچ ~ ~ ~~يق
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س~~وز« )س~~خن ف~~اش( ب~~راى به~~روزى م~~ردم خ~~ود ن~~وش~~ت ،ح~~رف زد و س~~ازم~~ان~~ده~~ى
كرد و به زندان رفت.
ن~گاه ك~نيم ب~ه ت~مام~ى ن~ماي~ندگ~ان مج~لس چ~هارده~م و خ~س و خ~اش~اک ه~اي آن
م~~ثل س~~يدض~~يا ع~~ام~~ل ارت~~جاع و ان~~گليس را ك~~نار ب~~گذاري~~م .از رأس آن~~ها ك~~ه دك~~تر
م~صدق ب~اش~د ب~گيري~م و ب~رس~يم ب~ه هش~ت ن~ماي~ندۀ ح~زب ت~وده و ه~مني ط~ور ب~ياي~يم ت~ا
ن~فر ص~دوس~ی و پنج~م آن ،ب~ه راس~تى و ب~دون ح~ب و ب~غض ك~دام ي~ك پ~يش و ب~يش
از پ ~~يشه ورى ب ~~راى به ~~روزى م ~~ردم خ ~~ود ت ~~الش ك ~~رد .و رن ~~ج س ~~ختى را ب ~~ه ج ~~ان
خريده بود.
مشكل همۀ ما
م~شكل ت~مام~ى م~ا در اي~ن اس~ت ك~ه ح~قاي~ق را ب~ا دوس~ت داش~نت ي~ا ن~داش~نت آدم ه~ا
م~يس~نجیم وق~تی از پ~يشه ورى ب~دم~ان م~ى آي~د ،او را تج~زي~ه ط~لب م~ى ن~ام~يم ،آن
گ ~~اه ه ~~ر ح ~~قيقتى را نس ~~بت ب ~~ه او ان ~~كار م ~~ى ك ~~نيم و اگ ~~ر ظ ~~لمى ب ~~ر او رف ~~ته اس ~~ت
چ~شم م~ى پ~وش~يم .اي~ن آف~ت مخ ّ~رب ح~تى ي~قۀ ك~سى م~ثل خ~ليل م~لكى را ه~م گ~رف~ته
است.
فراكسيون هاى مجلس چهاردهم
ب ~~ا ن ~~گاه ~~ى ب ~~ه ت ~~رك ~~يب ف ~~راك ~~سيون ه ~~اى مج ~~لس م ~~ى ت ~~وان ف ~~هميد ك ~~ه دش ~~منان و
ردكنندگان پيشه ورى از چه سنخ و دسته اى بوده اند:
 -۱ات ~~حاد م ~~لى س ~~لطنت ط ~~لبان ،س ~~ى ن ~~فر ،ك ~~ه س ~~يزده ن ~~فر آن ه ~~ا ن ~~ماي ~~ندگ ~~ان
مجلس هاى رضاخانى بودند؛
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 -۲ف ~~راك ~~سيون م ~~يهن پ ~~رس ~~تان ،ك ~~ه ج ~~ملگی م ~~حاف ~~ظه ك ~ ِ
~اران ط ~~رف ~~دار ان ~~گليس
بودند .تعداد آنان بيست و شش نفر و برجسته ترين آن سيدضيا معروف بود؛
-۳ف~~راك~~سيون دم~~كرات ،ك~~ه خ~~ان ه~~اى ب~~ختيارى و متح~~د ف~~راك~~سيون س~~يدض~~يا
بودند يازده نفر؛
 -۴فراكسيون ليبرال ،بيست نماينده؛
 -۵فراكسيون مستقل ،پانزده نماينده؛
-۶فراكسيون منفردها ،شانزده نفر؛
-۷فراكسيون حزب توده هشت نماينده.
س ~~ه ف ~~راك ~~سيون اول ،ي ~~عنى ش ~~صت و ه ~~فت ن ~~مای ~~نده از ع ~~ناص ~~ر م ~~رت ~~جع ،و
ف~ئودال ه~ا و ن~وك~ران ان~گليس ب~ودن~د ك~ه گ~روه اك~ثري~ت مج~لس را ت~شكيل م~ى دادن~د
و ليدر آن ها سيدضيا بود.
اي~~نان در روز رأى گ~~يرى پ~~نجاه رأى در رد پ~~يشه ورى ب~~ه ص~~ندوق ري~~ختند در
ح ~~ال ~~ى ك ~~ه چه ~~ل و ه ~~فت رأى ب ~~ه ن ~~فع او ري ~~خته ش ~~د .ي ~~عنى ب ~~ا اخ ~~تالف س ~~ه رأى،
مابقى رأى ممتنع دادند.
چرا پيشه ورى؟
س~ؤال~ى ك~ه اك~ثر پ~ژوه~شگران زن~دگ~ى پ~يشه ورى ب~ه آن ن~پرداخ~ته ان~د اي~ن اس~ت ك~ه
چ ~~را اي ~~ن ه ~~مه روى پ ~~يشه ورى ح ~~ساس ~~يت ن ~~شان داده م ~~ى ش ~~ود و ب ~~ه ط ~~ور ك ~~لی
ح~ضور پ~يشه ورى در مج~لس ك~ه اك~ثري~ت آن ب~ا ع~وام~ل ارت~جاع و ان~گليس ب~ود چ~ه
ت ~~أث ~~يرى در رون ~~د ك ~~لى ق ~~ضاي ~~ا داش ~~ت و آي ~~ا در مج ~~لس ،ج ~~ز پ ~~يشه ورى ك ~~سان
ديگری ِ
جزء طرفداران شوروى نبودند؟ كه بودند.
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عاملني توطئه
ع~~ام~~لني ت~~وط~~ئه ،دش~~تى و ج~~مال ام~~ام~~ى و دك~~تر ط~~اه~~رى ،ام~~ير ن~~صرت اس~~كندرى،
ث~~قه االس~~الم ،س~~رت~~يپ زاده ،ام~~ير ت~~يمور ك~~الل~~ى و ع~~لى اق~~بال~~ى ب~~ودن~~د ك~~ه ق~~رار ب~~ود
شريعت زاده نمايندۀ بابل عامل اجرايى آن باشد.
يك تصفيه حساب تاريخى
پ~يشه ورى دو ب~ار ب~ا س~يدض~يا ب~رخ~ورد رودر رو دارد .نخس~تني ب~رخ~ورد در ت~اري~خ
 ،۱۲۹۸در روزن~~ام~~ۀ ح~~ري~~ت ارگ~~ان ح~~زب ع~~دال~~ت روی م~~ی ده~~د .در آن زم~~ان ح~~زب
م~~ساوات در آذرب~~اي~~جان ش~~وروى ب~~ه ق~~درت رس~~يده و ب~~اك~~و را پ~~اي~~تخت خ~~ود اع~~الم
ك~رده ب~ود .اي~ران ،ه~يئتى ب~ه ره~برى س~يدض~يا ب~راى ع~قد ق~رار داد ت~جارى س~ياس~ى
ب ~~ا دول ~~ت م ~~ساوات ~~ى ه ~~ا ف ~~رس ~~تاد .در آن زم ~~ان پ ~~يشه ورى ب ~~ه م ~~ناس ~~بت ورود اي ~~ن
ه ~~يئت ب ~~ه ب ~~اك ~~و چ ~~نني ن ~~وش ~~ت» :روزن ~~ام ~~ه ه ~~اى مح ~~ل ،خ ~~ب ِر آم ~~دن ه ~~يئتى ت ~~حت
س~رپ~رس~تى س~يدض~يا از ط~رف دول~ت اي~ران ب~ه پ~اي~تخت آذرب~اي~جان را م~ى ده~ند...
آن~~چه ك~~ه م~~ا ان~~قالب~~يون اي~~ران~~ى را ب~~ر اق~~دام~~ات اي~~ن ه~~يئت ب~~دب~~ني م~~ى س~~ازد وج~~ود
آق ~~اى س ~~يدض ~~ياال ~~دي ~~ن در رأس آن اس ~~ت .م ~~ا م ~~ى دان ~~يم ك ~~ه اي ~~ن ج ~~ناب ،خ ~~ادم
ان~ ~~گليس ب~ ~~وده و ب~ ~~ه خ~ ~~اط~ ~~ر اس~ ~~تقرار ن~ ~~فوذ ح~ ~~اك~ ~~ميت ان~ ~~گليس در اي~ ~~ران از ه~ ~~يچ
كوششى دريغ نورزيده است«...
ب~رخ~ورد دوم در ته~ران و در روزن~ام~ۀ »ح~قيقت« ،ارگ~ان ات~حادي~ه ه~اى ك~ارگ~رى
روی م~یده~د .پ~يشه ورى خ~طاب ب~ه س~يدض~يا ب~ه ع~نوان ك~ارگ~ردان اج~نبى ك~ودت~اى
ان ~~گليسى  ۱۲۹۹چ ~~نني م ~~ى ن ~~ويس ~~د ...» :ي ~~اد دارى ك ~~ه م ~~ا را دع ~~وت ك ~~ردى ك ~~ه
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ب~~ياي~~يم ب~~ا ه~~م ك~~ار ك~~نيم و خ~~يلى از وث~~وق ال~~دول~~ه ت~~عري~~ف م~~ى ك~~ردى؟ ي~~ادت رف~~ته ک~~ه
م~قاالت ج~ري~رۀ ح~ري~ت ب~ا ت~و در م~وض~وع ق~رارداد ض~دي~ت م~ى ن~مود؟ ي~اد دارى ك~ه
ايرانيان كارگر ،تو را خائن وطن خوانده ،از ميان خودشان بيرونت كردند«.
پ~س ب~راى س~يدض~يا ك~ه ل~يدر اك~ثري~ت ب~ود مج~لس چ~هارده~م ف~رص~تى خ~وب ب~راى
يك تصفيه حساب تاريخى بود.
ام~~ا ب~~راى دي~~گر م~~رت~~جعني ج~~ز اي~~ن ت~~صفيه ح~~ساب ،ف~~اك~~توره~~اى دي~~گرى م~~طرح
ب~~و .،و آن ،گ~~ذش~~تۀ پ~~يشه ورى ب~~ود .ب~~راى ت~~مام~~ى آن ه~~ا مس~~لم ب~~ود ك~~ه پ~~يشه ورى
دش ~~من س ~~رس ~~خت ت ~~مام ~~ى آن ه ~~اس ~~ت .زن ~~دگ ~~ى گ ~~ذش ~~تۀ او ،و ب ~~ه راس ~~تى ،ت ~~مام ~~ى
گذشتۀ او ،صرف مبارزه با همۀ اينان شده بود.
قاعدۀ بازى
ي ~~كى از م ~~حسنات دم ~~كراس ~~ى رع ~~اي ~~ت ق ~~ان ~~ون ب ~~ازى اس ~~ت .در ف ~~ضای دم ~~کرات ~~یک
ه ~~مۀ ب ~~ازی ~~گران س ~~عى م ~~ى ك ~~نند ب ~~راى آن ك ~~ه ب ~~ازى ب ~~ه ه ~~م ن ~~خورد ق ~~اع ~~ده ب ~~ازى را
رع~~اي~~ت ك~~نند .ف~~ای~~دۀ رع~~اي~~ت ق~~وان~~ني در آن اس~~ت ك~~ه ه~~مگی خ~~ود را م~~لزم م~~ى ب~~ينند
ب~ ~~ه ح~ ~~رب~ ~~ه ه~ ~~اى م~ ~~اوراى دم~ ~~كراس~ ~~ى م~ ~~توس~ ~~ل ن~ ~~شون~ ~~د .پ~ ~~س ت~ ~~مام~ ~~ى ج~ ~~نگ ه~ ~~ا و
كشمكش ها در چارچوب يك گفتمان سياسى حل و فصل مى شود.
اگ~ر اك~ثري~ت مج~لس اي~ن ق~اع~ده را رع~اي~ت م~ى ك~رد و در ان~تخاب~ات~ى ك~ه از اص~ل
و اس~~اس آن ن~~كته گ~~يرى ه~~اى ب~~سيارى م~~ى ت~~وان ي~~اف~~ت و ب~~ه راس~~تى ج~~ز اق~~ليتى،
ب~قيه ،ن~ماي~ندگ~ان واق~عى م~ردم ن~بودن~د دخ~ال~ت مح~دود ش~وروى در ان~تخاب~ات ت~بري~ز
ه~~م چ~~ون دخ~~ال~~ت ان~~گليس ،ش~~اه ،درب~~ار ،نخس~~ت وزي~~ر ،ف~~رم~~ان~~داران ،اس~~تان~~داران،
ف~~ئودال ه~~ا و ژن~~رال ه~~اى ارت~~ش در ن~~ظر گ~~رف~~ته ن~~مى ش~~د .نخس~~ت آن ك~~ه اك~~ثري~~ت
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مج~لس ب~ا م~رت~جعني ب~ود؛ دوم آن~كه مج~لس مح~ل ق~ان~ون~گذارى ب~ود ن~ه ان~قالب و پ~يشه
ورى ق~رار ن~بود در آن~جا ان~قالب ك~ند؛ س~وم آن ك~ه ف~راك~سيون ح~زب ت~وده ب~ا هش~ت
عضو ،چه تأثيرى در روند كلى مجلس داشت كه پيشه ورى داشته باشد.
ام~ا اك~ثري~ت م~رت~جع مج~لس ،ه~م چ~ون ت~مام~ى دوران ه~ا ،ق~اع~ده ب~ازى را رع~اي~ت
ن ~~كرد و پ ~~يشه ورى را از ي ~~ك ن ~~ماي ~~ندۀ مج ~~لس ،ب ~~ه س ~~وى نخس ~~ت وزي ~~رى ح ~~كوم ~~ت
خودمختار آذربايجان سوق داد.
اي ~~ن ب ~~خش را ب ~~ا ن ~~ظر پ ~~يشه ورى نس ~~بت ب ~~ه ن ~~ماي ~~ندگ ~~ان مج ~~لس ب ~~ه پ ~~اي ~~ان م ~~ى
بريم:
»م ~~ن ط ~~ورى ك ~~ه م ~~كرر ن ~~وش ~~ته ام ه ~~رگ ~~ز خ ~~ودم داوط ~~لب م ~~قام ~~ى نش ~~ده ام و
تمامى مقامات اجتماعى در نزد ما مقصد نيست واسطه است...
ــ م ~~ن در خ ~~ود آن ق ~~در ص ~~ميمت و اي ~~مان س ~~راغ دارم ك ~~ه ب ~~توان ~~م شه ~~رت ب ~~لند
آذربايجان را لكه دار نكنم:
ــ دي~گران مج~لس و ن~ماي~ندگ~ى را ج~ور دي~گرى م~ى دان~ند .در ن~ظر م~ا آن~جا ي~ك
ف ~~رون ~~ت )ج ~~بهه( دي ~~گرى ب ~~يش نيس ~~ت .در آن ~~جا ه ~~م ،م ~~بارزه و ن ~~برد و ج ~~ان ~~بازى در
ان~~تظار م~~اس~~ت .اگ~~ر م~~ا ب~~خواه~~يم آن~~جا خ~~ود را ب~~رس~~ان~~يم م~~ان~~ند ي~~ك س~~رب~~از ك~~ه ي~~ك
س~~نگر ت~~ازۀ دي~~گر را اش~~غال ك~~رده ب~~اش~~د اف~~تخار خ~~واه~~يم ك~~رد ول~~ى آن س~~نگر م~~ال
م~ا نيس~ت .ب~راى خ~ودم~ان آن را ن~مى خ~واه~يم ب~گيری~م .آن م~ال ج~معيت اس~ت م~ال
ملت است.1

) .1روزنامه آژير شماره  ۱۵-۹۱مرداد(۱۳۲۲
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اخراج پيشه ورى از كنگرۀ اول حزب توده
اردش~ير آوان~سيان ك~ه ب~ه گ~فتۀ ق~ري~ب ب~ه ات~فاق ره~بران ح~زب ت~وده ع~ام~ل م~ؤث~رى در
اخ~ ~ ~~راج پ~ ~ ~~يشه ورى از ك~ ~ ~~نگرۀ اول ح~ ~ ~~زب و ب~ ~ ~~ه ت~ ~ ~~بع آن از ح~ ~ ~~زب ت~ ~ ~~وده ب~ ~ ~~ود در
خاطراتش چنني مى نويسد:
»م~~وق~~عى ك~~ه رض~~اش~~اه درگ~~ذش~~ت ،پ~~یشه ورى ،در روزن~~ام~~ه خ~~ود »آژي~~ر« م~~قال~~ه
اى ن~وش~ت ك~ه رض~اش~اه را ن~اب~غه ن~ام ن~هاد .اي~ن ت~ملقى ب~ود ب~ه مح~مدرض~ا ش~اه ت~ا
ش~~اه ن~~يز از او خ~~وش~~ش آم~~ده ب~~ا او م~~خال~~ف ن~~باش~~د ت~~ا ب~~ه اي~~ن ت~~رت~~يب ك~~ار ت~~صوي~~ب
اعتبارنامۀ او عملى شود.
س ~~ه چ ~~هار روز ق ~~بل از ك ~~نگره ب ~~ود و ه ~~مۀ ن ~~ماي ~~ندگ ~~ان ه ~~نوز وارد ته ~~ران نش ~~ده
ب ~~ودن ~~د ...ب ~~عد از ظه ~~ر ه ~~مان روز ك ~~ه س ~~ر م ~~قال ~~ه را ن ~~وش ~~ت در ه ~~مان ح ~~ياط ج ~~مع
ب~ودي~م .در اي~ن ج~لسه ه~مه ب~ه پ~يشه ورى اع~تراض ك~رده ،گ~فتند م~ا چ~نني آدم~ى را
ب ~~ه ك ~~نگره راه ن ~~خواه ~~يم داد .ه ~~مه ب ~~ا ع ~~صبان ~~يت و س ~~روص ~~دا ن ~~ماي ~~ندگ ~~ى او را در
ك~~نگره رد ك~~ردن~~د ...و م~~ى گ~~فتند ك~~ه اي~~ن چ~~ه ن~~وع ان~~قالب~~ىای اس~~ت ك~~ه »رض~~اش~~اه
را ن~اب~غه م~ى خ~وان~د« ...ب~عد پ~يشه ورى ب~ه ك~نگره ن~يام~د .ب~راى اي~نكه اگ~ر م~ى آم~د
رسوايى او بيشتر مى شد«.1
داستان مقاله چه بود
قبل از آن كه مقالۀ پيشه ورى به تمامى بياوریم ذكر چند نكته ضرورى است:

 .1اردشیر آوانسیان ،خاطرا ،صفحه ۱۷۸
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 -۱م ~~قال ~~ه در ت ~~اري ~~خ دوازده ~~م م ~~رداد  ۱۳۲۳ن ~~وش ~~ته ش ~~ده اس ~~ت .در ح ~~ال ~~ى ك ~~ه
اع ~~تبارن ~~ام ~~ۀ پ ~~يشه ورى در بيس ~~ت و دوم ت ~~ير ه ~~مان س ~~ال ب ~~ررس ~~ى و رد ش ~~د .ب ~~ه
ع~بارت دي~گر ،م~قال~ۀ پ~يشه ورى ۲۲روز ب~عد از رد اع~تبار ن~وش~ته ش~ده اس~ت و اي~ن
اس~تدالل اردش~ير ،ح~رف ب~ى رب~طى اس~ت .و ع~جيب اس~ت ك~ه اردش~ير ب~عد از اي~ن
همه سال به اين نكته دقت نكرده است .رضاشاه در پنجم مرداد درگذشت.
 -۲در م ~~قال ~~ۀ پ ~~يشه ورى آن ~~چه ك ~~ه درب ~~ارۀ رض ~~اش ~~اه آم ~~ده اس ~~ت چ ~~نین اس ~~ت:
»اي ~~ن م ~ ِ
~رد م ~~خوف ف ~~وق ال ~~عاده م ~~رم ~~وز«؛ ن ~~ه ن ~~اب ~~غه .ك ~~ري ~~م ك ~~شاورز از ه ~~مكاران
پ~يشه ورى در روزن~ام~ه آژي~ر ت~وض~يح م~ى ده~د ك~ه در ح~روف چ~ينى ب~ني ف~وق ال~عاده
و م~رم~وز ،ح~رف واو اض~اف~ه ش~د ،ك~ه گ~وي~ا اي~ن ك~ار ب~ه دس~تور ع~بدالحس~ني ن~وش~ني
ت~~وس~~ط ح~~روف چ~~ني ت~~وده اى ص~~ورت گ~~رف~~ت .و ش~~خص ف~~وق ال~~عاده و م~~رم~~وز ،در
روزن~~ام~~ۀ ح~~زب ت~~وده ت~~بدي~~ل ش~~د ب~~ه »ف~~وق ال~~عاده« و ف~~وق ال~~عاده ن~~یز ن~~اب~~غه ت~~فسیر
ش~د .طُرف~ه آن ك~ه اي~ن م~سئله در ش~مارۀ ب~عد روزن~ام~ه آژي~ر ت~صحيح ش~د؛ ام~ا م~ورد
توجه قرار نگرفت.
 -۳ن~ ~ ~~كتۀ آخ~ ~ ~~ر آن~ ~ ~~كه در آن روزگ~ ~ ~~ار و ن~ ~ ~~ه در روزگ~ ~ ~~ار ب~ ~ ~~عدى ح~ ~ ~~تى اردش~ ~ ~~ير
آوان~~سيان ب~~ه خ~~ود زح~~مت ن~~داد ت~~مام~~ى م~~قال~~ه را ب~~خوان~~د ت~~ا روش~~ن ش~~ود ك~~ه م~~نظور
پ ~~يشه ورى چ ~~ه ب ~~وده اس ~~ت .ام ~~ا ق ~~بل از آن ك ~~ه ب ~~ه ش ~~رح م ~~اوق ~~ع ب ~~پردازي ~~م ،م ~~قال ~~ه
پيشه ورى را بازخوانى مى كنیم.
»ما و شاه سابق«
آرى س~اب~قه دارد ،اي~ن س~اب~قه از نخس~تني ق~دم م~رت~جعان~ۀ ش~اه س~اب~ق آغ~از گ~ردي~ده
اس ~~ت .م ~~ا از آن دق ~~يقه اى ك ~~ه ت ~~ماي ~~الت دي ~~كتات ~~ورى او را اح ~~ساس ك ~~ردي ~~م ،ط ~~بق
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وظ ~~يفه اج ~~تماع ~~ى خ ~~ود ب ~~ا ق ~~لم ،ب ~~ا زب ~~ان ،ب ~~ا ان ~~تشا ِر رس ~~االت ،ب ~~ا ت ~~شكيل ح ~~زب و
ات ~~حادي ~~ه و س ~~ازم ~~ان ه ~~ا و ب ~~ا ت ~~مام وس ~~اي ~~لى ك ~~ه م ~~مكن ب ~~ود در م ~~بارزه م ~~فيد واق ~~ع
ش~~ود ،ع~~لنا ً ب~~ر ع~~ليه او ق~~يام ن~~مودي~~م .اي~~ن س~~اب~~قه م~~متدى اس~~ت ك~~ه ح~~تى روزه~~اي~~ى
ك ~~ه ه ~~نوز پ ~~رده از روى ك ~~اره ~~اى خ ~~طرن ~~اك ~~ش ن ~~يفتاده ،ج ~~نبۀ ارت ~~جاع ~~ى ش ~~دي ~~دش
ك~ام~الً ظ~اه~ر نش~ده ب~ود ،م~ا روى تج~رب~يات اج~تماع~ى ط~والن~ى خ~ود اح~ساس ك~رده
ِ
ب~~ودي~~م ك~~ه اي~~ن م~ ِ
~خوف ف~~وق ال~~عاده م~~رم~~وز چ~~ه راه~~ى را پ~~يش گ~~رف~~ته و ك~~شور
~رد م~
]را[ در اث~ر ج~اه ط~لبى و خ~ودخ~واه~ى و ح~رص و آز خ~ود ب~ه ك~جا م~ى ك~شان~د اي~ن
ه ~~م س ~~اب ~~قه اس ~~ت .آن روز ب ~~سيارى از آزادي ~~خواه ~~ان م ~~برز از روى ع ~~دم اط ~~الع،
گ~~ول ظ~~اه~~ر را خ~~ورده ،ب~~ا ه~~مكارى ب~~ا او م~~قدم~~ات س~~لطنت ش~~وم او را ف~~راه~~م م~~ى
آوردند ،اين سابقه هم قابل انكار نيست.
آن روز وض~عيت م~ا دش~وار و س~خت ب~ود ول~ى در اث~ر اح~ساس~ات خ~ود ي~گان~گى
اف~~راد ب~~رجس~~تۀ ط~~بقۀ زح~~متكش اي~~ران ح~~مالت م~~ا روز ب~~ه روز ش~~دي~~دت~~ر ،خ~~ردك~~ننده
تر و محكم تر مى شد.
ه~ ~~نوز آزادي~ ~~خواه~ ~~ان آن روز ف~ ~~رام~ ~~وش ن~ ~~كرده ان~ ~~د در ج~ ~~واب ب~ ~~يان~ ~~يۀ ش~ ~~دي~ ~~د و
م~عروف او »مس~بب ك~ودت~ا م~نم ق~لم ه~اي~ى ك~ه ب~ر ض~د آن چ~يز م~ى ن~وي~سند خ~واه~م
شكس~ت« ن~وش~تيم» :ت~و ك~ه هس~تى و ب~ا چ~ه ح~قى م~ى خ~واه~ى ق~لم ه~ا را شكس~ته
و زب ~~ان ه ~~ا را ب ~~بندى« اي ~~ن ع ~~بارت را م ~~ا بيس ~~ت و دو س ~~ال پ ~~يش ن ~~وش ~~تيم ،اي ~~ن
س~~اب~~قۀ او ش~~دي~~دت~~ري~~ن دوره ع~~مليات مس~~تبدان~~ه او ب~~اق~~ى م~~ان~~ده اس~~ت .ب~~عد از اي~~ن،
م~~بارزه م~~ا آن~~ى م~~نقطع نش~~ده اي~~ن ن~~برد پ~~راف~~تخار نُ~~ه س~~ال ادام~~ه داش~~ت ،در ت~~مام
س~~نگره~~اي~~ى ك~~ه او ي~~كى ب~~عد از دي~~گرى ب~~ا قه~~ر و غ~~لبه اش~~غال م~~ى ن~~مود ،س~~ينۀ م~~ا
س~~پر ب~~ود .ال~~بته آن روز در اث~~ر ف~~شار ارت~~جاع ع~~ده م~~ان ن~~مى ت~~وانس~~ت خ~~يلى زي~~اد
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ب~اش~د و م~ان~ند ام~روز ك~ارى اج~تماع~ى آزاد ن~بود ك~ه ه~ر ج~اه ط~لب و م~اج~راج~وي~ى
ب~توان~د در م~يدان م~بارزۀ س~ياس~ى چ~وگ~ان ب~ازى ك~ند .ب~ا اخ~الق ج~نون آم~يز خ~ود،
ح ~~زب ب ~~زرگ ~~ى را ب ~~ه پ ~~رت ~~گاه ب ~~كشان ~~د و ه ~~رچ ~~ه ب ~~خواه ~~د در ح ~~ق دوس ~~ت و ب ~~يگان ~~ه،
ص~ال~ح و ط~ال~ع ب~ه زب~ان و ق~لم ب~ياورد ،رادم~ردان آن روز اي~ن ق~در دي~وان~ه ن~بودن~د ك~ه
م~~ناق~~شه و اخ~~تالف~~ات س~~اده خ~~ودم~~ان~~ى را در ص~~فحات ج~~راي~~د م~~نعكس ك~~نند ،اي~~ن
در ت~~اري~~خ م~~بارزه آزادي~~خواه~~ان ب~~ى س~~اب~~قه اس~~ت .م~~بارزي~~ن آن روز ب~~ا ج~~ان و س~~ر
خ~~ود ب~~ازى م~~ى ك~~ردن~~د .اي~~ن خ~~ودس~~تاي~~ى نيس~~ت ،ن~~وش~~ته ه~~اى م~~ا را ه~~نوز ح~~وادث
ك ~~ام~ ~الً از ب ~~ني ن ~~برده ،آث ~~ار ت ~~شكيالت م ~~ا را ه ~~م ك ~~س ق ~~ادر نيس ~~ت ان ~~كار ب ~~كند و
اش~~خاص~~ى ك~~ه خ~~ود را وارث آن م~~بارزي~~ن غ~~يور ن~~مى دان~~ند و ت~~صور م~~ى ك~~نند ك~~ه
آزاديخواهى از شخص آن شروع شده است ،بدا به حال آن ها.
ط~ورى ك~ه گ~فتيم اي~ن م~بارزه ش~دي~د و ط~اق~ت ف~رس~ا نُ~ه س~ال ط~ول ك~شيد رژي~مى
ك ~~ه رض ~~اخ ~~ان را ب ~~اال آورده ب ~~ود در اث ~~ر ارت ~~جاع ب ~~ني امل ~~للى و پ ~~يداي ~~ش ف ~~اش ~~يزم و
ن ~~اس ~~يون ~~ال س ~~وس ~~يال ~~يسم ق ~~وت گ ~~رف ~~ت و ب ~~راى ري ~~شه ك ~~ن ن ~~مودن ع ~~وام ~~ل آزادى ب ~~ه
ك~~اره~~اى ع~~مده و ش~~دي~~دت~~رى دس~~ت زده ،م~~ا را ب~~ا اغ~~لب ي~~اران م~~بارزم~~ان ن~~ام~~ردان~~ه
ت~وق~يف ك~رده ب~ه ق~صر قج~ر ف~رس~تاده ،ن~ه ت~نها ب~ا ح~بس و ت~بعيد و ت~وق~يف و كش~تار
ب ~~ى رح ~~مان ~~ه ،ب ~~لكه ب ~~ا ه ~~و و ج ~~نجال و اي ~~جاد اخ ~~تالف ه ~~اى ع ~~جيب و غ ~~ري ~~ب ،ب ~~ه
عقيده خود رگ و ريشه ما را مى خواست از روى زمني بردارد.
ام ~~روز ه ~~م ه ~~ر ك ~~س در اخ ~~تالف نخس ~~تني ق ~~دم را ب ~~ردارد ،س ~~اب ~~قه را ف ~~رام ~~وش
نبايد بكند.
اس~ارت م~ا ي~ازده س~ال ط~ول ك~شيد .ي~ازده س~ال ف~شار ،ي~ازده س~ال مح~روم~يت،
ي~~ازده س~~ال زج~~ر و م~~شقت و گ~~رس~~نگى ،اگ~~رچ~~ه ج~~سما ً م~~ا را از پ~~اى درآورد ،ول~~ى
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روح م~ ~~ان ه~ ~~مچنان ق~ ~~وى ب~ ~~ود ،ح~ ~~تى در آن س~ ~~خت ت~ ~~ري~ ~~ن دوره زن~ ~~دان از م~ ~~بارزه
م~نصرف نش~دي~م .م~بارزۀ م~ا ب~راى خ~ودن~ماي~ى و ت~ظاه~ر ن~بود ،روى ع~صبان~يت ب~ى
جا و يا جاه طلبى نبود ،مانند مجانني خودمان را به آب و آتش نمى زديم.
ط~~بق اص~~ول م~~بارزۀ اج~~تماع~~ى ك~~اره~~اى خ~~ود را از روى ن~~قشه ان~~جام داده ،ب~~ا
ق~~دم ه~~اى م~~تني پ~~يش م~~ى رف~~تيم ،آب~~رو و ح~~يثيت م~~ان ه~~م ه~~ميشه م~~حفوظ ب~~ود .اي~~ن
را م~~خصوص ~ا ً ب~~اي~~د ق~~يد ب~~كنيم ك~~ه م~~بارزۀ س~~ى س~~ال~~ۀ م~~ا ه~~رگ~~ز ج~~نبه خ~~صوص~~ى
ن ~~داش ~~ته و م ~~ا ه ~~يچ وق ~~ت ف ~~كر ن ~~مى ك ~~ردي ~~م ك ~~ه از اي ~~ن م ~~رد مس ~~تبد و ح ~~ري ~~ص و
خ ~~ودپ ~~سندى ك ~~ه دارد ك ~~شورى را ب ~~ه ف ~~الك ~~ت و نيس ~~تى م ~~ى ان ~~دازد ،از ن ~~قطه ن ~~ظر
ش ~~خصى خ ~~ودم ~~ان ان ~~تقام ب ~~كشيم .ح ~~تى ب ~~عد از شه ~~ري ~~ور ه ~~م ك ~~ه زب ~~ان و ق ~~لم م ~~ا
نس~بتا ً آزاد ش~ده ،ك~ينه و اح~ساس~ات خ~صوص~ى خ~ود را ب~ر ض~د او و ي~اران~ش ب~ه
ك ~ ~~ار ن ~ ~~بردي ~ ~~م و ن ~ ~~خواس ~ ~~تيم ح ~ ~~بس و ت ~ ~~بعيد خ ~ ~~ود را در م ~ ~~عرض خ ~ ~~ري ~ ~~د و ف ~ ~~روش
بگذاريم.
م ~~بارزۀ م ~~ا پ ~~يوس ~~ته روى اص ~~ول اي ~~مان و ع ~~قيده و روى خ ~~ط م ~~ناف ~~ع ط ~~بقه رن ~~ج
ديده و زحمتكش بود.
ال ~~بته م ~~ا ه ~~ميشه نس ~~بت ب ~~ه ش ~~اه س ~~اب ~~ق در ق ~~لب خ ~~ود ك ~~ينه و دش ~~منى ش ~~دي ~دِ
خ ~~صوص ~~ى اح ~~ساس م ~~ى ك ~~ردي ~~م .اي ~~ن ن ~~ظر را ت ~~ا ام ~~روز ه ~~م ت ~~غيير ن ~~داده اي ~~م .ت ~~ا
زن~ده ب~ود ،م~ا پ~يوس~ته م~ى خ~واس~تيم ان~تقام ب~كشيم ول~ى ن~ه ان~تقام زج~ر و م~شقات
و مح~روم~يت ه~اى خ~ودم~ان را ب~لكه م~نظورم~ان ان~تقام م~لى و اج~تماع~ى ب~ود .م~ا م~ى
خ ~~واس ~~تيم ن ~~ه ت ~~نها از خ ~~ود په ~~لوى ب ~~لكه از رژي ~~م م ~~نحوس او ه ~~م ان ~~تقام ب ~~كشيم و
ميل داشتيم كه اين انتقام ،خونني و بى رحمانه باشد.
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ال~بته در اي~جاد اي~ن ح~س ش~دي~د اج~تماع~ى ي~ك ن~وع ح~س خ~صوص~ى ه~م در ب~ني
ب ~ ~~ود .آن ح ~ ~~س را م ~ ~~رگ ح ~ ~~جازى و ع ~ ~~لى ش ~ ~~رق ~ ~~ى و اران ~ ~~ى و مح ~ ~~مد ان ~ ~~زاب ~ ~~ى و
مح~~مدب~~اق~~ر و ع~~لى آق~~اى پ~~وررح~~متى و س~~اي~~ر ج~~وان~~ان آزادي~~خواه ك~~ه در راه م~~بارزۀ
س ~~ياس ~~ى در س ~~ياه چ ~~ال ه ~~اى شه ~~رب ~~ان ~~ى كش ~~ته ش ~~دن ~~د اي ~~جاد ك ~~رده ب ~~ود .م ~~ا اي ~~ن
ح~~س م~~قدس را ه~~ميشه ت~~قوي~~ت ك~~ردي~~م و ب~~عد از اي~~ن ه~~م ه~~رگ~~ز ف~~رام~~وش ن~~خواه~~يم
ك ~~رد .اگ ~~ر خ ~~ود رض ~~اخ ~~ان را ط ~~بيعت از چ ~~نگ م ~~ا ن ~~جات داد ،ه ~~مكاران و ح ~~ماي ~~ت
ك ~~نندگ ~~ان او و اش ~~خاص ~~ى ك ~~ه ه ~~نوز ه ~~م دارن ~~د از رژي ~~م م ~~نحوس او ح ~~ماي ~~ت م ~~ى
ك~نند از ب~ني ن~رف~ته ،اي~ن ه~ا ب~االخ~ره ي~ك روز ب~اي~د در م~قاب~ل م~يز ان~تقام ق~رار ب~گيرن~د
و جواب خون هاى ناحقى را كه با دستيارى آنان ريخته شده است بدهند.
اي~~ن اگ~~رچ~~ه ت~~ا ان~~دازه]اى[ ج~~نبۀ خ~~صوص~~ى و رف~~اق~~تى دارد ،ول~~ى در اص~~ل ي~~ك
ك~~ينه ج~~وي~~ى خ~~صوص~~ى نيس~~ت ،زي~~را ح~~جازى ه~~ا ان~~زاب~~ى ه~~ا ،ع~~لى ش~~رق~~ى ه~~ا و
اران ~~ى ه ~~ا و س ~~يدمح ~~مد ت ~~نها و پ ~~وررح ~~متى ه ~~ا و ام ~~ثال اي ~~شان م ~~ردم ~~ان ع ~~ادى
ن~بودن~د ،اي~نها ن~ماي~ندگ~ان ط~بقۀ م~عني از ج~ام~عه ب~ودن~د .اي~ن ه~ا را ب~راى ج~لوگ~يرى
از ن~هضت اج~تماع~ى از ب~ني ب~ردن~د .خ~ود رض~اخ~ان م~ا و ام~ثال م~ا را ب~راى ان~تقام
خ~~صوص~~ى و ش~~خصى زي~~ر م~~نگنۀ زن~~دان پ~~رت~~اب ن~~كرده ب~~ود ،او ن~~يز ش~~خص م~~ا را
م~~خال~~فني و دش~~منان ج~~دى رژي~~مى ك~~ه ب~~ه واس~~طۀ ح~~فظ م~~ناب~~ع خ~~ود و ط~~بقۀ م~~عني
ت~~عقيب م~~ى ن~~مود ،ت~~شخيص داده ب~~ود .او ب~~ا خ~~فه ك~~ردن م~~ا م~~ى خ~~واس~~ت ي~~ك ت~~يپ
م~خال~ف اج~تماع~ى را از ب~ني ب~برد واال ش~خصا ن~ه ع~لى ش~رق~ى را م~ى ش~ناخ~ت ،ن~ه
ان~زاب~ى را ،ن~ه ح~جازى را ،ب~ا وج~ود اي~ن او از ان~تقام ش~خصى ه~م ب~دش ن~مى آم~د.
اص~والً م~بارزۀ ش~خصى ،ان~تقام ش~خصى ،ك~ار م~ردم~ان ك~وچ~ك اس~ت ك~ه ح~تى ي~ك
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ك ~~لمه ب ~~سيار ن ~~اچ ~~يزى را ب ~~راى خ ~~ود ت ~~وه ~~ني دانس ~~ته ،از گ ~~وي ~~ندۀ آن ب ~~ى رح ~~مان ~~ه
انتقام مى كشيد.
ان~~تقام و ك~~ينه ج~~وي~~ى اج~~تماع~~ى اس~~ت ك~~ه ب~~ه ع~~قيدۀ م~~ا ب~~ه ه~~يچ وج~~ه ن~~مى ت~~وان
از آن ص~رف~نظر ك~رده و اش~خاص~ى ك~ه م~بارزۀ اج~تماع~ى م~ا را ب~ا پ~يمان~ۀ اغ~راض
ك~وچ~ك و ح~قير خ~ود ان~دازه م~ى گ~يرن~د ،م~مكن نيس~ت ب~ه ع~مق اف~كار و اح~ساس~ات
م ~~ا و ه ~~مكاران م ~~ا پ ~~ى ب ~~برن ~~د .م ~~بارزه و ان ~~تقام ~~جوي ~~ى اي ~~ن ق ~~بيل اش ~~خاص ،م ~~ان ~~ند
ن ~~ظرش ~~ان ك ~~وت ~~اه و اف ~~كارش ~~ان ن ~~ارس ~~ا خ ~~واه ~~د ب ~~ود .م ~~بارزۀ م ~~ا اج ~~تماع ~~ى اس ~~ت.
ان ~~تقام ج ~~وي ~~ى م ~~ا ]ه ~~م[ ق ~~طعا اج ~~تماع ~~ى و خ ~~ال ~~ى از اغ ~~راض خ ~~صوص ~~ى خ ~~واه ~~د
ب ~~ود .م ~~ا ح ~~تى اگ ~~ر زج ~~ر و م ~~شقت بيس ~~ت س ~~ال ~~ه را ه ~~م ن ~~كشيده ب ~~ودي ~~م ،از ان ~~تقام
صرفنظر نمى كرديم.
»اما راجع به تسليت به شاه حاضر«
م ~~ا م ~~كرر ن ~~وش ~~ته اي ~~م ك ~~ه ب ~~راى نگه ~~دارى ق ~~اع ~~دۀ ب ~~ازى ش ~~اه ن ~~باي ~~د ب ~~ه ام ~~ور ج ~~ارى
ك~~شور م~~داخ~~له ب~~كند و در ع~~ني ح~~ال ع~~نوان رس~~مى ك~~ه ق~~ان~~ون اس~~اس~~ى ب~~ه او داده
اس ~~ت ،م ~~ادام ~~ى ك ~~ه ط ~~بق ق ~~ان ~~ون س ~~لطنت ك ~~رده ،ت ~~ماي ~~ل دي ~~كتات ~~ورى ب ~~روز ن ~~داده
ب~رخ~الف مش~روط~يت و ق~ان~ون اس~اس~ى رف~تار ن~نموده ان~د ب~اي~د م~حفوظ ب~اش~د و ن~يز
م~كرر ن~وش~ته اي~م ك~ه آژي~ر ي~ك روزن~ام~ۀ مس~تقل م~لى اس~ت ك~ه ح~فظ م~ناف~ع اك~ثري~ت
ج~~ام~~عه ،ي~~عنى ط~~بقات زح~~متكش را ش~~عار خ~~ود ق~~رار داده ،ال~~بته ه~~دف اص~~لى م~~ا
ع ~~ال ~~ى ت ~~ر اس ~~ت ،م ~~ا م ~~ى خ ~~واه ~~يم ك ~~شور م ~~ا دوش ب ~~ه دوش م ~~لل م ~~تمدن دن ~~يا ،ب ~~ه
م ~ ~~اف ~ ~~وق اي ~ ~~ده آل بش ~ ~~رى ن ~ ~~زدي ~ ~~ك ش ~ ~~ده ،در اي ~ ~~جاد ي ~ ~~ك ج ~ ~~هان خ ~ ~~ال ~ ~~ى از ج ~ ~~ور و
ب~~يدادگ~~رى و ف~~قر و ب~~يچارگ~~ى س~~هم بس~~زاي~~ى داش~~ته ب~~اش~~د .ال~~بته خ~~وان~~ندگ~~ان م~~ى
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دان~ند ك~ه ب~راى رس~يدن ب~ه ه~دف اس~اس~ى م~راح~لى پ~يش م~ى آي~د ك~ه آن ه~ا را ب~اي~د
ب~~ا ت~~اك~~تيك ص~~حيح ط~~ى ك~~رد ام~~روز ك~~شور م~~ا در م~~رح~~له اى از م~~راح~~ل اج~~تماع~~ى
ت ~~مدن بش ~~رى اس ~~ت ك ~~ه ع ~~قالً ب ~~راى آن رژي ~~م مش ~~روط ~~يت واج ~~راى ق ~~ان ~~ون اس ~~اس ~~ى
م~وج~وده را الزم داش~ته ان~د .ط~بق ق~ان~ون اس~اس~ى ،م~قام س~لطنت ب~اي~د ب~اش~د و م~ا
ت ~~ا ب ~~ر ع ~~ليه ق ~~ان ~~ون اس ~~اس ~~ى ق ~~يام ن ~~كرده اي ~~م ،در اي ~~ن اص ~~ل ه ~~م الزم ن ~~مى دان ~~يم
ك ~~ارى ب ~~كنيم ك ~~ه س ~~وءت ~~فاه ~~مى پ ~~يش ب ~~ياي ~~د .ي ~~عنى م ~~ا ن ~~مى خ ~~واه ~~يم م ~~ان ~~ند دس ~~تۀ
م~ ~~اج~ ~~راج~ ~~وي~ ~~ان م~ ~~ان~ ~~ند س~ ~~يدض~ ~~يا و ه~ ~~مكاران او ب~ ~~ا ن~ ~~يرن~ ~~گ و ح~ ~~قه ب~ ~~ازى و روى
اغ~راض خ~صوص~ى ،ق~اع~دۀ ب~ازى را ب~ه ه~م ب~زن~يم .ع~الوه ب~ر اي~ن م~ا از م~رگ دش~من
خ~~صوص~~ى ي~~ا ع~~موم~~ى آن وق~~ت اظ~~هار ب~~شاش~~يت م~~ى ك~~نيم ك~~ه خ~~ودم~~ان او را در
ن~~برد از ب~~ني ب~~رده ب~~اش~~يم .م~~تأس~~فان~~ه از ش~~اه س~~اب~~ق پ~~يشام~~ده~~ا ب~~ه م~~ا اج~~ازه ن~~داد
ان ~ ~~تقام ي ~ ~~اران خ ~ ~~ود را و م ~ ~~لت اي ~ ~~ران را ب ~ ~~كشيم ،او ب ~ ~~ا اج ~ ~~ل ط ~ ~~بيعى ف ~ ~~وت ك ~ ~~رد،
ب~ ~~ناب~ ~~راي~ ~~ن در م~ ~~رگ او م~ ~~ا ك~ ~~ارى ن~ ~~كرده اي~ ~~م ك~ ~~ه ب~ ~~راى كس~ ~~ب اف~ ~~تخار آن اظ~ ~~هار
شادمانى كرده ،بگوييم:
به از عمر هفتاد و هشتاد سال

دمى آب خوردن پى بدسكال

»ع ~~الوه ب ~~ر اي ~~ن ي ~~كى از اخ ~~الق س ~~توده اي ~~ران ~~ى اس ~~ت ك ~~ه از دوس ~~ت و دش ~~من
اش~~خاص م~~صيبت زده را ه~~نگام ع~~زادارى آزار ن~~مى ده~~ند ،م~~خصوص ~ا ً در م~~رگ
طبيعى كه سرزنش و بدگويى موضوع ندارد.
وان ~~گهى اگ ~~ر م ~~ا ب ~~خواه ~~يم ف ~~رزن ~~د را م ~~سئول ج ~~ناي ~~ت پ ~~در ب ~~دان ~~يم ك ~~ه از ش ~~اه
س~~اب~~ق ه~~م در ب~~يدادگ~~رى ج~~لوت~~ر رف~~ته اي~~م .ن~~خير ه~~ر ك~~س م~~سئول اع~~مال ش~~خص
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خ~ودش م~ى ب~اش~د و م~ا ط~ورى ك~ه در ب~اال گ~فتيم م~بارزه و ه~دف اج~تماع~ى م~ا در
ج~اى خ~ود م~حفوظ اس~ت آن~را ه~يچ ك~س ن~مى ت~وان~د ت~غيير ب~ده~د ول~ى اگ~ر ب~دون ن~ظر
خ~~اص~~ى و م~~نظور س~~ياس~~ى م~~عني ب~~راى ح~~فظ ن~~زاك~~ت و آداب و رس~~وم ي~~ك روزن~~ام~~ه
مح ~~لى ب ~~ه ش ~~اه مش ~~روط ~~ه تس ~~ليت گ ~~فته ب ~~اش ~~د چ ~~ه ج ~~ناي ~~ت ب ~~زرگ ~~ى ك ~~رده اس ~~ت.
وان~گهى م~وض~وع س~اده اى ك~ه ب~االخ~ره در م~ذاك~رۀ خ~صوص~ى ق~اب~ل ح~ل و ت~سوي~ه
اس~ت چ~را ب~ا آن ش~كل زن~نده در روزن~ام~ه ان~عكاس پ~يدا ك~ند .از دوس~تان م~ا ك~ه ب~ى
غ~~رض هس~~تند ال~~بته ب~~سيار م~~تشكري~~م و م~~ى دان~~يم ك~~ه آن ه~~ا ن~~ظرش~~ان ج~~لوگ~~يرى
از غ~~رض دان~~ى م~~خال~~فني م~~ا ب~~وده اس~~ت ول~~ى م~~غرض~~ني را ب~~ا ه~~يچ دل~~يل و م~~نطقى
نمى شود قانع كرد براى اينكه غرض دليل و منطق نمى پذيرد«.
روزنامۀ آژير :سال دوم ،شماره  ،۱۷۴صبح پنجشنبه دوازدهم مرداد ماه
۱۳۲۳

اصل داستان چه بود
ري ~~شۀ اخ ~~تالف ب ~~رم ~~ى گش ~~ت ب ~~ه زن ~~دان رض ~~اش ~~اه .پ ~~يشه ورى از ره ~~بران ح ~~زب
ع~دال~ت ب~ود ك~ه ه~مراه ه~يئتى ب~راى ت~ماس ب~ا م~يرزا ك~وچ~ك خ~ان ب~ه اي~ران آم~د و در
آن~جا م~ان~د و در دول~ت اح~سان اهلل خ~ان دوس~تدار ،م~قام ك~ميساري~اى ك~شور )وزي~ر
ك ~ ~~شور( را ب ~ ~~ه دس ~ ~~ت آورد و پ ~ ~~س از شكس ~ ~~ت ان ~ ~~قالب گ ~ ~~يالن ب ~ ~~ه ته ~ ~~ران آم ~ ~~د و
س ~~ردب ~~يری روزن ~~ام ~~ۀ ح ~~قيقت ب ~~ر عه ~~ده گ ~~رف ~~ت .ای ~~ن روزن ~~ام ~~ه ك ~~ه در ظ ~~اه ~~ر ارگ ~~ان
ات~~حادي~~ه ه~~اى ك~~ارگ~~رى ب~~ود ام~~ا در ب~~اط~~ن ارگ~~ان ح~~زب ك~~مونيس~~ت اي~~ران ب~~ه ش~~مار
مى رفت.
در ك~~نگرۀ ان~~زل~~ى ك~~ه در  ۱۲۹۹ب~~رگ~~زار ش~~د و ف~~رق~~ۀ ع~~دال~~ت ب~~ه ح~~زب ك~~مونيس~~ت
ايران تبديل شد پيشه ورى همچنان يكى از رهبران حزب بود.
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رض~اش~اه در اب~تدا ب~ا ح~زب ك~مونيس~ت ش~یوۀ ك~جدار و م~ري~ز رف~تار م~ى ك~رد ت~ا
پ~اي~ه ه~اى دي~كتات~ورى اش ت~حكيم ی~اف~ت و ه~نگام~ى ك~ه پ~اي~ه ه~اي~ش م~حكم ش~د ح~زب
ك ~~مونيس ~~ت و ات ~~حادي ~~ه ه ~~اى ك ~~ارگ ~~رى ش ~~دي ~~دا ً س ~~رك ~~وب ش ~~دن ~~د .پ ~~يشه ورى ن ~~يز از
سال  ۱۳۰۹به عنوان مسئول حزب كمونيست ايران دستگير شد.
پ~يشه ورى ط~بق اس~ناد منتش~رۀ ت~وس~ط پ~ليس رض~اخ~ان~ى در ت~مام~ى ب~ازج~وي~ى
ه ~~اي ~~ش م ~~ردان ~~ه م ~~قاوم ~~ت ك ~~رد و از پ ~~ذي ~~رش ع ~~ضوي ~~ت و ره ~~برى ح ~~زب ك ~~مونيس ~~ت
ع~~لیرغ~~م اع~~تراف ه~~اى م~~كرر م~~سئوالن ح~~زب~~ى س~~رب~~از زد و اع~~الم داش~~ت ك~~ه او ي~~ك
فعال حزبى نيست.
ب ~~ا اي ~~ن ب ~~ازج ~~وي ~~ى ،پ ~~يشه ورى ب ~~ه زن ~~دان ق ~~صر رف ~~ت و ه ~~م چ ~~نان ك ~~ه در زم ~~ان
رض~ ~~اش~ ~~اه م~ ~~رس~ ~~وم ب~ ~~ود ،دادگ~ ~~اه~ ~~ى ب~ ~~راى م~ ~~تهمني ت~ ~~شكيل ن~ ~~مى ش~ ~~د ت~ ~~ا ك~ ~~سى
م ~~حكوم ~~يتى ب ~~گيرد و پ ~~رون ~~ده اش بس ~~ته ش ~~ود .ه ~~مه ب ~~الت ~~كليف در زن ~~دان ب ~~ودن ~~د و
پ~~رون~~دۀ ه~~مه م~~فتوح ب~~ود .دادگ~~اه  ۵۳ن~~فر ي~~كى از اس~~تثناه~~اى زم~~ان رض~~اش~~اه ب~~ود
كه آن هم جنبۀ سياسى و تبليغى داشت.
پ~~يشه ورى ن~~يز س~~ال ه~~ا ب~~عد ب~~ه دادگ~~اه رف~~ت و ب~~ه ده س~~ال ح~~بس م~~حكوم ش~~د.
در سال ۱۳۰۹دستگير شد و در سال ۱۳۱۸به دادگاه رفت.
پ ~~س پ ~~يشه ورى ب ~~ه دن ~~بال ب ~~ازج ~~وي ~~ى ه ~~اي ~~ش ب ~~ر آن ب ~~ود ك ~~ه در زن ~~دان ن ~~يز ب ~~ه
ع ~~نوان ي ~~ك ف ~~عال ح ~~زب ،خ ~~ود را ن ~~شان ن ~~ده ~~د و اي ~~ن ام ~~ر ب ~~ا ج ~~ناح چ ~~پ زن ~~دان ك ~~ه
رهبرى اش با اردشير بود مغایرت داشت.
اردش~~ير آوان~~سيان خ~~ود از ره~~بران ح~~زب~~ى ب~~ود .ال~~بته ن~~ه در ح~~د پ~~يشه ورى ،و
در جريان ضربۀ تبريز دستگير شد.
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پُ~~رواض~~ح ب~~ود ك~~ه ج~~ري~~ان چ~~پ در زن~~دان؛ چ~~ه در آن زم~~ان و چ~~ه در زم~~ان ه~~اى
ب ~~عد ،ب ~~ه ع ~~لت درك م ~~تفاوت ~~ش ب ~~ا ج ~~ري ~~ان آي ~~نده ن ~~گر زن ~~دان ب ~~رخ ~~ورده ~~اي ~~ى داش ~~ته
اس~ت .اي~ن اخ~تالف دي~دگ~اه ه~ميشه در زن~دان منج~ر ب~ه درگ~يرى ه~اي~ى ب~وده اس~ت
و زن~~دان~~یان بيش~~تري~~ن آس~~يب ه~~ا را از ج~~ان~~ب ج~~ناح چ~~پ دي~~دهان~~د .ام~~ا ج~~ناح چ~~پ
ه~~م چ~~نان چ~~پ م~~ان~~ده اس~~ت و چ~~راي~~ى آن را ب~~اي~~د در ط~~بيعت آدم~~ى و ن~~یز در خ~~ودِ
زندان جست وجو كرد.
ج~ناح چ~پ ،پ~يشه ورى را ك~ه در ن~ظر آن~ان زن~دگ~ى م~نفعالن~ه اى داش~ت ب~اي~كوت
و س~عى ك~رد ب~ه ه~ر ش~يوه اى ش~خصيت او را تخ~ري~ب ك~ند .ام~ا ب~ه ق~دری ب~ه پ~يشه
ورى ف~شار آوردن~د ك~ه ی~ک روز ط~اق~تش از ك~ف رف~ت و ف~ري~اد زد» :ك~ارى ن~كنيد ك~ه
ص~ندوق را ب~از ك~نم و پ~نبه ه~ا را ب~يرون ب~ري~زم« ای~ن ی~ک ض~رب امل~ثلى ت~رك~ى ب~ود و
در آن ،تهديدى نهفته بود.
ب~ا آم~دن گ~روه  ۵۳ن~فر اي~ن ب~اي~كوت ت~ا ح~دودى ت~خفيف ي~اف~ت و ج~وان ه~ا ب~ه پ~اى
درس پ~~يشه ورى رف~~تند ت~~ا او از تج~~رب~~يات~~ش در ان~~قالب گ~~يالن و ح~~زب ك~~مونيس~~ت
براى آن ها بگويد.
ب~~ا س~~قوط دي~~كتات~~ورى رض~~اش~~اه ،پ~~يشه ورى ن~~يز از ت~~بعيد ك~~اش~~ان ب~~ازگش~~ت،
در حالى كه حدود  ۱۱سال زندان را پشت سر گذاشته بود.
پ~س در ه~يئت م~ؤس~سان ح~زب ت~وده ش~رك~ت ك~رد و ج~زء پ~نج ن~فرى ب~ود ك~ه ق~رار
ش~د م~رام~نام~ه و اس~اس~نام~ۀ ح~زب ت~وده را ب~نوي~سند .م~رام~نام~ه و اس~اس~نام~ۀ ح~زب
ت~وده ب~ه ف~كر و ق~لم او و اس~كندرى اس~ت و اي~ن ن~شان م~ى ده~د ك~ه ش~ايس~ته ت~ري~ن
فرد براى اين كار كسى جز او نبود.
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ب~~ا آم~~دن اردش~~ير و دي~~گران ب~~ه ح~~زب ،پ~~يشه ورى از ح~~زب ف~~اص~~له گ~~رف~~ت و ب~~ه
ح ~~زب دم ~~كرات پ ~~يوس ~~ت .م ~~دت ~~ى ب ~~عد از آن ~~ان ج ~~دا ش ~~د و در خ ~~رداد س ~~ال۱۳۲۲
روزنامۀ آژير را منتشر كرد.
پ~يشه ورى در روزن~ام~ۀ آژي~ر ه~مچنان ف~اص~له اش را ب~ا ح~زب ت~وده ح~فظ ك~رد و
در زم~ينه ه~اي~ى م~نتقد ح~زب ب~ود ،و اي~ن ،چ~يزى ن~بود ك~ه ب~راى ح~زب ق~اب~ل ه~ضم و
تح~مل ب~اش~د .ت~ا آن ك~ه م~سئله ان~تخاب~ات مج~لس چ~هارده~م پ~يش آم~د و پ~يشه ورى
ب~~ار دي~~گر ب~~ه ح~~زب ن~~زدي~~ك ش~~د و چ~~نان ك~~ه در روزن~~ام~~ۀ آژي~~ر خ~~ود م~~ى ن~~ويس~~د ،از
سوى حزب ،كانديداى تبريز مى شود.
پ ~~س از رد اع ~~تبارن ~~ام ~~ه اش در مج ~~لس ،ب ~~ه ع ~~ضوي ~~ت ح ~~زب درآم ~~ده و ب ~~ه ك ~~نگرۀ
ح ~~زب راه م ~~ى ي ~~اب ~~د .اردش ~~ير آوان ~~سيان در خ ~~اط ~~رات ~~ش ع ~~ضوي ~~ت پ ~~يشه ورى در
ح~زب و ف~رس~تادن او را از ح~وزۀ ش~اه~پور ب~ه ك~نگره ب~ه واس~طۀ م~ساع~دت خ~ود م~ى
دان ~~د .ام ~~ا در اي ~~ن ف ~~اص ~~له ن ~~يروه ~~اي ~~ى ف ~~ضای ك ~~نگره را ع ~~ليه پ ~~يشه ورى ب ~~رم ~~ى
آشوبند.
خ~~ليل م~~لكى در خ~~اط~~رات~~ش م~~ى ن~~ويس~~د» :م~~ن در ح~~ضور ن~~وش~~ني ب~~ه آرداش~~س
گ~فتم ش~ما ك~ه ن~مى خ~واه~يد ب~ا پ~یشه ورى ه~مكارى ك~نيد؛ پ~س ب~ا چ~ه ك~سى ق~صد
همكارى داريد.
آن~~چه مس~~لم اس~~ت م~~قال~~ۀ آژي~~ر ض~~من تس~~ليت ب~~ه مح~~مدرض~~ا ش~~اه ،از رض~~اش~~اه
ان~~تقاد م~~ى ك~~ند و ح~~اوى ه~~يچ ت~~عري~~ف و ت~~مجيدى نيس~~ت .اي~~رج اس~~كندرى ن~~يز در
خ~اط~رات~ش اي~ن م~سئله را ت~أي~يد م~ى ك~ند .ض~من آن~كه اص~ل م~قال~ه ن~يز م~وج~ود اس~ت
و ن ~~شان م ~~ى ده ~~د ك ~~ه ج~ ~ ِو اي ~~جاد ش ~~ده در اط ~~راف م ~~قال ~~ه ب ~~هان ~~ه اى ب ~~يش ن ~~بوده
است«.
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علت چه بود!
 -۱نخس~~ت اخ~~تالف~~ات در دل زن~~دان ب~~ود ك~~ه ك~~ينۀ آن روزگ~~ار ت~~ا ب~~ه آخ~~ر در دل ه~~ر
دو طرف باقی ماند.
 -۲اخ ~~تالف ~~ات پ ~~يشه ورى ب ~~ا ح ~~زب ب ~~ود .پ ~~يشه ورى در آژي ~~ر ان ~~تقادات ~~ى ب ~~ه ح ~~زب
داش~ ~~ت و در مج~ ~~لس چ~ ~~هارده~ ~~م ه~ ~~م ب~ ~~ه ف~ ~~راك~ ~~سيون ت~ ~~وده م~ ~~لحق نش~ ~~د ،ب~ ~~لكه ب~ ~~ه
فراكسيون آزادى پيوست.
 -۳م~سئلۀ ره~برى ب~ود .پ~يشه ورى اع~ضاى ح~زب را ج~وان~ان~ى م~ى دانس~ت ك~ه ب~ى
تج~رب~ه ان~د و ب~اي~د ب~ه او ب~ه ع~نوان ل~يدر م~راج~عه ك~نند ك~ه در واق~ع چ~نین ن~يز ب~ود.
ف ~~رام ~~وش ن ~~كنيم ك ~~ه پ ~~يشه ورى در زم ~~ان دس ~~تگيرى رأس ح ~~زب ك ~~مونيس ~~ت اي ~~ران
ب~~ود .پ~~س ح~~ذف پ~~يشه ورى ن~~يز ب~~اب م~~يل ك~~سان~~ى ب~~ود ك~~ه پ~~يشه ورى ب~~ر آن ه~~ا از
هر جهت ارجحيت داشت.
كارى بهغايت نادرست
ح ~~ذف پ ~~يشه ورى از ح ~~زب ب ~~ا ان ~~گيزه ه ~~اى ن ~~اس ~~ال ~~م ،پ ~~يشه ورى را ب ~~ه اي ~~ن ب ~~اور
رس~~ان~~د ك~~ه ن~~ه ح~~كوم~~ت و ن~~ه ح~~زب ت~~وده ،ج~~ري~~ان~~ات~~ى نيس~~تند ك~~ه ب~~ه اص~~ول اول~~يۀ ي~~ك
م~بارزۀ س~ال~م پ~اى ب~ند ب~اش~ند .پ~س ب~اي~د ب~رخ~ورد ب~ا اي~ن دو دس~ته ب~ه گ~ون~ه اى ش~بيه
خودشان باشد.
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بن بست
ب~~راى پ~~يشه ورى ب~~عد از رد اع~~تبارن~~ام~~ه اش در مج~~لس چ~~هارده~~م و رد اع~~تبارن~~ام~~ه
اش در كنگرۀ اول حزب توده دو راه باقى بود:
-۱سياست صبر و انتظار
پ ~ ~~يشه ورى در روز رأى گ ~ ~~يرى در م ~ ~~ورد اع ~ ~~تبارن ~ ~~ام ~ ~~ه اش در مج ~ ~~لس ب ~ ~~ه ل ~ ~~ژ
م ~~طبوع ~~ات رف ~~ت و ب ~~ه دوس ~~تان م ~~طبوع ~~ات ~~ي اش گ ~~فت :اي ~~ن ج ~~ا به ~~تر اس ~~ت .اگ ~~ر
اعتبارنامۀ من رد شد باز هم جاى من در لژ مطبوعات است.
ام ~~ا ط ~~ول ~~ى ن ~~كشيد ك ~~ه روزن ~~ام ~~ۀ آژي ~~ر ه ~~م ت ~~وق ~~يف ش ~~د .پ ~~س پ ~~يشه ورى ب ~~اي ~~د
س~ياس~ت ص~بر و ان~تظار را در پ~يش م~ى گ~رف~ت .،و اي~ن ب~ا س~نخ روان~ى پ~يشه ورى
و وض~عيت بح~ران~ى ج~ام~عه ،ه~م خ~وان~ى ن~داش~ت .چ~گون~ه م~مکن ب~ود م~ردى ب~ا بيس~ت
و چهار سال مبارزه و ده سال زندان ،خانه نشني مشتى مرتجع و خائن بشود.
-۲همه راهها به رم ختم مى شود.
پ~س ت~نها ي~ك راه ه~نوز ب~ه روى پ~يشه ورى بس~ته نش~ده ب~ود و آن ه~م آذرب~اي~جان
بود .آذربايجان براى پيشه ورى چند حسن داشت.
 -۱نخس~ت آن ك~ه در اش~غال ش~وروى ب~ود و م~رت~جعني ن~مى ت~وانس~تند در آن ج~ا
مانع و رادعى جدى باشند.
 -۲پ~~يشه ورى از م~~ردم آن س~~ام~~ان ب~~ود و ب~~عد از س~~ال ه~~ا م~~بارزه م~~ى دانس~~ت
ك~ه آذرب~اي~جان چ~ه م~ى خ~واه~د و از مش~روط~ه ب~ه ب~عد ب~ر آذرب~اي~جان و آذرب~اي~جان~ى
چه رفته است.
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-۳دوس ~~ت ق ~~دي ~~م او م ~~يرج ~~عفر ب ~~اق ~~راوف در رأس ح ~~كوم ~~ت و ح ~~زب آذرب ~~اي ~~جان
شوروى بود.
-۴پ ~ ~~يشه ورى از گ ~ ~~وش ~ ~~ه و ك ~ ~~نار ف ~ ~~هميده ب ~ ~~ود ك ~ ~~ه روس ه ~ ~~ا ب ~ ~~عد از شكس ~ ~~ت
خ~~وردن در گ~~رف~~نت ن~~فت ش~~مال ب~~ه دن~~بال اي~~جاد ي~~ك م~~نطقۀ ام~~ن در ج~~وار م~~رزه~~اى
خود هستند.
يك نكتۀ تاريخى
ه~~نگام~~ى ك~~ه در ده~~ه ه~~اى چه~~ل و پ~~نجاه ،س~~مت و س~~وى م~~بارزات م~~ردم ،قه~~رآم~~يز
ش~د ،رژي~م م~ى پ~رس~يد :چ~را دس~ت ب~ه س~الح م~ى ب~ري~د .و م~نتقدي~ن ب~ى ع~مل در ن~قد
م~بارزات مس~لحان~ه ك~تاب ه~اى ب~سيارى را م~ى ن~وش~تند .ام~ا ن~ه رژي~م و ن~ه م~نتقدي~ن
ي~~ك س~~ؤال س~~اده را از خ~~ود ن~~مى پ~~رس~~يدن~~د :م~~ا چ~~ه ك~~رده اي~~م ك~~ه آن ه~~ا دس~~ت ب~~ه
سالح برده اند.
خس~رو گلس~رخ~ى ،ش~هيد ه~مۀ ع~صره~ا و ه~مۀ نس~ل ه~ا در دادگ~اه ي~ك اس~تدالل
س ~~اده ط ~~رح م ~~ى ك ~~ند و ب ~~ه رئ ~~يس دادگ ~~اه م ~~ى گ ~~وي ~~د» :م ~~ن م ~~صداق ب ~~ارز زن ~~دان
س~ياس~ى هس~تم .ب~ه ات~هام ي~ك گ~روه م~طال~عات~ى دس~تگير ش~ده ام .ش~كنجه ش~ده ام
و خ~ون ادرار ك~رده ام در ح~ال~ى ك~ه ي~ك ك~تاب ه~م ن~خوان~ده ام .آق~اى رئ~يس دادگ~اه،
ه~مني دادگ~اه ه~اى ش~ماس~ت ك~ه ك~سان~ى را ك~ه ي~ك ك~تاب خ~وان~ده ان~د ب~ه زن~دان م~ى
كش~د .ش~كنجه م~ى ك~ند و م~حكوم م~ى ك~ند .اي~نان وق~تى از زن~دان آزاد م~ى ش~ون~د.
كتاب را كنار مى گذارند و سالح به دست مى گيرند«1.

 .1دفاعیات خسرو گلسرخی.
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ه~~مني ن~~كته در م~~ورد پ~~يشه ورى م~~طرح اس~~ت .از رژي~~م ش~~اه گ~~رف~~ته ت~~ا م~~نتقدي~~ن
ري~~ز و درش~~ت پ~~يشه ورى ،ه~~مه م~~ى گ~~وي~~ند :چ~~را ب~~ه ت~~بري~~ز رف~~ت و ف~~رق~~ۀ خ~~ودم~~ختار
آذربايجان را درست كرد.
ام~ا ي~ك س~ؤال س~اده از خ~ود ن~مى پ~رس~ند ك~ه م~ا چ~ه ك~ردي~م ك~ه پ~يشه ورى م~دي~ر
روزن~ام~ۀ م~عتدل و م~يان~ه روى آژي~ر ك~ه ب~ه م~بارزات پ~ارمل~ان~ى ب~اور داش~ت و ح~تى ب~ه
ح~زب ت~وده ان~تقاد م~ى ك~رد و م~ی گ~فت ك~ه در اي~ران ط~بقات ه~نوز ش~كل ن~گرف~ته ان~د
و ت ~~شكيل ح ~~زب ط ~~بقات ~~ى ك ~~ار غ ~~لطى اس ~~ت و ب ~~ه م ~~بارزه رف ~~رميس ~~تى ب ~~اور داش ~~ت،
ن~~اگ~~هان س~~ر از ت~~بري~~ز درم~~ى آورد و ب~~ا س~~ازم~~ان~~ده~~ى ي~~ك ح~~زب م~~لى ب~~ه ج~~اي~~ى م~~ی
رود كه با جدا شدن از ايران فاصلۀ چندانى نداشت.
ن~~ه گ~~ردان~~ندگ~~ان مج~~لس چ~~هارده~~م و ن~~ه ح~~زب ت~~وده ه~~يچ وق~~ت اي~~ن س~~ؤال را از
خ~ود ن~پرس~يدن~د .ب~ه ه~مني س~بب ب~ا وج~دان آس~وده ب~ه خ~واب رف~تند ت~ا پ~يشه ورى از
ت~بري~ز خ~واب ب~ى وج~دان~ى آن ه~ا را آش~فته ك~ند و ب~ه راس~تى ح~رك~ت پ~يشه ورى ب~ه
تبريز به او تحميل شد .و بر او حرجى نيست.
ب~راى درك آن~چه در آذرب~اي~جان رخ داد ،م~ا ن~يازم~ند آن~يم ك~ه ب~دان~يم پ~يشه ورى
ب~~ه ع~~نوان ره~~بر ف~~رق~~ه از ك~~جا ش~~روع ك~~رده اس~~ت و چ~~گون~~ه ب~~ه ره~~برى ف~~رق~~ه رس~~يده
اس~ ~~ت .دي~ ~~گر آن ك~ ~~ه ب~ ~~اي~ ~~د ب~ ~~دان~ ~~يم آذرب~ ~~اي~ ~~جان در آس~ ~~تان~ ~~ۀ ت~ ~~شكيل ف~ ~~رق~ ~~ه در چ~ ~~ه
وض ~~عيتى ب ~~وده اس ~~ت .س ~~پس م ~~رورى داش ~~ته ب ~~اش ~~يم ب ~~ر وق ~~اي ~~ع ي ~~ك س ~~ال ~~ۀ ف ~~رق ~~ه در
ف ~~اص ~~لۀ آذر بيس ~~ت و چ ~~هارم ت ~~ا آذر بيس ~~ت و پنج ~~م .ب ~~عد از اي ~~ن ب ~~ازخ ~~وان ~~ى ب ~~ه
چرايى وقايع مى پردازيم.
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آذربايجان در آستانۀ تشكيل فرقه
مهر ۱۳۲۰
ت ~~شكيل ج ~~معيت آذرب ~~اي ~~جان ب ~~ه م ~~دي ~~ري ~~ت ع ~~لى ش ~~بسترى و ان ~~تشار روزن ~~ام ~~ۀ
آذرب ~~اي ~~جان ب ~~ه ع ~~نوان ارگ ~~ان ج ~~معيت ب ~~ه س ~~ردب ~~يرى اس ~~ماع ~~يل ش ~~مس پ ~~ور .اي ~~ن
روزن~ام~ه ب~ه دو زب~ان منتش~ر م~ى ش~د و ب~عد از ش~ش م~اه ب~ه ع~لت ف~شاره~اى وارده
منحل شد.
فروردين ۱۳۲۱
ـ تشكيل كميتۀ ايالتى حزب توده در تبريز
ـ اي~جاد ج~و رع~ب و وحش~ت ت~وس~ط راه~زن~ان :ج~مشيدخ~ان اس~فندي~ارى ،س~ردار
ن~~صرال~~ه ي~~ورت~~چى ،م~~نصور اص~~الن~~ى ،حس~~ني ب~~يدق~~ى و س~~روان ن~~ادرى ك~~الن~~تر م~~رز
علمدار و جلفا.
ـ ع ~~لم ك ~~ردن س ~~يدى از اه ~~ال ~~ى اردب ~~يل ب ~~ه ن ~~ام س ~~يداح ~~مد م ~~يرخ ~~اص ت ~~وس ~~ط
س~يدض~يا .اي~ن س~يد ،ع~ليه اع~ضا و ه~واداران ح~زب ت~وده اع~الم ج~هاد ك~رده و م~ال
و ناموس آن ها را حالل دانسته بود.
دهم آذر۱۳۲۳
ميتينگ بى سابقۀ حزب توده در ده شهر
شانزدهم فروردين ۱۳۲۴
ميتينگ بزرگ تبريز به حمايت از خواسته هاى كارگران در اصفهان
نوزدهم مرداد ۱۳۲۴
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درگ ~~يرى اع ~~ضا و ه ~~واداران ح ~~زب ت ~~وده در ل ~~يقوان ب ~~ا ف ~~ئودال م ~~عروف ح ~~اج ~~ى
محتشم .در اين درگيرى شش نفر از جمله حاجى محتشم كشته شدند.
بيست و يكم مرداد۱۳۲۴
ميتينگ بزرگ تبريز در اعتراض به سركوب مردم و بى توجهى دولت.

روزشمار فرقۀ دمكرات
دوازدهم شهريور ۱۳۲۴
ت ~~شكيل ف ~~رق ~~ۀ دم ~~كرات و ان ~~تشار م ~~راج ~~عت ن ~~ام ~~ۀ دوازده م ~~اده ~~اى ف ~~رق ~~ه ب ~~ه دو
زبان فارسى و تركى.
چهاردهم شهريور ۱۳۲۴
انتشار روزنامه فرقۀ به نام آذربايجان به مديريت على شبسترى
بيست و دوم شهريور ۱۳۲۴
تشكيل جلسۀ رهبران فرقه و انتخاب رهبرى موقت.
ان~ ~~تخاب ش~ ~~دگ~ ~~ان ي~ ~~ازده ن~ ~~فر ب~ ~~ودن~ ~~د ك~ ~~ه پ~ ~~يشه ورى ب~ ~~ه ع~ ~~نوان ره~ ~~بر و ع~ ~~لى
ش~بسترى ب~ه ع~نوان م~عاون ان~تخاب ش~دن~د .در ه~مني ج~لسه ص~ادق پ~ادگ~ان و زي~ن
ال~عاب~دي~ن ق~يام~ى از ره~بران ك~ميتۀ اي~ال~تى ح~زب ت~وده ،ال~حاق خ~ود را ب~ه ف~رق~ه اع~الم
كردند.
مح~مد ب~ى ري~ا ره~بر ات~حادي~ه ه~اى ك~ارگ~رى آذرب~اي~جان ن~يز اع~الم ك~رد ره~برى
فرقه را مى پذيرد.
بيست و نهم شهريور ۱۳۲۴
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ك~نفران~س وس~يع ف~رق~ه ب~ا ح~ضور ب~يش از  ۱۵۰۰ن~فر از ط~بقات م~ختلف ج~ام~عه.
اي~ن ك~نفران~س ب~ا ص~دور ق~طعنام~ه اى خ~طاب ب~ه وزراى خ~ارج~ۀ دول م~تفق در ل~ندن
خواستار موافقت آن ها با خودمختارى آذربايجان شد.
دهم مهر ۱۳۲۴
برگزارى نخستني كنگرۀ فرقه
در ك~~نگره مح~~مود ب~~قراط~~ى ب~~ه ن~~ماي~~ندگ~~ى از ح~~زب ت~~وده ،ال~~حاق ك~~ميتۀ اي~~ال~~تى
حزب با  ۶۰هزار عضو و هوادار را به فرقه رسما ً اعالم و تأييد كرد.
در ك~نگره س~ازم~ان ف~رق~ه رس~ميت ي~اف~ت .ك~ميتۀ م~رك~زى ان~تخاب ش~د و م~رام~نام~ۀ
ف~رق~ه ك~ه ف~رق چ~ندان~ى ب~ا »م~راج~عت ن~ام~ه دوازده~م شه~ري~ور« ن~داش~ت ب~ه ت~صوي~ب
رسيد.
يكم مهر ۱۳۲۴
ت~عيني اس~تان~دار ج~دي~د آذرب~اي~جان ت~وس~ط دول ِ
~ت ص~دراالش~راف .س~يدمه~دى ف~رخ
)معتصم السطنه( سوابق بدى در دورۀ رضاشاه و حتى بعد از او داشت.
هفدهم مهر ۱۳۲۴
ك ~~نفران ~~س ف ~~رق ~~ه در ت ~~بري ~~ز و ص ~~دور ق ~~طعنام ~~ه اى خ ~~طاب ب ~~ه ك ~~نسول ~~گرى دول
خ ~~ارج ~~ه در ت ~~بري ~~ز و اع ~~الم اي ~~ن ن ~~كته ك ~~ه آم ~~دن ف ~~رخ ب ~~ه آذرب ~~اي ~~جان ب ~~اع ~~ث ج ~~نگ و
آشوب خواهد شد.
بيست و نهم مهر ۱۳۲۴
ـ اع~الم م~عوق م~ان~دن ان~تخاب~ات ت~ا خ~روج ك~ليۀ ن~يروه~اى ب~يگان~ه از ك~شور ت~وس~ط
دولت.
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ـ ك~نگرۀ خ~لق آذرب~اي~جان؛ م~صوب~ات ك~نگره از جه~ت مج~لس م~لى ،دول~ت م~لى و
ارتش ملى مهم است.
دوم آبان ۱۳۲۴
سقوط حكومت صدراالشراف معروف به جالد باغشاه.
دوم آبان ۱۳۲۴
نخست وزيرى ابراهيم حكيمى
هشتم آبان ۱۳۲۴
ت ~~قاض ~~اى ش ~~شگان ~~ۀ ف ~~رق ~~ه از دول ~~ت ح ~~كيمى .خ ~~واس ~~ت ف ~~رق ~~ۀ ان ~~تخاب ~~ات انج ~~من
هاى ايالتى و واليتى و لغو حكومت نظامى و دادن حقوق مردم آذربايجان بود.
هفدهم آبان ۱۳۲۴
ج ~~لسه ع ~~موم ~~ى ف ~~رق ~~ه .در اي ~~ن ج ~~لسه ،ك ~~ميتۀ م ~~رك ~~زى ف ~~رق ~~ه ب ~~ه ه ~~يئت ره ~~برى
اختيار داد در مورد تشكيل انجمن هاى ايالتى ـ واليتى اقدام كند.
بيست و پنجم آبان ۱۳۲۴
ن~~ام~~ۀ س~~رگ~~شادۀ ف~~رق~~ه خ~~طاب ب~~ه ن~~ماي~~ندگ~~ان س~~ياس~~ى دول~~ت ه~~اى خ~~ارج~~ى در
تبريز در مورد فجايع مأمورين دولت و ژاندارمرى.
ب~ه دن~بال ب~ى ج~واب م~ان~دن ش~كاي~ت ف~رق~ه ،ف~رق~ه دس~تور م~قاوم~ت داد و ب~الف~اص~له
به خلع سالح پاسگاه ها زده شد.
بيست و ششم آبان ۱۳۲۴
سقوط پادگان ميانه و سراب.
پيوسنت ايالت اصانلو و جهانشاهلو ،قجر و مقدم.
سى ام آبان ۱۳۲۴
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اعزام واحدهاى نظامى به آذربايجان برای سركوب فرقه
ارت~ش ش~وروى اي~ن واح~ده~ا را در ش~ري~ف آب~اد ق~زوي~ن م~توق~ف ك~رد .اي~ن م~نطقه
در اشغال ارتش شوروى بود.
يكم آذر ۱۳۲۴
اع~تراض دول~ت اي~ران ب~ه ش~وروى ب~ه خ~اط~ر م~توق~ف ك~ردن واح~ده~اى ن~ظام~ى در
شريف آباد قزوين.
استمداد حسني عال سفير ايران در امريكا از وزير امور خارجۀ امريكا
چهارم آذر ۱۳۲۴
حمايت بوين وزير امور خارجۀ انگليس از اعزام نيرو به آذربايجان.
تأييد نظر انگليس توسط وزارت امور خارجۀ امريكا.
دوازدهم آذر ۱۳۲۴
پ~اس~خ دول~ت ش~وروى ب~ه اي~ران :اع~زام ن~يرو ب~ه آذرب~اي~جان منج~ر ب~ه خ~ون~ري~زى و
ب~رادرك~شى م~ى ش~ود و ش~وروى در م~نطقه ت~حت اش~غال خ~ود اج~ازۀ درگ~يرى ن~مى
دهد.
دهم آذر ۱۳۲۴
ـ اشغال شهردارى تبريز توسط لشكر  ۳آذربايجان.
ـ انتخابات مجلس ملى در آذربايجان.
ـ شركت زنان براى اولني بار در انتخابات.
يازدهم آذر ۱۳۲۴
ب ~~ه ت ~~وپ بس ~~نت دس ~~ته ه ~~اى س ~~ينه زن ت ~~وس ~~ط ارت ~~ش .ب ~~هان ~~ۀ ارت ~~ش اي ~~ن ب ~~ود ك ~~ه
دسته هاى سينه زن قصد حمله به پادگان هاى ارتش را داشتند.
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سيزدهم آذر ۱۳۲۴
آزادى زندانيان بالتكليف توسط هيئت ملى آذربايجان.
چهاردهم آذر ۱۳۲۴
خلع سالح تمامى ژاندارمرى در آذربايجان.
هيجدهم آذر ۱۳۲۴
مالقات هيئت ملى آذربايجان با مرتضى قلى بيات )سهام السلطان(
نخست وزير سابق و نمايندۀ دولت.
ـ م~الق~ات پ~يشه ورى ب~ا وابس~تۀ م~طبوع~ات~ى س~فارت ام~ري~كا .ام~ري~كاي~ى ه~ا م~ى
خواستند بدانند فرقۀ دمكرات چه مى خواهد.
نوزدهم آذر ۱۳۲۴
ب ~~يان ~~ۀ مج ~~لس م ~~ؤس ~~سان خ ~~طاب ب ~~ه م ~~لت آذرب ~~اي ~~جان و ف ~~راخ ~~وان ~~دن ب ~~ه م ~~نظور
برقراری آزادى و دمكراسى.
بيست و يكم آذر ۱۳۲۴
افتتاح مجلس ملى.
معرفى كابينۀ پيشه ورى با يازده وزير.
ـ اعالم برنامۀ بيست ماده اى دولت پيشه ورى.
بيست و دوم آذر۱۳۲۴
م~ذاك~ره ب~ني ف~رم~ان~دۀ ل~شكر ۳آذرب~اي~جان ب~ا ن~ماي~ندگ~ان ح~كوم~ت م~لى .ط~ى اي~ن
مذاكرات پادگان تبريز به حكومت ملى تحويل داده شد.
بيست و پنجم آذر ۱۳۲۴
حملۀ نيروهاى فدايى فرقه به پادگان اروميه و تسليم لشكر اروميه.
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نوزدهم دى۱۳۲۴
تأسيس دانشگاه آذربايجان.
بيستم دى ۱۳۲۴
شروع انتخابات انجمن هاى ايالتى ـ واليتى در آذربايجان.
بيست و پنجم دى ۱۳۲۴
تعيني هيئتى براى تدوين قانون اساسى آذربايجان.
ششم بهمن ۱۳۲۴
نخست وزير شدن احمد قوام.
هيجدهم بهمن ۱۳۲۴
تشكيل قشون ملى.
بيست و يكم بهمن ۱۳۲۴
اعالميۀ نخستوزير مبنى بر لغو حكومت نظامى و آزادى مطبوعات.
بيست و هفتم بهمن ۱۳۲۴
ت~صوي~ب ق~ان~ون ت~قسيم ام~الك خ~ال~صه )اص~الح~ات ارض~ى( ت~وس~ط مج~لس م~لى
آذربايجان.
بيست و نهم بهمن ۱۳۲۴
سفر قوام به مسكو.
يكم اسفند ۱۳۲۴
تأسيس آموزشگاه عالى پليس و نظام.
يازدهم اسفند ۱۳۲۴
خروج ارتش شوروى از بخشى از ايران.
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بيست و يكم اسفند ۱۳۲۴
اعالميه مذاكرات دو جانبۀ ايران و شوروى.
بيست و هفتم اسفند ۱۳۲۴
ش ~~كاي ~~ت اي ~~ران ب ~~ه س ~~ازم ~~ان م ~~لل ع ~~لیه ش ~~وروى ب ~~ه ع ~~لت تخ ~~ليه ن ~~كردن ت ~~مام ~~ى
ايران و دخالت در امور داخلى ايران.
بيست و نهم اسفند ۱۳۲۴
آمدن سادچيكف ،سفير شوروى ،به ايران و شروع مذاكرات.
يكم فروردين سال ۱۳۲۵
اول ~~تيمات ~~وم ام ~~ري ~~كا ب ~~ه ش ~~وروى .ام ~~ري ~~كاي ~~ى ه ~~ا ته ~~دي ~~د ك ~~ردن ~~د ك ~~ه ب ~~ه اي ~~ران ب ~~از
خواهند گشت.
هيجدهم فروردين ۱۳۲۵
اعالميۀ نخس~~ت وزي~~رى و دع~~وت ه~~يئتى از آذرب~~اي~~جان ب~~راى م~~ذاك~~ره ب~~ا نخس~~ت
وزير در تهران.
بيست و ششم فروردين ۱۳۲۵
پس گرفنت شكايت ايران از شوروى در سازمان ملل.
سى و يكم فروردين ۱۳۲۵
درگيرى بني نيروهاى دولت و حكومت ملى آذربايجان.
دوم ارديبهشت ۱۳۲۵
طرح هفت ماده اى قوام براى حل مسئلۀ آذربايجان.
سوم ارديبهشت ۱۳۲۵
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اص~رار ام~ري~كا و ان~گليس و در دس~تور ن~گه داش~نت ش~كاي~ت اي~ران در س~ازم~ان
ملل علىرغم پس گرفنت شكايت توسط دولت ايران.
هشتم ارديبهشت ۱۳۲۵
آمدن هيئت آذرى به تهران و استقبال باشكوه مردم.
نوزدهم ارديبهشت ۱۳۲۵
تخليۀ كامل ايران از سوى ارتش شوروى.
بيست و سوم ارديبهشت ۱۳۲۵
قطع مذاكرات آذرى ها با دولت قوام.
سى و يكم ارديبهشت ۱۳۲۵
ش~~كاي~~ت اي~~ران از ش~~وروى در س~~ازم~~ان م~~لل ب~~ه خ~~اط~~ر دخ~~ال~~ت در ام~~ور داخ~~لى
ايران.
سوم خرداد ۱۳۲۵
تشكيل حزب دولتى قوام به نام حزب دمكرات ايران.
بيست و سوم تير۱۳۲۵
اع ~ ~~تصاب ۱۰۰ه ~ ~~زار ن ~ ~~فرى ك ~ ~~ارگ ~ ~~ران ن ~ ~~فت ج ~ ~~نوب .اي ~ ~~ن اع ~ ~~تصاب ب ~ ~~ا ح ~ ~~ملۀ
اتحاديۀ عشاير خوزستان و ارتش ،به خاك و خون كشيده شد.
دهم مرداد ۱۳۲۵
ت ~~شكيل دول ~~ت ائ ~~تالف ~~ى ق ~~وام ب ~~ا ح ~~زب ت ~~وده و ح ~~زب اي ~~ران .اي ~~ن دول ~~ت ه ~~فتاد و
پنج روز عمر كرد.
بيست و نهم مرداد۱۳۲۵
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آم~دن ه~يئت آذرى ب~ه ته~ران ب~راى ادام~ۀ م~ذاك~رات .اي~ن م~ذاك~رات ب~دون ن~تيجه،
دو ماه و نیم طول كشيد.
بيست و يكم شهريور ۱۳۲۵
ت~وط~ئۀ ره~بران ع~شاي~ر ب~راى اش~غال اص~فهان) .اي~ن ت~وط~ئه ت~وس~ط ش~اه ص~ورت
گرفت.
بيست و نهم شهريور۱۳۲۵
ت~لگراف ن~اص~رخ~ان ق~شقاي~ى ب~ه ق~وام و ت~قاض~اه~اى ه~فتگان~ۀ او )اخ~راج وزي~ران
توده اى يكى از آنها بود(.
سى ام شهريور ۱۳۲۵
ح~~ملۀ مس~~لحان~~ۀ اي~~الت ب~~ه پ~~ادگ~~ان ه~~اى ن~~ظام~~ى در ج~~نوب و خ~~لع س~~الح آن ه~~ا
در بوشهر و شيراز.
اي~ن ح~رك~ات ب~ه تح~ري~ك درب~ار و ف~رم~ان~ده ه~ان ارت~ش و ان~گليسى ه~ا ص~ورت م~ى
گرفت.
سوم مهر۱۳۲۵
اع ~~زام ه ~~يئتى از س ~~وى ق ~~وام ب ~~ه ج ~~نوب ب ~~راى م ~~ذاك ~~ره ب ~~ا ن ~~هضت ج ~~نوب و ب ~~ه
رس~ ~~ميت ش~ ~~ناخ~ ~~نت آن~ ~~ها .اي~ ~~ن ح~ ~~رك~ ~~ت ب~ ~~راى مخ~ ~~دوش ك~ ~~ردن ت~ ~~قاض~ ~~اه~ ~~اى م~ ~~ردم
آذربايجان بود.
بيست و يكم مهر۱۳۲۵
موافقت قوام با دو خواست خان هاى قشقايى
بيست و پنجم مهر ۱۳۲۵
پايان حكومت ائتالفى قوام با حزب توده و حزب ايران.
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بيست و نهم مهر۱۳۲۵
موافقت شفاهى دولت با فرقه در چهار ماده.
بيستم آبان۱۳۲۵
تخليۀ زنجان از قواى فرقه و اشغال آن توسط ارتش و سركوب مردم.
يكم آذر۱۳۲۵
اع ~~الم ~~يۀ دول ~~ت ب ~~راى ش ~~روع ان ~~تخاب ~~ات و ف ~~رس ~~تادن ارت ~~ش ب ~~ه اس ~~تان ه ~~ا ب ~~رای
تأمني انتخابات.
دوم آذر ۱۳۲۵
ت~لگراف دك~تر ج~اوي~د ،اس~تان~دار آذرب~اي~جان ،ب~ه ق~وام و پ~رس~ش از آم~دن ارت~ش
به آذربايجان.
چهارم آذر ۱۳۲۵
پاسخ قوام به دكتر جاويد و صحت آمدن ارتش به آن ديار.
نهم آذر۱۳۲۵
م~خال~فت انج~من اي~ال~تى ـ والي~تى ت~بري~ز ب~ه آم~دن ارت~ش و ت~قاض~اى انج~من ب~راى
آمدن هيئتى به آذربايجان و بررسى امنيت منطقه.
دهم آذر ۱۳۲۵
ـ مخالفت قوام با تقاضاى انجمن.
ـ درگيرى فدائيان فرقه با نيروهاى دولتى در خلخال.
دوازدهم آذر ۱۳۲۵
ميتينگ بزرگ فرقه و اتحاديۀ كارگران در تبريز.
پانزدهم آذر ۱۳۲۵
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شروع انتخابات در تبريز.
شانزدهم آذر ۱۳۲۵
ـ حركت ارتش به سوى ميانه.
ـ اعالميۀ پيشه ورى در مورد حركت ارتش.
هفدهم آذر ۱۳۲۵
ـ اعالميۀ افسران ملحق شده به فرقه به همكاران خود در ارتش.
ـ پرواز هواپيماهاى ارتشى بر فراز مواضع فرقه.
هيجدهم آذر ۱۳۲۵
اعالميۀ قوام مبنى بر مردود بودن انتخابات در آذربايجان.
نوزدهم آذر ۱۳۲۵
ـ فرمان حمله به آذربايجان؛
ـ جنگ در ميانه؛
ـ دستور شوروى به فرقه مبنى بر عدم مقاومت؛
ـ بركنارى پيشه ورى از رهبرى فرقه و روى كارآمدن محمد بى ريا.
بيستم آذر۱۳۲۵
ميتينگ فرقه در تبريز و اعالم موافقت فرقه با آمدن ارتش.
بيست و يكم آذر۱۳۲۵
اع ~~الم ~~يۀ مح ~~مد ب ~~ى ري ~~ا ره ~~بر ف ~~رق ~~ه و ب ~~ه آرام ~~ش دع ~~وت ك ~~ردن م ~~ردم در ورود
ارتش؛
ـ ت ~~لگراف دك ~~تر ج ~~اوي ~~د اس ~~تان ~~دار آذرب ~~اي ~~جان و ش ~~بسترى ب ~~ه ش ~~اه و ق ~~وام و
اعالم موافقت با آمدن ارتش؛
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ـ مراجعه فعالني فرقه به قلى اف كنسول شوروى؛
ـ حركت رهبران فرقه به شوروى؛
ـ كشتار مردم.
بيست و دوم آذر ۱۳۲۵
ورود ارتش به تبريز.

اصالت فرقۀ دمكرات
ع~ ~~ده اى ب~ ~~ر اي~ ~~ن ب~ ~~اورن~ ~~د ك~ ~~ه ف~ ~~رق~ ~~ه ه~ ~~يچ اص~ ~~ال~ ~~تى ن~ ~~داش~ ~~ت .ض~ ~~رورت خ~ ~~لق
آذرب ~~اي ~~جان ن ~~بود ،و روس ه ~~ا ب ~~ه ع ~~نوان اه ~~رم ف ~~شارى ب ~~راى گ ~~رف ~~نت ام ~~تياز ن ~~فت
ش ~~مال آن ~~را ع ~~لم ك ~~ردن ~~د و چ ~~ون ب ~~ه ق ~~رارداد ن ~~فت رس ~~يدن ~~د دك ~~ان ف ~~رق ~~ه را ت ~~عطيل
ك~~ردن~~د .اي~~ن ع~~ده از ي~~ك س~~نخ و ي~~ك ق~~ماش نيس~~تند ،ب~~لكه ب~~ه دو دس~~ته ت~~قسيم م~~ى
شوند:
-۱دس~تۀ نخس~ت :م~تعلق ان~د ب~ه راس~ت ارت~جاع~ى ،از ش~اه گ~رف~ته ت~ا س~يدض~يا و
ن~ماي~ندگ~ان م~رت~جع مج~لس چ~هارده~م ك~ه از ه~مان اب~تداى ت~شكيل ف~رق~ه و ح~تى از
ه ~~مان اب ~~تداى ت ~~شكيل ج ~~معيت آذرب ~~اي ~~جان در س ~~ال  ،۱۳۲۰ه ~~ر ج ~~ري ~~ان آذرى را
ج~ري~ان~ى تج~زي~ه ط~لب و ع~ام~ل ب~يگان~ه م~ى دانس~تند و ه~نوز ه~م م~ى دان~ند .در ن~زد
راس~~ت ارت~~جاع~~ى ،اي~~ران ك~~شورى ك~~ثيرامل~~له نيس~~ت .ت~~رك~~ى ه~~م زب~~ان م~~غول~~ى س~~ت.
آدم ه ~~اي ~~ى ه ~~م ك ~~ه در آن دي ~~ار زن ~~دگ ~~ى م ~~ى ك ~~نند ه ~~يچ ح ~~ق ق ~~ان ~~ون ~~ى ب ~~ه آن دي ~~ار
ن~دارن~د .ه~رچ~ه هس~ت از آن م~رك~زن~شينان~ى اس~ت ك~ه در ط~ول ت~اري~خ ه~ر دوره ن~وك~ر
ب ~~یگان ~~ه ای ب ~~وده ان ~~د .ک ~~دام ب ~~یگان ~~ه؟ م ~~هم نیس ~~ت .اي ~~نان در نخس ~~تني واك ~~نش ب ~~ه
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ان ~~تشار ب ~~يان ~~يه دوازده م ~~اده اى ف ~~رق ~~ه ،آن ~~را م ~~خال ~~ف ق ~~ان ~~ون اس ~~اس ~~ى دانس ~~تند و
خ~واس~تار ت~عقيب و دس~تگيرى آن~ان ش~دن~د .م~هندس پ~ناه~ى ،ج~مال ام~ام~ى ،اف~شار
ص ~~ادق ~~ى ،دك ~~تر مجته ~~دى ،م ~~قدم ،س ~~رت ~~يپ زاده ،ب ~~هادرى ،ع ~~دل ،ث ~~قه االس ~~الم ~~ى،
فتوحى و در رأس آنها سيدضيا بود.
راس~~ت ارت~~جاع~~ى از ه~~مان آغ~~از ن~~قدى ب~~ر ب~~رن~~ام~~ۀ ف~~رق~~ه ن~~داش~~ت ك~~ه ي~~ك ب~~رن~~ام~~ۀ
رف~رميس~تى در چ~ارچ~وب ه~مان ح~كوم~ت ب~ود .ام~روز ه~م راس~ت ارت~جاع~ى ن~قدى ب~ر
ب~رن~ام~ۀ خ~لق ه~اى م~ختلف در اي~ران ن~دارد ب~لكه ب~ا ن~فى خ~لق ه~اى گ~ون~اگ~ون و پ~نهان
ش~دن در پش~ت ن~اس~يون~ال~يسمى پ~وش~ال~ى از دادن ح~قوق اق~ليت ه~اى ق~وم~ى س~رب~از
مى زند .اينان حقوق اكثريت را هم به چيزى نمى گيرند.
 -۲دس~تۀ دوم :ای~ن دس~ته ،اب~تدا از س~تاي~ش گ~ران ف~رق~ه و پ~يشه ورى ب~ودن~د .از
ع~باس ش~اه~نده م~دي~ر روزن~ام~ه ف~رم~ان گ~رف~ته ت~ا ع~بدال~رح~من ف~رام~رزى م~دي~ر روزن~ام~ه
كيهان و خليل ملكى.
ت~مام~ى ن~يروه~اى دم~كرات و آزادي~خواه در آغ~از ام~يد ب~سيارى ب~ه پ~يروزى ف~رق~ه
و گس ~~ترش آن ن ~~هضت ب ~~ه س ~~راس ~~ر اي ~~ران داش ~~تند ام ~~ا ب ~~عد از شكس ~~ت ف ~~رق ~~ه اي ~~ن
ن ~~گاه ه ~~ا ت ~~غيير ك ~~رد و از ب ~~يخ و ب ~~ن اص ~~ال ~~ت ن ~~هضت دم ~~كرات ~~يك آذرب ~~اي ~~جان را رد
كردند.
ام~~ا ب~~بينيم اي~~ن ن~~فى و ان~~كار ،م~~بتنى ب~~ر چ~~ه اس~~ناد و م~~دارك~~ى اس~~ت .در اي~~ن
مورد سه سند ارايه شده است:
-۱خليل ملكى در خاطراتش؛
 -۲يوسف افتخارى در خاطراتش؛
-۳حميد مالزاده در رازهاى سر به ُمهر.
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سند شماره يك :خاطرات ملكى
»در اي~نجا خ~وب اس~ت اي~ن ن~كته را ن~يز ذك~ر ك~نم ك~ه ش~وروى ه~ا از پ~يش ب~ا آق~اى
م~وس~وى )ك~ه ب~يش از ده س~ال زن~دان~ی س~ياس~ى ب~ود( ص~حبت ك~رده ب~ودن~د ك~ه ب~رود
آذرب ~~اي ~~جان و ن ~~هضت آن ~~جا را اداره ك ~~ند .م ~~وس ~~وى ك ~~ه آدم ب ~~ا پ ~~رن ~~سيب و ت ~~اب ~~ع
اص~~ول ب~~ود گ~~فته ب~~ود ق~~بول ،ب~~هش~~رط اي~~نكه ش~~ما س~~ياس~~ت دول~~ت ب~~ى ط~~رف م~~ساع~~د
)و ن~ه دول~ت ف~رم~ان~ده( را ب~ازى ك~نيد .م~أم~وران دول~ت ش~وروى ب~ه او گ~فته ب~ودن~د :ت~و
ناسيونال ـ كمونيست هستى!«1
سند شماره  :۲خاطرات يوسف افتخارى
»پ~يشه ورى را از ق~دي~م و اي~ام زن~دان م~ى ش~ناخ~تم .ول~ى پ~س از ح~وادث شه~ري~ور
 ۲۰دي ~~گر او را ن ~~دي ~~ده ب ~~ودم .ت ~~ا اي ~~ن ك ~~ه آن ~~روز ب ~~ه دف ~~تر روزن ~~ام ~~ه اش در خ ~~ياب ~~ان
ف~~ردوس~~ى رف~~تم .ب~~ه او گ~~فتم آق~~اى پ~~يشه ورى دن~~بال م~~ن آم~~دن~~د ك~~ه در ي~~ك ن~~قطه اى
ش~ورش~ى ب~رپ~ا ك~نم و م~ن آن ش~خص را ن~شناخ~تم .ام~ا م~ى گ~فتند ك~ه ب~يا اس~تال~ني
ت~ضمني ك~رده اس~ت .م~ن ب~راى ش~رك~ت در س~ندي~كاى ج~هان~ى ع~ازم پ~اري~س هس~تم و
ح~~تما ً دن~~بال ش~~ما و رف~~قاى دي~~گرت~~ان ك~~ه م~~ى ش~~ناس~~م خ~~واه~~ند آم~~د .دي~~دي~~د ك~~ه در
گ ~~يالن وق ~~تى ك ~~ه پش ~~ت آدم را خ ~~ال ~~ى م ~~ى ك ~~نند ن ~~تيجه اش شكس ~~ت اس ~~ت .م ~~ا در
ج~~اي~~ى م~~ى ت~~وان~~يم دس~~ت ب~~ه اس~~لحه ب~~بري~~م ك~~ه اق ~الً ش~~صت درص~~د م~~ردم پش~~ت م~~ا
ب ~~اش ~~ند .پ ~~يشه ورى گ ~~فت آق ~~اى اف ~~تخارى ي ~~عنى م ~~ن اي ~~نقدر ن ~~اش ~~ى هس ~~تم .ي ~~عنى
اي~~ن س~~ن و س~~ال را ب~~ى خ~~ود گ~~ذران~~ده ام و اي~~ن م~~وه~~ا را ب~~ى خ~~ود س~~فيد ك~~رده ام
 .1خاطرات ملکی
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ح~اال م~ى آي~م و ي~ك چ~نني اش~تباه~ى م~ى ك~نم؟ ات~فاق~ا ً ت~ا ب~ه پ~اري~س رس~يدم ،روزن~ام~ه
ها نوشتند كه پيشه ورى به آذربايجان رفته و تشكيالتى درست كرده است«1.
سند شماره  :۳حميد مالزاده
»پ ~~يشه ورى ب ~~ا ره ~~برى ف ~~رق ~~ۀ دم ~~كرات م ~~واف ~~ق ن ~~بود .در س ~~ال  ۱۳۲۳در ج ~~لفاى
ش~وروى در داخ~ل ق~طار م~الق~ات~ى ب~ني م~يرج~عفر ب~اق~راوف و س~يدج~عفر پ~يشه ورى
ص~ورت گ~رف~ت .در آن~جا ب~ود ك~ه ب~اق~راوف ره~برى ف~رق~ه دم~كرات آذرب~اي~جان اي~ران را
ب~ه پ~يشه ورى پ~يشنهاد ک~رد .ام~ا او م~واف~قت ن~مى ك~رد .م~يرج~عفر ب~اق~راوف خ~طاب
ب~~ه پ~~يشه ورى گ~~فت :دي~~گر ت~~اري~~خچۀ ح~~زب ع~~دال~~ت ن~~وش~~نت ك~~اف~~ى اس~~ت .ت~~ا ف~~رص~~ت
هس~ت ب~ا م~ا ه~مگام ش~و .پ~يشه ورى در پ~اس~خ ب~ه ب~اق~راوف م~ى گ~وي~د اي~ن روس ه~ا
ك~~ه ام~~روز ب~~ه م~~نظور پيش~~برد اه~~داف س~~ياس~~ى ش~~ان م~~ا را ب~~هب~~ازى م~~ى گ~~يرن~~د آدم
ه~اى م~ورد اط~مينان نيس~تند .آن ه~ا در ص~ورت ل~زوم ب~ه م~ا ك~مكى ن~مى ك~نند و م~ا
را در م~~يدان م~~بارزه ت~~نها م~~ى گ~~ذارن~~د .م~~حبت روس ه~~ا ب~~ه م~~حبت م~~جنون ش~~باه~~ت
دارد ك~ه ه~نگام غ~رق ش~دن در آب پ~ا روى ب~چه اش م~ى گ~ذارد ،م~ن آن ه~ا را خ~وب
م~ ~~ى ش~ ~~ناس~ ~~م .س~ ~~ران~ ~~جام پ~ ~~س از گ~ ~~فت وگ~ ~~وى زي~ ~~اد پ~ ~~يشه ورى ب~ ~~ا اط~ ~~مينان ب~ ~~ه
ميرجعفر باقراوف بهاعتبار خدمت به ملت ايران با پيشنهاد آنها موافقت كرد«.
ِ
~ورزاف اس ~~ت ك ~~ه ب ~~ه ع ~~نوان خ ~~برن ~~گار ن ~~ظام ~~ى ه ~~مراه
اي ~~ن ،خ ~~اط ~~رات اب ~~راه ~~يم ِ ن ~ ُ
ارت~ش س~رخ ب~ه اي~ران آم~ده اس~ت و م~الزاده از او ب~ه ع~نوان ع~ضو ك.گ.ب ي~اد م~ى
كند.
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دك ~~تر ج ~~هان ~~شاه ~~لو از دوس ~~تان م ~~لكى در گ ~~روه ۵۳ن ~~فر و ه ~~مبندان در زن ~~دان
رض~ ~~اش~ ~~اه و م~ ~~سئول ك~ ~~ميتۀ زن~ ~~جان ح~ ~~زب ت~ ~~وده و م~ ~~عاون ب~ ~~عدى پ~ ~~يشه ورى ،در
س~ ~~فرى ك~ ~~ه پ~ ~~يشه ورى ب~ ~~راى م~ ~~ذاك~ ~~ره ب~ ~~ا ق~ ~~وام ب~ ~~ه ته~ ~~ران آم~ ~~د ج~ ~~زء ه~ ~~يئت ب~ ~~ود.
شه~~رب~~ان~~ى اج~~ازه ن~~مى داد م~~ردم ب~~ه ه~~يئت آذرب~~اي~~جان ن~~زدي~~ك ش~~ون~~د .ج~~هان~~شاه~~لو
خ~ ~~ليل م~ ~~لكى و خ~ ~~ليل ان~ ~~قالب آذر را در م~ ~~یان اس~ ~~تقبال ك~ ~~نندگ~ ~~ان م~ ~~ى ب~ ~~يند .از
س~رت~يپ ص~فارى رئ~يس شه~رب~ان~ى م~ى خ~واه~د ت~ا اج~ازه ده~د م~لكى و خ~ليل ان~قالب
آذر ب~ ~~ه آنه~ ~~ا ن~ ~~زدي~ ~~ك ش~ ~~ون~ ~~د ،س~ ~~رت~ ~~يپ ص~ ~~فارى ش~ ~~خصا م~ ~~لكى و آذر را ب~ ~~ه ن~ ~~زد
ج~~هان~~شاه~~لو م~~ى آورد و م~~لكى م~~ى گ~~وي~~د :رف~~قا؛ خ~~ودت~~ان و م~~ردم آذرب~~اي~~جان آزاد
ش~~دي~~د و ره~~اي~~ى ي~~اف~~تيد در ان~~دي~~شه م~~ا ه~~م ب~~اش~~يد .در دس~~تگاه ره~~برى ح~~زب ت~~وده
اف~~راد ض~~عیف و ب~~ى ك~~اره ای گ~~رد آم~~ده ان~~د .س~~ران~~جام ه~~رچ~~ه ب~~اش~~د م~~ا از آن ه~~ا
بهتر و تالشمندتر هستيم ،به ما يارى كنيد.

زمينه هاى عينى و ذهنى نهضت دمكراتيك آذربايجان
از ن ~~فى و ان ~~كار راس ~~ت ارت ~~جاع ~~ى م ~~ى گ ~~ذري ~~م .در ن ~~زد آن ~~ان ه ~~يچ ج ~~ري ~~ان ~~ى
ح~~قان~~يت ن~~دارد االّ آن~~ان~~ى ك~~ه در ص~~د س~~ال~~ه گ~~ذش~~ته در رأس ح~~كوم~~ت ب~~وده ان~~د و
دي~دي~م ك~ه آن~ان چ~ه ق~در م~يهن پ~رس~ت ب~وده ان~د .خ~اط~رات مح~مدرض~ا ش~اه ،آخ~ري~ن
پ ~ ~~ادش ~ ~~اه په ~ ~~لوى در روزگ ~ ~~ار ت ~ ~~بعيد و در ب ~ ~~ه درى در اي ~ ~~ن زم ~ ~~ينه راه گ ~ ~~شاس ~ ~~ت.
مح~~مدرض~~ا ب~~عد از آن~~كه ام~~ري~~كاي~~ى ه~~ا ت~~صميم م~~ى گ~~يرن~~د او را ب~~ا دول~~ت اس~~الم~~ى
م~عام~له ك~نند خ~طاب ب~ه ح~كام ع~رب م~ى گ~وي~د :از س~رن~وش~ت م~ن ع~برت ب~گيري~د .ه~يچ
ك~س ب~ه ان~دازه م~ن ب~ه ام~ري~كاي~ى ه~ا خ~دم~ت ن~كرد .اگ~ر م~ن اي~ن خ~دم~ت را ب~ه م~ردم
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خ~~ود ك~~رده ب~~ودم ،ام~~روز در اي~~نجا ن~~بودم .از س~~يدض~~يا ه~~م م~~ى گ~~ذري~~م و در ادام~~ۀ
همني بخش به »ميهن پرستى حضرت اشرف« قوام السلطنه هم مى رسيم.
ام~~ا ب~~راى پ~~اس~~خ دادن ب~~ه س~~تاي~~ش گ~~ران اول~~يه و م~~نتقدي~~ن ب~~عدى ف~~رق~~ۀ دم~~كرات،
نخس~~ت الزم اس~~ت ب~~ه ش~~راي~~ط ع~~ينى و ذه~~نى م~~ردم آذرب~~اي~~جان در آن س~~ال ه~~ا و
سال هاى قبل از آن توجه كنيم.
آذربايجان ،كانون سوسيال دمكراسى
از دي~رب~از م~ردم آذرب~اي~جان ،ك~ه پ~يشه ورى ي~كى از آن ن~مون~ه ه~اس~ت ،ت~حت ف~شار
م~~داوم ح~~كام ق~~اج~~ارى و غ~~ارت راه~~زن~~ان~~ی دس~~توپ~~ا م~~یزدن~~د ک~~ه م~~دام ب~~ه آن س~~وى
م~رزه~ا در ح~ال رف~ت وآم~د ب~ودن~د .ب~اك~و ي~كى از ك~ان~ون ه~اى ب~زرگ ب~ود ك~ه اي~ران~يان
ب ~~سيارى در آن ~~جا ب ~~ه ت ~~جارت و ك ~~ارگ ~~رى م ~~شغول ب ~~ودن ~~د .در ب ~~عضى از آم ~~اره ~~ا
ح~ضور اي~ران~يان ب~ه  ۱۰۰ه~زار ن~فر در س~ال م~ى رس~يده اس~ت .اي~ن رف~ت و آم~ده~ا
ب~~اع~~ث م~~ى ش~~د ك~~ه ك~~ارگ~~ران اي~~ران~~ي م~~قيم در م~~عادن م~~س ،آه~~ن و زغ~~ال س~~نگ و
م~~راك~~ز اس~~تخراج ن~~فت ب~~اك~~و ب~~ا ان~~دي~~شه ه~~اى س~~وس~~يال دم~~كراس~~ى آش~~نا ش~~ون~~د و
اين انديشه ها را در بازگشت به كشور خود به ايران بياورند.
نخس~~تني س~~وس~~يال دم~~كرات ه~~اى اي~~ران در آن دي~~ار پ~~روب~~ال گ~~رف~~تند؛ چ~~نان ك~~ه
در آس~~تان~~ۀ ان~~قالب مش~~روط~~ه دو م~~حفل ب~~زرگ ت~~ئوري~~ك در ت~~بري~~ز ف~~عال~~يت م~~ى ك~~نند.
اي ~~ن دو م ~~حفل ط ~~ى دو ن ~~ام ~~ه ب ~~ه ك ~~ارل ك ~~ائ ~~وت ~~سكى و پ ~~لخان ~~ف ،دو ره ~~بر ب ~~لندآوازۀ
س ~~وس ~~يال دم ~~كراس ~~ى آمل ~~ان و روس ~~يه ،از آن ~~ان م ~~ى خ ~~واه ~~ند ك ~~ه در تح ~~ليل ان ~~قالب
مش ~~روط ~~ه ب ~~ه آن ~~ان ك ~~مك ك ~~نند .اي ~~ن دو م ~~حفل ب ~~ر س ~~ر ان ~~قالب ~~ى ب ~~ودن ي ~~ا ارت ~~جاع ~~ى
ب ~~ودن ان ~~قالب ب ~~حث داش ~~تند .ع ~~ده اى م ~~بارزات ب ~~ورژوازى اي ~~ران را ع ~~ليه س ~~رم ~~اي ~~ه
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دارى غ~ ~~رب~ ~~ى ،ض~ ~~داس~ ~~تعمارى و ان~ ~~قالب~ ~~ى و ع~ ~~ده اى دي~ ~~گر آنرا ارت~ ~~جاع~ ~~ى م~ ~~ى
دانس ~~تند ب ~~ر ای ~~ن ب ~~اور ب ~~ودن ~~د ك ~~ه از ان ~~كشاف س ~~رم ~~اي ~~ه دارى در اي ~~ران ج ~~لوگ ~~يرى
خواهد كرد.
ه ~~مني م ~~حاف ~~ل ب ~~ه ق ~~درى ق ~~درت ~~مند ب ~~ودن ~~د ك ~~ه در ان ~~تقال »اي ~~سكرا« ،روزن ~~ام ~~ۀ
س ~~وس ~~يال دم ~~كرات ~~هاى روس ~~يه از اروپ ~~ا ب ~~ه روس ~~يه ،ي ~~كى از پ ~~اي ~~گاه ه ~~اى ان ~~تقال
بودند ،و اين امر در نامه هاى لنني مشهود است.
ه~م اي~نان در پ~روس~ۀ رش~د خ~ود ،ك~ميتۀ ع~دال~ت ب~اك~و و ف~رق~ۀ ع~دال~ت اي~ران و ح~زب
كمونيست ايران را بنياد نهادند.
آذربايجان وارث دو انقالب
ان ~~قالب مش ~~روط ~~ه در آغ ~~از ق ~~رن بيس ~~تم ب ~~ا دو ك ~~ان ~~ون ب ~~زرگ در ته ~~ران و ت ~~بري ~~ز
ش~~روع ش~~د و ب~~عد از ك~~شمكش ب~~سيار ،ب~~ا پ~~اي~~مردى ت~~جار ب~~ازار و ت~~وده ه~~اى ف~~قير
شه ~ ~~رى و دخ ~ ~~ال ~ ~~ت ب ~ ~~خشى از روح ~ ~~ان ~ ~~يت م ~ ~~وف ~ ~~ق ش ~ ~~د دس ~ ~~تخط مش ~ ~~روط ~ ~~ه را از
م~ظفرال~دي~ن ش~اه ب~يمار ب~گيرد .ام~ا دي~رى ن~كشيد ك~ه م~ظفرال~دي~ن م~رد و مح~مدع~لى
م~~يرزاى وليعه~~د ج~~انش~~ني او ش~~د .مح~~مدع~~لى ش~~اه از ه~~مان اب~~تدا ب~~ر آن ن~~بود ك~~ه
پ ~~ادش ~~اه مش ~~روط ~~ه ب ~~اش ~~د؛ پ ~~س ب ~~ا آوردن ات ~~اب ~~ك و ح ~~ماي ~~ت ش ~~يخ ف ~~ضل اهلل ج ~~نگ
پ ~~نهان خ ~~ود را ب ~~ا مش ~~روط ~~ه آغ ~~از ك ~~رد و س ~~ران ~~جام ب ~~ه ب ~~اغ ~~شاه رف ~~ت و ك ~~ودت ~~اى
ب ~~اغ ~~شاه را ت ~~رت ~~یب داد و مج ~~لس ب ~~ه ت ~~وپ بس ~~ته ش ~~د و ب ~~خشى از ره ~~بران ان ~~قالب
مش~~روط~~ه دس~~تگير و ص~~وراس~~راف~~يل و ج~~مال ال~~دي~~ن واع~~ظ و م~~لک امل~~تکلمین ک~~ه ه~~ر
سه سوسيال دمكرات بودند بهدار آويخته شدند.
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ب~ا خ~ام~وش ش~دن ،ك~ان~ون ان~قالب در ته~ران ك~ان~ون ت~بري~ز مش~تعل ش~د .ره~برى
ان~ ~~قالب در ت~ ~~بري~ ~~ز ب~ ~~ا انج~ ~~من غ~ ~~يبى ب~ ~~ه ره~ ~~برى ع~ ~~لى م~ ~~سيو ب~ ~~ود ك~ ~~ه ب~ ~~ه ت~ ~~مام~ ~~ى
س~~وس~~يال دم~~كرات ب~~ودن~~د و ب~~ا س~~وس~~يال دم~~كراس~~ى اي~~ران~~ی م~~قيم ب~~اك~~و ارت~~باط~~ات~~ى
تنگاتنگ داشتند.
در اي~ن م~رح~له ك~ه ف~از دوم و مس~لحان~ۀ ان~قالب ب~ود ن~هضت در ت~بري~ز پ~اى م~ردى
ن ~~شان داد و دو ره ~~بر ب ~~زرگ را ب ~~ه ان ~~قالب ت ~~حوي ~~ل داد ك ~~ه ب ~~لندآوازه ش ~~دن ~~د .ی ~~کی
ستارخان و دیگری باقرخان.
آنگ~~اه ان~~قالب ،ب~~ار دي~~گر در ته~~ران و اص~~فهان و دي~~گر شه~~ره~~ا ج~~ان گ~~رف~~ت و
ب~~االخ~~ره ب~~ه ف~~تح ته~~ران ان~~جام~~يد .ام~~ا ف~~ات~~حان ته~~ران چ~~ه ك~~سان~~ى ب~~ودن~~د .س~~ردار
اس~~عد و س~~پهدار ت~~نكاب~~نى در ي~~ك س~~و ،به~~بهان~~ى و ط~~باط~~باي~~ى دو روح~~ان~~ى ب~~زرگ
در سويى ديگر.
ان~~قالب ب~~ه س~~ازش ك~~شيده ش~~د .ب~~ه آرم~~ان ه~~اى آن خ~~يان~~ت ش~~د و ف~~رج~~ام ك~~ار،
خلع سالح مجاهدين تبريز و گلوله خوردن ستارخان در پارك اتابك تهران بود.
ت~بري~ز از ان~قالب مش~روط~ه ،از ان~قالب~ی ك~ه ب~ه پ~اى~مردى رادم~ردان و رادزن~ان آن
خطه پيروز شده بود بهره اى نبرد.
انقالب دوم :قيام خيابانى
ان~قالب مش~روط~ه ب~ه ف~رج~ام ن~هاي~ى خ~ود ن~رس~يد و در ن~يمه راه ب~ا س~ازش ب~ورژوازى
ب~ازار و اش~راف ف~ئودال ب~ه ب~ى راه~ه رف~ت .ام~ا اي~ن ب~ه م~عناى آن ن~بود ك~ه پ~تان~سيل
ان ~~قالب ن ~~يز ب ~~ه ات ~~مام رس ~~يده ب ~~اش ~~د؛ پ ~~س ت ~~بري ~~ز ب ~~ار دي ~~گر ب ~~ا ان ~~قالب از ج ~~اى
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ب~رخ~اس~ت و ش~يخ مح~مد خ~ياب~ان~ى ره~بر ح~زب دم~كرات آذرب~اي~جان س~عى ك~رد ب~ار
ديگر آب رفته از جوى را به آن بازگرداند.
ام~ا ق~يام خ~ياب~ان~ى ه~مچون رس~تاخ~یز ب~رادران و خ~واه~ران ای~ن ع~زی~ز در گ~يالن
و خراسان ،در خون رهبران خود فرونشست.
و در ادام~~ۀ ه~~مني س~~رك~~وب ق~~يام ه~~اى م~~نطقه اى ب~~ود ك~~ه رض~~اخ~~ان ف~~را رس~~يد و
به رضاشاه پهلوى تبدیل شد.
ديكتاتورى بيست ساله
آذرب~اي~جان در دو ان~قالب~ش ،مش~روط~ه و ق~يام خ~ياب~ان~ى ه~رآن~چه م~ى خ~واس~ت ب~راى
ت~~مام~~ى م~~ردم اي~~ران م~~ى خ~~واس~~ت و در س~~ياه~~ه م~~طال~~بات~~ش م~~سئلۀ زب~~ان ن~~بود .ام~~ا
ب~~عد از س~~قوط دي~~كتات~~ورى بيس~~ت س~~ال~~ۀ په~~لوى اول ،م~~سئله زب~~ان در دس~~تور ك~~ار
ت~شكل ه~اى س~ياس~ى آذرب~اي~جان از »ج~معيت آذرب~اي~جان« گ~رف~ته ت~ا ك~ميته اي~ال~تى
حزب توده قرار گرفت.
ن~~اس~~يون~~اليس~~ت ه~~اى پ~~وش~~ال~~ى ب~~ه اي~~ن ن~~كته ت~~وج~~ه ن~~مى ك~~نند ك~~ه چ~~را در ليس~~ت
م ~~طال ~~بات م ~~ردم آذرب ~~اي ~~جان ب ~~عد از شه ~~ري ~~ور  ۱۳۲۰م ~~سئلۀ زب ~~ان گ ~~نجان ~~ده م ~~ى
ش ~~ود .آن ~~ان ك ~~ه در پ ~~س ه ~~ر خ ~~واس ~~تۀ م ~~لت دس ~~ت ب ~~يگان ~~ه اى را م ~~ى ب ~~ينند ط ~~رح
م~سئلۀ زب~ان را ن~يز ت~وط~ئه اى ب~راى تج~زي~ه م~ى دي~دن~د و ه~نوز ه~م م~ى ب~ينند .آن~ان
ب ~~ه اي ~~ن ن ~~كته ت ~~وج ~~ه ن ~~مى ك ~~نند ك ~~ه راس ~~ت ارت ~~جاع ~~ى ب ~~ا زب ~~ان چ ~~ه ك ~~رده اس ~~ت ك ~~ه
واكنش مردم آذربايجان را چنني برانگیخته است.
ع~~بداهلل مس~~توف~~ى ،اس~~تان~~دار آذرب~~اي~~جان در زم~~ان رض~~اش~~اه ،در م~~قال~~ۀ »رف~~تار
من در استاندارى سوم« چنني مى نويسد:
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»ب ~~لى م ~~ن ...ه ~~يچ وق ~~ت اج ~~ازه ن ~~مى دادم ك ~~ه روض ~~ه خ ~~وان در م ~~جال ~~س خ ~~تم
ت~رك~ى ب~خوان~د و در س~خنران~ى ه~اى خ~ود م~ى گ~فتم ش~ما ك~ه اوالد واق~عى داري~وش
و ك ~~ام ~~بيز هس ~~تيد چ ~~را ب ~~ه زب ~~ان اف ~~راس ~~ياب و چ ~~نگيز ح ~~رف م ~~ى زن ~~يد؟ و از اي ~~ن
ب~~يان~~ات ه~~م ج~~ز اي~~جاد ح~~س وح~~دت م~~لى و ج~~لوگ~~يرى از ت~~رك م~~آب~~ى و ك~~وت~~اه ك~~ردن
م~وض~وع اق~ليت ت~رك زب~ان در ن~زد خ~ارج~ى ه~ا ك~ه ب~ه ع~قيده م~ن ب~زرگ~تري~ن ت~وه~ني ب~ه
اه ~~ال ~~ى آذرب ~~اي ~~جان اس ~~ت و ن ~~وي ~~سنده م ~~قال ~~ه اس ~~م آن ~~را ه ~~مدردى گ ~~ذاش ~~ته اس ~~ت
ن~داش~ته ام و زب~ان ف~ارس~ى را ك~ه زب~ان ن~وش~نت و ت~دري~س و زب~ان رس~مى و ع~موم~ى
است ترويج مى كردم«1
اي ~~ن درك ح ~~كوم ~~ت رض ~~اخ ~~ان ~~ى از زب ~~ان پ ~~نج م ~~يليون ق ~~وم ت ~~رك زب ~~ان در اي ~~ران
اس~ت .ب~ه ه~مني س~ياق ف~شار روى زب~ان آذرى ادام~ه دارد .م~حسنى رئ~يس ف~ره~نگ
اس~~تان ب~~ر اي~~ن ب~~اور ب~~ود ك~~ه» :ه~~ر ك~~س ك~~ه ت~~رك~~ى ح~~رف م~~ى زن~~د ،اف~~سار االغ ب~~ه
سر او بزنيد و او را به آخورى ببنديد«2
و ذوق~ى رئ~يسى ك~ه ب~عد از م~حسنى ب~ه ف~ره~نگ آذرب~اي~جان آم~ده ب~ود ،ص~ندوق
جريمۀ سخن گفنت به زبان تركى را در دبستان ها گذاشته بود.
م~~درن~~يسم رض~~اش~~اه در پ~~ى از ب~~ني ب~~ردن ت~~ماي~~زات ق~~وم~~ى ،ف~~ره~~نگى ب~~ود .ام~~ا از
آن ج~~ا ك~~ه اي~~ن م~~درن~~يسم ب~~ر پ~~اي~~ه رژي~~مى ت~~وت~~ال~~يتر و ت~~مام~~يت ط~~لب س~~وار ب~~ود ،اي~~ن
س~~ياس~~ت را از ب~~اال و ب~~ا ف~~شار و ب~~ا اج~~بار پ~~يش م~~ى ب~~رد .پ~~س ن~~ه ت~~نها ق~~ادر ن~~بود
ش~كاف ه~اى ف~ره~نگى را از ب~ني ب~برد و ج~ام~عه اى ه~مگن ،ای~جاد ك~ند ب~لكه ب~ر س~تم
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دي ~~كتات ~~ورى ،س ~~تم م ~~لى را ن ~~يز م ~~ى اف ~~زود .آن ~~ان ~~ى ك ~~ه در پ ~~ى ي ~~اف ~~نت زم ~~ينه ه ~~اى
م~ ~~وج~ ~~ود آم~ ~~دن ف~ ~~رق~ ~~ۀ دم~ ~~كرات هس~ ~~تند ب~ ~~اي~ ~~د ب~ ~~دان~ ~~ند ك~ ~~ه دي~ ~~كتات~ ~~ورى  ۲۰س~ ~~ال~ ~~ۀ
رض~~اش~~اه~~ى ،س~~تمى دوگ~~ان~~ه را ب~~ا زور س~~رن~~يزه ب~~ر خ~~لق آذرب~~اي~~جان تح~~ميل ك~~رده
بود.
مس~~توف~~ى ،ب~~ه ع~~نوان اس~~تان~~دار و م~~حسنى و ذوق~~ى ب~~ه ع~~نوان رؤس~~اى ف~~ره~~نگ
ن~~مون~~ۀ ب~~ارز م~~سئوالن~~ى ب~~ودن~~د ك~~ه از س~~وى م~~رك~~ز ب~~ه آن م~~نطقه اع~~زام م~~ى ش~~دن~~د و
كارى جز غارت مردم وتحقير آنان نداشتند.
ذكر يك نمونه
در س~~ال  ،۱۳۱۹مس~~توف~~ى ،غ~~لۀ آذرب~~اي~~جان را ك~~ه در مح~~ل خ~~روارى  ۳۵۰ت~~ا ۴۰۰
ري~~ال ق~~يمت داش~~ت ب~~ه زور س~~رن~~يزه خ~~روارى ۱۴۰ري~~ال خ~~ري~~د .در ف~~صل زمس~~تان
ت~~بري~~ز ب~~ى آذوق~~ه م~~ان~~د .ب~~ه ن~~اچ~~ار غ~~لۀ گ~~ندي~~ده و غ~~يرم~~أك~~ول گ~~رگ~~ان را ك~~ه م~~تعلق ب~~ه
ام~~الك رض~~اش~~اه ب~~ود ب~~ه ق~~يمت خ~~روارى  ۶۰۰ري~~ال خ~~ري~~د .ن~~ان چ~~نین گ~~ندم~~ی ق~~اب~~ل
خ~وردن ن~بود پ~س شه~ردارى ت~بري~ز ن~ام~ه اى ب~ه اس~تان~دار ن~وش~ت و از وض~عيت ن~ان
خ ~~بر داد .مس ~~توف ~~ى شه ~~ردار را ع ~~زل ك ~~رد .ن ~~گاه ك ~~نيم ب ~~ه ن ~~ام ~~ۀ شه ~~ردار و پ ~~اس ~~خ
مستوفى.
نامه شهردار تبريز ۱۳۱۹/۱/۲۶
ج~~ناب آق~~اى اس~~تان~~دار اس~~تان س~~الم ـ س~~ه روز اس~~ت ك~~ه آردى ك~~ه از اداره ت~~ثبيت
ب~ه ن~ان~واه~ا داده م~ى ش~ود مخ~لوط ب~ه خ~اك و ش~ن م~ى ب~اش~د .و آرد ت~حوي~لى دي~روز
ب ~ ~~ه ع ~ ~~الوه خ ~ ~~يلى ن ~ ~~اج ~ ~~نس و درش ~ ~~ت ب ~ ~~ود و در ن ~ ~~تيجه ن ~ ~~ان ام ~ ~~روز ب ~ ~~ه ط ~ ~~ور ك ~ ~~لى
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م~~غشوش و ن~~اج~~نس ش~~ده اس~~ت .ب~~راى م~~زي~~د اس~~تحضار چ~~ند پ~~ارچ~~ه از ن~~ان ه~~اى
پ ~~خت ام ~~روز و م ~~قدارى از آردى ك ~~ه در روز اخ ~~ير ت ~~حوي ~~ل ن ~~ان ~~واه ~~ا ش ~~ده و ق ~~درى
گ ~~ندم ت ~~حوي ~~لى ك ~~ه مخ ~~لوط ب ~~ه م ~~واد خ ~~ارج ~~ى اس ~~ت ب ~~ه پ ~~يوس ~~ت ت ~~قدي ~~م م ~~ى ش ~~ود.
مس~~تدع~~ى اس~~ت م~~قرر ف~~رم~~ائ~~يد دس~~تور م~~قتضى در اي~~ن ب~~اب ب~~ه اداره ت~~ثبيت ن~~رخ
غله صادر شود.
از طرف شهردارى تبريز نيسارى

ن~~ان خ~~راب اس~~ت و ب~~راى اي~~ن ك~~ه ج~~اى ه~~يچ ع~~ذر و ب~~هان~~ه اى ن~~مان~~د شه~~ردار،
ن~~مون~~ۀ ن~~ان و ن~~مون~~ۀ آرد و ن~~مون~~ۀ گ~~ندم را ب~~ه اس~~تان~~دارى م~~ى ف~~رس~~تد .ب~~بينيم پ~~اس~~خ
استاندار در جواب اين شواهد انكارناپذیر چيست:
نامۀ  ۱۳۱۹/۱/۲۰استاندار آذربايجان به شهردار تبريز
اي~~ن ن~~ام~~ه ه~~اى ي~~اوه چيس~~ت ك~~ه ب~~ه ق~~لم م~~ى آوري~~د و ام~~ضا ك~~رده م~~ى ف~~رس~~تيد.
م ~~گر ش ~~ما ن ~~ان شه ~~ر را ن ~~مى خ ~~وري ~~د ي ~~ا چ ~~يزى ك ~~ه ب ~~ه ش ~~ما م ~~ى گ ~~وي ~~ند ن ~~دانس ~~ته
ت~~صدي~~ق م~~ى ك~~نيد .ن~~ان شه~~ر ش~~ن و خ~~اك ك~~جا دارد .م~~ن ه~~ر روز ن~~ان شه~~ر م~~ى
خ ~~ورم .و آن ~~گاه م ~~ى ن ~~وي ~~سيد دو س ~~ه روز اس ~~ت .در ص ~~ورت ~~ى ك ~~ه ف ~~قط ام ~~روز ن ~~ان
شه ~~ر رن ~~گش ت ~~غيير ك ~~رده اس ~~ت و آن ه ~~م ب ~~ه واس ~~طه اي ~~ن اس ~~ت ك ~~ه گ ~~ندم گ ~~رگ ~~ان
اس ~~ت و ب ~~ا وج ~~ود اي ~~نكه رن ~~گش ق ~~رم ~~ز اس ~~ت ب ~~سيار پ ~~اك ~~يزه و پ ~~اك م ~~ى ب ~~اش ~~د .ب ~~ه
م ~~وج ~~ب اي ~~ن ح ~~كم آق ~~اى ن ~~يسارى ك ~~ه پ ~~اى اي ~~ن ن ~~ام ~~ه را ام ~~ضا ك ~~رده و ت ~~صدي ~~ق
ب~ ~~الت~ ~~صور و ه~ ~~و ان~ ~~داخ~ ~~ته م~ ~~نتظر خ~ ~~دم~ ~~ت م~ ~~ى ش~ ~~ود .ام~ ~~ور شه~ ~~ردارى را آق~ ~~اى
منتظمى اداره كند.
استاندار استان سوم ـ عبداهلل مستوفى1
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طُ~~رف~~ه آن اس~~ت ك~~ه ف~~رم~~ان~~دۀ ارت~~ش ت~~بري~~ز ،ج~~وه~~اى ارس~~ال~~ى اس~~تان~~دار را ن~~مى
پ~ذي~رد و م~ى گ~وي~د ب~ه ع~لت ف~اس~د ش~دن ،اس~ب ه~اى ارت~ش آن را ن~مى خ~ورن~د .آق~اى
مس~~توف~~ى م~~ى گ~~وي~~د :م~~ى ده~~م خ~~ره~~اى ت~~بري~~ز ب~~خورن~~د .و در ن~~زد مس~~توف~~ى ،م~~ردم
ت ~ ~~بري ~ ~~ز ه ~ ~~مان خ ~ ~~ره ~ ~~اى ت ~ ~~بري ~ ~~زن ~ ~~د .گ ~ ~~وي ~ ~~ا ه ~ ~~موس ~ ~~ت ك ~ ~~ه س ~ ~~رش ~ ~~مارى ت ~ ~~بري ~ ~~ز را
»خرشمارى« تبريز مى نامید.

نيروهاى دخيل در تشكيل فرقه
سه نيرو در تشكيل فرقه نقش داشتند:
 -۱زمينه هاى عينى و ذهنى موجود آذربايجان
 -۲اپورتونيسم مولوتفى
 -۳ناسيوناليسم باقراوفى
اینک علل دوم و سوم را مورد بررسی قرار میدهیم.

 -۲اپورتونيسم مولوتفى
ش~وروى در شه~ري~ور  ۱۳۲۰ف~رص~ت ي~اف~ت ت~ا در س~اي~ه ح~ماق~ت ه~اى ي~ك دي~كتات~ور،
ش~مال اي~ران را اش~غال ك~ند و خ~ود را ب~ه ته~ران ب~رس~ان~د .ام~ا ب~ا پ~اي~ان گ~رف~نت ج~نگ،
طبق معاهدۀ تهران قرار بود در مدت كمتر از شش ماه ايران را تخليه كند.
در اي~ن دوره م~سئلۀ ن~فت ش~مال و ش~مال ش~رق~ى اي~ران پ~يش آم~د .دول~ت س~اع~د
از ه~~يئتى ام~~ري~~كاي~~ى دع~~وت ك~~رده ب~~ود ت~~ا در م~~ورد اس~~تخراج ن~~فت در اي~~ن م~~ناط~~ق
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ب~ررس~ى ه~اي~ى ب~ه ع~مل آي~د و گ~وي~ا ق~ول ه~اي~ى ن~يز ب~ه ك~مپان~ى ه~اى ن~فتى ام~ري~كاي~ى
داده شده بود.
ب ~~ا اف ~~شای اي ~~ن م ~~سأل ~~ه در مج ~~لس و پ ~~رس ~~وج ~~وى ن ~~ماي ~~ندگ ~~ان ،ش ~~وروى ه ~~يئتى
اق ~~تصادى را ب ~~ه م ~~سئول ~~يت ك ~~اف ~~تارادزه ب ~~ه اي ~~ران ف ~~رس ~~تاد .اس ~~ترات ~~ژى ش ~~وروى از
فرستادن اين هيئت بر دو اصل استوار بود.
-۱گ~رف~نت ام~تياز اس~تخراج ن~فت ش~مال ك~ه ب~عد از ج~نگ ،ص~ناي~ع ش~وروى ب~راى
بازسازى به شدت به آن احتياج داشت.
-۲دور كردن كمپانى هاى نفتى و غيرنفتى امريكايى از مرزهاى خود.
ام~~ا دول~~ت س~~اع~~د ب~~ه پ~~يشنهاد و درخ~~واس~~ت ام~~تياز و ح~~تى ب~~ه پ~~يشنهاد ش~~رك~~ت
م ~~ختلط ن ~~فت اي ~~ران و ش ~~وروى پ ~~اس ~~خ رد داد .و ب ~~ه دن ~~بال آن دك ~~تر م ~~صدق رج ~~ل
م~~لى ط~~ى پ~~يشنهاد الي~~حه اى ب~~ه مج~~لس ك~~ه از ت~~صوي~~ب ه~~م گ~~ذش~~ت دادن ه~~رگ~~ون~~ه
امتياز را به دول خارجى از سوى هر كسى جرم اعالم كرد.
ب~~راى زم~~ام~~داران ش~~وروى ق~~اب~~ل ق~~بول ن~~بود ك~~ه ج~~نگ ت~~مام ب~~شود و ای~~ن ک~~شور
ب ~~دون داش ~~نت ه ~~يچ گ ~~ون ~~ه ج ~~اپ ~~اي ~~ى خ ~~اك اي ~~ران را ت ~~رك و اي ~~ران را ب ~~ه ت ~~مام ~~ى ب ~~ه
ان~~گليس ه~~ا و ام~~ري~~كاي~~ى ه~~ا ك~~ه ب~~ه ُي~~من دوس~~تى ب~~ا اح~~مد ق~~وام در ح~~ال آم~~دن ب~~ه
اي ~~ران ب ~~ودن ~~د واگ ~~ذار ك ~~ند .پ ~~س روس ه ~~ا در ص ~~دد ب ~~رآم ~~دن ~~د ك ~~ه اي ~~ن شكس ~~ت را
ج~بران ك~نند .ت~شكيل ف~رق~ۀ دم~كرات و دام~ن زدن ب~ه خ~واس~ته ه~اى م~ردم آذرب~اي~جان
از دو زاويه براى شوروى اهميت داشت:
-۱ايجاد منطقۀ حائل:
ب~~راى روس ه~~ا ف~~رق ن~~مى ك~~رد ك~~ه اي~~ن م~~نطقه ي~~ك ك~~شور مس~~تقل ب~~اش~~د ،ي~~ا ي~~ك
دولت خودمختار.
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ه~~رچ~~ه ب~~ود ب~~ه ع~~نوان ي~~ك م~~نطقۀ واس~~طه ك~~ه ت~~وس~~ط دوس~~تان ش~~وروى اداره م~~ى
ش~~د م~~ى ت~~وانس~~ت ای~~ن خ~~واس~~تۀ ش~~وروى را ت~~ضمني ك~~ند .در ض~~من ،ش~~وروى م~~ى
توانست از اين منطقه به عنوان جاى پاى سياسى و نظامى خود استفاده كند.
-۲اگ~~ر ش~~راي~~ط ج~~هان~~ى و م~~نطقه اى اج~~ازه ن~~مى داد ك~~ه چ~~نني دول~~ت و م~~نطقه
اى ش~كل ب~گيرد ش~وروى م~ى ت~وانس~ت آن~را ب~ه ع~نوان اه~رم~ى ب~راى ف~شار ب~ر دول~ت
اي ~~ران و گ ~~رف ~~نت ام ~~تياز ن ~~فت ش ~~مال اس ~~تفاده ك ~~ند .پ ~~س روس ه ~~ا ن ~~گاه ~~شان ب ~~ه
ت~ ~~شكيل ف~ ~~رق~ ~~ۀ دم~ ~~كرات از اي~ ~~ن زاوي~ ~~ه ب~ ~~ود .م~ ~~عروف اس~ ~~ت ك~ ~~ه م~ ~~ى گ~ ~~وي~ ~~ند وق~ ~~تى
ب~~اق~~راوف پ~~يشنوي~~س ت~~شكيل ف~~رق~~ۀ دم~~كرات را ب~~راى ت~~صوي~~ب ب~~ه ن~~زد اس~~تال~~ني ب~~رد،
استالني منت آماده شده براى تشكيل فرقۀ دمكرات را به او داد تا اجرا كند.
ج ~~دا از آن ~~كه اي ~~ن داس ~~تان واق ~~عى ب ~~اش ~~د ي ~~ا ن ~~باش ~~د .در اي ~~ن ك ~~ه روس ه ~~ا در
ت ~~شكيل ف ~~رق ~~ۀ دم ~~كرات ذي ~~نفع ب ~~وده ان ~~د و ح ~~داق ~~ل روى آن ف ~~كر ك ~~رده ب ~~ودن ~~د ش ~~كى
نيست.

 -۳ناسيوناليسم باقراوفى
ج ~~دا ش ~~دن ب ~~خشى از آذرب ~~اي ~~جان ،ح ~~اص ~~ل ب ~~ى ك ~~فاي ~~تى پ ~~ادش ~~اه ~~ان ق ~~اج ~~ار و
شكست هاى خفت بار و قراردادهاى ننگني گلستان و تركمن چاى بود.
ام ~~ا در دوران ه ~~اى ب ~~عد اي ~~ران در م ~~وق ~~عيتى ن ~~بود ك ~~ه ب ~~راى ب ~~ازپ ~~سگ ~~رف ~~نت اي ~~ن
م~~ناط~~ق اق~~دام ك~~ند .پ~~ادش~~اه~~ى ق~~اج~~ار روز ب~~ه روز ض~~عيف و ض~~عيفتر م~~یش~~د ت~~ا
سرانجام سقوط كرد.
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از آن س ~~وى ،وض ~~ع ب ~~ه گ ~~ون ~~ه اى دي ~~گر ب ~~ود .در س ~~ال  ،۱۲۹۰در ب ~~اك ~~و ح ~~زب ~~ى
ش~ ~~كل گ~ ~~رف~ ~~ت ب~ ~~هن~ ~~ام ح~ ~~زب م~ ~~ساوات ك~ ~~ه ش~ ~~عارش آذرب~ ~~اي~ ~~جان واح~ ~~د ب~ ~~ود .ح~ ~~زب
مساوات يك حزب ناسيوناليستى ترك بود و هيچ ربطى به جريان چپ نداشت.
اي ~~ن ح ~~زب در ك ~~نگره اى ك ~~ه در س ~~ال  ۱۲۹۶ب ~~رگ ~~زار ك ~~رد ب ~~راى اول ~~ني ب ~~ار ب ~~ه
ص ~~ورت رس ~~مى ن ~~ام اي ~~ن م ~~نطقه را ك ~~ه آران ب ~~ود ،آذرب ~~اي ~~جان گ ~~ذاش ~~ت و ت ~~أس ~~يس
جمهورى دمكراتيك آذربايجان را در دستور كار خود قرار داد.
ي ~~ك س ~~ال ب ~~عد در س ~~ال  ،۱۲۹۷ح ~~زب م ~~ساوات ب ~~ا ك ~~مك ت ~~رك ه ~~اى ع ~~ثمان ~~ى ب ~~ه
قدرت رسيد و جمهورى آذربايجان تأسيس شد.
در ه~ ~ ~~مني زم~ ~ ~~ان انج~ ~ ~~من ص~ ~ ~~لح ورس~ ~ ~~اى در ل~ ~ ~~ندن ت~ ~ ~~شكيل ش~ ~ ~~ده و م~ ~ ~~شغول
رس~~يدگ~~ى ب~~هاوض~~اع ج~~هان ب~~عد از پ~~اي~~ان ج~~نگ اول ج~~هان~~ى ب~~ود .ه~~يئت ن~~ماي~~ندگ~~ى
آذرب~~اي~~جان ب~~ه اي~~ن انج~~من پ~~يشنهاد ك~~رد ك~~ه ب~~ا آذرب~~اي~~جان اي~~ران ي~~ك ف~~دراس~~يون
ت~~شكيل ب~~ده~~ند .اي~~ن پ~~يشنهاد از س~~وى اي~~ران ن~~يز اس~~تقبال ش~~د و ف~~روغ~~ى نخس~~ت
وزي ~~ر ب ~~ه ن ~~صرت ال ~~دول ~~ه وزي ~~ر ام ~~ور خ ~~ارج ~~ه دس ~~تور داد اي ~~ن ق ~~ضيه را در انج ~~من
صلح ورساى دنبال كند .این پیشنهاد با مخالفت انگليس راه به جايى نبرد.
م~ ~~دت~ ~~ى ب~ ~~عد دول~ ~~ت م~ ~~ساواتيس~ ~~ت ه~ ~~ا س~ ~~قوط ك~ ~~رد و ح~ ~~كوم~ ~~ت ك~ ~~مونيس~ ~~تى در
آذرب ~~اي ~~جان ب ~~رق ~~رار ش ~~د ام ~~ا ف ~~كر آذرب ~~اي ~~جان متح ~~د ه ~~مچنان در آن دي ~~ار ب ~~اق ~~ى
ماند.
ن~~گاه ب~~اق~~راوف و دي~~گر دس~~ت ان~~دك~~اران آذرب~~اي~~جان ش~~وروى ب~~ه ف~~رق~~ه و اه~~داف
آن يك نگاه پانتوركيستى بود كه در پى ايجاد آذربايجان واحد بودند.
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پاسخ منتقدين
اش~كال م~لكى و دي~گران در اي~ن ن~كته ن~هفته اس~ت ك~ه آن~ان ب~ا اس~تناد ب~ه م~راج~عه ب~ه
م~وس~وى ي~ا اف~تخارى و ي~ا م~الق~ات ب~اق~راوف و پ~يشه ورى در ج~لفا ،ي~كسوى ق~ضيه
را م ~~ى ب ~~ينند و آن ~~را ب ~~هدو ض ~~لع دي ~~گر اي ~~ن م ~~ثلث تس ~~رى م ~~ى ده ~~ند .درس ~~ت ه ~~مان
اشتباهى كه حزب توده در جريان ملى شدن نفت كرد.
در جريان ملى شدن نفت سه نيرو دخيل و ذينفع بودند:
-۱شاه و دربار؛
 -۲امريكا و هوادارانش در مجلس و مطبوعات؛
-۳نيروهاى ملى.
ح~زب ت~وده ،ش~اه و ام~ري~كا و ه~واداران ام~ري~كا را م~ى دي~د ام~ا ن~يروه~اى م~لى را
ن~مى دي~د .پ~س ب~ه اي~ن ن~تيجه رس~يد ك~ه م~سئلۀ م~لىش~دن ن~فتى در ك~ار نيس~ت ،ب~لكه
ج~نگ گ~رگ ه~اس~ت .و ام~ري~كا ب~ه دن~بال س~هم خ~ود در ن~فت اي~ران اس~ت .و م~صدق
ه~م ن~وك~ر ام~ري~كاي~ى ه~اس~ت .در ن~قد م~نتقدي~ن ف~رق~ه ن~يز ه~مه چ~يز ح~ضور دارد اال
مردم آذربايجان.
آن ~~ان ح ~~رك ~~ت روس ه ~~ا را در ب ~~رپ ~~اي ~~ى ف ~~رق ~~ه م ~~ى ب ~~ينند ،ام ~~ا ليس ~~ت م ~~طال ~~بات
س~~رك~~وب ش~~دۀ م~~ردم در ح~~کوم~~ت بيس~~ت س~~ال~~ۀ دي~~كتات~~ورى رض~~اش~~اه و چ~~هار س~~ال
ح ~~كوم ~~ت پس ~~رش را ن ~~مى ب ~~ينند .ن ~~گاه ك ~~نيم ب ~~ه روزن ~~ام ~~ه ه ~~ا و ب ~~ينيم ك ~~ه آن ~~ان ق ~~واى
فرقه را چگونه مى ديدند.
 -۱اسماعيل پوروالى مخبر ايران ما ،روايت او از تير ۱۳۲۴/۹/۲۳
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»ب~~راى م~~ن م~~شكل اس~~ت ك~~ه وض~~ع ت~~بري~~ز را ب~~دان گ~~ون~~ه ك~~ه ام~~روز دي~~دم ب~~راي~~ت
ش~رح ب~ده~م .خ~يلى چ~يزه~اس~ت ك~ه ن~مى ش~ود گ~فت و ن~وش~ت .ب~اي~د از م~وس~يقى دان
و ن ~~قاش و ش ~~اع ~~ر ك ~~مك گ ~~رف ~~ت ...اح ~~ساس ~~ات ~~ى ك ~~ه ام ~~روز در زي ~~ر آس ~~مان ص ~~اف
ت~بري~ز م~وج م~ى زد ...ق~لب ه~اي~ى ك~ه از ش~ادى م~ى ت~پيد...ه~يجان~ى ك~ه م~رد و زن را
فراگرفته بود ...رنگ تازه اى كه تبريز بهخود مى گرفت«.
-۲س ~~رت ~~يپ درخ ~~شان ف ~~رم ~~ان ~~دۀ ل ~~شكر آذرب ~~اي ~~جان در م ~~صاح ~~به ب ~~ا خ ~~برن ~~گاران
 ...»۱۳۲۴/۹/۲۳اگ~ر ن~هضتى ن~بود اي~ن ج~ري~ان پ~يش ن~مى آم~د ...از اي~ن ك~ه وج~ود
ي~ك ن~هضتى را ت~صدي~ق ك~ردم ،روزن~ام~ه ه~اى دس~ت راس~تى م~را ل~جن م~ال خ~واه~ند
كرد...
 -۳روزنامه ايران ما۱۳۲۴/۹/۱۸ ،
» ...ب ~~سيارى از ت ~~قاض ~~اه ~~اى م ~~ردم آذرب ~~اي ~~جان ،ت ~~قاض ~~اى اك ~~ثري ~~ت ق ~~ري ~~ب ب ~~ه
اتفاق مردم ايران است«.
 -۴عباس شاهنده ،روزنامۀ فرمان شماره ۸
» ...و درخ~واس~ت ه~اى م~ردم آذرب~اي~جان ح~ق آن~ان اس~ت ....ق~يام س~تارخ~ان و
خيابانى را هم تجزيه طلبانه مى گفتند«...
 -۵عبدالرحمن زارعى مدير كيهان ۱۳۲۴/۹/۱۸
» ...ش ~~كى نيس ~~ت ك ~~ه ن ~~هضت دم ~~كرات ه ~~ا و ش ~~مال اي ~~ران ي ~~كى از م ~~همتري ~~ن
ح ~~وادث اي ~~ران اس ~~ت و اگ ~~ر اي ~~ن ن ~~هضت ب ~~ه ت ~~مام شه ~~رس ~~تان ه ~~اى اي ~~ران س ~~راي ~~ت
ك ~~رده و ب ~~ه ن ~~تيجه ب ~~رس ~~د ي ~~كى از س ~~رف ~~صل ه ~~اى ت ~~اري ~~خ مش ~~رق زم ~~ني ب ~~ه ش ~~مار
خواهد رفت«.
 -۶صفر قهرمانيان در خاطرات چنني مى نويسد:
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» ...م~ن ك~ه م~سئول پ~خش اس~لحه در ده~ات ب~ودم .ب~اب~ا ده~ات~ى ه~ا پ~ارت~ى ب~ازى
م~ى ك~ردن~د ك~ه مس~لح ب~شون~د »ب~ه م~ا ه~م اس~لحه ب~ده ب~روي~م ج~بهه« س~ر ي~ك اس~لحه
دع~~وا م~~ى ك~~ردن~~د چ~~را؟ از ظ~~لم م~~ال~~ك و ژان~~دارم و ف~~ئودال و ش~~اه و دارودس~~ته اش،
همه مسلح شده بودند«...1

حزب توده و فرقۀ دمكرات
ح~~زب ت~~وده از اب~~تدا ت~~ا ان~~تهاى ع~~مر ي~~ك س~~ال~~ۀ ف~~رق~~ه ب~~ه ه~~يچ گ~~رف~~ته ش~~د .ش~~اي~~د »ب~~ه
هيچ گرفنت سخن« درستى نباشد ،به بازى گرفته نشد.
ح~زب ت~وده در ج~ري~ان راي~زن~ى ه~اى ب~اق~راوف ـ اس~تال~ني و پ~يشه ورى -ب~اق~راوف
در ب~ى خ~برى م~طلق ب~ود .راب~طۀ روس ه~ا ب~ا ح~زب ت~وده از اب~تدا ت~ا ان~تها راب~طه اى
ي~~ك ط~~رف~~ه ب~~ود .در ح~~ال~~ى ك~~ه م~~نطقا ً ب~~اي~~د ب~~ا ح~~زب ت~~وده در اي~~ن زم~~ينه م~~شورت م~~ى
شد.
م~رح~لۀ دوم اي~ن راي~زن~ى ه~ا ،راي~زن~ى پ~يشه ورى ،ش~بسترى و پ~ادگ~ان ب~ود .ح~زب
ت~وده ب~از ب~ه چ~يزى گ~رف~ته نش~د .در ح~ال~ى ك~ه در اي~نجا دي~گر ح~زب ت~وده وارد ب~ازى
شده بود و دقيقا ًيك طرف قدرتمند اين بازى بود.
در اي~ ~~نجا ج~ ~~ز روس ه~ ~~ا ،پ~ ~~يشه ورى ه~ ~~م ب~ ~~ود .پ~ ~~يشه ورى پ~ ~~س از اخ~ ~~راج از
ك~نگرۀ نخس~ت ح~زب ،دي~گر ح~زب ت~وده را ن~بخشيد و ح~اض~ر نش~د ب~ه ح~زب اع~تماد
كند.

-۱کتاب صفر خان قهرمانیان به کوشش علی اشرف درویشیان
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پ~س م~ذاك~رات ،دور از چ~شم ح~زب ت~وده ادام~ه ي~اف~ت و ص~ادق پ~ادگ~ان ب~ه ع~نوان
م~سئول ك~ميتۀ اي~ال~تى ح~زب م~تقاع~د ش~د ك~ه ب~دون ن~ظر ح~زب ب~ه ف~رق~ه م~لحق ش~ود.
اين الحاق بر دو پايه استوار بود:
-۱ن ~~فوذ م ~~عنوى :ح ~~زب ك ~~مونيس ~~ت آذرب ~~اي ~~جان ش ~~وروى ك ~~ه ب ~~راى ت ~~وده اى ه ~~ا
ح ~~رف اول و آخ ~~ر را در ه ~~ر ك ~~ارى م ~~یزد و در م ~~لحق ش ~~دن ك ~~ميته ه ~~اى ح ~~زب ~~ى
شهرهاى مختلف به فرقۀ نقش مهمى داشت.
-۲جاذبه هاى بيشتر شعارهاى فرقه
م~سئلۀ زب~ان ب~راى ت~مام~ى آذرى ه~ا چ~ه ت~وده اى و چ~ه ف~رق~وى ،گ~يراي~ى خ~اص~ى
داش ~~ت .ه ~~مچنین خ ~~ودم ~~ختارى م ~~سئلۀ س ~~اده اى ن ~~بود ك ~~ه آذرب ~~اي ~~جان ~~ى ه ~~ا ب ~~ه
س~~ادگ~~ى از آن ع~~بور ك~~نند .ام~~ا در ش~~عاره~~ا و ب~~رن~~ام~~ه ه~~اى ح~~زب ت~~وده ،ن~~ه م~~سئله
زب~~ان م~~طرح ب~~ود ن~~ه م~~سئلۀ خ~~ودم~~ختارى و ن~~مى ت~~وانس~~ت ه~~م م~~طرح ب~~اش~~د .ح~~زب
توده يك حزب فراگير و طبقاتى بود نه يك حزب ملى و منطقه اى.
نخستني واكنش حزب توده
ص~ادق پ~ادگ~ان خ~ود را ش~بان~ه ب~ه ته~ران م~ى رس~ان~د و در ج~لسۀ ك~ميتۀ م~رك~زى ك~ه
در خ~ان~ۀ ف~ري~دون ك~شاورز ب~رگ~زار ش~ده ب~ود ح~اض~ر م~ى ش~ود و اع~الم م~ى ك~ند ك~ه
كميتۀ ايالتى حزب در آذربايجان به فرقۀ دمكرات ملحق شده است.
ره~برى ح~زب پ~س از ب~حث و ف~حص ب~سيار ب~ه اي~ن ن~تيجه م~ى رس~د ك~ه ت~شكيل
ح ~~زب ~~ی دی ~~گر در ک ~~نار آن ح ~~زب ك ~~ارى اس ~~ت غ ~~لط .پ ~~س ت ~~صميم م ~~ى گ ~~يرد ط ~~ى
اع~~الم~~يه اى ن~~ظر ح~~زب را نس~~بت ب~~ه م~~خال~~فت ال~~حاق ك~~ميتۀ اي~~ال~~تى ب~~ه ف~~رق~~ه اع~~الم
دارد .از س ~~وي ~~ى دي ~~گر ،ره ~~برى ح ~~زب ت ~~صميم م ~~ى گ ~~يرد ك ~~ه اي ~~رج اس ~~كندرى ك ~~ه
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راه ~~ى ش ~~رك ~~ت در ج ~~لسات ج ~~هان ~~ى س ~~ندي ~~كاه ~~ا ب ~~ود ن ~~قطه ن ~~ظره ~~اى ح ~~زب را ب ~~ه
رهبران حزب كمونيست شوروى برسانند.
ك~~ام~~بخش ب~~ا ت~~ماس~~ى ك~~ه ب~~ا س~~فارت ش~~وروى م~~ى گ~~يرد درم~~ى ي~~اب~~د ك~~ه ت~~شكيل
ف~~رق~~ه ب~~ا ن~~ظر م~~واف~~ق روس ه~~ا اس~~ت؛ ل~~ذا از ان~~تشار اع~~الم~~يۀ ح~~زب ج~~لوگ~~يرى م~~ى
كند.
چ~ندى ب~عد ره~برى ح~زب ب~ه س~فارت ف~راخ~وان~ده م~ى ش~ون~د و ن~ظر رف~يق اس~تال~ني
ب~ه آن ه~ا اب~الغ م~ى ش~ود .و آن ه~ا م~ى ف~همند ك~ه ت~شكيل ف~رق~ه ب~ا م~واف~قت اس~تال~ني
ب ~~وده اس ~~ت و ي ~~ك ت ~~صميم م ~~نطقه اى و ق ~~وم ~~ى نيس ~~ت .ه ~~مه از م ~~واض ~~ع خ ~~ود ع ~~قب
ن ~~شينى م ~~ى ك ~~نند .و ن ~~ام ~~ه ارس ~~ال ~~ى ك ~~ميتۀ م ~~رك ~~زى ح ~~زب ك ~~مونيس ~~ت ش ~~وروى را
ك ~~ارى ف ~~ردى اع ~~الم م ~~ى ك ~~نند .اس ~~كندرى در ب ~~ازگش ~~ت از ج ~~لسۀ س ~~ندي ~~كاه ~~اى
ج~~هان~~ى ب~~ا اس~~تقبال س~~رد روس ه~~ا روب~~ه رو م~~ى ش~~ود ب~~ه گ~~ون~~ه اى ك~~ه ب~~راى خ~~رج
س ~~فر م ~~جبور م ~~ى ش ~~ود ب ~~ه س ~~فارت اي ~~ران م ~~راج ~~عه ك ~~ند .پ ~~س ب ~~ا ك ~~مك اب ~~وال ~~قاس ~~م
اله ~~وت ~~ى ،ش ~~اع ~~ر ب ~~لندآوازه و ت ~~بعيدى اي ~~ران در م ~~سكو ،م ~~توج ~~ه م ~~ى ش ~~ود ك ~~ه رف ~~قا
نامۀ اعتراض را به گردن او گذاشته اند.
سياست حمايت همه جانبه
از اي~ن لح~ظه ب~ه ب~عد س~ياس~ت ح~زب ب~ه س~ياس~ت ح~ماي~ت ه~مه ج~ان~به از ف~رق~ه ت~بدي~ل
مى شود.
افس~~ران ق~~يام خ~~راس~~ان ب~~ه ارت~~ش ف~~رق~~ه م~~ى پ~~يون~~دن~~د و در س~~ازم~~ان~~ده~~ى ارت~~ش
ن~قش اي~فا م~ى ك~نند؛ ه~مچنین افس~ران~ى ب~ه ف~رق~ه م~لحق م~ى ش~ون~د و ح~تى ك~ار ب~ه
بردن هواپيما توسط افسران حزبى به آذربايجان کشیده مى شود.
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ام~~ا ت~~مام~~ى اي~~ن ح~~ماي~~ت ه~~ا ب~~اع~~ث ن~~مى ش~~ود ك~~ه راب~~طه ف~~رق~~ه و ح~~زب ت~~وده ب~~ه
راب ~~طه اى رف ~~يقان ~~ه منج ~~ر ش ~~ود .ح ~~زب ت ~~وده از ات ~~خاذ س ~~ياس ~~تى مس ~~تقل در ق ~~بال
فرقه و حوادثى احتمالى غافل مى شود تا روزهاى پايانى فرقه فرامى رسد.
ب~ر س~ر ف~رق~ه ب~ني م~سكو و ق~وام م~عام~له م~ى ش~ود و ح~زب ت~وده از ب~ازى ن~فت در
ب ~~راب ~~ر ف ~~رق ~~ه غ ~~اف ~~ل م ~~ى م ~~ان ~~د و ب ~~ه ب ~~ازى گ ~~رف ~~ته ن ~~مى ش ~~ود ت ~~ا خ ~~ود را ب ~~راى ع ~~قب
نشينى شكست آينده آماده كند.
ف~رق~ه يكش~به ف~رو م~ى ري~زد و ت~رك~ش ه~اى آن شكس~ت ،ح~زب ت~وده را ب~ین~صیب
نمى گذارد.

بايدها و نبايدهاى حزب

توده1

ح~زب ت~وده در آغ~از ب~اي~د از ال~حاق ك~ميتۀ اي~ال~تى ح~زب ب~ه ف~رق~ه ج~لوگ~يرى و اف~راد
خ~~اط~~ى ه~~مچون ص~~ادق پ~~ادگ~~ان را از ح~~زب اخ~~راج م~~ى ك~~رد .ه~~مچنین ح~~زب ت~~وده
ب ~~ای ~~د دی ~~دگ ~~اه ه ~~ای خ ~~ود را نس ~~بت ب ~~ه ف ~~رق ~~ه و م ~~سائ ~~ل م ~~لى آذرب ~~اي ~~جان ب ~~ه رف ~~قاى
ش~~وروى م~~نعكس م~~ى ك~~رد و ه~~نگام~~ى ك~~ه س~~فارت ش~~وروی ن~~ام~~ۀ اس~~تال~~ني را م~~بنی
ب~رح~ماي~ت ح~زب از ف~رق~ه ع~لنی ك~رد ح~زب ب~ای~د ض~من اع~الم ن~ظرات خ~ود نس~بت ب~ه
ف ~~رق ~~ه ،و درخ ~~واس ~~ت ه ~~اى ف ~~رق ~~ه ب ~~ر درس ~~تى ن ~~ظري ~~ات خ ~~ود پ ~~اف ~~شار م ~~ى ك ~~رد و
س~~ران~~جام ح~~زب ت~~وده ب~~ا ح~~فظ ن~~ظرات ان~~تقادی خ~~ود ح~~مای~~ت مش~~روط~~ه از ف~~رق~~ه را
مى پذيرفت.

 .1اي~~ن ب~~اي~~ده~~ا و ن~~باي~~ده~~ا را ب~~ه ت~~فصيل در ت~~اري~~خ ح~~زب ت~~وده گ~~فته ام ام~~ا م~~رور اج~~مال~~ى آن
نيز در اينجا بى ثمر نخواهد بود.
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از اي ~~ن م ~~رح ~~له ب ~~ه ب ~~عد ح ~~زب ب ~~اي ~~د ب ~~ا اع ~~الم روش ~~ن ن ~~ظري ~~ات خ ~~ود نس ~~بت ب ~~ه
م~سائ~ل م~لى ،از ق~بيل زب~ان و خ~ودم~ختارى ،ض~من ح~فظ ف~اص~له اى روش~ن ب~ا ف~رق~ه
از خ~ ~~واس~ ~~ت ه~ ~~اى ب~ ~~ه ح~ ~~ق م~ ~~ردم آذرب~ ~~اي~ ~~جان چ~ ~~ون دي~ ~~گر م~ ~~طبوع~ ~~ات آن روزگ~ ~~ار
حمايت می كرد.
در ت~حوالت ب~عدى ،ح~زب ب~اي~د ن~قش م~يان~جى را ب~ني دول~ت و ف~رق~ه اي~فا م~ى ك~رد
و در ف ~~رج ~~ام ك ~~ار ،خ ~~ود را آم ~~اده م ~~ى ك ~~رد ك ~~ه اگ ~~ر ك ~~ار ب ~~ه ج ~~نگ و ج ~~دال ك ~~شید،
سیاستی را در پیش بگیرد تا كمترين آسيب را از اين درگيرى متحمل شود.
ام~ا ح~زب چ~ه ك~رد؟ از م~واض~ع خ~ود ع~قب نشس~ت .ب~ه ح~ماي~ت ب~ى چ~ون و چ~راى
ف~رق~ه پ~رداخ~ت و چ~ون س~ياه~ى ل~شکر ب~ه ت~ماش~ا ايس~تاد ت~ا روس ه~ا ف~رق~ه را ب~ده~ند
و نفت شمال را بگيرند و آوار اين شكست بر سر او نيز خراب شود.
ج~ز س~رك~وب دول~تى ،ح~زب دو ان~شعاب ب~زرگ را ب~ه ج~ان خ~ري~د .ي~ك ان~شعاب در
ب~دن~ه و ي~ك ان~شعاب در م~غز آن .ح~زب ت~وده ب~الگ~ردان س~وداگ~رى ح~قيران~ۀ روس ه~ا
شد.

بيانيۀ دوازده ماده اى فرقه
اي~ن ك~ه پ~يشه ورى ط~بق رواي~ت ك~تاب » ۱۲شه~ري~ور« اواي~ل شه~ري~ور ب~ه ت~بري~ز رف~ت
ي~~ا اواس~~ط م~~رداد اه~~ميت زي~~ادى ن~~دارد ام~~ا آن~~چه مس~~لم اس~~ت ب~~ا ت~~وق~~يف روزن~~ام~~ۀ
آژي ~~ر در س ~~وم شه ~~ري ~~ور  ،۱۳۲۴پ ~~يشه ورى ب ~~راى ه ~~ميشه از ته ~~ران ن ~~اام ~~يد ش ~~د و
دي~~گر چ~~يزى ن~~بود ك~~ه او را ب~~ه ته~~ران م~~تصل ك~~ند ،ن~~ه مج~~لس ،ن~~ه ح~~زب ت~~وده و ن~~ه
روزنامۀ آژير.
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ام~ا آن~چه از ك~تاب » ۱۲شه~ري~ور« ب~ه دس~ت م~ى آي~د اي~ن اس~ت ك~ه از ق~بل ،ب~ني
پ ~~يشه ورى و ش ~~بسترى م ~~ذاك ~~رات ~~ى در ج ~~ري ~~ان ب ~~وده اس ~~ت و آم ~~دن پ ~~يشه ورى در
اواي~~ل شه~~ري~~ور در واق~~ع دور ن~~هاي~~ى م~~ذاك~~رات ب~~وده اس~~ت .م~~ذاك~~رات ك~~ه ب~~ه ن~~تيجه
م~ى رس~د ت~صميم م~ى گ~يرن~د ك~ه در اي~ن راه ،ص~ادق پ~ادگ~ان ،م~سئول ك~ميتۀ اي~ال~تى
ح~~زب را ن~~يز ب~~ا خ~~ود ه~~مراه ك~~نند .چ~~را ك~~ه ح~~زب ت~~وده در چ~~هار س~~ال ف~~عال~~يت خ~~ود
ت~وانس~ته ب~ود ب~خش وس~يعى از ن~يروه~اى اج~تماع~ى را ج~ذب س~ازم~ان ه~اى ح~زب~ى
خ~ود ك~ند .ب~ه رواي~تى ۴۵ه~زار و ب~ه رواي~تى ۶۰ه~زار ن~فر ح~ول س~ازم~ان ه~اى ح~زب~ى
جمع شده بودند.
ت~ا اواي~ل شه~ري~ور ،ع~لى ام~يرخ~يزى م~سئول ك~ميتۀ اي~ال~تى ح~زب در آذرب~اي~جان
ب~~ود .ام~~ا از آن~~جا ك~~ه ام~~يرخ~~يزى ب~~ا ت~~شكيل ف~~رق~~ه و ادغ~~ام س~~ازم~~ان ح~~زب در ف~~رق~~ه
مخالف بود كميتۀ ايالتى او را بركنار و صادق پادگان را جانشین او مى کند.
ص~ادق پ~ادگ~ان ،از اي~ران~يان م~هاج~رى ب~ود ك~ه در زم~ان رض~اش~اه ب~ه اي~ران آم~د
و م~~دت~~ى در زن~~دان ب~~ود .پ~~يشه ورى م~~وف~~ق م~~ى ش~~ود پ~~ادگ~~ان را م~~تقاع~~د ك~~ند ك~~ه ب~~ه
ف ~~رق ~~ه ب ~~پيون ~~دد .پ ~~س ت ~~صميم گ ~~رف ~~ته م ~~ى ش ~~ود ك ~~ه ب ~~يان ~~يۀ ف ~~رق ~~ه ك ~~ه در دوازده م ~~اده
ت~وس~ط پ~يشه ورى ن~وش~ته ش~ده اس~ت ب~ه ام~ضاى ع~ده اى ب~رس~د و در  ۱۲شه~ري~ور
ب~ه ع~نوان س~نگ ب~ناى ف~رق~ه منتش~ر ش~ود و پ~ادگ~ان ن~يز ره~بران ح~زب را از ت~صميم
كميتۀ ايالتى مطلع کند.
بيانيه فرقه با  ۴۸امضا در  ۱۲شهريور  ۱۳۲۴منتشر می شود.
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بيانيۀ فرقه دمكرات آذربايجان
اي ~~ران ن ~~يز م ~~سكن اق ~~وام و م ~~لل گ ~~ون ~~اگ ~~ون اس ~~ت .اي ~~ن اق ~~وام و م ~~لل ه ~~رچ ~~ه آزادت ~~ر
زن~دگ~ى ك~نند ،ي~گان~گى بيش~ترى خ~واه~ند داش~ت .ق~ان~ون اس~اس~ى م~ا ن~يز ب~ا ت~صوي~ب
ق~ان~ون انج~من ه~اى اي~ال~تى ،ك~وش~يده اس~ت ك~ه ب~دي~ن وس~يله ت~مام م~ردم اي~ران را در
ت~~عيني س~~رن~~وش~~ت ك~~شور ه~~رچ~~ه بيش~~تر دخ~~ال~~ت داده و رف~~ع اح~~تياج~~ات م~~خصوص
اياالت و واليات را به خود آنها واگذار نمايد.
ل~~ذا ب~~اي~~د ه~~رچ~~ه زودت~~ر در اج~~را و ت~~كميل ق~~ان~~ون اس~~اس~~ى دس~~ت ب~~ه ك~~ار ش~~د و
ح~~كوم~~ت م~~لى را از پ~~اي~~ني ،ي~~عنى از م~~يان خ~~لق و ب~~راس~~اس اح~~تياج~~ات ت~~وده ه~~اى
وس~يع و ب~ر پ~اي~ه خ~صوص~يات م~ردم~ى ك~ه در اي~االت و والي~ات زن~دگ~ى م~ى ك~نند ب~نا
نهاد.
وح~دت م~لى واق~عى زم~ان~ى ميس~ر م~ى ش~ود ك~ه ت~مام م~ردم ب~ا ح~فظ خ~صوص~يات
و آزادى داخ~لى خ~ود ت~رق~ى ن~موده و از ه~ر ل~حاظ ب~توان~ند ب~ا ه~م ب~راب~رى ن~ماي~ند ،م~ا
م~~ى گ~~وي~~يم ك~~ه در خ~~اك آذرب~~اي~~جان ي~~ك خ~~لق چ~~هار م~~يليون ن~~فرى زن~~دگ~~ى م~~ى ك~~نند
ك~~ه آن ه~~ا ق~~وم~~يت خ~~ود را ت~~شخيص داده ان~~د ،آن ه~~ا زب~~ان م~~خصوص ب~~ه خ~~ود و
آداب و رس~~وم ج~~داگ~~ان~~ه اى دارن~~د .اي~~ن خ~~لق م~~ى گ~~وي~~د ك~~ه م~~ا م~~ى خ~~واه~~يم ض~~من
ح~فظ اس~تقالل و ت~مام~يت اي~ران ،در ادارۀ ام~ور داخ~لى خ~ودم~ختار و آزاد ب~اش~يم،
آذرب ~~اي ~~جان ~~ى م ~~ى گ ~~وي ~~د :ته ~~ران ب ~~ه درده ~~اى م ~~ا ن ~~مى رس ~~د و از ت ~~شخيص و رف ~~ع
اح~تياج~ات م~ا ع~اج~ز اس~ت ،از ت~رق~ى ف~ره~نگ م~ا ج~لوگ~يرى م~ى ك~ند .زب~ان م~ادرى
م ~~ا را ت ~~حقير ك ~~رده و اج ~~ازه ن ~~مى ده ~~د م ~~ا ن ~~يز م ~~ان ~~ند س ~~اي ~~ر ه ~~موط ~~نان خ ~~ود آزاد
زن~~دگ~~ى ك~~نيم .ب~~ا وج~~ود اي~~ن م~~ا ادع~~اى ق~~طع راب~~طه ب~~ا آن~~جا را ن~~داري~~م .از ق~~وان~~ني
ك~~لى و ع~~موم~~ى م~~ملكت اط~~اع~~ت خ~~واه~~يم ك~~رد .در مج~~لس ش~~وراى م~~لى و ح~~كوم~~ت
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م~رك~زى دخ~ال~ت و ش~رك~ت خ~واه~يم ن~مود .زب~ان ف~ارس~ى را ب~ه ع~نوان زب~ان دول~تى در
م~دارس م~لى خ~ود ت~وأم ب~ا زب~ان آذرب~اي~جان~ى ت~دري~س خ~واه~يم ك~رد .ام~ا ب~ا ت~مام اي~ن
ه~ا ،اي~ن ح~ق را ب~ه خ~ود ق~ائ~ليم ك~ه ص~اح~ب اخ~تيار خ~ان~ه خ~ود ش~ده و ام~كان اداره
آنرا مطابق ميل و سليقۀ خود داشته باشيم.
ح ~~ال ك ~~ه در س ~~اي ~~ۀ م ~~بارزۀ ج ~~وان ~~ان قه ~~رم ~~ان ك ~~شوره ~~اى دم ~~كراس ~~ى ،اس ~~اس
ف~~اش~~يسم س~~رن~~گون ش~~ده و پ~~وچ ب~~ودن ن~~ظري~~ۀ آق~~اي~~ى م~~لتى ب~~ر م~~لت ه~~اى دي~~گر ب~~ه
ث ~~بوت رس ~~يده و آزادى م ~~لت ه ~~ا در ت ~~عيني س ~~رن ~~وش ~~ت خ ~~ود ب ~~ه وس ~~يله م ~~نشوره ~~ا و
پ~يمان ه~ا اع~الم گ~ردي~ده ،در چ~نني ش~راي~طى ط~بيعى اس~ت ك~ه آزادي~خواه~ان و خ~لق
آذرب~~اي~~جان ن~~مى ت~~وانس~~ت ب~~ه ط~~ور م~~نفرد و م~~تفرق م~~بارزه در راه آزادى را ادام~~ه
ده~ند .ب~ه ه~مني ل~حاظ ،الزم ب~ود ك~ه ب~ه خ~اط~ر ره~برى اي~ن م~بارزه ،س~ازم~ان م~حكم
و منتظم حزبى به وجود آيد.
فرقه دمكرات آذربايجان زاييده اين احتياج است.
ه ~~موط ~~نان ع ~~زي ~~ز! اي ~~نك دوره م ~~بارزه ت ~~اري ~~خى ب ~~زرگ ~~ى آغ ~~از م ~~ى ش ~~ود .ف ~~رق ~~ۀ
دم~~كرات آذرب~~اي~~جان ،ش~~ما را از ه~~ر ص~~نف و ط~~بقه جه~~ت ع~~ضوي~~ت در ت~~شكيالت
خ~~ود و ش~~رك~~ت در م~~بارزۀ م~~قدس م~~لى دع~~وت م~~ى ك~~ند .دره~~اى اي~~ن ف~~رق~~ه ب~~ه روى
ك~~ليۀ م~~ردم آذرب~~اي~~جان ب~~ه ج~~ز دزدان و خ~~ائ~~نني ب~~از اس~~ت .ه~~ر ك~~س ك~~ه ش~~عاره~~ا و
م~قاص~د م~ا را ق~بول ك~ند ه~رچ~ه زودت~ر ب~اي~د ع~ضوي~ت س~ازم~ان ف~رق~ه را ق~بول ك~رده و
در صفوف پرچمداران آزادى آذربايجان و تمام ايران داخل شود.
شعارهاى ما از اين قرار است:
 -۱ت ~~وأم ب ~~ا ح ~~فظ اس ~~تقالل و ت ~~مام ~~يت اي ~~ران ،الزم اس ~~ت ب ~~ه م ~~ردم آذرب ~~اي ~~جان
آزادى داخ~لى و م~ختاري~ت م~دن~ى داده ش~ود ت~ا ب~توان~ند در پيش~برد ف~ره~نگ خ~ود و
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ت~رق~ى و آب~ادى آذرب~اي~جان ب~ا م~رع~ى داش~نت ق~وان~ني ع~ادالن~ه ك~شور ،س~رن~وش~ت خ~ود
را تعيني نمايند.
-۲در اج ~~راى اي ~~ن م ~~نظور ب ~~اي ~~د ب ~~ه زودى انج ~~من ه ~~اى اي ~~ال ~~تى ان ~~تخاب ش ~~ده و
ش ~~روع ب ~~ه ك ~~ار ن ~~ماي ~~ند .اي ~~ن انج ~~من ه ~~ا ض ~~من ف ~~عال ~~يت در زم ~~ينه ه ~~اى ف ~~ره ~~نگى،
به~داش~تى و اق~تصادى ب~ه م~وج~ب ق~ان~ون اس~اس~ى اع~مال ت~مام م~أم~وري~ن دول~تى را
بازرسى كرده و در تغيير و تبديل آنها اظهارنظر خواهند كرد.
 -۳در م ~~دارس آذرب ~~اي ~~جان ت ~~ا ك ~~الس س ~~وم ت ~~دري ~~س ف ~~قط ب ~~ه زب ~~ان آذرب ~~اي ~~جان
خ ~~واه ~~د ب ~~ود از آن ب ~~ه ب ~~عد زب ~~ان ف ~~ارس ~~ى ب ~~ه ع ~~نوان زب ~~ان دول ~~تى ت ~~وأم ب ~~ا زب ~~ان
آذرب~اي~جان ت~دري~س خ~واه~د ش~د .ت~شكيل دان~شگاه م~لى )دارال~فنون( در آذرب~اي~جان
يكى از مقاصد اساسى فرقه دمكرات است.
-۴ف~رق~ه دم~كرات آذرب~اي~جان در ت~وس~عه ص~ناي~ع و ك~ارخ~ان~ه ج~دا ً خ~واه~د ك~وش~يد
و س ~~عى خ ~~واه ~~د ك ~~رد ب ~~راى رف ~~ع ب ~~يكارى و ت ~~وس ~~عۀ ص ~~ناي ~~ع دس ~~تى وس ~~اي ~~ل الزم
ف~~راه~~م ن~~موده و ت~~وأم ب~~ا ت~~كميل ك~~ارخ~~ان~~ه ه~~اى م~~وج~~ود ك~~ارخ~~ان~~ه ه~~اى ج~~دي~~د اي~~جاد
نمايد.
 -۵ف ~~رق ~~ه دم ~~كرات آذرب ~~اي ~~جان ت ~~وس ~~عۀ ت ~~جارت را ي ~~كى از م ~~سائ ~~ل ض ~~رورى و
ج~ ~~دى م~ ~~حسوب م~ ~~ى دارد .مس~ ~~دود ب~ ~~ودن راه ه~ ~~اى ت~ ~~جارت~ ~~ى ت~ ~~ا ب~ ~~ه ام~ ~~روز س~ ~~بب
ازدس~ت رف~نت ث~روت ع~دۀ ك~ثيرى از ده~قان~ان ،م~خصوص~ا ً ب~اغ~داران و خ~رده م~ال~كني
شده و موجب فقر و فالكت آنها گرديده است.
ف~رق~ه دم~كرات آذرب~اي~جان ب~راى ج~لوگ~يرى از اي~ن وض~ع در ن~ظر گ~رف~ته اس~ت ك~ه
در پ~يدا ك~ردن ب~ازار و جس~ت وج~وى راه ه~اى ت~ران~زي~تى ـ ك~ه ب~توان ب~ا اس~تفاده از
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آن~ها ك~االه~اى آذرب~اي~جان را ص~ادر ن~موده و از ات~الف ث~روت م~لى ج~لوگ~يرى ك~رد ـ
اقدام جدى نمايد.
 -۶ي~ ~~كى دي~ ~~گر از م~ ~~قاص~ ~~د اص~ ~~لى ف~ ~~رق~ ~~ه دم~ ~~كرات ،آب~ ~~اد س~ ~~اخ~ ~~نت شه~ ~~ره~ ~~اى
آذرب ~~اي ~~جان اس ~~ت .ب ~~راى ن ~~يل ب ~~ه اي ~~ن م ~~قصود ف ~~رق ~~ه س ~~عى خ ~~واه ~~د ك ~~رد ك ~~ه ه ~~رچ ~~ه
زودت~~ر ق~~ان~~ون انج~~من ه~~اى شه~~ر ت~~غيير ي~~اف~~ته و ب~~ه اه~~ال~~ى شه~~ر ام~~كان داده ش~~ود
ك ~~ه ب ~~ه ط ~~ور مس ~~تقل در آب ~~ادى شه ~~ر خ ~~ود ك ~~وش ~~يده و آن ~~را ب ~~ه ص ~~ورت م ~~عاص ~~ر و
آب ~~روم ~~ندى درآورن ~~د .م ~~خصوص~ ~ا ً ت ~~أم ~~ني آب شه ~~ر ت ~~بري ~~ز ي ~~كى از م ~~سائ ~~ل ب ~~سيار
فورى فرقه دمكرات است.
-۷م ~~ؤسس ~~ني ف ~~رق ~~ه دم ~~كرات آذرب ~~اي ~~جان ب ~~ه خ ~~وب ~~ى م ~~ى دان ~~ند ك ~~ه ن ~~يروى م ~~ول ~~د
ث~روت و ق~درت اق~تصادى ك~شور ،ب~ازوان ت~وان~اى ده~قان~ان اس~ت .ل~ذا اي~ن ف~رق~ه ن~مى
ت ~~وان ~~د ج ~~نبشى را ك ~~ه در م ~~يان ده ~~قان ~~ان ب ~~ه وج ~~ود آم ~~ده ن ~~ادي ~~ده ب ~~گيرد و ب ~~ه ه ~~مني
ل ~~حاظ ف ~~رق ~~ه س ~~عى خ ~~واه ~~د ك ~~رد ك ~~ه ب ~~راى ت ~~أم ~~ني اح ~~تياج ~~ات ده ~~قان ~~ان ق ~~دم ه ~~اى
اساسى بردارد.
م ~~خصوص~ ~ا ً ت ~~عيني ح ~~دود م ~~شخص ب ~~ني ارب ~~اب ~~ان و ده ~~قان ~~ان و ج ~~لوگ ~~يرى از
م~~ال~~يات ه~~اى غ~~يرق~~ان~~ون~~ى ك~~ه ب~~ه وس~~يله ب~~عضى از ارب~~اب~~ان اخ~~تراع ش~~ده ي~~كى از
وظ~اي~ف ف~ورى ف~رق~ه دم~كرات اس~ت .ف~رق~ه س~عى خ~واه~د ك~رد اي~ن م~سئله ب~ه ش~كلى
ح~ل ش~ود ك~ه ه~م ده~قان~ان راض~ى ش~ون~د و ه~م م~ال~كني ب~ه آي~ندۀ خ~ود اط~مينان پ~يدا
كرده و با عالقه و رغبت در آباد ساخنت ده و كشور خود كوشش نمايند.
زم~ني ه~اى خ~ال~صه و زم~ني ه~اى م~تعلق ب~ه ارب~اب~ان~ى ك~ه آذرب~اي~جان را ت~رك ك~رده
و ف ~~رار اخ ~~تيار ن ~~موده ان ~~د و م ~~حصول دس ~~ترن ~~ج خ ~~لق آذرب ~~اي ~~جان را در ته ~~ران و
س~اي~ر شه~ره~ا ب~ه م~صرف م~ى رس~ان~ند چ~نان~چه ب~ه زودى م~راج~عت ن~نماي~ند ،ب~ه ن~ظر
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ف~رق~ه دم~كرات ،ب~اي~د ب~دون ق~يد و ش~رط در اخ~تيار ده~قان~ان ق~رار گ~يرد .م~ا ك~سان~ى
را ك~ ~~ه ب~ ~~ه خ~ ~~اط~ ~~ر ع~ ~~يش و ن~ ~~وش خ~ ~~ود ث~ ~~روت آذرب~ ~~اي~ ~~جان را ب~ ~~ه خ~ ~~ارج م~ ~~ى ب~ ~~رن~ ~~د
آذرب~اي~جان~ى ن~مى ش~مري~م .چ~نان چ~ه آن ه~ا از ب~ازگش~ت ب~ه آذرب~اي~جان خ~وددارى
ن ~~ماي ~~ند ،م ~~ا ب ~~راى آن ه ~~ا در آذرب ~~اي ~~جان ح ~~قى ق ~~ائ ~~ل نيس ~~تيم .ع ~~الوه ب ~~راي ~~ن ف ~~رق ~~ه
خ ~~واه ~~د ك ~~وش ~~يد ك ~~ه ب ~~ه ط ~~ور سه ~~ل و آس ~~ان ،اك ~~ثري ~~ت ده ~~قان ~~ان را از ن ~~ظر وس ~~اي ~~ل
كشت و زرع تأمني نمايد.
-۸ي~كى دي~گر از وظ~اي~ف م~هم ف~رق~ه دم~كرات م~بارزه ب~ا ب~يكارى اس~ت .اي~ن خ~طر
از ه~م اك~نون خ~ود را ب~ه ص~ورت ج~دى ن~شان م~ى ده~د و اي~ن س~يل در آي~نده روز ب~ه
روز نيرومندتر خواهد شد.
در اي ~~ن م ~~ورد از ط ~~رف دول ~~ت م ~~رك ~~زى و م ~~أم ~~وري ~~ن مح ~~لى ك ~~ارى ان ~~جام ن ~~گرف ~~ته
اس~ت .چ~نان~چه ك~ار ب~دي~ن م~نوال ادام~ه ي~اب~د ،اك~ثري~ت اه~ال~ى آذرب~اي~جان دچ~ار ف~نا
و نيس ~~تى خ ~~واه ~~د ش ~~د .ف ~~رق ~~ه س ~~عى خ ~~واه ~~د ك ~~رد ب ~~راى ج ~~لوگ ~~يرى از اي ~~ن خ ~~طر،
ت ~~داب ~~ير ج ~~دى ات ~~خاذ ك ~~ند .ف ~~عالً ت ~~داب ~~يرى ن ~~ظير ت ~~أس ~~يس ك ~~ارخ ~~ان ~~ه ه ~~ا ،ت ~~وس ~~عه
ت ~~جارت ،اي ~~جاد م ~~ؤس ~~سات زراع ~~تى و ك ~~شيدن راه آه ~~ن و ش ~~وس ~~ه م ~~مكن اس ~~ت ت ~~ا
حدودى مفيد واقع شود.
 -۹در ق~ان~ون ان~تخاب~ات س~تم ب~زرگ~ى ب~ه م~ردم آذرب~اي~جان روا داش~ته ان~د .ط~بق
اط~~الع~~ات دق~~يق در اي~~ن س~~رزم~~ني ب~~يش از چ~~هار م~~يليون ن~~فر آذرب~~اي~~جان~~ى زن~~دگ~~ى
م~ى ك~نند .ب~ه م~وج~ب ه~مني ق~ان~ون غ~يرع~ادالن~ه ،ب~ه ن~ماي~ندگ~ان آذرب~اي~جان ف~قط بيس~ت
كرسى داده شده است و اين ،به طور قطع تقسيم مناسبى نيست.
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ف ~~رق ~~ه دم ~~كرات خ ~~واه ~~د ك ~~وش ~~يد ك ~~ه آذرب ~~اي ~~جان ب ~~ه ت ~~ناس ~~ب ج ~~معيت خ ~~ود ح ~~ق
ان~تخاب ن~ماي~نده داش~ته ب~اش~د ك~ه ت~قري~با ً م~عادل ي~ك س~وم ن~ماي~ندگ~ان مج~لس ش~ورا
مىشود.
ف~رق~ه دم~كرات آذرب~اي~جان ط~رف~دار آزادى م~طلق ان~تخاب~ات مج~لس ش~وراى م~لى
اس~~ت .ف~~رق~~ه ب~~ا دخ~~ال~~ت م~~أم~~وري~~ن دول~~تى و ع~~ناص~~ر داخ~~لى و خ~~ارج~~ى و ه~~م چ~~نني
دخ~~ال~~ت ث~~روت~~مندان ب~~ه ط~~ري~~ق ارع~~اب و ف~~ري~~ب در ان~~تخاب~~ات م~~خال~~فت خ~~واه~~د ك~~رد.
انتخابات بايد در آن واحد سرتاسر ايران شروع شده و به سرعت پايان پذيرد.
-۱۰ف~~رق~~ه دم~~كرات آذرب~~اي~~جان ب~~ا اش~~خاص ف~~اس~~د ،م~~ختلس و رش~~وه ب~~گيرى ك~~ه
در ادارات دول ~ ~~تى ج ~ ~~اى گ ~ ~~رف ~ ~~ته ان ~ ~~د ،م ~ ~~بارزۀ ج ~ ~~دى ب ~ ~~ه ع ~ ~~مل خ ~ ~~واه ~ ~~د آورد و از
مأمورين صالح و درستكار دولتى قدردانى خواهد كرد.
م~خصوص~ا ً ف~رق~ه ك~وش~ش خ~واه~د ك~رد ك~ه م~عاش و زن~دگ~ى م~أم~وري~ن دول~تى آن
چ ~~نان اص ~~الح ش ~~ود ك ~~ه ب ~~هان ~~ۀ دزدى و خ ~~يان ~~ت ب ~~راى آن ~~ها ب ~~اق ~~ى ن ~~مان ~~د و آن ه ~~ا
بتوانند زندگى آبرومندى جهت خود به وجود آورند.
 -۱۱ف~ ~~رق~ ~~ه دم~ ~~كرات خ~ ~~واه~ ~~د ك~ ~~وش~ ~~يد ب~ ~~يش از ن~ ~~صف م~ ~~ال~ ~~يات ه~ ~~اي~ ~~ى ك~ ~~ه از
آذرب~اي~جان گ~رف~ته م~ىشود ص~رف اح~تياج~ات خ~ود آذرب~اي~جان ش~ود و م~ال~يات ه~اى
غيرمستقيم به طورى جدى نقصان يابد.
 -۱۲ف ~~رق ~~ه دم ~~كرات آذرب ~~اي ~~جان ،ط ~~رف ~~دار دوس ~~تى ب ~~ا ك ~~ليۀ دول ~~ت ه ~~اى دم ~~كرات
م ~~خصوص~ ~ا ً ب ~~ا م ~~تفقني م ~~ى ب ~~اش ~~د و ب ~~راى ح ~~فظ و ادام ~~ه اي ~~ن دوس ~~تى ك ~~وش ~~ش
خ~~واه~~د ك~~رد در م~~رك~~ز و شه~~رس~~تان ه~~ا دس~~ت ع~~ناص~~ر خ~~ائ~~نى را ك~~ه م~~ى خ~~واه~~ند
دوس ~~تى ب ~~ني اي ~~ران و دول ~~ت ه ~~اى دم ~~كرات را ب ~~ره ~~م زن ~~ند از ام ~~ور دول ~~تى ك ~~وت ~~اه
نمايد.
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اين است مقاصد اصلى بينانگذاران فرقه دمكرات.
ام~يد م~ا ب~ر اي~ن اس~ت ك~ه ه~ر آذرب~اي~جان~ى وط~ن پ~رس~ت ـ خ~واه در داخ~ل و خ~واه
در خ ~~ارج آذرب ~~اي ~~جان ـ در راه رس ~~يدن ب ~~ه اي ~~ن م ~~قاص ~~د م ~~قدس ب ~~ا م ~~ا ه ~~م ص ~~دا و
ه~مراه خ~واه~د ب~ود .ط~بيعى اس~ت ك~ه اگ~ر ان~سان خ~ان~ۀ خ~ود را اص~الح ن~كند ،ن~مى
ت~وان~د ب~راى اص~الح مح~له ،شه~ر و ي~ا م~ملكت خ~ود ب~كوش~د .م~ا اب~تدا از آذرب~اي~جان
ك~ه خ~ان~ۀ م~ا اس~ت ش~روع م~ى ك~نيم و اي~مان داري~م ك~ه اص~الح و ت~رق~ى آذرب~اي~جان
م~وج~ب ت~رق~ى اي~ران خ~واه~د ش~د و ب~دي~ن وس~يله م~يهن از دس~ت ق~لدره~ا و م~رت~جعني
نجات خواهد يافت.
زنده باد آذربايجان دمكرات!
زنده باد ايران مستقل و آزاد!
زن~ ~ ~~ده ب~ ~ ~~اد ف~ ~ ~~رق~ ~ ~~ه دم~ ~ ~~كرات آذرب~ ~ ~~اي~ ~ ~~جان ،م~ ~ ~~شعلدار ح~ ~ ~~قيقى آزادى اي~ ~ ~~ران و
آذربايجان!
نكات مهم بيانيه
۱خودمختارى
 -۲رسمى شدن زبان تركى
 -۳سپردن امور به دست انجمن هاى ايالتى
-۴توسعۀ صنايع
 -۵توسعۀ تجارت
 -۶آباد ساخنت شهرها
 -۷اصالحات ارضى

100

 -۸مبارزه با بيكارى
-۹افزايش نمايندگان آذربايجان
 -۱۰مبارزه با فساد ادارى
 -۱۱اختصاص  ۵۰درصد از ماليات آذربايجان به خود آذربايجان
 -۱۲تالش براى دوستى با ساير دولت ها
اي ~~ن ب ~~رن ~~ام ~~ه ك ~~ه ي ~~كى ب ~~رن ~~ام ~~ه اص ~~الح ~~ى ب ~~ود در وض ~~عيت ف ~~قر و ف ~~الك ~~ت و ف ~~اق ~~ه
آذرب~اي~جان ج~اذب~ه اى ب~سيار داش~ت .پ~س روي~كرد م~ردم ب~ه ف~رق~ه در اب~تدا ت~صادف~ى
نيس ~~ت و اي ~~ن پ ~~دی ~~ده ن ~~ه ب ~~ا اپ ~~ورت ~~ون ~~يسم م ~~ول ~~وت ~~فى ق ~~اب ~~ل ت ~~وض ~~يح اس ~~ت و ن ~~ه ب ~~ا
ن~~اس~~يون~~ال~~يسم ب~~اق~~راوف~~ى ب~~اي~~د ب~~ه ليس~~ت م~~طال~~بات س~~رك~~وب ش~~ده م~~ردم در بيس~~ت و
چهار سال گذشته مردم آذربايجان نگاه كرد.
يك نگاه تاريخى
اگ~ ~~ر در س~ ~~ال  ،۱۳۲۴ش~ ~~اه اي~ ~~ران ي~ ~~ك ش~ ~~اه مش~ ~~روط~ ~~ه ب~ ~~ود و در اي~ ~~ران ي~ ~~ك رژي~ ~~م
دم~كرات ب~ر س~رك~ار ب~ود ب~يان~يه دوازده م~اده اى ف~رق~ه ،چ~يزى ن~بود ك~ه در چ~ارچ~وب
ي ~~ك ح ~~كوم ~~ت ب ~~ورژواي ~~ى ـ پ ~~ادش ~~اه ~~ى ق ~~اب ~~ل اج ~~را ن ~~باش ~~د .خ ~~ودم ~~ختارى در ق ~~ال ~~ب
انج ~~من ه ~~اى اي ~~ال ~~تى ق ~~اب ~~ل ح ~~ل ب ~~ود .زب ~~ان ه ~~م در ح ~~د آم ~~وزش م ~~دارس و رس ~~مى
ب ~~ودن زب ~~ان ف ~~ارس ~~ى ق ~~اب ~~ل تح ~~مل ب ~~ود .ش ~~بيه خ ~~واس ~~ت ه ~~ر ح ~~كوم ~~ت م ~~لى ش ~~بیه
درخ~ ~~واس~ ~~ته~ ~~ای ف~ ~~رق~ ~~ه ب~ ~~ود .ش~ ~~بیه ت~ ~~وس~ ~~عه ت~ ~~جارت و ص~ ~~نعت و رف~ ~~ع ب~ ~~يكارى و
آب~~ادس~~ازى شه~~ره~~ا درخ~~واس~~تى ن~~بود ك~~ه ب~~ه خ~~اط~~ر آنه~~ا ب~~توان م~~ردم را ب~~ه گ~~لول~~ه
بست .اين ها مطالبات حداقلی مردم بود.
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انجمن هاى ايالتى ـ واليتى
ره~ ~~بران ان~ ~~قالب مش~ ~~روط~ ~~ه ب~ ~~راى ش~ ~~رك~ ~~ت م~ ~~ردم در پ~ ~~روس~ ~~ه ه~ ~~اى ت~ ~~صميم گ~ ~~يرى،
انج~~من ه~~اى اي~~ال~~تى ـ والي~~تى را ي~~كى از راه ه~~اي~~ى دانس~~تند ك~~ه م~~ردم ب~~توان~~ند در
س~~رن~~وش~~ت س~~ياس~~ى خ~~ود دخ~~ال~~ت ك~~نند .ام~~ا انج~~من ه~~ا از مج~~لس دوم ب~~ه ب~~عد .ب~~ه
ف~~رام~~وش~~ى س~~پرده ش~~د و از مج~~لس چ~~هارم ب~~ه ب~~عد از ك~~ل مش~~روط~~ه چ~~یزی ب~~اق~~ی
ن~~مان~~د .پ~~س .ق~~بل از ه~~ر ب~~حثى الزم اس~~ت در ق~~ان~~ون اس~~اس~~ى و در ق~~ان~~ون انج~~من
ه ~~اى اي ~~ال ~~تى ـ والي ~~تى ح ~~دود و ث ~~غور اي ~~ن انج ~~من ه ~~ا را ب ~~ياب ~~يم ت ~~ا روش ~~ن ش ~~ود
مخالفت ديكتاتورها و مرتجعني با اين انجمن ها از چه روست.
اص~~ل۲۹م~~تمم ق~~ان~~ون اس~~اس~~ى ـ م~~ناف~~ع م~~خصوص~~ۀ ه~~ر اي~~ال~~ت و والي~~ت و ب~~لوك
ب~~هت~~صوي~~ب انج~~من ه~~اى اي~~ال~~تى ـ والي~~تى ب~~ه م~~وج~~ب ق~~وان~~ني م~~خصوص~~ۀ آن م~~رت~~ب و
تسويه مىشود.
اص~ل ۹۰م~تمم ق~ان~ون اس~اس~ى ـ در ت~مام م~مال~ك مح~روس~ه انج~من ه~اى اي~ال~تى
ـ والي ~~تى ب ~~ه م ~~وج ~~ب ن ~~ظام ~~نام ~~ۀ م ~~خصوص م ~~رت ~~ب م ~~ى ش ~~ود و ق ~~وان ~~ني اس ~~اس ~~يه آن
انجمن ها از اين قرار است.
اص~~ل  ۹۱ـ اع~~ضاى انج~~من ه~~اى اي~~ال~~تى ـ والي~~تى ب~~الواس~~طه از ط~~رف اه~~ال~~ى
انتخاب مى شود مطابق نظامنامۀ انجمن هاى ايالتى ـ واليتى.
اص ~~ل  ۹۲ـ انج ~~من ه ~~اى اي ~~ال ~~تى ـ والي ~~تى اخ ~~تيار ن ~~ظارت ~~نام ~~ه در اص ~~الح ~~ات
راجعه بهمنافع عامه دارند با رعايت قوانني.
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اص~ل  ۹۳ـ ص~ورت دخ~ل و خ~رج اي~االت و والي~ات از ه~ر ق~بيل ب~ه ت~وس~ط انج~من
هاى ايالتى ـ واليتى طبع و نشر مى شود.
قانون انجمن هاى ايالتى ـ واليتى
ق~ ~~ان~ ~~ون انج~ ~~من ه~ ~~اى اي~ ~~ال~ ~~تى ـ والي~ ~~تى م~ ~~صوب رب~ ~~يع ال~ ~~ثان~ ~~ى س~ ~~ال  ۱۳۲۵ﻫ.ق.
وظ ~~اي ~~ف و م ~~شغول ~~يت ه ~~اى انج ~~من ه ~~اى اي ~~ال ~~تى ـ والي ~~تى را در ت ~~أم ~~ني م ~~ناف ~~ع ه ~~ر
ايالت و واليت مشروحا ً يادآور مى شود.
ط ~~بق م ~~اده  ۸۷ق ~~ان ~~ون ن ~~ام ~~برده ،م ~~نتخبني ه ~~ر ح ~~وزه در اج ~~راى ق ~~وان ~~ني م ~~قرر
نظارت كرده و به وسايل ممكنه ،امنيت و آسايش عمومى را تأمني مى نمايند.
م~~اده  ،۸۹ب~~ه م~~نتخبني اج~~ازه م~~ى ده~~د ك~~ه ب~~ه ك~~ليۀ ش~~كاي~~ات و ت~~ظلمات~~ى ك~~ه از
ح~اك~م اي~ال~ت ي~ا والي~ت م~ى ش~ود رس~يدگ~ى ك~رده ت~ذك~رات الزم ب~ه ح~كام ب~ده~ند .و در
ص~~ورت ع~~دم ظ~~هور ن~~تيجه ب~~ا م~~راج~~عه ب~~ه ح~~كوم~~ت م~~رك~~زى اح~~قاق ح~~ق م~~تظلمني را
بخواهند.
ط ~~بق م ~~اده  ۹۱انج ~~من ه ~~اى اي ~~ال ~~تى ،ح ~ ِق اع ~ ِ
~مال ن ~~ظارت در وص ~~ول و اي ~~صال
م~~ال~~يات داش~~ته و ت~~صفيۀ ش~~كاي~~ات راج~~ع ب~~ه م~~ال~~يات و ت~~حقيق درب~~اره ت~~خفيفات و
ت~شخيص ك~يفيت آف~ات ب~رعه~دۀ انج~من ه~اس~ت .ط~بق م~اده  ،۹۸چ~ون انج~من ه~اى
اي~ال~تى ب~صيرت ك~ام~ل در ح~واي~ج اي~ال~ت دارد الزم اس~ت اول~ياى دول~ت ق~بل از اق~دام
به تغييرات در ايالت رأى انجمن هاى مزبور را بخواهند.
ببينيم اين پنج اصل قانون اساسى چه مى گويد:
-۱در هر ايالت انجمن تشكيل شود؛
 -۲انجمن ها توسط مردم انتخاب شوند؛

103

-۳منافع هر ايالت توسط انجمن ها مرتب و تسويه شود؛
 -۴انجمن ها نظارت تامه دارند؛
 -۵صورت هزينه ها توسط انجمن ها طبع و نشر مىشود.
ب~ ~~ه راس~ ~~تى در اي~ ~~ن پ~ ~~نج اص~ ~~ل چ~ ~~ه ه~ ~~دف ن~ ~~اس~ ~~امل~ ~~ى م~ ~~ى ت~ ~~وان ي~ ~~اف~ ~~ت .چ~ ~~را
ديكتاتورها و متجاوزين به حقوق مردم با اين اصول مخالفند.
حال برويم ببينيم در چهار مادۀ قانون انجمن ها چه آمده است.
 -۱نظارت بر اجراى قوانني و تأمني امنيت و آسايش عمومى؛
 -۲رسيدگى به شكايات مردم از حاكم ايالت؛
 -۳نظارت بر گرفنت ماليات؛
-۴تعيني مسئولني ايالت با نظرخواهى از انجمن.
در اي ~~ن چ ~~هار م ~~اده چ ~~ه ن ~~كته اى ض ~~دم ~~لى ،تج ~~زي ~~ه ط ~~لبان ~~ه ح ~~تى خ ~~ائ ~~نان ~~ه م ~~ى
ت ~~وان ي ~~اف ~~ت؟ در اي ~~ن ن ~~ظارت و ن ~~ظرخ ~~واه ~~ى چ ~~ه درخ ~~واس ~~ت غ ~~يردم ~~كرات ~~يكى وج ~~ود
دارد؟
ام~ا در ن~زد دي~كتات~ورى ژن~رال ه~ا )رض~اخ~ان و ف~رم~ان~ده~ان~ش( و ب~عد از س~قوط
آن دي~~كتات~~ور دول~~ت ه~~اى م~~رت~~جع ب~~عدى ،انج~~من ه~~ا ،مح~~لى از اع~~راب ن~~دارن~~د ع~~لت
آن ه ~~م روش ~~ن اس ~~ت .ب ~~راى غ ~~ارت ~~گران ح ~~قوق م ~~ردم ،ن ~~اظ ~~ر ي ~~عنى س ~~رخ ~~ر ،ي ~~عنى
مزاحم ،يعنى كسى كه مى گويد غارت اموال ملى ،موقوف.
ب~ه ه~مني خ~اط~ر دول~ت ص~در در ج~واب ف~رق~ه ط~ى ب~خشنام~ه اى م~ى گ~وي~د» :در
س~~ال ه~~ای ق~~بل ق~~وان~~ينى ت~~صوي~~ب ش~~ده اس~~ت ك~~ه پ~~اره اى از م~~واد آن ه~~ا م~~خال~~ف
ق~ان~ون انج~من ه~اى اي~ال~تى ـ والي~تى اس~ت .ب~ناب~راي~ن ت~شكيل انج~من ه~اى اي~ال~تى ـ
والي ~~تى ب ~~ه ب ~~عد از اص ~~الح ق ~~ان ~~ون انج ~~من م ~~وك ~~ول م ~~ى ش ~~ود «.در ح ~~ال ~~ى ك ~~ه در
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ت~مام~ى دن~يا ،اص~ل ،ق~ان~ون اس~اس~ى اس~ت .اگ~ر ق~ان~ون~ى ب~ياي~د و ق~ان~ون اس~اس~ى را
ن ~~قض ك ~~ند اج ~~راى ق ~~ان ~~ون اس ~~اس ~~ى را م ~~وك ~~ول ب ~~ه وض ~~ع مج ~~دد ق ~~ان ~~ون و اص ~~الح
ق~~ان~~ون ن~~مى ك~~نند؛ ب~~لكه ق~~ان~~ون وض~~ع ش~~ده م~~غاي~~ر ق~~ان~~ون اس~~اس~~ى را ك~~ان ل~~م ي~~كن
م~~ى ك~~نند ام~~ا در ن~~زد م~~رت~~جعني ك~~ه خ~~يال اج~~راى ق~~ان~~ون اس~~اس~~ى را ن~~دارن~~د ،اي~~ن
خ ~~زع ~~بالت ،ي ~~عنى دف ~~ع ال ~~وق ~~ت ب ~~راى س ~~رك ~~وب ف ~~رق ~~ه و س ~~رك ~~وب درخ ~~واس ~~ت ت ~~شكيل
انجمن ها.

بايدها و نبايدهاى فرقۀ دمكرات
شوينيسم ترك
ع~کسال~عمل واك~نش ط~بيعى بيس~ت س~ال~ۀ ش~وي~نيسم ف~ارس ب~ر آذرب~اي~جان ،ب~ه ق~ول
ف~داي~ى ش~هيد ،ع~ليرض~ا ن~اب~دل ،در در ای~ن خ~طّه »ن~اس~يون~ال~يسم والي~ت گ~راي~ان~ۀ ت~رك
ها« بود.
در دوره بيس ~~ت س ~~ال ~~ه رض ~~اش ~~اه ،ب ~~ا ت ~~رك ه ~~ا ب ~~ه ع ~~نوان شه ~~رون ~~دان درج ~~ه دو
ب~رخ~ورد ش~د اص~طالح مس~تهجن »ت~رك خ~ر« ب~ه اف~واه راه ي~اف~ت و زب~ان ،ت~رك~ى ن~ه
ب~~ه ع~~نوان ي~~ك زب~~ان ب~~لكه ي~~ك ل~~هجه ت~~لقى ش~~د ك~~ه چ~~نگيزخ~~ان و اوالد او ب~~ا آن ح~~رف
مى زدند!
اي~~ن ش~~وي~~نيسم ب~~ه ح~~دى ه~~مه گ~~ير ب~~ود ك~~ه ش~~اع~~ر ف~~اض~~لی چ~~ون م~~لك ال~~شعراى
بهار را مى فريبد:
ب ~~هار در روزن ~~ام ~~ۀ ن ~~برد ) (۲۴/۶/۲۷در دف ~~اع از ع ~~بداهلل مس ~~توف ~~ى اس ~~تان ~~دار
سابق آذربايجان كه ظلم و ستم بسيار بر آن مردم روا داشته بود چنني مى
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ن~ويس~د ...» :مس~توف~ى از به~تري~ن م~أم~وري~ن پ~اك~دام~ن اي~ران ب~ود ك~ه ب~راى ن~جات
ت~~بري~~ز از قح~~طى ج~~ان م~~ى ك~~ند ...آم~~دي~~م س~~ر ل~~هجه ه~~اى مح~~لى و ت~~دري~~س زب~~ان
ت~رك~ى ...ام~ا ب~ه ك~دام دل~خوش~ى م~ى ت~وان~يم راض~ى ش~وي~م ك~ه آق~اي~ان زب~ان تح~ميلى
تاتار را بر زبان اجداد و نياكان ما رجحان مى دهند؟«...
پ~اس~خ اي~ن ك~نش ه~ا ،واك~نش ه~اى ن~ژادپ~رس~تان~ۀ ت~رك~ى س~ت .ن~گاه ك~نيم ب~ه ن~طق
ها و مقاالت روزنامۀ آذربايجان:
» -۱م~ردم م~ا خ~لق ب~زرگ و قه~رم~ان اس~ت .اي~ن خ~لق ب~ه ه~يچ وج~ه ش~باه~تى ب~ه
مردم تهران و اصفهان و ساير نقاط ندارند.
 -۲او فارس نيست و با فارس ها فرق دارد.
-۳اگ~ر ش~ما در ق~لب آذرب~اي~جان~يان ك~ه ارع~اب ش~ما آن ه~ا را ب~ه ته~ران ك~شان~ده
اس~ت ن~فوذ ك~نيد از دي~دن ع~شق و م~حبتى ك~ه ه~مان ه~ا ب~ه آذرب~اي~جان دارن~د دچ~ار
ح~~يرت خ~~واه~~يد ش~~د ...زي~~را ش~~ما ب~~ه خ~~ان~~ه و ك~~اش~~ان~~ۀ خ~~ود م~~حبت و ع~~الق~~ه ن~~داري~~د.
ه ~~مان ط ~~ور ك ~~ه آذرب ~~اي ~~جان از ه ~~يچ جه ~~ت ش ~~بيه ش ~~ما نيس ~~ت؛ ع ~~الق ~~ه ب ~~ه م ~~يهن و
عشق به زبان مادري اش نيز به شما شباهتى ندارد.
-۴درس ~~ت اس ~~ت ك ~~ه ت ~~ا ه ~~نگام ش ~~روع ن ~~هضت دم ~~كراس ~~ى ،آذرب ~~اي ~~جان درب ~~ارۀ
م~ليت خ~ود ك~م ح~رف زده ب~ود ،ام~ا در ع~مل او ه~ميشه خ~ود را ي~ك م~لت ش~مرده و ب~ه
ف~~ارس ه~~ا ک~~ه ب~~ى جه~~ت و ب~~ى س~~بب ع~~زي~~ز ب~~وده ان~~د ب~~ه چ~~شم ب~~يگان~~ه ن~~گاه ك~~رده و
زندگى تحت حاكميت آنها را به خود عار شمرده است«.
اي ~~ن تح ~~ليل ن ~~ژادپ ~~رس ~~تان ~~ه از ب ~~رت ~~رى ن ~~ژادى ت ~~رك ،ع ~~ليه ف ~~ارس ،ج ~~دا از آن ك ~~ه
ف~اق~د ه~رگ~ون~ه زي~رب~ناى ع~لمى اس~ت چ~اق~وى دو دم~ى ب~ود ك~ه ف~رق~ه در دس~ت گ~رف~ته
ب~ود و در ه~وا م~ى چ~رخ~ان~د و غ~اف~ل ب~ود ك~ه ه~رچ~ند ای~ن ش~عاره~ا در ب~سيج داخ~لى
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ت~~رك ه~~ا ن~~قش دارد ول~~ی واک~~نش ه~~ای م~~نفی آن ،آذرب~~اي~~جان و ف~~رق~~ه را از ت~~مام~~ى
اي~~ران ج~~دا م~~ى ك~~ند و اي~~ن ي~~عنى ،آس~~ان ك~~ردن س~~رك~~وب ف~~رق~~ه ت~~وس~~ط ارت~~جاع .در
ه ~~مان روزه ~~ا ك ~~سان ~~ى ب ~~ودن ~~د ك ~~ه اي ~~ن ن ~~كتۀ درس ~~ت را ب ~~ه پ ~~يشه ورى ي ~~ادآورى م ~~ى
ك~ردن~د ام~ا پ~يشه ورى در وض~عیتى ق~رار گ~رف~ته ب~ود ك~ه ن~مى ت~وانس~ت اي~ن س~خنان
درست را بشنود.
ن ~~وش ~~اد در س ~~رم ~~قال ~~ۀ روزن ~~ام ~~ه ك ~~يهان در  ۲۴/۱۰/۲۶در م ~~قال ~~ۀ »پ ~~يام ب ~~ه پ ~~يشه
ورى« چنني نوشت:
»اين پيام را كه من به شما مى دهم پيامى است كه يك فرد ايرانى مى دهد
 ...آق~اى پ~يشه ورى ...ب~ياي~يد و از اي~ن داي~رۀ ك~وچ~كى ك~ه دور خ~ود ك~شيده اي~د
گ~~ام ف~~رات~~ر گ~~ذاري~~د .اي~~ن م~~ميزى ك~~ه ب~~ني آذرب~~اي~~جان و س~~اي~~ر ن~~قاط ك~~شيده اي~~د از
م~~يان ب~~رداري~~د .ش~~ما ب~~شوي~~د س~~تارخ~~ان ...اگ~~ر ش~~ما ح~~رف اي~~ران را ب~~زن~~يد ه~~ر ف~~رد
اي~~ران~~ى ك~~ه در اي~~ن دس~~تگاه ظ~~لم و س~~تم ش~~رك~~تى و از اي~~ن ي~~غما ن~~صيبى ن~~دارد ب~~ا
ش ~~ما ه ~~مراه خ ~~واه ~~د ب ~~ود ...ش ~~ما ف ~~رام ~~وش ن ~~كنيد ك ~~ه در ي ~~ك گ ~~وش ~~ه اى از م ~~ملكت
اي~ ~~ران ق~ ~~رار گ~ ~~رف~ ~~ته اي~ ~~د .س~ ~~اي~ ~~ر شه~ ~~رس~ ~~تان ه~ ~~اى اي~ ~~ران ب~ ~~ا ش~ ~~ما نيس~ ~~ت .در آن
شه~رس~تان ه~ا ت~وپ ،ت~فنگ ،ت~ان~ك و زره~پوش را ب~راى ش~ما م~هيا داش~ته ان~د .دول~ت
ايران ،طبقۀ متنفذ ايران ،به خون شما كمر بسته اند«...
ام ~~ا پ ~~يشه ورى در ج ~~واب اي ~~ن س ~~خن ح ~~ق ،چ ~~نین ن ~~وش ~~ت» :ك ~~سان ~~ى ك ~~ه م ~~ى
خ~~واه~~ند رن~~گ و خ~~اص~~يت م~~لى ج~~نبش م~~ا را ت~~غيير ده~~ند ب~~ه خ~~لع س~~الح م~~ردم م~~ا
مى كوشند«
)روزنامه آذربايجان (۱۳۲۴/۴/۱۱
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چهار ديالوگ تاريخى
در ب~ررس~ى ت~اري~خ ف~رق~ه ك~ه در واق~ع ت~اري~خ ف~راز و ف~رود ي~ك ن~هضت دم~كرات~يك اس~ت
ب~ا چ~هار دي~ال~وگ ت~اري~خى ب~رخ~ورد م~ى ك~نيم .ي~كى در اب~تداى ن~هضت ،دي~گرى در
ميانۀ آن ،سومى در روز شكست نهضت و چهارمى پس از فروپاشى آن.
اي~~ن چ~~هار دي~~ال~~وگ ك~~ه دي~~ال~~وگ ه~~اي~~ى ت~~اري~~خى ان~~د ج~~دا از آن ك~~ه درك روش~~ن
ت~~رى از اي~~ن ج~~ري~~ان ب~~ه م~~ا م~~ى ده~~د ح~~اوى ن~~كات~~ى آم~~وزن~~ده و ت~~اري~~خى اس~~ت .پ~~س
اب~~تدا چ~~هار دي~~ال~~وگ را ب~~هت~~رت~~يب ب~~ازخ~~وان~~ى م~~ى ك~~نيم و ب~~عد م~~ى پ~~ردازي~~م ب~~ه ن~~كات
ظريف و دقايق آن ها.

ديالوگ نخست
اب~راه~يم ن~وروزاوف خ~برن~گار ن~ظام~ى ش~وروی ك~ه ه~مراه ارت~ش س~رخ ب~ه اي~ران آم~ده
ب~ ~~ود در خ~ ~~اط~ ~~رات~ ~~ش در م~ ~~ورد م~ ~~الق~ ~~ات پ~ ~~يشه ورى و م~ ~~يرج~ ~~عفر ب~ ~~اق~ ~~راوف ره~ ~~بر
آذرب ~~اي ~~جان ش ~~وروى چ ~~نني م ~~ى ن ~~ويس ~~د» :پ ~~يشه ورى ب ~~ا ره ~~برى ف ~~رق ~~ۀ دم ~~كرات
م ~~واف ~~ق ن ~~بود .در س ~~ال  ۱۳۲۳در ج ~~لفاى ش ~~وروى در داخ ~~ل ق ~~طار م ~~الق ~~ات ~~ى ب ~~ني
م~ ~~يرج~ ~~عفر ب~ ~~اق~ ~~راوف و س~ ~~يدج~ ~~عفر پ~ ~~يشه ورى ص~ ~~ورت گ~ ~~رف~ ~~ت .در آن~ ~~جا ب~ ~~ود ك~ ~~ه
ب~اق~راوف ره~برى ف~رق~ۀ دم~كرات آذرب~اي~جان را ب~ه پ~يشه ورى پ~يشنهاد ن~مود ،ام~ا او
م~واف~قت ن~مى ك~رد .م~يرج~عفر ب~اق~راوف خ~طاب ب~ه پ~يشه ورى گ~فت» :دي~گر ت~اري~خچه
ح~زب ع~دال~ت ن~وش~نت ك~اف~ى س~ت .ت~ا ف~رص~ت هس~ت ب~ا م~ا ه~مگام ش~و« .پ~يشه ورى
در پ ~~اس ~~خ ب ~~ه ب ~~اق ~~راوف م ~~ى گ ~~وي ~~د» :اي ~~ن روس ه ~~ا ك ~~ه ام ~~روز ب ~~ه م ~~نظور پيش ~~برد
اه~داف س~ياس~ى ش~ان م~ا را ب~ه ب~ازى م~ى گ~يرن~د آدم ه~اى م~ورد اط~مينان نيس~تند.
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آن ه~ا در ص~ورت ل~زوم ب~ه م~ا ك~مكى ن~مى ك~نند و م~ا را در م~يدان م~بارزه ت~نها م~ى
گ~~ذارن~~د .م~~حبت روس ه~~ا ب~~ه م~~حبت م~~يمون ش~~باه~~ت دارد ك~~ه ه~~نگام غ~~رق ش~~دن در
آب پ~ا روى ب~چه اش م~ى گ~ذارد .م~ن آن ه~ا را خ~وب م~ى ش~ناس~م «.س~ران~جام پ~س
از گ~فت وگ~وى زي~اد پ~يشه ورى ب~ا اط~مينان ب~ه م~يرج~عفر ب~اق~راوف ب~ه اع~تبار خ~دم~ت
به ملت ايران ،با پيشنهاد آن ها موافقت كرد«.

ديالوگ دوم
ش~~ان~~زده~~م ف~~روردي~~ن س~~ال  ،۱۳۲۵ت~~واف~~ق ش~~وروى و اي~~ران ب~~ود ب~~ر س~~ر تخ~~ليۀ ك~~ام~~ل
اي ~~ران از ارت ~~ش ش ~~وروى و ق ~~رار ت ~~شكيل ش ~~رك ~~ت م ~~ختلط ن ~~فت اي ~~ران و ش ~~وروى .و
هش ~ ~~تم ارديبهش ~ ~~ت س ~ ~~ال  ۱۳۲۵روز ورود پ ~ ~~يشه ورى و ه ~ ~~يئت ه ~ ~~مراه اس ~ ~~ت ب ~ ~~ه
ته~~ران ب~~راى م~~ذاك~~ره ب~~ا دول~~ت ق~~وام .روس ه~~ا پ~~س از ت~~واف~~ق ب~~ا دول~~ت ق~~وام درص~~دد
ج ~~معوج ~~ورك ~~ردن ف ~~رق ~~ۀ دم ~~كرات ان ~~د .پ ~~يشه ورى در م ~~ذك ~~رات م ~~قاوم ~~ت م ~~ى ك ~~ند.
س ~~ادچ ~~يكف س ~~فير ش ~~وروى در اي ~~ران م ~~وف ~~ق ن ~~مى ش ~~ود ك ~~ه پ ~~يشه ورى را م ~~تقاع ~~د
ك~ند .پ~س م~توس~ل م~ى ش~ود ب~ه رف~يق اس~تال~ني و اس~تال~ني وارد دي~ال~وگ~ى ت~اري~خى ب~ا
پيشه ورى مى شود.
نامۀ استالني به پيشه ورى
رف~~يق پ~~يشه ورى! ت~~صور م~~ى ك~~نم ش~~ما ،ه~~م در داخ~~ل اي~~ران و ه~~م در ع~~رص~~ۀ ب~~ني
امل~ ~~للى اوض~ ~~اع ك~ ~~نون~ ~~ى را ص~ ~~حيح ارزي~ ~~اب~ ~~ى ن~ ~~مى ك~ ~~نيد .ش~ ~~ما در ح~ ~~ال ح~ ~~اض~ ~~ر
درص~~دد هس~~تيد و م~~اي~~ليد ب~~ه ه~~مۀ دس~~تاورده~~اى ان~~قالب~~تان دس~~ت ي~~اب~~يد ام~~ا م~~توج~~ه
نيس ~~تيد ك ~~ه در ش ~~راي ~~ط ف ~~على ت ~~حقق چ ~~نان خ ~~واس ~~ته ه ~~اي ~~ى م ~~قدور نيس ~~ت .م ~~ن ب ~~ه
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تج~رب~ه ه~اى ع~ملى ل~نني اش~اره م~ى ك~نم .رف~يق ل~نني خ~واس~ته ه~اى ان~قالب~ى خ~ود را
در زم~ان ج~نگ ب~ى ح~اص~ل ب~ا ژاپ~ن در س~ال  ۱۹۰۵ك~ه بح~ران س~ياس~ى روس~يه را
ف~~راگ~~رف~~ته ب~~ود ط~~رح م~~ى ك~~ند و در س~~ال  ۱۹۱۷ن~~يز م~~قارن ب~~ا ج~~نگ ب~~ى ح~~اص~~ل ب~~ا
آمل~~ان پ~~يش م~~ى كش~~د و ش~~ما در ش~~راي~~ط دي~~گرى م~~ى خ~~واه~~يد از ل~~نني ت~~قليد ك~~نيد.
ال~بته ن~يت ش~ما ص~ادق~ان~ه و ق~اب~ل ت~قدي~ر اس~ت ام~ا ن~باي~د ف~رام~وش ك~نيد ك~ه در ح~ال
ح~~اض~~ر اوض~~اع در اي~~ران ب~~ا آن~~چه ك~~ه در ف~~وق اش~~اره ش~~د ف~~رق م~~ى ك~~ند .ف~~عالً در
اي ~ ~~ران بح ~ ~~ران ع ~ ~~ميقى ب ~ ~~ه ع ~ ~~نوان ن ~ ~~يروى مح ~ ~~رك ~ ~~ۀ ان ~ ~~قالب اح ~ ~~ساس ن ~ ~~مى ش ~ ~~ود؛
ك ~~ارگ ~~ران اي ~~ران در اق ~~ليت هس ~~تند .ت ~~شكل س ~~ياس ~~ى آن ه ~~ا را ن ~~مى ت ~~وان م ~~ثبت
ارزي~اب~ى ك~رد ،ده~قان~ان اي~ران در ف~عال~يت ه~اى س~ياس~ى م~شارك~ت ن~دارن~د .اف~زون
ب~~ر اي~~ن ه~~ا ،اي~~ران در ح~~ال ح~~اض~~ر ب~~ا دش~~من خ~~ارج~~ى ج~~نگ ن~~مى ك~~ند .ش~~ما م~~ى
دان~~يد ك~~ه ارت~~جاع اي~~ران در چ~~نني ج~~نگ ه~~اي~~ى اس~~ت ك~~ه ت~~ضعيف ش~~ده و ب~~ه زان~~و
درم~ ~~ى آي~ ~~د ،ب~ ~~ناب~ ~~راي~ ~~ن ب~ ~~اي~ ~~د در ن~ ~~ظر داش~ ~~ته ب~ ~~اش~ ~~يد ک~ ~~ه در اي~ ~ ِ
~ران ام~ ~~روز چ~ ~~نني
ش~راي~طى ب~ه وج~ود ن~يام~ده اس~ت ك~ه ب~ا ت~اك~تيك ه~اى رف~يق ل~نني در س~ال~هاى ۱۹۰۵
و  ۱۹۱۷م~طاب~قت ن~ماي~د و ش~راي~ط م~وردن~ظر را اي~جاد ك~ند .ال~بته ش~ما م~ى ت~وان~يد
در ه~نگام اس~تقرار ن~يروه~اى ش~وروى در اي~ران ب~راى ت~حقق خ~واس~ته ه~اى ان~قالب~ى
م~~ردم خ~~ودت~~ان ب~~ه م~~وف~~قيت ه~~اي~~ى ام~~يدوار ب~~اش~~يد ل~~يكن ب~~ا وض~~عيت ف~~على ،م~~ا ن~~مى
ت ~~وان ~~يم ن ~~يروه ~~اى خ ~~ودم ~~ان را در خ ~~اك اي ~~ران ن ~~گه داري ~~م زي ~~را وج ~~ود ارت ~~ش م ~~ا در
اي~~ران ب~~ه اس~~اس س~~ياس~~ت ن~~جات~~بخش ات~~حاد ش~~وروى در آس~~يا و اروپ~~ا ل~~طمه م~~ى
زند و آنرا متزلزل مى سازد.
ان~گليسى ه~ا و ام~ري~كاي~ى ه~ا ب~ه م~ا م~ى گ~وي~ند :اگ~ر ن~يروه~اى ش~ما م~جازن~د در
اي ~~ران ب ~~مان ~~ند پ ~~س چ ~~را ان ~~گليسى ه ~~ا در م ~~صر و س ~~وري ~~ه ،ان ~~دون ~~زى و ي ~~ون ~~ان و
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ن ~~يروه ~~اى ام ~~ري ~~كا در چ ~~ني ،ايس ~~لند و دان ~~مارك ن ~~مان ~~ند؟ ب ~~ه اي ~~ن دالي ~~ل م ~~ا م ~~صمم
هس~تيم ن~يروه~اى خ~ودم~ان را از اي~ران و چ~ني ب~يرون ب~كشيم ت~ا ب~ه دس~ت ان~گليسى
ه ~~ا و ام ~~ري ~~كاي ~~ى ه ~~ا ب ~~هان ~~ه ن ~~ده ~~يم ت ~~ا ب ~~توان ~~يم ف ~~عال ~~يت ه ~~اى ره ~~اي ~~ى ب ~~خش را در
مس ~~تعمرات آن ~~ها وس ~~عت داده و س ~~ياس ~~ت ره ~~اي ~~ى ب ~~خش خ ~~ودم ~~ان را به ~~تر اج ~~را
كنيم.
رف~~يق پ~~يشه ورى! ش~~ما ب~~ه م~~ثاب~~ه ي~~ك ان~~قالب~~ى م~~ى ت~~وان~~يد درك ك~~نيد ك~~ه م~~ا ج~~ز
اي ~~ن راه دي ~~گرى در پ ~~يش ن ~~داري ~~م .پ ~~س ب ~~ا ت ~~وج ~~ه ب ~~ه ن ~~كات ف ~~وق و ب ~~ا درن ~~ظرگ ~~رف ~~نت
وضع موجود در ايران به نتايج زير مى رسيم:
 -۱در ايران بحران عميق انقالبى وجود ندارد؛
 -۲ايران با دشمن خارجى جنگ نمى كند؛
-۳اوضاعى كه موجب تضعيف نيروهاى ارتجاعى گردد ،پيش نيامده است؛
 -۴شرايط يك كشور شكست خورده از جنگ در ايران حاكم نيست.
م~~ع ال~~وص~~ف ت~~ا ه~~نگام~~ى ك~~ه ارت~~ش س~~رخ در اي~~ران اس~~ت ش~~ما م~~ى ت~~وان~~يد در
آن ~~جا م ~~بارزات دم ~~كرات ~~يك را گس ~~ترش ده ~~يد ام ~~ا در ه ~~رح ~~ال ن ~~يروه ~~اى م ~~ا ب ~~اي ~~د از
ايران خارج شوند.
م~~ن از ش~~ما م~~ى پ~~رس~~م م~~ا در اي~~ران چ~~ه م~~ناف~~عى داري~~م؟ م~~ا در اي~~ران ش~~اه~~د
م~ناق~شات ح~كوم~ت ،م~قام~ات و ادارات و س~ازم~ان ه~اى م~رت~جع آن~گلوف~يل هس~تيم ،و
ب~~ا درن~~ظرگ~~رف~~نت اي~~نكه ق~~وام الس~~لطنه ب~~اره~~ا س~~ياس~~ت ارت~~جاع~~ى ب~~ه اي~~ران اع~~مال و
ام ~~روز ب ~~ه م ~~نظور ت ~~وج ~~يه س ~~ياس ~~ت خ ~~ود و دول ~~تش م ~~جبور اس ~~ت ب ~~عضى اق ~~دام ~~ات
اص ~~الح ~~ى ان ~~جام ده ~~د و ب ~~راى خ ~~ود در م ~~حاف ~~ل دم ~~كرات ~~يك م ~~وف ~~قيتى كس ~~ب ك ~~ند
س~~ؤال اي~~ن اس~~ت در اي~~نصورت ت~~اك~~تيك م~~ا چ~~ه خ~~واه~~د ب~~ود؟ ب~~ه ن~~ظر م~~ن ب~~راى اي~~ن
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ك~ه از اي~ن م~ناق~شات اس~تفاده ك~رده و ب~ه م~سائ~ل پش~ت پ~رده پ~ى ب~بري~م ب~اي~د ب~ه ق~وام
ك ~~مك ن ~~ماي ~~يم و آن ~~گلوف ~~يل ه ~~ا را م ~~نزوى ك ~~نيم و ب ~~راى بس ~~ط دم ~~كراس ~~ى در اي ~~ران
پ~~اي~~گاه~~ى ب~~ه وج~~ود ب~~ياوري~~م .م~~ا اي~~نها را ب~~راى ش~~ما ص~~الح و م~~صلحت م~~ى دان~~يم.
ال~بته ت~اك~تيك ه~اى دي~گرى ن~يز هس~ت .ب~ه ه~مه چ~يز ت~ف ك~ردن و پ~يون~ده~اى م~وج~ود
ب~ ~~ا ق~ ~~وام را ق~ ~~طع ك~ ~~ردن ،ت~ ~~حكيم م~ ~~وق~ ~~عيت ارت~ ~~جاع~ ~~ى و پ~ ~~يروزى آن~ ~~گلوف~ ~~يل ه~ ~~ا را
ت~ضمني ك~ردن اس~ت .ال~بته اي~ن را ن~مى ت~وان ت~اك~تيك ن~ام~يد ،ب~لكه ح~ماق~ت ب~وده و در
واقع به منزله خيانت به مردم آذربايجان و دمكراسى ايران است.
رف ~~يق پ ~~يشه ورى! اط ~~الع ي ~~اف ~~ته اي ~~م ك ~~ه ش ~~ما گ ~~فته اي ~~د ك ~~ه اب ~~تدا ش ~~ما را ب ~~ه
آس~مان م~ى ب~ري~م و س~پس در روى زم~ني غ~لتان~ده ،پ~رت و رس~وا م~ى ك~نيم .اگ~ر اي~ن
گ~فتۀ ش~ما ح~قيقت داش~ته ب~اش~د ب~اع~ث ت~عجب خ~واه~د ب~ود م~گر چ~ه ات~فاق~ى اف~تاده
اس~ت؟ م~ا در اي~نجا ت~داب~ير ان~قالب~ى خ~اص~ى ك~ه ب~راى ه~ر ف~رد ان~قالب~ى روش~ن اس~ت
ب~ ~~ه ك~ ~~ار ب~ ~~رده اي~ ~~م .در ش~ ~~راي~ ~~ط م~ ~~وج~ ~~ود اي~ ~~ران و در م~ ~~وق~ ~~عيت ف~ ~~على ب~ ~~راى ت~ ~~أم~ ~~ني
خ~واس~ته ه~اى ش~ناخ~ته ش~ده ن~يروه~اى ان~قالب~ى ،ت~جاوز از ح~داق~ل خ~واس~ته اي~جاد
خطر مى نمايد.
ض ~~منا ً ب ~~راى ت ~~رغ ~~يب دول ~~ت ]ق ~~وام[ ب ~~ه اع ~~مال ت ~~سهيالت ،الزم ب ~~ود ك ~~ه م ~~تقاب~ ~الً
ام~كان~ات~ى در اخ~تيار گ~ذاش~ته ش~ود ك~ه ب~دون اي~ن ام~ر ام~كان خ~يزش ب~ه ج~لو م~قدور
نمى باشد.
ش~ما در وض~ع ف~على اي~ران م~ى ت~وانس~تيد ص~اح~ب ام~كان~ات~ى ب~اش~يد ك~ه ح~كوم~ت
~ون ج~~ري~~ان~ ِ
ق~~وام را وادار ب~~ه س~~قوط ن~~ماي~~يد .ق~~ان~ ِ
~ات ان~~قالب~~ى چ~~نني ح~~كم م~~ى ك~~ند و
ام~ا در ب~اره ش~ما ه~يچ گ~ون~ه رس~واي~ى ص~ورت ن~گرف~ته اس~ت .خ~يلى ع~جيب اس~ت ك~ه
ش~ما ف~كر م~ى ك~نيد م~ا م~ى ت~وان~يم ب~اع~ث رس~واي~ى ش~ما ش~وي~م .ب~رع~كس اگ~ر ش~ما
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ع~~اق~~الن~~ه رف~~تار ن~~ماي~~يد در س~~اي~~ۀ م~~ساع~~دت م~~عنوى ،وض~~ع ف~~على آذرب~~اي~~جان را م~~ى
ت~وان~يد ح~فظ ك~نيد .آن م~وق~ع ب~راى ش~ما در خ~اورم~يان~ه ب~ه ع~نوان پ~يشاه~نگ ج~نبش
دمكراتيك مردم آذربايجان و ايران دعاى خير بهارمغان خواهد آمد«.

ديالوگ سوم
بيس ~ ~~ت و ي ~ ~~كم آذر س ~ ~~ال  ۱۳۲۵اس ~ ~~ت .س ~ ~~ره ~ ~~نگ ق ~ ~~لى اوف در غ ~ ~~یاب ژن ~ ~~رال
آت~ ~~اك~ ~~يشى اوف ه~ ~~مه ك~ ~~ارۀ ف~ ~~رق~ ~~ه اس~ ~~ت .وی ج~ ~~ناح~ ~~ى از ف~ ~~رق~ ~~ه را ك~ ~~ه م~ ~~عتقد ب~ ~~ه
م~قاوم~ت در ب~راب~ر ارت~ش ش~اه~نشاه~ى اس~ت ك~نار م~ى گ~ذارد و ب~ى ري~ا و س~الم ال~ه
ج~اوي~د و م~يرزا ع~لى ش~بسترى را ك~ه م~عتقد ب~ه اق~دام~ات م~سامل~ت آم~يز هس~تند ه~مه
ك~~ارۀ ف~~رق~~ه م~~ى ك~~ند .و ب~~ه پ~~يشه ورى ،ج~~هان~~شاه~~لو و پ~~ادگ~~ان دس~~تور م~~ى ده~~د ك~~ه
از اي ~~ران خ ~~ارج ش ~~ون ~~د .پ ~~يشه ورى ك ~~ه از رف ~~تار ن ~~اج ~~وان ~~مردان ~~ۀ روس ه ~~ا ش ~~دي ~~داً
ب~~رآش~~فته ش~~ده اس~~ت ب~~ه س~~ره~~نگ ق~~لى اوف م~~ى گ~~وي~~د» :ش~~ما م~~ا را آوردي~~د م~~يان
م ~~يدان و اك ~~نون ك ~~ه س ~~ودت ~~ان اق ~~تضا ن ~~مى ك ~~ند ن ~~اج ~~وان ~~مردان ~~ه ره ~~ا ك ~~ردي ~~د .از م ~~ا
گ ~~ذش ~~ته اس ~~ت ام ~~ا م ~~ردم ~~ى را ك ~~ه ب ~~ه گ ~~فته ه ~~اى م ~~ا س ~~ازم ~~ان ي ~~اف ~~تند و ف ~~داك ~~ارى
ك ~~ردن ~~د ه ~~مه را زي ~~ر ت ~~يغ داده اي ~~د .ب ~~هم ~~ن ب ~~گوئ ~~يد پ ~~اس ~~خگوى اي ~~ن ن ~~اب ~~سام ~~ان ~~ى ه ~~ا
كيس~ت؟ س~ره~نگ ق~لى اوف ك~ه از اع~تراض پ~يشه ورى ع~صبان~ى ش~ده ب~ود ت~نها در
پ~اس~خ پ~يشه ورى ي~ك ج~مله ب~ر زب~ان م~ى ران~د »س~ن ك~تيرن س~نه دي~يرگ~ت« »ك~سى
كه ترا آورد به تو مى گويد برو!«
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ديالوگ چهارم
ب~ ~~عد از شكس~ ~~ت ف~ ~~رق~ ~~ه ،ب~ ~~اق~ ~~راوف ،ص~ ~~در ح~ ~~زب ك~ ~~مونيس~ ~~ت آذرب~ ~~اي~ ~~جان ش~ ~~وروى
م~همان~ى ش~ام~ى ب~ه اف~تخار پ~يشه ورى و ه~يئت ه~مراه او م~ى ده~د .در اي~ن ج~لسه
ب~اق~راوف م~ى گ~وي~د» :اش~تباه ش~ما در اي~ن ب~ود ك~ه ب~ه ي~كباره از دول~ت و م~لت اي~ران
ن~بري~دي~د و ب~ه م~ا ن~پيوس~تيد« و پ~يشه ورى در ج~واب م~ى گ~وي~د» :اش~تباه م~ا در آن
ب~~ود ك~~ه زودت~~ر ب~~ا س~~ازم~~ان ه~~اى آزادي~~خواه ائ~~تالف ن~~كردي~~م ت~~ا از پش~~تيبان~~ى آن ه~~ا
برخوردار باشيم«.
نكات و درس ها
پ~~يشه ورى در نخس~~تني دي~~ال~~وگ خ~~ود ب~~ا ب~~اق~~راوف از اع~~تمادن~~اپ~~ذی~~ر ب~~ودن روس ه~~ا
ح~~رف م~~ى زن~~د و در دي~~ال~~وگ~~ش ب~~ا اس~~تال~~ني م~~توج~~ه م~~ى ش~~وي~~م ك~~ه او م~~توج~~ه ش~~ده
اس~~ت ک~~ه روس ه~~ا در پ~~ى م~~ناف~~ع خ~~ود هس~~تند .و در دي~~ال~~وگ س~~وم اش ب~~ا ك~~نسول
ش~~وروى ،ب~~ه ق~~رب~~ان~~ى ك~~ردن م~~ردم ب~~راى م~~ناف~~ع ح~~قيران~~ۀ خ~~ود م~~عترض اس~~ت .و در
آخ~ري~ن دي~ال~وگ~ش ب~ا ب~اق~راوف ب~عد از ف~روپ~اش~ى ف~رق~ه ،پ~يشه ورى ن~شان م~ى ده~د
ك~ه آدم ص~ادق~ى اس~ت و در پ~ى ت~وج~يه شكس~ت نيس~ت .ام~ا درس ه~ای~ى ک~ه از اي~ن
ديالوگها میتوان گرفت:
 -۱م ~~وق ~~عيتى ش ~~بيه آن چ ~~ه ك ~~ه ف ~~رق ~~ه ب ~~ا آن روب ~~ه رو ب ~~ود ت ~~كرارش ~~دن ~~ى س ~~ت .ي ~~ك
ن ~~يروى س ~~ياس ~~ى م ~~جاز اس ~~ت ك ~~ه از ش ~~كاف ه ~~اى اي ~~جاد ش ~~ده در ح ~~كوم ~~ت ه ~~ا ب ~~ه
نفع مردم خود سود بجويد.
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 -۲م~مكن اس~ت در م~قاط~عى م~ناف~ع م~ردم ب~ا م~ناف~ع ي~ك ك~شور خ~ارج~ى ه~م س~و
ب~~اش~~د .اح~~زاب س~~ياس~~ى م~~جازن~~د از اي~~ن ه~~م س~~وي~~ى س~~ود ب~~جوي~~ند و ب~~ه ن~~فع م~~ردم
خود از كمك هاى بيگانه سود برند.
 -۳اس ~~تفاده از ك ~~مك ه ~~اى ب ~~يگان ~~ه مش ~~روط اس ~~ت ب ~~ه ي ~~ك ط ~~رف ~~ه ب ~~ودن ك ~~مك ه ~~ا.
درس~ت ه~مان ب~رخ~وردى ك~ه اب~وال~قاس~م م~وس~وى از اع~ضاى ح~زب ك~مونيس~ت ك~رده
بود.
-۴م~بارزه؛ ب~ه وی~ژه م~بارزۀ مس~لحان~ه ب~اي~د م~تكى ب~ه ن~يروه~اى الي~زال خ~لق ب~اش~د.
وابس~ته ك~ردن م~بارزه ب~ه ك~مك ه~اى خ~ارج~ى از اس~لحه گ~رف~ته ت~ا مس~تشار پ~اي~ان~ی
جز شکست نخواهد داشت.
 -۵ي ~~ك اص ~~ل ه ~~ميشه ص ~~ادق ای ~~ن اس ~~ت ك ~~ه ي ~~ك ك ~~شور خ ~~ارج ~~ى وراى ت ~~مام ~~ى
ش~عاره~ا و ب~اوره~اي~ش ب~ه م~ناف~ع م~لى خ~ود ف~كر م~ى ك~ند .پ~س ت~ا ج~اي~ى از ي~ك ح~زب
اپ~وزي~سيون ح~ماي~ت م~ى ك~ند ك~ه م~ناف~ع م~لى اش اي~جاب م~ى ك~ند .ه~ر ت~شکیالت ك~ه
این حقیقت را درک نکند به زودى قربانى بدفهمى هايش خواهد شد.

مسئلۀ زبان
زب~~ان ت~~رك~~ى ي~~كى از گ~~ره گ~~اه ه~~اى ب~~زرگ ف~~رق~~ۀ دم~~كرات ب~~ود ،ب~~ه گ~~ون~~ه اى ك~~ه پ~~يشه
ورى مى گويد » :مسئلۀ زبان براى ما مسئلۀ مرگ و زندگى است«.
ام ~~ا پ ~~يش از آن ك ~~ه ب ~~ه ج ~~اي ~~گاه زب ~~ان در ليس ~~ت م ~~طال ~~بات م ~~ردم آذرب ~~اي ~~جان ي ~~ا
ك~ردس~تان ي~ا خ~وزس~تان ب~رس~يم الزم اس~ت م~رورى ب~كنيم ب~ر پ~يداي~ش زب~ان ت~رك~ى از
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ج~~زوۀ »آذرب~~اي~~جان م~~سئلۀ م~~لى« ع~~ليرض~~ا ن~~اب~~دل ت~~حت ع~~نوان» :زب~~ان و ادب~~يات
آذرى چگونه پديد آمد« او مینویسد:
اي~~ران س~~رزم~~ني وس~~يعى اس~~ت .ف~~ره~~نگ و زب~~ان م~~ردم م~~ا گ~~ون~~اگ~~ون اس~~ت .م~~ردم
اي~~ران ب~~ه ط~~ور ع~~مده ب~~ه زب~~ان ه~~اى ف~~ارس~~ى و آذرى ص~~حبت م~~ى ك~~نند .ه~~م چ~~نني
زب~~ان خ~~لق ه~~اى چ~~هار م~~يليون اك~~راد اي~~ران ُك~~ردى اس~~ت .ع~~الوه ب~~ر اي~~ن م~~ردم ع~~رب
و بلوچ و ارمنى ....هر يك خصوصيات فرهنگى ويژه اى دارند.
پ ~ ~~روس ~ ~~ۀ پ ~ ~~يداي ~ ~~ش خ ~ ~~لق ت ~ ~~رك زب ~ ~~ان آذرب ~ ~~اي ~ ~~جان ط ~ ~~ى س ~ ~~ده  ۱۰-۱۴م ~ ~~يالدى
)۴-۸هج~ ~~رى( ص~ ~~ورت گ~ ~~رف~ ~~ت .در نخس~ ~~تني س~ ~~ده ه~ ~~اى هج~ ~~رى ك~ ~~وچ ن~ ~~شينان و
روس ~~تاي ~~يان ن ~~يمه ك ~~وچ نش ~~ني ت ~~رك زب ~~ان ف ~~قط ب ~~خشى از اه ~~ال ~~ى اي ~~ن س ~~رزم ~~ني را
ت~شكيل م~ى دادن~د .داس~تان ه~اى ح~ماس~ى »دده ق~ورق~ور« ك~ه س~ينه ب~ه س~ينه ن~قل
ش~~ده و ب~~عده~~ا ب~~ه ش~~كل ن~~وش~~ته درآم~~ده اس~~ت م~~حصول زن~~دگ~~ى و ان~~دي~~شۀ م~~ردم~~ى
است كه چنني مرحله اى را مى گذرانيده اند.
گس~ ~~ترش دام~ ~~نۀ م~ ~~هاج~ ~~رت م~ ~~ردم ك~ ~~وچ نش~ ~~ني ت~ ~~رك زب~ ~~ان آس~ ~~ياى م~ ~~رك~ ~~زى ب~ ~~ه
س~~رزم~~ني ه~~اى غ~~رب~~ى و از ج~~مله آذرب~~اي~~جان و آم~~يزش ت~~وده ه~~اى م~~هاج~~ر ب~~ا م~~ردم
ب~وم~ى ،ت~رك~يب ج~معيت اي~ن م~نطقه را دگ~رگ~ون س~اخ~ت .ب~ا گ~ذش~ت چ~ند س~دۀ زب~ان
آذرى ب~ه ع~نوان ش~اخ~ه اى از زب~ان ت~رك~ى ب~ا ع~ناص~ر ت~ازه اى ك~ه از ش~راي~ط ج~دي~د
گ~~رف~~ته ب~~ود ش~~كل گ~~رف~~ت و زب~~ان ت~~ات~~ى )آذرى ق~~دي~~م( و زب~~ان ه~~اى دي~~گر را م~~نسوخ
ن~مود و ب~ه زب~ان اك~ثري~ت م~ردم آذرب~اي~جان ت~بدی~ل ش~د .ت~ا س~دۀ  ۱۳-۱۴م~يالدى ك~ه
ه~نوز زب~ان آذرى ن~وي~ن گس~ترش ن~ياف~ته ب~ود ف~ارس~ى ن~ه ت~نها زب~ان ح~كوم~تى ب~ود ه~م
چ~~نني ت~~نها زب~~ان ادب~~يات ن~~وش~~ته ن~~يز ب~~ه ح~~ساب م~~ى آم~~د .چ~~نان~~چه ن~~ظام~~ى ،ق~~طران
تبريزى ،اوحدى مراغه اى و ديگر شاعران اين عصر همه فارسى مى نويسند.
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نخس~تني آث~ار ن~ظم ن~وش~ته ف~ارس~ى ـ آذرى در ق~رن چ~هارده~م م~يالدى پ~دي~د آم~د.
ع ~~مادال ~~دي ~~ن ن ~~سيمى نخس ~~تني ش ~~اع ~~ر ن ~~ام ~~دار آذرى ن ~~وي ~~س اس ~~ت ك ~~ه وابس ~~ته ب ~~ه
ط ~~ري ~~قت »ح ~~روف ~~يگرى« ب ~~ود .ب ~~نيان ~~گذار اي ~~ن ف ~~رق ~~ه ش ~~اع ~~ر و ف ~~يلسوف ف ~~ضل ال ~~ه
ن~ ~~عيمى ب~ ~~ه دس~ ~~تور م~ ~~يران~ ~~شاه پس~ ~~ر ت~ ~~يمور ل~ ~~نگ در ن~ ~~خجوان كش~ ~~ته ش~ ~~د۱۳۴۱ .
م~~يالدى ،پ~~وس~~ت ع~~مادال~~دي~~ن ن~~يز در س~~ال  ۱۴۱۷در ص~~حن مسج~~د ص~~اح~~ب االم~~ر
ت ~~بري ~~ز ب ~~نا ب ~~ه ف ~~تواى روح ~~ان ~~يون از ت ~~ن ك ~~نده ش ~~د و م ~~شهور اس ~~ت ك ~~ه خ ~~م ب ~~ه اب ~~رو
ن ~~ياورد .پ ~~س از آن در ط ~~ى ق ~~رن ه ~~ا زب ~~ان ف ~~ارس ~~ى و آذرى ه ~~ر دو زب ~~ان ادب ~~يات
نوشته آذربايجان بوده است.
پ~س اي~ن اس~تدالل ش~ونيس~ت ه~اى ف~ارس~ى زب~ان ك~ه زب~ان آذرى زب~ان ت~ات~اره~اى
ف~~ات~~ح اس~~ت و آذرب~~اي~~جان ب~~اي~~د ب~~رگ~~ردد ب~~ه زب~~ان س~~ده ه~~اى اول و دوم هج~~رى ،ن~~ه
ع~~لمى اس~~ت و ن~~ه ع~~ملى ،ح~~تى اگ~~ر در پش~~ت اي~~ن ن~~ظر ش~~اع~~رى ف~~اض~~ل چ~~ون م~~لك
ال~ ~ ~~شعراى ب~ ~ ~~هار در م~ ~ ~~قال~ ~ ~~ۀ ح~ ~ ~~زب دم~ ~ ~~كرات آذرب~ ~ ~~اي~ ~ ~~جان در روزن~ ~ ~~ام~ ~ ~~ه ن~ ~ ~~برد در
 ۱۳۲۴/۶/۲۷باشد.
مسئلۀ زبان از دو زاويه قابل بررسى است:
 -۱از زاويۀ حقوق بني امللل.
-۲از زاويۀ حقوق ملى.
م~اده س~وم اع~الم~يه ح~قوق بش~ر م~ى گ~وي~د» :ه~ر دول~ت م~وظ~ف اس~ت ب~راى اف~راد
خ~ود اي~ن ح~ق را ب~ه رس~ميت ب~شناس~د ك~ه ب~ه ه~ر زب~ان~ى ك~ه م~يل دارن~د ص~حبت ك~نند
و آن~~را ب~~يام~~وزن~~د« و اگ~~ر ب~~پذي~~ري~~م اي~~ران ك~~شورى اس~~ت ك~~ثيرامل~~له و م~~ردم~~ى ك~~ه در
آذرب~اي~جان زن~دگ~ى م~ى ك~نند اي~ران~ى هس~تند؛ پ~س زب~ان و ف~ره~نگ آن ه~ا ن~يز ج~زء
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ف~ره~نگ و زب~ان اي~ران زم~ني اس~ت و ح~رف زدن ب~ه زب~ان م~لى ش~ان ج~زء ح~قوق م~لى
آن ها است.
پ~ ~ ~~س س~ ~ ~~رك~ ~ ~~وب بيس~ ~ ~~ت س~ ~ ~~ال~ ~ ~~ۀ زم~ ~ ~~ان رض~ ~ ~~اش~ ~ ~~اه ت~ ~ ~~حت ه~ ~ ~~ر م~ ~ ~~قول~ ~ ~~ه اى ،چ~ ~ ~~ه
ه~~مان~~ندس~~ازى ف~~ره~~نگى و چ~~ه ك~~اه~~ش ش~~كاف ه~~اى ف~~ره~~نگى و س~~اخ~~تارى ن~~ه ق~~اب~~ل
دف~اع و ن~ه ق~اب~ل ق~بول اس~ت .دل~يل واض~ع و م~بره~ن آن ،اث~رات مخ~رب آن ب~ر ف~ره~نگ
و ادب ~~يات آذرى،و اي ~~جاد ت ~~نشى ق ~~وم ~~ى ح ~~ول س ~~رك ~~وب زب ~~ان و ف ~~ره ~~نگ آذرى ك ~~ه
بخشى از فرهنگ و ادبيات ايرانى است به حساب مى آيد .
م~سئلۀ زب~ان م~ادرى از ه~مان روزه~اى آغ~ازي~ن س~قوط دي~كتات~ورى رض~اش~اه در
دس ~ ~~تور ك ~ ~~ار گ ~ ~~روه ه ~ ~~اى س ~ ~~ياس ~ ~~ى آذرى م ~ ~~ثل ج ~ ~~معيت آذرب ~ ~~اي ~ ~~جان ب ~ ~~ه ره ~ ~~برى
م ~~يرزامح ~~مدع ~~لى ش ~~بسترى ب ~~ود .روزن ~~ام ~~ۀ آذرب ~~اي ~~جان ،ارگ ~~ان اي ~~ن ج ~~معيت ،م ~~ى
ن~~ويس~~د ...» :ه~~دف اص~~لى م~~ا ح~~ماي~~ت از ح~~قوق دم~~كرات~~يك م~~ردم در اس~~تفاده از
زب ~~ان م ~~ادرى اس ~~ت« .ت ~~اري ~~خ اي ~~ن درخ ~~واس ~~ت س ~~ال  ۱۳۲۰و ت ~~اري ~~خ ت ~~شكيل ف ~~رق ~~ۀ
دمكرات شهريور  ۱۳۲۴است.
اگ~~ر ح~~كوم~~ت گ~~ران در س~~ال  ۱۳۲۰درك م~~عقوالن~~ه ت~~رى نس~~بت ب~~ه زب~~ان داش~~تند
م~سئلۀ زب~ان ت~رك~ى در س~ال  ۱۳۲۴ب~ه »ب~ودن ي~ا ن~بودن« ف~رق~ه دم~كرات ت~بدي~ل ن~مى
شد.
ام ~~ا ت ~~ا آن ~~جا ك ~~ه ب ~~ه ف ~~رق ~~ۀ دم ~~كرات م ~~رب ~~وط م ~~ى ش ~~ود ط ~~رح م ~~سئلۀ زب ~~ان ،از
ش~عاره~اى پ~رج~اذب~ۀ ف~رق~ه ب~ه ع~نوان ي~ك ح~زب مح~لى ب~ود .ام~ا ف~رق~ه ف~رام~وش ك~رد ك~ه
پ~اف~شارى ب~سيار ب~ر روى زب~ان و گس~ترش زب~ان از م~درس~ه ب~ه ك~وچ~ه و ب~ازار و ك~م
ك~ ~~م ح~ ~~ذف زب~ ~~ان ف~ ~~ارس~ ~~ى ب~ ~~ه ع~ ~~نوان زب~ ~~ان رس~ ~~مى و ادارى آذرب~ ~~اي~ ~~جان و دي~ ~~گر
مناطق واكنشى منفى داشت .و آنرا سرآغاز جدايى و تجزيه تلقى مى كردند.
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ام ~~ا آم ~~وزش اب ~~تداي ~~ى ب ~~ه زب ~~ان م ~~ادرى ام ~~رى ب ~~ى س ~~اب ~~قه ن ~~بود .م ~~يرزاح ~~سن
رش~~دي~~ه ،ب~~نيان~~گذار م~~دارس ج~~دي~~د در اي~~ران و از پ~~يشاه~~نگان ن~~هضت روش~~نفكرى
در اي ~~ران ب ~~راى نخس ~~تني ب ~~ار ب ~~ا ت ~~أس ~~يس م ~~دارس اب ~~تداي ~~ى در ت ~~بري ~~ز ،آم ~~وزش
اب ~~تداي ~~ى را ب ~~ه زب ~~ان م ~~ادرى ش ~~روع ك ~~رد و روزن ~~ام ~~ۀ م ~~لت ،ارگ ~~ان انج ~~من اي ~~ال ~~تى
آذرب~اي~جان ك~ه ب~عد از س~رك~وب مش~روط~ه در ته~ران ج~اى مج~لس مش~روط~ه را گ~رف~ت
به دو زبان تركى و فارسى منتشر مى شد.

ماهيت فرقه
ف~ ~~رق~ ~~ه ب~ ~~ه راس~ ~~تى چ~ ~~ه ب~ ~~ود؟ آی~ ~~ا ب~ ~~خش آذرى ح~ ~~زب ت~ ~~وده و ی~ ~~ا ح~ ~~زب ك~ ~~مونيس~ ~~ت
آذربايجان و یا يك جبهۀ دمكراتيك بود يا يك حزب دمكراتيك ملى.
استدالل حزب توده
ك~~يان~~ورى در خ~~اط~~رات~~ش در ب~~خش وح~~دت ح~~زب و ف~~رق~~ه چ~~نني م~~ى گ~~وي~~د» :م~~سئله
وح~دت ح~زب ت~ودۀ اي~ران ب~ا ف~رق~ۀ دم~كرات از اب~تدا از ط~رف ح~زب م~طرح ش~د .ح~زب
ك~مونيس~ت ات~حاد ش~وروى ه~م ب~ا آن م~واف~ق ب~ود .ره~برى ف~رق~ۀ دم~كرات آذرب~اي~جان
در آغ~~از ج~~دا ً م~~خال~~ف وح~~دت ب~~ود .اس~~تدالل ح~~زب اي~~ن ب~~ود ك~~ه در ي~~ك ك~~شور وج~~ود
ب ~~يش از ي ~~ك ح ~~زب ك ~~ارگ ~~رى م ~~اركسيس ~~ت ـ لنينيس ~~ت و ت ~~قسيم پ ~~يشقراول ط ~~بقه
كارگر به دو بخش درست نيست«.
اي ~~ن اس ~~تدالل ح ~~زب ت ~~وده اس ~~ت در س ~~ال ~~هاى۳۹و ق ~~بل از آن و ن ~~ظر ك ~~يان ~~ورى
اس ~~ت در س ~~ال )۷۱س ~~ال ن ~~وش ~~نت خ ~~اط ~~رات( .از ي ~~اد ن ~~بري ~~م ك ~~ه در س ~~ال  ۲۴ك ~~ه
م ~~سئلۀ ت ~~شكيل ف ~~رق ~~ۀ دم ~~كرات پ ~~يش آم ~~د ح ~~زب ت ~~وده ب ~~ا ه ~~مني اس ~~تدالل ب ~~ا ت ~~شكيل
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ف~~رق~~ه م~~خال~~ف ب~~ود .و اي~~ن ك~~ار را ب~~ه م~~عناى ان~~شعاب در ح~~زب ك~~مونيس~~ت اي~~ران و
دادن وظ ~~اي ~~ف ح ~~زب ب ~~ه ح ~~زب ~~ى دي ~~گر ت ~~لقى ك ~~رد .ام ~~ا ق ~~بل از آن ~~كه ب ~~ه راس ~~تى و
ناراستى اين نظر بپردازيم ببينيم فرقه خود را چگونه معرفى مى كند.
فرقۀ دمكرات از زبان خودش
 -۱ف~رق~ۀ م~ا ف~رق~ه اى اس~ت م~لى و ل~ذا ب~دون درن~ظرگ~رف~نت ط~بقات ،ع~موم ج~ماع~ت را
به زير پرچم خود فرا مى خواند )پيشه ورى(.
 -۲راه م ~~ا ك ~~ام ~الً درس ~~ت و روش ~~ن اس ~~ت م ~~ا در ف ~~كر م ~~بارزۀ ط ~~بقات ~~ى نيس ~~تيم.
فرقه به تمام معنا فرقه اى است ملى )پيشه ورى(.
 -۳ب ~~ه ج ~~ز دزدان ،ج ~~ناي ~~تكاران و ك ~~سان ~~ى ك ~~ه ب ~~ه ف ~~ساد اخ ~~الق م ~~شهور م ~~ى
ب ~~اش ~~ند ك ~~ليۀ اش ~~خاص ~~ى ك ~~ه م ~~رام ~~نام ~~ه ف ~~رق ~~ه را ق ~~بول ن ~~ماي ~~ند ب ~~ه ع ~~ضوي ~~ت ف ~~رق ~~ه
دمكرات آذربايجان پذيرفته مى شوند )مرامنامه فرقه(.
 -۴وظيفه فرقه دمكرات ،آزادى ملى مردم آذربايجان است )پيشه ورى(.
-۵شعار آذربايجان مال آذربايجانى هاست بايد عمل شود )پيشه ورى(.
 -۶هدف ما مبارزه با استبداد و ارتجاع است )روزنامه آذربايجان(.
 -۷راه ان ~~تخاب ~~ى م ~~ا روش ~~ن اس ~~ت .م ~~ا م ~~بارزه ط ~~بقات ~~ى را ت ~~وص ~~يه ن ~~مى ك ~~نيم.
فرقه ما يك فرقه ملى است )روزنامه آذربايجان(.
حزبى ملى و محلى
پ~يشه ورى ب~راى ح~زب خ~ود ن~ام ف~رق~ه را ب~رگ~زي~د .م~يرن~قى م~وس~وى ي~كى از ره~بران
ف~رق~ه در اي~ن م~ورد چ~نني ت~وض~يح م~ى ده~د» :ف~رق~ه دم~كرات آذرب~اي~جان ن~ام خ~ود را
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ب~ا ت~وج~ه ب~ه ت~اري~خ س~ياس~ى آذرب~اي~جان ف~رق~ه گ~ذاش~ته ب~ود .و اي~ن واژه در ب~ني م~ردم
ج~ذاب~يت بيش~ترى داش~ت و در ك~ار ت~شكيالت~ى ي~ادآور دوران مش~روط~يت ب~ود و در
نتيجه تعداد زيادى از مردم بهعضويت فرقه درآمدند«.
نخس ~~تني ب ~~ار در ان ~~قالب مش ~~روط ~~ه؛ ح ~~تى پ ~~يش از آن ،ك ~~ارگ ~~ران اي ~~ران ~~ى م ~~قيم
ب ~~اك ~~و دس ~~ت ب ~~هت ~~شكيل ح ~~زب زدن ~~د .آن ~~ان ح ~~زب س ~~وس ~~يال دم ~~كرات خ ~~ود را ف ~~رق ~~ۀ
اج ~ ~~تماع ~ ~~يون ع ~ ~~ام ~ ~~يون ن ~ ~~ام ~ ~~يدن ~ ~~د .ف ~ ~~رق ~ ~~ه ،ت ~ ~~رج ~ ~~مۀ ح ~ ~~زب و اج ~ ~~تماع ~ ~~يون ،ت ~ ~~رج ~ ~~مۀ
سوسياليسم و عاميون ،ترجمه دمكرات بود.
پ~س ن~ام ف~رق~ه ب~ر م~ى گ~ردد ب~ه ي~ك س~نت م~بارزات~ى در ان~قالب مش~روط~ه و ج~اذب~ه
ه~اى آن در م~ردم .دم~كرات ه~م ن~شان~ده~ندۀ ب~رن~ام~ۀ ف~رق~ه اس~ت .ف~رق~ه از ه~مان اب~تدا
ت~~ا ان~~تها اع~~الم ك~~رد ي~~ك ح~~زب ط~~بقات~~ى نيس~~ت و ب~~دي~~ن گ~~ون~~ه ب~~ا ح~~زب ت~~وده و ح~~زب
ك~مونيس~ت م~رزب~ندى ك~رد .اع~الم ك~رد ك~ه ن~ه ت~نها ح~زب~ى ط~بقات~ى نيس~ت ب~لكه در پ~ى
م~بارزۀ ط~بقات~ى ه~م نيس~ت و اع~الم داش~ت ك~ه ب~رن~ام~ۀ ف~رق~ه ب~رن~ام~ه اى اس~ت روش~ن؛
یعنی خودمختارى و اصالحات براى آذربايجان.
پ~سون~د آذرب~اي~جان ن~يز ن~ماي~ان~گر مح~لى ب~ودن اي~ن ح~زب ب~ود .پ~س ف~رق~ۀ دم~كرات
ب~رخ~الف تح~ليل ح~زب ت~وده از اب~تدا ت~ا ف~رج~ام ،ح~زب~ى ك~ارگ~رى و ك~مونيس~تى ن~بود
حزبى ملى و محلى بود.
اش~~تباه ح~~زب ت~~وده از آن~~جا ن~~اش~~ى م~~ى ش~~د ك~~ه ع~~ناص~~ر ك~~مونيس~~ت را ب~~ا ح~~زب
ك~مونيس~ت ي~كى م~ى گ~رف~ت .در ح~ال~ى ك~ه م~اه~يت ي~ك ح~زب را ب~رن~ام~ه و اس~اس~نام~ۀ
ح~~زب ت~~عيني م~~ى ك~~ند؛ ن~~ه ع~~ناص~~ر ت~~شكيل ده~~ندۀ آن .ح~~يدرخ~~ان ع~~مواوغ~~لى ره~~بر
ح~زب ك~مونيس~ت اي~ران ،در س~ال~هاى ب~عد از پ~يروزى ان~قالب مش~روط~ه م~دت~ى ع~ضو
حزب دمكرات ايران بود .اما حزب دمكرات حزب بورژوازى ايران بود.
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پ~يشه ورى در س~ال ۱۳۲۳ع~ضو ح~زب دم~كرات اي~ران ب~ود .ح~ضور او در ح~زب
دم~ ~~كرات ن~ ~~ماي~ ~~ندۀ ك~ ~~مونيس~ ~~ت ب~ ~~ودن ح~ ~~زب ن~ ~~بود .ح~ ~~زب دم~ ~~كرات ،ح~ ~~زب~ ~~ى ب~ ~~ا آرم
م ~~شخص و ب ~~رن ~~ام ~~ۀ م ~~شخص ب ~~ود ك ~~ه آن ~~را در ط ~~يف اح ~~زاب ب ~~ورژواي ~~ى ق ~~رار م ~~ى
داد.

كنگرۀ خلق آذربايجان
ك~نگرۀ خ~لق در ت~اري~خ بيس~ت و ن~هم آب~ان  ۱۳۲۴ب~ا ح~ضور ن~ماي~ندگ~ان~ی از ط~بقات
م~ختلف در شه~ر ت~بري~ز ب~ا ح~ضور ح~اج ع~ظيم خ~ان ب~رادر س~تارخ~ان اف~تتاح ش~د.
اين كنگره نقطه عطفى در شعارها و تاكتيك هاى فرقۀ دمكرات بود.
در واق~ع اي~ن ك~نگره ت~حول ك~يفى در راب~طۀ ف~رق~ه ب~ا ح~كوم~ت ته~ران ب~ود .چ~را ك~ه
ت~ا ق~بل از ك~نگره خ~واس~ته ه~اى ف~رق~ه ح~ول انج~من ه~اى اي~ال~تى ـ والي~تى و ف~رس~تادن
ن~~ماي~~ندگ~~ان راس~~تني م~~ردم ب~~ه مج~~لس پ~~ان~~زده دور م~~ى زد .ام~~ا ك~~نگرۀ خ~~لق ،ف~~رق~~ه را
از يك حزب بيرون از حكومت به يك حزب در حال حكومت تبديل كرد.
در ه ~~فده ~~م آب ~~ان  ۱۳۲۴ف ~~رق ~~ه در ج ~~لسۀ ع ~~موم ~~ى اش اع ~~الم ك ~~رد ك ~~ه »ش ~~عار
ام ~~روزۀ م ~~ا ت ~~شكيل انج ~~من ه ~~ا و ش ~~روع ان ~~تخاب ~~ات مج ~~لس پ ~~ان ~~زده ~~م اس ~~ت« .و
اض~اف~ه ك~رد» :ف~رق~ه از ام~روز ب~ه ب~عد در راه كس~ب ق~درت س~ياس~ى م~بارزه م~ى ك~ند
و كس~ب ق~درت س~ياس~ى ب~ا ان~تخاب ن~ماي~ندگ~ان آزادي~خواه و دم~كرات ب~ه ن~ماي~ندگ~ى
مجلس )پانزدهم( و انجمن ها ممكن مى شود«.
)پيشه ورى  ۱۳۲۴/۸/۲۰روزنامه آذربايجان(

ام~ا در ك~نگرۀ خ~لق ،ف~رق~ۀ دم~كرات از اي~ن ش~عاره~ا گ~ذش~ت و وارد ف~از ج~دي~دى
شد.
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جناح بندى كنگره
كنگره به سه جناح تقسيم مى شد:
-۱ج~~ناح راس~~ت را ش~~بسترى ن~~ماي~~ندگ~~ى م~~ى ك~~رد و خ~~واس~~تار ت~~شكيل انج~~من
هاى ايالتى بود.
-۲ج ~~ناح م ~~يان ~~ه ،پ ~~يشه ورى ب ~~ود .ك ~~ه ب ~~ه خ ~~ودم ~~ختارى در ه ~~مني ح ~~د ب ~~ه دس ~~ت
آم~ده راض~ى ب~ود و ته~دي~د م~ى ك~رد در ص~ورت~ى ك~ه ته~ران ب~خواه~د م~توس~ل ب~ه زور
ش~~ود آذرب~~اي~~جان از خ~~ود دف~~اع خ~~واه~~د ك~~رد .وی ه~~رچ~~ند از ق~~درت م~~لى و ن~~يروى
م~لى ح~رف م~ى زد ،ام~ا اع~الم م~ى ك~رد ك~ه م~ا ن~مى خ~واه~يم ان~قالب ك~نيم و م~توس~ل
به اسلحه نمى شويم.
-۳ج~~ناح چ~~پ ك~~نگره ،ال~~هام~~ى و ف~~تاح~~ى و دي~~گران ب~~ودن~~د .ای~~نان ب~~ر اي~~ن ع~~قیده
ب ~~ودن ~~د ك ~~ه اي ~~ن ك ~~نگره ح ~~كم مج ~~لس م ~~ؤس ~~سان را دارد و اي ~~ن مج ~~لس ب ~~اي ~~د ت ~~كليف
مج ~~لس م ~~لى ،دول ~~ت م ~~لى و ارت ~~ش م ~~لى را ت ~~عيني ك ~~ند .و انج ~~من ه ~~ا دي ~~گر چ ~~اره
دردهاى آذربايجان نيست.
پ~~يشه ورى در روز آخ~~ر اع~~الم ك~~رد ك~~ه ك~~نگره ب~~ا ت~~شكيل ك~~ميسيون~~ی م~~رك~~ب از
ِ
تكليف انجمن هاى ايالتى ،مجلس ملى و بقيه را روشن كند.
پنج نفر بايد
ك~~نگره ب~~ه ن~~فع پ~~يشنهاده~~ای ج~~ناح چ~~پ خ~~ات~~مه ي~~اف~~ت و ق~~طعنام~~ۀ زي~~ر ص~~ادر
شد:
 -۱در ح ~~ال ~~ى ك ~~ه در ن ~~تيجۀ ف ~~داك ~~ارى م ~~لل ب ~~زرگ دم ~~كرات ~~يك ،س ~~همگني ت ~~ري ~~ن
ن~~يروه~~اى زورگ~~وي~~ى و ب~~رت~~رى ن~~ژاد س~~رك~~وب ش~~ده اس~~ت خ~~لق آذرب~~اي~~جان ب~~ه ت~~مام
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م ~~عنى م ~~ان ~~ند ي ~~ك م ~~لت ق ~~يام ك ~~رده ،م ~~ى خ ~~واه ~~د ب ~~ه ن ~~يروى خ ~~وي ~~ش ح ~~ق ق ~~ان ~~ون ~~ى و
طبيعى خود را به دست آورد.
-۲خ ~~لق م ~~ا ب ~~راى ج ~~لوگ ~~يرى از س ~~وءت ~~فاه ~~م و ت ~~همت ه ~~ا در ح ~~ال ~~ى ك ~~ه م ~~قدرات
خ ~~وي ~~ش را ب ~~هدس ~~ت م ~~ى گ ~~يرد ج ~~دا نش ~~دن آذرب ~~اي ~~جان را از اي ~~ران اع ~~الم ك ~~رده و
حفظ روابط برادرانۀ ما با عموم خلق ايران را وظيفۀ خود مى داند.
 -۳ك ~~نگرۀ م ~~لى ب ~~راى ج ~~لوگ ~~يرى از اف ~~تراه ~~ا و ت ~~همت ه ~~اى دش ~~منان آزادى ب ~~ه
ص~ورت واض~ح و آش~كار ،ان~تشارات م~رب~وط ب~ه ج~دا ش~دن آذرب~اي~جان از اي~ران را
و يا الحاق او به مملكت ديگر را جدا ً تكذيب مى كند.
-۴خ ~~لق آذرب ~~اي ~~جان نس ~~بت ب ~~ه اص ~~ول مش ~~روط ~~يت وف ~~ادار م ~~ان ~~ده ب ~~راى اج ~~راى
اصل هاى دمكراتيك قانون اساسى جديّت خواهد كرد.
-۵خ~لق آذرب~اي~جان ب~ا م~راع~ات ق~وان~ني ع~موم~ى مش~روط~ه ب~ه م~نظور ادارۀ ام~ور
داخ ~~لى خ ~~وي ~~ش و ت ~~أم ~~ني خ ~~ودم ~~ختارى م ~~لى از ق ~~ان ~~ون اس ~~اس ~~ى اس ~~تفاده ك ~~رده
ت~~شكيالت انج~~من اي~~ال~~تى را ك~~مى ت~~وس~~عه داده ب~~ه آن ن~~ام مج~~لس م~~لى م~~ى ده~~د و
در داخ~~ل اي~~ران ب~~دون اي~~ن ك~~ه ب~~هت~~مام~~يت و اس~~تقالل اي~~ران ك~~وچ~~كتري~~ن خ~~للى وارد
سازد حكومت ملى خود را به وجود مى آورد.
 -۶ب~ه م~وج~ب ق~طعنام~ه ه~اى ص~ادره از ط~رف ش~رك~ت ك~نندگ~ان در م~يتينگ ه~اى
ع~ظيم خ~لق ،ك~نگرۀ خ~لق آذرب~اي~جان م~قرر م~ى دارد ك~ه ت~حت ره~برى ف~رق~ۀ دم~كرات
آذرب~اي~جان ان~تخاب~ات مج~لس م~لى و انج~من ه~اى والي~تى و مج~لس ش~وراى م~لى ب~ه
فوريت آغاز شود.
-۷ح ~~اك ~~ميت ه ~~ر م ~~لتى در ت ~~عيني س ~~رن ~~وش ~~ت خ ~~وي ~~ش ه ~~نگام ~~ى ام ~~كان ~~پذي ~~ر م ~~ى
ب~اش~د ك~ه آن م~لت ب~راى اداره ك~ردن م~رزوب~وم خ~ود ،داراى ق~وان~ني اس~اس~ى ب~اش~د و
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م ~~ا خ ~~وب م ~~ى دان ~~يم ك ~~ه م ~~رت ~~جعني م ~~تمرك ~~ز در ته ~~ران ب ~~ه خ ~~لق م ~~ا اي ~~ن اخ ~~تيار را
ن~~خواه~~ند داد؛ ب~~لكه ب~~ه م~~نظور تح~~ميل اراده خ~~ائ~~نان~~ه خ~~وي~~ش از اي~~جاد م~~وان~~ع در
راه م~~ا ف~~روگ~~ذار ن~~خواه~~ند ك~~رد؛ ب~~ناب~~راي~~ن ،ك~~نگرۀ ب~~زرگ خ~~لق ب~~راى ع~~ملى س~~اخ~~نت
آرزوه~ا و م~طال~بات خ~وي~ش ق~دم ج~دي~دى ب~رداش~ته خ~ود را مج~لس م~ؤس~سان اع~الم
م ~~ى دارد و ب ~~راى اي ~~نكه خ ~~ودم ~~ختارى م ~~لى م ~~ا ب ~~ر پ ~~اي ~~ه م ~~حكم ق ~~رار ب ~~گيرد مج ~~لس
ملى به وجود مى آيد.
 -۸ط ~~بيعى اس ~~ت ك ~~ه ب ~~دون داش ~~نت خ ~~ودم ~~ختارى م ~~لى ،اق ~~تصادى ،ف ~~ره ~~نگى،
خ~ودم~ختارى م~لى ح~رف پ~وچ خ~واه~د ب~ود .از اي~ن ن~ظر ،مج~لس م~ؤس~سان الزم م~ى
دان ~~د ب ~~ى درن ~~گ ي ~~ك ح ~~كوم ~~ت م ~~لى ب ~~ه وج ~~ود آي ~~د و ام ~~ور داخ ~~لى م ~~ا ب ~~ه وس ~~يله اي ~~ن
حكومت اداره شود.
 -۹ت~~ا روزى ك~~ه ان~~تخاب مج~~لس م~~لى پ~~اي~~ان ي~~اف~~ته ،ح~~كوم~~ت م~~لى رس~~ميت پ~~يدا
ك~~ند ،ك~~نگره از ب~~ني ن~~ماي~~ندگ~~ان خ~~ود ،ه~~يئتى م~~رك~~ب از  ۳۹ن~~فر ب~~ه ن~~ام ه~~يئت م~~لى
انتخاب مى كند و اجراى قرارهاى صادره را به اين هيئت موقت مى سپارد.
 -۱۰اي~ن ه~يئت م~لى ت~ا روز ت~شكيل مج~لس م~لى ،ام~ور م~لى خ~لق آذرب~اي~جان را
اداره خ ~~واه ~~د ك ~~رد و ب ~~ه م ~~حض ت ~~شكيل مج ~~لس م ~~لى ،وظ ~~اي ~~ف او خ ~~ات ~~مه خ ~~واه ~~د
يافت.
 -۱۱ك~نگره م~لى ب~ه م~نظور ت~أم~ني ان~تخاب~ات~ى ك~ه در م~رك~ز و شه~رس~تان ه~ا آغ~از
م ~~ى ش ~~ود و ب ~~ه م ~~نظور ت ~~أم ~~ني ام ~~نيت ه ~~يئت م ~~لى ب ~~ه ه ~~يئت م ~~ذك ~~ور ب ~~راى ات ~~خاذ
هرگونه تدابيرى اختيارات وسيعى مى دهد.
 -۱۲ك~ ~~نگره م~ ~~لى از م~ ~~أم~ ~~وري~ ~~نى ك~ ~~ه در رأس ادارات دول~ ~~تى ق~ ~~رار دارن~ ~~د م~ ~~ى
خ ~~واه ~~د ت ~~اب ~~ع ه ~~يئت م ~~لى ش ~~ده و راه ~~نماي ~~ى ه ~~اى او را اط ~~اع ~~ت ك ~~نند و اخ ~~راج
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ك ~~سان ~~ى را ك ~~ه ب ~~رخ ~~الف اي ~~ن ،رف ~~تار ك ~~رده ب ~~خواه ~~ند خ ~~ود را ح ~~اك ~~م م ~~طلق ن ~~شان
دهند از ادارات دولتى الزم مى داند.
 -۱۳ك ~~نگره م ~~لى ت ~~دري ~~س اج ~~بارى زب ~~ان آذرب ~~اي ~~جان ~~ى را در ك ~~ليه م ~~دارس ب ~~ه
ه ~~يئت م ~~لى م ~~ى س ~~پارد و م ~~قرر م ~~ى دارد ك ~~سان ~~ى را ك ~~ه م ~~ان ~~ع ان ~~جام اي ~~ن وظ ~~يفه
م ~~لى ب ~~اش ~~ند دش ~~من خ ~~لق آذرب ~~اي ~~جان ب ~~ه ح ~~ساب آورده و ب ~~ه م ~~نظور ج ~~لوگ ~~يرى از
حركات ارتجاعى و خائنانه آنها تدابير جدى اتخاذ نمايد.
 -۱۴ك~ ~~نگره در ف~ ~~كر منح~ ~~ل س~ ~~اخ~ ~~نت ت~ ~~شكيالت پ~ ~~ليس و ژان~ ~~دارم~ ~~رى و ارت~ ~~ش
نيس~ت .اي~ن س~ازم~ان ه~ا ب~ا ح~فظ ل~باس و درج~ات ،ب~ه ان~جام وظ~يفه خ~ود ادام~ه م~ى
ده ~~ند .ل ~~يكن اگ ~~ر از ط ~~رف اداره ك ~~نندگ ~~ان آن ه ~~ا ب ~~ر ع ~~ليه خ ~~ودم ~~ختارى م ~~لى م ~~ا
ع ~~ملى س ~~ر زن ~~د ب ~~ه ه ~~يئت م ~~لى اخ ~~تيار داده م ~~ى ش ~~ود ك ~~ه ب ~~ه م ~~نظور ج ~~لوگ ~~يرى از
خيانت هاى آن ها تدابير جدى اخذ كند.
ك~نگره  ۳۹ن~فر را ب~ه ن~ام ه~يئت م~لى ان~تخاب ك~رد .و زم~ام ام~ور را ب~ه اي~ن ه~يئت
سپرد.
يك سؤال
س~~ؤال~~ى ك~~ه در اي~~نجا م~~طرح م~~ى ش~~ود اي~~ن اس~~ت ك~~ه چ~~را ف~~رق~~ۀ دم~~كرات از انج~~من
ه ~~اى اي ~~ال ~~تى و ف ~~رس ~~تادن ن ~~ماي ~~نده ب ~~ه مج ~~لس پ ~~ان ~~زده ~~م در م ~~دت ك ~~وت ~~اه ~~ى ب ~~ه اي ~~ن
ن~تيجه رس~يد ك~ه ب~اي~د از انج~من ه~ا گ~ذر ك~ند و ب~ه مج~لس م~لى ،و دول~ت م~لى ب~رس~د
و چرا اعالم كرد كه انجمن ها چارۀ دردهاى خلق آذربايجان نيست؟
در ح~~كوم~~ت ه~~اى دم~~كرات~~يك و در ك~~شوره~~اي~~ى ك~~ه دم~~كراس~~ى ح~~اك~~م اس~~ت ب~~ني
م~~ردم و ح~~كوم~~ت ي~~ك دي~~ال~~وگ دوط~~رف~~ه ب~~رق~~رار اس~~ت .م~~ردم در ق~~ال~~ب اح~~زاب خ~~ود ب~~ه
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م~يدان م~ى آي~ند؛ ليس~ت م~طال~بات خ~ود را ب~ه دول~ت ارائ~ه م~ى ده~ند و دول~ت در ح~د
م~~قدورات~~ش س~~عى م~~ى ك~~ند ك~~ه ب~~هب~~خشى از خ~~واس~~ته ه~~اى م~~ردم ج~~واب ده~~د .و ب~~ه
ط~ور ك~لى ح~قوق م~ردم از ج~ان~ب ح~كوم~ت گ~ران ب~ه رس~ميت ش~ناخ~ته م~ى ش~ود .در
چ ~~نني ح ~~كوم ~~ت ه ~~اي ~~ى ت ~~ضاده ~~ا ب ~~ه م ~~رح ~~لۀ آش ~~تى ن ~~اپ ~~ذي ~~ر ن ~~مى رس ~~د و ح ~~كوم ~~ت و
مردم مدام در حال بده و بستانى سياسى و اقتصادى و اجتماعى اند.
ام~ا در ح~كوم~ته~اى اس~تبدادی ،ك~ه م~ردم و ح~قوق~شان مح~لى از اع~راب ن~دارن~د
و ح ~~كوم ~~ت ه ~~ر ن ~~وع درخ ~~واس ~~تى را از م ~~ردم ب ~~ه ع ~~نوان ت ~~وط ~~ئه و تح ~~ري ~~ك ب ~~يگان ~~گان
ت~~لقى م~~ى ك~~ند ه~~ر ح~~رك~~تى ي~~ا س~~رك~~وب م~~ى ش~~ود ي~~ا در ي~~ك پ~~روس~~ۀ رش~~دي~~اب~~نده ب~~ه
تقابل كشيده مى شود.
دول~~ت ص~~در در م~~قاب~~ل ط~~رح انج~~من ه~~اى اي~~ال~~تى ت~~وس~~ط ف~~رق~~ه ،ب~~راى آن ك~~ه ب~~ه
ح ~~قوق م ~~صرح م ~~ردم در ق ~~ان ~~ون اس ~~اس ~~ى گ ~~ردن ننه ~~د اع ~~الم ك ~~رد ق ~~وان ~~ينى ك ~~ه در
مج~~لس دوم ب~~ه ب~~عد ت~~صوي~~ب ش~~ده اس~~ت م~~غاي~~رت ه~~اي~~ى ب~~ا ق~~ان~~ون انج~~من ه~~ا دارد
پ~س اب~تدا ب~اي~د ت~كليف اي~ن ق~وان~ني م~علوم ش~ود .و ای~ن ت~عليق ب~ه م~حال ک~ردن اج~راى
قانون انجمن ها بود.
از اي~~نجا ب~~ه ب~~عد ت~~كليف ف~~رق~~ۀ دم~~كرات ك~~ه م~~ى خ~~واه~~د در چ~~ارچ~~وب ق~~ان~~ون ي~~ك
ح~~زب ع~~لنى و ق~~ان~~ون~~ى ب~~اش~~د چيس~~ت؟ ي~~ا ب~~اي~~د ب~~ه ح~~كوم~~ت ه~~اى ب~~ى ق~~ان~~ون ح~~اك~~م
گ~ردن بنه~د ،ک~ه در ای~ن ص~ورت ف~رق~ه م~فهوم~ی م~یانت~هی خ~واه~د ب~ود ي~ا ای~ن ک~ه خ~ود
رأسا ً اقدام كند .چگونه؟
ه~یچ ی~ک از م~نتقدي~ن ف~رق~ه ب~ه اي~ن س~ؤال اس~اس~ى پ~اس~خ ن~مى ده~ند ك~ه ت~كليفِ
مردمى قانونگرا با حكومتى بى قانون چيست؟
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و ب~ ~~ه راس~ ~~تى م~ ~~ردم~ ~~ى ك~ ~~ه ب~ ~~ه ق~ ~~ان~ ~~ون اس~ ~~اس~ ~~ى ك~ ~~شورش~ ~~ان اع~ ~~تقاد دارن~ ~~د ب~ ~~ا
حكومتى كه به قانون اساسى كشور پاى بند نيست ،چه بايد بكنند؟
آن~ان~ى ك~ه ف~رق~ۀ دم~كرات را م~تهم ب~ه خ~يان~ت ،تج~زي~ه ط~لبى و ب~يگان~ه پ~رس~تى م~ى
ك~ ~~نند ،ب~ ~~اي~ ~~د ب~ ~~گوي~ ~~ند ك~ ~~ه خ~ ~~ائ~ ~~ن و تج~ ~~زي~ ~~ه ط~ ~~لب و ب~ ~~يگان~ ~~ه پ~ ~~رس~ ~~ت پ~ ~~يشه ورى ي~ ~~ا
صدربود.
اگ ~~ر دول ~~ت ص ~~در ،ب ~~ه ق ~~ان ~~ون اس ~~اس ~~ى ت ~~ن م ~~ى داد و ب ~~ا واگ ~~ذارى ب ~~خشى از
ق ~~درت ب ~~هانج ~~من ه ~~اى اي ~~ال ~~تى م ~~ردم را در پ ~~روس ~~ۀ ت ~~صميم گ ~~يرى ه ~~اى س ~~ياس ~~ى
ش~ري~ك م~ى ك~رد ،ش~عاره~ای ف~رق~ۀ دم~كرات ت~ا چ~ه ان~دازه م~ى ت~وانس~ت ج~اذب~ه ه~اى
ت~~وده اى داش~~ته ب~~اش~~د و دي~~گر چ~~ه ج~~اي~~ى ب~~راى خ~~ودم~~ختارى و ح~~تى تج~~زي~~ه ب~~اق~~ی
ماند.
ام ~~ا وق ~~تى ب ~~راى ح ~~كوم ~~ت گ ~~ران ،اص ~~ل ،ب ~~ى ح ~~قوق ~~ى م ~~ردم اس ~~ت پ ~~س ش ~~عاره ~~ا
خ ~~ود ب ~~ه خ ~~ود ب ~~ه س ~~وى رادي ~~كال ~~يسم م ~~تمای ~~ل م ~~ی ش ~~ون ~~د؛ و ب ~~راى ف ~~رق ~~ه ك ~~ه وارد
س~راش~يب ت~قاب~ل ب~ا ح~كوم~ت ش~ده ب~ود راه~ى دي~گر ن~بود ج~ز آن ك~ه ب~ه پیش~روی خ~ود
ادام ~~ه ده ~~د و گ ~~ام ه ~~اى ب ~~عدى ف ~~رق ~~ه روب ~~ه رو ك ~~ردن ح ~~كوم ~~ت ب ~~ا اق ~~دام ~~ات ~~ى ان ~~جام
شده بود.

برنامۀ دولت پيشه ورى
مج ~ ~~لس م ~ ~~لى آذرب ~ ~~اي ~ ~~جان در  ۲۱آذر  ۱۳۲۴ب ~ ~~ا ح ~ ~~ضور ه ~ ~~فتاد و پ ~ ~~نج ن ~ ~~ماي ~ ~~نده
ت~~شكيل ش~~د .م~~يرزا ع~~لى ش~~بسترى ب~~ه ري~~اس~~ت مج~~لس و ص~~ادق پ~~ادگ~~ان و ح~~سن
جودت و محمدتقى رفيعى )نظام الدوله( به معاونت انتخاب شدند.
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تركيب مجلس
تركيب مجلس به قرار زير بود:
 -۱شانزده كارگر؛
 -۲بيست و شش كشاورز؛
-۳بيست و چهار تحصيل كرده؛
 -۴هفت تاجر؛
-۵هفت مالك؛
-۶دو روحانى؛
-۷سيزده كارمند ادارى؛
 -۸دو كارخانه دار.
مج~~لس ت~~ماي~~ل خ~~ود را ب~~ه نخس~~توزي~~رى پ~~يشه ورى اع~~الم داش~~ت و پ~~يشه ورى
ع~صر ه~مان روز ك~اب~ينۀ خ~ود را ب~ه مج~لس م~عرف~ى ك~رد ك~ه ب~ا اك~ثري~ت آرا ت~صوي~ب
شد .این کابینه به قرار زیر بود:
 -۱باش وزير )نخست وزير( ،پيشه ورى؛
 -۲وزير كشور ،دكتر سالم اله جاويد،
 -۳وزير ارتش توده اى ،جعفر كاويانى؛
-۴وزير كشاورزى ،دكتر مهتاش؛
 -۶وزير بهدارى ،دكتر حسني ارژنگى؛
 -۷وزير دارايى ،غالمرضا الهامى؛
 -۸وزير دادگسترى ،يوسف عظيما؛
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 -۹وزير راه ،پست و تلگراف ،كبيرى؛
 -۱۰وزير بازرگانى ،رضا رسولى؛
 -۱۱وزير كار )تا تعیین وزیر جدید( ،پيشه ورى؛
 -۱۲رياست كل دادستان آذربايجان ،فريدون ابراهيمى؛
-۱۳معاون نخست وزير ،دكتر جهانشاهلو؛
-۱۴سركردۀ فدائيان ،غالم يحيى؛
-۱۵رياست ديوان تميز ،زين العابدين قيامى؛
-۱۶وزارت امور خارجه به عهدۀ وزير امور خارجۀ ايران گذاشته شد.

برنامۀ دولت پيشه ورى
 -۱شناساندن مختاريت داخلى آذربايجان به تمام دنيا؛
 -۲انتخاب انجمن هاى واليتى؛
-۳اقدام در آبادى آذربايجان؛
 -۴طرد كارمندان و مأمورين انتظامى خائن؛
 -۵انتخاب افراد درستكار به جاى آن ها؛
 -۶تنظيم بودجه؛
 -۷ت~شكيل ق~شون م~لى از دس~ته ه~اى ف~داي~ى و مس~لح س~اخ~نت آن~ها ب~ا س~الح ه~اى
روز؛
 -۸ب~رق~رار س~اخ~نت ت~عليمات م~جان~ى ع~موم~ى و اج~بارى ب~ه زب~ان م~ادرى و ت~أس~يس
دانشگاه؛
 -۹توسعۀ صنايع و تجارت؛
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 -۱۰تعمير و احداث راهها و توسعۀ وسايل ارتباطى؛
-۱۱ت ~~نظيم الي ~~حۀ ق ~~ان ~~ون ~~ى ب ~~ه م ~~نظور رف ~~ع اخ ~~تالف ~~ات م ~~ال ~~ك و ده ~~قان ب ~~ا رض ~~اي ~~ت
طرفني؛
 -۱۲ت~قسيم اراض~ى خ~ال~صه و ام~الك م~ال~كينى ك~ه آذرب~اي~جان را ت~رك ك~رده ان~د ب~ني
ده~قان~ان .ت~قوي~ت ب~ان~ك ك~شاورزى ب~ه ش~كلى ك~ه ب~ا دادن اع~تبار ب~ه ده~قان~ان م~سئلۀ
زم~~ني را ح~~ل ك~~ند و م~~ال~~كني ب~~ه م~~يل و رغ~~بت خ~~ود زم~~ني ه~~ا را ب~~ه ق~~يمت ع~~ادالن~~ه ب~~ه
دهقانان بفروشند؛
 -۱۳مبارزه با بيكارى؛
 -۱۴تنظيم قانون كار و بيمۀ كارگران؛
 -۱۵تأمني بهداشت؛
 -۱۶اص ~~الح ق ~~وان ~~ينى ك ~~ه ت ~~ا ك ~~نون از ط ~~رف مج ~~لس ش ~~وراى م ~~لى ت ~~صوي ~~ب
گ ~~ردي ~~ده ب ~~هت ~~ناس ~~ب زن ~~دگ ~~ى و م ~~ختاري ~~ت م ~~لى آذرب ~~اي ~~جان و پ ~~يشنهاد ل ~~واي ~~ح م ~~فيد
جديد به مجلس ملى؛
-۱۷ق~~بول م~~ال~~كيت خ~~صوص~~ى و ك~~مك ب~~ه اق~~دام~~ات خ~~صوص~~ى ك~~ه م~~وج~~ب ت~~رق~~ى
اقتصادى كشور مى شود؛
-۱۸احترام به آزادى عقيده؛
 -۱۹ق ~~بول ح ~~قوق م ~~تساوى ب ~~راى ه ~~موط ~~نان ~~ى ك ~~ه در آذرب ~~اي ~~جان زن ~~دگ ~~ى م ~~ى
كنند )كرد ـ ارمنى ـ آسورى و غيره(؛
 -۲۰ح~ ~~كوم~ ~~ت م~ ~~لى آذرب~ ~~اي~ ~~جان ح~ ~~كوم~ ~~ت م~ ~~رك~ ~~زى را ب~ ~~ه رس~ ~~ميت ش~ ~~ناخ~ ~~ته و
ت ~~صميمات آن ~~را در ح ~~دودى ك ~~ه ب ~~ا م ~~ختاري ~~ت آذرب ~~اي ~~جان م ~~باي ~~نتى ن ~~داش ~~ته و ب ~~ا
ت ~~صميمات مج ~~لس م ~~ؤس ~~سان و مج ~~لس م ~~لى آذرب ~~اي ~~جان و م ~~راج ~~عت ن ~~ام ~~ه ف ~~رق ~~ه،
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م ~~رب ~~وط ب ~~ه ح ~~قوق و م ~~طال ~~بات م ~~لى م ~~ا م ~~خال ~~ف ن ~~باش ~~د؛ ب ~~ه م ~~ورد اج ~~را خ ~~واه ~~د
گذاشت.

1

پ~يشه ورى ب~رن~ام~ۀ دول~ت خ~ود را در بيس~ت م~اده ب~ه ت~فصيل ب~يان داش~ت ك~ه در
چ~ارچ~وب ي~ك ح~كوم~ت ف~درات~يو ب~ه ع~نوان ي~ك ب~رن~ام~ۀ اص~الح~ى در ق~ال~ب ي~ك ح~كوم~ت
بورژوايى ،هم شدنى و هم پذيرفتنى بود.
ان~ ~~تخاب انج~ ~~من ه~ ~~اى والي~ ~~تى ،آب~ ~~ادى آذرب~ ~~اي~ ~~جان ،ت~ ~~صفيۀ ادارات ،آم~ ~~وزش
راي~~گان و ت~~أس~~يس دان~~شگاه ه~~ا ،ت~~وس~~عۀ ص~~ناي~~ع ت~~جارت ،ت~~عمير و اح~~داث راه ه~~ا،
م~~بارزه ب~~ا ب~~يكارى ،ت~~نظيم ق~~ان~~ون ك~~ار و ب~~يمۀ ك~~ارگ~~ران ،ت~~أم~~ني به~~داش~~ت ،ك~~مك ب~~ه
ب ~~خش خ ~~صوص ~~ى ب ~~راى ت ~~رق ~~ى اق ~~تصادى ،اح ~~ترام ب ~~ه آزادى ع ~~قيده ،دادن ح ~~قوق
م~تساوى ب~ه اق~ليت ه~اى م~قيم آذرب~اي~جان .ي~عنى س~يزده م~ادۀ آن ،اص~ول~ى ب~ود ك~ه
ی~~ا در ق~~ان~~ون اس~~اس~~ى گ~~نجان~~ده ش~~ده ب~~ود ي~~ا در ب~~رن~~ام~~ۀ ت~~مام~~ى دول~~ت ه~~اى ب~~عد از
مش~روط~ه ب~ود .و اگ~ر ب~ه آن ع~مل ن~مى ك~ردن~د ،دس~تک~م ادع~اى ان~جام آن~را داش~تند.
و اگ~ ~ ~~ر در ت~ ~ ~~مام~ ~ ~~ى اي~ ~ ~~ن دوران ،از مش~ ~ ~~روط~ ~ ~~ه ب~ ~ ~~ه ب~ ~ ~~عد و ح~ ~ ~~تى ب~ ~ ~~عد از س~ ~ ~~قوط
دي~~كتات~~ورى رض~~اش~~اه دول~~تى م~~لى روى ك~~ار م~~ى آم~~د و خ~~ود را متعه~~د ب~~ه آب~~ادان~~ی
ك~~شور خ~~ود م~~ى دانس~~ت اي~~ن س~~يزده م~~اده در ب~~رن~~ام~~ۀ دول~~ت پ~~يشه ورى ،مح~~لى از
اعراب نداشت .در این صورت هشت مورد اختالف باقی می ماند.
اختالفات چه بود
ببينيم هشت مورد اختالف چه بود.
 .1آذربايجان ،شماره  ،۷۸مورخه.۲۴/۹/۱۲
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-۱شناساندن خودمختارى داخلى آذربايجان به تمام دنيا؛
 -۲تنظيم بودجۀ ملى؛
 -۳تشكيل قشون ملى؛
 -۴تقسيم اراضى خالصه؛
 -۵رفع اختالف بني مالك و زارع،
 -۶اصالح قوانني به تناسب زندگى و مختاريت مردم آذربايجان؛
 -۷اج~راى ق~وان~ني و ت~صميمات گ~رف~ته ش~ده از س~وى ح~كوم~ت م~رك~زى ت~ا ج~اي~ى
كه با خودمختارى مردم آذربايجان مغايرت نداشته باشد؛
 -۸تحصيل مجانى به زبان مادرى.
اي~ن اخ~تالف~ات ،چ~ه در ي~ك سيس~تم ف~درال و چ~ه در ي~ك ح~كوم~ت دم~كرات~یک م~ى
توانست به تفاهمات قابل قبولى از طرفین برسد.
ب~ه ه~ر روى ،ب~رن~ام~ۀ دول~ت پ~يشه ورى ،ب~رن~ام~ه اى اص~الح ط~لبان~ه و م~فيد ب~ه ح~ال
م~~ردم آذرب~~اي~~جان ب~~ود .م~~نتقدي~~ن ف~~رق~~ۀ دم~~كرات ك~~ه ف~~رق~~ه را از زاوي~~ۀ تج~~زي~~ه ط~~لبى
زير سؤال مى برند هرکز وارد بحث برنامه اى با فرقه نمى شوند .چرا؟
ب~~ه س~~بب آن ك~~ه م~~نتقدي~~ن ف~~رق~~ه ،ه~~يچ ح~~قوق~~ى را ب~~راى م~~ردم ق~~ائ~~ل ن~~بوده و ه~~م
اكنون نيستند.
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درس هاى يك شكست
پيشه ورى در هيجدهم بهمن  ،۱۳۲۴در روزنامه آذربايجان چنني نوشت:
»ه~موط~نان ع~زي~ز ...آزادى و ح~ق ب~ه دس~ت آم~ده را ب~اي~د ن~گه داش~ت .دش~منان
آزادى بهسادگى ما را به حال خود رها نخواهند كرد.
آن ه ~~اي ~~ى ك ~~ه از ت ~~بليغات خ ~~ائ ~~نان ~~ه و زدوب ~~نده ~~اى دي ~~پلمات ~~يك خ ~~ود در خ ~~ارج
م~~أي~~وس ش~~دن~~د خ~~واه~~ند ك~~وش~~يد ك~~ه ب~~ا ت~~وپ و ت~~فنگ و ه~~واپ~~يما م~~ردم م~~ا را ب~~ه زان~~و
در آورند و آنان را بهاسارت افكنند...
ه ~~يچ وق ~~ت ن ~~باي ~~د اي ~~ن را ف ~~رام ~~وش ك ~~رد ...زن ~~دگ ~~ى م ~~ى خ ~~واه ~~ى آم ~~ادۀ م ~~رگ
باش ...آزادى را فقط به نيروى قشون منظم و مسلح مى توان حفظ كرد.
نكات مهم :حرف هاى درست
 -۱آزادى را ب~~اي~~د م~~حكم و دودس~~تى ح~~فظ ک~~رد .چ~~را ك~~ه م~~مكن اس~~ت از دس~~ت م~~ا
خارج كنند.
 -۲س~~اده ل~~وح و خ~~وش~~باور ن~~باش~~يم .دش~~من ط~~بقات~~ى دس~~ت ب~~ردار نيس~~ت و ت~~ا
آخرين لحظه براى بازگشت به حكومت تالش مى كند.
-۳دش~من ط~بقات~ى ب~راى س~رك~وب ي~ك ح~زب ي~ا ي~ك ن~هضت اب~تدا م~توس~ل ب~ه ت~بليغ
م ~~ى ش ~~ود .س ~~عى م ~~ى ك ~~ند ب ~~ا ت ~~بليغات م ~~سموم ،ذه ~~ن م ~~ردم را نس ~~بت ب ~~ه ح ~~زب ي ~~ا
ن~~هضت خ~~راب ك~~ند .ب~~عد ب~~ه زدوب~~نده~~اى پش~~ت پ~~رده ،چ~~ه در داخ~~ل و چ~~ه در خ~~ارج
م~~توس~~ل م~~ی ش~~ود  .اگ~~ر م~~وف~~ق نش~~د ح~~زب ي~~ا ن~~هضت را ب~~دي~~ن وس~~يله از ب~~ني ب~~برد
نوبت به برخورد قهرآميز مى رسد.
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 -۴ب ~ ~~راى دف ~ ~~اع از آزادى گ ~ ~~رف ~ ~~ته ش ~ ~~ده ب ~ ~~اي ~ ~~د خ ~ ~~لق در ه ~ ~~ر لح ~ ~~ظه اى آم ~ ~~ادۀ
فداكارى باشد .آزادى مى خواهى آمادۀ مرگ باش.
-۵ح ~~فظ آزادى ن ~~يازم ~~ند اب ~~زار و اق ~~دام ~~ات ~~ى اس ~~ت ح ~~ضور مس ~~لحان ~~ۀ خ ~~لق در
صحنه ،آن ابزار و اقداماتى ست كه ضرورت مى طلبد.

حركت هاى چپ روانۀ فرقۀ دمكرات
ف~~رق~~ۀ دم~~كرات در مج~~لس خ~~لق از ب~~يان~~يۀ دوازده م~~اده اى خ~~ود ف~~رات~~ر رف~~ت .ك~~نگرۀ
خ ~~لق را ب ~~همج ~~لس م ~~ؤس ~~سان ت ~~بدي ~~ل ك ~~رد .از انج ~~من ه ~~اى اي ~~ال ~~تى ب ~~ه مج ~~لس م ~~لى
رسيد و تشكيل قشون خلق را در دستور كار خود قرار داد.
ب~~عد از ت~~شكيل مج~~لس م~~لى و دول~~ت پ~~يشه ورى ،دول~~ت او دس~~ت ب~~ه س~~ه اق~~دام
مهم ديگر زد:
-۱پ~ ~~يشه ورى ط~ ~~ى ي~ ~~ك ب~ ~~خشنام~ ~~ۀ ده م~ ~~اده اى در ن~ ~~وزده~ ~~م دى  ۱۳۲۴زب~ ~~ان
رس~~مى و آم~~وزش~~ى را ت~~رك~~ى اع~~الم ك~~رد و اي~~ن ك~~ار م~~غاي~~رت داش~~ت ب~~ا ش~~عاره~~اى
نخس~تني ف~رق~ه ك~ه زب~ان ف~ارس~ى را ب~ه ع~نوان زب~ان رس~مى و ادارى ق~بول داش~ت و
ت~نها س~ه س~ال اول آم~وزش را ب~هزب~ان ت~رك~ى در دس~تور ك~ار داش~ت و از آن ب~ه ب~عد
آموزش به زبان فارسى و تركى بود.
 -۲دول~ ~~ت پ~ ~~يشه ورى ب~ ~~رخ~ ~~الف م~ ~~صوب~ ~~ات ك~ ~~نگرۀ خ~ ~~لق ك~ ~~ه اع~ ~~الم ك~ ~~رده ب~ ~~ود
ت~ ~~شكيالت پ~ ~~ليس و ژان~ ~~دارم~ ~~رى را منح~ ~~ل ن~ ~~مى ك~ ~~ند ژان~ ~~دارم~ ~~رى را منح~ ~~ل ك~ ~~رد.
ان ~~يفورم ارت ~~ش را ت ~~غيير داد و درج ~~ات ارت ~~ش را ش ~~بيه ارت ~~ش ش ~~وروى ك ~~رد .اي ~~ن
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ك~~ار ،ان~~عكاس ف~~وق~~ال~~عاده م~~نفى در م~~يان ن~~يروه~~اى ن~~ظام~~ى و ان~~تظام~~ى داش~~ت و
براى حكومت تهران بهانۀ خوبی برای تجزيه طلب خواندن فرقه بود.
 -۳ت~~صوي~~ب الي~~حه ن~~وي~~ن ق~~ان~~ون اس~~اس~~ى ب~~راى آذرب~~اي~~جان در ت~~اري~~خ بيس~~ت و
پنج ~~م دى س ~~ال  ۱۳۲۴ن ~~يز ن ~~مى ت ~~وانس ~~ت م ~~عنا و م ~~فهوم ~~ى ج ~~ز ج ~~داي ~~ى داش ~~ته
باشد.
ب~ه ه~ر روى ،اي~ن اق~دام~ات ،ان~عكاس خ~وب~ى در ج~ام~عۀ س~ياس~ى اي~ران ن~داش~ت
و ن ~~يروه ~~اي ~~ى ك ~~ه خ ~~واه ~~ان اص ~~الح ~~ات و دم ~~كراس ~~ى ب ~~ودن ~~د در دف ~~اع از ف ~~رق ~~ه خ ~~لع
سالح مى شدند.
س~~ؤال~~ى ك~~ه م~~طرح اس~~ت اي~~ن اس~~ت ك~~ه آي~~ا ف~~رق~~ه ب~~ه ع~~واق~~ب اي~~ن اق~~دام~~ات آگ~~اه
نبود يا آگاه بود و تحليل ديگرى از اوضاع داشت.

فيل هاى ايرانى
س~~ياس~~تمداران اي~~ران~~ى را در ف~~اص~~لۀ دو س~~لسلۀ ق~~اج~~ار و په~~لوى از ن~~ظر گ~~راي~~ش
س ~~ياس ~~ى دس ~~ت ک ~~م ب ~~ه پ ~~نج دس ~~ته م ~~ى ت ~~وان ت ~~قسيم ك ~~رد .ك ~~ه م ~~ا آن ~~را ف ~~يل ه ~~اى
ايرانى نام نهاده ايم:
-۱آنگلوفيل ها
آن~~گلوف~~يل ه~~ا ي~~ا دوس~~تداران و ط~~رف~~داران ان~~گليس ك~~ه وابس~~تگى ه~~اى ف~~كرى،
س ~~ياس ~~ى و م ~~ال ~~ى ب ~~ه ان ~~گليس ه ~~ا داش ~~تند و در پ ~~ى آن ب ~~ودن ~~د ك ~~ه س ~~مت و س ~~وى
رواب~ط س~ياس~ى ـ اق~تصادى اي~ران ب~ه ط~رف ان~گليس ب~اش~د .ب~هارت~باط~ات پ~نهان~ى و
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ع ~~ام ~~ل ب ~~ودن ي ~~ا ن ~~بودن آن ه ~~ا ك ~~ارى ن ~~داري ~~م .از آن ~~گلوف ~~يل ه ~~اى م ~~عروف م ~~ى ت ~~وان
وثوق الدوله ،نصرت الدوله و سيدضياالدين طباطبايى را نام برد.
 -۲روسوفيل ها
در م ~~قاب ~~ل آن ~~گلوف ~~يل ه ~~ا ط ~~رف ~~داران روس ~~يۀ ت ~~زارى ب ~~ودن ~~د .ب ~~عد از دو شكس ~~ت
ب ~~زرگ اي ~~ران و دو عه ~~دن ~~ام ~~ۀ گلس ~~تان و ت ~~رك ~~من چ ~~اى ،روس ه ~~ا تعه ~~د ك ~~ردن ~~د از
س~لطنت در خ~ان~وادۀ ع~باس م~يرزا پش~تيبان~ى ك~نند .پ~س روس ه~ا دس~ت ب~االي~ى در
سياست ،اقتصاد و ارتش ايران پيدا كردند.
 -۳آملانوفيل ها
ك ~~سان ~~ى ب ~~ودن ~~د ك ~~ه ف ~~كر م ~~ى ك ~~ردن ~~د راه ن ~~جات اي ~~ران از دس ~~ت دو س ~~ياس ~~ت
اس~تعمارى ان~گليس و روس ن~زدي~كى ب~ا آمل~ان اس~ت ك~ه در اي~ران م~ناف~ع اس~تعمارى
ندارد .كلنل پسيان و ميرزا كوچك خان از اين دسته اند.
-۴امريكانوفيل ها
اي~ن گ~راي~ش ب~عد از ج~نگ ج~هان~ى دوم ق~درت گ~رف~ت و ط~رف~داران اي~ن گ~راي~ش ب~ر
اي~ن ب~اور ب~ودن~د ك~ه ام~ري~كا ب~ه ع~لت ف~اص~لۀ ج~غراف~یای~ی زی~اد از اي~ران ،ن~مى ت~وان~د
م~~قاص~~د اس~~تعمارى در ای~~ن ک~~شور داش~~ته ب~~اش~~د؛ ل~~ذا ط~~رف~~دار دخ~~ال~~ت ام~~ري~~كا در
س~~ياس~~ت و اق~~تصاد اي~~ران ب~~ودن~~د .م~~لك ال~~شعراى ب~~هار رج~~ل م~~لى و اح~~مد ق~~وام از
جملۀ اين افراد بودند.
-۵ايرانوفيل ها
م~~ليون اي~~ران ب~~ودن~~د ای~~ران~~یان ب~~ر اي~~ن ب~~اور ب~~ودن~~د ک~~ه راه ف~~الح و ص~~الح ك~~شور،
استقالل از تمامى بلوك هاى جهانى است.
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اي~~ن ت~~قسيم ب~~ندى ه~~رچ~~ند ت~~قسيم ب~~ندى دق~~يق و ُم~~تقنى نيس~~ت ،ام~~ا ب~~راى درك
مواضع رجال سياسى ايران بى فايده نيست.
انتخاب قوام به نخست وزيرى
نخس ~~ت وزي ~~رى ق ~~وام زم ~~ان ~~ى م ~~طرح ش ~~د ك ~~ه ت ~~الش دول ~~ت ح ~~كيمى ب ~~راى رف ~~نت ب ~~ه
م ~~سكو و اس ~~تمداد از ان ~~گليس و ام ~~ري ~~كا و ش ~~كاي ~~ت اي ~~ران در س ~~ازم ~~ان م ~~لل از
ش~~وروى ب~~ه خ~~اط~~ر تخ~~ليه ن~~كردن اي~~ران و دخ~~ال~~ت در ام~~ور داخ~~لى اي~~ران ب~~ه ج~~اي~~ى
نرسيده بود.
بيس ~~ت و ن ~~هم ب ~~همن س ~~ال  ،۱۳۲۴دول ~~ت اي ~~ران در س ~~ازم ~~ان م ~~لل از ش ~~وروى
ش~كاي~ت ك~رد .ش~وروى ش~كاي~ت اي~ران را رد ك~رد و اع~الم داش~ت م~سئلۀ آذرب~اي~جان
ي ~~ك م ~~شكل داخ ~~لى اي ~~ران اس ~~ت و رب ~~طى ب ~~ه ش ~~وروى ن ~~دارد و اي ~~ران ب ~~ه س ~~ازم ~~ان
ه ~~اى خ ~~راب ~~كار اج ~~ازه داده اس ~~ت ت ~~ا در خ ~~اك اي ~~ران ع ~~ليه ج ~~مهورى آذرب ~~اي ~~جان و
شهر باكو توطئه كنند.
و ك ~~مى ب ~~عد در اول ب ~~همن  ۱۳۲۴س ~~فير و م ~~عاون او ،م ~~اك ~~سيموف و ي ~~عقوب
اوف را ب~ه ع~نوان ب~رخ~ورد خ~صمان~ۀ دول~ت ح~كيمى از اي~ران ف~راخ~وان~د .ح~كيمى ب~ا
م~شكالت ف~راوان روب~ه رو ب~ود و ش~ان~س م~ذاك~ره ب~ا دول~ت ش~وروى را از دس~ت داده
بود و مجبور به استعفا شد.
ن~ام~زد نخس~ت وزي~رى ع~لى رغ~م م~خال~فت ه~اى ض~منى ش~اه اح~مد ق~وام ب~ود ك~ه
در ش~~شم ب~~همن ب~~ه نخس~~ت وزي~~رى رس~~يد .وی ط~~ى پ~~يام~~ى ب~~ه رؤس~~اى دول م~~تفق
اع~~الم ك~~رد س~~ياس~~ت او ب~~راس~~اس م~~وازن~~ه ،م~~ودت و اح~~ترام م~~تقاب~~ل اس~~ت و اظ~~هار
تمايل كرد به شوروى سفر كند.
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استالني طى پيام دوستانه اى با رفنت قوام به شوروى موافقت كرد.
احمد قوام كه بود
گ~ذش~تۀ ق~وام ب~ه م~ا ك~مك م~ى ك~ند ت~ا ب~فهميم چ~را ق~وام روى ك~ار آم~د و ن~قش او در
جريان فرقۀ دمكرات ،چگونه نقشى بود.
ق ~~وام ن ~~وۀ م ~~يرزامح ~~مد ق ~~وام ال ~~دول ~~ه ،م ~~ؤس ~~س ل ~~ژ ف ~~رام ~~اس ~~ون ~~رى در خ ~~راس ~~ان و
فرزند ميرزا ابراهيم معتمدالسلطنه پيشكار موروثى آذربايجان بود.
ب~~رادر او م~~يرزا ح~~سن وث~~وق ال~~دول~~ه ب~~ود .آن~~گلوف~~يلى س~~رس~~خت ك~~ه ق~~رارداد س~~ال
 ۱۹۱۹ايران و انگليس به دست او بسته شده بود.
ق ~~وام در زم ~~ان ن ~~اص ~~رال ~~دي ~~ن ش ~~اه ب ~~ه درب ~~ار او راه ي ~~اف ~~ت و ل ~~قب دب ~~ير ح ~~ضور
گ~رف~ت .ق~وام پ~س از ت~رور ن~اص~رال~دي~ن ش~اه ت~وس~ط م~يرزا رض~اى ك~رم~ان~ىِ م~عروف،
منشى امني الدوله شد كه به پيشكارى آذربايجان منصوب شده بود.
در ت~~بري~~ز م~~ورد ع~~ناي~~ت مح~~مدع~~لى م~~يرزا وليعه~~د ق~~رار گ~~رف~~ت .او ب~~عد از م~~دت~~ى
دب ~~ير ح ~~ضورى ع ~~ني ال ~~دول ~~ه ص ~~در اع ~~ظم م ~~ظفرال ~~دي ~~ن ش ~~اه ش ~~د .ع ~~ینال ~~دول ~~ه ك ~~ه از
دشمنان بزرگ مشروطه بود.
در ه~~مني دوران اس~~ت ك~~ه ق~~وام ب~~ه ف~~رام~~اس~~ون ه~~ا م~~ی پ~~يون~~دد .ب~~عد از پ~~يروزى
مش~~روط~~ه ،ق~~وام مش~~روط~~ه خ~~واه م~~ی ش~~ود و چ~~ند ب~~ار ب~~ه نخس~~ت وزي~~ری مش~~روط~~ه
دست مییابد.
ق~وام در زم~ان ح~كوم~ت اح~مدش~اه وال~ى خ~راس~ان ب~ود .ش~اه دس~تور اح~ضار او
را ص ~~ادر ك ~~رد ام ~~ا وث ~~وق ال ~~دول ~~ه ،ب ~~رادر ق ~~وام ،ك ~~ه ص ~~دراع ~~ظم ب ~~ود م ~~قاوم ~~ت ك ~~رد و
ق ~~وام ت ~~وانس ~~ت ت ~~وس ~~ط ع ~~ده اى از اع ~~ضاى ح ~~زب دم ~~كرات ك ~~ه آن ه ~~ا را ب ~~ه ط ~~رف
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خ~ود ك~شيده ب~ود م~ردم را ب~سيج ك~ند ت~ا ش~اه از ع~زل او ص~رف~نظر ك~ند .او در اي~ن
كار موفق بود.
در ج ~~ري ~~ان ك ~~ودت ~~ای س ~~يدض ~~يا در س ~~ال  ،۱۲۹۹ق ~~وام ب ~~ه دس ~~تور س ~~يدض ~~يا،
ت~وس~ط ك~لنل پ~سيان دس~تگير و روان~ۀ ته~ران ش~د .در ته~ران ب~عد از ع~زل س~يدض~يا
حكم رئيس الوزرايى را در زندان به او دادند.
اي~~ن ع~~زل و ن~~صب ،س~~بب ب~~يمناك~~ى ك~~لنل پ~~سيان و ق~~يام او ش~~د ك~~ه ب~~االخ~~ره ب~~ا
مرگ كلنل در نهم ميزان سال  ۱۳۰۰پايان يافت.
ق~~وام در ه~~مني س~~ال ام~~تياز ن~~فت ش~~مال ك~~شور را ب~~ه ك~~مپان~~ى اس~~تان~~دارد اوي~~ل
ام~ری~کای~ی داد .اي~ن ق~رارداد ش~ام~ل ن~فت ن~واح~ی آذرب~اي~جان ،اس~ترآب~اد ،م~ازن~دران،
گ~ ~~يالن و خ~ ~~راس~ ~~ان ش~ ~~ده و م~ ~~دت آن پ~ ~~نجاه س~ ~~ال ب~ ~~ود .ح~ ~~ق اي~ ~~ران ده درص~ ~~د از
تمامى عايدات بود.
اي~~ن ق~~رارداد در پ~~نج م~~اده ت~~نظيم ش~~ده ب~~ود ك~~ه ب~~ند پ~~نج آن م~~منوع~~يت واگ~~ذارى
اي~ن ق~رارداد ب~ه ش~رك~ت دي~گرى ب~ود .ام~ا اس~تان~دارد اوي~ل ب~خشى از اي~ن ق~رارداد را
ب~~ه ش~~رك~~تى ان~~گليسى ف~~روخ~~ت و اي~~ن خ~~ود ب~~اع~~ث ف~~سخ ق~~رارداد ش~~د ك~~ه ب~~ا م~~خال~~فت
شديد مطبوعات و مجلسيان نیز روبه رو بود .مدتى بعد كابينۀ قوام سقوط كرد.
ب~عد از س~قوط ق~وام ،م~شيرال~دول~ه نخس~ت وزي~ر ش~د .وی ب~عد از م~دت~ى مس~تعفى
شد و در سال  ،۱۳۰۱كابينه به قوام واگذار شد.
ب ~~عد از ل ~~غو اي ~~ن ق ~~رارداد ،ق ~~وام ت ~~صميم گ ~~رف ~~ت ت ~~ا ن ~~فت ش ~~مال را ب ~~ه ك ~~مپان ~~ى
س~ينكلر ب~ده~د .س~ینکلر ي~ك ك~مپان~ى ام~ري~كاي~ى ب~ود .و ای~ن ک~مپان~ي تعه~د ك~رده ب~ود
که هزار سهم اين شركت را به عنوان کمسیون به قوام بدهد.
ملك الشعراى بهار در تاريخ احزاب سياسى خود چنني مى نويسد:
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»ق~~وام ه~~م ب~~راى آن~~كه ق~~رارداد ك~~مپان~~ى م~~رب~~وط ت~~صوی~~ب ش~~د رس~~ما ً در مج~~لس
اظ~هار ك~رد ك~ه ك~مپان~ى م~ذک~ور ي~ك ه~زار س~هم ب~ه م~ن داده و م~ن ه~م آن~را ب~ه مج~لس
تقديم مى كنم«.
)اي ~~ن را ب ~~ه راس ~~تى م ~~ى گ ~~وي ~~ند وط ~~ن دوس ~~تى ال ~~بته از ن ~~وع ام ~~ري ~~كاي ~~ى اش ك ~~ه
براى رسيدن امريكا به نفت شمال ،حاضر است از سهم خود بگذرد(
آوردن مس~~تشاران ام~~ري~~كاي~~ى در س~~ال  ۱۳۰۱ن~~يز از ج~~مله ك~~اره~~اى ق~~وام ب~~ود.
قوام رياست كل ماليۀ ايران را به دست دكتر ميلسپو سپرد.
كابينۀ ميلسپو
-۱خزانه دار و مباشر صندوق عمومى ،مستر چارلى آى ماسكى؛
-۲م~باش~ر ض~راب~خان~ه و ك~ليۀ م~ساي~ل م~رب~وط ب~ه م~بادالت و رواج پ~ول و م~واظ~بت
نقره ـ دكتر البوكارت؛
 -۳ناظر محاسبات و مميزى ـ مستر فرانك اج كور؛
-۴مأمور ماليات مستقيم ـ مستر پرلى؛
 -۵مدير خالصجات و ارزاق و ماليات مستقيم تهران ـ مستر گوماك؛
 -۶مدير ماليات غيرمستقيم ـ مستر ميچل؛
-۷مأمور تهيۀ احصائيۀ ماليه ـ مستر جى ـ اروماس؛
-۸معاون مخصوص رئيس كل ماليه ـ مستر توماس پيرسن؛
 -۹رئيس كابينه رئيس كل ماليه ـ مستر فالناكان.
كابينۀ قوام ديرى نپاييد و سقوط كرد.
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در اي ~~ن دوران ك ~~ه دوران ق ~~درت گ ~~يرى س ~~ردار س ~~په )رض ~~اخ ~~ان( ب ~~ود ،ق ~~وام در
ص~دد ك~ودت~اي~ى ع~ليه رض~اخ~ان ب~رآم~د .ك~ودت~ا ل~و رف~ت و ب~اع~ث ت~بعيد ش~دن ق~وام ب~ه
خارج از كشور شد.
ق~~وام ت~~ا شه~~ري~~ور س~~ال  ،۱۳۲۰در ت~~بعيد م~~ان~~د .س~~ال~~ی ک~~ه رض~~اش~~اه ب~~ه ت~~بعيد
رف~ت .ب~ا س~قوط رض~اش~اه او ف~رص~ت ي~اف~ت ب~ه ص~حنۀ س~ياس~ى اي~ران ب~ازگ~ردد و در
س ~~ال  ،۱۳۲۱نخس ~~ت وزي ~~ر ش ~~ود .ق ~~وام ب ~~الف ~~اص ~~له مس ~~تشاران ام ~~ري ~~كاي ~~ى از آن
ج ~~مله دك ~~تر ميلس ~~پو را ب ~~ه اي ~~ران دع ~~وت ك ~~رد و ام ~~ور ح ~~يات ~~ى ك ~~شور را ب ~~ه آن ه ~~ا
سپرد.
ام~~ا ك~~ينۀ او نس~~بت ب~~ه رض~~اش~~اه ،از چ~~شم پس~~ر او دور ن~~مان~~د .و ب~~لواى بيس~~ت
و ي~~كم آذر ب~~ه آت~~ش زدن خ~~ان~~ۀ ق~~وام منج~~ر ش~~د .ه~~رچ~~ند ب~~هان~~ۀ ای~~ن ب~~لوا ف~~قدان ن~~ان
بود اما در پشت آن ،دسیسۀ دربار و شاه نهفته بود.
پ~ ~~س ،ق~ ~~وام ت~ ~~ا ب~ ~~همن س~ ~~ال  ،۱۳۲۴از ص~ ~~حنه خ~ ~~ارج ش~ ~~د .ق~ ~~بل از آن ك~ ~~ه ب~ ~~ه
ان~~تخاب ق~~وام ب~~ه نخس~~ت وزي~~رى ب~~رس~~يم دو اظ~~هار ن~~ظر راج~~ع ب~~ه ق~~وام ب~~ه م~~ا ك~~مك
مى كند تا چشمانداز وسيع ترى نسبت به او داشته باشيم.
نخس ~~تني اظ ~~هارن ~~ظر از ف ~~رخ ~~ى ي ~~زدى ش ~~اع ~~ر و روزن ~~ام ~~ه ن ~~گار ش ~~هيد در س ~~ال
 ۱۳۰۱اس~ت .وق~تی ق~وام ب~ه نخس~ت وزي~رى رس~يد ف~رخ~ی ی~زدی ن~وش~ت...» :اگ~ر ب~ه
ادوار س~~ياه و ن~~نگني خ~~ان~~وادۀ ق~~وام الس~~لطنه م~~راج~~عه ك~~رده و ب~~خواه~~يد در ق~~ام~~وس
ك~لمات ،ب~راى اي~ن ف~ام~يل ط~ماع و ب~ى ح~قيقت اس~مى اس~تخراج ن~ماي~يد ،ب~دون ه~يچ
ان ~~دي ~~شه و ت ~~أم ~~ل ب ~~ايس ~~تى در ص ~~در دي ~~باچ ~~ه اع ~~مال اي ~~شان و در س ~~رل ~~وح ~~ه ت ~~اري ~~خ
وزارت و حكومت آن ها ،خانواده خيانت را به خط برجسته بنگاريد«...1
 .1روزنامه طوفان سال ۱۳۰۱
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ِ
ازآن پيشه ورى است.
دومني اظهارنظر،

1

» ...ي~كى از ب~ازي~گران اي~ن ص~حنۀ ع~جيب ،از ق~رارى ك~ه ش~نيده اي~م آق~اى ق~وام
الس~~لطنه اس~~ت .اي~~ن پ~~يرم~~رد ج~~اه ط~~لب ك~~ه در خ~~فه ك~~ردن آزادى ت~~اري~~خ ط~~والن~~ى و
ش~ ~ ~~گفتى دارد و ب~ ~ ~~ه ط~ ~ ~~ور ت~ ~ ~~حقيق در دس~ ~ ~~ته ب~ ~ ~~ندى ،در خ~ ~ ~~راب ك~ ~ ~~ردن ع~ ~ ~~ناص~ ~ ~~ر
آزادي ~~خواه و اغ ~~فال م ~~ردم ~~ان پ ~~اك س ~~اده ل ~~وح ،اع ~~جوب ~~ه غ ~~ري ~~بى اس ~~ت ه ~~رگ ~~ز از رو
ن~مى رود ،ي~أس و ن~اام~يدى ب~ه خ~ود راه ن~مى ده~د .از ه~ر اس~م و ه~ر ع~نوان ،از ه~ر
پ ~~يش آم ~~دى ب ~~ه ه ~~ر ق ~~يمتى ك ~~ه ب ~~اش ~~د م ~~ى خ ~~واه ~~د اس ~~تفاده ك ~~ند ب ~~ا وج ~~ود اي ~~ن ك ~~ه
م ~~کرر در ع ~~دم ل ~~ياق ~~ت خ ~~ود ام ~~تحان داده و ب ~~اره ~~ا ج ~~نبه ارت ~~جاع ~~ى خ ~~ود را ظ ~~اه ~~ر
س~~اخ~~ته و از ب~~ازى ه~~اى غ~~لط م~~غرض~~ان~~ه و س~~ماج~~ت آم~~يز خ~~ود ن~~تيجه م~~عكوس ب~~ه
دس~ت آورده اس~ت ه~رگ~ز ح~اض~ر نيس~ت راح~ت ب~نشيند و ب~گذارد م~ردم از ف~رص~تى
ك~~ه ح~~وادث و پ~~يش آم~~ده~~ا ب~~ه دس~~تشان داده اس~~ت اس~~تفاده ك~~رده پ~~اي~~ه و اس~~اس
يك حكومت ملى و يك رژيم صحيحى را تهيه نمايند .آقا ولكن معامله نيست«.
چرا قوام نخست وزير شد
ام~ ~~ا س~ ~~ؤال~ ~~ى ك~ ~~ه م~ ~~طرح اس~ ~~ت اي~ ~~ن اس~ ~~ت ك~ ~~ه چ~ ~~را »رأس خ~ ~~ان~ ~~وادۀ خ~ ~~يان~ ~~ت« و
پ ~~يرم ~~ردى ج ~~اه ط ~~لب ك ~~ه ي ~~د ط ~~والي ~~ى در خ ~~فه ك ~~ردن آزادى دارد و از س ~~وي ~~ى دي ~~گر
شاه نيز با او ميانۀ خوبى ندارد به نخست وزيرى مىرسد.
ق ~~وام از ه ~~مان اب ~~تدا اس ~~ترات ~~ژى خ ~~ود را ب ~~ر اي ~~ن ت ~~ئورى مح ~~مود مح ~~مود ،رج ~~ل
س~ ~~ياس~ ~~ى ه~ ~~مني دوران ،ق~ ~~رار داد ،وس~ ~~ای~ ~~ل ای~ ~~ن ت~ ~~ئوری چ~ ~~نین ب~ ~~ود» :پش~ ~~ت ب~ ~~ه
ان ~~گليس ،رو ب ~~ه ام ~~ري ~~كا و ل ~~بخند ب ~~ه ش ~~وروى« وی پ ~~س از نخس ~~تني دورۀ نخس ~~ت
 .1روزنامه آژير بيست و هشتم تير سال ۱۳۲۴
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وزي ~~ري اش در س ~~ال  ،۱۳۲۱س ~~عى ك ~~رد ح ~~زب ت ~~وده و ش ~~وروى را در پش ~~ت س ~~ر
خ~ود داش~ته ب~اش~د .ع~باس اس~كندرى از م~ؤسس~ني ح~زب ت~وده واس~طه ش~د ت~ا ح~زب
در ك~~اب~~ينۀ ق~~وام ش~~رك~~ت ك~~ند ام~~ا ح~~زب ن~~پذي~~رف~~ت .پ~~س ،نخس~~تني ام~~تیازى ك~~ه ق~~وام
داش~~ت ح~~ماي~~ت ض~~منى ح~~زب ت~~وده از او ب~~ود .از س~~وي~~ى دي~~گر ق~~وام ت~~وس~~ط م~~ظفر
ف~~يروز ت~~وانس~~ته ب~~ود رگ خ~~واب روس ه~~ا را ه~~م ب~~ه دس~~ت ب~~ياورد .روس ه~~ا م~~تقاع~~د
ش~ ~~ده ب~ ~~ودن~ ~~د ك~ ~~ه ق~ ~~وام س~ ~~ياس~ ~~تمدارى اس~ ~~ت ض~ ~~دان~ ~~گليس ،رق~ ~~يب ش~ ~~اه و دوس~ ~~ت
ش~وروى .در نخس~تني ت~لگراف~ش ب~ه ره~بران س~ه ك~شور م~قتدر دن~يا ،ق~وام ب~ر م~ودت،
دوس~~تى و راب~~طه ت~~أك~~يد ك~~رد .پ~~يام گ~~رم و دوس~~تان~~ۀ اس~~تال~~ني و پ~~ذي~~رش س~~فر او ب~~ه
مسكو مؤيد به دست آوردن رگ خواب روس ها است.
در ن~ام~ه اى ه~م ك~ه اس~تال~ني ب~ه پ~يشه ورى م~ى ن~ويس~د ب~ر ه~مني ن~گاه ت~أك~يد م~ى
ك~~ند ...» :ب~~اي~~د ب~~ه ق~~وام ك~~مك ن~~ماي~~يد و آن~~گلوف~~يل ه~~ا را م~~نزوى ك~~نيم و ب~~راى بس~~ط
دمكراسى در ايران پايگاهى به وجود بياوريم«.
پس موضع مثبت شوروى نسبت به قوام دومني امتیاز مثبت وی بود.
ام~~تیاز س~~وم ق~~وام ،ت~~بعيد وی ت~~وس~~ط رض~~اش~~اه ب~~ود ك~~ه او در پ~~یشینۀ م~~بارزات~~ى
خ~ود داش~ت .ه~مچنین م~واض~ع ض~دپه~لوى ب~ود ك~ه م~ى گ~رف~ت .ت~ا آن~جا ک~ه ش~اه ن~یز
گاه بيمناك بود كه مبادا قوام او را كنار بزند.
موضع طبقاتى
ام~ا در ای~ن م~یان ي~ك ام~تیاز ب~ود ك~ه ن~يروه~اى چ~پ و دم~كرات و م~لى آن را ن~مى
دي ~~دن ~~د ،ام ~~ا راس ~~ت ارت ~~جاع ~~ى ب ~~ه خ ~~وب ~~ی آن را م ~~ى دي ~~د .ق ~~وام و ش ~~اه ع ~~لى رغ ~~م
ت~~مام~~ى اخ~~تالف~~ات~~شان چ~~ه در ت~~بعيد ق~~وام و چ~~ه در ب~~يمناك~~ى ش~~اه ب~~ه خ~~اط~~ر ق~~بضه
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ك ~~ردن ق ~~درت ت ~~وس ~~ط ق ~~وام ،ب ~~ه ي ~~ك ط ~~بقه ت ~~علق داش ~~تند .آن ه ~~ا پ ~~دران و پس ~~ران ~~ى
ب~ ~~ودن~ ~~د ك~ ~~ه اگ~ ~~ر گ~ ~~وش~ ~~ت ه~ ~~م را م~ ~~ى خ~ ~~وردن~ ~~د ،اس~ ~~تخوان ی~ ~~کدي~ ~~گر را ب~ ~~اق~ ~~ى م~ ~~ى
گ~ذاش~تند .ق~وام م~ناس~ب ت~ري~ن ف~ردى ب~ود ك~ه م~ى ت~وانس~ت ارت~جاع ح~اك~م را از اي~ن
بن بست نجات دهد.
ب~ی گ~مان اگ~ر آذرب~اي~جان از دس~ت ارت~جاع ب~ه ه~ر ش~كلى ره~ا م~ى ش~د ،م~قدم~ه
اى ب ~~ود ب ~~راى ره ~~اي ~~ى ب ~~قيۀ اي ~~ران .پ ~~س ارت ~~جاع ب ~~اي ~~د ن ~~جات م ~~ى ي ~~اف ~~ت و ن ~~اج ~~ى
ارتجاع در اين مقطع ،کسی جز قوام نبود.
قوام در مسكو
ق ~~وام و ه ~~يئت ه ~~مراه در بيس ~~ت و ن ~~هم ب ~~همن س ~~ال  ،۱۳۲۴ب ~~ا ي ~~ك ه ~~واپ ~~يماى
روس ~~ى ك ~~ه از م ~~سكو ف ~~رس ~~تاده ش ~~ده ب ~~ود ب ~~ه ش ~~وروى رف ~~ت .در م ~~دت ه ~~فده روز
اق~~ام~~تش ،دو ب~~ار ب~~ا اس~~تال~~ني و چ~~هار ب~~ار ب~~ا م~~ول~~وت~~وف وزي~~ر ام~~ور خ~~ارج~~ۀ ش~~وروى
مالقات كرد.
اي ~~ن م ~~الق ~~ات در س ~~ه ت ~~لگراف مح ~~رم ~~ان ~~ۀ ق ~~وام ب ~~ه اي ~~ران ،دو ت ~~ذك ~~اري ~~ۀ اي ~~ران و
پ~اس~خ ش~وروى؛ ي~ك اع~الم~يۀ مش~ترك و ي~ك گ~زارش ب~ه مج~لس ت~وس~ط ق~وام خ~الص~ه
مى شود.
نكات مهم اين مالقات
 -۱پ~ ~~ذي~ ~~راي~ ~~ى ب~ ~~اش~ ~~كوه از ق~ ~~وام ،چ~ ~~ه در اس~ ~~تقبال و س~ ~~ان و رژه و چ~ ~~ه در دادن
اقامتگاه مخصوص چرچيل نخست وزير انگليس به قوام و هيئت همراه.
-۲محور اصلى شش مالقات ،گرفنت امتياز نفت شمال بود.
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-۳ش~~وروى پ~~ذي~~رف~~ت ك~~ه در ازاى ام~~تياز ن~~فت ش~~مال ،ف~~رق~~ه را ب~~ه ق~~بول ش~~راي~~ط
دل~~خواه ق~~وام م~~تقاع~~د ك~~ند .ای~~ن ش~~رای~~ط ع~~بارت ب~~ودن~~د از :ت~~بدي~~ل ح~~كوم~~ت م~~لى ،ب~~ه
اس ~~تان ~~دار ت ~~عينيش ~~ده از س ~~وى ش ~~اه؛ ت ~~بدی ~~ل مج ~~لس م ~~لى ،ب ~~ه انج ~~من اي ~~ال ~~تى ،و
تغییر اصالحات درخواستى ،بهاصالحات مورد قبول مجلس.
 -۴ق~وام س~عى ك~رد اس~تال~ني را م~تقاع~د ك~ند ك~ه ش~رط گ~رف~نت ن~فت ش~مال ،اي~جاد
زم~ينۀ م~ساع~د در مج~لس و در ب~ني م~ردم اس~ت و اي~ن ش~دن~ى نيس~ت م~گر ب~ا خ~روج
ارتش شوروى از ايران ،و عدم حمايت از فرقه.
 -۵ق~~وام ف~~هميد ک~~ه ش~~وروى ح~~اض~~ر ب~~ه م~~عام~~له ن~~فت در ب~~راب~~ر ف~~رق~~ه اس~~ت .پ~~س
سعى كرد از اين مسئله به خوبى استفاده كند.
-۶ق~وام ب~ه اس~تال~ني ف~همان~د ك~ه او م~اي~ل ب~ه دادن ام~تياز ن~فت ب~ه ش~وروى اس~ت.
ام~~ا اي~~ن ك~~ار م~~نع ق~~ان~~ون~~ى دارد .پ~~س ب~~اي~~د ش~~راي~~طى آم~~اده ك~~رد ت~~ا مج~~لس ب~~ا اي~~ن
تقاضا موافقت كند.
 -۷روس ه~~ا ب~~ه ع~~نوان ح~~سن ن~~يت ،س~~فير خ~~ود را ع~~وض ك~~ردن~~د و س~~ادچ~~يكف
مأمور شد تا توافقات ضمنى را به توافقى كتبى در ايران تبديل كند.
-۸گ ~~فته م ~~یش ~~ود ک ~~ه در ح ~~ني م ~~ذاك ~~رات ،پ ~~يشه ورى ت ~~لگراف ~~ى ب ~~ه اس ~~تال ~~ني م ~~ى
زن~~د و ب~~ه او هش~~دار م~~ى ده~~د م~~واظ~~ب ب~~اش~~د اي~~ن روب~~اه پ~~ير س~~ر او ق~~اپ~~اق )ك~~اله(
نگذارد.
پ~~يشه ورى ب~~ه اس~~تال~~ني ب~~ا آوردن ض~~رب امل~~ثلى ت~~رك~~ى م~~ى گ~~وي~~د :آن~~چه ب~~ه ف~~كر
ن~اخ~ن پ~اى ش~ما م~ى رس~د ب~ه م~غز م~ا ه~م ن~مى رس~د ،ب~ا اي~ن ه~مه م~واظ~ب اي~ن روب~اه
پير باشيد تا سر شماكاله )قاپاق( نگذارد.
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-۹م~ذاك~رات م~سكو ت~ير خ~الص~ى ب~ود ب~ر ش~قيقۀ ف~رق~ه و ن~هضت دم~كرات~يك م~ردم
آذرب~اي~جان .ه~رچ~ند پ~يشه ورى در م~قال~ه اى م~ى ن~ويس~د ك~ه س~رن~وش~ت آذرب~اي~جان
ن~~ه در خ~~ارج ب~~لكه در داخ~~ل ت~~عيني م~~ى ش~~ود ،ام~~ا ق~~وام م~~ى دانس~~ت ك~~ه اي~~ن ح~~رف
پ~يشه ورى ،ح~رف~ى اس~ت ب~ه غ~اي~ت خ~طا .چ~را ک~ه ب~ه ب~اور ق~وام س~رن~وش~ت ف~رق~ه ،ن~ه
در ميدان جنگ و نه در سازمان ملل ،بلكه در مسكو رقم میخورد.
-۱۰ش~ ~~وروى در اي~ ~~ن م~ ~~ذاك~ ~~رات ،ب~ ~~ا اس~ ~~تفاده از م~ ~~اده ش~ ~~شم ق~ ~~رارداد س~ ~~ال
 ۱۹۲۱اي~ران و ش~وروى ،اع~الم ك~رد ك~ه ن~مى ت~وان~د خ~اك اي~ران را ب~ه ت~مام~ى تخ~ليه
كند.
ماده شش قرارداد سال  ۱۹۲۱چه بود؟
»دول ~~تنيِ م ~~عظمنيِ م ~~تقاع ~~دي ~~ن ق ~~بول م ~~ى ن ~~ماي ~~ند ك ~~ه اگ ~~ر دول ~~ت ث ~~ال ~~ثى ب ~~خواه ~~د ب ~~ه
واس~طۀ م~داخ~الت ن~ظام~ى پ~لتيك غ~اص~بان~ه را در اي~ران مج~رى و ي~ا خ~اك اي~ران را
م~رك~ز ع~مليات ن~ظام~ى ش~وروى ق~رار ب~ده~د و ب~ه اي~ن ط~ري~ق م~خاط~رات~ى م~توج~ه ح~دود
روس~~يه و دول متح~~ده آن ب~~شود در ص~~ورت~~ى ك~~ه دول~~ت روس~~يه ق~~بل از وق~~ت ب~~ه دول~~ت
اي~~ران اخ~~طار ن~~ماي~~د و دول~~ت اي~~ران در رف~~ع م~~خاط~~ره م~~زب~~ور م~~قتدر ن~~باش~~د آن وق~~ت
دول~ت روس~يه ح~ق خ~واه~د داش~ت ك~ه ق~شون خ~ود را ب~ه خ~اك اي~ران وارد ن~موده ب~راى
دف ~ ~~اع از خ ~ ~~ود اق ~ ~~دام ~ ~~ات ن ~ ~~ظام ~ ~~ى ب ~ ~~ه ع ~ ~~مل ب ~ ~~ياورد .دول ~ ~~ت ج ~ ~~مهورى ف ~ ~~درات ~ ~~يو
س~~وس~~ياليس~~ت ش~~وروى متعه~~د م~~ى ش~~ود ه~~مني ك~~ه م~~خاط~~ره م~~زب~~ور ب~~رط~~رف ش~~ده،
فورا قشون خود را از حدود ايران خارج نمايد.
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بهانه اى بى اساس
واق~عيت آن ب~ود ك~ه ع~لى رغ~م ح~ضور دول~ت ه~اى آن~گلوف~يل در رأس م~ملكت و ح~تى
مح~~مدرض~~ا په~~لوى ك~~ه ن~~زدي~~كى ه~~اى غ~~يرق~~اب~~ل ان~~كارى ب~~ا ان~~گليس داش~~ت ،م~~ناف~~ع
ش~وروى از خ~اك اي~ران م~ورد ته~دي~د ن~بود .ن~ه اي~ران در م~وق~عيتی ب~ود ك~ه ب~خواه~د ب~ه
اق~~دام~~ات ض~~دش~~وروى از خ~~اك خ~~ود دام~~ن ب~~زن~~د و ن~~ه ام~~ري~~كا و ان~~گليس در پ~~ى آن
ب ~~ودن ~~د ك ~~ه پ ~~اي ~~گاه ~~ى در اي ~~ران ع ~~ليه ش ~~وروى اي ~~جاد ك ~~نند .ش ~~وروى ،ان ~~گليس و
ام~ري~كا ه~نوز م~تفقني ب~ه ح~ساب م~ى آم~دن~د و ب~راى ت~قسيم ج~هان ت~رج~يح م~ى دادن~د
مشكالت شان در پشت ميز مذاكره حل شود.
ام ~~ا ي ~~ك ن ~~كته را ن ~~باي ~~د ف ~~رام ~~وش ك ~~رد ش ~~وروى ج ~~دا از گ ~~روك ~~شىای ك ~~ه در اي ~~ن
زم ~~ينه ب ~~راى ن ~~فت ش ~~مال م ~~ى ك ~~رد ،ت ~~ا ح ~~دودى م ~~حق ب ~~ود .ال ~~بته اي ~~ن ح ~~ق از زاوي ~~ۀ
م~ناف~ع م~لى م~ا ن~بود ،به~تر اس~ت م~سئله را از زاوي~ه ش~وروى و م~ناف~ع م~لى روس ه~ا
نگاه كنيم.
اي~ران ب~ه ه~ر ش~كل و ب~ه ه~ر ب~هان~ه اى اش~غال ش~ده ب~ود؛ ي~عنى ي~كى از م~ناط~قى
ب~ود ك~ه در اي~ن ج~نگ ب~اي~د ب~ني س~ه ك~شور درگ~ير ج~نگ ت~قسيم م~ى ش~د و ي~ا الاق~ل
م~ناف~عى از آن ب~ای~د ن~صيب ط~رف~ني م~ى ش~د .ان~گليس ك~ه ن~يازى ب~ه ح~ضور ن~ظام~ى
در اي ~~ران ن ~~داش ~~ت .پ ~~اي ~~گاه س ~~نتى دوس ~~تدارش در درب ~~ار و مج ~~لس و م ~~طبوع ~~ات و
اح~~زاب ح~~ى و ح~~اض~~ر ب~~ودن~~د .ام~~ري~~كا ن~~يز ب~~هه~~مني ص~~ورت ،آدم~~ى م~~ثل ق~~وام را در
پس~~ت نخس~~ت وزي~~رى داش~~ت و در مج~~لس و م~~طبوع~~ات و اح~~زاب ه~~م ب~~دون پ~~اي~~گاه
ن ~~بود .م ~~ى م ~~ان ~~د ش ~~وروى ك ~~ه ب ~~ه ع ~~لت وي ~~ژگ ~~ى ن ~~ظام ك ~~مونيس ~~تى اش در ح ~~كوم ~~ت
ج ~~اپ ~~اي ~~ى ن ~~داش ~~ت .اح ~~زاب ط ~~رف ~~دار او ن ~~يز م ~~ثل ح ~~زب ت ~~وده و ف ~~رق ~~ۀ دم ~~كرات ،در
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م ~~وق ~~عيتى ن ~~بودن ~~د ت ~~ا ب ~~توان ~~ند م ~~ناف ~~ع ش ~~وروى را در ح ~~اك ~~ميت ت ~~ضمني ك ~~نند .پ ~~س
ب~~هان~~ه ج~~وي~~ى ه~~اي~~ش ب~~ى اس~~اس ب~~ود .م~~ادۀ ش~~ش ق~~رارداد س~~ال  ۱۹۲۱مح~~لى از
اع~راب ن~داش~ت .ن~ه آنگ~ون~ه ک~ه اس~تال~ین ب~ه ه~مکار ان~گلیسیاش م~یگ~فت ت~وط~ئه اى
ع ~~ليه ن ~~فت ب ~~اك ~~و در ح ~~ال ش ~~كل گ ~~يرى ب ~~ود ،ن ~~ه ب ~~ه اي ~~ران اخ ~~طارى ش ~~ده ب ~~ود و ن ~~ه
اي~~ران ن~~ات~~وان ب~~ود ك~~ه ك~~ان~~ون ه~~اى اح~~تمال~~ى را خ~~نثى ك~~ند.ام~~ا دل~~واپ~~سى اش ب~~ى
علت نبود.
قوام و امريكا
ق~~وام س~~ياس~~تمدارى ب~~ه ت~~مام~~ى ام~~ري~~كان~~وف~~يل ب~~ود .اي~~ن ط~~رف~~دارى از ام~~ري~~كا را از
زاوي~ه ه~اى م~ختلفى م~ى ت~وان تح~ليل ك~رد .ام~ا ب~دون ش~ك ي~ك زاوي~ۀ آن درك~ى س~ت
ك~ه م~لك ال~شعراى ب~هار در ت~اري~خ م~ختصر اح~زاب س~ياس~ى اش در دف~اع از دادن
ن~فت ش~مال ب~ه ام~ري~كاي~ى ه~ا ت~وس~ط ق~وام اب~راز م~ى ك~ند» :ه~مني ق~در ب~ه اخ~تصار
ب~اي~د ب~گوي~م ك~ه اي~ن ع~مل )ق~رارداد ن~فت ش~مال ب~ا ام~ري~كا( ه~رچ~ند از پ~يش ن~رف~ت و
ب~ا دس~اي~س ب~زرگ اج~ان~ب و ف~ري~ب خ~وردن ب~لكه ح~ماق~ت ب~عضى از رج~ال ك~شور و
خ~يان~ت ب~رخ~ى دچ~ار ش~د ام~ا ف~همان~يد ك~ه اي~ران دري~اف~ته اس~ت ك~ه ب~اي~د ج~ل و گ~ليم
خ~~ود را ب~~ه ت~~وس~~ط س~~رم~~اي~~ۀ دول~~ت ام~~ري~~كاى ش~~مال~~ى از آب ب~~يرون كش~~د و م~~صلحت
خ~~ود را در آن دي~~ده اس~~ت ك~~ه ب~~ا ه~~مدس~~تى دول~~ت ات~~ازون~~ى خ~~ود را از گ~~رداب ف~~قر
ك~ه پ~ياپ~ى او را در آن ه~ل م~ى ده~ند ن~جات ده~د «1اگ~ر م~ا در م~لى ب~ودن ق~وام ش~ك
داري~م ك~ه ب~ه راس~تى اي~ن گ~ون~ه هس~ت ،در م~لى ب~ودن ب~هار ك~ه ش~كى نيس~ت ام~ا اي~ن
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وی~ژگ~ی ،وی~ژگ~ی ب~خشى از م~ردان س~ياس~ى م~ا در آن روزگ~ار اس~ت ك~ه ن~ه ج~هان~ى
بودن سرمايه را مى فهميدند نه ماهيت امپرياليستى امريكا را.
ام~~ا ع~~الوه ب~~راي~~ن ،ق~~وام ب~~ا ف~~راس~~ت ب~~سيار دري~~اف~~ته ب~~ود ك~~ه آي~~ندۀ س~~ياس~~ى او و
رجل سياسى نظیر او ،هم پيوندى با امريكاست نه انگليس.
ه~مني درك اس~ت ك~ه ق~وام در س~ال  ،۱۳۲۰ك~ه اي~ران ت~وس~ط ان~گليس و ش~وروى
اش ~~غال م ~~ى ش ~~ود ام ~~ري ~~كا را ه ~~م دع ~~وت م ~~ى ك ~~ند .و وق ~~تى م ~~طبوع ~~ات ب ~~ه ام ~~ري ~~كا
اع~تراض م~ى ك~نند ك~ه ح~ضور ان~گليس و ش~وروى م~بنى ب~ر م~عاه~ده اى ب~ني اي~ران
و اي~ن دو ك~شور اس~ت  ،ام~ري~كا اع~الم م~ى دارد ک~ه م~ا ب~ا دع~وت نخس~ت وزي~ر وق~ت
ی~~عنی ق~~وام ب~~ه اي~~ران آم~~ده ای~~م و اي~~ن ق~~صور از ج~~ان~~ب دول~~ت ش~~ماس~~ت ك~~ه ب~~ا م~~ا
قراردادى منعقد نكرده است.

اسناد وزارت امور خارجۀ امريكا
ذك ~~ر چ ~~ند س ~~ند از اس ~~ناد وزارت ام ~~ور خ ~~ارج ~~ه ام ~~ري ~~كا ،ك ~~مك م ~~ى ك ~~ند ك ~~ه م ~~يزان
راب ~~طه و ن ~~وع راب ~~طۀ ق ~~وام ب ~~ا ام ~~ري ~~كا را دري ~~اب ~~يم و ب ~~فهميم ك ~~ه نخس ~~ت وزي ~~ر ي ~~ك
ك~شور مس~تقل ك~ه خ~ودش را ف~ردى م~لى ه~م م~ى دان~د چ~گون~ه اس~رار م~گو را ب~ه ري~ز
و به شرح تمام در اختيار سفارت امريكا قرار مى دهد.
سند شماره ۱
»دي~روز )ن~هم ف~روردي~ن س~ال  (۱۳۲۵ق~وام س~ه ي~ادداش~ت ب~ه م~نشى س~فارت روس~يه
ت~~حوي~~ل ن~~مود )درب~~اره تخ~~ليه اي~~ران ،ن~~فت ،آذرب~~اي~~جان( ...در ي~~ادداش~~ت م~~رب~~وط ب~~ه
آذرب ~~اي ~~جان ت ~~ماي ~~ل م ~~بنى ب ~~ر اي ~~نكه زب ~~ان ت ~~رك ~~ى م ~~ادام ~~ى ك ~~ه زب ~~ان ف ~~ارس ~~ى زب ~~ان
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رس~~مى ب~~اق~~ى و ب~~رق~~رار ب~~مان~~د ،م~~ورد اس~~تعمال ق~~رار گ~~يرد ،اب~~راز ش~~ده اس~~ت و ه~~م
چ~نني اج~ازه داده ب~ود ك~ه ش~وراى اي~ال~تى ك~ليه م~أم~وري~ن مح~لى را ان~تخاب ن~ماي~د .و
ح ~~كمران ك ~~ل از ط ~~رف دول ~~ت در ته ~~ران و مش ~~روط ب ~~ر ت ~~صوي ~~ب و ت ~~أي ~~يد ش ~~وراى
اي~~ال~~تى ان~~تخاب م~~ى گ~~ردد .وظ~~اي~~ف س~~ه گ~~ان~~ه ج~~نگ و داراي~~ى و پ~~ليس )ال~~بته ام~~ور
داخلى( به طور ممكن بايد در دست حكومت مركزى باشد.
 ...او )ق~ ~~وام( گ~ ~~فت :ب~ ~~ه ش~ ~~وروى گ~ ~~فته اس~ ~~ت چ~ ~~نان~ ~~چه پ~ ~~يشنهاد او راج~ ~~ع ب~ ~~ه
آذرب ~~اي ~~جان ب ~~ه اي ~~نصورت ق ~~بول ن ~~شود او ه ~~م م ~~واف ~~قت ن ~~ام ~~ه ن ~~فت را ك ~~ان ل ~~م ي ~~كن
خواهد دانست.
سند شماره ۲
»نخس~ت وزي~ر )ق~وام( گ~فت :س~فير ش~وروى ب~ه ي~ادداش~ت او راج~ع ب~ه آذرب~اي~جان و
ن~فت ش~فاه~ا ً ج~واب داده اس~ت .راج~ع ب~ه ن~كات م~رب~وط ب~ه آذرب~اي~جان دول~ت ش~وروى
ب ~~ا ش ~~راي ~~ط پ ~~يشنهادى ق ~~وام م ~~واف ~~قت ك ~~رده اس ~~ت ،و اظ ~~هار ك ~~رده روس ه ~~ا ن ~~فوذ
م~عنوى خ~ود را ب~ه ك~ار خ~واه~ند ب~رد ك~ه ب~راس~اس آن م~وض~وع را ح~ل ك~نند .ق~وام ب~ه
ش~ما خ~اط~رن~شان س~اخ~ت ك~ه دي~گر در اي~ن م~ورد ن~گران~ى ن~دارد .ول~ى راج~ع ب~ه ن~فت
سادچيكف پيشنهادهاى متقابل داده است.
سند شماره ۳
ه~ ~~نگام~ ~~ى ك~ ~~ه ق~ ~~وام دي~ ~~روز ) (۱۳۲۵/۱/۲اف~ ~~كار خ~ ~~ود را راج~ ~~ع ب~ ~~ه ام~ ~~كان اي~ ~~جاد
ت ~~رت ~~يبات ~~ى ب ~~ا ات ~~حاد ج ~~ماه ~~ير ش ~~وروى )ش ~~رح م ~~ى داد( ب ~~ه ط ~~ور م ~~عترض ~~ه اظ ~~هار

151

داش~~ت ك~~ه اگ~~ر چ~~نني ت~~رت~~يبى ات~~خاذ ش~~ود او در اي~~ن ف~~كر اس~~ت ك~~ه ب~~ه ام~~ري~~كائ~~يان
نيز همان حقوق امتيازى براى استخراج نفت بلوچستان داده شود.
وق~~تى م~~ن در م~~قاب~~ل گ~~فتم ك~~ه ان~~گليس ه~~ا ن~~يز ج~~وي~~اى ام~~تياز ن~~فت م~~ى ب~~اش~~ند،
او اظ ~~هار ت ~~عجب ك ~~رد و گ ~~فت ك ~~ه ان ~~گليسى ه ~~ا ت ~~ا ك ~~نون ك ~~ليه ح ~~قوق ام ~~تياز ك ~~ه
ممكنس ~~ت در اي ~~ران ب ~~هآن ه ~~ا ت ~~علق گ ~~يرد ب ~~ه دس ~~ت آورده ان ~~د و ك ~~ليه ق ~~سمت ه ~~اى
ن~~فت خ~~يز ج~~نوب اي~~ران ك~~ه ه~~نوز در آن ه~~ا ت~~عيني م~~شخصات ارض~~ى نش~~ده اس~~ت
به امريكائيان مى رسد«
ق~اب~ل ت~وج~ه آن ه~اي~ى ك~ه ن~قش ق~وام را در ج~ري~ان آذرب~اي~جان ي~ك ن~قش م~لى م~ى
دانند.
خ~ود ام~ري~كاي~ى ه~ا م~دع~ى گ~رف~نت ن~فت و داش~نت ح~ق نيس~تند ام~ا ق~وام ب~ه ع~نوان
يك امريكايى خوب از حقوق آن ها دفاع مى كند.
از م~~سئلۀ دادن ام~~تياز ن~~فت ش~~مال در س~~ال  ۱۳۰۱و دع~~وت مس~~تشاران م~~ال~~ى
و ن ~~ظام ~~ى ام ~~ري ~~كا در س ~~ال  ۱۳۰۱و  ۱۳۲۴در ب ~~خش زن ~~دگ ~~ى ق ~~وام ص ~~حبت ش ~~ده
اس~~ت و ت~~مام~~ى آن ه~~ا ج~~دا از ت~~مام~~ى ب~~دب~~ينى ه~~اي~~ى ك~~ه م~~ا اي~~ران~~ى ه~~ا داري~~م و
م~~دام دي~~گران را م~~تهم ب~~ه ج~~اس~~وس~~ى و ع~~ام~~ل ب~~ودن م~~ى ك~~نيم م~~ا را ب~~ه اي~~ن ن~~تيجه
مى رساند كه قوام يك سياستمدار امريكانوفيل بود.

خر مرد رندى روس ها
الزم اس~~ت ق~~بل از آن~~كه ب~~ه ش~~ان~~زده~~م ف~~روردي~~ن س~~ال  ۱۳۲۵و ت~~واف~~قنام~~ۀ اي~~ران و
شوروى برسيم روزشمار تحوالت را از بازگشت قوام به ايران پى گيرى كنيم.
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پ~~ان~~زده~~م اس~~فند س~~ال  ۱۳۲۴پ~~اي~~ان م~~ذاك~~رات ق~~وام در م~~سكو و ان~~تشار ب~~يان~~يۀ
مشترك به شرح ذیل:
نخس ~~ت وزي ~~ر اي ~~ران آق ~~اى ق ~~وام الس ~~لطنه در م ~~دت ت ~~وق ~~ف خ ~~ود در م ~~سكو ،از
ت ~~اري ~~خ ن ~~وزده ~~م ف ~~وري ~~ه ت ~~ا ش ~~شم م ~~ارس س ~~ال ج ~~ارى )س ~~ى ام ب ~~همن ت ~~ا پ ~~ان ~~زده ~~م
اس~ ~~فند م~ ~~اه س~ ~~ال  (۱۳۲۴چ~ ~~ندي~ ~~ن ب~ ~~ار ب~ ~~ا ژن~ ~~رال~ ~~يسيم اس~ ~~تال~ ~~ني رئ~ ~~يس ش~ ~~وراى
كميس ~~ره ~~اى م ~~لى ات ~~حاد ج ~~ماه ~~ير ش ~~وروى و م ~~ول ~~وت ~~ف كميس ~~ر م ~~لى ام ~~ور خ ~~ارج ~~ه
م~~الق~~ات و م~~ذاك~~ره ن~~مودن~~د .در ط~~ى اي~~ن م~~ذاك~~رات ك~~ه در م~~حيط دوس~~تان~~ه ج~~ري~~ان
داش~ت م~سائ~لى ك~ه م~ورد ع~الق~ه ط~رف~ني ب~ود م~ورد ب~حث ق~رار گ~رف~ت .ط~رف~ني س~اع~ى
خ ~~واه ~~ند ب ~~ود ك ~~ه ب ~~ا ت ~~عيني س ~~فير ك ~~بير ج ~~دي ~~د ش ~~وروى در اي ~~ران م ~~وج ~~بات ت ~~حكيم
روابط دوستانه بيش از پيش بني دو كشور برقرار گردد.

1

بيس~ ~~ت و چ~ ~~هارم اس~ ~~فند م~ ~~صاح~ ~~به ق~ ~~وام در ته~ ~~ران ب~ ~~ا خ~ ~~برن~ ~~گاران خ~ ~~ارج~ ~~ى:
»دول ~~ت ش ~~وروى ن ~~مى خ ~~واس ~~ت ت ~~قاض ~~اى م ~~ؤك ~~د م ~~را ب ~~راى تخ ~~ليه اي ~~ران از ق ~~واى
ش~~وروى ب~~پذي~~رد ،م~~ن ن~~يز ن~~مى ت~~وانس~~تم ب~~عضى از ت~~قاض~~اه~~اى دول~~ت ش~~وروى را
ب ~~پذي ~~رم .و چ ~~ون ق ~~شون ش ~~وروى اي ~~ران را تخ ~~ليه ن ~~كرد و آذرب ~~اي ~~جان خ ~~ودم ~~ختارى
م~~ى خ~~واس~~ت ل~~ذا ه~~يئت ن~~ماي~~ندگ~~ى اي~~ران ن~~توانس~~ت در م~~ذاك~~رات خ~~ود در م~~سكو
نتيجه بگيرد«.
بيست و هفتم اسفند ۱۳۲۴
ش ~~كاي ~~ت اي ~~ران در س ~~ازم ~~ان م ~~لل از ش ~~وروى ب ~~ه خ ~~اط ~~ر تخ ~~ليه ن ~~كردن اي ~~ران و
دخالت در امور داخلى.
 .1ايران ما ،شماره  ،۴۸۴مورخه  ۲۴/۱۱/۲۰نخست وزير در تهران

153

بيست و نهم اسفند ۱۳۲۴
ورود سادچيكف سفير جديد شوروى به ايران و شروع مذاكرات.
يكم فروردين ۱۳۲۵
اولتيماتوم شفاهى امريكا به شوروى براى خروج ارتش شوروى از ايران.
نهم فروردين ۱۳۲۵
دادن س~~ه ي~~ادداش~~ت از س~~وى ق~~وام ب~~ه س~~فارت ش~~وروى و پ~~ذي~~رش ام~~تياز ن~~فت
شمال ،خروج ارتش شوروى و اصالحات در آذربايجان.
دوازدهم فروردين ۱۳۲۵
پ~ ~~ذي~ ~~رش ش~ ~~راي~ ~~ط ق~ ~~وام از س~ ~~وى ش~ ~~وروى و تعه~ ~~د ش~ ~~وروى ب~ ~~راى ح~ ~~ل م~ ~~سئله
آذربايجان.
شانزدهم فروردين۱۳۲۵
اعالميه مشترك ايران و شوروى.
م~~ذاك~~رات~~ى ك~~ه از ط~~رف نخس~~ت وزي~~ر اي~~ران در م~~سكو ب~~ا اول~~ياى دول~~ت ات~~حاد
ج~ ~~ماه~ ~~ير ش~ ~~وروى س~ ~~وس~ ~~ياليس~ ~~تى آغ~ ~~از و در ته~ ~~ران پ~ ~~س از ورود س~ ~~فير ك~ ~~بير
ش~وروى ادام~ه ي~اف~ت در ت~اري~خ  ۱۳۲۵/۱/۱۵م~طاب~ق ب~ا چ~هارم آوري~ل س~ال ۱۹۴۶
به نتيجه ذيل رسيد و در كليه مسائل موافقت كامل حاصل گرديد:
 -۱ق ~~سمت ه ~~اى ارت ~~ش س ~~رخ از ت ~~اري ~~خ بيس ~~ت و چ ~~هارم م ~~ارس س ~~ال ،۱۹۴۶
يعنى  ،۱۳۲۵/۱/۴در ظرف يك ماه و نيم تمام خاك ايران را تخليه مى نمايد.
-۲ق~~رارداد اي~~جاد ش~~رك~~ت م~~ختلط ن~~فت اي~~ران و ش~~وروى و ش~~راي~~ط آن از ت~~اري~~خ
 ۲م~ارس ت~ا ان~قضاى م~دت ه~فت م~اه ب~راى ت~صوي~ب ب~ه مج~لس پ~ان~زده~م پ~يشنهاد
خواهد شد.
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-۳راج~~ع ب~~ه آذرب~~اي~~جان چ~~ون ام~~ر داخ~~لى اي~~ران اس~~ت ت~~رت~~يب م~~سامل~~ت آم~~يزى
ب ~~راى اج ~~راى اص ~~الح ~~ات ب ~~رط ~~بق ق ~~وان ~~ني م ~~وج ~~وده ب ~~ا روح خ ~~يرخ ~~واه ~~ى نس ~~بت ب ~~ه
اهالى آذربايجان بني دولت و اهالى آذربايجان داده خواهد شد.
نخستوزير ايران ـ احمد قوام
سفير شوروى ـ سادچيكف

دو تحليل
اگ ~~ر ب ~~پذي ~~ري ~~م ك ~~ه م ~~صاح ~~به ق ~~وام ب ~~ا خ ~~برن ~~گاران خ ~~ارج ~~ى در ت ~~اري ~~خ۱۳۲۴/۱۲/۲۴
ص ~~ادق ~~ان ~~ه ب ~~وده اس ~~ت ش ~~وروى ه ~~ا ن ~~فت و آذرب ~~اي ~~جان ~~ى ه ~~ا خ ~~ودم ~~ختارى و ق ~~وام
تخ~ ~~ليه اي~ ~~ران را از ارت~ ~~ش ش~ ~~وروى م~ ~~ی خ~ ~~واس~ ~~تند .ت~ ~~مام~ ~~ى اي~ ~~ن ه~ ~~ا ي~ ~~عنى ب~ ~~ى
ح~ ~~اص~ ~~لى م~ ~~ذاك~ ~~رات .پ~ ~~س ب~ ~~اي~ ~~د دي~ ~~د در ف~ ~~اص~ ~~لۀ بيس~ ~~ت و چ~ ~~هارم اس~ ~~فند و روز
م~صاح~بۀ ق~وام ب~ا خ~برن~گاران خ~ارج~ى و ن~هم ف~روردي~ن ك~ه ق~وام م~واف~قت خ~ود را ب~ا
ام~تياز ن~فت ش~مال ،اص~الح~ات در آذرب~اي~جان و خ~روج ارت~ش ش~وروى م~طرح م~ى
ك~ند چ~ه ات~فاق~ى اف~تاده اس~ت ك~ه ن~اگ~هان ت~غييرات ج~دى در رواب~ط اي~ران و ش~وروى
پيدا مىشود .در اينجا دو تحليل مطرح مى شود.
تحليل نخست
تح ~~ليل نخس ~~ت از آن ح ~~زب ت ~~ودۀ اي ~~ران ب ~~ود .ك ~~يان ~~ورى از ره ~~بران ح ~~زب ت ~~وده در
خ ~~اط ~~رات ~~ش چ ~~نني م ~~ى ن ~~ويس ~~د» :ج ~~نگ ك ~~ه ت ~~مام ش ~~د ام ~~ري ~~كا و انگلس ~~تان ف ~~شار
زي~~ادى را ب~~راى تخ~~ليه آذرب~~اي~~جان از ارت~~ش ش~~وروى آغ~~از ك~~ردن~~د .ارت~~ش ش~~وروى
ه ~~م ب ~~ه خ ~~صوص ب ~~عد از ق ~~ضيه ب ~~مب ات ~~مى م ~~جبور ش ~~د ي ~~ك ع ~~قب ن ~~شينى ك ~~ام ~الً
آشكار بكند تا خطر اتمى را از خودش دور كند«.
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اولتيماتوم ترومن
آن~ ~~چه پ~ ~~اي~ ~~ه اي~ ~~ن تح~ ~~ليل را م~ ~~ى س~ ~~ازد اول~ ~~تيمات~ ~~وم ات~ ~~مى ت~ ~~روم~ ~~ن ،رئ~ ~~يس ج~ ~~مهور
ام ~~ري ~~كاب ~~ه اس ~~تال ~~ني اس ~~ت .ام ~~ا ه ~~يچ س ~~ندى در ب ~~اي ~~گان ~~ى دول ~~تى و اس ~~ناد وزارت
دف ~~اع ام ~~ري ~~كا در اي ~~ن م ~~ورد وج ~~ود ن ~~دارد .ب ~~ه ن ~~ظر م ~~ى رس ~~د ك ~~ه اول ~~تيمات ~~وم ات ~~مى
بيش ~~تر ي ~~ك پُ ~~ز ت ~~بليغات ~~ى ت ~~روم ~~ن ب ~~عد از شكس ~~ت آذرب ~~اي ~~جان ب ~~وده اس ~~ت و م ~~بناى
واقعى ندارد.
ام~ا ب~عضى م~ناب~ع ب~ر اي~ن ب~اورن~د ك~ه در ف~روردي~ن س~ال  ،۱۳۲۵پ~يام~ى ش~فاه~ى
از س~وى ت~روم~ن ت~وس~ط ژن~رال وال~تر ب~يدل اس~ميت ،س~فير ام~ري~كا در م~سكو ،ب~راى
استالني فرستاده مى شود اما اين پيام يك تهديد اتمى نبوده است.
ب ~~ه ه ~~ر رو ،اي ~~ن تح ~~ليل ،ك ~~ه تح ~~ليلى ب ~~راى شكس ~~ت و ت ~~وج ~~يه شكس ~~ت ب ~~ود ،در
واق ~~ع بيش ~~تر از آن ك ~~ه ب ~~ه دن ~~بال ح ~~قيقت م ~~اج ~~را ب ~~اش ~~د ت ~~الش م ~~ى ك ~~رد ش ~~وروى و
ح ~~زب ت ~~وده را از زي ~~ر ف ~~شار خ ~~ارج ك ~~ند .اي ~~ن تح ~~ليل ن ~~قش ح ~~قيران ~~ه و س ~~وداگ ~~ران ~~ۀ
روس ها و آلت دست قرار گرفنت حزب توده را كتمان مى كند.
تحليل دوم
اي~~رج اس~~كندرى در خ~~اط~~رات~~ش اع~~الم~~يۀ مش~~ترك ق~~وام ـ س~~ادچ~~يكف را ب~~زرگ~~تري~~ن
اش ~ ~~تباه ش ~ ~~وروى ق ~ ~~لمداد م ~ ~~ى ك ~ ~~ند .اس ~ ~~كندرى م ~ ~~ى گ ~ ~~وي ~ ~~د» :گ ~ ~~ذاش ~ ~~نت م ~ ~~سئله
آذرب ~~اي ~~جان در ك ~~نار ام ~~تياز ن ~~فت ب ~~راى آن ب ~~ود ك ~~ه ب ~~ه م ~~ردم ن ~~شان ده ~~ند ،م ~~سئلۀ
آذرب~اي~جان ي~ك م~سئلۀ س~اخ~تگى ب~راى گ~رف~نت ام~تياز ن~فت ب~وده اس~ت و اي~ن ام~تياز
را به قوام مى دهد كه توانسته است سر روس ها را كاله بگذارد«.
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اما چنني نيست.
حیلهگرى روس ها
روس ه~ا از ه~مان روزه~اى آغ~ازي~ن ب~ه م~سئله آذرب~اي~جان ب~ه ه~مني ش~كل ن~گاه م~ى
ك~ردن~د .ال~بته اي~ن ب~دان م~عنا نيس~ت ك~ه اگ~ر آذرب~اي~جان خ~ودم~ختارى ب~ه دس~ت م~ی
آورد و ي~ا مس~تقل م~ى ش~د روس ه~ا ب~دش~ان م~ى آم~د .ه~رگ~ز چ~نین نیس~ت ،ام~ا در
ت~قسيم ج~هان ب~ني س~ه ق~درت ف~ات~ح ،ش~واه~د ن~شان م~ى ده~د ك~ه اي~ران ج ِ
~زء س~هميه
امريكا و انگليس قلمداد شده بود .پس روس ها به دنبال نفت بودند.
در م ~~ذاك ~~رات م ~~سكو آن چ ~~نان ك ~~ه از س ~~ه ت ~~لگرام ق ~~وام ب ~~رم ~~ى آي ~~د روس ه ~~ا ب ~~ر
م~سئلۀ ن~فت ت~أك~يد داش~تند و ب~ه ق~وام ح~ال~ى ك~ردن~د در م~قاب~ل ن~فت ح~اض~رن~د از ف~رق~ه
صرفنظر كنند و قوام به عنوان يك سياستمدار زيرك اين مسأله را دريافت.
در م ~ ~~واف ~ ~~قت ن ~ ~~ام ~ ~~ۀ ق ~ ~~وام ـ س ~ ~~ادچ ~ ~~يكف ه ~ ~~م ،زرن ~ ~~گى ق ~ ~~وام ن ~ ~~بود ك ~ ~~ه ن ~ ~~فت و
آذرب~~اي~~جان و خ~~روج ارت~~ش ش~~وروى را در ي~~ك ك~~فه گ~~ذاش~~ت ک~~ه ای~~ن خ~~ر م~~رد رن~~دى
روس ه ~~ا ب ~~ود ك ~~ه م ~~ى خ ~~واس ~~ت ب ~~ه ع ~~يان ب ~~ه م ~~ردان س ~~ياس ~~ت ح ~~ال ~~ى ك ~~ند ك ~~ه م ~~هار
حركت در آذربايجان دست آن هاست و آن هم مربوط به نفت شمال است.
اي ~~ن م ~~رد رن ~~دى روس ه ~~ا رب ~~طى ب ~~ه زرن ~~گى ق ~~وام ن ~~دارد .زرن ~~گى ق ~~وام در ن ~~وع
ق~~رارداد ن~~فت اس~~ت ك~~ه م~~ى دان~~د چ~~ه پ~~اي~~ان~~ى دارد .اي~~ن اس~~ت ك~~ه م~~رد رن~~دى روس
ها به خرمرد رندى تبديل مى شود ،آش نخورده و دهان سوخته.
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توپ در زمني روس ها
ق~وام ت~وس~ط راب~طني خ~ود م~ثل م~ظفر ف~يروز ك~ه او ن~يز م~ان~ند ق~وام دش~من ش~اه ب~ود
)پ~~در م~~ظفر ف~~يروز را رض~~اش~~اه كش~~ته ب~~ود (.اب~~تدا اع~~تماد روس ه~~ا را ج~~لب ك~~رد و
تا آن جا پيش رفت كه حزب توده را با سه وزير وارد كابينۀ خود كرد.
ق ~~وام در م ~~سكو ن ~~یز ه ~~مان ~~طور ك ~~ه پ ~~يشه ورى پيش ~~بينى م ~~ى ك ~~رد ،ك ~~اله س ~~ر
اس ~~تال ~~ني گ ~~ذاش ~~ت .اس ~~تال ~~ني و م ~~ول ~~وت ~~ف را ق ~~ان ~~ع ك ~~رد ك ~~ه دادن ام ~~تياز دس ~~ت او
نيس~~ت؛ ب~~لكه دس~~ت مج~~لس اس~~ت .و مج~~لس در ص~~ورت~~ى اي~~ن ق~~رارداد را ت~~صوي~~ب
مى كند كه شوروى حسن نيت خود را با دو كار نشان دهد:
 -۱خروج فورى ارتش شوروى از ايران؛
-۲كمك به حل مسئلۀ آذربايجان.
پ ~~س ت ~~وپ را ب ~~ه زم ~~ني روس ه ~~ا ف ~~رس ~~تاد .دو ح ~~رك ~~ت از س ~~وى روس ه ~~ا و ي ~~ك
موافقتنامۀ نفتى از سوى قوام.
موافقتنامه نفتى شمال
ابتدا نگاه كنيم به موافقتنامه:
 -۱در م~~دت بيس~~ت و پ~~نج س~~ال اول ع~~مليات ش~~رك~~ت ،چه~~ل و ن~~ه درص~~د اس~~هام
ب~هط~رف اي~ران و پ~نجاه و ي~ك درص~د اس~هام ب~ه ط~رف ش~وروى م~تعلق خ~واه~د ب~ود و
در م ~~دت بيس ~~ت و پ ~~نج س ~~ال دوم ،پ ~~نجاه درص ~~د اس ~~هام ب ~~ه ط ~~رف اي ~~ران و پ ~~نجاه
درصد اسهام به طرف شوروى متعلق خواهد بود.
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 -۲م~ناف~عى ك~ه ب~ه ش~رك~ت ع~اي~د گ~ردد ب~ه ت~ناس~ب م~قدار اس~هام ه~ر ي~ك از ط~رف~ني
تقسيم خواهد شد.
 -۳ح~~دود اراض~~ى اول~~ى ك~~ه ب~~راى ت~~جسسات اخ~~تصاص داده م~~ى ش~~ود ه~~مان
اس ~~ت ك ~~ه در ن ~~قشه اى ك ~~ه ج ~~ناب ~~عال ~~ى ض ~~من م ~~ذاك ~~رات در روز بيس ~~ت و چ ~~هارم
م~ارس ب~ه اي~نجان~ب واگ~ذار ف~رم~ودي~د ب~ه اس~تثناى ق~سمت خ~اك آذرب~اي~جان غ~رب~ى ك~ه
در ب~اخ~تر خ~طى ك~ه از ن~قطۀ ت~قاط~ع ح~دود ات~حاد ش~وروى و ت~رك~يه و اي~ران آغ~از و
ب~عد از س~واح~ل ش~رق~ى دري~اچ~ه رض~ائ~يه گ~ذش~ته ت~ا شه~ر م~يان~دوآب م~ى رس~د واق~ع
اس~~ت؛ ه~~مان~~طورك~~ه در ن~~قشه م~~زب~~ور روز چ~~هارم آوري~~ل س~~ال  ۱۹۴۶ت~~كميالً ت~~عيني
گ ~~ردي ~~ده اس ~~ت .ض ~~منا دول ~~ت اي ~~ران متعه ~~د م ~~ى گ ~~ردد خ ~~اك ~~ى را ك ~~ه در ط ~~رف غ ~~رب
خ~ط ف~وق ال~ذك~ر واق~ع اس~ت ب~ه ام~تياز ك~مپان~ى ه~اى خ~ارج~ى ي~ا ش~رك~ت ه~اى اي~ران~ى
يا اشتراك خارجى ها يا با استفاده سرمايه خارجى واگذار ننمايد.
 -۴س ~~رم ~~اي ~~ۀ ط ~~رف اي ~~ران ع ~~بارت خ ~~واه ~~د ب ~~ود از اراض ~~ى ن ~~فت خ ~~يز م ~~ذك ~~ور در
م ~~ادۀ س ~~ه ك ~~ه پ ~~س از ع ~~مليات ف ~~نى داراى چ ~~اه ه ~~اى ن ~~فت و م ~~حصول آن ق ~~اب ~~ل
اس~تفادۀ ش~رك~ت خ~واه~د گ~ردي~د و س~رم~اي~ۀ ط~رف ش~وروى ع~بارت خ~واه~د ب~ود از ه~ر
ق ~ ~ ~~بيل م ~ ~ ~~خارج و آالت و ادوات و ح ~ ~ ~~قوق م ~ ~ ~~تخصصني و ك ~ ~ ~~ارگ ~ ~ ~~ران ك ~ ~ ~~ه ب ~ ~ ~~راى
استخراج نفت و تصفيه آن مورد احتياج خواهد بود.
-۵مدت عمليات شركت پنجاه سال است.
 -۶پ ~~س از ان ~~قضاى م ~~دت ع ~~مليات ش ~~رك ~~ت ،دول ~~ت اي ~~ران ح ~~ق خ ~~واه ~~د داش ~~ت،
اس ~~هام ش ~~رك ~~ت م ~~تعلق ب ~~ه ط ~~رف ش ~~وروى را خ ~~ري ~~دارى ن ~~ماي ~~د و ي ~~ا م ~~دت ع ~~مليات
شركت را تمديد كند.
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 -۷ح~ ~~فاظ~ ~~ت اراض~ ~~ى م~ ~~ورد ت~ ~~جسسات و چ~ ~~اه ه~ ~~اى ن~ ~~فت و ك~ ~~ليۀ ت~ ~~أس~ ~~يسات
شركت منحصرا ً به وسيله قواى تأمينه ايران خواهد بود.
ق ~~رارداد اي ~~جاد ش ~~رك ~~ت ن ~~فت م ~~ختلط ش ~~وروى و اي ~~ران م ~~زب ~~ور ك ~~ه ب ~~عدا ً م ~~طاب ~~ق
م~نت اي~ن ن~ام~ه ع~قد م~ىشود ،ب~ه مج~ردى ك~ه مج~لس ش~وراى م~لى اي~ران ت~ازه ان~تخاب
ش~~ده و ب~~ه ع~~مليات ق~~ان~~ون~~گذارى خ~~ود ش~~روع ن~~ماي~~د در ه~~ر ح~~ال ن~~ه دي~~رت~~ر از م~~دت
هفت ماه از تاريخ  ۲۴مارس سال جارى براى تصويب پيشنهاد خواهد شد.

1

ب ~~نا ب ~~ه ن ~~وش ~~تۀ واالس م ~~ورى س ~~فير ام ~~ري ~~كا در اي ~~ران ،ق ~~وام ه ~~مزم ~~ان ب ~~ا ق ~~رار
ت~~شكيل ش~~رك~~ت م~~ختلط ن~~فت اي~~ران و ش~~وروى ،ب~~ه دول~~ت ام~~ري~~كا ن~~يز ق~~ول داده ب~~ود
ك~ ~~ه اس~ ~~تخراج ن~ ~~فت ب~ ~~لوچس~ ~~تان را ب~ ~~ه آن دول~ ~~ت بس~ ~~پارد .ت~ ~~لگراف م~ ~~ورخ~ ~~ۀ س~ ~~وم
فروردين ماه سال  ۱۳۲۵مورى حاكى از اين مورد است.
ه ~~نگام ~~ى ك ~~ه ق ~~وام دي ~~روز ان ~~كار خ ~~ود را راج ~~ع ب ~~ه ام ~~كان اي ~~جاد ت ~~رت ~~يبات ~~ى ب ~~ا
ات~~حاد ج~~ماه~~ير ش~~وروى )ش~~رح م~~ى داد( ،ب~~ه ط~~ور م~~عترض~~ه اظ~~هار داش~~ت» :اگ~~ر
چ~نني ت~رت~يبى ات~خاذ ش~ود او در اي~ن ف~كر اس~ت ك~ه ب~ه ام~ري~كاي~يان ن~يز ه~مان ح~قوق
امتيازى براى استخراج نفت در بلوچستان داده شود.
وق~تى م~ن در م~قاب~ل گ~فتم ك~ه ان~گليسى ه~ا ن~يز ج~وي~اى ام~تياز ن~فت م~ى ب~اش~ند
او اظ ~~هار ت ~~عجب ك ~~رد و گ ~~فت :ك ~~ه ان ~~گليسى ه ~~ا ت ~~ا ك ~~نون ك ~~ليۀ ح ~~قوق ام ~~تياز ك ~~ه
م~~مكن اس~~ت در اي~~ران ب~~ه آن~~ها ت~~علق گ~~يرد ب~~ه دس~~ت آورده ان~~د و ك~~ليه ق~~سمت ه~~اى

 .1رهبر ،شماره ۶۸
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ن~~فت خ~~يز ج~~نوب اي~~ران ك~~ه ه~~نوز در آن ه~~ا ت~~عيني م~~شخصات ارض~~ى نش~~ده اس~~ت
به امريكائيان مى رسد...

1

نكات مهم اين موافقتنامه
 -۱اي~ن م~واف~قتنام~ه ب~ه ت~صوي~ب مج~لس م~نوط ش~د .ي~عنى چ~ه؟ ي~عنى اگ~ر مج~لس ب~ه
ه~~ر دل~~يل ت~~صوي~~ب ن~~كرد ،تعه~~دى م~~توج~~ه دول~~ت اي~~ران ن~~خواه~~د ش~~د و ش~~وروى ن~~مى
تواند ادعاى خسارت كند و دست به تهديد بزند.
 -۲ب~راى ت~صوي~ب آن زم~ان~ى ه~فت م~اه~ه گ~ذاش~ته ش~د .م~دت خ~وب~ى ك~ه ق~وام م~ى
توانست در اين مدت با آذربايجان تصفيه حسابى نهايى بكند.
-۳اي ~~ن م ~~واف ~~قت ن ~~ام ~~ه ،ش ~~بیه ام ~~تيازی ن ~~بود ك ~~ه ان ~~گليس ه ~~ا گ ~~رف ~~ته ب ~~ودن ~~د .ي ~~ك
ش ~~رك ~~ت م ~~ختلط ب ~~ود ك ~~ه چه ~~ل و ن ~~ه درص ~~د آن س ~~هم اي ~~ران و پ ~~نجاه ي ~~ك درص ~~د آن
سهم شوروى بود.
-۴مدت آن پنجاه سال بود.
 -۵در مج ~~موع ق ~~راردادى ن ~~بود ك ~~ه ب ~~ه ض ~~رر م ~~ردم اي ~~ران ب ~~اش ~~د ،اگ ~~ر آن ~~را ب ~~ا
ق ~~راردادى ك ~~ه ب ~~ا ان ~~گليس ه ~~ا داش ~~تيم م ~~قاي ~~سه ك ~~نيم .ان ~~گليس بيس ~~ت درص ~~د ب ~~ه
اي~ران س~هم م~ى داد و از آن بيس~ت درص~د ه~م ه~زار ك~وف~ت و زه~رم~ار ه~م ك~م م~ى
كرد.

 .1اسناد وزارت امور خارجه امريكا و بيست و نهمني سالنامۀ صفحه .۳۶۷
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قوام به چه مى انديشيد
ق ~~بل از آن ك ~~ه وارد ب ~~حث ق ~~وام و اه ~~داف او ش ~~وي ~~م ،الزم اس ~~ت ب ~~ه ب ~~حثى ك ~~لى ت ~~ر
ب ~~پردازی ~~م ،و ب ~~پرس ~~يم ک ~~ه ت ~~مام ~~ى نخس ~~ت وزي ~~ران ب ~~عد از مش ~~روط ~~ه ب ~~ه چ ~~ه م ~~ى
ان~دي~شيدن~د .و آي~ا ب~ني ق~وام ب~ا ص~در ،ح~كيمى ،ف~رق~ى ب~ود ي~ا ن~ه .اي~ن س~ؤال را م~ى
توانيم وسيع تر كنيم و بپرسیم که شاه و پدرش به چه مى انديشيدند.
آي~ا ب~ني م~قاص~د مح~مدرض~ا و پ~درش؛ ه~مچنین و ب~ني م~قاص~د ق~وام و ص~در و
حكيمى و ديگران تفاوتى بود يا نه.
ت~~مام~~ى اي~~ن اف~~راد ج~~دا از س~~ليقه ه~~ا و ن~~گاه ه~~اى م~~تفاوت ش~~ان در اي~~ن ي~~ا آن
م~~ورد؛ در ب~~اب ن~~گاه~~شان ب~~ه ح~~قوق م~~ردم ي~~ك پ~~اي~~ه مش~~ترك~~ى داش~~تند .در ن~~ظر اي~~ن
اف~~راد ،م~~ردم ف~~اق~~د ح~~قوق ق~~ان~~ون~~ى ب~~ودن~~د و نس~~بت ب~~ه آب و خ~~اك و ج~~نگل و م~~عادن
ك~شور ح~قى و س~همى ن~داش~تند .در ن~ظر اي~ن اف~راد ،م~ردم »رع~اي~ا ب~ودن~د« و رع~اي~ا
در فرهنگ استبدادى شرق با گاو و گوسفند تفاوتى ندارند.
يك نمونۀ تاريخى
ذك~~ر ي~~ك ن~~مون~~ۀ ت~~اري~~خى ث~~بت ش~~ده خ~~ال~~ى از ل~~طف نيس~~ت .ب~~عد از ام~~ضاى ف~~رم~~ان
مش ~~روط ~~ه و م ~~رگ م ~~ظفرال ~~دي ~~ن ش ~~اه و روى ك ~~ار آم ~~دن مح ~~مدع ~~لى ش ~~اه ،اس ~~تبداد
ت ~~صميم گ ~~رف ~~ت ب ~~ساط مش ~~روط ~~ه را ب ~~رچ ~~يند .پ ~~س م ~~ناس ~~ب ت ~~ري ~~ن ف ~~رد از ف ~~رن ~~گ
اح ~~ضار ش ~~د .ات ~~اب ~~ك ب ~~ه اي ~~ران آم ~~د ت ~~ا ري ~~شۀ مش ~~روط ~~ه را ب ~~رك ~~ند .و او ب ~~ه م ~~حض
رس~~يدن ب~~ه اي~~ران دس~~ت ب~~ه ك~~ار ش~~د .س~~عدال~~دول~~ه را ك~~ه رئ~~يس مج~~لس و ب~~ه اب~~وم~~له
م~عروف ب~ود ب~ه س~مت اس~تبداد ك~شان~د و ن~ماي~ندگ~ان را ب~ا رش~وه و ت~طميع ب~ه س~وى
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خ ~~ود ك ~~شيد .ك ~~ميتۀ اج ~~تماع ~~يون ع ~~ام ~~يون ته ~~ران ب ~~ه ره ~~برى ح ~~يدرخ ~~ان ع ~~مواوغ ~~لى
ت ~~صميم گ ~~رف ~~تند او را از اي ~~ن ك ~~ار ب ~~از دارن ~~د .ص ~~ادق ط ~~اه ~~باز از ره ~~بران ك ~~ميته
م~أم~ور اي~ن ك~ار ش~د .ط~اه~باز ب~ه خ~ان~ۀ ات~اب~ك رف~ت و ات~اب~ك او را ه~نگام غ~ذا خ~وردن
ب~ه ح~ضور پ~ذي~رف~ت او را ك~نار خ~ود ن~شان~د و ب~راى او ت~كه م~رغ~ى گ~ذاش~ت ،.ط~اه~باز
ب ~~ه ات ~~اب ~~ك گ ~~فت :او ب ~~راى رس ~~ان ~~دن پ ~~يام ف ~~رق ~~ه آم ~~ده اس ~~ت و م ~~نتظر پ ~~اس ~~خ اس ~~ت.
ط~~اه~~باز ب~~ه او گ~~فت :ب~~راى س~~ورچ~~ران~~ى ن~~يام~~ده اس~~ت و م~~نتظر ج~~واب م~~لت اس~~ت.
ات~اب~ك ب~ه او گ~فت :ك~ه م~ن پ~اس~خ ش~ما را داده ام .غ~ذاي~تان را ب~خوري~د .اي~ن ح~رف
ها به دهان شما نيامده است.
اي~~ن ن~~گاه ارت~~جاع ح~~اك~~م ب~~ود نس~~بت ب~~ه ح~~قوق م~~ردم .ب~~ني ت~~مام~~ى اي~~ن ه~~ا ف~~رق~~ى
م~~اه~~وى ن~~بود .ن~~ه ص~~در ،ن~~ه ح~~كيمى ،ن~~ه ق~~وام و ن~~ه ش~~اه در پ~~ى دادن ح~~قوق م~~ردم
ن~بودن~د .اي~ن رب~طى ب~ه ب~دى و خ~وب~ى اي~ن اف~راد ن~داش~ت .رب~طى ب~ه ف~رق~ۀ دم~كرات و
ح~زب ت~وده ه~م ن~داش~ت .ح~قوق خ~لق آذرب~اي~جان ن~ه در زم~ان رض~اش~اه داده ش~د ن~ه
در زم~ ~~ان مح~ ~~مدرض~ ~~اش~ ~~اه .ه~ ~~م چ~ ~~نان~ ~~كه ح~ ~~قوق دي~ ~~گر خ~ ~~لق ه~ ~~ا داده نش~ ~~د .اي~ ~~ن
داس~~تان~~ى ك~~ه راس~~ت ارت~~جاع~~ى م~~دام ت~~كرار م~~ى ك~~ند و م~~ی گ~~وی~~د ك~~ه مش~~تى خ~~ائ~~ن
م~~ى خ~~واس~~تند آذرب~~اي~~جان را از م~~ام وط~~ن ج~~دا ك~~نند ،پ~~اس~~خ ن~~مى ده~~ند ك~~ه م~~گر
ح~قوق م~ردم آذرب~اي~جان ب~عد از م~تالش~ى ش~دن ف~رق~ه داده ش~د .م~گر در زم~ان پ~در
ب ~ ~~زرگ ~ ~~وار مح ~ ~~مدرض ~ ~~ا ش ~ ~~اه داده ش ~ ~~د .ه ~ ~~مان س ~ ~~رك ~ ~~وب و ه ~ ~~مان غ ~ ~~ارت و ه ~ ~~مان
اس~تثمار .پ~س ن~يازى ب~ه س~ند و م~درك نيس~ت ك~ه ق~وام ب~ه چ~ه م~ى ان~دي~شيد .ام~ا ي~ك
سند در اسناد وزارت امور خارجۀ امريكا قضيه را روشن تر مى كند.
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يك سند
»چ~~نان~~چه او )م~~نظور ع~~ال س~~فير اي~~ران در س~~ازم~~ان م~~لل( در م~~وض~~وع پ~~س گ~~رف~~نت
ش ~~كاي ~~ت اي ~~ران از ش ~~وراى ام ~~نيت اه ~~مال ورزد و م ~~وج ~~ب آزردگ ~~ى ش ~~وروى ب ~~شود
روس ه~~ا م~~مكن اس~~ت ق~~شون خ~~ود را از اي~~ران چ~~نان~~كه م~~واف~~قت ش~~ده اس~~ت خ~~ارج
ن~ماي~ند ول~ى اس~لحه و ت~جهيزات در دس~ت آذرب~اي~جان خ~واه~ند گ~ذاش~ت و آن ه~ا را
به مقاومت تشويق خواهند نمود.
ح~كوم~ت ته~ران ن~اگ~زي~ر اس~ت ك~ه س~پاه~يان~ى ب~ه آذرب~اي~جان ف~رس~تاده و در ج~نگ
عج~له ب~ه خ~رج ده~د ك~ه در ن~تيجه روس ه~ا م~ى ت~وان~ند اع~الم اي~ن ح~ق را ن~ماي~ند ك~ه
براى حفظ امنيت سرحداتش دست به دخالت زند«.
استراتژى روشن
اس ~~ترات ~~ژى ق ~~وام و ارت ~~جاع ح ~~اك ~~م از ه ~~مان اب ~~تدا روش ~~ن ب ~~ود :ب ~~ردن »س ~~پاه ب ~~ه
آذرب~~اي~~جان« .ام~~ا چ~~يزى ك~~ه ب~~اي~~د اي~~ن اس~~ترات~~ژى را م~~حقق م~~ى ك~~رد خ~~لع س~~الح
م~ردم آذرب~اي~جان ب~ود .پ~س ق~وام از ه~مان اب~تدا ب~ه ف~راس~ت دري~اف~ت ك~ه پ~يروزى در
آذرب~اي~جان ق~بل از آن~كه ي~ك پ~يروزى ن~ظام~ى ب~اش~د ي~ك پ~يروزى س~ياس~ى اس~ت .پ~س
راه ~~ى م ~~سكو ش ~~د ت ~~ا ج ~~نگ را درم ~~سكو ب ~~ه س ~~ران ~~جام ب ~~رس ~~ان ~~د ن ~~ه در آذرب ~~اي ~~جان.
پ ~~س ه ~~مان ~~طور ك ~~ه در ت ~~لگرام دوم ق ~~وام ب ~~ه اي ~~ران آم ~~ده اس ~~ت »م ~~ساع ~~دت م ~~عنوى
ش ~~وروى و ت ~~صفيه وض ~~عيت ف ~~على آذرب ~~اي ~~جان« ي ~~كى از ت ~~اك ~~تيك ه ~~اى م ~~هم ق ~~وام
بود.
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مساعدت معنوى يعنى چه
ه ~~م چ ~~نان ك ~~ه ه ~~ر ع ~~لمى ت ~~رم ~~ينول ~~وژى خ ~~اص خ ~~ود را دارد ع ~~لم س ~~ياس ~~ت ن ~~يز ب ~~ا
ترمينولوژى خاص خود ،اهداف و مقاصدش را بيان مى كند.
ف ~~رس ~~تادن س ~~الح ب ~~راى ض ~~دان ~~قالب ك ~~مك ه ~~اى بش ~~ردوس ~~تان ~~ه اس ~~ت ،و خ ~~ال ~~ى
ك ~ ~~ردن پش ~ ~~ت ن ~ ~~هضت ه ~ ~~اى آزادى ب ~ ~~خش م ~ ~~ساع ~ ~~دت ه ~ ~~اى م ~ ~~عنوى ،ب ~ ~~راى ح ~ ~~ل
مشكالت قومى است.
پ~س ن~باي~د ان~تظار داش~ت ك~ه ج~ناي~ت ك~ار ب~ه ك~ار خ~ودش ل~فظ خ~يان~ت را اط~الق
كند همچنان كه دزد به دزى اش »كارگيرى« می گوید.
م~ساع~دت ه~اى م~عنوى ه~م در ع~رف دي~پلمات~يك ي~عنى س~ر ب~ري~دن ن~هضت ه~ا از
ط~~ري~~ق ق~~طع ك~~مك ه~~اى خ~~ارج~~ى و ف~~شار و ف~~ري~~ب .ه~~م چ~~نان ك~~ه اي~~ن ق~~ضيه ي~~كبار
دي~گر در ان~قالب گ~يالن ت~كرار ش~د و م~ساع~دت ه~اى م~عنوى ب~ه م~تقاع~د ك~ردن خ~ال~و
ق ~~رب ~~ان و اح ~~سان ال ~~ه خ ~~ان ب ~~راى دس ~~ت ك ~~شيدن از ج ~~نگل و ب ~~ردن آن ه ~~ا ت ~~وس ~~ط
كشتى های روسى از ايران تبدیل شد.
تاكتيك هاى ديگر
ق~~وام پ~~اب~~ه پ~~اى م~~تقاع~~د ك~~ردن روس ه~~ا در ج~~بهه ه~~اى دي~~گر ه~~م ح~~رك~~ت م~~ى ك~~رد.
ب~راى ق~وام ت~مام~ى اي~ن ج~ري~ان ي~ك ب~ازى ش~طرن~ج ب~ود .پ~س ب~اي~د از ه~مه س~و ح~ري~ف
را در تنگنا قرار مى داد تا لحظۀ مات شدن فرابرسد.
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پ ~~س ت ~~شكيل ح ~~زب دول ~~تى دم ~~كرات ،ت ~~شكيل ات ~~حادي ~~ه ه ~~اى ك ~~ارگ ~~رى دول ~~تى،
ش~رك~ت ح~زب ت~وده در ك~اب~ينه و ش~كل دادن ب~ه ن~هضت ه~اى ق~الب~ى ج~نوب و ف~ارس
ها را بايد در داستان محاصره كردن فرقه از همه سو ارزيابى كرد.
ق~وام در پ~ى آن ب~ود ك~ه ف~رق~ه را در ب~يرون و در درون خ~لع س~الح ك~ند و آن وق~ت
ضربت آخر را بزند ،درست مثل قضيۀ انقالب گيالن.

اصالحات فرقه
س ~~خن گ ~~فنت از اص ~~الح ~~ات ف ~~رق ~~ه آن ه ~~م در ف ~~اص ~~له اى ك ~~متر از ي ~~ك س ~~ال )ف ~~رق ~~ه
يازده ماه حكومت كرد( كارى به غايت دشوار است.
ب ~~ه ط ~~ور ك ~~لى دول ~~ت ه ~~ا ب ~~راى ب ~~ه اج ~~را در آوردن اص ~~الح ~~ات م ~~ورد ن ~~ظر خ ~~ود
ب~رن~ام~ه ه~اى پ~نج س~ال~ه ،ده س~ال~ه و پ~ان~زده س~ال~ه پ~يش م~ى ك~شند و پ~ژوه~شگران از
پ~س س~پرى ش~دن اي~ن زم~ان ه~ا م~وف~قيت ي~ا شكس~ت اي~ن ب~رن~ام~ه ه~ا را ارزي~اب~ى م~ى
ك~~نند .ام~~ا ب~~راى روش~~ن ش~~دن اي~~ن م~~سئلۀ ك~~ليدى ك~~ه ف~~رق~~ه ب~~ه راس~~تى ك~~ه ب~~ود و چ~~ه
کرد بررسى كارهاى يازده ماهه فرقه ضرورى است.
ويليام داگالس :كتاب سرزمني عجيب با مردمى مهربان
 -۱تقسيم اراضى و امالك مالكني فرارى؛
-۲تصويب قانون جهت تقسيم محصول به نفع دهقانان؛
-۳از بني بردن رشوه خوارى؛
 -۴ايجاد امنيت عمومى؛
-۵ايجاد كلينك هاى بهداشتى سيار براى روستاها؛
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 -۶كاهش قيمت اجناس ضرورى؛
 -۷ت ~~صوي ~~ب ق ~~ان ~~ون ح ~~داق ~~ل ب ~~يكارى و ح ~~داك ~~ثر س ~~اع ~~ت ك ~~ار و ت ~~صوي ~~ب ق ~~ان ~~ون
قراردادهاى جمعى بني كارگران و كارفرماها؛
 -۸آسفالت خيابان ها و كوچه ها؛
 -۹اج~راى ت~عليمات ع~موم~ى و گ~شاي~ش م~دارس در روس~تاه~ا و ت~أس~يس دان~شگاه
تبريز.
موريس هندرسون خبرنگار هرالد تريبون
 ۱۰جمع كردن گدايان و زنان بدكاره از سطح شهر؛
 -۱۱تأسيس مؤسسۀ حمايت از مادران و اطفال؛
-۱۲تأسيس راديو.
لوئيس فا ُرست
-۱۳تأسيس خطوط اتوبوسرانى؛
 -۱۴آموزش سياسى براى كارمندان؛
-۱۵اصالح مالياتى.
آبراهاميان
 -۱۶دادن حق رأى به زنان؛
-۱۷ممنوع كردن تنبيه بدنى؛

167

-۱۸اي~ ~~جاد ش~ ~~وراه~ ~~اي~ ~~ى ب~ ~~راى ن~ ~~ظارت ب~ ~~ر ك~ ~~ار بخش~ ~~داران ،شه~ ~~ردارى و ادارات
دولتى؛
 -۱۹تأسيس فروشگاه هاى دولتى مواد غذايى براى تثبيت قيمت ها؛
-۲۰تبديل ماليات بر مواد غذايى به ماليات بر كارهاى تجارى؛
-۲۱گشودن درمانگاه هاى درمانى؛
 -۲۲تأسيس كالس هاى سوادآموزى؛
 -۲۳تغيير نام خيابان ها به نام قهرمانان مشروطه.
اي~ن اص~الح~ات م~ورد ت~أي~يد ك~نسول اي~االت متح~ده در ت~بري~ز و م~حقق ان~گليسى
ملبتون نيز قرار گرفته است.
ب ~~ا اي ~~ن ه ~~مه ،اي ~~ن اص ~~الح ~~ات ب ~~ه آن م ~~عنا نيس ~~ت ك ~~ه ف ~~رق ~~ه در اي ~~ن ي ~~ازده م ~~اه
بهش~~تى رؤي~~اي~~ى در آذرب~~اي~~جان اي~~جاد ك~~رده ب~~ود ي~~ا ك~~اره~~اى ف~~رق~~ه م~~برى از خ~~طا،
چ~~پ روى و س~~وءاس~~تفاده ه~~اى ش~~خصى ب~~وده اس~~ت ،آن گ~~ون~~ه ك~~ه م~~نتقدي~~ن ف~~رق~~ه
مدعى اند.
م ~~هم س ~~مت و س ~~وى ف ~~رق ~~ه ب ~~ه ع ~~نوان ي ~~ك ج ~~ري ~~ان م ~~ردم ~~ى س ~~ت .م ~~هم درك اي ~~ن
ح~~قيقت اس~~ت ك~~ه اي~~ن ليس~~ت ب~~رآي~~ند درخ~~واس~~ت ه~~اى س~~رك~~وب ش~~دۀ م~~ردم اس~~ت ن~~ه
ح~زب~ى ك~ه س~اخ~ته و پ~رداخ~تۀ دس~ت ش~وروى ه~ا ب~راى تج~زي~ۀ اي~ران اس~ت .اي~ن ن~كته
اى اس~ت ك~ه راس~ت ارت~جاع~ى م~وف~ق ب~ه درك آن ن~مى ش~ود و ف~هم ن~میک~ند ك~ه اي~ن
برنامه ،پالتفرم يك حزب ملى است نه مشتى جاسوس و اراذل و اوباش.
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عميدى نورى :گزارش از يك نهضت مردمى
اب ~ ~~وال ~ ~~حسن ع ~ ~~ميدى ن ~ ~~ورى م ~ ~~دي ~ ~~ر م ~ ~~سئول روزن ~ ~~ام ~ ~~ۀ »داد« ه ~ ~~مراه ه ~ ~~يئتى ب ~ ~~ه
آذرب~~اي~~جان م~~ى رود .اي~~ن ه~~يئت از س~~وى نخس~~ت وزي~~ر ق~~وام م~~أم~~وري~~ت داش~~ت ت~~ا
بررسى كند كه آيا ارتش شوروى به تمامى از ايران خارج شده است يا نه.
پ~س ج~اى ع~ميدى ن~ورى و ان~گيزۀ س~فر او از آغ~از روش~ن اس~ت و ن~مى ت~وان ب~ه
او اتهام فرقوى بودن يا هوادار فرقه را وارد كرد.
اي~ن ي~ادداش~ت ه~ا از هش~تم خ~رداد ش~روع م~ى ش~ود و در بيس~ت و ي~كم م~رداد
 ۱۳۲۵ب~~ا ات~~مام م~~أم~~وري~~ت ه~~يئت ،پ~~اي~~ان م~~ى ي~~اب~~د .اي~~ن ي~~ادداش~~ت ه~~ا در روزن~~ام~~ۀ
داد و ب ~~عده ~~ا ت ~~حت ع ~~نوان »ف ~~رق ~~ۀ دم ~~كرات« ،از س ~~وى ان ~~تشارات روزن ~~ام ~~ۀ داد
منتشر مى شود.
در ب~~ررس~~ى اي~~ن گ~~زارش ه~~فتاد و ه~~فت ص~~فحه اى ك~~ه خ~~وان~~دن~~ى اس~~ت ف~~قط ب~~ه
ن ~~كات ~~ى ت ~~وج ~~ه م ~~ى ك ~~نيم ك ~~ه ع ~~ملكرد ف ~~رق ~~ه را ن ~~شان م ~~ى ده ~~د .پ ~~س ن ~~گاه ك ~~نيم ب ~~ه
روايت عميدى نورى:
 -۱ن~~صب م~~جسمه ه~~اي~~ى از م~~ردان ت~~اري~~خى اي~~ران در م~~يادي~~ن ع~~موم~~ى شه~~ر.
م ~~ثل ش ~~اه ع ~~باس و ن ~~ادرش ~~اه و ب ~~رداش ~~نت م ~~جسمۀ رض ~~اش ~~اه و گ ~~ذاش ~~نت م ~~جسمۀ
ستارخان به جاى او
 -۲تعمير و مرمت بناى شاهگلی كه از بناهاى عباس ميرزاى قاجار بود.
 -۳اصالحات شهرى در مرند.
اي ~~ن اص ~~الح ~~ات ش ~~ام ~~ل اص ~~الح درس ~~ت خ ~~ياب ~~ان ه ~~ا ،ك ~~اش ~~ت۱۵ه ~~زار درخ ~~ت،
س~~اخ~~ت ح~~مام ،س~~اخ~~ت ب~~اش~~گاه ،س~~اخ~~ت ق~~رائ~~تخان~~ه ،و ب~~اغ م~~لى ،ت~~شكيل ك~~الس
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ه ~~اى اك ~~اب ~~ر ،ب ~~اش ~~گاه م ~~خصوص ب ~~راى خ ~~ان ~~م ه ~~ا ،س ~~اخ ~~ت ب ~~يمارس ~~تان ،س ~~اخ ~~ت
مدرسه و پرداخت حقوق شش ماهه معوقۀ شهردارى.
 -۴داي~ر ك~ردن م~غازه ه~اى دول~تى در خ~وى ب~راى ت~ثبيت ق~يمت ه~ا و پ~اي~ان دادن
ب~~هك~~وپ~~ن ب~~ازى ،خ~~شكان~~دن ب~~ات~~الق ه~~ا ،ل~~ول~~ه ك~~شى آب شه~~ر ،اف~~تتاح س~~ال~~ن ت~~ئات~~ر،
تشكيل داراملساكني.
 -۵تقسيم امالك خالصه و فئودالهاى فرارى بني دهقانان.
ف ~~رق ~~ه ب ~~ه ام ~~الك دي ~~گر م ~~الك ~~ني ت ~~عرض ~~ى ن ~~داش ~~ت .و ب ~~ه ط ~~ور ك ~~ل ف ~~رق ~~ه م ~~خال ~~ف
مالكيت خصوصى نيست.
-۶اصالحات شهرى در رضاييه.
-۷ان ~ ~~يفورم ن ~ ~~ظام ~ ~~يان ارت ~ ~~ش ف ~ ~~رق ~ ~~ه ت ~ ~~قري ~ ~~با ه ~ ~~مان ل ~ ~~باس ن ~ ~~ظام ~ ~~يان ارت ~ ~~ش
ش ~~اه ~~نشاه ~~ى اس ~~ت ج ~~ز آن ~~كه ع ~~الم ~~ت ش ~~علۀ آت ~~ش ب ~~االى پ ~~يشان ~~ى و ب ~~مب دس ~~تى
روى شانه ها جلب نظر مى كند.
 -۸س~رب~ازان ف~رق~ه ع~ده اى ه~وادار ف~رق~ه و ع~ده اى دي~گر ب~ى ط~رف و غ~يرح~زب~ى
اند.
 -۹ارت~ش ف~رق~ه ش~ام~ل دو ق~سمت اس~ت ي~ك ق~سمت ن~يروى ن~ظام~ى اس~ت ك~ه در
س~رب~ازخ~ان~ه ه~ا اق~ام~ت دارن~د و ق~سمت دي~گر ن~يروه~اى ف~داي~ى اس~ت ك~ه در شه~ره~ا
و دهات بدون انيفورم زندگى مى كنند.
 -۱۰ع~ليزاده از ره~بران ف~رق~ه ،در زم~ان رض~اش~اه ك~ارم~ند ع~ال~ى م~قام وزارت راه
ب ~~ود ك ~~ه ب ~~هخ ~~اط ~~ر م ~~حبوب ~~يت ب ~~ني ك ~~ارگ ~~ران دس ~~تگير و م ~~دت ده س ~~ال در زن ~~دان
رضاشاه بود .عليزاده دو بار در زندان خودكشى مى كند.
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 -۱۱ب~~ني س~~رب~~از ف~~رق~~ه و س~~رب~~از ارت~~ش ش~~اه~~نشاه~~ى ته~~ران از زم~~ني ت~~ا آس~~مان
ت ~~فاوت اس ~~ت .س ~~رب ~~از آذرب ~~اي ~~جان ح ~~وزۀ ح ~~زب ~~ى دارد و در اط ~~راف م ~~رام و ه ~~دف
فرقۀ دمكرات هر روز بحث مى كند.
 -۱۲ب~ازس~ازى ع~مارت اس~تان~دارى ت~بري~ز ك~ه ق~بالً مح~ل زن~دگ~ى وليعه~د ب~ود و در
دورۀ رضاشاه محل زندگى كبوترهاى چاهى شده بود.
 -۱۳پ ~ ~~يشه ورى در م ~ ~~ذاك ~ ~~رات ~ ~~ش ب ~ ~~ا ك ~ ~~نسول ام ~ ~~ري ~ ~~كا گ ~ ~~فت :اگ ~ ~~ر در ن ~ ~~هضت
آذرب ~~اي ~~جان از ك ~~مك ه ~~اى م ~~عنوى دول ~~ت ش ~~وروى اس ~~تفاده ك ~~ردي ~~م از ج ~~لب ك ~~مك
م~~عنوى ام~~ري~~كا ه~~م ب~~راى ت~~قوي~~ت آن ب~~ا ك~~مال گ~~شاده روي~~ى ح~~اض~~ري~~م .آذرب~~اي~~جان
ه ~~ميشه ح ~~اض ~~ر اس ~~ت از دوس ~~تى و م ~~حبت دول ~~ت و م ~~لت ام ~~ري ~~كا اس ~~تفاده ن ~~ماي ~~د
ول~ى ب~اي~د ش~راف~تمندان~ه و م~بنى ب~ر ك~مك ه~اى م~عنوى نس~بت ب~ه ت~رق~يات آذرب~اي~جان
باشد.
 -۱۴خ~~ري~~د ي~~ك ك~~ارخ~~ان~~ۀ ج~~وراب ب~~اف~~ى و كش~~باف~~ى از ش~~وروى و اف~~تتاح آن در
تبريز .فرقه اين كارخانه را با فروش اوراق قرضه به مردم خريد.
 -۱۵راه اندازى كارخانۀ پارچه بافى تبريز كه در شرف ورشكستگى بود.
 -۱۶آذرب~~اي~~جان دم~~كرات دش~~من م~~ال~~كيت نيس~~ت و ب~~ا س~~رم~~اي~~ه دارى م~~خال~~فتى
ندارد .بلكه از نيروى سرمايه به نفع جامعه استفاده مى نمايد.
-۱۷در ك~ارخ~ان~ۀ ج~وراب ب~اف~ى  ۵۰۰دخ~تر م~شغول ب~ه ك~ار ب~ودن~د .در ك~ارخ~ان~هه~ا
ام ~~کان ~~ات ~~ی ه ~~مچون ح ~~مام ،رس ~~توران ،ب ~~اش ~~گاه ،زاي ~~شگاه زن ~~ان ،ات ~~اق ب ~~چه ه ~~اى
شيرخوار كارگران و اتاق اسباب بازى بچه هاى كارگر ساخته شده بود.
-۱۸ب~ا اي~نكه دول~ت  ۱۶م~يليون پ~ول م~ردم آذرب~اي~جان را ب~لوك~ه ك~رده ب~ود ،ف~رق~ه ب~ا
فروش اوراق بهادر توانست مشكل مالى خود را حل كند.
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 -۱۹ام~~روز م~~ردم آذرب~~اي~~جان ع~~قيده دارن~~د ح~~كوم~~ت و ادارۀ ك~~اره~~اى س~~رزم~~ني
آن ه~ا ب~هدس~ت خ~ودش~ان س~پرده ش~ده ب~ه ه~مني جه~ت از ج~ان و دل ك~ار م~ى ك~نند
و شب و روز را نمى شناسند.
 -۲۰ايس~~تگاه رادي~~و ت~~بري~~ز ت~~وس~~ط ي~~ك ج~~وان بيس~~ت و چ~~ند س~~ال~~ۀ آذرب~~اي~~جان~~ى
اداره مى شد.
 -۲۱در ت~مام م~حالت ب~اش~گاه ه~اى ح~زب دم~كرات اف~تتاح ش~ده ان~د ك~ه م~ردم در
آن جا بحث هاى سياسى مى كنند.
 -۲۲زن~~ان و م~~ردان ،ك~~شاورزان و ك~~ارگ~~ران و روش~~نفكران و اص~~ناف و كس~~به
و م ~~ال ~~كني و ع ~~لماى ب ~~سيارى ب ~~ه ع ~~ضوي ~~ت ف ~~رق ~~ه درآم ~~ده ان ~~د .اي ~~ن ه ~~ا دل ~~يل ب ~~ى
اع~تناي~ى ه~اى ته~ران س~رك~وف~ت ه~اى م~أم~وري~ن دول~تى ب~ر آذرب~اي~جان اس~ت ك~ه ق~لب
او را جريحه دار كرده است.
-۲۳ت~~ثبيت ق~~يمت ه~~ا ،ك~~اه~~ش اج~~اره خ~~ان~~ه ه~~ا و گ~~شاي~~ش م~~غازه ه~~اى دول~~تى،
اقداماتى بودند كه فرقه براى رفاه مردم تدارك ديده بود.
 -۲۴تبديل گورستان قديمى تبريز به ميدان مشق نظامى.
 -۲۵افتتاح سالن تئاتر و انجام نمايش هاى اخالقى و سياسى در آن.
 -۲۶ت~رم~يم ك~ام~يون ه~اى اس~قاط ش~ده و اس~تفادۀ آن~ها در سيس~تم ح~مل و ن~قل
شهرى.
 -۲۷ت~~صوي~~ب م~~اده واح~~ده اى در ه~~يئت وزي~~ران ح~~كوم~~ت م~~لى ف~~رق~~ه ب~~رای ع~~فو
كليۀ زندانيان به استثنای دزدها و كالهبرداران و منافيان عفت عمومى.
-۲۸تصويب حكم اعدام براى سرقت ،هتك ناموس ،اختالس و ارتشاء.
 -۲۹ساخت بناى فيالرمونى تبريز.
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 -۳۰ساخت باشگاه شعرا.
-۳۱ساخت سناتوريوم براى درمان امراض سياتيك در كنار درياچۀ اروميه.
يك سؤال :مردم آذربايجان چه مى خواستند؟
ع ~~ميدى ن ~~ورى ه ~~مراه ه ~~يئتى ب ~~ه آذرب ~~اي ~~جان م ~~ى رود ت ~~ا ب ~~ه نخس ~~ت وزي ~~ر خ ~~روج
ك~ام~ل ارت~ش ش~وروى را گ~زارش ده~د .ت~ا در ص~ورت ص~حت ادع~اى ش~وروى ،اي~ران
شكايت خود را در سازمان ملل از شوروى پس بگيرد.
ام ~~ا ع ~~ميدى ن ~~ورى ي ~~ك ژورن ~~اليس ~~ت ه ~~م هس ~~ت ،پ ~~س پ ~~ا ب ~~ه پ ~~اى ه ~~يئت از دي ~~ده
ه~~اي~~ش ن~~يز ي~~ادداش~~ت ب~~رم~~ى دارد .اي~~ن دي~~ده ه~~ا و ش~~نيده ه~~اي~~ش چيس~~ت؟ اي~~ن آن
چيزى ست كه از ديد تحليلگران و منتقدين فرقه دور مانده است.
ع~~ميدى ن~~ورى م~~ردم~~ى را م~~ى ب~~يند ك~~ه ش~~ب و روز ت~~الش م~~ى ك~~نند ت~~ا خ~~ياب~~ان
ه ~~اي ش ~~ان را م ~~رم ~~ت ك ~~نند ،ب ~~ات ~~الق ه ~~ا را ب ~~خشكان ~~ند .ب ~~يمارس ~~تان و دارال ~~تعليم و
زايشگاه و كارخانه بسازند و در يك كالم ،شهر و ديار خود را آباد بسازند.
ري~~شه ه~~اى م~~ردم~~ى ف~~رق~~ه در ه~~مني آرزوه~~ا و ت~~الش ه~~ا ن~~هفته ب~~ود .ام~~ا س~~ؤال~~ى
ك~ه م~طرح م~ى ش~ود اي~ن اس~ت ك~ه گ~ناه م~ردم~ى ك~ه م~ى خ~واه~ند شه~ر و دي~ار خ~ود
را ب ~~ا ت ~~الش و ك ~~وش ~~ش ش ~~بان ~~ه روزى آب ~~اد س ~~ازن ~~د چيس ~~ت؟ در اي ~~ن ت ~~الش ه ~~ا چ ~~ه
چ~يز ب~دى وج~ود داش~ت ك~ه ارت~جاع در ت~مام~يت اش از ش~اه گ~رف~ته ت~ا ق~وام و ژن~رال
ه~اى ارت~ش و ذوال~فقارى ه~ا و اف~شاره~ا و دي~گر الى و ل~جن ه~اى ج~ام~عه ب~ا آن ب~ه
مخالفت برخاسته بود .و به راستى تجزيه طلبى و ميهن پرستى يعنى چه؟
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فرقۀ دمكرات چه مى خواست؟
م~نتقدي~ن ف~رق~ۀ دم~كرات ه~ميشه از ط~رح ليس~ت م~طال~بات ف~رق~ه س~رب~از زدن~د ،ت~ا ف~رق~ه
را ب~~ه تج~~زي~~ه ط~~لبى م~~تهم و پ~~س تج~~زی~~ه ط~~لبى را خ~~واس~~ت ب~~يگان~~ه ت~~لقى ک~~نند و ب~~ه
نتيجه دلخواه برسند.
اما حقيقت ماجرا چيز ديگرى است.
در م~ ~~ذاك~ ~~رات ارديبهش~ ~~ت  ۱۳۲۵پ~ ~~يشه ورى ب~ ~~ا ق~ ~~وام ،پ~ ~~يشه ورى درخ~ ~~واس~ ~~ت
ه~اى س~ىوس~ه گ~ان~ۀ ف~رق~ه را ب~ه ق~وام داد ت~ا ج~دا از آن~كه ق~وام م~واف~قت ك~ند ي~ا ن~كند
ليس~~ت م~~طال~~بات م~~ردم آذرب~~اي~~جان در ت~~اري~~خ ث~~بت ش~~ود .اب~~تدا ب~~بينيم ف~~رق~~ه چ~~ه م~~ى
خ ~~واس ~~ت و ب ~~عد ب ~~بينيم ك ~~ه اي ~~ن درخ ~~واس ~~ت ه ~~ا در چ ~~ارچ ~~وب چ ~~ه سيس ~~تمى م ~~ى
گنجد.
 -۱ن ~ ~~هضت آذرب ~ ~~اي ~ ~~جان ك ~ ~~ه در ن ~ ~~تيجۀ ف ~ ~~شار م ~ ~~أم ~ ~~وري ~ ~~ن ل ~ ~~شكرى و ك ~ ~~شورى
ح ~~كوم ~~ت اس ~~تبدادى س ~~اب ~~ق و دش ~~منان دم ~~كراس ~~ى در دوازده ~~م شه ~~ري ~~ور س ~~ال
 ۱۳۲۴ش~مسى ب~ه وج~ود آم~ده ب~ود ن~هضتى م~ترق~ى و دم~كرات~يك و ض~ام~ن اس~تقالل
و تماميت ارضى ايران شناخته مى شود.
 -۲آذرب~اي~جان ك~ه ش~ام~ل اس~تان ه~اى  ۳و  ۴س~اب~ق و والي~ت ض~ميمه اس~ت ج~زء
م~ملكت اي~ران و ب~ه ص~ورت واح~د ارض~ى داراى ح~كوم~ت خ~ودم~ختار خ~واه~د ب~ود ك~ه
مركز آن شهر تبريز است.
تبصره ـ مراكز كردستان آذربايجان شهر مهاباد است.

174

 -۳پ ~~ول و پ ~~رچ ~~م آذرب ~~اي ~~جان ه ~~مان پ ~~ول و پ ~~رچ ~~م اي ~~ران اس ~~ت .ك ~~ليۀ ق ~~وان ~~ني
خ~~ارج~~ۀ م~~ملكتى ب~~ه ش~~رط~~ى ك~~ه ب~~ا اخ~~تيارات و آزادى م~~ردم آذرب~~اي~~جان م~~غاي~~رت~~ى
نداشته باشد در آذربايجان ُمجرا خواهد بود.
 -۴ب~ا درن~ظرگ~رف~نت دو م~ادۀ اخ~ير ،در آذرب~اي~جان ب~راى ادارۀ ن~ظارت ك~اره~اى
داخ~~لى و ه~~مچنني ب~~راى ت~~صوي~~ب ب~~ودج~~ه ه~~يئتى ب~~ه اس~~م »ه~~يئت م~~لى« ب~~ا اص~~ول
نظامنامه مخصوصى انتخاب خواهند شد.
-۵ان~تخاب ك~ليۀ رؤس~اى ادارات ل~شكرى و ك~شورى ب~ه عه~دۀ ه~يئت م~لى اس~ت.
م~~أم~~وري~~ن ف~~وق ك~~ه ب~~عد از ان~~تخاب ش~~دن ب~~ه وس~~يلۀ ه~~يئت م~~لى ب~~ه ح~~كوم~~ت م~~رك~~زى
م~~عرف~~ى خ~~واه~~ند ش~~د در اج~~راى ع~~مدۀ ق~~وان~~ني ت~~اب~~ع ح~~كوم~~ت م~~رك~~زى و در اج~~راى
تصميمات هيئت ملى تابع هيئت ملى خواهند بود.
 -۶ه ~~يئت م ~~لى آذرب ~~اي ~~جان م ~~ختار اس ~~ت ك ~~ه ك ~~ليۀ م ~~أم ~~وري ~~ن اع ~~م از ل ~~شكرى و
ك ~~شورى را ع ~~زل و ن ~~صب و ت ~~غيير و ت ~~بدي ~~ل داده ب ~~ه اط ~~الع ح ~~كوم ~~ت م ~~رك ~~زى ه ~~م
برسانند.
 -۷ع~الوه ب~ر ه~يئت م~لى در ت~مام ن~قاط آذرب~اي~جان انج~من ه~اى والي~تى م~طاب~ق
اص~~ول دم~~كراس~~ى ي~~عنى ب~~ا رأى م~~خفى و مس~~تقيم ع~~موم اه~~ال~~ى )زن~~ان ،م~~ردان و
اف~راد ق~شون( ان~تخاب ش~ده در ح~يطۀ ع~مليات خ~ود ي~عنى والي~ات و م~حال و ب~لوك~ات
جهت پيشرفت امور نظارت خواهند كرد.
 -۸ف ~~داي ~~يان و ق ~~شون م ~~لى ه ~~مچنان ب ~~اق ~~ى ب ~~وده و در ان ~~جام وظ ~~اي ~~ف و ح ~~فظ
سرحدات مربوطه و دفاع از دمكراسى تابع هيئت ملى آذربايجان خواهند بود.
 -۹ت~~رف~~يعات و درج~~ات ك~~شورى و ل~~شكرى ك~~ه ت~~ا ك~~نون از ط~~رف ح~~كوم~~ت م~~لى
آذربايجان اعطا شده به رسميت شناخته مى شود.
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ت~~رف~~يعات افس~~ران ج~~زء ،مس~~تقيما از ط~~رف ف~~رم~~ان~~ده~~ى ق~~شون م~~لى آذرب~~اي~~جان
داده ش ~~ده ول ~~ى ت ~~رف ~~يعات افس ~~ران ارش ~~د ب ~~ا پ ~~يشنهاد ف ~~رم ~~ان ~~ده ~~ى ق ~~شون م ~~لى
آذربايجان و تصويب هيئت ملى خواهد بود.
 -۱۰در ت~مام ادارات آذرب~اي~جان و ه~يئت م~لى ن~وش~تجات ب~ه زب~ان آذرب~اي~جان~ى
و در ك ~~ردس ~~تان آذرب ~~اي ~~جان ب ~~ه زب ~~ان ك ~~ردى خ ~~واه ~~د ب ~~ود ول ~~ى چ ~~ون زب ~~ان ف ~~ارس ~~ى
زب ~~ان دول ~~تى اي ~~ران اس ~~ت م ~~كات ~~بات ادارات آذرب ~~اي ~~جان و ه ~~يئت م ~~لى و ه ~~مچنني
ادارات ك~~ردس~~تان آذرب~~اي~~جان ب~~ا دول~~ت م~~رك~~زى ب~~ه زب~~ان ف~~ارس~~ى اش~~كال~~ى ن~~خواه~~د
داشت.
 -۱۱ت ~~حصيالت در م ~~دارس اب ~~تداي ~~ى ب ~~ه زب ~~ان آذرب ~~اي ~~جان ~~ى و در ك ~~ردس ~~تان
آذرب~اي~جان ب~هزب~ان ك~ردى و در م~دارس م~توس~طه و ع~ال~ى ب~ه زب~ان ه~اى ف~ارس~ى و
آذربايجانى يا كردى و فارسى خواهد بود.
 -۱۲ق~~وان~~ينى ك~~ه ت~~ا ح~~ال در مج~~لس م~~لى آذرب~~اي~~جان ب~~ه ت~~صوي~~ب رس~~يده ت~~ا از
ط ~~رف ه ~~يئت م ~~لى ن ~~قض ن ~~شود ه ~~مچنان ب ~~ه ق ~~وت خ ~~ود ب ~~اق ~~ى اس ~~ت )اي ~~ن م ~~اده
درخصوص كردستان آذربايجان نيز به همني نحو خواهد بود(.
 -۱۳ت ~~قسيم اراض ~~ى خ ~~ال ~~صه و ام ~~الك دش ~~منان آزادى و دم ~~كراس ~~ى ك ~~ه ب ~~ني
ده ~~اق ~~ني و ك ~~شاورزان ب ~~ه ع ~~مل آم ~~ده ب ~~ه رس ~~ميت ش ~~ناخ ~~ته ش ~~ده و از آن ه ~~ا پ ~~س
گرفته نخواهد شد.
-۱۴ق ~~وان ~~ينى ك ~~ه ب ~~راى م ~~بارزه ب ~~ا ت ~~ري ~~اك و ال ~~كل و اخ ~~تالس و رش ~~وه و ف ~~حشا
وضع و تصويب شده بعد از اين هم معتبر خواهد بود.
-۱۵ب ~~نا ب ~~ه ت ~~صوي ~~ب ه ~~يئت م ~~لى ورود اج ~~ناس ل ~~وك ~~س و تج ~~ملى ،ه ~~مچنني وارد
كردن نظير اجناسى كه در داخلۀ آذربايجان به عمل آيد به كلى قدغن است.

176

-۱۶م~~ال~~يات ه~~ا و ع~~وارض ط~~بق اص~~ول و ت~~رت~~يبى ك~~ه ه~~يئت م~~لى ت~~صوي~~ب م~~ى
نمايد وصول خواهد شد.
ب~ ~~ه م~ ~~نظور ت~ ~~زي~ ~~يد ع~ ~~اي~ ~~دات دول~ ~~تى ،ه~ ~~ر ق~ ~~ان~ ~~ون~ ~~ى ك~ ~~ه ت~ ~~ا ك~ ~~نون مج~ ~~لس م~ ~~لى
آذربايجان تصويب كرده به اعتبار خود باقى است.
 -۱۷آذرب~اي~جان و ه~مچنني ك~ردس~تان آذرب~اي~جان م~ى ت~وان~ند ب~ه نس~بت ج~معيت
خ~ودش~ان ك~ه ت~قري~با ً ث~لث ن~فوس اي~ران اس~ت وك~يل ان~تخاب ن~موده ب~ه مج~لس ش~وراى
م~لى اي~ران ب~فرس~تند .اع~تبارن~ام~ۀ اي~ن وك~ال پ~س از آن ك~ه در ه~يئت م~لى آذرب~اي~جان
به تصويب رسيد در مجلس شوراى ملى ايران غيرقابل رد خواهد بود.
 -۱۸ب ~~راى اي ~~ن ك ~~ه ان ~~تخاب ~~ات در ت ~~مام ن ~~قاط اي ~~ران متح ~~دال ~~شكل ب ~~اش ~~د ،دول ~~ت
متعه~ ~~د م~ ~~ى ش~ ~~ود ك~ ~~ه دورۀ پ~ ~~ان~ ~~زده~ ~~م مج~ ~~لس ش~ ~~وراى م~ ~~لى اي~ ~~ران ح~ ~~قى را ك~ ~~ه
آذرب ~~اي ~~جان درخ ~~صوص ان ~~تخاب ~~ات ب ~~راى ب ~~ان ~~وان و ك ~~ارم ~~ندان ل ~~شكرى ق ~~ائ ~~ل ش ~~ده
محترم شناخته و اين امر را در تمام نقاط ايران عموميت دهد.
 -۱۹ان~~تخاب~~ات مج~~لس ش~~وراى م~~لى در ت~~مام اي~~ران ح~~داك~~ثر ت~~ا ده روز ب~~عد از
صدور اولني اعالميه انتخابات شروع شده و در عرض يك هفته خاتمه يابد.
 ۲۵ -۲۰درص~د م~ال~يات~ى ك~ه در آذرب~اي~جان و ك~ردس~تان آذرب~اي~جان وص~ول م~ى
ش~~ود ب~~هم~~رك~~ز ارس~~ال خ~~واه~~د ش~~د ول~~ى اس~~تثنائ~~ا چ~~ون ام~~سال م~~لت آذرب~~اي~~جان و
ك~~رد در راه ب~~ه دس~~ت آوردن دم~~كراس~~ى متح~~مل م~~خارج گ~~زاف~~ى ش~~ده اس~~ت ب~~دي~~ن
جهت از دادن مبلغ فوق الذكر معاف خواهد بود.
 -۲۱دول ~~ت م ~~رك ~~زى متعه ~~د م ~~ى ش ~~ود ك ~~ه خ ~~ط آه ~~ن ته ~~ران ـ ت ~~بري ~~ز را ب ~~ه ت ~~بري ~~ز
متصل كند.
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 -۲۲دول~~ت م~~رك~~زى ب~~ه ه~~يچوج~~ه ح~~ق ع~~زل و ن~~صب و ت~~غيير و ت~~بدي~~ل ه~~يچ ي~~ك از
مأمورين لشكرى و كشورى را مستقيما نخواهد داشت.
-۲۳ه ~~يئت م ~~لى آذرب ~~اي ~~جان و ك ~~ردس ~~تان ب ~~اي ~~د در اص ~~الح ~~ات ام ~~ور م ~~عارف ~~ى و
بهداشتى و كشاورزى آزادى عمل داشته باشد.
 -۲۴م ~~ناب ~~ع ط ~~بيعى و م ~~عادن آذرب ~~اي ~~جان و ك ~~ردس ~~تان ب ~~راى رف ~~ع اح ~~تياج ~~ات
م ~~ردم آن ن ~~واح ~~ى ت ~~خصيص داده م ~~ى ش ~~ود و ادارۀ ك ~~ارخ ~~ان ~~جات اي ~~ن ن ~~واح ~~ى ب ~~ه
عهدۀ خودشان است.
 -۲۵در م~وق~ع الزم ن~ظارت ك~ارخ~ان~جات ش~خصى ن~يز ب~ا ح~كوم~ت و ه~يئت م~لى
آذربايجان خواهد بود.
 -۲۶نش~~ر ك~~ليۀ م~~طبوع~~ات ب~~ا اج~~ازه و ت~~صوي~~ب ه~~يئت ه~~اى م~~لى آذرب~~اي~~جان و
كردستان خواهد بود.
ت~مام س~ينماه~ا و ت~ئات~ر و ن~ماي~شات و رادي~و ب~ه زب~ان آذرب~اي~جان~ى و ك~ردى اداره
مى شوند.
)اين ماده درباره ساير زبان ها نيز اجازه داده مى شود(.
-۲۷ادارۀ ك~~ليه ب~~ان~~ك ه~~ا اع~~م از ص~~نعتى و ف~~الح~~تى و م~~لى و دول~~تى ب~~ه عه~~دۀ
هيئت هاى آذربايجان و كردستان خواهد بود.
 -۲۸ت ~~مام ع ~~اي ~~دات و ع ~~وارض آذرب ~~اي ~~جان و ك ~~ردس ~~تان در خ ~~زان ~~ه دارى مح ~~ل
جمع و بهمصارف الزمه خواهد رسيد.
 -۲۹دول ~~ت م ~~رك ~~زى متعه ~~د م ~~ى ش ~~ود م ~~طال ~~بات م ~~لت آذرب ~~اي ~~جان را ب ~~ان ~~ك م ~~لى
پرداخت نموده و سرمايه هاى انتقالى همني بانك را برگشت دهد.
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-۳۰دول~ت م~رك~زى متعه~د م~ى ش~ود ك~ه ن~واح~ى ت~كاب ،س~قز ،ب~يجار و م~رودش~ت
و م~~ان~~ند اي~~ن ه~~ا را ك~~ه ج~~زء اس~~تان  ۳و ۴و والي~~ت خ~~مسه ب~~وده و ف~~عالً ت~~حت س~~لطۀ
دش~~منان آزادى اس~~ت ب~~ه ف~~وري~~ت تخ~~ليه و ب~~ه م~~قام~~ات ص~~الح~~يت دار آذرب~~اي~~جان و
كردستان تحويل نمايد.
 -۳۱دول~~ت م~~رك~~زى متعه~~د م~~ى ش~~ود ت~~شكيالت ژان~~دارم~~رى را ك~~ه در ط~~ول س~~ال
ه~اى م~تمادى ب~ه ح~قوق م~لت ت~جاوز ن~موده و مس~بب ف~جاي~ع خ~ون~ني ب~وده ان~د منح~ل
و در ع~وض ت~شكيالت ن~ظميه ي~عنى ض~اب~ط دس~تگاه ق~ضاي~ى را در ق~صبه و م~حال
و بلوكات توسعه دهد.
-۳۲دول~~ت م~~رك~~زى متعه~~د م~~ى ش~~ود ك~~ه انج~~من ه~~اى اي~~ال~~تى ـ والي~~تى را م~~ان~~ند
آذربايجان در تمام ايران طبق اصول دمكراسى تشكيل دهد.
-۳۳ت ~~شكيالت شه ~~ردارى در ك ~~ليه ن ~~قاط اي ~~ران ب ~~دون دخ ~~ال ~~ت ك ~~ارم ~~ندان دول ~~ت
بايد برپا شود.
س~اع~ت هش~ت روز س~ه ش~نبه ده~م ارديبهش~ت آق~اي~ان م~ورخ ال~دول~ه س~پهر وزي~ر
پ~~يشه و ه~~نر و ب~~ازرگ~~ان~~ى و م~~ظفر ف~~يروز م~~عاون س~~ياس~~ى و پ~~ارمل~~ان~~ى آق~~اى ق~~وام
الس~لطنه خ~ود را ب~ه ع~نوان ن~ماي~ندگ~ان ص~الح~يتدار م~عرف~ى ك~ردن~د ،س~ى و س~ه م~اده
فوق به آنها نيز ارائه داده شد.
روز چ ~~هارش ~~نبه ي ~~ازده ~~م ارديبهش ~~ت آق ~~اى پ ~~يشه ورى ب ~~ا آق ~~اى ق ~~وام الس ~~لطنه
م~~الق~~ات و م~~ذاك~~رۀ خ~~صوص~~ى ب~~ه ع~~مل آم~~د .در ت~~عقيب م~~ذاك~~رات ،اب~~الغ~~يۀ ذي~~ل از
طرف هيئت نمايندگان آذربايجان تهيه و به دولت آقاى قوام السلطنه داده شد.
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منت ابالغيۀ دولت از اين قرار بود
در اث ~ ~~ر ح ~ ~~سن ن ~ ~~يت آق ~ ~~اى ق ~ ~~وام الس ~ ~~لطنه و ب ~ ~~يان ~ ~~يۀ اي ~ ~~شان و ت ~ ~~بادل اف ~ ~~كار ب ~ ~~ني
ن~ماي~ندگ~ان دول~ت م~رك~زى و ن~ماي~ندگ~ان آذرب~اي~جان در ن~تيجه م~علوم ش~د ك~ه ن~هضت
دم ~~كرات ~~يك آذرب ~~اي ~~جان خ ~~يال تج ~~زي ~~ه ن ~~داش ~~ته ب ~~لكه ب ~~راى ت ~~ثبيت و ت ~~قوي ~~ت اس ~~اس
مش ~ ~~روط ~ ~~يت و دم ~ ~~كراس ~ ~~ى در اي ~ ~~ران ب ~ ~~هوج ~ ~~ود آم ~ ~~ده اس ~ ~~ت .ب ~ ~~راى رف ~ ~~ع ه ~ ~~رگ ~ ~~ون ~ ~~ه
س~وءت~فاه~مات و ج~لوگ~يرى از ب~رادرك~شى م~واف~قت ك~ردن~د ك~ه ب~ني ح~كوم~ت م~رك~زى و
ملت آذربايجان اختالف اساسى وجود ندارد.
و ب ~~راى ح ~~ل م ~~سائ ~~ل ف ~~رع ~~ى ق ~~رار ش ~~د ك ~~ه ه ~~يئتى از ن ~~ماي ~~ندگ ~~ان آذرب ~~اي ~~جان ب ~~ا
ن~~ماي~~ندگ~~ان دول~~ت م~~رك~~زى م~~شغول م~~ذاك~~ره ب~~اش~~ند و اخ~~تالف~~ات را در ح~~دود ق~~وان~~ني
اس~~اس~~ى اي~~ران ب~~هط~~ورى ك~~ه ب~~ه آزادى م~~ردم آذرب~~اي~~جان ل~~طمه وارد ن~~سازد ح~~ل و
تصفيه نمايند.
ك ~~ليۀ م ~~واف ~~قت ه ~~ا و اي ~~جاد رواب ~~ط ب ~~ا ح ~~كوم ~~ت م ~~رك ~~زى بس ~~ته ب ~~ه ت ~~صوي ~~ب دول ~~ت
آق~~اى ق~~وام الس~~لطنه و مج~~لس م~~لى آذرب~~اي~~جان )ك~~ه ف~~عالً ب~~ه ج~~اى انج~~من اي~~ال~~تى
است( و مجلس شوراى ملى است.
در س ~~وم ~~ني م ~~الق ~~ات آق ~~اى پ ~~يشه ورى ب ~~ا آق ~~اى ق ~~وام الس ~~لطنه اخ ~~تالف ن ~~ظرى
درب ~~اره ت ~~قسيم اراض ~~ى ح ~~اص ~~ل ش ~~د و ب ~~اع ~~ث ش ~~د ك ~~ه م ~~ذاك ~~رات دو روز م ~~توق ~~ف
شود.
ب ~~عدا ً دول ~~ت آق ~~اى ق ~~وام الس ~~لطنه ب ~~راى اي ~~نكه م ~~ذاك ~~رات را از ن ~~و ش ~~روع ك ~~ند
اص~ ~~الح~ ~~ات~ ~~ى را ك~ ~~ه م~ ~~ى ت~ ~~وانس~ ~~ت در اب~ ~~الغ~ ~~يه م~ ~~نظور ك~ ~~ند ت~ ~~وس~ ~~ط ن~ ~~ماي~ ~~ندگ~ ~~ان
صالحيت دار خود به هيئت نمايندگان آذربايجان ارائه داد.
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منت ابالغيه
 -۱شوراى ايالتى آذربايجان به جاى مجلس ملى؛
 -۲هيئت مديره آذربايجان به جاى هيئت وزرا؛
 -۳رؤساى دواير آذربايجان به جاى وزراى محلى.
اي~~ن درخ~~واس~~ت ه~~ا ،ن~~ه خ~~واس~~ت ه~~اي~~ى تج~~زي~~ه ط~~لبان~~ه ب~~ودن~~د ،ن~~ه ض~~دان~~قالب~~ى و
ن~ه ك~مونيس~تى .در ص~ورت ح~ضور ي~ك دول~ت دم~كرات ك~ه م~ى ت~وانس~ت ف~درال ب~اش~د
و ي~ا ح~تى ن~باش~د ن~یز خ~واس~ت ه~اي~ى م~عقول و ش~دن~ى ب~ودن~د .اي~ن خ~واس~ت زي~ادى
ن ~~بود ك ~~ه م ~~ردم ~~ى ب ~~خواه ~~ند ب ~~ا زب ~~ان خ ~~ود ت ~~حصيل ك ~~نند ،م ~~سئول ~~ني و ف ~~رم ~~ان ~~ده ~~ان
ن~ظام~ى و ان~تظام~ى ب~ا ن~ظر انج~من ه~اى اي~ال~تى ت~عيني ش~ون~د .و ب~خشى از م~ال~يات
آن ناحيه صرف آبادى و آبادانى خود شود.
م~~حورى ت~~ري~~ن خ~~واس~~ت ه~~اى اي~~ن پ~~الت~~فرم س~~ى و س~~ه م~~اده اى ،خ~~ودم~~ختارى،
زبان تركى و قشون محلى بود كه مى شد آنرا در چارچوب قابل قبولى درآورد.
حسن نيت فرقه
در ط~~ى م~~ذاك~~رات ،ف~~رق~~ه ك~~ه در ص~~دد ح~~ل م~~سامل~~ت آم~~يز م~~سائ~~ل ب~~ود ،دس~~ت ب~~ه ي~~ك
ع~قب ن~شينى ج~دى ت~رى زد ت~ا ش~اي~د ارت~جاع را وادارد ب~ه ح~داق~ل ح~قوق م~ردم ت~ن
ده~د .پ~س پ~الت~فرم س~ى و س~ه م~اده اى خ~ود را ب~ه پ~الت~فرم~ى دوازده م~اده اى ت~قليل
داد.
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پيشنهاد نمايندگان آذربايجان
نظر نمايندگان آذربايجان
-۱ع ~~ني م ~~ادۀ اب ~~الغ ~~يه دول ~~ت ق ~~بول م ~~ى ش ~~ود ول ~~ى رئ ~~يس م ~~ال ~~يه ب ~~اي ~~د از م ~~أم ~~وري ~~ن
محلى بوده و ناظر مالى از طرف دولت تعيني گردد.
 -۲وال ~~ى )اس ~~تان ~~دار( از ط ~~رف ش ~~وراى اي ~~ال ~~تى پ ~~يشنهاد خ ~~واه ~~د ش ~~د و ح ~~كم
انتصاب او از طرف دولت صادر مى شود.
ب ~~راى ح ~~فظ ام ~~نيت راه ه ~~ا و جه ~~ت ك ~~مك ب ~~ه ت ~~شكيالت ن ~~ظميه م ~~أم ~~وري ~~ن اج ~~را
ق~واى مس~لحى ب~ه ن~ام نگه~بان ت~شكيل م~ى ش~ود .ف~رم~ان~دۀ اي~ن ق~وا از ط~رف ش~وراى
اي ~~ال ~~تى ت ~~عيني و جه ~~ت ص ~~دور ح ~~كم پ ~~يشنهاد الزم ب ~~ه وزارت ك ~~شور داده خ ~~واه ~~د
شد.
ق~واى ل~شكرى ع~بارت از اف~راد ن~ظام وظ~يفۀ مح~لى خ~واه~د ب~ود .ح~فظ س~رح~دات
به عهدۀ اين قوا مى باشد و در مراكز الزمه پادگان برقرار خواهد گرديد.
ف~~رم~~ان~~ده~~ى اي~~ن ق~~وا از افس~~ران ص~~ال~~ح و ت~~حصيل ك~~ردۀ مح~~لى خ~~واه~~ند ب~~ود و
ت~عيني آن ه~ا از ط~رف ه~يئت م~دي~ره ب~وده و اح~كام م~رب~وط~ه از م~رك~ز ص~ادر خ~واه~د
شد.
گزارش هاى الزمه از طرف فرماندهى مربوط به مركز داده مى شود.
-۳مادۀ سوم دولت عينا ً تصويب مى شود.
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 -۴ه~فتاد و پ~نج درص~د م~ال~يات~ها ك~ه ط~بق م~قررات م~ملكتى وص~ول م~ى ش~ود ب~ه
م ~~نظور پ ~~رداخ ~~ت ح ~~قوق ق ~~واى نگه ~~بان و مس ~~تخدم ~~ني ادارات ب ~~ا ن ~~ظارت ش ~~وراى
ايالتى مصرف خواهد شد.
ش ~~وراى اي ~~ال ~~تى ب ~~راى ه ~~زي ~~نۀ م ~~صارف ع ~~ام امل ~~نفعه ع ~~وارض ~~ى ك ~~ه بيش ~~تر از
صدى ده ماليات ها نخواهد بود وضع و به مصرف خواهد رسانيد.
ه~يئت ن~ماي~ندگ~ان آذرب~اي~جان اي~ن پ~يشنهاد را ب~ا اص~الح~ات~ى ك~ه ط~ى م~واد  ۱و
۶و ۸و  ۱۰مندرج است قبول و به دولت تسليم نمود.
منت پيشنهاد نمايندگان آذربايجان
ب~~راى ح~~ل م~~سامل~~ت آم~~يز م~~سئله آذرب~~اي~~جان و ت~~حكيم اص~~ول دم~~كراس~~ى در اي~~ران
در ت~اري~خ  ۱۳۲۵/۲/۸ب~ني ن~ماي~ندگ~ان آذرب~اي~جان م~ذاك~رات~ى ب~ه ع~مل آم~د ك~ه پ~س از
ت~بادل ن~ظر ع~ميق اي~ن ن~تيجه اخ~ذ ش~د ك~ه ن~هضت دم~كرات~يك آذرب~اي~جان ب~ه م~نظور
تج~~زي~~ه اي~~ران ن~~بوده ب~~لكه ب~~راى اس~~توار ك~~ردن اص~~ول مش~~روط~~يت و دم~~كراس~~ى در
ايران بوده است.
ن ~~ماي ~~ندگ ~~ان رس ~~مى دول ~~ت اي ~~ران و ه ~~يئت ن ~~ماي ~~ندگ ~~ان آذرب ~~اي ~~جان در م ~~واد ذي ~~ل
توافق نظر حاصل كردند:
 -۱ايالت آذربايجان شامل استانهاى ۳و  ۴سابق و واليت خمسه است.
-۲ب~عد از اي~ن ب~ه ع~وض اص~طالح م~ا مج~لس م~لى »ش~وراى اي~ال~تى« و ب~ه ج~اى
ه~~يئت وزي~~ران »ه~~يئت م~~دي~~ره« ب~~ه ج~~اى وزرا »رئ~~يس ادارات مح~~لى« ب~~ه ك~~ار ب~~رده
خواهد شد.
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 -۳وال ~~ى آذرب ~~اي ~~جان ب ~~ا پ ~~يشنهاد ش ~~وراى اي ~~ال ~~تى ت ~~عيني گش ~~ته و ح ~~كم آن از
طرف دولت صادر خواهد شد.
-۴رؤس ~~اى ادارات دول ~~تى رؤس ~~اى ب ~~ان ~~ك ه ~~ا و م ~~حاك ~~م ،م ~~دع ~~ى ال ~~عموم ه ~~ا و
رؤس~~اى ادارات ح~~مل و ن~~قل از ط~~رف ش~~وراى اي~~ال~~تى ان~~تخاب و اح~~كام رس~~مى از
طرف دولت صادر خواهد گرديد.
تبصره ـ ناظر دارايى را دولت انتخاب خواهد نمود.
 -۵ب~راى ح~فظ ام~نيت راه ه~ا و ك~مك ب~ه س~ازم~ان شه~رب~ان~ى و م~أم~وري~ن اج~راى
قواى مسلحى به نام )نگهبان( تشكيل مى شود.
ف~رم~ان~ده اي~ن ق~وا از ط~رف ش~وراى اي~ال~تى ت~عيني و ب~راى ص~دور ح~كم ان~تصاب،
مراتب به وزارت داخله پيشنهاد مى شود.
ق ~ ~~واى ن ~ ~~ظام ~ ~~ى از اف ~ ~~راد ن ~ ~~ظام وظ ~ ~~يفۀ مح ~ ~~لى ت ~ ~~شكيل م ~ ~~ى ش ~ ~~ود و ح ~ ~~فاظ ~ ~~ت
سرحدها به عهدۀ اين تشكيالت است.
ف~~رم~~ان~~ده~~ان س~~اخ~~لوه~~اى اي~~ن س~~ازم~~ان از ب~~ني افس~~ران ص~~ال~~ح از ط~~رف ه~~يئت
م~دي~رۀ آذرب~اي~جان ت~عيني و اح~كام آن~ها از م~رك~ز ص~ادر م~ى گ~ردد و ك~ليۀ گ~زارش~ات
الزم از طرف فرماندۀ هنگ به مركز داده خواهد شد.
 -۶در م ~~دارس اب ~~تداي ~~ى ت ~~حصيالت ب ~~ه زب ~~ان آذرب ~~اي ~~جان ~~ى خ ~~واه ~~د ب ~~ود و در
م~دارس م~توس~طه دروس ب~ه ه~ر دو زب~ان آذرب~اي~جان~ى و ف~ارس~ى ت~دري~س م~ى ش~ود.
در ادارات مح ~~لى ام ~~ور دف ~~ترى و ع ~~دل ~~يه و س ~~اي ~~ر ك ~~اره ~~ا ب ~~ه زب ~~ان آذرب ~~اي ~~جان ~~ى و
فارسى صورت خواهد گرفت.
 -۷ه~~فتاد و پ~~نج درص~~د م~~ال~~يات~~هاي~~ى ك~~ه ب~~ه م~~وج~~ب ق~~وان~~ني م~~ملكتى وص~~ول م~~ى
ش~ود ب~راى پ~رداخ~ت ح~قوق مس~تخدم~ني و ه~زي~نۀ ت~شكيالت نگه~بان~ى و س~اي~ر ام~ور

184

اص~~الح~~ات~~ى در ت~~حت ن~~ظر ش~~وراى اي~~ال~~تى م~~صرف خ~~واه~~د ش~~د .ش~~وراى اي~~ال~~تى
ع~وارض~ى ك~ه از م~يزان ده درص~د م~ال~يات~ها ت~جاوز ن~خواه~د ك~رد م~ىتوان~د وض~ع و ب~ه
مصرف برساند.
-۸ت~ ~~مام اص~ ~~الح~ ~~ات اق~ ~~تصادى و اج~ ~~تماع~ ~~ى و م~ ~~ال~ ~~ى و ارض~ ~~ى ك~ ~~ه از ط~ ~~رف
نهضت دمكراتيك آذربايجان به عمل آمده به رسميت شناخته شود.
-۹ب ~ ~~ا رع ~ ~~اي ~ ~~ت ت ~ ~~ناس ~ ~~ب ج ~ ~~معيت ح ~ ~~قيقى آذرب ~ ~~اي ~ ~~جان ب ~ ~~ا ازدي ~ ~~اد ن ~ ~~ماي ~ ~~ندگ ~ ~~ان
آذرب ~~اي ~~جان م ~~واف ~~قت م ~~ى ش ~~ود و در م ~~وق ~~ع ت ~~شكيل دوره پ ~~ان ~~زده ~~م ق ~~ان ~~ون ~~گذارى
پ~~يشنهادات الزم~~ه ب~~ه مج~~لس ت~~قدي~~م خ~~واه~~د ش~~د ك~~ه پ~~س از ت~~صوي~~ب ،ه~~مان ع~~ده
براى دورۀ پانزدهم انتخاب شود.
 -۱۰دول~~ت تعه~~د م~~ى ن~~ماي~~د ك~~ه در ق~~ان~~ون ان~~تخاب~~ات تج~~دي~~دن~~ظر ن~~موده و الي~~حۀ
ق ~~ان ~~ون ~~ى ج ~~دي ~~دى م ~~طاب ~~ق ش ~~راي ~~ط م ~~ترق ~~ى ك ~~نون ~~ى و ب ~~ا اس ~~اس اص ~~ول ح ~~قيقى
دم~كراس~ى )ع~موم~ى مس~تقيم ،م~خفى ،م~ساوى و م~تناس~ب( ت~نظيم و ت~قدي~م مج~لس
شوراى ملى نمايد.
 -۱۱اي~ن ق~رارداد ب~عد از ت~صوي~ب ه~يئت دول~ت اي~ران و مج~لس م~لى آذرب~اي~جان
رسميت پيدا خواهد كرد.
 -۱۲م ~~واد اي ~~ن ق ~~رارداد ش ~~ام ~~ل ك ~~ردس ~~تان آذرب ~~اي ~~جان ن ~~يز م ~~ى ب ~~اش ~~د .اي ~~ن
پ ~~يشنهاد م ~~لغاى م ~~ذاك ~~رات ج ~~دي ~~دى گ ~~ردي ~~د و م ~~ى ش ~~ود گ ~~فت ك ~~ه در ك ~~ليات ت ~~واف ~~ق
ن ~~ظر ب ~~ني ط ~~رف ~~ني ح ~~اص ~~ل ش ~~ده و م ~~قرر گ ~~ردي ~~د ي ~~ك الي ~~حۀ ج ~~دي ~~د ب ~~ه اش ~~تراك آق ~~اى
مصطفى فيروز معاون سياسى نخست وزير تنظيم گردد.
روز پ~نجشنبه  ۱۳۲۵/۲/۲۹س~اع~ت  ۲۳آق~اى م~ظفر ف~يروز الي~حه را ت~هيه ن~موده
و به هيئت نمايندگان آذربايجان ارايه داد.
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اصالحات ارضى فرقه
ن~ظام پ~وس~يدۀ ارب~اب و رع~يتى ك~ه چ~ون ب~ختكى ب~ر اق~تصاد و س~ياس~ت و اج~تماع
م ~~ا س ~~اي ~~ه اف ~~كنده ب ~~ود ف ~~رص ~~ت ن ~~مى داد ن ~~يروه ~~اى ن ~~هفتۀ اق ~~تصادى و اج ~~تماع ~~ى
جامعه رها بشوند و جامعه مدرن از دل جامعۀ كهنه و پوسيده سر برآورد.
از دي~~رب~~از ،از زم~~ان ت~~شكيل ف~~رق~~ۀ اج~~تماع~~يون ـ ع~~ام~~يون م~~سئلۀ ت~~غيير س~~اخ~~ت
اق~~تصادى در دس~~تور ك~~ار ن~~يروه~~اى ان~~قالب~~ى ب~~ود .ام~~ا ان~~قالب مش~~روط~~ه ن~~توانس~~ت
ب ~~ه اي ~~ن م ~~سئله ن ~~زدي ~~ك ش ~~ود و ج ~~نبش ه ~~اى ده ~~قان ~~ى س ~~رك ~~وب ش ~~دن ~~د .در ان ~~قالب
گ~~يالن ن~~يز م~~سئلۀ زم~~ني و اص~~الح~~ات ارض~~ى از م~~سائ~~ل ب~~حث ب~~ران~~گيز ب~~ني ح~~زب
ع~دال~ت و م~يرزا ك~وچ~ك خ~ان ب~ود و اي~ن م~سئله ب~ه ج~داي~ى م~يرزا و ك~ودت~ا و ان~شعاب
ک~شیده ش~د .،ام~ا ب~از ان~قالب ن~توانس~ت اي~ن م~سئله را ح~ل ك~ند .ب~ا روى ك~ار آم~دن
رژي ~~م په ~~لوى ،ش ~~خص رض ~~اش ~~اه ب ~~ه زودى ب ~~ه م ~~الك ~~ى ب ~~زرگ ت ~~بدي ~~ل ش ~~د و ك ~~سى
ي~اراى ط~رح اص~الح~ات ارض~ى را ن~داش~ت .ب~ا س~قوط دي~كتات~ورى و اش~غال اي~ران و
ب ~~ه ص ~~حنه آم ~~دن ح ~~زب ت ~~وده و دي ~~گر ج ~~ري ~~ان ~~ات س ~~ياس ~~ى ،ك ~~سى را ي ~~اراى ن ~~زدي ~~ك
ش~~دن ب~~ه اي~~ن م~~سئله ن~~بود .ام~~ا ف~~رق~~ه در ح~~كوم~~ت ي~~ازده م~~اه~~ه اش ت~~وانس~~ت م~~سئلۀ
اص ~~الح ~~ات ارض ~~ى را م ~~طرح ك ~~ند؛ ب ~~ه پ ~~يش ب ~~برد و ن ~~شان ده ~~د ك ~~ه اي ~~ن ك ~~ار ،ه ~~م
ض~رورى اس~ت و ه~م ش~دن~ى ه~رچ~ند ف~رق~ه ب~ا اي~نكار دش~منى ف~ئودال ه~ا را چ~ه در
آذرب~اي~جان و چ~ه در س~راس~ر اي~ران ب~ه ج~ان خ~ري~د .ف~ئودال ه~ا و ت~فنگچى ه~اى آن
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ه~ا پ~يشقراوالن ارت~ش در کش~تار ف~رق~ه ب~ودن~د .ام~ا اي~ن اف~تخار در پ~رون~دۀ ف~رق~ه ث~بت
شد.
ه ~~فده س ~~ال ب ~~عد رژي ~~م ش ~~اه م ~~جبور ش ~~د ت ~~حت ف ~~شار ام ~~ري ~~كا ت ~~ن ب ~~ه اي ~~ن ك ~~ار
ب~~ده~~د .و آن ه~~م ن~~ه ب~~ا س~~مت و س~~وي~~ى ك~~ه ف~~رق~~ه در ن~~ظر داش~~ت ،ب~~لكه ب~~ا س~~مت و
س~وي~ى ك~ه ب~ورژوازى ك~مپرادور را راه~ى روس~تا ك~ند ،و ح~اص~ل آن وي~ران~ى روس~تا،
و كشاورزى ايران شود.
فرقه و مسئلۀ زمني
ف~رق~ه ي~ك ح~زب ك~مونيس~ت ن~بود .ه~رچ~ند ح~زب~ى م~ثل ح~زب ت~وده ك~ه در ب~اط~ن خ~ود را
ح~~زب ك~~مونيس~~ت اي~~ران م~~ى دانس~~ت ،ش~~عار اص~~الح~~ات ارض~~ى را ن~~مى داد .پ~~س
طبيعى بود كه به عنوان يك حزب ملى ،در صدد كاهش منازعات طبقاتى باشد.
ف~ ~~رق~ ~~ه ح~ ~~تى ب~ ~~ه ح~ ~~زب ت~ ~~وده اي~ ~~راد م~ ~~ى گ~ ~~رف~ ~~ت ك~ ~~ه ب~ ~~ا دام~ ~~ن زدن ب~ ~~ه م~ ~~بارزات
ده ~ ~~قان ~ ~~ى ،در ب ~ ~~ني خ ~ ~~لق ش ~ ~~كاف اي ~ ~~جاد ك ~ ~~رده اس ~ ~~ت و از كش ~ ~~ته ش ~ ~~دن ح ~ ~~اج ~ ~~ى
احتشام ،فئودال ليقوان توسط افراد حزبى گله مند بود.
ب ~~ا اي ~~ن ح ~~ال ف ~~رق ~~ه در پ ~~الت ~~فرم دوازده م ~~اده اى خ ~~ود در ب ~~ند ه ~~فت آن در م ~~ورد
م~~سئلۀ زم~~ني چ~~نني اظ~~هار ن~~ظر م~~ى ك~~ند» :م~~ؤسس~~ني ف~~رق~~ۀ دم~~كرات آذرب~~اي~~جان ب~~ه
خ~وب~ى م~ى دان~ند ك~ه ن~يروى م~ول~د ث~روت و ق~درت اق~تصادى ك~شور ،ب~ازوان ت~وان~اى
ده~قان~ان اس~ت .ل~ذا اي~ن ف~رق~ه ن~مى ت~وان~د ج~نبشى را ك~ه در م~يان ده~قان~ان ب~ه وج~ود
آم~ده اس~ت ن~ادي~ده ب~گيرد و ب~ه ه~مني ل~حاظ ،ف~رق~ه س~عى خ~واه~د ك~رد ك~ه ب~راى ت~أم~ني
احتياجات دهقانان قدم هاى اساسى بردارد.
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م ~~خصوص~ ~ا ً ت ~~عيني ح ~~دود م ~~شخص ب ~~ني ارب ~~اب ~~ان و ده ~~قان ~~ان و ج ~~لوگ ~~يرى از
م~~ال~~يات ه~~اى غ~~يرق~~ان~~ون~~ى ك~~ه ب~~ه وس~~يلۀ ب~~عضى از ارب~~اب~~ان اخ~~تراع ش~~ده ي~~كى از
وظ~اي~ف ف~ورى ف~رق~ۀ دم~كرات اس~ت .ف~رق~ه س~عى خ~واه~د ك~رد اي~ن م~سئله ب~ه ش~كلى
ح~ل ش~ود ك~ه ه~م ده~قان~ان راض~ى ش~ون~د و ه~م م~ال~كني ب~ه آي~ندۀ خ~ود اط~مينان پ~يدا
كرده و با عالقه و رغبت در آباد ساخنت ده و كشور خود كوشش نمايند.
زم~ينه ه~اى خ~ال~صه و زم~ني ه~اى م~تعلق ب~ه ارب~اب~ان ك~ه آذرب~اي~جان را ت~رك ك~رده
و ف ~~رار اخ ~~تيار ن ~~موده ان ~~د و م ~~حصول دس ~~ترن ~~ج خ ~~لق آذرب ~~اي ~~جان را در ته ~~ران و
س~اي~ر شه~ره~ا ب~ه م~صرف م~ى رس~ان~ند چ~نان~چه ب~ه زودى م~راج~عت ن~نماي~ند ب~ه ن~ظر
ف~~رق~~ه دم~~كرات ب~~اي~~د ب~~دون ق~~يد و ش~~رط در اخ~~تيار ده~~قان~~ان ق~~رار گ~~يرد .م~~ا ك~~سان~~ى
را ك~ ~~ه ب~ ~~ه خ~ ~~اط~ ~~ر ع~ ~~يش و ن~ ~~وش خ~ ~~ود ث~ ~~روت آذرب~ ~~اي~ ~~جان را ب~ ~~ه خ~ ~~ارج م~ ~~ى ب~ ~~رن~ ~~د
آذرب~~اي~~جان~~ى ن~~مى ش~~مري~~م .چ~~نان~~چه آن ه~~ا از ب~~ازگش~~ت ب~~ه آذرب~~اي~~جان خ~~وددارى
ن ~~ماي ~~ند م ~~ا ب ~~راى آن ه ~~ا در آذرب ~~اي ~~جان ح ~~قى ق ~~ائ ~~ل نيس ~~تيم .ع ~~الوه ب ~~ر اي ~~ن ف ~~رق ~~ه
خ ~~واه ~~د ك ~~وش ~~يد ك ~~ه ب ~~ه ط ~~ور سه ~~ل و آس ~~ان اك ~~ثري ~~ت ده ~~قان ~~ان را از ن ~~ظر وس ~~اي ~~ل
كشت و ذرع تأمني كند.
نكات مهم ماده هفت بيانيه
 -۱ف~~رق~~ه اع~~الم ك~~رد ك~~ه ج~~نبش ده~~قان~~ان ج~~نبشى مس~~تقل از ف~~رق~~ه اس~~ت ام~~ا ف~~رق~~ه
آنرا به رسميت مى شناسد.
-۲ف~رق~ه در پ~ى اص~الح راب~طۀ ارب~اب و رع~يت اس~ت؛ ب~ه گ~ون~ه اى ك~ه ه~ر دو راض~ى
باشند.
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-۳زم ~~ني ه ~~اى م ~~تعلق ب ~~ه دول ~~ت و ف ~~ئودال ه ~~اى ف ~~رارى ب ~~اي ~~د م ~~شمول ت ~~قسيم ب ~~ني
دهقانان قرار گيرند.
 -۴فرقه در پى كمك هاى ديگرى نيز به دهقانان هست.
مسئلۀ زمني در برنامۀ دولت پيشه ورى
پ ~~س از ت ~~شكيل مج ~~لس و ت ~~شكيل ح ~~كوم ~~ت م ~~لى و ان ~~تخاب پ ~~يشه ورى ب ~~ه ع ~~نوان
نخس~ت وزي~ر ،پ~يشه ورى ب~رن~ام~ۀ بيس~ت م~اده اى خ~ود را اع~الم ك~رد ك~ه ب~ند ي~ازده
و دوازده اين برنامه مربوط به زمني است.
ب~ند ي~ازده ـ ت~نظيم الي~حه ق~ان~ون~ى جه~ت رف~ع اخ~تالف~ات م~ال~ك و ده~قان ب~ا رض~اي~ت
ط~~رف~~ني ب~~ند دوازده ـ ت~~قسيم اراض~~ى خ~~ال~~صه و ام~~الك م~~ال~~كينى ك~~ه آذرب~~اي~~جان را
ت~رك ك~رده ان~د ب~ني ده~قان~ان ت~قوي~ت ب~ان~ك ك~شاورزى ب~ه ش~كلى ك~ه ب~ا دادن اع~تبار ب~ه
ده ~~قان ~~ان م ~~سئله زم ~~ني را ح ~~ل ك ~~ند و م ~~ال ~~كني ب ~~ه م ~~يل و رغ ~~بت خ ~~ود زم ~~ني ه ~~ا را ب ~~ه
قيمت عادالنه به دهقانان بفروشند.
نكات مهم برنامۀ پيشه ورى
 -۱تقسيم زمني در حد و حدود زمني هاى دولتى و فئودال هاى فرارى؛
-۲خريد زمني از مالكني غيردولتى و غيرفرارى؛
-۳ج ~~انش ~~ني ش ~~دن ب ~~ان ~~ك ك ~~شاورزى ب ~~ه ج ~~اى م ~~ال ~~كني جه ~~ت ك ~~مك ب ~~ه خ ~~ري ~~د زم ~~ني و
كشت زمني.
ب~ه روش~نى پ~يداس~ت ك~ه ح~ل م~سئلۀ زم~ني؛ چ~ه در پ~الت~فرم ف~رق~ه و چ~ه در ب~رن~ام~ۀ
دول~~ت پ~~يشه ورى ي~~كى از پ~~اي~~ه ه~~اى اص~~لى ب~~رن~~ام~~ۀ ف~~رق~~ه اس~~ت .ب~~رن~~ام~~ه اى ك~~ه ن~~ه
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رب~طى ب~ه ك~مونيس~ت ب~ودن ف~رق~ه داش~ت و ن~ه ب~ه تج~زي~ه ط~لب ب~ودن آن ،ام~ا راه ب~رون
رفت اقتصاد بيمار ايران از بن بست بود.
ف ~~رق ~~ه در مه ~~ر س ~~ال  ،۱۳۲۴ت ~~الش ك ~~رد ت ~~ا ب ~~ا ت ~~شكيل ك ~~ميسيون ~~ى م ~~رك ~~ب از
م~ال~كني ،م~سئول~ني دول~تى و اف~راد ف~رق~ه ،ده~قان~ان و م~ال~كني را ب~ه ه~م ن~زدي~ك ك~ند ت~ا
اخ~تالف~ات ح~ل ب~شود .ام~ا م~ال~كني از اي~ن ك~ميسيون اس~تقبال~ى ن~كردن~د و م~توس~ل ب~ه
ژاندارمرى شدند.
ام~ا ب~ا ت~شكيل ح~كوم~ت م~لى و مج~لس م~لى در آذر س~ال  ۱۳۲۴و مس~لط ش~دن
ف~رق~ه ب~ر س~راس~ر آذرب~اي~جان م~سأل~ه ف~رق م~ى ك~رد .ف~رق~ه در ج~اي~گاه~ى ب~ود ك~ه م~ى
ت ~~وانس ~~ت م ~~سئلۀ زم ~~ني را مس ~~تقالً ح ~~ل ك ~~ند .پ ~~س مج ~~لس م ~~لى در ت ~~اري ~~خ بيس ~~ت و
هفتم بهمن سال  ،۱۳۲۴قانون تقسيم اراضى خالصه را تصويب كرد.
م ~~اده واح ~~ده ـ اراض ~~ى و م ~~ياه خ ~~ال ~~صۀ )رودخ ~~ان ~~ه ه ~~ا ،چ ~~شمه ه ~~ا ،ق ~~نوات ،و
نه~ره~ا( م~وج~ود در آذرب~اي~جان از زم~ان س~لطنت رض~اخ~ان په~لوى ت~ا ت~اري~خ بيس~ت
و ي ~~كم آذر س ~~ال  ،۱۳۲۴اع ~~م از ان ~~تقال ~~ى )ب ~~ازخ ~~ري ~~د ش ~~ده ـ ب ~~ازخ ~~ري ~~د نش ~~ده( و
ض ~~بطى ،ب ~~الع ~~وض ب ~~ني ك ~~ليۀ ده ~~قان ~~ان ~~ى ك ~~ه در ده ~~ات م ~~زب ~~ور زن ~~دگ ~~ى م ~~ى ك ~~نند
ت~~قسيم و م~~رات~~ع و چ~~منزاره~~ا و چ~~راگ~~اه ه~~ا در دس~~ترس اس~~تفادۀ مش~~ترك اه~~ال~~ى
محل گذارده شود.
ت ~~بصرۀ  -۱اي ~~ن ق ~~ان ~~ون از ت ~~اري ~~خ ت ~~صوي ~~ب م ~~طاب ~~ق آي ~~ني ن ~~ام ~~ه اى ك ~~ه از ط ~~رف
دولت ملى آذربايجان تنظيم خواهد شد قابل اجرا است.
ت~~بصره  -۲اراض~~ى خ~~ال~~صه ب~~ازخ~~ري~~دى ي~~ا ض~~بطى ك~~ه ي~~ك ي~~ا چ~~ند ب~~ار خ~~ري~~د و
ف~~روش ش~~ده ان~~د ،در ص~~ورت~~ى ك~~ه ب~~ه م~~ال~~ك آخ~~ري~~ن ،ب~~ه ان~~دازه ق~~يمت خ~~ري~~د ع~~اي~~دى
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ن ~~رس ~~ان ~~يده ب ~~اش ~~د ،ب ~~نا ب ~~ه ش ~~كاي ~~ت م ~~شارال ~~يه ،دول ~~ت ب ~~ه وس ~~يله ب ~~ان ~~ك ك ~~شاورزى از
عهدۀ ترميم كسرى قيمت برخواهد آمد.
تبصره  -۳دولت ملى آذربايجان مسئول اجراى اين قانون است.
رئيس مجلس ملى ـ ع شبسترى اجرا شود ـ پيشه ورى

1

اي~ن ق~ان~ون ب~ا آي~ني ن~ام~ه اى روش~ن ب~راى اج~را ب~ه ت~مام~ى شه~ره~اى آذرب~اي~جان
ابالغ شد.
ب~دي~ن ت~رت~يب ح~كوم~ت م~لى آذرب~اي~جان ب~راى اول~ني ب~ار در ش~رق ب~ه ي~ك اق~دام
ب ~~ى س ~~اب ~~قه و درخ ~~شان م ~~بادرت ورزي ~~د .اق ~~دام ~~ى ك ~~ه ده ~~قان ~~ان اس ~~ير را ب ~~ه
ان~سان ه~اى آزاد م~بدل م~ى س~اخ~ت .اي~نك آي~ني ن~ام~ۀ ت~قسيم ام~الك خ~ال~صه
ب~~ني ده~~قان~~ان ك~~ه ب~~ا م~~راع~~ات ش~~راي~~ط مح~~ل و م~~نظورداش~~نت ح~~داك~~ثر م~~ناف~~ع
دهقانان فقير تنظيم گرديده ذيالً نقل مى شود:
م ~~ادۀ  -۱ك ~~مسيون ~~ى م ~~رك ~~ب از پ ~~نج ن ~~فر ش ~~ام ~~ل ن ~~ماي ~~ندگ ~~ى وزارت ~~خان ~~ه ه ~~اى
ك~~شاورزى ،دادگس~~ترى ،داراي~~ى و ك~~شور ،از ه~~ر وزارت~~خان~~ه ي~~ك ن~~فر و ي~~ك
ن ~~فر ن ~~ماي ~~ندۀ انج ~~من والي ~~تى ،مح ~~لى ي ~~ا ب ~~لوك ت ~~شكيل ش ~~ود .ري ~~اس ~~ت اي ~~ن
كميسيون را هر يك از اعضا به نوبت عهده دار خواهند بود.
ت ~~بصره ـ ب ~~راى تح ~~دي ~~د ح ~~دود ،ش ~~عبه ن ~~قشه ك ~~شى و م ~~ساح ~~ى ادارۀ ث ~~بت
اسناد دراختيار اين كميسيون خواهد بود.

 .1آذربايجان ،شماره  ۱۳۱ـ مورخه .۲۴/۱۲/۱
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م ~~ادۀ ۲ـ جه ~~ت اج ~~راى ص ~~حيح ق ~~ان ~~ون و آي ~~ني ن ~~ام ~~ۀ م ~~رب ~~وط ~~ه ،در ه ~~ر ي ~~ك از
ده ~~ات م ~~شمول اي ~~ن ق ~~ان ~~ون ،ي ~~ك ك ~~ميسيون ف ~~رع ~~ى پ ~~نج ن ~~فرى از اش ~~خاص
خبره و معتمد آن ده تشكيل شود.
م~ادۀ  ۳ـ ك~ميسيون ه~اى ف~رع~ى م~وظ~فند ،اط~الع~ات ذي~ل را ق~بالً آم~اده ن~موده
دراختيار كميسيون اصلى قرار دهند:
الف :مساحت زمني هاى مزروعى و باير.
ب :مشخصات و مساح باغات.
پ:مساحت قلمستان ها و بيشه ها.
ت :ت~عداد زارع~ني و خ~وش نش~ني ه~ا و ه~م چ~نني ص~ورت اس~ام~ى ك~سان~ى از
س ~~اك ~~نني ده ك ~~ه ب ~~ه ع ~~لت ف ~~قر و اس ~~تيصال ده را ت ~~رك ن ~~موده ب ~~ه شه ~~ره ~~اى
اط ~~راف رف ~~ته ان ~~د و زم ~~ني ه ~~اى م ~~ورد اس ~~تفاده ه ~~ر ي ~~ك از زارع ~~ني و ت ~~عداد
جفت ]گاوآهن[ آن ها.
ث :اطالعات كاملى راجع به آن ها.
ج :ص ~~ورت ري ~~ز م ~~شخصات ت ~~أس ~~يسات ع ~~ام امل ~~نفعه اى ك ~~ه در ده م ~~وج ~~ود
ب~وده و ق~اب~ل ت~قسيم ن~مى ب~اش~د ،م~ان~ند ح~مام ،دك~ان و ك~اروانس~راى ارب~اب~ى،
عمارت و باغات اربابى ،كارخانه هاى روغن كشى و غيره.
 -۴ق~~بل از ش~~روع ت~~قسيم اراض~~ى ب~~اي~~د ب~~راى اي~~جاد ت~~أس~~يسات ع~~ام امل~~نفعه
در آن ده ن ~ ~ ~~ظير ب ~ ~ ~~يمارس ~ ~ ~~تان ،م ~ ~ ~~درس ~ ~ ~~ه و غ ~ ~ ~~يره ،م ~ ~ ~~قدار م ~ ~ ~~عينى زم ~ ~ ~~ني
اختصاص داده شود.
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 -۵ده~ات خ~ال~صه اى ك~ه ش~ش دان~گ آن ه~ا م~تعلق ب~ه دول~ت اس~ت ب~اي~د ب~ني
ت ~~مام خ ~~ان ~~واره ~~اى س ~~اك ~~ن آن ده ب ~~ه ط ~~ور م ~~ساوى و ب ~~ه نس ~~بت ت ~~عداد اف ~~راد
خانوار تقسيم شود.
ت~~بصره  ۱ـ اع~~يان~~ى م~~تعلق ب~~ه ه~~ر ي~~ك از ده~~قان~~ان )م~~نزل و ب~~اغ ش~~خصى(
ق~اب~ل ت~قسيم ن~بوده و م~خصوص ب~ه خ~ود وى م~ى ب~اش~د .ول~ى ت~مام م~ناب~ع آب
ده ب ~~ا در ن ~~ظر گ ~~رف ~~نت م ~~قدار زم ~~ني ه ~~اى م ~~زروع ~~ى ،م ~~ورد اس ~~تفادۀ مش ~~ترك
ك~ليه ده~قان~ان خ~واه~د ب~ود و ص~اح~بان ب~اغ~ات و ب~يشه ه~اى ب~زرگ چ~نان چ~ه
ب ~~يش از م ~~قدار م ~~عني در ت ~~قسيم اراض ~~ى داراى ب ~~اغ و ي ~~ا ب ~~يشه ب ~~اش ~~ند ب ~~ه
س~هم اض~اف~ى ،به~ره م~ال~كان~ه ق~ان~ون~ى جه~ت ان~جام ام~ور ع~ام امل~نفعه خ~واه~ند
پرداخت.
م~~ادۀ  ۶ـ در ده~~ات خ~~ال~~صه اى ك~~ه ن~~صف و ي~~ا ن~~صف بيش~~تر آن م~~تعلق ب~~ه
دول~ت ب~وده و ب~قيه در اخ~تيار م~ال~ك دي~گرى م~ى ب~اش~د ،س~هم دول~ت از آن ده
بني تمام دهقانان ساكن آن ده تقسيم خواهد شد.
ت~~بصره  ۲ـ ق~~سمت ارب~~اب~~ى ده~~ات ف~~وق ال~~ذك~~ر ن~~يز ،ب~~ه ش~~رط پ~~رداخ~~ت به~~ره
م~~ال~~كان~~ه ب~~ني ت~~مام ده~~قان~~ان آن ده ت~~قسيم ش~~ده و م~~ورد به~~ره ب~~ردارى ق~~رار
خواهد گرفت.
م~~ادۀ  ۷ـ در ده~~ات~~ى ك~~ه ف~~قط ي~~ك ي~~ا دو دان~~گ آن خ~~ال~~صه م~~ى ب~~اش~~د ،زم~~ني
خ~~ال~~صه ف~~قط ب~~ني زارع~~ني آن ق~~سمت از ده و ده~~قان~~ان ف~~قير و خ~~وش نش~~ني
تمام ده )دهقانانى كه زمني زارعى ندارند( تقسيم خواهد شد.
م~ادۀ  ۸ـ خ~واه در ده~ات خ~ال~صه و خ~واه در ده~ات م~تعلق ب~ه دش~منان خ~لق
آذرب~اي~جان ،س~هم زم~ني ه~ر ي~ك از ده~قان~ان ،ب~ا در ن~ظر گ~رف~نت ت~عداد اف~راد
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خ~~ان~~وار ،ب~~يش از پ~~نج ه~~كتار و ك~~متر از دو ه~~كتار ن~~خواه~~د ب~~ود .ض~~منا ب~~ه
ه~~ر ي~~ك از رؤس~~اى خ~~ان~~وار ،ب~~اب~~ت س~~هم اف~~راد ت~~حت ت~~كفل ش~~ان ك~~ه ب~~يش از
پنج سال داشته باشند ،يك هكتار به هر نفر اضافه داده خواهد شد.
م~~ادۀ  ۹ـ ده~~قان~~ان ح~~ق ف~~روش ،ه~~به ،ان~~تقال و اج~~اره دادن زم~~ينى را ك~~ه از
طريق تقسيم اراضى به دست مى آورند ،ندارند.
ت ~~بصره  ۳ـ ده ~~قان ~~ان پ ~~رع ~~ائ ~~له و ده ~~قان ~~ان ~~ى ك ~~ه ق ~~درت ك ~~ار آن ه ~~ا ن ~~قصان
ي~~اف~~ته و ي~~ا از ك~~ار اف~~تاده م~~ى ب~~اش~~ند م~~ى ت~~وان~~ند زم~~ني زراع~~تى خ~~ود را ب~~ه
وسيلۀ كارگر مزدور مورد استفاده قرار دهند.
م ~~ادۀ  ۱۰ـ ده ~~قان ~~ان ب ~~اي ~~د از زم ~~ني و آب ~~ى ك ~~ه ب ~~ه دس ~~ت آورده ان ~~د ح ~~داك ~~ثر
اس ~~تفاده را ن ~~موده و زم ~~ني ه ~~اى خ ~~ود را آب ~~اد س ~~ازن ~~د .ده ~~قان ~~ان ~~ى ك ~~ه ب ~~دون
ع ~~ذر م ~~وج ~~ه زم ~~ني خ ~~ود را كش ~~ت ن ~~كرده و چ ~~نان ك ~~ه الزم اس ~~ت آن ~~را آب ~~اد
ن ~ ~~سازن ~ ~~د ،ب ~ ~~ه ت ~ ~~شخيص و ص ~ ~~الح ~ ~~دي ~ ~~د ك ~ ~~ميسيون ده و ت ~ ~~صوي ~ ~~ب وزارت
ك~شاورزى ،زم~ني م~زب~ور از آن~ها پ~س گ~رف~ته ش~ده ،در اخ~تيار ده~قان~ان ف~عال
قرار خواهد گرفت.
م~ ~~ادۀ  ۱۱ـ ب~ ~~ه م~ ~~نظور اي~ ~~ن ك~ ~~ه ده~ ~~قان~ ~~ان ف~ ~~قير ب~ ~~توان~ ~~ند ب~ ~~راى خ~ ~~ود م~ ~~نزل
ش ~~خصى س ~~اخ ~~ته و زم ~~ينى را ك ~~ه از ت ~~قسيم اراض ~~ى ب ~~ه دس ~~ت آورده ان ~~د،
آباد كنند ،تدابير الزم اتخاذ خواهد شد.
ت~~بصره  ۴ـ ك~~ميسيون ه~~اى ده در پ~~رداخ~~ت و وص~~ول ص~~حيح وج~~وه ن~~ظارت
خواهند داشت.
م ~~ادۀ  ۱۲ـ ب ~~اي ~~د ب ~~ه ت ~~مام ك ~~سان ~~ى ك ~~ه در اث ~~ر ف ~~قر و ظ ~~لم و س ~~اي ~~ر ع ~~لل از
ده~~ات خ~~ود ـ ك~~ه اي~~نك م~~شمول ق~~ان~~ون ت~~قسيم اراض~~ى م~~ى ش~~ود ـ م~~هاج~~رت
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ك~رده و در شه~ره~ا ب~هك~ارگ~رى اش~تغال دارن~د و ي~ا ب~ه گ~روه ب~يكاران پ~يوس~ته
ان ~~د ،اط ~~الع داده ش ~~ود ك ~~ه الزم اس ~~ت آن ~~ها ن ~~يز در ت ~~قسيم اراض ~~ى ده ~~ات
خود شركت نمايند.
م~ادۀ  ۱۳ـ ده~ات م~تعلق ب~ه دش~منان خ~لق آذرب~اي~جان ك~ه از ط~ري~ق م~صادره
بني دهقانان تقسيم خواهد شد ،نيز مشمول اين آيني نامه مى باشد.
م~اده  ۱۴ـ ب~ودج~ه ه~زي~نه ه~اى م~رب~وط ب~ه م~أم~وري~نى ك~ه جه~ت ت~قسيم ده~ات
خ~~ال~~صه و ي~~ا ت~~قسيم ده~~ات م~~تعلق ب~~ه دش~~منان خ~~لق ،ب~~ه مح~~ل ه~~اى م~~ذك~~ور
اع ~~زام م ~~ى ش ~~ون ~~د ،ب ~~اي ~~د وس ~~يلۀ وزارت ك ~~شاورزى ،جه ~~ت ت ~~قدي ~~م ب ~~ه مج ~~لس
م~لى و ه~يئت دول~ت ت~نظيم ش~ده و از مح~ل ب~ودج~ه دول~ت آذرب~اي~جان پ~رداخ~ت
گردد.
اي ~~ن آي ~~ني ن ~~ام ~~ه در پ ~~ان ~~زده ~~مني ج ~~لسه ه ~~يئت وزي ~~ران در ت ~~اري ~~خ ۲۴/۱۱/۲۲
بهتصويب رسيد.
نخست وزير ـ پيشه

ورى1

اصالحات ارضى فرقه و شاه
ب~ا ن~گاه~ى ك~وت~اه ب~ه آي~ني ن~ام~ه اج~راى اص~الح~ات ارض~ى ف~رق~ه و اص~الح~ات ارض~ى
 ۱۳۴۱رژيم پهلوى نكات مثبت ترى را در اصالحات فرقه مى بينيم:
 -۱زمني و آب بالعوض به دهقانان داده مى شد.
 -۲به خوش نشينان نيز زمني تعلق مى گرفت.
 -۳در تقسيم زمني وسعت خانوار و مقدار نانخور منظور شده بود.

 .1آذربايجان ،شماره  ۱۴۵ـ مورخه .۲۴/۱۲/۱۹
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 -۴قلمس ~ ~~تان ه ~ ~~ا ،ب ~ ~~يشه ه ~ ~~ا و ب ~ ~~اغ ~ ~~ات و ت ~ ~~أس ~ ~~يسات ب ~ ~~ه ع ~ ~~نوان م ~ ~~كان ه ~ ~~اى
عاماملنفعه در اختيار انجمن ده قرار داده شده بود.
 -۵خ~وش ن~شينان و ده~قان~ان ف~قير از م~ساع~دت ه~اى انج~من ده ب~رخ~وردار م~ى
شدند.
 -۶مراتع و چمنزارها و چراگاهها به تمامى ده اختصاص داده شده بود.
از پنج~ ~~م اس~ ~~فند  ۱۳۲۴ت~ ~~قسيم اراض~ ~~ى ش~ ~~روع ش~ ~~د .زم~ ~~ينهاى ف~ ~~ئودال ه~ ~~اى
ف~~رارى و دش~~من ف~~رق~~ه ن~~يز ط~~بق م~~اده ۱۰ق~~ان~~ون م~~صادره ام~~وال ،در ب~~رن~~ام~~ۀ ت~~قسيم
ق~رار گ~رف~ت ك~ه مج~موع آن ب~ه ۳۴۳۷پ~ارچ~ه آب~ادى م~ى رس~يد۳۰۰۰ .پ~ارچ~ۀ آن ج~زء
ام~~الك خ~~ال~~صه ب~~ود و  ۴۳۷پ~~ارچ~~ۀ آن م~~رب~~وط ب~~ه م~~ال~~كني ف~~رارى ب~~ود .ك~~ه ح~~دود ي~~ك
ميليون دهقان را در برمى گرفت.
ح ~~كوم ~~ت م ~~لى ت ~~صميم داش ~~ت ك ~~ه ت ~~قسيم زم ~~ني را ت ~~ا پ ~~اي ~~ان اس ~~فند ب ~~ه ات ~~مام
برساند.
در بيس ~~ت و پنج ~~م ف ~~روردي ~~ن س ~~ال  ،۱۳۲۵اول ~~ني ك ~~نگرۀ ده ~~قان ~~ى ب ~~ا ح ~~ضور
۶۰۰ن~ماي~نده در ت~بري~ز ب~رگ~زار ش~د .ب~رن~ام~ۀ ك~نگره ب~رق~رارى راب~طۀ ع~ادالن~ه ب~ني م~ال~ك
و رعيت و باال بردن سطح توليد بود.
مجلس ملى هم قانون پرداخت مالكانه را تصويب و به كنگره ابالغ كرد.
م~ ~~ادۀ  ۱ـ م~ ~~نظور از وس~ ~~اي~ ~~ل ك~ ~~شاورزى ،زم~ ~~ني ـ آب ك~ ~~ار ـ ب~ ~~ذر و شخ~ ~~م م~ ~~ى
باشد.
م~ادۀ ۲ـ ت~قسيم م~حصول زم~ني ب~ني م~ال~ك و زارع ب~ا ت~وج~ه ب~ه م~ال~كيت ه~ر ي~ك از
وسايل كشاورزى مذكور در ماده  ،۱برابر مواد ذيل به عمل خواهد آمد.
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م~ادۀ  ۳ـ ب~ه ج~ز به~ره ه~اى م~ال~كان~ه م~ذك~ور در اي~ن ق~ان~ون ،ه~يچ چ~يز و ب~ه ه~يچ
ع~نوان از زارع و ده~قان دري~اف~ت ن~خواه~د ش~د و ك~ليه ب~دع~ت ه~ا م~طاب~ق اي~ن ق~ان~ون
ملغى مى گردد.
م~ ~~ادۀ  ۴ـ وس~ ~~اي~ ~~ل كش~ ~~ت و ب~ ~~رداش~ ~~ت و ب~ ~~ذر در ت~ ~~مام ده~ ~~ات م~ ~~تعلق ب~ ~~ه زارع
خ~واه~د ب~ود و در ه~ر ي~ك از ده~ات ك~ه زارع ق~ادر ب~ه ت~هيه وس~اي~ل ف~وق ن~باش~د ،م~ال~ك
م~وظ~ف اس~ت ب~راى ت~هيۀ وس~اي~ل م~زب~ور وام ب~دون به~ره در اخ~تيار زارع ق~رار ده~د.
عني وام پرداختى هنگام برداشت محصول مسترد خواهد شد.
انج ~~من ده م ~~وظ ~~ف اس ~~ت اح ~~تياج ~~ات زارع ~~ني را از ن ~~ظر ت ~~هيه وس ~~اي ~~ل كش ~~ت و
ب ~~رداش ~~ت و ب ~~ذر ت ~~عيني ن ~~ماي ~~د و چ ~~نان ~~چه م ~~وق ~~ع ب ~~رداش ~~ت م ~~حصول زارع ق ~~ادر ب ~~ه
پ~رداخ~ت ب~ده~ى خ~ود ن~باش~د ،مه~لت پ~رداخ~ت وام ب~ا ن~ظر انج~من ده ب~ه ط~ور ع~ادالن~ه
تمديد خواهد گرديد.
ت ~~بصره  ۱ـ اع ~~ضاى انج ~~من ده ب ~~ه ت ~~عداد س ~~ه ي ~~ا پ ~~نج ن ~~فر ب ~~ه اك ~~ثري ~~ت آرای
ده~~قان~~ان از م~~يان م~~عتمدي~~ن مح~~ل ان~~تخاب خ~~واه~~ند ش~~د .ان~~تخاب اع~~ضاى انج~~من
ده ،ه ~~ر س ~~ال ي ~~ك ب ~~ار تج ~~دي ~~د خ ~~واه ~~د گ ~~ردي ~~د .ب ~~ه ع ~~الوه چ ~~نان ~~چه اع ~~ضاى انج ~~من
ن~ ~~توان~ ~~ند در رف~ ~~ع اخ~ ~~تالف ن~ ~~ظره~ ~~اى خ~ ~~ود ب~ ~~هت~ ~~واف~ ~~ق ب~ ~~رس~ ~~ند ،ان~ ~~تخاب انج~ ~~من ب~ ~~ه
پيشنهاد وزارت كشاورزى تجديد مى شود.
ت ~~بصره ۲ـ چ ~~نان ~~چه م ~~ال ~~ك ده ن ~~توان ~~د اح ~~تياج ~~ات ده ~~قان ~~ان را از ن ~~ظر وس ~~اي ~~ل
ك~شاورزى ت~أم~ني ن~ماي~د ،پ~س از گ~واه~ى ب~لوك و بخش~دار ،دول~ت اح~تياج~ات م~زب~ور
را تأمني خواهد كرد.
م ~~ادۀ  ۵ـ بيس ~~ت درص ~~د م ~~حصول ق ~~بل از ت ~~قسيم ،ب ~~اب ~~ت م ~~خارج درو و ج ~~مع
آورى و آم~اده س~اخ~نت م~حصول ك~شاورزى ـ ك~ه ت~مام~ا ب~ه عه~ده زارع م~ى ب~اش~د ـ
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ب~~ه وى ت~~علق خ~~واه~~د گ~~رف~~ت ح~~مل س~~هم م~~ال~~ك از خ~~رم~~نگاه ب~~ه ان~~بار ب~~ه عه~~ده خ~~ود
مالك است.
مادۀ  ۶ـ حاصل از زراعت غله تماما ً متعلق به زارع است.
م ~~ادۀ  ۷ـ م ~~حصول زم ~~ني ه ~~اى دي ~~م ب ~~ه ت ~~رت ~~يب ذي ~~ل ب ~~ني م ~~ال ~~ك و زارع ت ~~قسيم
خ~واه~د ش~د :م~حصول ك~شاورزى ب~ه ه~فت س~هم م~ساوى ب~ه ش~رح ذي~ل ت~قسيم م~ى
شود:
ك~~ار س~~ه س~~هم ،زم~~ني دو س~~هم ،كش~~ت ي~~ك س~~هم ،ب~~ذر ي~~ك س~~هم .از اي~~ن س~~هام،
شش سهم متعلق به زارع و يك سهم متعلق به مالك خواهد بود.
ت~ ~~بصره  ۱ـ در ت~ ~~مام ده~ ~~ات~ ~~ى ك~ ~~ه ت~ ~~ا ت~ ~~صوي~ ~~ب اي~ ~~ن ق~ ~~ان~ ~~ون به~ ~~ره م~ ~~ال~ ~~كان~ ~~ه از
م~حصول زم~ني ه~اى دي~م ي~ك هش~تم و ي~ك ن~هم و ي~ك ده~م ب~وده ،به~ره م~زب~ور پ~س از
تصويب اين قانون نيز به ترتيب سابق خواهد بود.
تبصره  ۲ـ بوته زارها از پرداخت بهره معاف مى باشد.

1

م~~ادۀ  ۸ـ از ك~~ليه م~~رات~~ع ك~~ه ج~~نبه زراع~~تى ن~~داش~~ته ،و ب~~ه وس~~يله ع~~شاي~~ر جه~~ت
چ~راى دام م~ورد اس~تفاده ق~رار م~ى گ~يرد ،اع~م از دول~تى و ش~خصى ب~ه ت~رت~يب ذي~ل
ح ~~ق ال ~~تأل ~~يف دري ~~اف ~~ت خ ~~واه ~~د ش ~~د :از ه ~~ر رأس گ ~~وس ~~فند  ۲ري ~~ال ،از س ~~اي ~~ر دام
هاى شاخدار هر رأس  ۴ريال ،اسب و االغ و شتر هر رأس  ۶ريال.
ت ~~بصره ـ ب ~~اب ~~ت چ ~~راى دام ه ~~اي ~~ى ك ~~ه ده ~~قان ~~ان ب ~~ه ع ~~نوان وس ~~اي ~~ل ك ~~ار و ي ~~ا ب ~~ه
م ~~نظور ت ~~أم ~~ني اح ~~تياج ~~ات غ ~~ذاي ~~ى خ ~~ود نگه ~~دارى م ~~ى ن ~~ماي ~~ند به ~~ره اى دري ~~اف ~~ت
نخواهد شد.
 .1ترجمه اين تبصره با احتياط تلقى شود.
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مادۀ ۹ـ زمني هاى آبى به دو قسمت تقسيم مى شوند:
 -۱زم~~ني ه~~اي~~ى ك~~ه ب~~ه وس~~يلۀ رودخ~~ان~~ه ه~~ا و چ~~شمه ه~~اى ط~~بيعى مش~~روب م~~ى
شوند.
 -۲زمني هايى كه به وسيلۀ قنوات و حفر چاه هاى آب مشروب مى گردند.
م~اده -۱۰ـ م~حصوالت~ى ك~ه از زم~ني ه~اى آب~يارى ش~ده ب~ه وس~يلۀ رودخ~ان~ه ه~ا و
چ~~شمه ه~~اى ط~~بيعى ب~~ه دس~~ت م~~ى آي~~د )پ~~نبه ،ش~~لتوك و م~~حصوالت~~ى از اي~~ن ق~~بيل(
به ترتيب ذيل بني مالك و زارع تقسيم خواهد شد:
م~~حصول ب~~ه دس~~ت آم~~ده ب~~ه ده س~~هم م~~ساوى ب~~ه ش~~رح ذي~~ل ت~~قسيم م~~ى ش~~ود:
ك~~ار پ~~نج س~~هم ،شخ~~م دو س~~هم ،زم~~ني ي~~ك س~~هم ،آب ي~~ك س~~هم ،تخ~~م ي~~ك س~~هم .ب~~ا
ت~~وج~~ه ب~~ه اي~~نكه زم~~ني و آب م~~تعلق ب~~ه م~~ال~~ك م~~ى ب~~اش~~د دو ده~~م م~~حصول ب~~ه م~~ال~~ك و
هشت دهم آن به زارع تعلق خواهد گرفت.
م ~~ادۀ  ۱۱ـ از ب ~~اغ ~~ات و درخ ~~تكارى ه ~~اي ~~ى ك ~~ه ب ~~ه وس ~~يله رودخ ~~ان ~~ه ه ~~ا و چ ~~شمه
ه ~~اى ط ~~بيعى آب ~~يارى م ~~ى ش ~~ون ~~د ،س ~~ال ~~يان ~~ه م ~~بلغ ي ~~كصد ري ~~ال از ه ~~ر ه ~~كتار به ~~ره
مالكانه پرداخت خواهد شد.
ت ~~بصره  ۱ـ به ~~ره م ~~ذك ~~ور درم ~~اده  ۱۱پ ~~س از ب ~~ه دس ~~ت آم ~~دن م ~~حصول ب ~~اغ ~~ات
پرداخت مى گردد.
ت~بصره ۲ـ چ~نان~چه ق~بل از رس~يدن م~حصول ب~اغ~ات ،در زم~ني ب~اغ و در ف~اص~لۀ
ب~ني درخ~ت ه~ا ،كش~ت ه~اى م~ختلفى ش~ده ب~اش~د ،به~رۀ كش~ت ه~اى ن~ام~برده م~طاب~ق
قوانني مربوطه پرداخت مى شود.
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م~~ادۀ  ۱۲ـ درخ~~تان غ~~يرم~~ثمر ك~~ه ب~~ه وس~~يله رودخ~~ان~~ه ه~~ا و چ~~شمه ه~~اى ط~~بيعى
مش~~روب م~~ى گ~~ردن~~د م~~وق~~ع ق~~طع آن ه~~ا ،م~~شمول به~~ره م~~ال~~كان~~ه ب~~ه م~~يزان ي~~ك ده~~م
خواهد بود.
م ~~ادۀ ۱۳ـ از زم ~~ني ه ~~اي ~~ى ك ~~ه جه ~~ت كش ~~ت ع ~~لوف ~~ه )ي ~~ون ~~جه ،ش ~~بدر ،ش ~~نبليله و
غ~~يره( اس~~تفاده م~~ى ش~~ود و آب آن~~ها از رودخ~~ان~~ه ه~~ا و چ~~شمه ه~~اى ط~~بيعى ت~~أم~~ني
مى گردد ،سهم مالك يك دهم و سهم زارع نه دهم خواهد بود.
م~ادۀ  ۱۴ـ م~خارج الي~روب~ى و ت~عمير چ~شمه ه~اي~ى ك~ه از رودخ~ان~ه ه~اى ط~بيعى
ج~~دا م~~ى ش~~ون~~د و ه~~مچنني ه~~زي~~نه ه~~اى م~~رب~~وط ب~~ه س~~دب~~ندى رودخ~~ان~~ه ه~~ا ي~~ك پنج~~م
از ط ~~رف م ~~ال ~~ك و ب ~~قيه ب ~~ه وس ~~يله زارع ~~ني و ب ~~اغ ~~داران ~~ى ك ~~ه از آن به ~~ره م ~~ند م ~~ى
شوند ،پرداخت خواهد شد.
م~~ادۀ  ۱۵ـ ت~~قسيم م~~حصول زم~~ني ه~~اي~~ى ك~~ه ب~~ه وس~~يله ق~~نوات و ي~~ا آب ب~~ه دس~~ت
آم~~ده از ح~~فر چ~~اه مش~~روب م~~ى ش~~ون~~د ب~~ه ت~~رت~~يب ذي~~ل خ~~واه~~د ب~~ود :ك~~ار پ~~نج س~~هم،
شخ~م دو س~هم ،ب~ذر ي~ك س~هم ،آب س~ه س~هم و زم~ني ي~ك س~هم .چ~نان~چه آب و زم~ني
ه~ ~~ر دو م~ ~~تعلق ب~ ~~ه م~ ~~ال~ ~~ك ب~ ~~اش~ ~~د ،س~ ~~هم وى چ~ ~~هار دوازده~ ~~م و س~ ~~هم زارع هش~ ~~ت
دوازدهم خواهد بود.
م~ادۀ  ۱۶ـ ص~اح~بان ق~نوات ب~اي~د ب~ا ت~شخيص و ن~ظارت انج~من ده و م~أم~وري~ن
و وزارت كشاورزى اليروبى و تعميرات الزم را در قنوات مذكور به عمل آورند.
ت~بصره ـ چ~نان~چه ص~اح~ب ق~نات و ي~ا ك~اري~ز از الي~روب~ى و ت~عمير آن ه~ا ام~تناع
ورزد ،انج~من ده ،ب~ا ت~صوي~ب و ن~ظارت وزارت ك~شاورزى از مح~ل ع~اي~دات ق~نات و
يا بهرۀ مالكانه اقدام به اليروبى و تعمير خواهد كرد.
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م~ادۀ  ۱۷ـ از م~حصول زم~ني ه~اي~ى ك~ه ب~ه وس~يله ك~اري~ز و ي~ا آب ب~ه دس~ت آم~ده
از ح~~فر چ~~اه ه~~ا مش~~روب م~~ى ش~~ون~~د به~~ره م~~ال~~كان~~ه م~~ان~~ند زم~~ني ه~~اي~~ى ك~~ه ب~~ه وس~~يله
قنات آبيارى مى شوند دريافت خواهد شد.
م~ادۀ  ۱۸ـ به~ره م~ال~كان~ه از ب~اغ~ات~ى ك~ه ب~ه وس~يله ك~اري~ز و چ~اه ه~اى آب مش~روب
مى شوند هكتارى  ۱۵۰ريال دريافت خواهد شد.
م~ادۀ  ۱۹ـ چ~نان~چه آب ب~اغ~ات ف~وق~ال~ذك~ر ب~ه وس~يله خ~ود زارع ف~راه~م ش~ود ،به~ره
مالكانه از هر هكتار فقط  ۵۰ريال دريافت خواهد شد.
ت~~بصره ـ چ~~نان~~چه ب~~ه ج~~اى به~~ره ،ح~~ق آب~~ه پ~~رداخ~~ت ش~~ود ،وج~~ه پ~~رداخ~~تى ب~~اب~~ت
ح ~~ق آب ~~ه ،م ~~عادل ق ~~يمت روز و ق ~~يمت پ ~~رداخ ~~تى در ده س ~~ال ق ~~بل ب ~~اب ~~ت آب خ ~~واه ~~د
ب~ود .در ص~ورت~ى ك~ه اخ~تالف~ى در اي~ن م~ورد پ~يش آي~د ،م~أم~وري~ن وزارت ك~شاورزى
با نظر انجمن ده رفع اختالف خواهند نمود.
م~~ادۀ  ۲۰ـ از درخ~~تان غ~~يرم~~ثمرى ك~~ه ب~~ا آب ق~~نوات مش~~روب م~~ى ش~~ون~~د ـ چ~~نان
چ~~ه آب و زم~~ني ه~~ر دو م~~تعلق ب~~ه م~~ال~~ك ب~~اش~~د ـ به~~ره م~~ال~~كان~~ه ي~~ك پنج~~م و اگ~~ر ت~~نها
زمني مال مالك باشد بهره مالكانه يك بيستم پرداخت خواهد شد.
م~~ادۀ  ۲۱ـ چ~~نان~~چه در ت~~عيني به~~ره م~~ال~~كان~~ه ،اخ~~تالف~~ى ب~~ني زارع و م~~ال~~ك پ~~يش
آي~~د ،وزارت ك~~شاورزى اخ~~تالف م~~زب~~ور را ب~~ه ط~~ور ع~~ادالن~~ه ح~~ل خ~~واه~~د ك~~رد .ول~~ى
اگ ~~ر وزارت ك ~~شاورزى ن ~~يز م ~~وف ~~ق ب ~~ه ح ~~ل اخ ~~تالف ن ~~شود ،م ~~وض ~~وع ب ~~ه ك ~~ميسيون
م ~~تشكله از ن ~~ماي ~~ندگ ~~ان وزارت ~~خان ~~ه ه ~~اى دادگس ~~ترى ،ك ~~شاورزى و ك ~~شور م ~~حول
خواهد گرديد .رأى صادره از طرف اين كميسيون قطعى است.
مادۀ  ۲۲ـ حكومت ملى آذربايجان مسئول اجراى اين قانون مى باشد.
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اي~ ~~ن ق~ ~~ان~ ~~ون در ج~ ~~لسه م~ ~~ورخ~ ~~ه  ۲۲ف~ ~~روردي~ ~~ن م~ ~~اه س~ ~~ال  ۱۳۲۵ه~ ~~يئت رئ~ ~~يسه
مجلس ملى آذربايجان به تصويب رسيد.
رئ ~~يس مج ~~لس م ~~لى ح ~~اج ~~ى م ~~يرزا ع ~~لى ش ~~بسترى اج ~~را ش ~~ود .نخس ~~ت وزي ~~ر
پيشه ورى

1

يك نكتۀ تاريخى
ب~زرگ~ى ك~ار ف~رق~ه ه~نگام~ى روش~ن م~ى ش~ود ك~ه ب~بينیم در ه~فده س~ال ب~عد ح~كوم~ت
ش~اه ب~ا ت~مام~ى ام~كان~ات~ش و ب~ا پش~تيبان~ى ام~ري~كا ب~ا چ~ه چ~ال~ش ه~اى ب~زرگ~ى روب~ه
رو شد.
رف ~ ~~رم ارض ~ ~~ى در ي ~ ~~ك ك ~ ~~شور ع ~ ~~قب اف ~ ~~تاده ب ~ ~~ا س ~ ~~اخ ~ ~~ت پ ~ ~~وس ~ ~~يده ف ~ ~~ئودال ~ ~~ى و
ده~~قان~~ان~~ى در ف~~قر و ف~~اق~~ه ،ب~~ى خ~~برى ،ب~~دون ه~~يچ پش~~توان~~ه م~~ال~~ى ك~~ارى ب~~ه غ~~اي~~ت
پيچيده ،سخت و بغرنج خواهد بود.
از ي ~~اد ن ~~بري ~~م ك ~~ه م ~~سئله ت ~~نها در ت ~~صوي ~~ب ق ~~ان ~~ون اص ~~الح ~~ات ارض ~~ى و ارادۀ
فرقه بر انجام آن نبود.
گ ~ ~~رف ~ ~~نت زم ~ ~~ني از دس ~ ~~ت ف ~ ~~ئودال ه ~ ~~ا ي ~ ~~ك روى م ~ ~~سئله ب ~ ~~ود ،روى دي ~ ~~گر م ~ ~~سئله
ده~~قان~~ان~~ى ب~~ود ك~~ه ب~~ا ب~~اوره~~اى ش~~دي~~دا ً م~~ذه~~بى ،ح~~اض~~ر ب~~ه گ~~رف~~نت زم~~ني ن~~بودن~~د و
اي~ن ك~ار را غ~صب ام~وال م~ردم و غ~يرش~رع~ى م~ى دانس~تند .پ~س ت~وج~يه اي~ن م~ردم و
آگ~~اه~~ى دادن ب~~ه ح~~قوق ح~~قه ت~~اري~~خى؛ آن ه~~م در م~~دت~~ى ك~~وت~~اه ،ك~~ارى ج~~ان~~فرس~~ا و
استخوان شكن بود.
 .1آذربايجان ،شماره  ،۱۷۳مورخه .۱۳۲۵/۱/۲۶
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علل شكست فرقه
ف~~رق~~ه از ه~~مان روز ت~~أس~~يس دوازده~~م شه~~ري~~ور  ،۱۳۲۴ب~~راى ارت~~جاع ح~~اك~~م ق~~اب~~ل
تح~~مل ن~~بود .ل~~ذا رژی~~م اول~~ني ف~~رص~~تى ك~~ه پ~~يدا م~~ى ك~~رد ب~~ساط ف~~رق~~ه را ب~~رم~~ى چ~~يد.
پس فرقه دو راه در جلو پا داشت.
-۱ب~~ه ع~~نوان ح~~زب~~ى س~~ياس~~ى ،ف~~عال~~يتى س~~ياس~~ى ك~~ند ،و ب~~ه دن~~بال راه ك~~اره~~اى
ق~~ان~~ون~~ى ب~~راى ت~~حقق ب~~رن~~ام~~ه اش ب~~گردد .ك~~ه پ~~يشه ورى خ~~ود اي~~ن راه را رف~~ته ب~~ود و
در مج~لس چ~هارده~م پ~اس~خ آن را گ~رف~ته ب~ود .پ~س ب~اي~د در ب~يرون از ح~اك~ميت م~ثل
ح ~~زب ت ~~وده م ~~ى م ~~ان ~~د و م ~~نتظر لح ~~ظۀ م ~~ناس ~~ب م ~~ی ب ~~ود .اي ~~ن لح ~~ظه س ~~ران ~~جام در
بيست و هشتم مرداد روشن شد.
 -۲راه دوم ،اس~~تفاده از ح~~ضور ارت~~ش ش~~وروى در آذرب~~اي~~جان ب~~ود .ك~~ارى ک~~ه
ان~جام گ~رف~ت .ق~بضه ك~ردن ق~درت س~یاس~ی ب~ا س~رع~ت ت~مام و ب~اال ک~شیدن خ~ود در
حد یک حکومت ملى قرار دادن حاكميت در برابر كارى انجام شده.
ت~~ا اي~~ن م~~رح~~له ك~~ار ف~~رق~~ه اج~~تناب ن~~اپ~~ذي~~ر ب~~ود .ش~~راي~~ط داخ~~لى و ج~~هان~~ى ن~~يز ب~~ه
نفع فرقه بود .اما سال  ،۱۳۲۵سال خوبى براى فرقه نبود.
در نخس~~تني روزه~~اى ای~~ن س~~ال ،ام~~ري~~كا ب~~ه ش~~وروى اخ~~طار ك~~رد ك~~ه از اي~~ران
خ~ارج ش~ود .ه~رچ~ند ب~عده~ا ادع~ا ش~د اي~ن اخ~طار ي~ك اول~تيمات~وم ات~مى ب~وده اس~ت.
اما به هرحال يك امتیاز منفى براى فرقه در توازن جهانى به حساب مى آمد.

203

در اي~ن اخ~طار ي~ك ي~ادآورى ن~هفته ب~ود ك~ه ك~متر ب~ه آن اش~اره ش~ده اس~ت .اي~ران
در ت ~~قسيم ب ~~ندى ب ~~عد از ج ~~نگ ج ~~زء س ~~هميۀ ام ~~ري ~~كا و ان ~~گليس ب ~~ود .پ ~~س ش ~~وروى
نمى توانست بهآن دست درازى كند.
ش~~وروى ب~~ه ع~~نوان ب~~زرگ~~تري~~ن ح~~ام~~ى ف~~رق~~ه ،از ب~~همن م~~اه ب~~ازى ن~~فت در ب~~راب~~ر
ف ~~رق ~~ه را ب ~~ا ق ~~وام ش ~~روع ك ~~رده ب ~~ود و اي ~~ن ب ~~ازى ب ~~االخ ~~ره منج ~~ر ب ~~ه ق ~~رارداد ق ~~وام ـ
س~ادچ~يكف در  ۱۶ف~روردي~ن و خ~روج ارت~ش ش~وروى در س~وم ارديبهش~ت ۱۳۲۵از
ايران شد.
پس توازن جهانى به تمامى عليه فرقه بود.
ب~بينيم وض~عيت در داخ~ل چ~گون~ه ب~ود :در آذرب~اي~جان ف~رق~ه م~واف~قني و م~خال~فينى
داش~ت .اص~الح~ات ارض~ى ف~رق~ه ،ف~ئودال ه~اى ب~زرگ آذرب~اي~جان را ك~ه ف~رار ك~رده
ب~~ودن~~د و ام~~الك ش~~ان م~~صادره ش~~ده ب~~ود ي~~ا در آذرب~~اي~~جان م~~ان~~ده ب~~ودن~~د و ام~~الك
ش~~ان م~~شمول اص~~الح~~ات نش~~ده ب~~ود ام~~ا م~~شمول ق~~ان~~ون م~~ال~~ك ـ رع~~يت ش~~ده ب~~ود و
دي~گر ن~مى ت~وانس~تند م~ثل س~اب~ق خ~ون ده~قان~ان را ب~مكند ،در م~قاب~ل خ~ود داش~ت.
ب~خش ه~اي~ى از ت~جار و م~ردم ع~ادى ك~ه از ت~ندروى ه~اى م~هاج~ري~ن ن~اراح~ت ب~ودن~د
و ي~ا از اص~الح~ات ف~رق~ه ب~ه وحش~ت اف~تاده ب~ودن~د ن~يز ج~زء م~خال~فني آش~كار و پ~نهان
فرقه بودند.
ارت~ش ب~ه ت~مام~ى ع~ليه ف~رق~ه ب~ود .چ~را ك~ه در خ~لع س~الح پ~ادگ~ان ه~ا و اخ~راج آن
ه ~~ا از م ~~نطقه غ ~~رور ن ~~ظام ~~ى آن ه ~~ا ج ~~ري ~~حه دار ش ~~ده ب ~~ود و از ط ~~رف دی ~~گر ت ~~حت
ت~~أث~~ير ت~~بليغات دول~~تى ،اي~~ن اق~~دام~~ات را م~~قدم~~ۀ ج~~داي~~ى آذرب~~اي~~جان از اي~~ران م~~ى
دي ~~دن ~~د .روح ~~ان ~~يت آذرب ~~اي ~~جان ه ~~م در ب ~~خش ه ~~اي ~~ى ب ~~ى ط ~~رف و در ب ~~خش ه ~~اي ~~ى
جانبدار بود.
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ف ~~رق ~~ه ع ~~لى رغ ~~م اح ~~ترام ب ~~ه م ~~عتقدات م ~~ذه ~~بى م ~~ردم و ب ~~رخ ~~ورد اح ~~ترام آم ~~يز ب ~~ا
روح~ان~يت ن~توانس~ت ح~ماي~ت روح~ان~يت را كس~ب ك~ند .ب~ه وي~ژه اص~الح~ات ارض~ى ب~ه
روح ~~ان ~~يت وابس ~~ته ب ~~ه زم ~~ني را ب ~~ه ش ~~دت نس ~~بت ب ~~ه ف ~~رق ~~ه ب ~~رم ~~ى ان ~~گيخت .ه ~~مني
روح~~ان~~يت در  ۱۳۴۱ك~~ه ش~~اه ت~~صميم گ~~رف~~ت اص~~الح~~ات ارض~~ى را خ~~ود پ~~يش ب~~برد
كار را به جنگى تمام عيار كشاند.
ب~ا اي~ن ه~مه ف~رق~ه ب~خش وس~يعى از م~ردم را در پش~ت س~ر خ~ود داش~ت .ام~ا اي~ن
ب~~خش چ~~ه ب~~ه خ~~اط~~ر م~~حاص~~رۀ اق~~تصادى ته~~ران و چ~~ه ب~~ه ل~~حاظ وض~~عيت بح~~ران~~ى
ج ~~ام ~~عه ،م ~~ى ت ~~وانس ~~ت ح ~~ماي ~~ت خ ~~ود را از ف ~~رق ~~ه دري ~~غ ك ~~ند و وض ~~عيت ن ~~ام ~~تعادل ~~ى
داشت.
در خ~ارج از آذرب~اي~جان ،ب~خش ه~اى دم~كرات ج~ام~عه ك~ه اب~تدا از ت~شكيل ف~رق~ه
اس~تقبال ك~رده ب~ودن~د و ن~هضت آذرب~اي~جان را پ~اي~گاه~ى ب~راى ره~اي~ى ت~مام~ى اي~ران
م~ى دي~دن~د ب~ه خ~اط~ر اص~رار ف~رق~ه ب~ر زب~ان و مح~لى ب~ودن ن~هضت از ف~رق~ه ف~اص~له
گرفتند و منتظر ماندند تا ببينند جنگ فرقه و حكومت به كجا مى كشد.
پس فرقه سه راه در پيش داشت:
-۱اع~~الم اس~~تقالل ب~~كند .ك~~ه ب~~ا وض~~عيت ن~~يروه~~ا در س~~طح ج~~هان اي~~ن اس~~تقالل
ب~~ه رس~~ميت ش~~ناخ~~ته ن~~مى ش~~د و ب~~ه ج~~اي~~ى ن~~مى رس~~يد .ك~~ارى ك~~ه ف~~رق~~ه ب~~عضا ً در
روزن ~~ام ~~ه اش ح ~~كوم ~~ت ته ~~ران را ته ~~دي ~~د م ~~ى ك ~~رد ك ~~ه ممكنس ~~ت آذرب ~~اي ~~جان اي ~~رل ~~ند
شود.
 -۲ب~~ه آذرب~~اي~~جان ج~~نوب~~ى م~~لحق م~~ى ش~~د .ان~~دي~~شه اى ك~~ه در ب~~خشى از ف~~رق~~ه
ك~ه ع~مدت~ا ً م~هاج~ري~ن ب~ودن~د ع~مل م~ى ك~رد .و ح~تى اي~ن ع~ده ط~وم~ارى ام~ضا ك~ردن~د
و ب~راى اس~تال~ني ف~رس~تادن~د و خ~واس~تار وح~دت ب~ا آذرب~اي~جان ش~وروى ش~دن~د .ام~ا
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اي~~ن ك~~ار در ان~~دي~~شۀ پ~~يشه ورى ن~~بود .پ~~يشه ورى در م~~يهمان~~ى ش~~ام~~ى ك~~ه ب~~عده~~ا
در آذرب~ ~~اي~ ~~جان ش~ ~~وروى ش~ ~~رك~ ~~ت داش~ ~~ت و ب~ ~~اق~ ~~راوف ض~ ~~من ان~ ~~تقاد از او ،دل~ ~~يل
شكس ~~ت ف ~~رق ~~ه را ت ~~علل در وح ~~دت ب ~~ا آذرب ~~اي ~~جان ج ~~نوب ~~ى اع ~~الم داش ~~ت ،ض ~~من رد
اي~ن ك~ار ع~لت شكس~ت ف~رق~ه را دي~ر متح~دش~دن ف~رق~ه ب~ا اح~زاب م~ترق~ى اي~ران اع~الم
كرد .و اين ،نشان دلبستگى پيشه ورى به ايران و مخالفت او با وحدت بود.
اگ~ر ب~ه راس~تى پ~يشه ورى ي~ا ج~ري~ان ج~داي~ى خ~واه ف~رق~ه آن~قدر ق~وى ب~ود ك~ه م~ى
ت~~وانس~~ت آذرب~~اي~~جان را از اي~~ران ج~~دا ك~~ند ،به~~تري~~ن زم~~ان ب~~راى ج~~داي~~ى و پ~~يوس~~نت
ب~ه آذرب~اي~جان ج~نوب~ى ب~ود و ت~ا ح~كوم~ت اي~ران ب~ه خ~ود م~ى آم~د و م~ى خ~واس~ت ب~ا
ش~كاي~ت در س~ازم~ان م~لل ك~ار را ب~هپ~يش ب~برد آذرب~اي~جان از اي~ران ج~دا ش~ده ب~ود و
از اين به بعد بازگرداندن آذربايجان بهسادگى ممكن نبود.
ام~ ~~ا پ~ ~~يشه ورى در پ~ ~~ى ج~ ~~داي~ ~~ى از اي~ ~~ران ن~ ~~بود و ان~ ~~تقاد ب~ ~~اق~ ~~راوف از زاوي~ ~~ۀ
ناسيوناليسم ترك به پيشه ورى انتقاد به جايى است.
 -۳راه س ~~وم ،ح ~~رك ~~ت ب ~~ا ش ~~راي ~~ط ج ~~دي ~~د و ع ~~قب ن ~~شينى ت ~~اك ~~تيكى ب ~~ود .ف ~~رق ~~ه
ت ~~وص ~~يه ه ~~اى ش ~~وروى را پ ~~ذي ~~رف ~~ت و ت ~~ن ب ~~ه م ~~ذاك ~~ره ب ~~ا ق ~~وام داد .مج ~~لس م ~~لى ،و
ح~كوم~ت م~لى را منح~ل ك~رد و ب~هانج~من اي~ال~تى ،اس~تان~دارى رض~اي~ت داد و س~عى
كرد با ديگر احزاب مترقى نزديك شود.
از ارديبهش~ت ب~ه ب~عد ش~مارش م~عكوس ب~راى س~رك~وب ف~رق~ه آغ~از ش~د .ف~رق~ه ي~ك
راه بيش ~ ~~تر ن ~ ~~داش ~ ~~ت و آن راه م ~ ~~قاوم ~ ~~ت و در ن ~ ~~هاي ~ ~~ت ع ~ ~~قب ن ~ ~~شينى ب ~ ~~ه م ~ ~~ناط ~ ~~ق
كوهستانى و سازماندهى به يك جنگ توده اى طوالنى مدت بود.
ام~~ا م~~قاوم~~ت و پ~~اي~~دارى در ب~~راب~~ر ح~~كوم~~ت ته~~ران ت~~نها ي~~ك راه داش~~ت ،ف~~اص~~له
گرفنت از شوروى.
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ام~~ا ف~~اص~~له گ~~رف~~نت از ش~~وروى ب~~راى ف~~رق~~ه م~~مكن ن~~بود .ف~~رق~~ه دچ~~ار چ~~ند م~~شكل
بود.
 -۱مح~دودی~ت زم~ان~ی :ف~رق~ه ب~راى اس~تقالل م~ال~ى و ن~ظام~ى خ~ود ن~يازم~ند ف~رص~ت
بيش~ترى ب~ود و اي~ن ف~رص~ت از س~وى ارت~جاع ب~ه او داده ن~مى ش~د .ش~اي~د ف~رق~ه اگ~ر
زم~~ان بيش~~ترى م~~ى داش~~ت م~~ى ت~~وانس~~ت ب~~ا س~~ازم~~ان~~ده~~ى ت~~وده ه~~ا و ن~~فوذ ه~~رچ~~ه
بيشتر در مردم به يك حزب صددرصد مستقل تبديل شود.
-۲مشكل معرفتى فرقه:
ره~~بران ف~~رق~~ه درك روش~~نى از س~~وداگ~~رى ح~~قيران~~ۀ روس ه~~ا ن~~داش~~تند .ه~~رچ~~ند
پ ~ ~~يشه ورى ط ~ ~~بق رواي ~ ~~ت ن ~ ~~وروزاف در م ~ ~~الق ~ ~~ات ~ ~~ش ب ~ ~~ا ب ~ ~~اق ~ ~~راوف ت ~ ~~ا ح ~ ~~دودى ب ~ ~~ر
اپ ~~ورت ~~ون ~~يسم روس ه ~~ا واق ~~ف ب ~~ود .ام ~~ا اي ~~ن دي ~~د ن ~~ه در پ ~~يشه ورى و ن ~~ه در دي ~~گران
آن~~قدر ع~~ميق ن~~بود ت~~ا ب~~ه اي~~ن درك ب~~رس~~ند ك~~ه ش~~وروى روى آن ه~~ا م~~عام~~له خ~~واه~~د
كرد.
-۳وابس ~~تگی :وابس ~~تگى ف ~~رق ~~ه ب ~~ه ح ~~دى ب ~~ود ك ~~ه ج ~~ناح پ ~~يشه ورى ق ~~ادر ن ~~بود
بدون موافقت روس ها دست به مقاومت بزند.
ب~~ه ه~~ر روى ،ش~~راي~~ط داخ~~لى و خ~~ارج~~ى ،ف~~رق~~ه را وارد س~~راش~~يبى ك~~رده ب~~ود ك~~ه
نهايت آن شكست محتوم بود.
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پیشه وری در تهران
بيس~ت و ن~هم اس~فند  ۱۳۲۴س~ادچ~يكف س~فير ج~دي~د ش~وروى ب~ه اي~ران آم~د ،و اي~ن
ن~~شان~~ۀ ف~~صل ج~~دي~~دى در رواب~~ط اي~~ران و ش~~وروى ب~~ود .م~~عناى دي~~گر اي~~ن ن~~زدي~~كى،
دورى شوروى از فرقه بود.
پ ~~نج روز ب ~~عد )پنج ~~م ف ~~روردي ~~ن( ،ش ~~وروى ط ~~ى اط ~~الع ~~يه اى ب ~~خشى از خ ~~اك
ايران را تخليه كرد و يازده روز بعد قرارداد قوام ـ سادچيكف امضا شد.
اي~ن ق~رارداد ،ن~اق~وس م~رگ ف~رق~ه ب~ود .ش~وروى پ~ذي~رف~ت ک~ه از چ~هارم ف~روردي~ن ت~ا
ي ~~ك م ~~اه و ن ~~يم ب ~~عد اي ~~ران را تخ ~~ليه ك ~~ند و اع ~~الم داش ~~ت م ~~سأل ~~ه آذرب ~~اي ~~جان ي ~~ك
مسئلۀ داخلى است.
مسئلۀ داخلى
در ع ~~رف دي ~~پلمات ~~يك م ~~ساع ~~دت ه ~~اى م ~~عنوى ب ~~راى ح ~~ل م ~~ناق ~~شات ق ~~وم ~~ى ي ~~عنى از
پش~ت خنج~ر زدن ب~ه ط~رف درگ~ير .اع~الم اي~ن ك~ه م~سئله آذرب~اي~جان ي~ك ام~ر داخ~لى
است يعنى مجوز سركوب و قلع و قمع كردن فرقه.
ج ~~نبش ان ~~قالب ~~ى اي ~~ران در ق ~~ضيۀ ج ~~نگل ن ~~يز ب ~~ا ه ~~مني واژه ه ~~اى خ ~~يان ~~ت ب ~~ار
آش~نا ب~ود .در دوران ه~اى ب~عد ن~يز س~ياس~تمداران ح~قير روس~ى ب~ر پش~ت م~يزه~اى
م ~~ذاك ~~ره ب ~~عد از گ ~~رف ~~نت م ~~بال ~~غى ن ~~اچ ~~يز ،ه ~~مني واژه ه ~~ا را اع ~~الم ك ~~ردن ~~د و ج ~~نبش
انقالبى را در زير ساطور رژیم تنها گذاشتند.
س~ى و ي~كم ف~روردي~ن نخس~تني درگ~يرى ه~ا ب~ني ن~يروه~اى دول~تى و ن~يروه~اى ف~رق~ه
صورت گرفت .قوام در حال تست كردن نيروهاى فرقه بود.
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بيانيۀ هفت ماده اى قوام
دوم ارديبهش~~ت ،ق~~وام ب~~يان~~يۀ ه~~فت م~~اده اى خ~~ود را ب~~راى ح~~ل م~~سئلۀ آذرب~~اي~~جان
اع~~الم ك~~رد .اي~~ن ب~~يان~~يه ه~~رچ~~ند ام~~تيازات~~ى را ب~~ه ف~~رق~~ه داد ام~~ا ق~~وام ب~~ه دن~~بال چ~~يز
ديگرى بود .ابتدا ببينيم بيانيه قوام را.
تصميم هيئت وزيران و ابالغيۀ دولت درباره آذربايجان
اخ ~~تيارات ~~ى ك ~~ه در ق ~~ان ~~ون م ~~صوب رب ~~يع ال ~~ثان ~~ى  ۱۳۲۵ق ~~مرى ب ~~ه م ~~وج ~~ب اص ~~ل
 ۹۲ ،۹۱ ،،۹۰ ،۲۹و  ۹۳م~تمم ق~ان~ون اس~اس~ى ب~راى انج~من ه~اى اي~ال~تى ـ والي~تى
تصويب شده در آذربايجان به طور ذيل تصريح و تأييد مى گردد:
-۱رؤس~~اى ك~~شاورزى ،ب~~ازرگ~~ان~~ى ،پ~~يشه ،ه~~نر ،ح~~مل و ن~~قل مح~~لى و ف~~ره~~نگ،
به ~~دارى ،شه ~~رب ~~ان ~~ى و دواي ~~ر دادرس ~~ى ،دادس ~~تان ~~ى و ن ~~اظ ~~ر داراي ~~ى ب ~~ه وس ~~يله
انج ~~من ه ~~اى اي ~~ال ~~تى ـ والي ~~تى ان ~~تخاب و م ~~طاب ~~ق م ~~قررات اح ~~كام رس ~~مى آن ~~ها از
طرف دولت در تهران صادر خواهد شد.
 -۲ت ~~عيني اس ~~تان ~~دار ب ~~ا ج ~~لب ن ~~ظر انج ~~منهاى اي ~~ال ~~تى ب ~~ا دول ~~ت خ ~~واه ~~د ب ~~ود و
نصب فرماندهان قواى نظامى و ژاندارمرى از طرف دولت به عمل خواهد آمد.
 -۳زب ~~ان رس ~~مى آذرب ~~اي ~~جان م ~~ان ~~ند س ~~اي ~~ر ن ~~واح ~~ى ك ~~شور اي ~~ران ف ~~ارس ~~ى م ~~ى
ب ~~اش ~~د و ك ~~اره ~~اى دف ~~ات ~~ر در اداره ه ~~اى مح ~~لى و ك ~~اره ~~اى دواي ~~ر دادگس ~~ترى ب ~~ه
زب ~~ان ~~هاى ف ~~ارس ~~ى و آذرب ~~اي ~~جان ~~ى )ت ~~رك ~~ى( ص ~~ورت م ~~ى گ ~~يرد ام ~~ا ت ~~دري ~~س در پ ~~نج
كالس ابتدايى در مدارس به زبان آذربايجانى صورت مى گيرد.
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-۴ه ~ ~~نگام ت ~ ~~عيني ع ~ ~~اي ~ ~~دات م ~ ~~ال ~ ~~يات ~ ~~ى و اع ~ ~~تبارات ب ~ ~~ودج ~ ~~ه ك ~ ~~شور ،دول ~ ~~ت در
آذرب ~~اي ~~جان ص ~~ورت به ~~بود آب ~~ادى و ع ~~مران شه ~~ره ~~ا و اص ~~الح ك ~~اره ~~اى ف ~~ره ~~نگى،
بهدارى و غيره را در نظر خواهد گرفت.
 -۵ف~~عال~~يت س~~ازم~~ان~~هاى دم~~كرات~~يك در آذرب~~اي~~جان و ات~~حادي~~ه ه~~ا و غ~~يره م~~ان~~ند
ساير نقاط كشور آزاد است.
 -۶نس~~بت ب~~ه اه~~ال~~ى و ك~~ارك~~نان دم~~كراس~~ى آذرب~~اي~~جان ب~~راى ش~~رك~~ت آن ه~~ا در
نهضت دمكراتيك در گذشته تصميمات به عمل نخواهد آمد.
-۷ب~ا اف~زاي~ش ع~دۀ ن~ماي~ندگ~ان آذرب~اي~جان ب~ه ت~ناس~ب ج~معيت ح~قيقى آن اي~ال~ت
م~~واف~~قت ح~~اص~~ل اس~~ت و در ب~~دو ت~~شكيل دورۀ پ~~ان~~زده~~م ت~~قنينيه پ~~يشنهاد الزم در
اي~ن ب~اب ب~ه مج~لس ت~قدي~م خ~واه~د ش~د ك~ه پ~س از ت~صوي~ب كس~رى ع~ده ب~راى ه~مان
دوره انتخاب شود.
نخست وزير ـ قوام

السلطنه1

اي~~ن ب~~يان~~يه ب~~رخ~~الف ظ~~اه~~رش ك~~ه ن~~كات ق~~اب~~ل ق~~بول~~ى داش~~ت در پ~~ى آن ب~~ود ت~~ا
اب~تدا دول~ت م~لى و مج~لس م~لى را از ب~ني ب~برد .چ~را ك~ه اگ~ر ق~وام ح~رف آخ~ر را م~ى
زد ،ام~كان آن ب~ود ك~ه دول~ت م~لى ب~ا اع~الم اس~تقالل و ي~ا ب~ا پ~يوس~نت ب~ه آذرب~اي~جان
ج ~~نوب ~~ى ب ~~ازى را وارد ف ~~از ب ~~غرن ~~جى ك ~~ند .پ ~~س ق ~~وام ب ~~ا ي ~~ك ع ~~قب ن ~~شينى ح ~~ساب
شده سعى كرد پيشه ورى را به پاى ميز مذاكره بكشاند.
پ~يشه ورى ن~يز ب~ا پ~ذي~رش ب~يان~يۀ ه~فت م~اده اى ب~ه ع~نوان ن~قطۀ ش~روع م~ذاك~رات
پ ~ ~~ذي ~ ~~رف ~ ~~ت ك ~ ~~ه ب ~ ~~ا ق ~ ~~وام ب ~ ~~ه م ~ ~~ذاك ~ ~~ره ب ~ ~~نشيند .پ ~ ~~س در  ۸ارديبهش ~ ~~ت ،ب ~ ~~ه ه ~ ~~مراه
ج~ ~ ~~هان~ ~ ~~شاه~ ~ ~~لو و ف~ ~ ~~ري~ ~ ~~دون اب~ ~ ~~راه~ ~ ~~يمى ،ص~ ~ ~~ادق دي~ ~ ~~لمقان~ ~ ~~ى ،ت~ ~ ~~قى ش~ ~ ~~اه~ ~ ~~ينى و
 .1روزنامه داد شماره  ،۷۴۰مورخه .۲۵/۲/۳
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مح ~~مدحس ~~ني س ~~يف ق ~~اض ~~ى راه ~~ى ته ~~ران ش ~~د و پ ~~س از پ ~~ان ~~زده روز م ~~ذاك ~~ره ب ~~ر
موارد ذيل با قوام به توافق رسيد:
نكات مهم اين مذاكرات
-۱پ ~~يشه ورى در اي ~~ن م ~~ذاك ~~رات ب ~~زرگ ~~تري ~~ن ع ~~قب ن ~~شينى را ان ~~جام داد .ت ~~بدي ~~ل
ح~~كوم~~ت م~~لى ب~~ه اس~~تان~~دارى و مج~~لس م~~لى ب~~ه انج~~من اي~~ال~~تى ،ي~~عنى خ~~داح~~اف~~ظ
خودمختارى!
 -۲پ~يشه ورى در اي~ن م~ذاك~رات از دو س~و ت~حت ف~شار ب~ود .از س~وى ب~اق~راوف
و ع ~~مال ~~ش ك ~~ه پ ~~يشه ورى را ت ~~شوي ~~ق م ~~ى ك ~~ردن ~~د از خ ~~واس ~~ته ه ~~اى اص ~~لى پ ~~اي ~~ني
ن~ياي~د و از س~وى س~ادچ~يكف س~فير ش~وروى ك~ه پ~يشه ورى را ت~شوي~ق م~ى ك~رد ب~ا
گرفنت هر امتیازى كه قوام مى دهد قضيه را فيصله دهد.
 -۳در اي~ن م~ذاك~رات س~ادچ~يكف س~عى م~ى ك~رد وزن~ۀ ق~وام را س~نگني ك~ند .ق~وام
ه~~م ه~~روق~~ت ك~~ه ن~~مى ت~~وانس~~ت ح~~رف خ~~ود را پ~~يش ب~~برد ب~~ه س~~ادچ~~يكف م~~توس~~ل م~~ى
شد.
 -۴پ ~ ~ ~~يشه ورى ع ~ ~ ~~لى رغ ~ ~ ~~م ف ~ ~ ~~شار س ~ ~ ~~ادچ ~ ~ ~~يكف م ~ ~ ~~قاوم ~ ~ ~~ت م ~ ~ ~~ى ك ~ ~ ~~رد و اي ~ ~ ~~ن
ن ~~شان ~~ده ~~ندۀش ~~خصيت نس ~~بتا ً مس ~~تقل او در م ~~ذاك ~~رات ب ~~ود .ب ~~ه ه ~~مني ع ~~لت وق ~~تى
س~ادچ~يكف اح~ساس ك~رد ك~ه پ~يشه ورى ب~ه خ~واس~ته ه~اى او ت~ن ن~مى ده~د م~توس~ل
به استالني شد و استالني آن نامۀ معروف را به پيشه ورى نوشت.
 -۵اس~تال~ني ،پ~يشه ورى را م~تهم ب~ه چ~پ روى ك~رد و گ~فت ك~ه در اي~ران ش~راي~ط
ان~~قالب~~ى ح~~اك~~م نيس~~ت و ص~~الح ش~~وروى و آذرب~~اي~~جان در آن اس~~ت ك~~ه ب~~ا ق~~وام ك~~ه
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ب ~~ا ج ~~ناح دي ~~گر در ج ~~نگ اس ~~ت ك ~~نار ب ~~ياي ~~د و ش ~~وروى ب ~~ه خ ~~اط ~~ر م ~~صلحت ه ~~اى
بزرگترى نمى تواند از نهضت حمايت كند.
اس~~تال~~ني در اي~~ن ن~~ام~~ه ض~~من رد ن~~ظر پ~~يشه ورى ،گ~~فته ب~~ود ک~~ه روس ه~~ا پش~~ت
آن ه~~ا را خ~~ال~~ى ك~~رده ان~~د .ت~~الش ك~~رد ك~~ه اي~~ن ع~~مل را ب~~ه ف~~شاره~~اى ج~~هان~~ى ع~~ليه
ش~وروى نس~بت ده~د .ام~ا رون~د ح~وادث ن~شان داد ك~ه پ~يشه ورى ب~ه درس~تى ب~ه اي~ن
حقيقت پى برده بود.
 -۶پ~يشه ورى پ~س از ن~ام~ۀ اس~تال~ني ب~ه روش~نى دري~اف~ت ك~ه روى آن ه~ا م~عام~له
شده است .به گونه اى كه حتى ممكنست آن ها را دستگير كنند.
 -۷م~ ~~سئلۀ اس~ ~~اس~ ~~ى ع~ ~~دم ت~ ~~واف~ ~~ق در اي~ ~~ن م~ ~~ذاك~ ~~رات ان~ ~~حالل ق~ ~~شون م~ ~~لى و
استقرار نيروى نظامى در آذربايجان بود.
-۸م~ذاك~رات ته~ران ف~رص~ت م~ناس~بى ب~ود ك~ه پ~يشه ورى م~ذاك~رات را ن~يمه ت~مام
ب~~گذارد؛ ب~~هت~~بري~~ز ب~~رگ~~ردد و اع~~الم اس~~تقالل ي~~ا ج~~داي~~ى ك~~ند .ام~~ا پ~~يشه ورى ن~~ه در
پى استقالل بود و نه جدايى.
پيش بينى درست و يك درس تاريخى
در م ~~ذاك ~~رات ته ~~ران م ~~سئله زب ~~ان و انج ~~من ه ~~اى اي ~~ال ~~تى و ت ~~عداد ن ~~ماي ~~ندگ ~~ان و
تخصيص ماليات ،همگى فرع دو مسئلۀ اساسى بود:
-۱انحالل حكومت ملى
 -۲انحالل قشون ملى
پ ~ ~~يشه ورى ب ~ ~~ه درس ~ ~~تى م ~ ~~ى گ ~ ~~فت» :م ~ ~~ادام ~ ~~ى ك ~ ~~ه در ارت ~ ~~ش و ژان ~ ~~دارم ~ ~~رى
اص ~~الح ~~ات ~~ى ب ~~ه ع ~~مل ن ~~ياي ~~د ن ~~مى ت ~~وان ~~د ب ~~ه ف ~~كر دم ~~كرات ~~يك ،س ~~لسله ج ~~نبان ~~ان آن
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اط~مينان داش~ت .آذرب~اي~جان~ى زي~ر اي~ن ب~ار ن~مى رود ك~ه اي~ن ه~ا ب~ه آن~جا پ~ا گ~ذش~ته
و ن~هضت دم~كرات~يك آن~جا را ك~ه ب~ه س~رع~ت روب~ه ت~كميل اس~ت ب~ه زور ت~فنگ از ب~ني
ببرند«1.
ان ~~حالل ح ~~كوم ~~ت م ~~لى ،آذرب ~~اي ~~جان را از اس ~~تقالل و ج ~~داي ~~ى دور م ~~ى ك ~~رد .و
انحالل قشون ملى ،دستاوردهاى به دست آمده را بالدفاع مى گذاشت.
پ~ ~~يشه ورى ب~ ~~ه درس~ ~~تى ارزي~ ~~اب~ ~~ى م~ ~~ى ك~ ~~رد ك~ ~~ه آن ه~ ~~ا در ص~ ~~دد آن~ ~~ند ك~ ~~ه ب~ ~~ه
آذرب~اي~جان ب~ياي~ند و ب~ه زور ت~فنگ ن~هضت را از ب~ني ب~برن~د .ك~ارى ك~ه ه~فت م~اه ب~عد
ص ~~ورت گ ~~رف ~~ت .ام ~~ا اي ~~ن پ ~~يش ب ~~ينىِ درس ~~ت ،ح ~~اوى ي ~~ك درس ب ~~زرگ ت ~~اري ~~خى ه ~~م
بود.
ت~ا زم~ان~ى ك~ه ج~ام~عه ي~ك ج~ام~عۀ دم~كرات~يك ن~باش~د و ن~هاده~اى دم~كرات~يك ن~توان~ند
از آزادى ه ~~اى ف ~~ردى ،اج ~~تماع ~~ى و ح ~~قوق شه ~~رون ~~دى دف ~~اع ك ~~نند ه ~~ر ح ~~قى از
ح~~قوق شه~~رون~~دى ه~~ر آي~~نه در م~~عرض خ~~طر اس~~ت .ب~~ه ق~~ول ه~~يچ دي~~كتات~~ورى ن~~مى
ت~وان اع~تماد ك~رد .ج~ام~عه ب~اي~د داراى م~كان~يسم ه~ا و ن~هاده~اي~ى ب~اش~د ك~ه ب~توان~ند
عمالً از حقوق افراد دفاع كنند.
ي~~ك ن~~هضت ان~~قالب~~ى ،ه~~رآن ب~~اي~~د ق~~ادر ب~~اش~~د ،از دس~~تاورده~~اى ب~~ه دس~~ت آم~~ده
دف~اع ك~ند .اي~ن دف~اع ،ع~ملى ن~خواه~د ب~ود اال ب~ا ح~ضور س~ازم~ان ي~اف~ته و مس~لحان~ۀ
مردم.

 .1روزنامه داد۲۵/۲/۲۲
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موافقتنامۀ تبريز
ق~~وام ب~~راى غ~~يرق~~اب~~ل ب~~رگش~~ت ك~~ردن م~~ذاك~~رات ت~~بري~~ز ه~~يئتى س~~ياس~~ى ـ ن~~ظام~~ى ب~~ه
ري ~~اس ~~ت م ~~ظفر ف ~~يروز ،م ~~عاون نخس ~~ت وزي ~~ر ،ب ~~ه ت ~~بري ~~ز ف ~~رس ~~تاد )بيس ~~ت و ي ~~كم
خرداد .(۱۳۲۵
اي~ن ه~يئت ط~ى م~ذاك~رات~ى در ت~اري~خ بيس~ت و س~وم خ~رداد م~واف~قتنام~ۀ چ~هارده
ماده اى تبريز را منتشر كرد.
در ن~تيجۀ م~ذاك~رات ب~ني دول~ت و ن~ماي~ندگ~ان آذرب~اي~جان و ب~ا ت~وج~ه ب~ه م~واد ه~فت
گ ~ ~~ان ~ ~~ه ،اب ~ ~~الغ ~ ~~يه م ~ ~~ورخ دوم ارديبهش ~ ~~ت م ~ ~~اه س ~ ~~ال  ۱۳۲۵دول ~ ~~ت ك ~ ~~ه م ~ ~~ورد ق ~ ~~بول
ن~~ماي~~ندگ~~ان م~~زب~~ور واق~~ع گ~~ردي~~ده و در ن~~تيجه ت~~بادل اف~~كار ت~~واف~~ق ن~~ظر ح~~اص~~ل ش~~د
ك ~~ه م ~~واد زي ~~ر ك ~~ه ب ~~ه ع ~~نوان ت ~~وض ~~يح و م ~~كمل آن ت ~~نظيم گ ~~ردي ~~ده ب ~~ه م ~~وق ~~ع اج ~~را
گذاشته شود:
 -۱نس ~~بت ب ~~ه م ~~فاد م ~~اده اول اب ~~الغ ~~يه ص ~~ادره دول ~~ت م ~~واف ~~قت ح ~~اص ~~ل ش ~~د ك ~~ه
جملۀ زير بهآن اضافه گردد:
رئ~يس داراي~ى ن~يز ب~ناب~ر پ~يشنهاد انج~من اي~ال~تى و ت~صوي~ب دول~ت ت~عيني خ~واه~د
شد.
 -۲چ ~~ون در م ~~ادۀ ۲اب ~~الغ ~~يه دول ~~ت م ~~قرر گ ~~ردي ~~ده ك ~~ه ت ~~عيني اس ~~تان ~~دار ب ~~ا ج ~~لب
ن~~ظر انج~~من اي~~ال~~تى ب~~ا دول~~ت خ~~واه~~د ب~~ود ب~~ه م~~نظور اج~~راى اص~~ل م~~زب~~ور م~~واف~~قت
ح~~اص~~ل ش~~د ك~~ه وزارت ك~~شور ،اس~~تان~~دار را از م~~يان چ~~ند ن~~فر ك~~ه انج~~من اي~~ال~~تى
معرفى خواهد نمود براى تصويب به دولت پيشنهاد نمايد.
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-۳ن~~ظر ب~~ه ت~~حوالت اخ~~ير در آذرب~~اي~~جان ،دول~~ت س~~ازم~~ان ف~~على را ك~~ه ب~~ه ع~~نوان
مج ~~لس م ~~لى آذرب ~~اي ~~جان ان ~~تخاب و ت ~~شكيل ش ~~ده اس ~~ت ب ~~ه م ~~نزل ~~ۀ انج ~~من اي ~~ال ~~تى
آذرب~~اي~~جان خ~~واه~~د ش~~ناخ~~ت و پ~~س از ت~~شكيل مج~~لس پ~~ان~~زده~~م و ت~~صوي~~ب ق~~ان~~ون
ج ~~دي ~~د اي ~~ال ~~تى ـ والي ~~تى ك ~~ه از ط ~~رف دول ~~ت پ ~~يشنهاد خ ~~واه ~~د ش ~~د ان ~~تخاب انج ~~من
ايالتى آذربايجان طبق قانون مصوبه فورا ً شروع خواهد شد.
 -۴ب ~~راى ت ~~عيني ت ~~كليف ق ~~واى مح ~~لى و ف ~~رم ~~ان ~~ده ~~ان آن ك ~~ه در ن ~~تيجۀ ت ~~حول و
ن ~~هضت آذرب ~~اي ~~جان ن ~~فرات آن از اف ~~راد ن ~~ظام وظ ~~يفه اح ~~ضار گ ~~ردي ~~ده ان ~~د و ب ~~ا
ام~ضای اي~ن ق~رارداد .ج~زء ارت~ش اي~ران م~حسوب م~ى ش~ون~د .م~واف~قت ح~اص~ل ش~د
ك ~~ميسيون ~~ى از ن ~~ماي ~~ندگ ~~ان دول ~~ت ج ~~ناب آق ~~اى ق ~~وام الس ~~لطنه و انج ~~من اي ~~ال ~~تى
آذرب~~اي~~جان در مح~~ل ت~~شكيل و راه ح~~ل آن~~را ه~~رچ~~ه زودت~~ر جه~~ت ت~~صوي~~ب پ~~يشنهاد
نمايند.
 -۵نس ~~بت ب ~~ه وض ~~ع م ~~ال ~~ى آذرب ~~اي ~~جان م ~~واف ~~قت ح ~~اص ~~ل گ ~~ردي ~~د ه ~~فتاد و پ ~~نج
درص ~~د از ع ~~واي ~~د آذرب ~~اي ~~جان جه ~~ت م ~~خارج مح ~~لى اخ ~~تصاص و بيس ~~ت و پ ~~نج
درصد جهت مخارج عمومى كليۀ كشور به مركز فرستاده شود.
ت ~ ~~بصره  ۱ـ م ~ ~~خارج و ع ~ ~~واي ~ ~~د ادارات پس ~ ~~ت و ت ~ ~~لگراف و گ ~ ~~مرك و راه آه ~ ~~ن و
كش~~تيران~~ى دري~~اچ~~ه اروم~~يه مس~~تثنى ب~~وده و م~~خارج و ع~~واي~~د آن ك~~ام ~الً ب~~رعه~~ده و
م~نحصر ب~ه دول~ت خ~واه~د ب~ود .ت~وض~يح اي~نكه ت~لگراف~ات انج~منهاى اي~ال~تى ـ والي~تى
و دواير دولتى آذربايجان مجانا ً مخابره خواهد شد.
ت ~~بصره  ۲ـ س ~~اخ ~~تمان و ت ~~عمير راه ه ~~اى ش ~~وس ~~ۀ اس ~~اس ~~ى ب ~~رعه ~~دۀ دول ~~ت و
احداث ،تعمير راه هاى فرعى و محلى برعهدۀ انجمن ايالتى آذربايجان است.
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ت~بصره  ۳ـ دول~ت ب~راى ق~دردان~ى از خ~دم~ات ب~رجس~ته آذرب~اي~جان ب~ه مش~روط~يت
اي~ران و ب~ه م~نظور ح~ق ش~ناس~ى از ف~داك~ارى ه~اي~ى ك~ه م~ردم غ~يور آذرب~اي~جان در
راه اس~تقرار دم~كراس~ى و آزادى ن~موده ان~د ق~بول ن~مود ك~ه بيس~ت و پ~نج درص~د از
ع~~واي~~د گ~~مرك~~ى آذرب~~اي~~جان جه~~ت ت~~أم~~ني م~~صارف دان~~شگاه آذرب~~اي~~جان اخ~~تصاص
داده شود.
م ~~ادۀ  ۶ـ دول ~~ت ق ~~بول م ~~ى ك ~~ند ك ~~ه ام ~~تداد راه آه ~~ن م ~~يان ~~ه ت ~~ا ت ~~بري ~~ز را ه ~~رچ ~~ه
زودت~~ر ش~~روع و در اس~~رع اوق~~ات ان~~جام ده~~د .ب~~دي~~هى اس~~ت ك~~ه جه~~ت ان~~جام اي~~ن
امر كارگران و متخصصني آذربايجانى حق تقدم خواهند داشت.
م~~ادۀ  ۷ـ ق~~واى داوط~~لبى ك~~ه غ~~ير از ن~~ظام وظ~~يفه ب~~ه ن~~ام ف~~داي~~ى در آذرب~~اي~~جان
ت~شكيل ش~ده ب~ه ژان~دارم~رى ت~بدي~ل م~ى گ~ردد و ب~راى ت~عيني ت~كليف ق~واى ان~تظام~ى
م ~~زب ~~ور و ه ~~مچنني ت ~~عيني ف ~~رم ~~ان ~~ده ~~ان م ~~واف ~~قت ح ~~اص ~~ل ش ~~د ك ~~ه ك ~~ميسيون ~~ى از
ن~ماي~ندگ~ان دول~ت ج~ناب آق~اى ق~وام الس~لطنه و انج~من اي~ال~تى آذرب~اي~جان در مح~ل
تشكيل و هرچه زودتر راه حل آن را جهت تصويب پيشنهاد نمايند.
ت~~بصره  ۱ـ ن~~ظر ب~~ه اي~~نكه در س~~نوات اخ~~ير در اث~~ر ب~~عضى اع~~مال ،ن~~ام ام~~نيه و
ژان ~ ~~دارم ~ ~~رى در پ ~ ~~يشگاه اف ~ ~~كار ع ~ ~~موم ~ ~~ى اي ~ ~~ران خ ~ ~~صوص ~ ~~ا آذرب ~ ~~اي ~ ~~جان اي ~ ~~جاد
اح~ ~~ساس~ ~~ات م~ ~~خال~ ~~ف و ن~ ~~ام~ ~~ناس~ ~~بى ن~ ~~موده اس~ ~~ت و ن~ ~~ظر ب~ ~~ه اي~ ~~نكه رئ~ ~~يس دول~ ~~ت
~ير عه ~~ده دار گ ~~ردي ~~ده و ان ~~تظار آغ ~~از
ش ~~خصا ً ف ~~رم ~~ان ~~ده ~~ى اي ~~ن س ~~ازم ~~ان را اخ ~ ً
اص ~~الح ~~ات و ت ~~صفيه اي ~~ن اداره از ع ~~ناص ~~ر ن ~~اص ~~ال ~~ح م ~~ى رود م ~~واف ~~قت ش ~~ده ك ~~ه
اح~ ~~ساس~ ~~ات ع~ ~~موم~ ~~ى و م~ ~~خصوص ~ ~ا ً اه~ ~~ال~ ~~ى آذرب~ ~~اي~ ~~جان نس~ ~~بت ب~ ~~ه ژان~ ~~دارم~ ~~رى
ب ~~هاس ~~تحضار رئ ~~يس دول ~~ت ب ~~رس ~~د ت ~~ا ب ~~راى ت ~~غيير اس ~~م آن و ان ~~تخاب ن ~~ام م ~~ناس ~~ب
جهت سازمان مزبور تصميمات مقتضى را اتخاذ فرمايند.
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م~~ادۀ  ۸ـ نس~~بت ب~~ه اراض~~ى ك~~ه در ن~~تيجه ن~~هضت دم~~كرات~~يك آذرب~~اي~~جان م~~يان
ده~قان~ان آذرب~اي~جان ت~قسيم گ~ردي~د آن~چه م~رب~وط ب~ه خ~ال~صجات دول~تى اس~ت چ~ون
دول~ت ب~ا ت~قسيم خ~ال~صجات م~يان ده~قان~ان و زارع~ني در ت~مام ك~شور اص~والً م~واف~ق
اس~ت اج~راى آن را ب~الم~ان~ع دانس~ته و الي~حۀ م~رب~وط ب~ه آن~را در اول~ني ف~رص~ت ب~راى
ت ~~صوي ~~ب مج ~~لس ش ~~وراى م ~~لى پ ~~يشنهاد خ ~~واه ~~د ن ~~مود و آن ~~چه از اراض ~~ى غ ~~ير در
ن~~تيجه ت~~حوالت اخ~~ير آذرب~~اي~~جان ب~~ني رع~~اي~~ا ت~~قسيم ش~~ده م~~واف~~قت ح~~اص~~ل ش~~د ك~~ه
جه~ت ج~بران خ~سارات م~ال~كني و ي~ا ت~عوي~ض ام~الك ك~ميسيون~ى از ن~ماي~ندگ~ان دول~ت
ج~ناب آق~اى ق~وام الس~لطنه و ن~ماي~ندگ~ان انج~من اي~ال~تى ت~شكيل و راه ح~ل را جه~ت
تصويب پيشنهاد نمايد.
م ~~ادۀ  ۹ـ دول ~~ت م ~~واف ~~قت م ~~ى ك ~~ند ب ~~ا اف ~~تتاح مج ~~لس پ ~~ان ~~زده ~~م الي ~~حۀ ق ~~ان ~~ون
ان~ ~~تخاب~ ~~ات را ك~ ~~ه روى اص~ ~~ل آزادى و دم~ ~~كراس~ ~~ى ي~ ~~عنى ب~ ~~ا ت~ ~~أم~ ~~ني رأى ع~ ~~موم~ ~~ى
مح~~لى ،مس~~تقيم م~~ناس~~ب و م~~تساوى ش~~ام~~ل ن~~سوان ه~~م ب~~اش~~د ت~~نظيم و ق~~بول آن~~را
ب~~ه ق~~يد ف~~وري~~ت خ~~واس~~تار ش~~ود .دول~~ت ه~~مچنني ق~~بول م~~ى ن~~ماي~~د ب~~ه م~~نظور ازدي~~اد
ن~~ماي~~ندگ~~ان آذرب~~اي~~جان و س~~اي~~ر ن~~قاط ك~~شور ب~~هت~~ناس~~ب اه~~ال~~ى ن~~قاط م~~ختلف ،ب~~ه
مج ~~رد اف ~~تتاح مج ~~لس پ ~~ان ~~زده ~~م الي ~~حه ق ~~ان ~~ون ~~ى را پ ~~يشنهاد و ب ~~ه ق ~~يد دو ف ~~وري ~~ت
ت~قاض~اى آن~را ب~نماي~د ت~ا پ~س از ت~صوي~ب ب~ه وس~يلهۀ ان~تخاب~ات كس~رى ن~ماي~ندگ~ان
نقاط مزبور تعيني و به مجلس اعزام گردند.
مادۀ  ۱۰ـ ايالت آذربايجان عبارت از استانهاى ۳و  ۴خواهد بود.
م~~ادۀ  ۱۱ـ دول~~ت م~~واف~~قت دارد ك~~ه جه~~ت ت~~أم~~ني ُح~~سن ج~~ري~~ان ام~~ور آذرب~~اي~~جان
ش~ ~~وراى ادارى از اس~ ~~تان~ ~~دار و رؤس~ ~~اى ادارات و ه~ ~~يئت رئ~ ~~يسه انج~ ~~من اي~ ~~ال~ ~~تى
تشكيل و تحت نظارت انجمن ايالتى انجام وظيفه نمايند.
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م~~ادۀ  ۱۲ـ ب~~ه م~~ادۀ ۳اب~~الغ~~يه م~~ورخ دوم ارديبهش~~ت  ۱۳۲۵ك~~ه از ل~~حاظ ت~~عيني
ت ~~كليف م ~~دارس م ~~توس ~~طه و ع ~~ال ~~يه داراى اب ~~هام م ~~ى ب ~~اش ~~د ج ~~ملۀ زي ~~ر اض ~~اف ~~ه م ~~ى
گردد.
در م ~~دارس م ~~توس ~~طه و ع ~~ال ~~يه ت ~~دري ~~س ب ~~ه زب ~~ان ف ~~ارس ~~ى و آذرب ~~اي ~~جان ~~ى ط ~~بق
ب~~رن~~ام~~ۀ وزارت ف~~ره~~نگ ك~~ه ب~~ا درن~~ظرگ~~رف~~نت زم~~ان و م~~كان اص~~الح و م~~واف~~ق م~~وازي~~ن
دمكراتيك اصول مترقى جديد تنظيم گرديده تدريس خواهد شد.
م~ ~~ادۀ ۱۳ـ دول~ ~~ت م~ ~~واف~ ~~قت دارد ك~ ~~ه اك~ ~~راد م~ ~~قيم آذرب~ ~~اي~ ~~جان از م~ ~~زاي~ ~~اى اي~ ~~ن
م~~واف~~قتنام~~ه ب~~رخ~~وردار ب~~وده و ط~~بق م~~اده  ۳اب~~الغ~~يه دول~~ت ت~~ا ك~~الس پنج~~م اب~~تداي~~ى
به زبان خودشان تدريس نمايند.
ت~ ~~بصره ـ اق~ ~~ليت ه~ ~~اى م~ ~~قيم آذرب~ ~~اي~ ~~جان از ق~ ~~بيل آس~ ~~ورى و ارم~ ~~نى ن~ ~~يز ح~ ~~ق
خواهند داشت تا كالس پنجم به زبان خود تدريس نمايند.
م~~ادۀ  ۱۴ـ چ~~ون دول~~ت در ن~~ظر دارد ق~~ان~~ون ان~~تخاب~~ات ج~~دي~~د شه~~ردارى ه~~ا را
جه~~ت ت~~مام اي~~ران روى اص~~ول دم~~كراس~~ى ي~~عنى رأى ع~~موم~~ى ،م~~خفى ،مس~~تقيم و
م ~~تساوى ب ~~ه مج ~~لس پ ~~ان ~~زده ~~م پ ~~يشنهاد ن ~~ماي ~~د ب ~~ه مج ~~رد ت ~~صوي ~~ب ق ~~ان ~~ون م ~~زب ~~ور،
ان~تخاب~ات انج~من شه~ردارى ه~ا در آذرب~اي~جان و ت~مام ن~قاط اي~ران ش~روع خ~واه~د
ش~~د و ت~~ا ت~~صوي~~ب ق~~ان~~ون م~~زب~~ور و ان~~تخاب~~ات ج~~دي~~د انج~~من ه~~اى شه~~ردارى ف~~على
آذربايجان به وظايف خود ادامه خواهند داد.
م ~~ادۀ ۱۵ـ اي ~~ن م ~~واف ~~قتنام ~~ه در دو ن ~~سخه ت ~~نظيم و م ~~بادل ~~ه گ ~~ردي ~~ده و پ ~~س از
ت~صوي~ب ه~يئت دول~ت و انج~من اي~ال~تى آذرب~اي~جان ب~ه م~وق~ع اج~را گ~ذارده م~ى ش~ود ـ
تبريز به تاريخ ۱۳۲۵/۳/۲۳مظفر فيروز ـ پيشه
 .1ايران ما ،شماره  ، ۵۷مورخه .۲۵/۳/۲۶
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ورى1

نكات مهم اين موافقتنامه
 -۱بر انحالل مجلس ملى و دولت ملى تأكيد شد.
-۲ن~يروه~اى مس~لح ف~رق~ه ك~ه ب~ه ف~داي~ى م~عروف ب~ودن~د ب~ه ژان~دارم~رى م~لحق ش~دن~د و
وضعيت فرماندهان آن به عهدۀ كميسيونى گذاشته شد.
-۳اص~الح~ات ارض~ى در ب~خش اراض~ى دول~تى م~وق~تا ً پ~ذي~رف~ته ش~د ،ام~ا م~وك~ل ش~د
بهتصويب مجلس پانزدهم ،ولی تقسيم اراضى مالكني رد شد.
-۴زن~جان ب~ا ج~معیت ی~ک م~یلیون ن~فری ك~ه ب~ه دروازۀ آذرب~اي~جان م~عروف ب~ود از
آذربايجان جدا شد.
 -۵اصالحاتى به نفع آذربايجان در نظر گرفته شد.
 -۶م~سئلۀ آم~وزش ب~ه زب~ان ت~رك~ى در م~دارس م~توس~طه و ع~ال~يه ه~مراه ب~ا زب~ان
فارسى پذيرفته شد.

مجلس پانزدهم ،قتلگاه فرقه
يك سند از اسناد تاريخى وزارت خارجۀ امريكا:
»نخس ~ ~~ت وزي ~ ~~ر اي ~ ~~ران در هيج ~ ~~ده ~ ~~م ف ~ ~~روردي ~ ~~ن  ،۱۳۲۵ب ~ ~~ه ي ~ ~~كى از ص ~ ~~اح ~ ~~ب
م~نصبان ام~ري~كا اط~الع داد ك~ه او در ان~دي~شۀ دع~وت از ي~ك ك~ميسيون آذرب~اي~جان~ى
م ~~ى ب ~~اش ~~د ك ~~ه ب ~~ا ي ~~ك ك ~~ميسيون اي ~~ران ~~ى وارد م ~~ذاك ~~ره ش ~~ون ~~د او ه ~~مچنان اظ ~~هار
داش~~ت ك~~ه ت~~فسير م~~طبوع~~ات و دي~~گران از اي~~ن اع~~الم~~يه ب~~ر اي~~ن اس~~اس ك~~ه ن~~يروى
ت~~أم~~ينه پ~~س از ع~~قب ن~~شينى س~~پاه~~ان ش~~وروى ب~~ه آذرب~~اي~~جان گ~~سيل ن~~خواه~~د ش~~د
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ن~ادرس~ت م~ى ب~اش~د و ن~يروى ژان~دارم~رى و ارت~ش ب~ه م~وق~ع خ~ود ب~ه آن والي~ت گ~سيل
خواهند گرديد«.
استراتژى قوام ،استراتژى پيچيده اى بود:
 -۱اب~~تدا ب~~اي~~د ش~~وروى م~~تقاع~~د م~~ى ش~~د و ارت~~ش خ~~ود را از اي~~ران خ~~ارج م~~ى
كرد .اين كار در نوزدهم ارديبهشت به پايان رسيد.
 -۲ش ~~وروى ب ~~اي ~~د ح ~~ماي ~~ت خ ~~ود را از ف ~~رق ~~ه دري ~~غ م ~~ى داش ~~ت .اي ~~ن ك ~~ار ن ~~يز ب ~~ا
قرارداد شركت مختلط نفت ايران و شوروى انجام شد.
 -۳ب~~اي~~د دول~~ت م~~لى و مج~~لس م~~لى ب~~ه اس~~تان~~دارى و انج~~من اي~~ال~~تى ت~~بدي~~ل م~~ى
شد كه شد.
 -۴ب~اي~د اص~الح~ات در ح~رف پ~ذي~رف~ته م~ى ش~د ك~ه ش~د ،ام~ا ان~جام آن ه~ا م~وك~ول
شد بهتصويب مجلس پانزدهم.
 -۵ان~تخاب~ات ب~اي~د در ام~نيت ك~ام~ل ب~رگ~زار م~ى ش~د .ش~رط ام~نيت اع~زام ارت~ش
به اياالت مختلف بود.
-۶ورود ارتش به آذربايجان يعنى پايان حيات سياسى فرقه.
ق ~~وام ،اي ~~ن س ~~ياس ~~ت را گ ~~ام ب ~~ه گ ~~ام ب ~~ه پ ~~يش م ~~ى ب ~~رد .در م ~~واف ~~قتنام ~~ۀ ته ~~ران
چ~~يزه~~اي~~ى داد وچ~~يزه~~اي~~ى گ~~رف~~ت .در نشس~~ت ت~~بري~~ز ق~~ول ه~~اي~~ى داد ك~~ه ان~~جام آن
ه ~~ا م ~~نوط ش ~~د ب ~~ه ت ~~صوي ~~ب مج ~~لس پ ~~ان ~~زده ~~م .م ~~عناى آن اي ~~ن ب ~~ود ك ~~ه ت ~~ا مج ~~لس
پ~~ان~~زده~~م ت~~شكيل ن~~شود اي~~ن تعه~~دات ان~~جام ش~~دن~~ى نيس~~ت .ض~~من آن ك~~ه ت~~ضمني
ه~م داده ن~مى ش~ود ك~ه اگ~ر مج~لس پ~ان~زده~م اي~ن تعه~دات را ت~صوي~ب ن~كرد ،ت~كليف
ف~~رق~~ه چ~~ه م~~ى ش~~ود .ق~~وام دق~~يقا ب~~ه ه~~مان ش~~كلى س~~ر ف~~رق~~ه ك~~اله گ~~ذاش~~ت ك~~ه س~~ر
شوروى كاله گذاشته بود .يك تاكتيك براى دو كار.
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تعهدات پا در هوا
-۱پذيرش اصالحات ارضى به شرط تصويب در مجلس پانزدهم؛
-۲قول انجام اصالحات عمرانى در آذربايجان؛
 -۳قول انضمام تكاب و سردشت به آذربايجان؛
-۴ق ~~ول ب ~~ردن الي ~~ۀ ان ~~تخاب ~~ات دم ~~كرات ~~يك؛ ح ~~ق رأى زن ~~ان و اف ~~زاي ~~ش ن ~~ماي ~~ندگ ~~ان
آذربايجان در مجلس؛
-۵ب~ ~~ردن الي~ ~~حۀ ج~ ~~دي~ ~~د ان~ ~~تخاب~ ~~ات انج~ ~~من ه~ ~~اى شه~ ~~ردارى ب~ ~~ه مج~ ~~لس و ش~ ~~روع
انتخابات بعد از تصويب مجلس؛
 -۶بردن اليحۀ تقسيم خالصجات به مجلس و اجراى آن در سراسر كشور؛
 -۷تصفيۀ ژاندارمرى و تغيير نام آن.
يك سؤال كليدى
س~ؤال~ى ك~ه در اي~نجا م~طرح م~ى ش~ود و مس~لما ً ب~راى ره~بران ف~رق~ه ن~يز م~طرح ش~ده
اس~ت اي~ن اس~ت ك~ه اي~ن تعه~دات ك~ه ه~مه م~وك~ول ب~ه مج~لس پ~ان~زده~م ش~ده اس~ت چ~ه
ت ~~ضمينى ب ~~راى ت ~~صوي ~~ب دارد .اگ ~~ر مج ~~لس ت ~~شكيل ش ~~د و اي ~~ن تعه ~~دات ت ~~صوي ~~ب
نشد ،پاسخگوى اين تعهدات كيست؟
ق ~~وام ب ~~ا زي ~~رك ~~ى ت ~~مام ،اب ~~تدا روس ه ~~ا را ف ~~ري ~~ب داد .ب ~~ه روس ه ~~ا ق ~~بوالن ~~د ك ~~ه
مج~~لس پ~~ان~~زده~~م را ب~~ا ق~~درت~~ى ك~~ه دارد از ن~~ماي~~ندگ~~ان ح~~زب خ~~ود پ~~ر م~~ى ك~~ند و آن
وق~ت در مج~لسى ك~ه او اك~ثري~ت دارد اي~ن تعه~دات را ب~ه ت~صوي~ب م~ى رس~ان~د .پ~س
ت~~مام~~ى تعه~~دات ب~~رم~~ى گش~~ت ب~~ه ق~~وام ،و ق~~وام ت~~وانس~~ته ب~~ود ش~~وروى ،ح~~زب ت~~وده و
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ح ~~تى پ ~~يشه ورى را م ~~تقاع ~~د ك ~~ند ك ~~ه او در ان ~~جام تعه ~~دات ~~ش ص ~~داق ~~ت دارد .ن ~~گاه
كنيم.
-۱ب ~~ه م ~~حض زم ~~ام ~~دارى آق ~~اى ق ~~وام الس ~~لطنه چ ~~ون ب ~~ر م ~~ا مس ~~لم گ ~~ردي ~~د ك ~~ه
م~~وض~~وع اص~~الح و رواب~~ط ب~~ا ه~~مساي~~گان در س~~ر ل~~وح~~ۀ ب~~رن~~ام~~ۀ اي~~شان ق~~رار گ~~رف~~ته
اس ~~ت و م ~~صمم هس ~~تند س ~~ياس ~~ت خ ~~ارج ~~ى اي ~~ران را ب ~~ر اس ~~اس م ~~حكم و م ~~تينى
ب~نيان ن~هند و در ام~ور داخ~لى دس~ت ب~هي~ك س~لسله اص~الح~ات اس~اس~ى ب~ه م~نظور
ت~~أم~~ني آزادى و رف~~اه ح~~ال م~~ردم اي~~ران ب~~زن~~ند ،ه~~مچنني چ~~ون واض~~ح ش~~د ك~~ه آق~~اى
نخس~~ت وزي~~ر ع~~زم دارن~~د م~~وض~~وع آذرب~~اي~~جان را ب~~ه ن~~حو م~~نطقى و ص~~حيحى ك~~ه
ش ~~ايس ~~تۀ ي ~~ك دول ~~ت دم ~~كرات و م ~~ترق ~~ى اس ~~ت ح ~~ل ن ~~ماي ~~ند ب ~~دون ه ~~يچگون ~~ه ق ~~يد و
شرطى با تمام نيروى تشكيالتى خود از ايشان پشتيبانى نموديم.
اي~~ن ،اع~~الم~~يۀ ك~~ميته م~~رك~~زى ح~~زب ت~~وده اس~~ت در بيس~~ت و س~~وم خ~~رداد ۱۳۲۵
در روزن ~~ام ~~ۀ ره ~~بر .ف ~~رام ~~وش ن ~~كنيم ك ~~ه نخس ~~ت وزي ~~رى ق ~~وام در مج ~~لس ب ~~ا رأى
ش ~~كننده اى ب ~~هت ~~صوي ~~ب رس ~~يد و آن ه ~~م ب ~~ا اخ ~~تالف ت ~~نها ي ~~ك رأى .رأي ~~ى ك ~~ه دك ~~تر
رادم~نش دب~ير ك~ل ح~زب ت~وده ب~ا ك~ام~يون زغ~ال خ~ود را ب~ه ته~ران رس~ان~د ت~ا رأي~ش را
به نفع نخست وزير قوام بهصندوق بيندازد.
ح~~زب ت~~وده ت~~ا روزى ك~~ه ق~~وام آن~~ها را از ك~~اب~~ينۀ خ~~ود ب~~يرون ك~~رد ب~~راى ح~~ضرت
اش~~رف س~~نگ ت~~مام گ~~ذاش~~تند .او را ب~~ه ك~~لوپ ح~~زب دع~~وت ك~~ردن~~د و از او ب~~ه م~~نزل~~ۀ
یک سياستمدار بزرگ استقبال كردند.
 -۲پ ~~يشه ورى ك ~~ه در روزن ~~ام ~~ۀ آژي ~~ر ب ~~ه درس ~~تى ق ~~وام را پ ~~يرم ~~ردى ج ~~اه ط ~~لب
م ~~عرف ~~ى ك ~~رده ب ~~ود ك ~~ه ق ~~درت ع ~~جيبى در ف ~~ري ~~ب ن ~~يروه ~~اى ان ~~قالب ~~ى و در س ~~رك ~~وب
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آزادي~خواه~ان دارد در ب~ازگش~ت از ته~ران پ~س از م~ذاك~رات~ش ب~ا ق~وام ،ط~ى ن~طقى
چنني گفت:
آق ~~اى ق ~~وام الس ~~لطنه ش ~~خصا ً ح ~~سن ن ~~يت دارن ~~د ول ~~ى آن ه ~~ا ب ~~ه م ~~ن گ ~~فتند ك ~~ه
ف ~~رم ~~ان ~~دۀ ك ~~ل ق ~~وا و م ~~قام ~~ات غ ~~يرم ~~سئول )مح ~~مدرض ~~ا په ~~لوى( ب ~~ه اي ~~نكار رض ~~اي ~~ت
ن ~~دارن ~~د ،۱۳۲۵/۲/۲۵ .پ ~~يشه ورى پ ~~س از نشس ~~ت ت ~~بري ~~ز و م ~~واف ~~قتنام ~~ۀ ت ~~بري ~~ز در
م~ورد ق~وام چ~نني گ~فت» :اگ~ر آق~اى ق~وام الس~لطنه در س~راس~ر ع~مر خ~ود ه~يچ ك~ارى
ان ~ ~~جام ن ~ ~~داده ب ~ ~~اش ~ ~~د ،ت ~ ~~نها اي ~ ~~ن اق ~ ~~دام وى ك ~ ~~ه ت ~ ~~قاض ~ ~~اى م ~ ~~ا را درب ~ ~~ارۀ زب ~ ~~ان
آذرب~اي~جان~ى ص~ميمان~ه پ~ذي~رف~ت ،اح~ترام ع~ميق و ق~لبى م~ردم را نس~بت ب~ه خ~ود ج~لب
خ~~واه~~د ك~~رد .ت~~ا م~~دارس م~~لى م~~ا ب~~رپ~~اس~~ت ن~~ام او ن~~يز در ك~~نار ن~~ام س~~ران قه~~رم~~ان
فرقه و خلق ما به سر زبان نسل هاى آينده جارى خواهد بود.
 -۳در ح ~~ال ~~ى ك ~~ه ش ~~وروى ت ~~قاض ~~اى ح ~~كيمى نخس ~~ت وزي ~~ر را ب ~~راى س ~~فر ب ~~ه
ش~وروى رد ك~رد اس~تال~ني ش~خصا ً پ~اس~خ دوس~تان~ه اى ب~ه ق~وام داد .ب~ا ت~قاض~اى او
م ~~واف ~~قت ك ~~رد و ه ~~واپ ~~يماي ~~ى از م ~~سكو ب ~~راى آوردن ق ~~وام ب ~~ه اي ~~ران ف ~~رس ~~تاد .در
م~~سكو ن~~يز از او در ح~~د ي~~ك رئ~~يس ج~~مهور ي~~ا ي~~ك پ~~ادش~~اه اس~~تقبال ب~~ه ع~~مل آورد.
ه~~نگام~~ى ك~~ه در م~~ذاك~~رات ته~~ران ،پ~~يشه ورى س~~رس~~ختى ن~~شان م~~ى داد اس~~تال~~ني
طى نامه اى به پيشه ورى نوشت:
» ...ب ~~اي ~~د ب ~~ه ق ~~وام ك ~~مك ك ~~نيم و آن ~~گلوف ~~يل ه ~~ا را م ~~نزوى ك ~~نيم و ب ~~راى بس ~~ط
دمكراسى در ايران پايگاهى به وجود بياوريم«.
اي ~~ن ب ~~اور ت ~~ا آن ~~جا ن ~~فوذ م ~~ى ک ~~ند ك ~~ه م ~~طبوع ~~ات ش ~~وروى ق ~~وام را ب ~~زرگ ~~تري ~~ن
سياستمدار شرق مى نامند.
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ام~ا ق~وام ه~مان ب~ود ك~ه ب~ود .ه~مان شج~رۀ خ~بيثه اى ب~ود ك~ه ف~رخ~ى ي~زدى ب~ه او
ل ~ ~~قب داده ب ~ ~~ود .ه ~ ~~مان پ ~ ~~يرم ~ ~~رد خ ~ ~~ودخ ~ ~~واه ~ ~~ى ب ~ ~~ود ك ~ ~~ه در ف ~ ~~ري ~ ~~ب و خ ~ ~~فه ك ~ ~~ردن
آزادي~~خواه~~ان ي~~د ط~~والي~~ى داش~~ت .ام~~ا وراى ت~~مام~~ى اي~~ن ه~~ا ق~~وام ي~~ك س~~ياس~~تمدار
پ ~~راگ ~~ماتيس ~~ت ب ~~ود .ق ~~وام اس ~~تاد اس ~~تفاده از ام ~~كان ~~ات م ~~وج ~~ود ب ~~ود .ب ~~راى او م ~~هم
ن ~~بود ك ~~ه ح ~~زب ت ~~وده و ش ~~وروى دش ~~منان اي ~~دئ ~~ول ~~وژي ~~ك او هس ~~تند .م ~~هم ات ~~حاده ~~اى
موقتى بود كه او را به اهدافش نزديك مى كرد.
اش ~~تباه اس ~~تال ~~ني ،ح ~~زب ت ~~وده و پ ~~يشه ورى در آن ب ~~ود ك ~~ه از اخ ~~تالف او ب ~~ا
رض~اش~اه ،و ش~اه و ت~رس ش~اه از ق~وام و م~خال~فت ق~وام ب~ا س~ياس~تمداران آن~گلوف~يل
ك ~~ه واق ~~عى ب ~~ود ن ~~تيجه اى غ ~~لط م ~~ى گ ~~رف ~~تند .ب ~~راى ق ~~وام در تح ~~ليل ن ~~هاي ~~ى ج ~~نگ
ط~~بقات م~~طرح ب~~ود و وح~~دت و اخ~~تالف او را م~~ناف~~ع ت~~اري~~خى ـ ط~~بقات~~ى اش ت~~عيني
مى كرد نه مخالفت او با قدرت مطلقۀ رضاشاه و محمدرضاشاه.

فصل هاى توطئه
نهضت دمكراتيك آذربايجان را می توان به چهار مرحله تقسيم كرد:
 -۱دوران فراز نهضت
اي~~ن دوران ك~~ه از ب~~يان~~يه دوازده~~م شه~~ري~~ور ش~~روع و ب~~ه ح~~كوم~~ت م~~لى خ~~تم م~~ى
ش ~~ود دوران ف ~~راز ج ~~نبش ان ~~قالب ~~ى اس ~~ت .در اي ~~ن دوران ن ~~هضت م ~~وف ~~ق م ~~ى ش ~~ود
س~نگره~اى س~ياس~ى ،اق~تصادى و ن~ظام~ى ارت~جاع را ی~ک ب~ه ی~ک ت~سخير ك~ند .اي~ن
دوران ،دوران همسويى منافع خلق با منافع شوروى است.
-۲دوران سكون نهضت

224

اي~ ~~ن دوران از س~ ~~فر ق~ ~~وام ب~ ~~ه م~ ~~سكو در ب~ ~~همن  ۱۳۲۴ش~ ~~روع و ب~ ~~ه م~ ~~ذاك~ ~~رات
تهران و موافقتنامۀ تبريز ختم مى شود .پایان این دوران خرداد  ۱۳۲۵است.
در اي~ن دوران م~ناف~ع خ~لق ب~ا م~ناف~ع ش~وروى ه~مسو نيس~تند .ش~وروى در ص~دد
م~عام~له ك~ردن روى ن~هضت اس~ت .ن~هضت م~جبور م~ى ش~ود وارد ي~ك دوران س~كون
و م ~~ذاك ~~ره و ع ~~قب ن ~~شينى ش ~~ود .ب ~~ا اي ~~ن ح ~~ال ه ~~نوز ن ~~هضت در دوران ق ~~درت خ ~~ود
است.
 -۳دوران سوم :دوران توطئه
در اي ~~ن دوران ،ارت ~~جاع ب ~~ه خ ~~ود م ~~ى آي ~~د .ب ~~ه پ ~~يروزى ه ~~اي ~~ى در ج ~~بهۀ ج ~~هان ~~ى
ن~~اي~~ل آم~~ده اس~~ت .ح~~ماي~~ت ام~~ري~~كا ،ان~~گليس و س~~كوت ش~~وروى را پش~~ت س~~ر خ~~ود
دارد .پ~س س~عى م~ى ك~ند ب~ا ت~وط~ئه ه~اى گ~ون~اگ~ون ،ن~هضت آذرب~اي~جان را از دي~گر
نيروها ايزوله كند و بهمحاصرۀ كامل درآورد.
ب ~~راى اي ~~نكه ب ~~بينيم ارت ~~جاع ت ~~ا چ ~~ه ح ~~د در اي ~~ن م ~~رح ~~له م ~~وف ~~ق اس ~~ت اب ~~تدا ب ~~ه
روزشمار اين دوران نگاه مى كنيم؛ پس به جمع بندى آن مى پردازیم.

روز شمار دوران توطئه
 -۱خرداد ۱۳۲۵
ـ تشكيل انجمن ايالتى خوزستان؛
ـ تشكيل اتحاديه عشاير خوزستان؛
ـ تشكيل حزب دمكرات قوام.
-۲تير ۱۳۲۵
ـ سركوب خونني اعتصاب سراسرى كارگران نفت توسط اتحاديۀ عشاير؛
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ـ آمدن ناوهاى جنگى انگليس به شط العرب؛
ـ تشكيل حكومت ائتالفى قوام با حزب توده و حزب ايران؛
ـ ح~مله ب~ه ك~لوپ ه~اى ح~زب ت~وده و ات~حادي~ه ه~اى ك~ارگ~رى در ته~ران ،اص~فهان،
شيراز.
 -۳مرداد ۱۳۲۵
ـ گماردن مستشاران امريكايى در پست هاى نظامى؛
ـ ورود سالح هاى سنگني امريكايى به ايران؛
ـ تسليح ،سازماندهى و آموزش نظامى عشاير مخالف فرقه.
-۴شهريور ۱۳۲۵
ـ م~~الق~~ات مس~~تر ت~~رات م~~أم~~ور س~~ياس~~ى ان~~گليس ب~~ا رش~~يدي~~ان ،ص~~ارم ال~~دول~~ه و
جهانشاه خان فرماندار بختيارى در تنگۀ بيدگان و دهنۀ چهار محال؛
ـ پيوسنت خسرو خان قشقايى به ايل قشقايى؛
ـ رفنت سفير انگليس به اصفهان؛
ـ ت ~~وط ~~ئۀ اش ~~غال اص ~~فهان ت ~~وس ~~ط ع ~~شاي ~~ر مس ~~لح ،كش ~~نت س ~~ران ح ~~زب ت ~~وده و
اتحاديه هاى كارگرى و اعالم حكومت خودمختار در اصفهان؛
ـ دس~~تگيرى م~~رت~~ضى ق~~لىخ~~ان ،ج~~هان~~شاه ص~~مصام ،ام~~ير ب~~همن و اح~~مد ق~~لى
از سران عشاير به جرم توطئۀ اشغال اصفهان توسط دولت؛
ـ دس~~تگيرى س~~ره~~نگ ح~~جازى ف~~رم~~ان~~دۀ ل~~شكر خ~~وزس~~تان ب~~ه ج~~رم ه~~مكارى ب~~ا
توطئه گران؛
ـ اس ~~تعفاى وزي ~~ر ج ~~نگ ،رئ ~~يس س ~~تاد ارت ~~ش ،رئ ~~يس شه ~~رب ~~ان ~~ى ك ~~ل ك ~~شور در
اعتراض بهدستگيرى سرهنگ حجازى توسط دولت؛
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ـ م~الق~ات مس~تر ج~يكاك و ح~شمت ال~دول~ه ف~ر ُب~ود مس~تشار ق~ضاي~ى ش~رك~ت ن~فت
در باغ ارم با خسروخان قشقايى؛
ـ حملۀ مسلحانه قشقايى ها به پادگان ها و پست هاى ژاندارمرى؛
ـ ت~~لگراف ن~~اص~~رخ~~ان ق~~شقاي~~ى ب~~ه ق~~وام و ت~~قاض~~اى اخ~~راج وزي~~ران ت~~وده اى از
كابينه.
 -۵مهر ۱۳۲۵
ـ اعزام هيئتى از سوى قوام براى مالقات با ناصرخان؛
ـ موافقت پنج گانۀ هيئت با ناصرخان؛
ـ آزادى متهمني توطئه اصفهان؛
ـ تصرف بوشهر و كازرون توسط عشاير مسلح؛
ـ آمدن سرلشكر زاهدى به تهران و مالقات با شاه و قوام؛
ـ اعزام سرلشكر زاهدى توسط قوام براى توافق با شورشيان فارس؛
ـ دستور انتخابات پانزدهم توسط شاه؛
ـ بيرون آمده چهار وزير ائتالفى از كابينه قوام؛
ـ ع ~~زل م ~~ظفر ف ~~يروز از م ~~عاون ~~ت نخس ~~ت وزي ~~رى و ف ~~رس ~~تادن او ب ~~ه م ~~سكو ب ~~ه
عنوان سفير؛
ـ به بن بست رسيدن مذاكرات هيئت آذربايجان با دولت؛
ـ توافق چهار ماده اى هئيت آذرى با تهران؛
پ~~س از م~~ذاك~~رات م~~سكو و ت~~واف~~ق ش~~ان~~زده~~م ف~~روردي~~ن و خ~~روج ارت~~ش ش~~وروى
در ن~وزده~م ارديبهش~ت ،اب~تكار ع~ملی ب~از در دس~ت ارت~جاع ب~ه ره~برى ش~اه و ق~وام
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اف~تاد .ام~ا س~رك~وب ع~لنى و ب~ى پ~ردۀ ج~نبش آذرب~اي~جان م~مكن ن~بود .ج~نبش مس~لح
و آمادۀ دفاع از خود بود.
پ~س ارت~جاع ب~اي~د ب~ا ح~رك~ت در ه~مه ج~بهه ه~ا ن~هضت را م~حاص~ره ،خ~لع س~الح
و آمادۀ سركوب كند.
 -۱سازماندهى ضدانقالب
ق~~وام در ن~~هم خ~~رداد س~~ال  ۱۳۲۵ح~~زب دول~~تى و دم~~كرات را ت~~شكيل داد ت~~ا ب~~ا
ج~مع ك~ردن ت~مام~ى م~خال~فني ح~زب ت~وده و ف~رق~ه ،ح~رك~تى م~وازى ب~راى خ~لع س~الح
حزب توده و شوراى متحدۀ كارگرى ايجاد كند.
پ ~~اب ~~ه پ ~~اى اي ~~ن س ~~ازم ~~ان ~~ده ~~ى ح ~~مله ب ~~ه دف ~~ات ~~ر ح ~~زب و ات ~~حادي ~~ه ت ~~وس ~~ط اراذل و
اوباش نيز ادامه داشت.
س~~ازم~~ان~~ده~~ى ف~~ئودال ه~~ا و اي~~الت و ع~~شاي~~ر م~~خال~~ف ف~~رق~~ه م~~ثل ذوال~~فقارى ه~~ا
توسط ارتش نيز صورت مى گرفت.
 -۲ايجاد نهضت هاى قالبى
ت ~~وس ~~ط م ~~أم ~~وري ~~ن ان ~~گليس ،ع ~~وام ~~ل ش ~~اه و ق ~~وام ،س ~~ه ن ~~هضت ق ~~الب ~~ى در ج ~~نوب
اي~~ران ش~~كل گ~~رف~~ت .ه~~دف آن ب~~ود ك~~ه ب~~ا ت~~رس~~ان~~يدن اح~~زاب ،ن~~يروه~~ا و م~~ردم ن~~شان
ب~ده~ند در ص~ورت ق~لع و ق~مع نش~دن ف~رق~ه اي~ران ب~ه س~وى تج~زي~ه پ~يش خ~واه~د رف~ت.
ب~عد از س~رك~وب ف~رق~ه ن~اص~رخ~ان در م~صاح~به ب~ا اس~ماع~يل پ~وروال~ى خ~برن~گار اي~ران
م~~ا و روزن~~ام~~ه اس~~تخر ش~~يراز ف~~اش ك~~ردن~~د ک~~ه ت~~مام~~ى اي~~ن ن~~هضت ه~~ا ب~~ه دس~~تور
ش~~اه و ق~~وام ب~~راى س~~رك~~وب ف~~رق~~ه ج~~عل ش~~ده و ف~~اق~~د ه~~ر گ~~ون~~ه م~~بناى م~~ردم~~ى ب~~وده
اند.
 -۳فريب حزب توده و فرقۀ دمكرات
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ق ~~وام در ت ~~اري ~~خ بيس ~~ت و دوم خ ~~رداد ه ~~يئتى از آذرب ~~اي ~~جان را دع ~~وت ك ~~رد ت ~~ا
ب~راى ادام~ه م~ذاك~رات ب~ه ته~ران ب~ياي~ند .دو م~اه اي~ن ه~يئت م~عطل م~ان~د ،ام~ا ب~ه ه~يچ
نتيجۀ قابل قبولى دست نيافت و سرانجام با دست خالى به تبريز بازگشت.
در ده ~~م م ~~رداد ن ~~يز ق ~~وام س ~~ه وزي ~~ر ت ~~وده اى و ي ~~ك وزي ~~ر از ح ~~زب اي ~~ران راب ~~ه
كابينه خود برد.
قوام از اين وحدت تاكتيكى با جبهۀ احزاب آزاديخواه سه هدف داشت.
 -۱كسب وجه و محبوبيت
 -۲خ~~ري~~د زم~~ان ب~~راى ج~~مع آورى ن~~يروه~~ا ب~~راى ح~~ملۀ ن~~هاي~~ى ب~~رای رس~~یدن ب~~ه
ای~ن ه~دف ب~اي~د از پش~ت ج~بهۀ خ~ود آس~وده خ~اط~ر م~ى ش~د .ك~ه اي~ن وح~دت آرام~ش
پشت جبهه را برای او تأمین مى کرد.
 -۳ف ~~ري ~~ب ن ~~يروه ~~ا از ش ~~وروى گ ~~رف ~~ته ت ~~ا ح ~~زب ت ~~وده ،ف ~~رق ~~ه دم ~~كرات و دي ~~گران.
ب~~دي~~ن وس~~يله ق~~وام وان~~مود م~~ى ك~~رد او ف~~ردى س~~ت دم~~كرات و ح~~اض~~ر اس~~ت دي~~گران
را در قدرت خود نيز سهيم كند.
نقد فرقه در اين مرحله
در ت~ير  ،۱۳۲۵ح~زب ت~وده و ح~زب اي~ران »ج~بهۀ م~ؤت~لف اح~زاب آزادي~خواه« را ب~ا
چهار هدف تشكيل دادند:
 -۱مبارزه با ارتجاع و استعمار؛
 -۲دفاع از استقالل سياسى و اقتصادى كشور؛
 -۳دفاع از حقوق كارگران؛
 -۴اتخاذ تصميمات مشترك.
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دو م~اه ب~عد از ای~ن ائ~تالف ف~رق~ۀ دم~كرات آذرب~اي~جان و ف~رق~ه دم~كرات ك~ردس~تان
ن~ ~~يز ب~ ~~هاي~ ~~ن ج~ ~~بهه م~ ~~لحق ش~ ~~دن~ ~~د .ام~ ~~ا اي~ ~~ن ب~ ~~دان م~ ~~عنا ن~ ~~بود ك~ ~~ه اي~ ~~ن ج~ ~~بهه و ب~ ~~ه
خ ~~صوص ح ~~زب ت ~~وده و ف ~~رق ~~ۀ دم ~~كرات ك ~~ه مس ~~تقيم درگ ~~ير م ~~اج ~~راى خ ~~ودم ~~ختارى
بودند به توطئه هايى كه در شرف تكوين بود واقف شده باشند.
پ~يشه ورى در س~ى و ي~كم خ~رداد  ،۱۳۲۵در م~صاح~به اش ب~ا رادي~و ت~بري~ز م~ى
گ ~~وي ~~د» :اك ~~نون ن ~~هضت م ~~ا ش ~~كل ت ~~ازه اى ب ~~ه خ ~~ود م ~~ى گ ~~يرد .ق ~~وام الس ~~لطنه م ~~ى
خ~~واه~~د ته~~ران را از راه ارت~~جاع~~ى ب~~ه راه م~~ا ب~~يندازد و از اي~~ن پ~~س آذرب~~اي~~جان ب~~ا
تمام ايران راه آزادى را در پيش گيرد«.
حزب توده نيز در اعالميۀ كميتۀ مركزى در سيزدهم مرداد چنني مى گويد:
»اي~~ن ك~~اب~~ينه ب~~رخ~~الف دول~~ت ه~~اى پيش~~ني ب~~راى اف~~كار ع~~موم~~ى اه~~ميت ق~~ائ~~ل و
ارزش ب ~~ود و درب ~~ارۀ رف ~~ع ت ~~يرگ ~~ى س ~~ياس ~~ت خ ~~ارج ~~ى و ح ~~ل م ~~سامل ~~ت آم ~~يز م ~~سئلۀ
آذرب~~اي~~جان ه~~مان ط~~ري~~قى را ب~~رگ~~زي~~ند ك~~ه ت~~ماي~~الت ع~~موم~~ى م~~لت اي~~ران ب~~دان ت~~وج~~ه
داشت«.
ام~ ~~ا ق~ ~~وام ن~ ~~ه ت~ ~~صميم داش~ ~~ت ته~ ~~ران را از راه ارت~ ~~جاع~ ~~ى ب~ ~~رگ~ ~~ردان~ ~~د و ن~ ~~ه ب~ ~~ه
تمايالت عمومى ملت توجه داشت.
ف ~~رق ~~ه در اي ~~ن م ~~قطع ك ~~ه دوران ت ~~وط ~~ئه ب ~~ود ه ~~وش ~~يارى الزم را ب ~~ه خ ~~رج ن ~~داد.
ف~ري~ب س~ياس~ت ح~سن ن~يت ق~وام را خ~ورد .ب~ه پ~يروزى سه~ل و آس~ان ته~ران و ت~بري~ز
دل~~خوش ك~~رد و ب~~ه ان~~تظار ای~~ن نشس~~ت ت~~ا در ك~~ارزار ان~~تخاب~~ات~~ى مج~~لس پ~~ان~~زده~~م،
م ~~لت ای ~~ران ح ~~رف ن ~~هاي ~~ى را ب ~~زن ~~د .ام ~~ا پ ~~يشه ورى ف ~~رام ~~وش ك ~~رد ك ~~ه ان ~~تخاب ~~ات
مج~لس در ك~شوره~اي~ى چ~ون م~ا بيش~تر ن~ماي~ش ان~تخاب~ات در مج~لس اس~ت و ارادۀ
ع~موم~ى م~لت در مج~لس م~تبلور ن~مى ش~ود .و در واق~ع مج~لس ن~ماي~ندۀ م~لت نيس~ت.
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ش~~اي~~د ب~~توان گ~~فت ک~~ه مج~~لس در دورۀ اول و دوم ت~~ا ح~~دودى ب~~يان~~گر ارادۀ ب~~خشى
از م~ ~~لت ب~ ~~ود ،ام~ ~~ا در دوره ه~ ~~اى س~ ~~وم ت~ ~~ا چ~ ~~هارده~ ~~م مج~ ~~لس ،دول~ ~~ت و ح~ ~~اك~ ~~ميت
ن ~~ماي ~~ندۀ واق ~~عى م ~~ردم ن ~~بود .ارادۀ م ~~ردم ب ~~ه ط ~~ور ح ~~قيقى در مج ~~لس م ~~تبلور ن ~~بود.
مج~لس ن~ماي~ندۀ ط~بقات ف~رادس~ت ب~ود ك~ه از ح~اك~ميت خ~ود ت~وس~ط اب~زارى ب~ه ع~نوان
مجلس دفاع مى كرد.
يك درس بزرگ
مج ~~لس پ ~~دی ~~دۀ ک ~~ارای ~~ی ،ب ~~ه ط ~~ری ~~ق اول ~~یا اس ~~ت .دم ~~كراس ~~ى ن ~~عمت ب ~~زرگ ~~ی اس ~~ت.
دم~كراس~ى ان~قالب ب~دون خ~ون~ري~زى اس~ت .م~لت در ه~ر چ~هار س~ال ي~كبار ب~ه خ~ياب~ان
ه~~ا م~~ى آي~~د و ح~~كوم~~ت گ~~ران ن~~االي~~ق را ب~~ه زي~~ر م~~ى كش~~د و ن~~ماي~~ندگ~~ان خ~~ود را ب~~ه
ه~رم ق~درت ن~زدي~ك م~ى ك~ند .ام~ا ت~مام~ى اي~ن آم~دن ه~ا و ب~ه زي~ر ك~شيدن ه~ا ب~ه ش~كل
م~~سامل~~ت آم~~يز اس~~ت .ت~~مام~~ى اي~~ن ه~~ا ،پ~~روس~~ه ه~~اي~~ى ان~~سان~~ى ،م~~تمدن~~ان~~ه و آرم~~ان~~ى
اس ~~ت .ل ~~ذا ن ~~بای ~~د از ن ~~ظر دور داش ~~ت ک ~~ه در ك ~~شوره ~~اي ~~ى ك ~~ه دم ~~كراس ~~ى ن ~~هادي ~~نه
اس~~ت ت~~اري~~خا ً ن~~هادي~~نه ش~~ده ،ام~~ا در ك~~شوره~~اى اس~~تبدادی ك~~ه دم~~كراس~~ى بيش~~تر
ن~ماي~ش دم~كراس~ى اس~ت؛ راه~ى اس~ت ب~راى ف~ري~ب م~ردم .ح~زب ان~قالب~ى ب~اي~د ت~ا ب~ه
آخ~ر آم~اده و دس~ت ب~ه ق~بضۀ ش~مشير ب~اش~د .ت~ا در ن~برد ن~های~ی ،ارت~جاع را ب~راى
ه~ميشه از ق~درت دور ك~ند و اي~ن پ~دی~ده ب~ه پ~روس~ه اى ب~ى ب~ازگش~ت ش~ود .ف~رق~ه از
اي ~~ن درس اس ~~اس ~~ى غ ~~اف ~~ل م ~~ان ~~د و در رؤي ~~اى مج ~~لس پ ~~ان ~~زده ~~م ب ~~ه خ ~~واب ع ~~میقی
رفت.
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مرحله چهارم :تهاجم و شكست
در ت~اري~خ بيس~ت و چ~هام شه~ري~ور ،م~ظفر ف~يروز اع~الم ك~رد ت~ا زن~جان تخ~ليه ن~شود
و قضيۀ آذربايجان حل نگردد انتخابات شروع نخواهد شد.1
پ ~~س خ ~~ط س ~~ير ارت ~~جاع م ~~شخص ب ~~ود :اول زن ~~جان ب ~~عد ت ~~بري ~~ز و ب ~~عد مج ~~لس
پانزدهم.
تهاجم به زنجان
ق ~~وام در م ~~ذاك ~~رات ~~ش روى زن ~~جان ،ت ~~أك ~~يد اس ~~اس ~~ى داش ~~ت ك ~~ه زن ~~جان ج ~~زء اي ~~ال ~~ت
آذرب ~~اي ~~جان نيس ~~ت .پ ~~س ب ~~اي ~~د ن ~~يروه ~~اى ف ~~رق ~~ه آن ~~را تخ ~~ليه ك ~~نند و ح ~~فاظ ~~ت آن ب ~~ه
ن~~يروي~~ى  ۶۰۰ن~~فره از ژان~~دارم~~رى م~~حول ش~~ود ك~~ه  ۳۰۰ن~~فر آن از س~~وى ته~~ران و
۳۰۰ن~فر آن از ف~داي~يان مح~لى ف~رق~ه ب~اش~د .و از آن ج~اي~ى ك~ه م~ردم زن~جان از ای~ن
ن~ ~~گران ب~ ~~ودن~ ~~د ک~ ~~ه ب~ ~~عد از تخ~ ~~لیۀ ف~ ~~رق~ ~~ه از زن~ ~~جان ،ای~ ~~ن خ~ ~~طه ت~ ~~وس~ ~~ط ن~ ~~يروه~ ~~اى
ذوال~فقارى و ي~مينى و اس~لحه دارب~اش~ى از ف~ئودال ه~اى خ~ون~خوار آن م~نطقه ق~تل
ع~~ام ش~~ون~~د؛ ل~~ذا ق~~رار ش~~د ك~~ه ن~~يروه~~اى اي~~ن س~~ه گ~~روه خ~~لع س~~الح و ره~~بران آن ب~~ه
تهران منتقل شوند.
ف~~رق~~ه ب~~ه اي~~ن ق~~ول و ق~~راره~~ا ب~~اور داش~~ت ،ام~~ا م~~ردم زن~~جان ب~~اور ن~~داش~~تند .پ~~س
در اواخ~ر آب~ان ،ع~دۀ ك~ثيرى از م~ردم ،ق~وام را ب~ه ت~لگراف ح~ضورى دع~وت و اع~الم
ك~ردن~د ك~ه خ~مسه ج~زء اي~ال~ت آذرب~اي~جان اس~ت .ام~ا ق~وام در ج~واب ي~كى از ره~بران
ف ~~رق ~~ه در زن ~~جان گ ~~فت» :ف ~~رزن ~~دم م ~~را ي ~~ك ف ~~رد دم ~~كرات ب ~~شناس .م ~~ن ب ~~ه ه ~~يچوج ~~ه
 .1روزنامه ايران ما ۱۳۲۵/۶/۲۹
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زن ~~جان را از آذرب ~~اي ~~جان ج ~~دا ن ~~خواه ~~م ك ~~رد .ول ~~ى چ ~~ون از ن ~~ظر ق ~~ان ~~ون ت ~~قسيمات
ك~~شورى ،خ~~مسه ج~~زء آذرب~~اي~~جان نيس~~ت ل~~ذا اج~~راى درخ~~واس~~ت ش~~ما مس~~تلزم آن
اس~ت ك~ه ق~ان~ون م~رب~وط~ه ب~ه ت~صوي~ب مج~لس ب~رس~د .م~ن ب~ه ش~ما ق~ول م~ى ده~م ك~ه ب~ه
م~حض اف~تتاح مج~لس ،م~اده واح~ده اى را در اي~ن م~ورد ب~هت~صوي~ب رس~ان~ده خ~مسه
را به آذربايجان ملحق سازم«.
اول آذر  ،۱۳۲۵زن~ ~~جان ت~ ~~حوي~ ~~ل ن~ ~~يروه~ ~~اى دول~ ~~تى داده ش~ ~~د و ف~ ~~دائ~ ~~يان خ~ ~~لع
س~~الح ش~~دن~~د ام~~ا ارت~~ش ك~~ه ت~~حوي~~ل م~~سامل~~ت آم~~يز زن~~جان در ب~~رن~~ام~~ه اش ن~~بود در
واگ ~~ن ه ~~اى ح ~~مل گ ~~ندم ن ~~يروى ن ~~ظام ~~ى و ت ~~وپ و ت ~~ان ~~ك وارد ك ~~رد و زن ~ ِ
~جان تس ~~ليم
ش~ده را ،مس~لحان~ه ت~سخير ك~رد و كش~تار م~ردم ت~وس~ط اراذل و اوب~اش و م~عتادي~ن
و ف~~واح~~ش و س~~ای~~ر ن~~يروه~~اى م~~خال~~ف ف~~رق~~ه آغ~~از ش~~د .اول~~ني ق~~رب~~ان~~ى ای~~ن کش~~تار،
ش~~يخ مح~~مد آالس~~حق پ~~يرم~~ردى روح~~ان~~ى ب~~ود ك~~ه ه~~واداری از ف~~رق~~ه م~~ی ک~~رد .پ~~س
جنايات نيروهاى ذوالفقارى كه از خان هاى رانده شدۀ زنجان بودند آغاز شد.
ق~~وام ن~~يز ك~~ه ت~~ا دي~~روز م~~ردم زن~~جان را ف~~رزن~~دان خ~~ود م~~ى ن~~ام~~يد ط~~ى اط~~الع~~يه
اى اع ~~الم ك ~~رد ك ~~ه ه ~~يچ خ ~~دع ~~ه و ف ~~ري ~~بى در ك ~~ار ن ~~بوده اس ~~ت ،ب ~~لكه ت ~~علل ف ~~رق ~~ه در
~يس ه ~ ِ
ت ~~حوي ~~ل زن ~~جان و س ~~وءق ~~صد ب ~~ه ج ~~ان س ~~ره ~~نگ ب ~~واس ~~حقى ،رئ ~ ِ
~يئت اع ~~زام ~ىِ
تحويل زنجان ،باعث اين مشكالت شده است )سوم آذر .(۱۳۲۵
ارت~~ش ت~~وس~~ط ن~~يروه~~اى خ~~ود و ت~~فنگچى ه~~اى م~~خال~~ف ف~~رق~~ه ،و ب~~ا ك~~مك اراذل و
اوب~اش ب~ا م~ردم زن~جان ،چ~ون ي~ك شه~ر ف~تح ش~ده از ك~شورى ب~يگان~ه ع~مل ن~مود ،و
از هيچ جنايات و قساوتى فروگذار نكرد.
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دومني درس فرقه
ف~~رق~~ه ب~~اي~~د از تج~~رب~~ۀ زن~~جان م~~ى آم~~وخ~~ت ك~~ه در ج~~نگ ط~~بقات~~ى ،ن~~ژاد ،م~~ليت ،زب~~ان
مش~~ترك ،ف~~ره~~نگ مش~~ترك ،خ~~اك مش~~ترك ،ك~~شور مش~~ترك ،دي~~ن مش~~ترك ،ب~~ه ت~~مام~~ى
ب~~اد ه~~واس~~ت .ي~~ك ق~~ان~~ون ك~~لى و ج~~هان~~شمول در ت~~مام~~ى م~~كان ه~~ا و زم~~ان ه~~ا ع~~مل
م~ى ك~ند :ی~ا دش~من ط~بقات~ى را ن~اب~ود ك~ن ،ي~ا چ~نان ق~وى ،مس~لح و آم~اده ب~اش ك~ه
دشمن طبقاتى براى نابودى تو خطر نكند.
در زن~~جان ن~~ه ش~~يخ مح~~مد آالس~~حق و ن~~ه آن ك~~ودك~~ى ك~~ه در الب~~هالى ف~~رش ه~~اى
به غارت رفته پيدا شد فرقى نداشتند.
ف ~ ~~رق ~ ~~ه در ك ~ ~~ليت اش ب ~ ~~اي ~ ~~د از س ~ ~~وى دش ~ ~~منان ~ ~~ش س ~ ~~رك ~ ~~وب م ~ ~~ى ش ~ ~~د؛ چ ~ ~~ه در
تشكيالت علنى و چه در سطح سمپات ها و هواداران دور يا نزديك.
هدف بعدى تبريز
ق ~~وام در اول آذر اع ~~الم ~~يۀ خ ~~ود را در م ~~ورد ان ~~تخاب ~~ات ص ~~ادر ك ~~رد .ق ~~وام در اي ~~ن
اعالميه بهچند نكته اشاره داشت:
-۱برقرارى نظم در تمامى حوزه ها؛
-۲فرستادن قواى نظامى بى طرف به استان ها؛
 -۳ارسال نيرو به تمام ايران بالاستثنا صورت خواهد گرفت.
دك~~تر ج~~اوي~~د از ق~~وام راج~~ع ب~~ه ارس~~ال ق~~وا ب~~ه ت~~بري~~ز اس~~تعالم ك~~رد .ق~~وام پ~~اس~~خ
داد :بله .اما جز آزادى انتخابات منظورى نيست.

234

انج~ ~~من اي~ ~~ال~ ~~تى ت~ ~~بري~ ~~ز ط~ ~~ى ت~ ~~لگرام~ ~~ى ب~ ~~ه ق~ ~~وام اي~ ~~ن ك~ ~~ار را اع~ ~~الن ج~ ~~نگ ب~ ~~ه
آذربايجان دانست ،و قوام پاسخ داد كه دخالت انجمن بى مورد است.
بيدار شدن تبريز
پيشه ورى در پنحم آذر در روزنامۀ آذربايجان چنني نوشت:
م ~ ~~رت ~ ~~جعني ك ~ ~~هنه ك ~ ~~ارى ك ~ ~~ه ش ~ ~~ش م ~ ~~اه ت ~ ~~مام ب ~ ~~ا ح ~ ~~يله و ن ~ ~~يرن ~ ~~گ و ت ~ ~~ردس ~ ~~تى
م~اج~راج~وي~ان~ه اى در اغ~تنام ف~رص~ت م~ى ك~وش~يدن~د ،ب~االخ~ره چه~رۀ واق~عى خ~ود را
آش ~~كار س ~~اخ ~~تند و رئ ~~يس دول ~~ت ك ~~ه ت ~~ا ح ~~د اف ~~راط ع ~~بارات »ح ~~سن ن ~~يت« و »ح ~~ل
م~سامل~ت آم~يز« را ب~ه خ~ورد م~ردم داده در خ~فا س~رگ~رم ت~دارك م~اج~راه~اى ج~دي~دى
ب~ود ،ح~رف آخ~ر خ~ود را زد .ام~ا ...آق~اى ق~وام اش~تباه م~ى ك~ند .او ،ق~درت ح~قيقى
ن~~هضت م~~ا را درك ن~~كرده اس~~ت ...م~~ردم م~~ا س~~وگ~~ند ي~~اد ك~~رده ان~~د ك~~ه ب~~هه~~ر ق~~يمتى
اس~ت ،آزادى ه~اى ب~ه دس~ت آم~ده را ح~فظ ك~نند .م~ا ب~ه س~وگ~ند خ~ود وف~ادار م~ان~ده،
ك~~سان~~ى را ك~~ه ب~~خواه~~ند ب~~ه زور س~~رن~~يزه آزادى م~~ا را پ~~اي~~مال ن~~ماي~~ند ـ ه~~رك~~س ك~~ه
ب~اش~د ـ ب~هن~يروى ب~ازوان م~ردم م~نكوب س~اخ~ته ب~ه ع~قب خ~واه~يم ران~د و چ~نني اس~ت
ح~~رف آخ~~ر م~~ا» :م~~رگ هس~~ت ـ ب~~ازگش~~ت نيس~~ت «.ب~~گذار دن~~يا ب~~دان~~د ...ن~~يروه~~اى
مس~لحى ك~ه ب~ه آذرب~اي~جان ت~جاوز ن~ماي~ند ف~قط م~ى ت~وان~ند از روى اج~ساد م~ردان و
زنانى كه در راه دفاع از ميهن سالح به دست گرفته اند پيشروى كنند.
ح ~~ال ك ~~ه آق ~~اى ق ~~وام در اث ~~ر ت ~~لقني ع ~~ناص ~~ر ارت ~~جاع ~~ى چ ~~نني خ ~~واس ~~ته اس ~~ت...،
خ ~~وش ب ~~اش ~~د .ش ~~اي ~~د دع ~~اى م ~~ظلوم ~~ان مس ~~تجاب ش ~~ده و روز ان ~~تقام ك ~~ه ق ~~لب م ~~لت
اي~ران س~ال ه~ا در آرزوى آن ب~ود ،ف~را رس~يده اس~ت .ب~گذار اي~ن ص~فحه پ~راف~تخار
تاريخ ،به نام فرقه دمكرات آذربايجان ثبت شود.
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پيشه ورى1

در اي ~~ن م ~~قال ~~ه ،پ ~~يشه ورى اع ~~الم ك ~~رد ك ~~ه س ~~ياس ~~ت ه ~~اى گ ~~ذش ~~تۀ ق ~~وام ت ~~حت
ع~~نوان »س~~ياس~~ت ه~~اى ح~~سن ن~~يت ح~~ضرت اش~~رف« ،در واق~~ع راه~~ى ب~~راى خ~~واب
ك~ردن ج~نبش و ت~دارك و آم~ادگ~ى ارت~جاع ب~وده اس~ت .و ت~مام~ى ق~ول ه~ا و ق~راره~ا و
ق~ ~~رارداده~ ~~ا ف~ ~~اق~ ~~د ص~ ~~ميمت در واق~ ~~ع ك~ ~~اله گ~ ~~شادى ب~ ~~وده اس~ ~~ت ك~ ~~ه س~ ~~ر ج~ ~~نبش
گذاشته اند.
فرقه چه بايد مى كرد
اع ~~زام ارت ~~ش ب ~~ه ت ~~بري ~~ز ،اع ~~الم ج ~~نگ ب ~~ه ن ~~هضت دم ~~كرات ~~يك م ~~ردم آذرب ~~اي ~~جان ب ~~ود.
واق~~عۀ زن~~جان ن~~شان داد ك~~ه پ~~اى ارت~~ش ك~~ه ب~~ه ت~~بري~~ز ب~~رس~~د ق~~تل ،غ~~ارت و كش~~تار
فرقه و هواداران فرقه آغاز مى شود.
فرقه در اين لحظه دو راه بيشتر نداشت:
 -۱مقاومت
 -۲استقبال از ژنرال هاى ارتش
ب~راى ورود ب~ه ي~ك ج~نگ م~رگ و زن~دگ~ى ي~ك ج~نبش ن~يازم~ند ره~برى اس~ت آگ~اه،
م ~~صمم ،مس ~~تقل ك ~~ه ب ~~دان ~~د در اي ~~ن ب ~~ره ~~ه ح ~~ساس از ت ~~اري ~~خ رس ~~ال ~~ت ت ~~اري ~~خى ي ~~ك
ح~زب چيس~ت و چ~گون~ه ب~اي~د ب~ه اي~ن ض~رورت ت~اري~خى پ~اس~خى در خ~ور ،م~ناس~ب و
ش~ايس~ته ب~ده~د .پ~يشه ورى ب~ه درس~تى اع~الم ك~رد »اومل~كوار ،دؤمل~ك ي~وخ~در« م~رگ
هست ،بازگشت نيست.
 .1آذربايجان ،شمارۀ  ،۳۵۷مورخه» ،۱۳۲۵/۹/۵چرا و براى چه مى آيند؟«
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چ~را ك~ه اي~ن ف~رص~ت ت~اري~خى ي~كبار ب~ه ي~ك ح~زب داده م~ى ش~ود و ب~راى ف~رق~ه ب~ا
اح~تساب مج~موع~ه ن~يروه~ا چ~ه در داخ~ل و چ~ه در خ~ارج ،ت~نها و ت~نها ي~ك راه ب~اق~ى
بود و آن راه مقاومت در برابر هجوم ارتجاع بود.
در اي~ن ج~نگ ،ي~ا ف~رق~ه م~وف~ق م~ى ش~د ه~جوم ارت~ش ش~اه~نشاه~ى را دره~م ش~كند
ك~ه ب~هاع~تراف ك~سان~ى چ~ون ك~يان~ورى در خ~اط~رات~ش اي~نكار ب~ا پ~وش~ال~ى ب~ودن ارت~ش
ش~ ~~دن~ ~~ى ب~ ~~ود .و اي~ ~~ن س~ ~~رآغ~ ~~از آزادى اي~ ~~ران و مش~ ~~روط~ ~~ه اى دوم ب~ ~~ود .و ي~ ~~ا ف~ ~~رق~ ~~ه
شكس~ت م~ى خ~ورد و در ي~ك م~قاوم~تى قه~رم~ان~ان~ه ب~ه ك~وه ه~ا ع~قب ن~شينى م~ى ك~رد
و اي~~ن خ~~ود س~~رآغ~~از ن~~بردى پ~~ارت~~يزان~~ى و ج~~نگى ت~~وده اى و ط~~والن~~ى م~~دت ب~~ود ك~~ه
ح ~~اص ~~ل آن ه ~~رچ ~~ه ب ~~ود س ~~ر ب ~~يرون آوردن ح ~~زب ~~ى واق ~~عى ،ره ~~بران ~~ى ت ~~وده اى و
قدرتمند و مردمى سربلند بود.
روز واقعه
ق~بل از رس~يدن ب~ه روز واق~عه و چ~راي~ى آن ،روزش~مار آذر م~اه را ن~گاه م~ى ك~نيم و
بعد میپردازيم به روز واقعه.
ده~م آذر ـ پ~يروزى ارت~ش ف~رق~ه در ب~راب~ر ه~جوم ارت~ش ش~اه~نشاه~ى در خ~لخال
و مروآباد؛
ـ پ~~يام ت~~قدي~~ر پ~~يشه ورى ب~~ه ژن~~رال آذر» :چ~~نان~~چه الزم ش~~ود خ~~ود م~~ن ش~~خصاً
آم ~~اده ام ب ~~راى دف ~~اع از آزادى س ~~الح ب ~~ه دس ~~ت گ ~~رف ~~ته دوش ~~ادوش ش ~~ما در ج ~~بهه
بجنگم«.
ي ~~ازده ~~م آذر ـ دع ~~وت ف ~~رق ~~ه از م ~~ردم ب ~~راى دف ~~اع از ن ~~هضت» :م ~~رگ ب ~~اش ~~راف ~~ت
بهتر از زندگى با اسارت و ذلت است«.
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ـ ميتينگ بزرگ فرقه و اتحاديۀ كارگران در تبريز و بسيج مسلحانۀ مردم؛
ـ تشكيل نيروى داوطلب بابك كه يك ميليشاى پارتيزانى بود.
شانزدهم آذر ـ پيشروى قواى دولتى به سوى ميانه؛
ـ اعالميۀ پيشه ورى و بسيج همگانى براى مقابله با ارتش؛
ـ اعالميۀ شروع انتخابات مجلس پانزدهم در آذربايجان؛
ـ تلگرام قوام به دكتر جاويد استاندار و باطل داشنت انتخابات؛
ـ خروج مستشاران روسى از ارتش فرقه.
ه~~فده~~م آذر ـ اع~~الم~~يۀ افس~~ران م~~لحق ش~~ده ب~~ه ف~~رق~~ه ،خ~~طاب ب~~ه ه~~مكاران~~ش در
ارتش؛
ـ پخش اعالميه توسط هواپيماهاى ارتش بر فراز تبريز؛
ـ پس گرفنت سالح هاى داده شده به ارتش فرقه از سوى شوروى.
هيجدهم آذر ـ احياى مجلس ملى توسط پيشه ورى.
نوزدهم آذر ـ فرمان حمله قوام به تبريز؛
ـ شكست ارتش فرقه در جبهۀ جنوبى؛
ـ پيروزى ارتش فرقه در جبهۀ شمالى؛
ـ دس ~~تور ع ~~دم م ~~قاوم ~~ت ب ~~ه پ ~~يشه ورى از س ~~وى م ~~سئوالن س ~~ياس ~~ى ش ~~وروى و
پيشنهاد خروج رهبران فرقه از ايران؛
ـ انشعاب در فرقه و عزل پيشه ورى از رهبرى فرقه؛
ـ انتصاب بى ريا به رياست فرقه.
بيس~تم آذر ـ م~يتينگ ب~زرگ ف~رق~ه و م~واف~قت ف~رق~ه ب~ا آم~دن ارت~ش و دس~تور ع~قب
نشينى بهنيروها.
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بيس~~ت و ي~~كم آذر ـ اع~~الم~~يۀ ب~~ى ري~~ا ب~~ه ع~~نوان ص~~در ف~~رق~~ه و م~~واف~~قت ب~~ا آم~~دن
ارتش و دعوت مردم به آرامش؛
ـ تلگراف دكتر جاويد و شبسترى به شاه و قوام؛
ـ مراجعۀ رهبران فرقه به كنسول شوروى قلى اوف؛
ـ مخالفت كنسول با عمليات پارتيزانى و پيشنهاد ورود به خاك شوروى؛
ـ شروع كشتار و غارت مردم توسط پيشقراوالن ارتش.
بيس ~~ت و دوم آذر ـ ورود ارت ~~ش ب ~~ه ت ~~بري ~~ز و ال ~~غای ق ~~رارداده ~~اى م ~~نعقده ب ~~ني
ته ~~ران و ت ~~بري ~~ز ت ~~وس ~~ط س ~~رت ~~يپ ه ~~اش ~~مى ،ف ~~رم ~~ان ~~دۀ ن ~~يروه ~~اى اع ~~زام ~~ى و اع ~~الم
حكومت نظامى.

پايان سخن
اي~ن ك~ه س~لطان مح~مد ذوال~فقارى ،ف~ئودال ف~رارى ب~ا ت~فنگچى ه~اي~ش چ~ه ك~رد ،اي~ن
ك~ه ج~مشيد اس~فندي~ارى م~باش~ر غ~دار ام~الك پ~ناه~ى ه~ا چ~ه ك~رد؛ اي~ن ك~ه ف~واح~ش و
م~~عتادي~~ن و م~~أم~~وري~~ن ل~~باس ش~~خصى چ~~ه ك~~ردن~~د ف~~رع م~~اج~~را اس~~ت .ب~~ه ق~~ول ش~~هيد
ب~زرگ ،خس~رو گلس~رخ~ى ،م~ا را ب~ه گ~الي~ه گ~ذارى وا م~ى دارد ،ذك~ر م~صيبت اس~ت،
تحليل تاريخ نيست.
گ~~ذار در اي~~ران و ب~~ه ط~~ورك~~لى در ك~~شوره~~اي~~ى اي~~ن چ~~نني ك~~ه ف~~قر و ف~~اق~~ه و ب~~ى
خ ~~برى ب ~~يداد م ~~ى ك ~~ند ،ط ~~بقات ح ~~اك ~~م ب ~~ه ظ ~~لم و س ~~تم خ ~~و گ ~~رف ~~ته ان ~~د و ح ~~اض ~~ر
نيس~~تند س~~ر س~~وزن~~ى ح~~قوق م~~ردم را رع~~اي~~ت ك~~نند و ب~~ه ط~~ور ك~~لى م~~ردم »رع~~اي~~ا«
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هس ~~تند و ف ~~اق ~~د ك ~~ليۀ ح ~~قوق ح ~~تى ح ~~قوق ان ~~سان ~~ى ان ~~د ،ب ~~سيار دردن ~~اك و خ ~~ون ~~ني
خواهد بود.
ب ~~ه گ ~~ون ~~ه اى ک ~~ه م ~~ى ت ~~وان گ ~~فت :ج ~~نگِ م ~~رگ و زن ~~دگ ~~ى س ~~ت .ب ~~راى دو ط ~~رف
درگ~ير ف~رق ن~مى ك~ند .م~عروف اس~ت ك~ه ظ~ل الس~طان ب~رادر خ~ون~خوار ن~اص~رال~دي~ن
ش~اه ك~ه در اص~فهان ح~كوم~ت م~ى ك~رد ،ام~وال ي~كى از ت~جار را ب~ه زور گ~رف~ت .ف~رد
م~~ظلوم راه~~ى پ~~اي~~تخت ش~~د .خ~~ود را ب~~ه ش~~اه رس~~ان~~د و ادع~~اى ح~~ق ك~~رد .ش~~اه ن~~ام~~ه
اى به او داد كه به اصفهان برود و ظل السلطان اموال او را پس بدهد.
ت~اج~ر ف~لك زده ن~ام~ه را گ~رف~ت و ب~ه اص~فهان آم~د و ب~ه دارال~خالف~ه رف~ت و ن~ام~ه را
ب~~هظ~~ل الس~~لطان داد .ظ~~ل الس~~لطان گ~~فت ت~~و ب~~اي~~د ق~~لب ب~~زرگ~~ى داش~~ته ب~~اش~~ى ك~~ه
ج ~~رأت ك ~~رده اى از م ~~ن ش ~~كاي ~~ت ك ~~نى .دس ~~تور داد ك ~~ه س ~~ينۀ او را ب ~~از ك ~~نند ت ~~ا
ظلالسلطان قلب او را ببيند.
در چ~نني م~ملكتى اص~الح~ات ارض~ى ك~ردن و م~ال~ك را ب~ه رع~اي~ت ح~قوق ده~قان
ف~~راخ~~وان~~دن و ي~~ا دس~~ت ژان~~دارم را از زن~~دگ~~ى ده~~قان ك~~وت~~اه ك~~ردن ،ك~~ار س~~اده اى
نيس~~ت وگ~~رن~~ه ب~~ه ج~~رأت م~~ى ت~~وان گ~~فت در ب~~ني ت~~مام~~ى آن ه~~اي~~ى ك~~ه ب~~ه آذرب~~اي~~جان
ح~~مله ك~~ردن~~د ي~~ا ع~~ام~~لني ح~~مله ب~~ودن~~د ،از ام~~ري~~كا و ان~~گليس و ش~~اه ب~~گیر ت~~ا ق~~وام و
س ~~ره ~~نگ ب ~~ختيار و ب ~~واس ~~حقى و س ~~رت ~~يپ ق ~~اس ~~مى و س ~~لطان مح ~~مد ذوال ~~فقارى و
ب~~قيۀ م~~اره~~ا و اج~~نه ه~~اى اي~~ن س~~پاه ظ~~لم ،ه~~يچ ی~~ك ن~~ه ع~~رق وط~~ن داش~~تند ن~~ه ع~~شق
به آذربايجان.
ن~~ام~~ه ه~~اى ق~~وام ب~~ه س~~فارت ام~~ري~~كا و گ~~ذش~~تۀ او از س~~ال  ۱۳۰۰ب~~ه ب~~عد ن~~شان
م~ى ده~د ك~ه ق~وام بيش~تر ي~ك ام~ري~كاي~ى ب~ود ت~ا اي~ران~ى .مح~مدرض~ا خ~ان په~لوى ه~م
ك ~~ه ك ~~ارن ~~ام ~~ۀ روش ~~نى دارد .او ت ~~نها پ ~~ادش ~~اه ~~ى اس ~~ت ك ~~ه ب ~~ا ك ~~مك س ~~ازم ~~ان ه ~~اى
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ج~ ~~اس~ ~~وس~ ~~ى ب~ ~~يگان~ ~~ه ،ع~ ~~ليه نخس~ ~~ت وزي~ ~~رى م~ ~~لى ك~ ~~ودت~ ~~ا م~ ~~ى ك~ ~~رد ت~ ~~ا ن~ ~~فت را ب~ ~~ه
كنسرسيوم بدهد.
ام~~ا آن~~چه اي~~ن شكس~~ت را شكس~~تى ت~~راژي~~ك م~~ى ك~~ند ،خ~ ِ
~ود شكس~~ت نيس~~ت .در
ج ~~نگ خ ~~لق و ض ~~دخ ~~لق ،ه ~~ميشه ي ~~ك ط ~~رف ب ~~رن ~~ده و ط ~~رف دي ~~گر ب ~~ازن ~~ده اس ~~ت.
ه~رچ~ند چ~ون م~ناف~ع خ~لق درجه~ت ح~رک~ت ت~اري~خ اس~ت ب~یگ~مان پ~یروزی ن~های~ی ب~ا
او است .اما پيروزى تاريخى به معناى پيروزى امروزى نيست.
روزن ~~ام ~~ۀ اي ~~ران ف ~~ردا در روز بيس ~~تم آذر ب ~~ه درس ~~تى ن ~~وش ~~ت» :ممكنس ~~ت ج ~~نگ
زود ب~هپ~اي~ان ب~رس~د و ي~ا م~دت ه~ا ب~ه ط~ول ان~جام~د و ب~االخ~ره ه~زاران ام~كان دي~گر را
م~ى ت~وان ت~صور ك~رد ول~ى چ~يزى ك~ه مس~لم اس~ت ك~ه اگ~ر اي~ن ج~نگ ب~ه واس~طه ي~ك
ت ~~غيير س ~~ياس ~~ت آن ~ا ً ق ~~طع ن ~~شود و ادام ~~ه ي ~~اب ~~د اي ~~ران ~~ى ك ~~ه از زي ~~ر آت ~~ش آن ب ~~يرون
خ ~~واه ~~د آم ~~د ب ~~ا اي ~~ران ام ~~روز ت ~~فاوت ب ~~سيار خ ~~واه ~~د داش ~~ت ...م ~~ا ي ~~قني داري ~~م ك ~~ه
وق~~تى داس م~~رگ اي~~ران م~~ا را درو خ~~واه~~د ك~~رد و خ~~ون ه~~اى آن~~ها ب~~ر خ~~اك م~~قدس
وطن ريخت محصول پربركت آزادى در كمال سرسبزى به ثمر خواهد رسيد«.

كودتاى روسى
»ت~غيير س~ياس~تى ك~ه روزن~ام~ۀ اي~ران پيش~بينى م~ى ك~رد ت~عادل ق~وا را ب~ه ه~م زد .از
روزه~اى ش~ان~زده~م و ه~فده~م آذر ،در ب~حبوح~ۀ ج~نگ ،خ~روج مس~تشاران روس~ى ك~ه
ت ~~ا دي ~~روز در پ ~~وش ~~ش ارت ~~ش ف ~~رق ~~ه ف ~~عال ~~يت م ~~ى ك ~~ردن ~~د آغ ~~از ش ~~د .ب ~~عد از خ ~~روج
مس~تشاران ،خ~روج س~الح ه~اى داده ش~ده آغ~از ش~د و ن~اگ~هان در ي~ك ج~نگ م~رگ
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و زن~~دگ~~ى ،ف~~رق~~ه ب~~ا س~~الح س~~بك در ب~~راب~~ر ت~~وپ و ت~~وپ~~خان~~ه و ت~~ان~~ك و ه~~واپ~~يماى ي~~ك
ارتش قرار گرفت.
پ~~يشه ورى ه~~نوز ب~~ه پ~~يروزى و م~~قاوم~~ت ب~~اور داش~~ت ،ام~~ا روس ه~~ا ك~~ه ف~~رق~~ه را
ب~ه ن~فت ش~مال ف~روخ~ته ب~ودن~د و ه~م چ~نان ك~ه در اس~ناد وزارت خ~ارج~ه ام~ري~كا آم~ده
اس~ت روس ه~ا ق~ول م~ساع~دت ه~اى م~عنوى داده ب~ودن~د .ام~روز روز م~ساع~دت ه~اى
معنوى روس ها بهحضرت اشرف بود.
روزن~~ام~~ه داد در ت~~اري~~خ بيس~~ت و دوم آذر ،م~~صاح~~بۀ ق~~وام ب~~ا آس~~وش~~يتدپ~~رس را
منتش~~ر م~~ى ك~~ند .خ~~برن~~گار ام~~ري~~كاي~~ى م~~ى پ~~رس~~د :راس~~ت اس~~ت ك~~ه ش~~وروى ه~~ا ب~~ه
ش~~ما ت~~وص~~يه ك~~ردن~~د ك~~ه ن~~يرو ب~~ه آذرب~~اي~~جان وارد ن~~كنيد! ق~~وام ت~~بسمى ک~~رده گ~~فت:
توصيۀ دوستانه اى كردند.
ب~ا اي~ن ه~مه پ~يشه ورى م~ى ت~وانس~ت ب~ا ات~كا ب~ه ت~وده ه~اى ه~وادار ف~رق~ه ج~نگى
ط~ ~~والن~ ~~ى م~ ~~دت را ع~ ~~لى رغ~ ~~م ع~ ~~دم ح~ ~~ماي~ ~~ت روس ه~ ~~ا ادام~ ~~ه ده~ ~~د .ج~ ~~نگى ك~ ~~ه م~ ~~ى
ت ~~وانس ~~ت ب ~~راى م ~~ردم م ~~ا ث ~~مرات ب ~~سیاری داش ~~ته ب ~~اش ~~د .ام ~~ا در ت ~~واف ~~ق روس ه ~~ا
براى نفت اين مطلب گنجانیده نشده بود.
پ~~س ك~~ودت~~اى روس~~ى در ف~~رق~~ه ص~~ورت گ~~فت .ج~~ناح رادي~~كال ف~~رق~~ه ع~~زل و ت~~بعيد
ش ~~د؛ ب ~~هپ ~~يشه ورى ،دك ~~تر ج ~~هان ~~شاه ~~لو و ص ~~ادق پ ~~ادگ ~~ان ك ~~ه م ~~عتقد ب ~~ه م ~~قاوم ~~ت
ب~~ودن~~د دس~~تور داده ش~~د از اي~~ران خ~~ارج ش~~ون~~د .ب~~ى ري~~ا ب~~ه ري~~اس~~ت ف~~رق~~ه و دك~~تر
جاويد و شبسترى به معاونت برگزيده شدند.
از ه~~مكارى پ~~نهان~~ى دك~~تر ج~~اوي~~د و ش~~بسترى ب~~ا دول~~ت م~~رك~~زى در ط~~ول م~~دت
ح~~كوم~~ت ف~~رق~~ه م~~ى گ~~ذري~~م .خ~~ائ~~ن ه~~ميشه ب~~وده اس~~ت و م~~ملكت م~~ا ه~~زار م~~اش~ ِ
~اءال~~ه
هميشۀ تاريخ سرشار از اپورتونيست و خائن بوده است.
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ام~ا ك~ودت~ا در ره~برى ف~رق~ه و ب~ه ق~درت رس~ان~دن ج~ناح اپ~ورت~ونيس~ت ك~اف~ى ن~بود.
ب~ى ري~ا اع~الم~يۀ اس~تقبال از ارت~ش را ص~ادر ك~رد ام~ا ب~دن~ۀ ف~رق~ه ح~اض~ر ب~ه تس~ليم
ن ~~بود .ق ~~لى اوف ك ~~ه اح ~~ساس م ~~ى ك ~~رد م ~~مكن اس ~~ت اي ~~ن ع ~~ده دس ~~ت ب ~~ه ع ~~مليات
پ~~ارت~~يزان~~ى ب~~زن~~ند ب~~ه آن~~ها دس~~تور داد ك~~ه اگ~~ر اح~~ساس خ~~طر م~~ى ك~~نيد وارد خ~~اك
شوروى شويد.
و عقب نشينى بزرگ آغاز شد.

»ئوملكوار دؤملك يوخدور«
پ ~~يشه ورى در اواي ~~ل آذر ك ~~ه پ ~~رده ه ~~اى »ح ~~سن ن ~~يت ح ~~ضرت اش ~~رف ف ~~رو اف ~~تاده
ب~ود و ش~مشيره~ا از رو بس~ته ش~ده ب~ود« در روزن~ام~ۀ ف~رق~ه ن~وش~ت» :م~رگ هس~ت،
بازگشت نيست .ئوملكوار ،دوملك يوخدور«.
از ي~~ك ره~~بر دوران~~دي~~ش غ~~یر از اي~~ن ان~~تظارى نيس~~ت .ن~~اگ~~فته پ~~يداس~~ت ك~~ه اي~~ن
ح~ ~~كم ،ح~ ~~كمى ب~ ~~راى ه~ ~~مۀ زم~ ~~ان ه~ ~~ا و م~ ~~كان ه~ ~~اس~ ~~ت .در ن~ ~~قاط~ ~~ى ع~ ~~قب ن~ ~~شينى
ت~اك~تيكى اص~ول~ى اس~ت .ت~وازن ن~يروه~ا ش~راي~ط زم~ني و ه~وا ،و ه~ر ع~ام~ل دي~گرى ك~ه
در ي ~~ك ج ~~نگ رودررو م ~~ؤث ~~ر اس ~~ت م ~~ا را م ~~جاب م ~~ى ك ~~ند ك ~~ه ب ~~راى ح ~~فظ ن ~~يروه ~~ا و
ج~نگ در زم~ينى دي~گر و در زم~ان~ى دي~گر ن~يروه~ا را ب~ه ع~قب ب~كشان~يم .اي~نكار ع~ني
ش~جاع~ت و دوران~دي~شى ي~ك ره~برى ح~زب~ى اس~ت .ام~ا در آذر  ،۱۳۲۵ع~قب ن~شينى
ي~ك ع~مل ان~قالب~ى ن~بود .ش~اي~د در زم~ان~ى دي~گر چ~نین ب~ود .در آن روز ت~نها م~قاوم~ت
ع~~ملى ان~~قالب~~ى ب~~ه ش~~مار م~~یرف~~ت .ام~~ا م~~قاوم~~تى ك~~ه ري~~شه ه~~اي~~ش در درون ت~~وده
هاى محروم استوار باشد.
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پ~يشه ورى چ~ند ت~وص~يه را از ي~اد ب~رد .نخس~ت ت~وص~يۀ ي~وس~ف اف~تخارى ،ره~بر
اعتصاب بزرگ نفت در زمان رضاشاه را.
اف~تخارى در ك~ارن~ام~ۀ زن~دگ~ى اش دو ن~قطۀ درخ~شان دارد :نخس~ت در م~حاك~مۀ
م ~~سكو و م ~~خال ~~فت ب ~~ا دي ~~كتات ~~ورى اس ~~تال ~~ني ب ~~ود .ك ~~ارى ك ~~ه در آن روزگ ~~ار ارت ~~داد
م~حض ب~ود .ن~قطۀ دوم م~الق~ات~ش ب~ا پ~يشه ورى اس~ت .در اي~ن م~الق~ات اف~تخارى ب~ه
دو موضوع اشاره مى كند:
یکم :خيانت روس ها به انقالب گيالن
دوم :شرايط مبارزۀ مسلحانه
پ~يشه ورى خ~ود ن~يز در م~الق~ات~ش ب~ا ب~اق~راوف ط~بق رواي~ت ن~وروزاف خ~برن~گار ـ
ج~~اس~~وس ك.گ.ب ،ب~~ه اپ~~ورت~~ون~~يسم س~~ياس~~ى روس ه~~ا اش~~اره م~~ى ك~~ند و آن ه~~ا را
ب~~ا م~~يمون~~ى م~~قاي~~سه م~~ىكند ك~~ه ب~~ه خ~~اط~~ر ن~~جات ج~~ان خ~~ود از ج~~ان ف~~رزن~~دش م~~ى
گذرد.
ان~تقادى ك~ه ب~ه پ~يشه ورى در رأس ف~رق~ه و ت~مام~ى ره~بران ف~رق~ه وارد اس~ت اي~ن
م~وض~وع ح~يات~ى اس~ت ك~ه چ~را از روز نخس~ت اج~ازه دادن~د ش~وروى ش~اه~رگ ه~اى
ح~يات~ى ف~رق~ه را در دس~ت ب~گيرد و در ب~زن~گاه~ى س~رن~وش~ت س~از راه ت~نفس ف~رق~ه را
مسدود كند.
پ~يشه ورى ت~وص~يۀ ت~اري~خى اب~وال~قاس~م م~وس~وى ك~مونيس~ت ق~دي~مى را ف~رام~وش
ك~رد ك~ه ب~هع~ام~ل ش~وروى ك~ه ب~ه او پ~يشنهاد ك~رده ب~ود ره~برى ف~رق~ه را ب~پذي~رد گ~فته
ب~~ود :ك~~مك ب~~دون دخ~~ال~~ت .ه~~رچ~~ند در ن~~زد م~~أم~~ور روس~~ى اي~~ن ت~~فكر ب~~وى ن~~اس~~يون~~ال
كمونيسم مى داد اما درستى اين تفكر در آذر  ،۱۳۲۵خودش را نشان داد.
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درس آخر فرقه
اي~ن درس اول و آخ~رى ب~ود ك~ه پ~يشه ورى و ت~مام~ى ره~بران ج~ري~ان~ات س~ياس~ى در
اي~ران ب~اي~د ب~يام~وزن~د ك~ه اس~تقالل ح~زب~ى نخس~تني اص~ل ي~ك ره~برى ان~قالب~ى اس~ت.
ي~~ك ح~~زب وابس~~ته ،ح~~زب~~ى ك~~ه دي~~گران ب~~ه ج~~اى آن م~~ى ان~~دي~~شند و او بيش~~تر اب~~زار
است تا يك ارگانيسم زنده ،سرنوشت نهايى اش قعر جهنم است.
اي~نجا اس~ت ك~ه م~ى رس~يم ب~ه روز واق~عه ك~ه ب~رخ~الف گ~فتۀ پ~يشه ورى وق~تى ت~ير
خ ~~الص را ك ~~ودت ~~اى روس ~~ى ب ~~ه ف ~~رق ~~ه م ~~ى زن ~~د م ~~رگ هس ~~ت ،ب ~~ازگش ~~ت ه ~~م هس ~~ت
»اوملكوار ،دؤئوملك هموار«!
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دفتر دوم
شاهد از غيب :خاطرات سروان حسن نظرى
س ~ ~~روان ح ~ ~~سن ن ~ ~~ظرى در س ~ ~~ال  ،۱۳۷۱ب ~ ~~خش اول خ ~ ~~اط ~ ~~رات خ ~ ~~ود را ب ~ ~~ه ن ~ ~~ام
»گ~ ~~ماش~ ~~تگى ه~ ~~اى ب~ ~~دف~ ~~رج~ ~~ام« ن~ ~~وش~ ~~ت .او م~ ~~ى خ~ ~~واس~ ~~ت ب~ ~~خش دوم آن را ن~ ~~یز
ب ~~نويس ~~د ك ~~ه اج ~~ل مه ~~لتش ن ~~داد و م ~~تأس ~~فان ~~ه دي ~~ده ه ~~ا و ش ~~نيده ه ~~اي ~~ش ب ~~ه خ ~~اك
س~~پرده ش~~د .دي~~ده ه~~ا و ش~~نيده ه~~اي~~ى ك~~ه ب~~ر روى ه~~م ب~~خشى از ت~~اري~~خ ن~~ان~~وش~~تۀ
كشور ماست.
اشتباهات تاكتيكى و استراتژيكى فرقه
 -۱فريب نيروها
ب ~~ازى ه ~~اى م ~~اه ~~ران ~~ۀ ق ~~وام ي ~~ك خ ~~وش ~~بينى ب ~~ى پ ~~اي ~~ه در ه ~~مۀ رده ه ~~ا ب ~~ه وي ~~ژه
روشنفكران بهوجود آورد.
ره~~بران ج~~نبش ،ج~~ز انگش~~ت ش~~مارى ،خ~~ود را ب~~راى م~~بارزۀ ان~~تخاب~~ات~~ى آم~~اده
مى كردند.
 -۲باور به كمك شوروى.
-۳خروج مستشاران شوروى از ارتش فرقه.
 -۴گرفنت سالح هاى داده شده از ارتش فرقه توسط روس ها.
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ش~ش آتش~بار ت~وپ ،مس~لسل ه~اى ض~د ه~واي~ى و ت~ان~ك ه~ا و زره پ~وش~هاى داده
ش~~ده ،پ~~س گ~~رف~~ته ش~~د و ارت~~ش ف~~رق~~ه ب~~ا چ~~هار ت~~وپ و چ~~هار ت~~ان~~ك س~~بك ف~~رس~~وده و
مشتى برنو در مقابل ارتش شاهنشاهى تنها ماند.
 -۵مرخص كردن  ۱۴۰۰فدايى زنجان با سالح توسط ژنرال پناهيان.
 -۶ف~رس~تادن ن~يروه~ا از م~يان~ه ب~ه ت~بري~ز و ك~اه~ش ن~يروه~اى دف~اع~ى ق~اف~الن~كوه از
 ۵۰۰۰نفر به  ۱۹۰۰نفر.
 -۷ب~ ~~ى ت~ ~~وج~ ~~هى ب~ ~~ه آراي~ ~~ش ن~ ~~يروه~ ~~اى ارت~ ~~ش در ب~ ~~خش ج~ ~~نوب~ ~~ى روس~ ~~تاه~ ~~اى
نوروزآباد ،جمال آباد و بنى كند.
 -۸ص~ف آراي~ى هيج~ده گ~ردان پ~ياده ،س~ه گ~ردان زره~ى ،چ~ند ي~گان ت~وپ~خان~ه و
 ۲۰۰۰تفنگچى فئودال ها در برابر  ۱۹۰۰مدافع قافالنكوه.
-۹بى توجهى رهبران فرقه به گشودن جبهۀ دوم در گيالن.
 -۱۰مخالفت روس ها با گشودن جبهۀ دوم.
 -۱۱درك غلط ژنرال پناهيان و حمله ارتش از مراغه به جاى حمله از ميانه.
 -۱۲كشته شدن سرگرد قاضى اسدالهى.
 -۱۳ب ~~ى ت ~~وج ~~هى ب ~~ه دي ~~نام ~~يت ه ~~اى زي ~~ر پ ~~ل ه ~~اى ارت ~~باط ~~ى و ت ~~عوي ~~ض ن ~~كردن
ديناميتهاى شش ماه پيش.
 -۱۴بى دفاع بودن مواضع قافالنكوه در برابر حمالت هوايى.
 -۱۵ن~ساخ~نت س~نگره~اى دف~اع~ى در  ۶۰ك~يلوم~ترى ت~بري~ز ك~ه ب~عد از ق~اف~الن~كوه
دومني سنگر دفاعى بود.
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درك راست ،درك درست
س ~~روان ن ~~ظرى پ ~~اب ~~ه پ ~~اى خ ~~اط ~~رات ~~ش دو درك درون ح ~~زب و ف ~~رق ~~ه را در ك ~~نار ه ~~م
نشان مى دهد .درك راست و درك اصولى.
درك راس~~تى ك~~ه ع~~ام~~لني آن ك~~ام~~بخش ن~~فر دوم ره~~برى ح~~زب و ي~~ا ش~~اي~~د ره~~بر
واق ~~عى ح ~~زب ت ~~وده ح ~~ام ~~ل آن اس ~~ت .س ~~ره ~~نگ س ~~يام ~~ك ن ~~فر اول س ~~ازم ~~ان ن ~~ظام ~~ى
ح~زب ت~وده ام~ا اي~ن گ~ون~ه نيس~ت ك~ه اپ~ورت~ون~يسم راس~ت ت~مام~ى ت~اروپ~ود ح~زب و ف~رق~ه
را از آن خ ~~ود ك ~~رده ب ~~اش ~~د؛ ب ~~لکه درك اص ~~ول ~~ى ن ~~يز در م ~~قاب ~~ل اي ~~ن درك از خ ~~ود را
ن~~شان م~~ى ده~~د ام~~ا م~~تأس~~فان~~ه راه ب~~ه ج~~اي~~ى ن~~مى ب~~رد .ح~~ام~~لني اي~~ن درك در اي~~ن
روايت سروان گل محمدى ،سروان نظرى و سرگرد قاضى اسدالهى هستند.
موضع سرهنگ سيامك
پ ~~س از بس ~~نت ق ~~رارداده ~~اي ~~ى م ~~يان ق ~~وام الس ~~لطنه و پ ~~يشه ورى ،ح ~~كوم ~~ت م ~~رك ~~زى
ب ~~راى ن ~~شان دادن ح ~~سن ن ~~يت ه ~~يئتى را ب ~~ه س ~~رك ~~ردگ ~~ى س ~~ره ~~نگ اب ~~واس ~~حقى ب ~~ه
زنجان فرستاد .سرگرد سيامك نيز در شمار اين هيئت بود.
آق~اى اس~دال~هى و س~روان اس~تاد مح~مد گ~ل مح~مدى ك~ه ه~مواره ب~ه رون~د ك~اره~ا
ب~ا ش~ك و ت~ردي~د م~ى ن~گريس~تند ب~ا م~ن س~رگ~رد س~يام~ك را ب~ه گ~وش~ه اى ك~شان~دي~م و
ن ~~ظر وى را ج ~~وي ~~ا ش ~~دي ~~م .او ن ~~يز ب ~~ا ش ~~يفتگى ه ~~رچ ~~ه ت ~~مام ~~تر گ ~~فت :ك ~~ار دس ~~ت
ام~~ري~~كاي~~ى ه~~اس~~ت .آن ه~~ا ش~~اه و ق~~وام را م~~جبور ب~~ه س~~ازش ب~~ا پ~~يشه ورى ن~~موده
ان ~~د .دول ~~ت م ~~جبور ش ~~ده ك ~~ه اي ~~ن رف ~~رم ه ~~ا را پ ~~ذي ~~رف ~~ته و ان ~~جام ده ~~د وان ~~گهى خ ~~ود
ش~~وروى ه~~ا ت~~وس~~ط م~~ظفر ف~~يروز م~~عاون ق~~وام الس~~لطنه ه~~مواره از رف~~تار و ان~~دي~~شه
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ه~~اى نخس~~ت وزي~~ر آگ~~اه~~ى دارن~~د و ق~~وام ن~~مى ت~~وان~~د ب~~ه م~~ان~~وره~~اى م~~زوران~~ه دس~~ت
زند.
س~~روان گ~~ل مح~~مدى ك~~ه از م~~ا م~~سن ت~~ر و دن~~يادي~~ده ت~~ر ب~~ود پ~~رس~~يد :ف~~كر ن~~مى
ك~نيد ك~ه خ~ود ش~وروى ه~ا ه~م ب~راى م~نظوره~اى خ~اص~ى ب~ا ق~وام ك~نار آم~ده ب~اش~ند!
و س ~~يام ~~ك پ ~~اس ~~خ داد ك ~~ه گ ~~مان ن ~~مى رود ش ~~وروى ه ~~ا ،ن ~~يروه ~~اى دم ~~كرات ~~يك را در
ايران تنها بگذارند.
موضع كامبخش
ك~ام~بخش در ي~كى از ك~وپ~ه ه~اى واگ~ن درج~ه ي~ك ت~نها نشس~ته ب~ود .ب~ه م~حض دي~دن
م ~~ا ب ~~لند ش ~~د و م ~~ا را ب ~~غل ك ~~رد و پ ~~س از ت ~~عري ~~ف و ت ~~مجيد از ك ~~اره ~~اى م ~~ا گ ~~فت:
ق~وام ب~االخ~ره م~جبور ش~د ج~نبش دم~كرات~يك در آذرب~اي~جان و ك~ردس~تان و ه~مچنني
خ ~~واس ~~ته ه ~~اى م ~~نطقى م ~~ردم را ب ~~پذي ~~رد و س ~~ه وزي ~~ر ت ~~وده اى را ب ~~ه ك ~~اب ~~ينه اش
ف ~ ~~راخ ~ ~~وان ~ ~~د .ج ~ ~~نگ دوم ج ~ ~~هان ~ ~~ى و پ ~ ~~يروزى ش ~ ~~وروى ت ~ ~~عادل ج ~ ~~هان ~ ~~ى را ب ~ ~~ه ن ~ ~~فع
س~وس~يال~يسم ب~ه ه~م زده و دي~گر ارت~جاع اي~ران ن~مى ت~وان~د ،خ~ودس~ران~ه ب~ه ه~ر اق~دام
ض~~دم~~ردم~~ى دس~~ت ب~~زن~~د ...درج~~ات ش~~ما را ش~~اه ب~~ه رس~~ميت خ~~واه~~د ش~~ناخ~~ت .از
ق ~~ول م ~~ن ب ~~ه ه ~~مه افس ~~ران ت ~~وده اى ب ~~گوي ~~يد ك ~~ه ط ~~بق ت ~~صوي ~~ب ن ~~ام ~~ه ك ~~ميته م ~~رك ~~زى
ح~زب ،ب~اي~د ع~ضوي~ت در ف~رق~ه دم~كرات آذرب~اي~جان را ب~پذي~رن~د ...در ان~تخاب~ات دوره
پ~ان~زده~م مج~لس ن~يز م~ا ب~رن~ده هس~تيم ،ه~رچ~ند ك~ه م~مكن اس~ت اك~ثري~ت ك~رس~ى ه~ا
را ب ~~ه دس ~~ت ن ~~ياوري ~~م ول ~~ى ب ~~ا دي ~~گر اح ~~زاب پيش ~~رو م ~~ى ت ~~وان ~~يم ب ~~ه ت ~~صوي ~~ب ق ~~ان ~~ون
ه ~~اى م ~~ترق ~~ى در مج ~~لس ك ~~مك ك ~~نيم و ك ~~شور را از وض ~~ع ن ~~اه ~~نجار اق ~~تصادى و
اجتماعى نجات دهيم.
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ق~اض~ى اس~دال~هى گ~فت :رف~يق ك~ام~بخش ف~كر ن~مى ك~نيد ك~ه گ~ذاش~نت س~رل~شكر
رزم آرا در رأس س~~تاد ارت~~ش م~~قدم~~ه اى ب~~راى ع~~مليات ن~~ظام~~ى ع~~ليه آذرب~~اي~~جان و
ك ~~ردس ~~تان ب ~~اش ~~د؟ ...ب ~~هخ ~~صوص ك ~~ه رف ~~قاى ش ~~وروى ت ~~مام آن س ~~الح ه ~~اى م ~~درن
م~~ان~~ند ت~~وپ~~خان~~ه ،ت~~ان~~ك و مس~~لسلهاى ض~~ده~~واي~~ى و غ~~يره را از م~~ا پ~~س گ~~رف~~ته و ب~~ا
خود برده اند!...
ك~~ام~~بخش ب~~ا ل~~بخندى پ~~اس~~خ داد :ه~~مني اق~~دام ش~~وروى ه~~ا ن~~شان آن اس~~ت ك~~ه
آن ه~ ~~ا اط~ ~~مينان ك~ ~~ام~ ~~ل دارن~ ~~د ك~ ~~ه دول~ ~~ت اي~ ~~ران ب~ ~~ه چ~ ~~نني ك~ ~~ار اب~ ~~لهان~ ~~ه اى دس~ ~~ت
ن ~~خواه ~~د زد ...م ~~گر ش ~~وروى ه ~~ا خ ~~واب ~~يده ان ~~د ك ~~ه ش ~~اه و ق ~~وام ف ~~رم ~~ان ح ~~مله ب ~~ه
آذرب ~~اي ~~جان و ك ~~ردس ~~تان را ص ~~ادر ك ~~نند؟ ...ن ~~ه چ ~~نني چ ~~يزى ه ~~رگ ~~ز رخ ن ~~خواه ~~د
داد!! ...و ب ~~ا م ~~ا خ ~~داح ~~اف ~~ظى ك ~~رد و ت ~~رن ن ~~يز پ ~~س از چ ~~ند دق ~~يقه ب ~~ه راه خ ~~ود ب ~~ه
سوى ميانه ادامه داد!...
اي ~~ن ،اُس و اس ~~اس درك راس ~~ت در ح ~~زب ت ~~وده و ف ~~رق ~~ه ب ~~ود .ام ~~ري ~~كا م ~~عتقد ب ~~ه
رف~رم در اي~ران اس~ت .ش~اه و ق~وام ب~ه رف~رم ت~ن داده ان~د .ش~وروى اج~ازه ن~مى ده~د
ارتش به آذربايجان حمله كند.
درك درست سروان گل محمدى
در پ ~~اي ~~ان م ~~اه عس ~~ل ب ~~ني ته ~~ران و ت ~~بري ~~ز ،دك ~~تر س ~~الم ال ~~ه ج ~~اوي ~~د در ب ~~ازگش ~~ت از
ته ~~ران ب ~~ه ق ~~اف ~~الن ~~كوه ن ~~يز س ~~رى زد .م ~~ن در آن ~~جا ب ~~ا چ ~~ند ن ~~فر افس ~~ر ف ~~داي ~~ى ب ~~ه
پ~~يشوازش رف~~تيم و س~~نگره~~اي~~ى را ك~~ه پ~~س از تخ~~ليۀ زن~~جان س~~اخ~~ته ب~~ودي~~م ،ب~~ه وى
ن ~~شان دادي ~~م .او م ~~ى گ ~~فت ك ~~ه ف ~~رم ~~ان اس ~~تان ~~دارى را از »اع ~~ليحضرت« دري ~~اف ~~ت
ك~رده و ب~ودج~ه ي~ك م~اه~ه »نگه~بان~ان آذرب~اي~جان« را ك~ه ن~هصد ه~زار ت~وم~ان اس~ت،
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ب~ه وى پ~رداخ~ت ك~رده ان~د ...اي~ن س~نگره~ا ه~م دي~گر ل~زوم~ى ن~دارد ...اك~نون ب~اي~د از
راه م~~سامل~~ت آم~~يز خ~~واس~~ت ه~~اى دم~~كرات~~يك را ب~~ه ك~~رس~~ى ن~~شان~~د .پ~~س از ان~~تخاب
ن ~ ~~ماي ~ ~~ندگ ~ ~~ان مج ~ ~~لس دوره پ ~ ~~ان ~ ~~زده ~ ~~م ،ن ~ ~~ماي ~ ~~ندگ ~ ~~ان ف ~ ~~رق ~ ~~ه ،ح ~ ~~زب ت ~ ~~وده و س ~ ~~اي ~ ~~ر
س ~~ازم ~~ان ~~هاى م ~~ترق ~~ى ،خ ~~واه ~~ند ت ~~وانس ~~ت ت ~~قاض ~~اه ~~اى م ~~ردم را در ق ~~وه م ~~قننه ب ~~ه
ت~ ~~صوي~ ~~ب ب~ ~~رس~ ~~ان~ ~~ند ...ه~ ~~مان گ~ ~~فته ه~ ~~اى ك~ ~~ام~ ~~بخش و پ~ ~~يشه ورى و ب~ ~~سيارى از
رهبران كه آشكار بود سرچشمه واحدى دارند!...
پ~س از رف~نت دك~تر ج~اوي~د ،اس~تاد مح~مد )س~روان گ~ل مح~مدى( ك~ف دس~تش را
ب~~ه گ~~ون~~ه راس~~تش زده و ب~~ا ل~~هجۀ گ~~یالن~~ی گ~~فت» :م~~اژورج~~ان ،اوس~~تا م~~مد ب~~يميره،
ب ~~ازام او روس ~~ان ا َ َ~م ~ ِره ب ~~و ف ~~روخ ~~تده!« )م ~~اژورج ~~ان ،اس ~~تاد مح ~~مد ب ~~ميره ،ب ~~از ه ~~م
~ورب!« )در
روس ه ~~ا م ~~ا را ف ~~روخ ~~تند!(» ...در ان ~~قالب گ ~~يالن ه ~~م اوش ~~ان ~~ه ك ~~ار اَج ~ ُ
انقالب گيالن هم كارشان همني جور بود(.
گ ~~فتم :اوس ~~تا ج ~~ان ،ام ~~روز ب ~~ا  ۲۵س ~~ال پ ~~يش ف ~~رق دارد و ش ~~وروى اك ~~نون ب ~~ه
ي~كى از ب~زرگ~تري~ن ق~درت ه~اى ج~هان ت~بدي~ل ش~ده و دي~گر م~حال اس~ت ك~ه ب~گذارن~د
ح~كوم~ت ه~اى ارت~جاع~ى در ته~ران ه~ر ج~ور ك~ه دل~شان خ~واس~ت رف~تار ك~نند!؟ گ~رگ
ب ~~اران دي ~~ده اى م ~~ان ~~ند ق ~~وام الس ~~لطنه ن ~~يز اي ~~ن را درك ك ~~رده و ب ~~راى اي ~~جاد ح ~~سن
ت~فاه~م ،ب~ه م~سكو رف~ته و ب~ا س~فير ش~وروى م~واف~قت ن~ام~ه اى ام~ضا ك~رده ك~ه آغ~از
دگرگونى در ايران مى توانند باشند.
پاسخ استاد محمد اين بود كه به زودى خواهيم ديد!!
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درك درست :جبهۀ دوم
ه ~~مان ط ~~ور ك ~~ه در ح ~~زب ت ~~وده اي ~~ن گ ~~ون ~~ه ب ~~ود ،در ف ~~رق ~~ه ن ~~يز درك درس ~~ت ،ن ~~ه درك
ره~~برى ف~~رق~~ه ب~~لکه تح~~لیل رده ه~~اى دوم ره~~برى ،ی~~عنی تح~~لیل ف~~رم~~ان~~ده~~ان گ~~روه~~ان
ها و گردان هاى فدايى بود.
پ~اي~ه و اس~اس اي~ن درك ك~ه م~ا از آن ب~ا ي~اد و خ~اط~ره س~روان اس~تاد مح~مد گ~ل
محمدى ،خط استاد محمد ياد مى كنيم بر سه محور استوار بود:
 -۱اتكا به نيروهاى خودى و دلخوش نبودن به كمك هاى شوروى؛
 -۲بى پايه بودن تمامى قراردادها و وعده وعيدهاى قوام؛
 -۳باز كردن جبهۀ دوم و به خطر انداخنت تهران.
ع~~لت ب~~از ك~~ردن ج~~بهۀ دوم ،زم~~ينه ه~~اى ع~~ينى آن ب~~ود .س~~روان ن~~ظرى در م~~ورد
اي~~ن ام~~كان چ~~نني م~~ى ن~~ويس~~د» :در روزه~~اى پ~~اي~~ان~~ى آب~~ان  ،۱۳۲۵ج~~وان~~ان چ~~ندى
از ب~ندر ان~زل~ى ،رش~ت و رض~وان رود ب~ه دي~دن م~ا آم~ده و از م~ا درخ~واس~ت اس~لحه
ن ~~مودن ~~د ت ~~ا ب ~~ا س ~~ازم ~~ان ~~ده ~~ى دس ~~ته ه ~~اى مس ~~لح ،س ~~رب ~~ازخ ~~ان ~~ه ه ~~اى رش ~~ت و م ~~يان
پش ~~ته )در ان ~~زل ~~ى( را ك ~~ه پ ~~س از ب ~~يرون رف ~~نت س ~~رب ~~ازان ش ~~وروى ه ~~نوز آم ~~ادگ ~~ى
ك~~ام~~ل ن~~داش~~ته خ~~لع س~~الح ن~~موده و م~~ان~~ع آن گ~~ردن~~د ك~~ه ارت~~ش ش~~اه~~نشاه~~ى از راه
آستارا به اردبيل نيز بتواند به آذربايجان تجاوز نمايد«.
اما اين طرح دو مشكل اساسى داشت:
 -۱نخست مخالفت ژنرال پناهيان رئيس ستاد ارتش فرقه.
پ ~~ناه ~~يان ك ~~ه در اث ~~ر ت ~~وط ~~ئه اى ع ~~ليه ژن ~~رال آذر ب ~~ه ج ~~اى او نشس ~~ته ب ~~ود ف ~~اق ~~د
وي~ژگ~ى ه~اى الزم ب~راى ره~برى ي~ك ارت~ش ان~قالب~ى ب~ود .پ~ناه~يان ب~ر اي~ن ع~قيده ب~ود
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ك~ه »اگ~ر رف~قاى ش~وروى ب~ه م~ا ك~مك ن~رس~ان~ند ،ارت~ش اي~ران در ع~رض دو س~اع~ت ب~ه
تبريز مى رسد«.
پ~ناه~يان ن~ه ب~ه ي~ك ج~نگ آزادى ب~خش م~لى ب~اور داش~ت و ن~ه ب~ه ي~ك ج~نگ ب~دون
ك~مك ش~وروى .پ~س اول~ني م~خال~ف اي~ن ط~رح پ~ناه~يان ب~ود ك~ه اي~ن ك~ار را ع~ملى ن~مى
دانست.
 -۲م~~شكل دوم ،روس ه~~ا ب~~ودن~~د ك~~ه م~~خال~~ف گس~~ترش ن~~هضت ب~~ه دي~~گر م~~ناط~~ق
بودند.
پ ~~يشه ورى خ ~~ود ب ~~ا اي ~~ن ط ~~رح م ~~واف ~~ق ب ~~ود .ام ~~ا ب ~~راى ع ~~ملى ش ~~دن اي ~~ن ط ~~رح
امكانات و فرمان الزم بود.
در ه~~مني ح~~ني س~~ره~~نگ ق~~اض~~ى اس~~دال~~هى ك~~ه ي~~كى از ف~~رم~~ان~~ده~~ان اص~~لى اي~~ن
طرح بود در بازديد از خط مقدم گلوله خورد و به شهادت رسيد.
ب ~~ا اي ~~ن ح ~~ال س ~~روان ن ~~ظرى و س ~~روان گ ~~ل مح ~~مدى و ب ~~قيه ت ~~صميم م ~~ى گ ~~يرن ~~د
ط~رح را اج~راء ك~نند ،ام~ا ي~ورش ارت~ش ط~رح ش~بيخون ب~ه ارت~ش را ك~ه ق~رار ب~ود در
ت ~~اري ~~خ  ۲۰آذر ان ~~جام ش ~~ود ن ~~اك ~~ام گ ~~ذاش ~~ت و ف ~~رص ~~ت گ ~~شودن ج ~~بهه دوم از ك ~~ف
رفت.
مرگ پيشه ورى
ب~~عد از ع~~قب ن~~شينى ف~~رق~~ه ب~~ه ش~~وروى و خ~~روج  ۸۰ه~~زارن~~فر از آذرب~~اي~~جان ،پ~~يشه
ورى ب ~~اق ~~راوف را م ~~تقاع ~~د ك ~~رد ك ~~ه اج ~~ازه ده ~~د ب ~~ا س ~~ازم ~~ان ~~ده ~~ى ف ~~دائ ~~يان ،ع ~~مليات
پ ~~ارت ~~يزان ~~ى در اي ~~ران آغ ~~از ش ~~ود .ب ~~ه ه ~~مني م ~~نظور دو اردوگ ~~اه در ح ~~اج ~~ى ك ~~ندى
گنجه و ديگرى در حاشيۀ شهر شكى )نوخا( برپا شد.
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م~~اش~~ني ح~~ام~~ل پ~~يشه ورى در ب~~ازدي~~د ن~~هاي~~ى از اي~~ن دو اردوگ~~اه ،ب~~ه ن~~رده ه~~اى
پ~ ~ ~~لى در ج~ ~ ~~ادۀ ك~ ~ ~~يروف اب~ ~ ~~اد ـ ي~ ~ ~~والخ ب~ ~ ~~ه ش~ ~ ~~دت آس~ ~ ~~يب دي~ ~ ~~د و در ب~ ~ ~~يمارس~ ~ ~~تان
درگ~ذش~ت .ه~مراه~ان او غ~الم ي~حيى دان~شيان و ق~لى اوف ن~يز آس~يب ه~اي~ى دي~دن~د
اما مليكيان راننده او آسيب جدى نديد.
م~ ~~رگ پ~ ~~يشه ورى ب~ ~~راى دس~ ~~تگاه ام~ ~~نيتى و ح~ ~~زب~ ~~ى آذرب~ ~~اي~ ~~جان ش~ ~~وروى م~ ~~ى
ت~وانس~ت س~ران~جام ب~دى داش~ته ب~اش~د ،خ~اص~ه ك~ه اس~تال~ني پ~يشه روى را از ن~زدي~ك
مى شناخت.
پ~س ب~ا ي~ك پ~رون~ده س~ازى م~رگ پ~يشه ورى ب~ه گ~ردن م~ليكيان ،ران~ندۀ او اف~تاد و
مليكيان متهم به جاسوسى براى انگليس شد.
ب~عده~ا ك~سان~ى چ~ون دك~تر ج~هان~شاه~لو ،ع~لى ش~ميده س~عى ك~ردن~د ،م~رگ پ~يشه
ورى را بهمغضوب شدن پيشه ورى توسط باقراوف منتسب كنند.
ام ~~ا ط ~~بق رواي ~~ت س ~~روان ح ~~سن ن ~~ظرى ك ~~ه در دادگ ~~اه ب ~~اق ~~راوف و س ~~رل ~~شكر
ي ~ ~~مليان ~ ~~وف رئ ~ ~~يس ك.گ.ب آذرب ~ ~~اي ~ ~~جان ش ~ ~~وروى ح ~ ~~ضور داش ~ ~~ته اس ~ ~~ت و دي ~ ~~گر
شواهد ،مرگ پيشه ورى ارتباطى با ك.گ.ب نداشته است.
غفلت از يك نكته
آن~ان~ى ك~ه ب~عده~ا س~عى ك~ردن~د م~رگ پ~يشه ورى را ب~ه ك.گ.ب نس~بت ده~ند از درك
ي~~ك ن~~كتۀ اس~~اس~~ى غ~~اف~~ل ب~~ودن~~د .پ~~يشه ورى در س~~اع~~ت پ~~نج ع~~صر درس~~ال ۱۳۲۶
در ب~~يمارس~~تان~~ى در ب~~اك~~و ب~~ه ع~~لت خ~~ون~~ري~~زى داخ~~لى ي~~ا ب~~ه ق~~ول دك~~تر ج~~هان~~شاه~~لو
مسمويت نمرد.
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پ~يشه ورى در بيس~ت و ي~كم آذر س~ال  ۱۳۲۵در اي~ران كش~ته ش~د .ت~ير خ~الص
را روس ها به او زدند.
وق~~تى ك~~ه روس ه~~ا در ف~~رق~~ه ك~~ودت~~ا ك~~ردن~~د و ب~~ا ع~~زل و ت~~بعيد پ~~يشه ورى ن~~هضت
آذرب~اي~جان را ب~دون ره~برى ب~ه زي~ر چ~كمه ه~اى ارت~ش و ف~ئودال ه~اى خ~ون~خوار ره~ا
كردند پيشه ورى نيز ُمرد .مرگ يك رهبر سياسى ،يك مرگ سياسى است.
پ~ ~~يشه ورى از آذر  ،۱۳۲۵ي~ ~~ك م~ ~~ردۀ س~ ~~ياس~ ~~ى ب~ ~~ود ك~ ~~ه جس~ ~~د او را روس ه~ ~~ا
دست بهدست مى كردند.
ب ~~یش ~~ك روس ه ~~ا از ه ~~مان روز در پ ~~ى خ ~~الص ~~ى از دس ~~ت پ ~~يشه ورى ب ~~ودن ~~د.
روس ه~ا ب~دش~ان ن~مى آم~د پ~يشه ورى ت~صادف ك~ند و ي~ا ب~ه م~رگ ن~اگ~هان~ى ب~ميرد.
آن ه~~ا دي~~گر ب~~ه وج~~ود پ~~يشه ورى ن~~يازى ن~~داش~~تند .آن ه~~ا ق~~رارداد ت~~صوي~~ب نش~~دۀ
ن ~~فت ش ~~مال ~~ى را در ج ~~يبشان داش ~~تند و ح ~~ضور پ ~~يشه ورى و وج ~~ود پ ~~يشه ورى
سنگ بزرگى در راه مناسبات آن ها با ايران بود.
ب ~~ه ه ~~مني خ ~~اط ~~ر اردوگ ~~اه ه ~~اى ف ~~داي ~~يان ب ~~ا ت ~~وط ~~ئۀ خ ~ ِ
~ود روس ه ~~ا منح ~~ل ش ~~د و
ف ~~رق ~~وى ه ~~ا در ش ~~وروى ب ~~ه م ~~لتى ب ~~ى ن ~~ام و ن ~~شان ت ~~بدي ~~ل ش ~~دن ~~د و روس ه ~~ا دي ~~گر
اجازه ندادند فرقه حضورى زنده و ملموس داشته باشد.
ب ~~ه اي ~~ن ت ~~عبير م ~~ى ش ~~ود گ ~~فت روس ه ~~ا پ ~~يشه ورى را كش ~~تند ،ام ~~ا ت ~~صادف
جادۀ كيروف واقعا ً يك تصادف بود .همني
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روايتى مجهول :خاطرات دكتر جهانشاهلو افشار
 -۱ك ~~تاب »م ~~ا و ب ~~يگان ~~گان ،ن ~~وش ~~ته دك ~~تر ج ~~هان ~~شاه ~~لو اف ~~شار ت ~~وس ~~ط ان ~~تشارات
ورجاوند در سال  ۱۳۸۰به چاپ رسيده است.
 -۲ای~ ~~ن ك~ ~~تاب م~ ~~قدم~ ~~ه اى دارد ب~ ~~ه ام~ ~~ضاى دك~ ~~تر س~ ~~يروس اي~ ~~زدى؛ زي~ ~~رای~ ~~ن
امضا ،تاریخ  ۱۳۷۵نوشته شده است كه روشنگر اين فاصلۀ پنج ساله نيست.
-۳ای~~ن م~~قدم~~ه ،در مج~~موع م~~قدم~~ۀ ب~~ى رب~~طى اس~~ت و ه~~يچ س~~نخيتى ب~~ا ك~~تاب
ن~دارد .ای~ن ح~اوى چ~ند اط~الع~ات غ~لط اس~ت .نخس~ت آن~كه دك~تر اف~شار ب~ه دس~تور
ك~ميتۀ م~رك~زى ح~زب ت~وده ب~راى ك~نترل ف~رق~ۀ دم~كرات ب~ه آذرب~اي~جان ن~رف~ت .او خ~ود
م~~سئول ك~~ميتۀ ح~~زب~~ى شه~~ر زن~~جان ب~~ود و ف~~رق~~ه ت~~الش ب~~سيار ك~~رد ت~~ا او را ب~~ه ف~~رق~~ه
ملحق كند .كافى بود كتاب خوانده مى شد.
 -۴ه ~~يچ ك ~~س ف ~~كر ن ~~مى ك ~~ند ك ~~ه پ ~~يشه ورى ،اب ~~راه ~~يم ع ~~ليزاده ن ~~ام ~~ى و رض ~~ا
روستا جزء  ۵۳نفرند.
 -۵پ~ ~~يشه ورى ب~ ~~ه ج~ ~~رم ج~ ~~اس~ ~~وس~ ~~ى ب~ ~~راى ش~ ~~وروى دس~ ~~تگير نش~ ~~د» .اس~ ~~ناد
ف~~عال~~يتهاى ك~~مونيس~~تى در زم~~ان رض~~اخ~~ان« ،از ان~~تشارات س~~ازم~~ان اس~~ناد م~~لى
گ~وي~اى اي~ن ام~ر اس~ت ك~ه پ~يشه ورى در راب~طه ب~ا ح~زب ك~مونيس~ت اي~ران دس~تگير
ش~~د و ت~~مام~~ى پ~~رون~~دۀ پ~~يشه ورى ك~~ه در اي~~ن ك~~تاب چ~~اپ ش~~ده اس~~ت اش~~اره اى ب~~ه
جاسوسى ندارد.
-۶كش ~~نت پ ~~يشه ورى ت ~~وس ~~ط ب ~~اق ~~راوف ب ~~دون دل ~~يل و م ~~درك ،ج ~~رأت ب ~~سيار م ~~ى
خواهد كه احتماالً دكتر بهروزى دارد .اما اين ادعا دليل محكمه پسندى ندارد.
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-۷از ب~قيۀ م~قدم~ه م~ى گ~ذري~م .ام~ا ذك~ر ي~ك ن~كته ب~ى م~ورد نيس~ت .گ~وي~ا در اي~ران
رس ~~م اس ~~ت ك ~~ه آدم ه ~~اى ب ~~ى اط ~~الع ،خ ~~اط ~~رات دي ~~گران را ك ~~تاب س ~~ازى ك ~~نند و
ب~یآن~كه ب~ه خ~ود زح~مت م~طال~عۀ ك~تاب را ب~ده~ند ،ب~راى خ~ال~ى ن~بودن ع~ري~ضه م~قدم~ه
اى هم بنويسند.
 -۸اي~~ن ك~~تاب در س~~ال  ۱۳۵۱ن~~وش~~ته ش~~ده اس~~ت .زم~~ان~~ى ك~~ه اف~~شار از ش~~رق
ك~مونيس~تى ب~هغ~رب س~رم~اي~ه دارى م~هاج~رت م~ى ك~ند .ام~ا م~قدم~ه اف~شار ك~ه ن~شان
دهندۀ آماده شدن چاپ كتاب است مربوط به سال  ۱۳۶۱است.
 -۹آن گ~~ون~~ه ك~~ه ك~~يان~~ورى در خ~~اط~~رات~~ش ذك~~ر م~~ى ك~~ند ،اف~~شار ب~~ه خ~~اط~~ر ع~~شق
ب~~ه اع~~ليحضرت ه~~ماي~~ون~~ى ت~~اري~~خ ك~~تاب~~ش را از ۲۵۰۰ش~~روع ك~~رده اس~~ت .ت~~اري~~خى
ك~~ه ش~~اه از س~~ال  ۱۳۵۵ب~~ه ب~~عد ع~~لم ك~~رد ت~~ا نس~~بت خ~~ود را ب~~ه ك~~ورش ب~~رس~~ان~~د ام~~ا
امواج اعتراضى مردم او را به عقب نشينى واداشت.
 -۱۰از خ~اط~رات اف~شار ك~ه از ع~ضوي~ت خ~ود در  ۵۳ن~فر ش~روع م~ى ش~ود و ب~ه
دس~تگيرى و زن~دان~ى و آزادى و ع~ضوي~ت در ح~زب ت~وده خ~تم م~ى ش~ود م~ى گ~ذري~م
تا به فرقۀ دمكرات برسيم كه بحث مورد نظر ماست.
روايت افشار از فرقۀ دمكرات
رواي~ت اف~شار را از ت~شكيل ف~رق~ه گ~ام ب~ه گ~ام پ~ى م~ى گ~يري~م و در ج~اه~اي~ى ك~ه الزم
است تأمل بيشترى مى كنيم.
اف ~~شار در ارديبهش ~~ت  ،۱۳۲۴ب ~~ه ع ~~نوان م ~~سئول ك ~~ميته ح ~~زب ~~ى ب ~~ه زن ~~جان م ~~ى
رود .وی ب~ا ن~فوذ خ~ان~وادگ~ي اش م~ى ت~وان~د ت~شكيالت ح~زب را در زن~جان گس~ترش
دهد.
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در مه~رم~اه از ت~شكيل ف~رق~ه م~طلع م~ى ش~ود .پ~نبه اى ،م~سئول ح~زب در م~يان~ه،
ب ~~ه او م ~~راج ~~عه م ~~ى ك ~~ند و از او م ~~ى خ ~~واه ~~د ت ~~ا ت ~~شكيالت ح ~~زب را در زن ~~جان ب ~~ه
ف~~رق~~ه م~~لحق ك~~ند .ب~~عد از پ~~نبه اى ،رئ~~يس دژب~~ان روس ن~~یز ب~~ا اف~~شار م~~الق~~ات م~~ى
ك~ند و از او م~ى خ~واه~د ب~ه ف~رق~ه م~لحق ش~ود .اي~نبار ن~يز اف~شار م~خال~فت م~ى ك~ند.
ب~~عد زي~~ن ال~~عاب~~دي~~ن ق~~يام~~ى ف~~رم~~ان~~دار و اس~~تان~~دار ت~~بري~~ز و ه~~مرزم خ~~ياب~~ان~~ى ب~~ه او
م~راج~عه م~ى ك~ند و از او م~ى خ~واه~د ب~ه ف~رق~ه ب~پيون~دد اف~شار ب~از ه~م م~خال~فت م~ى
كند.
در ف ~~اص ~~لۀ م ~~الق ~~ات رئ ~~يس دژب ~~ان روس ه ~~ا در زن ~~جان ،و ق ~~يام ~~ى ب ~~ا اف ~~شار،
اف~شار ب~ه ته~ران م~ى رود و ن~ظر ره~برى ح~زب را ج~وي~ا م~ى ش~ود .ره~برى ح~زب از
او م~ى خ~واه~د ك~ه ب~ه ف~رق~ه ن~پيون~دد .ب~عد از ق~يام~ى ،س~ره~نگ ول~ى اف ب~ه م~الق~ات او
م~ى آي~د و از او م~ى خ~واه~د ب~ه ف~رق~ه م~لحق ش~ود ،ك~ه اف~شار ن~مى پ~ذي~رد .و دوب~اره
ب~ ~~ه ته~ ~~ران م~ ~~ى رود و ح~ ~~زب از او م~ ~~ى خ~ ~~واه~ ~~د كج~ ~~دار و م~ ~~ري~ ~~ض رف~ ~~تار ك~ ~~ند ت~ ~~ا
اوضاع روشن تر شود.
ب~~عد از م~~دت~~ى ،ك~~نسول ش~~وروى در ق~~زوي~~ن ب~~ا او م~~الق~~ات م~~ى ك~~ند و از او م~~ى
خ~~واه~~د ك~~ه ب~~هف~~رق~~ه م~~لحق ن~~شود ،و در واق~~ع ن~~ظر وزارت خ~~ارج~~ۀ ش~~وروى را ب~~ه او
ابالغ مى كند.
ب ~~عد از ك ~~نسول روس ،س ~~ره ~~نگ ول ~~ى اوف و ق ~~يام ~~ى مج ~~ددا ب ~~ا او م ~~الق ~~ات م ~~ى
كنند و از او مى خواهند به فرقه ملحق شود.
اف~شار ب~ه ته~ران م~راج~عه م~ى ك~ند ،و اي~نبار ح~زب ب~ه او دس~تور م~ى ده~د ك~ه ب~ه
فرقه ملحق شود.
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دو نكتۀ مهم
افشار به دو نكتۀ مهم اشاره مى كند:
 -۱نخست مخالفت اوليۀ حزب با الحاق تشكيالت حزبى به فرقه
در پ~يوس~نت ص~ادق پ~ادگ~ان م~سئول ك~ميتۀ اي~ال~تى ح~زب ت~وده در آذرب~اي~جان ب~ه
م~ ~~ذاك~ ~~رات پ~ ~~يشه ورى ـ ش~ ~~بسترى و ت~ ~~شكيل ف~ ~~رق~ ~~ۀ دم~ ~~كرات ،دو م~ ~~سئله دخ~ ~~ال~ ~~ت
داش ~~ت :ی ~~کی ج ~~اذب ~~ه ه ~~اى ف ~~رق ~~ه ،دی ~~گری دخ ~~ال ~~ت م ~~أم ~~وري ~~ن س ~~ياس ~~ى آذرب ~~اي ~~جان
شوروى.
م~سئلۀ زب~ان و كس~ب ح~قوق م~لى در ك~نگرۀ اول ح~زب ت~وده ه~م ت~وس~ط ت~وده اى
ه~~اى آذرب~~اي~~جان ب~~ازت~~اب ه~~اي~~ى داش~~ت .ام~~ا ح~~زب ت~~وده ب~~ه دو دل~~يل ب~~ه اي~~ن م~~سأل~~ه
نزديك نشد.
نخس~ت آن~كه ح~زب ت~وده ي~ك ح~زب س~راس~رى و ف~راگ~ير ب~ود و ن~مى ت~وانس~ت وارد
م ~~سائ ~~ل م ~~نطقه اى ش ~~ود ،دوم آن ~~كه ح ~~زب ب ~~ه م ~~بارزات ط ~~بقات ~~ى و دم ~~كرات ~~يك ب ~~اور
داش ~~ت و م ~~سئلۀ زب ~~ان و ق ~~وم ~~يت ه ~~اى زب ~~ان ~~ى ن ~~مى ت ~~وانس ~~ت نخس ~~تني آم ~~اج ه ~~اى
م~بارزات~ى اش ب~اش~د .ام~ا ف~رق~ه درس~ت م~سائ~لى انگش~ت م~یگ~ذاش~ت ك~ه ح~زب ت~وده
در كنگرۀ اول خود از زير بار آن شانه خالى كرده بود.
م ~ ~~سئلۀ زب ~ ~~ان ب ~ ~~ه ح ~ ~~دى ب ~ ~~راى آذرى ه ~ ~~اى ح ~ ~~زب ت ~ ~~وده اه ~ ~~ميت داش ~ ~~ت ك ~ ~~ه در
نخس ~~تني ك ~~نگرۀ اي ~~ال ~~تى ك ~~ه در س ~~ال  ۱۳۲۳در ت ~~بري ~~ز ب ~~رگ ~~زار ش ~~د ،ن ~~ماي ~~ندگ ~~ان،
خ~واس~تار رس~مىش~دن زب~ان آذرى م~نزل~ۀ زب~ان دوم در آذرب~اي~جان ش~دن~د ،چ~نان ک~ه
و در ك~نفران~س دوم ح~زب ك~ه در س~ال  ۱۳۲۴در ته~ران ب~رگ~زار ش~د اح~مد ح~سينى
نمايندۀ آذربايجان از سخن گفنت به زبان فارسى سرباز زد.
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پ~~س ،اي~~ن گ~~ون~~ه ن~~بود ك~~ه ك~~نسول ش~~وروى در آذرب~~اي~~جان و ي~~ا رئ~~يس ك~~مان~~دان~~ت
)دژب~~ان( ت~~بري~~ز دس~~تور ب~~ده~~د م~~سئول~~ني ح~~زب~~ى ،دم~~كرات ش~~ون~~د .ج~~اذب~~ه ه~~اى ف~~رق~~ه
ب~ ~~راى آذرى زب~ ~~ان ه~ ~~ا ب~ ~~سيار ب~ ~~ود .ض~ ~~من آن ك~ ~~ه م~ ~~سئول~ ~~ني س~ ~~ياس~ ~~ى ـ ن~ ~~ظام~ ~~ى
ش~وروى ك~ه بيش~تر آذرى ب~ودن~د ن~فوذ م~عنوى و اي~دئ~ول~وژي~ك ب~سيارى ب~ر ت~وده اى ه~ا
داش~~تند .ب~~ه خ~~صوص زم~~ان~~ى ك~~ه م~~طرح م~~ى ش~~د »رف~~يق اس~~تال~~ني« ه~~م ب~~ه ت~~قوي~~ت
فرقه تأكيد دارند.
ن~گاه ك~نيم ب~ه م~خال~فت ه~اى اول~يۀ ره~بران ح~زب ت~وده ك~ه ح~تى منج~ر ب~ه ن~وش~نت
ن~~ام~~ه اى اع~~تراض~~ى ب~~ه ره~~بران م~~سكو ش~~د .ام~~ا وق~~تى ه~~مه ب~~ه س~~فارت ف~~راخ~~وان~~ده
ش~دن~د و ن~ام~ۀ رف~يق اس~تال~ني م~بنى ب~ر ح~ماي~ت از ف~رق~ه خ~وان~ده ش~د ،ت~مام~ى ره~بران
ح~~زب ت~~وده ع~~قب ن~~شینی ك~~ردن~~د و ت~~قصير را ب~~ه گ~~ردن اي~~رج اس~~كندرى ك~~ه ح~~ام~~ل
نامه بود انداختند.
ح~~ذف ع~~موم~~ى ج~~اذب~~ه ه~~اى ف~~رق~~ه و وارد نش~~دن ب~~ه اي~~ن م~~بحث ،ب~~راى آن اس~~ت
كه نشان داده شود در تشكيل فرقه روس ها دخيل بوده اند.
دوگانگى در سياست روس ها
اف~شار ب~ه درس~تى ب~ر دوگ~ان~گى در س~ياس~ت روس ه~ا ت~أك~يد م~ى ك~ند .روس ه~ا از
ابتدا تا انتها در رابطه با فرقه سياستى دوگانه داشتند.
ـ ج ~~ناح ب ~~اق ~~راوف ك ~~ه در آذرب ~~اي ~~جان ش ~~وروى مس ~~تقر ب ~~ودن ~~د در تح ~~ليل ن ~~هاي ~~ى
دن~~بال ات~~حاد دو آذرب~~اي~~جان ب~~ودن~~د .پ~~س ،از اي~~ن زاوي~~ه ب~~ه ف~~رق~~ه ن~~گاه م~~ى ك~~ردن~~د.
اين جناح از طريق بريا به استالني وصل مى شد.
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ج~ناح م~ول~وت~ف ،ك~ه از ه~مان اب~تدا ن~گاه~ش ب~رخ~الف ج~ناح ب~اق~راوف ك~ه ي~ك ن~گاه
وحدت گرايانه بود ،نگاهى نفتى بود.
اي~ن ج~ناح ن~يز س~ران~جام ت~وانس~ت ن~ظر خ~ود را ب~ه اس~تال~ني تح~ميل و اس~تال~ني را
با خود همراه كند .نفت شمال در برابر فرقۀ دمكرات.
باركش غول بيابان
ك~~يان~~ورى در ك~~تاب خ~~اط~~رات~~ش از ح~~سن ن~~ظرى و ج~~هان~~شاه~~لو اف~~شار ب~~دي~~ن گ~~ون~~ه
ياد مى كند:
»ح ~~سن ن ~~ظرى از افس ~~ران س ~~ازم ~~ان ن ~~ظام ~~ى ح ~~زب ب ~~ود ك ~~ه ب ~~ه ات ~~حاد ش ~~وروى
رف~~ت و س~~پس م~~ا او را ب~~ه ات~~فاق ع~~ده اى دي~~گر ،از ج~~مله ع~~ناي~~ت ال~~ه رض~~ا ب~~ه چ~~ني
ف~رس~تادي~م .ام~ا ن~مى دان~م در چ~ه زم~ان~ى ب~ه س~اواك م~رب~وط ش~د و ك~ار او چ~نان ب~اال
گ~رف~ت ك~ه ب~ه ي~كى از ع~ناص~ر م~هم س~اواك و س~ازم~ان ام~نيت آمل~ان غ~رب~ى ت~بدي~ل ش~د
ت~~ا ح~~دى ك~~ه س~~اواك ب~~راى او در آمل~~ان ن~~ماي~~ندگ~~ى و ت~~جارت~~خان~~ه درس~~ت ك~~رد .او از
اي ~~ن ط ~~ري ~~ق م ~~تمول ش ~~د .ح ~~سن ن ~~ظرى ه ~~مان ك ~~سى اس ~~ت ك ~~ه ع ~~ناي ~~ت ال ~~ه رض ~~ا و
ن~صرت ال~ه ج~هان~شاه~لو را ب~ه س~اواك م~رب~وط ك~رد و ب~راى آن ه~ا گ~ذرن~ام~ه گ~رف~ت .در
پ~س از ان~قالب ب~ه ات~فاق خ~ان~مش در اي~ران ب~ود .م~ا م~طلع ش~دي~م و در پ~ى آن ب~ودي~م
كه وى را به مقامات مسئول معرفى كنيم .ولى او فرار كرد«.1
س~روان ح~سن ن~ظرى در ك~تاب »گ~ماش~تگى ه~اى ب~دف~رج~ام اش« ،دس~تک~م در
ج~ ~~لد اول آن ،ك~ ~~ه اك~ ~~نون در دس~ ~~ترس م~ ~~اس~ ~~ت در ب~ ~~خشى از ت~ ~~اري~ ~~خ ك~ ~~ه او خ~ ~~ود
شاهد آن بوده ،روايتى قابل قبول ارائه می دهد.
 .1کیانوری ،خاطرات
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م~~هم نيس~~ت ك~~ه او ب~~ه خ~~دم~~ت س~~اواك درآم~~ده اس~~ت و در آمل~~ان ك~~ارش ف~~روخ~~نت
آدم ه ~~ا ب ~~ه س ~~اواك اي ~~ران ب ~~وده اس ~~ت .ص ~~حت و س ~~قم اي ~~ن م ~~سائ ~~ل ن ~~ه در ح ~~يطۀ
اط~~الع~~ات اي~~ن ق~~لم اس~~ت و ن~~ه در مح~~دودۀ ك~~ارى اي~~ن ك~~تاب .م~~هم ای~~ن اس~~ت ک~~ه او
در پ ~~ى آن نيس ~~ت ك ~~ه ت ~~وب ~~ه ن ~~ام ~~ه اى ب ~~راى س ~~اواك ب ~~نويس ~~د؛ دروغ ب ~~ه ري ~~ش ت ~~اري ~~خ
ببندد .و همه چيز را به لجن بكشد.
ام~ا خ~اط~رات دك~تر ن~صرت ال~ه ج~هان~شاه~لو اف~شار از ال~فباى رواي~ت ت~اري~خى ب~ه
دور اس ~~ت .ك ~~مى ت ~~اري ~~خ ،ك ~~مى تح ~~ليل ،ك ~~مى اط ~~الع ~~ات غ ~~لط ،ك ~~مى ن ~~قد ت ~~ئوري ~~ك
ماركسيسم و در آخر باركش غول بيابان.
ام~ا ق~بل از آن~كه ب~ه ف~اك~ت ه~اى اف~شار ب~رس~يم؛ س~پس آن ه~ا را آن~ال~يز ك~نيم ت~ا
ب~بينيم ک~ه چ~ه ب~ا پ~روس~ۀ واق~عى روي~داده~اى ت~اري~خى ه~مخوان~ى دارد؛ ب~اي~د ي~ك ن~كته
را به تمامى منتقدين چپ گوشزد کنیم.
ن~قد چ~پ ،رواي~ت دروغ ت~اري~خ نيس~ت ،ل~جن م~ال ك~ردن آرم~ان ه~اى م~ردم نيس~ت.
و ب ~~ه ط ~~ور ك ~~لى ن ~~قد چ ~~پ ،ش ~~اه و ق ~~وام و س ~~اواك و ج ~~ان ~~وره ~~اي ~~ى از اي ~~ن دس ~~ت
نيس~ت .ن~قد چ~پ ،به~روزى م~ردم اس~ت .آن~جاي~ى ك~ه ع~ملكرده~اى اح~زاب چ~پ ،م~ردم
م~ا را ب~راى رس~يدن ب~هدم~كراس~ى و ع~دال~ت دور ك~رده اس~ت ،آن~جا ن~قد اص~ول~ى چ~پ
اس~ت .چ~پ را ب~اي~د از اي~ن زاوي~ه ن~قد ك~رد .وگ~رن~ه چ~گون~ه م~ى ت~وان از زاوي~ۀ ش~اه و
ق~~وام و ه~~مۀ آن~~ان~~ی ك~~ه ب~~دون ك~~وچ~~كتري~~ن ت~~ردي~~دى ن~~وك~~ران ب~~يگان~~گان ب~~ودن~~د ،پ~~يشه
ورى را متهم به بيگانه پرستى كرد.
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روايت جهانشاهلو از تاريخ
-۱رواي~ت ج~هان~شاه~لو از رض~اش~اه خ~وان~دن~ى اس~ت .خ~وان~دن~ى از آن رو ك~ه ب~فهميم
م~يزان درك و ش~عور ي~ك ك~مونيس~ت ق~دي~مى ك~ه در س~ه ح~زب ع~ضوي~ت داش~ته اس~ت
) ۵۳ن~~فر و ح~~زب ت~~وده و ف~~رق~~ۀ دم~~كرات( از ت~~اري~~خ چيس~~ت؟ ه~~رچ~~ند ب~~نا ن~~دارم ك~~ه
ت~مام~ى خ~اط~رات او را ن~قد ك~نم .ام~ا اگ~ر ج~ري~ان~ات چ~پ در اي~ران دچ~ار شكس~ت و
ن~ام~رادى ش~دن~د ،دس~تک~م ي~كى از دالي~ل آن ،س~طح ن~ازل دان~ش اج~تماع~ى در ب~ني
رهبران آن بود .با هم میخوانیم:
»رض~اخ~ان م~يرپ~نج ي~گان~ه س~رب~از م~يهن پ~رس~تى ب~ود ك~ه ب~ا ع~برت گ~رف~نت از ه~مۀ
رخ~~داده~~اى ت~~اري~~خ ب~~ا زب~~ردس~~تى خ~~ود را دوس~~ت انگلس~~تان ن~~شان داد .ع~~مال او را
ب ~~ه ب ~~ازى گ ~~رف ~~ت .س ~~ران اي ~~الت و ع ~~شاي ~~ر ه ~~وادار ان ~~گليس را س ~~رك ~~وب ك ~~رد .ش ~~يخ
خ~~زع~~ل و ن~~صرت ال~~دول~~ه و ت~~يمور ت~~اش را كش~~ت و ه~~مني ك~~ه وض~~ع ج~~هان دگ~~رگ~~ون
ش~ ~~د از اط~ ~~اع~ ~~ت ان~ ~~گليس س~ ~~رب~ ~~ر ت~ ~~اف~ ~~ت و ج~ ~~ان~ ~~ب آمل~ ~~ان را گ~ ~~رف~ ~~ت .آن ه~ ~~م چ~ ~~ون
س~ ~~ياس~ ~~تمدارى ه~ ~~وش~ ~~يار و ك~ ~~ارآزم~ ~~وده ـ و م~ ~~ن چ~ ~~ون ي~ ~~ك اي~ ~~ران~ ~~ى ،او را ي~ ~~كى از
خ ~~دم ~~تگزاران ب ~~زرگ ت ~~اري ~~خ م ~~يهن خ ~~ود م ~~ى دان ~~م .ه ~~رچ ~~ند او چ ~~ون ه ~~مۀ آدم ه ~~ا
ض~عف ه~اي~ى در م~ورد پ~ول و زم~ني داش~ت .ام~ا آن ه~اي~ى ك~ه از دم~كراس~ى ع~ملى
چيزى نمى فهمند به غلط او را ديكتاتور مى دانند .او ديكتاتور نبود«.
اي ~~ن فش ~~ردۀ ت ~~مام ~~ى م ~~طال ~~بى اس ~~ت ك ~~ه اف ~~شار در ص ~~فحات ۱۹۳ـ ۱۲۲آورده
است.
رض~ ~~اخ~ ~~ان ب~ ~~ر بس~ ~~تر ي~ ~~ك بح~ ~~ران اج~ ~~تماع~ ~~ى )در داخ~ ~~ل( و اس~ ~~ترات~ ~~ژى ج~ ~~دي~ ~~د
ام~پري~ال~يسم ان~گليس )در خ~ارج( ك~ه دول~تى م~قتدر ب~راى م~حاص~رۀ روس~يۀ ب~لشوي~ك
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الزم داش~~ت روى ك~~ار آم~~د .ي~~ك ض~~رورت داخ~~لى و ي~~ك ن~~ياز خ~~ارج~~ى .در  ۲۰س~~ال
ح~ ~~كوم~ ~~ت خ~ ~~ود ،م~ ~~درن~ ~~يسم ن~ ~~اق~ ~~صى را ب~ ~~ر ك~ ~~شور تح~ ~~ميل ك~ ~~رد ك~ ~~ه ح~ ~~اص~ ~~ل اي~ ~~ن
م ~~درن ~~يسم از ب ~~ني رف ~~نت دم ~~كراس ~~ى ن ~~يم ب ~~ند مش ~~روط ~~ه ب ~~ود .دم ~~كراس ~~ىای ك ~~ه م ~~ى
ت ~~وانس ~~ت رف ~~ته رف ~~ته ن ~~هادي ~~نه ش ~~ود و ب ~~توان ~~د ب ~~ا ان ~~كشاف اس ~~تعداده ~~اى ط ~~بيعى،
جامعۀ ايران را به مدرنيسم واقعى نزديك كند.
ب~ا ش~روع ج~نگ دوم ،رض~اش~اه ب~ا اب~لهان~ه ت~ري~ن وج~هى وارد ي~ك ب~ازى خ~طرن~اك~ى
ش ~~د ك ~~ه ب ~~رخ ~~الف ت ~~صور او آي ~~ندۀ ج ~~هان از آن رق ~~يب ب ~~ود و اي ~~ران را ب ~~ا س ~~ياس ~~ت
غ ~~لط خ ~~ود ب ~~ه اش ~~غال م ~~تفقني درآورد و اي ~~ران را ك ~~ه م ~~ى ت ~~وانس ~~ت ب ~~ا س ~~ياس ~~تى
م~~دب~~ران~~ه ب~~ه ف~~ات~~حني ت~~بدی~~ل ج~~نگ ك~~ند ب~~ه ك~~شورى اش~~غال ش~~ده و متح~~د ف~~اش~~يسم
درآورد.
اي~~ن ،ت~~مام~~ى ب~~ود و ن~~بود رض~~اش~~اه اس~~ت .واق~~عيت ت~~اري~~خ ب~~ا خ~~اك پ~~اش~~يدن در
چ ~~شم ح ~~قيقت ع ~~وض ن ~~مى ش ~~ود .ح ~~اص ~~ل ك ~~ار رض ~~اش ~~اه و ب ~~عدا ً پس ~~رش ه ~~مه در
پ~ ~~يش روى م~ ~~اس~ ~~ت .ج~ ~~هنم را ك~ ~~ه ب~ ~~ا دروغ ن~ ~~مى ت~ ~~وان بهش~ ~~ت ج~ ~~ا زد .و اگ~ ~~ر ب~ ~~ه
راس ~~تى رض ~~اش ~~اه دي ~~كتات ~~ور ن ~~بود ه ~~مني آق ~~اى اف ~~شار در زن ~~دان او چ ~~ه م ~~ى ك ~~رد.
ع~ده اى روش~نفكر ك~ه اوج ك~ارش~ان ي~ك مج~له ب~هن~ام دن~يا ب~ود .ع~دهای ك~ه بیش~تري~ن
آن ب~~ه  ۱۰۰ن~~فر ه~~م ن~~مى رس~~يد .پ~~ليس رض~~اش~~اه~~ی ب~~ه زور  ۵۲ن~~فر آن~~ان را روان~~ۀ
زندان كرد.
 -۲اردش ~~ير ک ~~ه م ~~ردى ن ~~ادان ب ~~ود ب ~~ه ص ~~الح ~~دي ~~د س ~~فارت روس ب ~~ه آذرب ~~اي ~~جان
رف~~ت .در آن~~جا دس~~ت ب~~ه اق~~دام~~ات مس~~لحان~~ه زد .ده~~قان~~ان و م~~ال~~كني از ح~~زب ت~~وده
خ~وش~شان ن~مى آم~د .ب~ه ل~يقوان رف~ت .ي~ك ل~يقوان~ى ب~ه ن~ام ح~اج اح~تشام را ک~ه س~ر
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ن~ماز ب~ود و ن~وۀ ك~وچ~كش را ك~ه داش~ت ب~ازى م~ى ك~رد کش~ت .و م~ردم از او و ح~زب
توده متنفر شدند.1
آرداش ~~س آوان ~~سيان م ~~عروف ب ~~ه اردش ~~ير از س ~~ال  ۱۳۱۰ب ~~ه ج ~~رم ع ~~ضوي ~~ت در
ح ~~زب ك ~~مونيس ~~ت زن ~~دان ~~ى رض ~~اش ~~اه ب ~~ود .در زن ~~دان ج ~~زء چه ~~ره ه ~~اى ب ~~رجس ~~ته و
م~~بارز زن~~دان ب~~ود .ب~~عد از آزادى و ت~~شكيل ح~~زب ت~~وده ج~~زء م~~عدود اف~~رادى ب~~ود ك~~ه
از ت~ ~~شكيالت و م~ ~~ارك~ ~~سيسم اط~ ~~الع~ ~~ات~ ~~ى داش~ ~~ت .از س~ ~~ازم~ ~~ان~ ~~ده~ ~~ندگ~ ~~ان ج~ ~~نبش
كارگرى و دهقانى بود.
در ح ~~ادث ~~ۀ ل ~~يقوان ك ~~ه ب ~~ه ش ~~هادت ع ~~ده اى از اف ~~راد ح ~~زب منج ~~ر ش ~~د .ح ~~اج
اح~~تشام از ف~~ئودال~~هاى خ~~ون~~خوار ل~~يقوان ،ده~~قان~~ان ه~~وادار ح~~زب را ك~~تك م~~ى زد.
از ف~ ~~عال~ ~~يت دف~ ~~تر ح~ ~~زب ج~ ~~لوگ~ ~~يرى م~ ~~ى ك~ ~~رد .غ~ ~~الم ي~ ~~حيى ب~ ~~ه ه~ ~~مراه ع~ ~~ده اى از
ه~ ~~واداران ح~ ~~زب ب~ ~~راى اع~ ~~تراض ب~ ~~هك~ ~~اره~ ~~اى او ب~ ~~ه ل~ ~~يقوان رف~ ~~تند .ام~ ~~ا از س~ ~~وى
ت~فنگچى ه~اى او م~ورد ه~جوم ق~رار گ~رف~ته و ح~دود ۴ن~فر كش~ته ش~دن~د .درگ~يرى ك~ه
ش~روع ش~د ،ن~وۀ ح~اج اح~تشام ك~ه ب~چه ه~م ن~بود و در ح~ال ب~ازى ه~م ن~بود و ت~فنگ
ب~ه دس~ت داش~ت و ت~يران~دازى م~ى ك~رد كش~ته ش~د .ح~اج اح~تشام ب~ر س~ر ن~ماز ن~بود
در ب~~ني راه ت~~وس~~ط ت~~وده اى ه~~اى خ~~شمگني ،اح~~تماالً زول~~ون كش~~ته ش~~د .و ب~~ه ط~~ور
ك~~لى در ج~~ري~~ان م~~رگ ح~~اج اح~~تشام اردش~~ير دخ~~ال~~ت ن~~داش~~ت و در ح~~ال س~~فر ب~~ه
ته ~~ران ب ~~ود .خ ~~اط ~~رات اردش ~~ير آوان ~~سيان در اي ~~ن م ~~ورد ت ~~وض ~~يحات م ~~فصلى داده
است.2
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 -۳ب~ه دن~بال ت~صرف م~يان~ه ت~وس~ط غ~الم ي~حيى ،دول~ت در ص~دد ب~رآم~د ت~ا ب~ا ك~مك
پ ~~ليس و س ~~لطان مح ~~مود ذوال ~~فقارى ك ~~ه ن ~~زدي ~~ك ب ~~ه  ۱۰۰ت ~~فنگچى داش ~~ت ،ف ~~عال ~~ني
ك~ارگ~رى و س~ياس~ى زن~جان را دس~تگير و زن~دان~ى ك~ند .ت~شكيالت ف~رق~ه م~طلع ش~د
و ب~ا پيش~دس~تى شه~ر را ت~صرف ک~رد و س~لطان مح~مود ذوال~فقارى م~جبور ب~ه ف~رار
ش~د .دك~تر اف~شار در ب~راب~ر م~صادرۀ ام~وال او و دس~تگيرى خ~واه~رش م~قاوم~ت م~ى
ك~~ند و در خ~~ات~~مه م~~ى گ~~وي~~د» :روس ه~~ا ب~~راى آق~~اى ذوال~~فقارى ن~~قشه ه~~اى ش~~وم~~ى
داشتند و خوشبختانه انجام نگرفت«.1
ب ~~راى اي ~~ن ك ~~ه م ~~ا ه ~~م در خ ~~وش ~~بختى ج ~~هان ~~شاه ~~لو اف ~~شار ش ~~ري ~~ك ش ~~وي ~~م ب ~~اي ~~د
بدانيم كه سلطان محمود ذوالفقارى كه بود.
مح ~~مود ذوال ~~فقارى س ~~لطان ن ~~بود .س ~~لطان ل ~~قبى ب ~~ود ك ~~ه ح ~~كوم ~~ت ب ~~ه او داده
ب ~~ود .وی از ف ~~ئودال ~~هاى خ ~~ون ~~خوار م ~~نطقۀ زن ~~جان ب ~~ود ك ~~ه چ ~~يزى ن ~~زدي ~~ك ب ~~ه ۲۰۰
پ~ارچ~ه آب~ادى داش~ت .از ه~مان لح~ظۀ نخس~ت ت~شکیل ف~رق~ه ،در ص~ف م~قدم م~بارزه
ب ~~ا ف ~~رق ~~ه ب ~~ود .ت ~~وس ~~ط دول ~~ت مس ~~لح و آم ~~وزش دي ~~د .در اش ~~غال زن ~~جان ب ~~ه ن ~~يروه ~~اى
دول~ ~~تى در غ~ ~~ارت و كش~ ~~تار م~ ~~ردم روى چ~ ~~نگيزخ~ ~~ان را س~ ~~فيد ك~ ~~رد .و در ت~ ~~صرف
ت~ ~~بري~ ~~ز ج~ ~ ِ
~زء ن~ ~~يروه~ ~~اى پ~ ~~يشآه~ ~~نگ ارت~ ~~ش ب~ ~~ود و در كش~ ~~تار و غ~ ~~ارت س~ ~~نگ ت~ ~~مام
گ~ذاش~ت .دك~تر اف~شار در كش~ته نش~دن اي~ن خ~ون~خوار اظ~هار خ~وش~وق~تى م~ى ك~ند.
ب ~~ه راس ~~تى ي ~~ك آدم ت ~~ا چ ~~ه ان ~~دازه م ~~ى ت ~~وان ~~د س ~~قوط ك ~~ند ك ~~ه در م ~~بارزۀ خ ~~لق و
ضدخلق ،جانب ضدخلق را بگيرد.
 -۴مح~مد ب~ى ري~ا وزي~ر ف~ره~نگ ،در ب~اغ م~لى ت~بري~ز ت~صنيف ه~اى خ~ود را م~ى
خ~وان~د و ت~نبك م~ى زد م~سئول ب~خشى از گ~روه ب~ازى ه~ا و چ~رخ و ف~لك ه~ا ب~ود .وی
 .1خاطرات جهانشاهلو همان کتاب از صفحه۱۷۸-۸۹

266

در خ~ان~ه ف~ره~نگ ش~وروى ب~ا م~يرزا اب~راه~يم اوف آش~نا ش~د .وی در نخس~تني دي~دار
مح~ ~~مد ب~ ~~ى ري~ ~~ا را ك~ ~~ه ش~ ~~خصى دري~ ~~ده و ب~ ~~ه دل~ ~~يل ك~ ~~م س~ ~~وادى و ن~ ~~ادان~ ~~ى ل~ ~~گام
گ~~سيخته ب~~ود پ~~سندي~~د .پ~~س از آن ع~~مال روس~~ى او را در ات~~حادي~~ه ك~~ارگ~~ران ح~~زب
توده تقويت كردند تا جايى كه اتحاديۀ كارگران تبريز را تسخير كرد«.1
ك~اش~ف ب~ى ري~ا اردش~ير آوان~سيان اس~ت .آوان~سيان در خ~اط~رات~ش در م~ورد ب~ى
ري~ا م~ى گ~وي~د» :ب~ى ري~ا از ط~بقات زح~متكش شه~ر ب~ود .آدم~ى ب~ود ك~م س~واد .م~ى
گ~~فتند در دوران رض~~اش~~اه در ب~~اغ گلس~~تان چ~~رخ و ف~~لك درس~~ت ك~~رده ب~~ود .گ~~اه~~ى
ن~يز ش~عر م~ى گ~فت .ب~عد از ورود ارت~ش ش~وروى ،او ب~ه آزادي~خواه~ان م~لحق ش~د و
شعر هم میگفت.
وق~~تى م~~ن وارد ت~~بري~~ز ش~~دم ،م~~علوم ش~~د ك~~ه ب~~ى ري~~ا ،ب~~ه ك~~لى از ن~~هضت ف~~اص~~له
گ ~~رف ~~ته و اص ~الً ح ~~اض ~~ر ب ~~ه ه ~~مكارى نيس ~~ت .ب ~~عد ف ~~هميدم ك ~~ه او را ب ~~رده ب ~~ودن ~~د ب ~~ه
ش~وروى .او در آن~جا رف~ته ب~ود ب~ه ك~نسول~گرى اي~ران و ت~قاض~اى ب~ازگش~ت ب~ه اي~ران
را ك ~ ~~رده ب ~ ~~ود .م ~ ~~ن خ ~ ~~واس ~ ~~تم ب ~ ~~ا او آش ~ ~~نا ش ~ ~~وم ول ~ ~~ى او ج ~ ~~دا ً ح ~ ~~اض ~ ~~ر نش ~ ~~د ب ~ ~~ا
اشخاصى مثل من سروكار داشته باشد.
پ ~~س از م ~~راج ~~عت ب ~~ه ته ~~ران ي ~~كى از اش ~~عار او را ب ~~ه ت ~~رك ~~ى در روزن ~~ام ~~ۀ م ~~ردم
چاپ كردند .پس از اينكه روزنامه را خواند سخت مريدش شد.
او را ب ~~ه م ~~يتينگ ه ~~اى ك ~~ارگ ~~ران و ده ~~قان ~~ان م ~~ى ب ~~ردم .در آن ~~جاه ~~ا ش ~~عر م ~~ى
گ~فت ،و م~ردم را ب~ه ه~يجان م~ى آورد .ك~م ك~م در م~يتينگ ه~اى م~ا ح~اض~ر م~یش~د.
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ت~~ا ای~~نک~~ه او را رس~~ان~~دي~~م ب~~ه ات~~حادي~~ۀ ك~~ارگ~~ران و ش~~د رئ~~يس ات~~حادي~~ه .ب~~د ه~~م ك~~ار
نمى كرد«.1
اي~ن دو رواي~ت ب~ا ه~م ه~مخوان~ى ن~دارن~د .ب~ى ري~ا ك~م س~واد ب~ود .ام~ا ن~ادان ن~بود.
ش ~~اع ~~رى ب ~~ود ت ~~وده اى ك ~~ه ش ~~عرش ُب ~~رد ت ~~وده اى داش ~~ت و اردش ~~ير ب ~~ا اس ~~تفاده از
ه~مني ب~رگ ت~وانس~ت در ب~ني ك~ارگ~ران اف~كار و ان~دي~شه ه~اى ح~زب را رس~وخ ده~د و
اتحاديه هاى رقيب )خليل انقالب آذر و يوسف افتخارى( را به عقب براند.
زن~دگ~ى س~ياس~ى ب~عدى ب~ى ري~ا ،چ~پ روى ه~اي~ش در زم~ان ري~اس~ت ات~حادي~ه و
ب~~عدا ً وزي~~ر ف~~ره~~نگ ش~~دن~~ش و زن~~دان~~ى ش~~دن~~ش در ش~~وروى ب~~ه خ~~اط~~ر م~~خال~~فت ب~~ا
روس ها .هيچ یك دليل نمى شود كه قابليت هاى او را نفى كنيم.
-۵دس~~تور ي~~اغ~~يگرى افس~~ران ل~~شكر خ~~راس~~ان را آق~~اى ك~~ام~~بخش ت~~وس~~ط آق~~اى
به ~~رام دان ~~ش س ~~روان پ ~~ياده ك ~~ه راب ~~ط ب ~~ود ،ص ~~ادر ك ~~رد و افس ~~ران را در مح ~~ظور
ب~سيار دش~وارى گ~ذاش~ت .از ه~مه ب~دت~ر دس~تور س~ازم~ان ب~ود ك~ه ه~رچ~ه پ~ول دول~تى
در اخ~~تيار داش~~تند پ~~يش از ي~~اغ~~ىش~~دن تس~~ليم س~~ازم~~ان ك~~نند و ب~~ه دي~~گر رف~~قا ب~~ه
آنان دستور دزدى داده بود«.
ي~~اغ~~يگرى ي~~ك ل~~غت م~~غول~~ى س~~ت ب~~ه م~~عناى ت~~مرد ،س~~رك~~شى ،ن~~اف~~رم~~ان~~ى ،ام~~ا ج~~ز
اي ~~نها ب ~~ارس ~~ياس ~~ى ه ~~م دارد .ي ~~اغ ~~ى دش ~~من م ~~ردم اس ~~ت .راه ~~زن ~~ى اس ~~ت ك ~~ه در
ك ~~مينگاه م ~~خفى م ~~ىشود و ن ~~اگ ~~هان ب ~~ر س ~~ر راه ك ~~اروان ه ~~اى ت ~~جارى و م ~~ساف ~~رى
ظاهر مى شود و كاروانيان را لخت مى كند.
ي ~~ا آن ك ~~ه ب ~~ه ده ~~كده ه ~~اى م ~~رزى ح ~~مله م ~~ى ك ~~ند .م ~~ردم ب ~~ى دف ~~اع را م ~~ى كش ~~د و
ام~وال آن~ها را غ~ارت م~ى ك~ند .اس~ماع~يل آق~ا س~يميتكو ن~مون~ۀ ت~يپيك ي~ك ي~اغ~ى اس~ت.
 .1خاطرات اردشیر آوانسیان
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ب ~~ى ان ~~صاف ~~ى اس ~~ت ك ~~ه ق ~~يام افس ~~ران خ ~~راس ~~ان را ،ك ~~ه در روزگ ~~ار خ ~~ود ج ~~زء پ ~~اك
ت ~~ري ~~ن ،م ~~يهن پ ~~رس ~~ت ت ~~ري ~~ن و ش ~~ري ~~ف ت ~~ري ~~ن ع ~~ناص ~~ر ارت ~~ش ب ~~ودن ~~د و آم ~~اج ~~ى ج ~~ز
به~روزى م~ردم خ~ود ن~داش~تند ب~ه ي~اغ~يگرى م~تهم و خ~ود را ب~ا ارت~جاع~ى ت~ري~ن ب~خش
حكومت هم صدا و هم زبان كنيم.
اي ~~ن ن ~~كتۀ نخس ~~ت .ن ~~كتۀ دوم آن ~~كه ط ~~بق ت ~~مام ~~ى اس ~~ناد و م ~~دارك ،از خ ~~اط ~~رات
افس ~~ران خ ~~راس ~~ان گ ~~رف ~~ته ت ~~ا خ ~~اط ~~رات اس ~~كندرى و دي ~~گران ،ك ~~ام ~~بخش در ش ~~كل
گ~يرى اي~ن ق~يام ن~قشى ن~داش~ته اس~ت و ب~ا آن م~خال~ف ب~وده اس~ت .س~ره~نگ آذر ب~ه
دروغ از ق~ول ك~ام~بخش ب~ه س~روان دان~ش دس~تور ش~روع ع~مليات را م~ى ده~د .دل~يل
روش~ ~~ن آن ای~ ~~نک~ ~~ه ه~ ~~م م~ ~~سئول ك~ ~~ميتۀ اي~ ~~ال~ ~~تى ح~ ~~زب در گ~ ~~نبد )ق~ ~~اس~ ~~مى( و ه~ ~~م
ف~~رم~~ان~~ده~~ان ارت~~ش ش~~وروى در گ~~نبد از پ~~ذي~~رش افس~~ران و ح~~تى مج~~روح~~ني آن ه~~ا
خ ~~وددارى ك ~~ردن ~~د .ن ~~كتۀ س ~~وم :اس ~~ترات ~~ژى و ت ~~اك ~~تيك ق ~~يام خ ~~راس ~~ان ب ~~ود .س ~~رگ ~~رد
اس~كندان~ى ف~رم~ان~دۀ اي~ن گ~روه در پ~ى ب~رپ~اي~ى ي~ك ك~ان~ون ش~ورش~ى و آزادي~بخش در
گ~ ~~نبد ب~ ~~ود ت~ ~~ا ت~ ~~وس~ ~~ط آن ،ت~ ~~مام~ ~~ى اي~ ~~ران را آزاد ك~ ~~ند .م~ ~~مكن اس~ ~~ت م~ ~~ا ب~ ~~ا اي~ ~~ن
اس ~~ترات ~~ژى م ~~واف ~~ق ي ~~ا م ~~خال ~~ف ب ~~اش ~~يم .م ~~هم زاوي ~~ۀ ن ~~قد م ~~ا اس ~~ت .ج ~~هان ~~شاه ~~لو از
ارتجاعى ترين موضع به قيام افسران خراسان نگاه مى كند.
» -۶غ~ ~~الم ي~ ~~حيى ب~ ~~ا اي~ ~~ران~ ~~يان م~ ~~هاج~ ~~ر روان~ ~~ۀ اي~ ~~ران ش~ ~~د و در ب~ ~~خش س~ ~~راب
س~كنى گ~زي~د .در روس~تاى س~راب ش~يره م~ى ف~روخ~ت .ام~ا پ~س از آش~ناي~ى ب~ا چ~ند
دزد ب~ه ك~ار ق~صاب~ى پ~رداخ~ت .آن ه~ا ش~بان~ه از روس~تاه~اى دوردس~ت گ~وس~فند م~ى
دزدي ~~دن ~~د و او گ ~~وش ~~ت آن ~~ها را م ~~ى ف ~~روخ ~~ت .وی در ض ~~من ت ~~بليغات ض ~~ددول ~~تى و
كمونيستى توسط ژاندارم ها دستگير شد.
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پ~س از ره~اي~ى از زن~دان ب~ه ع~ضوي~ت ات~حادي~ۀ ك~ارگ~ران ح~زب ت~وده درآم~د و در
آس~~تان~~ۀ ت~~شكيل ف~~رق~~ۀ دم~~كرات ،او م~~سئول ات~~حادي~~ۀ ك~~ارگ~~ران شه~~ر م~~يان~~ه ب~~ود .در
مهر  ،۱۳۲۴در كنگرۀ فرقه پادويى مى كرد.
در آذر  ۱۳۲۴ب~ا اس~لحه اى ك~ه روس ه~ا در اخ~تيارش ق~رار دادن~د م~يان~ه را از
دس ~~ت دول ~~تيان گ ~~رف ~~ت .و پ ~~س از آم ~~دن ~~ش ب ~~ه زن ~~جان ،روى آدم ~~كشان و غ ~~ارت ~~گران
تازى و مغول و غز را سپيد كرد«.
ح ~~سن ن ~~ظرى ك ~~ه از ن ~~زدي ~~ك ب ~~ا غ ~~الم ي ~~حيى ارت ~~باط داش ~~ته اس ~~ت او را چ ~~نني
ت ~~وص ~~يف م ~~ى ك ~~ند» :غ ~~الم پس ~~ر ي ~~حيى در س ~~راب چ ~~شم ب ~~ه ج ~~هان گ ~~شود و در
ن~وج~وان~ى ه~مراه پ~درش ب~راى ك~ار در ك~ارخ~ان~ه ه~اى ن~فت ب~ه ب~اك~و رف~ت .در آن~جا او
ب ~~ه ع ~~ضوي ~~ت س ~~ازم ~~ان ج ~~وان ~~ان ك ~~مونيس ~~تى ب ~~ه ن ~~ام )ك ~~ام ~~سوم ~~ول( و س ~~پس ح ~~زب
ك ~~مونيس ~~ت درآم ~~د .او ب ~~ا ف ~~عال ~~يتش در م ~~يان ك ~~ارگ ~~ران ب ~~ه وي ~~ژه ك ~~ارگ ~~ران اي ~~ران ~~ى
ت~وانس~ت اع~تماد س~ازم~ان ه~اى ح~زب~ى و دول~تى ش~وروى را ج~لب ن~ماي~د .ب~ه ط~ورى
ك ~~ه ب ~~ه م ~~قام شه ~~ردار ص ~~اب ~~ون ~~چى ،م ~~همتري ~~ن ب ~~خش ن ~~فت خ ~~يز ب ~~اك ~~و گ ~~مارده ش ~~د.
ه ~ ~~نگام ب ~ ~~يرون ران ~ ~~دن اي ~ ~~ران ~ ~~يان از آذرب ~ ~~اي ~ ~~جان ش ~ ~~وروى )۱۷ـ (۱۳۱۶او را ن ~ ~~يز
ب ~~هاي ~~ران ف ~~رس ~~تادن ~~د .ب ~~راى اي ~~نكه رف ~~نت او ك ~~ه ف ~~ردى ش ~~ناخ ~~ته ش ~~ده ب ~~ود ب ~~ه اي ~~ران
ت~~وج~~يه گ~~ردد ش~~اي~~عه پ~~خش ك~~ردن~~د ك~~ه او پ~~ول شه~~ردارى را گ~~رف~~ته و ب~~ه اي~~ران ف~~رار
ك ~~رده اس ~~ت .گ ~~وي ~~ا ب ~~ه وى ن ~~يز م ~~أم ~~وري ~~تى داده ب ~~ودن ~~د .زي ~~را پ ~~س از آت ~~ش زدن
ق~ورخ~ان~ه ارت~ش در خ~ياب~ان خ~يام در س~ال ) ۱۳۱۸ي~ا  (۱۳۱۹او را ن~يز ك~ه در م~يان~ه
ب ~~ود ،ب ~~ازداش ~~ت ك ~~رده و ب ~~ه ته ~~ران ب ~~ردن ~~د .ام ~~ا ن ~~توانس ~~تند ارت ~~باط وى را ب ~~ا گ ~~روه
خرابكار ثابت نمايند.
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ب~ ~~ا اش~ ~~غال اي~ ~~ران او ن~ ~~يز آزاد ش~ ~~د و در س~ ~~راب و م~ ~~يان~ ~~ه ب~ ~~ه ف~ ~~عال~ ~~يت ح~ ~~زب~ ~~ى
پ~رداخ~ت و در م~بارزه ب~ا خ~ان ه~ا ن~ام~ى ب~ه ه~م زد .ش~وروى ه~ا چ~ند واگ~ن ب~ارب~رى
راه آه~ن اي~ران ك~ه ك~ام~الً در دس~ت آن ه~ا ب~ود ب~ه وى دادن~د ت~ا او ب~ا به~ره گ~يرى از
آن ب~ه راه ب~ردن ب~اره~اى ب~ازرگ~ان~ان درآم~دى داش~ته ب~اش~د و ب~توان~د ه~زي~نه س~ازم~ان
هاى حزب توده در آذربايجان را برآورده سازد.
او ب~ا ق~دى ب~لندت~ر از م~توس~ط ،چ~شم ه~اى ن~يمه آب~ى و س~بيل چ~هارگ~وش چ~ارل~ى
چ~~اپ~~لينى ه~~مواره در ب~~رخ~~ورد ب~~ا دي~~گران ل~~بخندى ن~~شان م~~ى داد ك~~ه چه~~ره اش را
پ ~~سندي ~~ده م ~~ى ك ~~رد .زب ~~ان ت ~~وده ه ~~ا را ب ~~ه خ ~~وب ~~ى م ~~ى دانس ~~ت و م ~~ى ت ~~وانس ~~ت ب ~~ا
س ~~خنران ~~ى اش آن ه ~~ا را ج ~~لب ن ~~ماي ~~د .و اي ~~ن ه ~~م از تج ~~رب ~~ه اى ب ~~ود ك ~~ه در م ~~يان
كارگران نفت باكو به دست آورده بود.
اي ~~ن دو ره ~~بر زن ~~جان )دك ~~تر ج ~~هان ~~شاه ~~لو( و م ~~يان ~~ه )غ ~~الم ي ~~حيى( از ي ~~كدي ~~گر
خ~~وش~~شان ن~~مى آم~~د .دان~~شيان ج~~هان~~شاه~~لو را خ~~ان م~~ى دانس~~ت و ادع~~ا م~~ى ك~~رد
ك~ه از خ~ان~زاده ان~قالب~ى درن~مى آي~د .دك~تر ج~هان~شاه~لو ن~يز ب~ه ن~وب~ۀ خ~ود او را ب~ى
س~واد و ع~ام~ى ق~لمداد م~ى ك~رد و ب~اور داش~ت ك~ه او ن~ه ان~قالب~ى ب~لكه ي~ك آدم ك~ش
مى تواند باشد«.
ب~ه ه~ر روى ت~صوي~ر ي~ك دزد و آدم~كش از غ~الم ي~حيى دادن ب~ا دي~گر مس~تندات
و رواي~~ت ه~~ا ه~~مخوان~~ى ن~~دارد .ب~~یش~~ك در م~~صادره ام~~وال اف~~راط و ت~~فري~~ط ه~~اي~~ى
ب~~وده اس~~ت .و ب~~یت~~ردی~~د غ~~الم ي~~حيى در اي~~ن گ~~رف~~ت و گ~~يره~~ا ،ب~~ا ن~~گاه~~ى ك~~ه او ب~~ه
ش~وروى داش~ت ،ف~رم~ان~ده~ان ش~وروى را ب~ى ن~صيب ن~گذاش~ته اس~ت .غ~الم ي~حيى ت~ا
روز مرگ يك شوروى پرست افراطى بود.
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ب~~ا ه~~مۀ اي~~ن ه~~ا ،غ~~الم ي~~حيى ب~~ه ع~~نوان ي~~كى از ره~~بران خ~~ودس~~اخ~~تۀ ك~~ارگ~~رى
آذرب~~اي~~جان ت~~وان~~اي~~ى ه~~ا و ق~~اب~~ليت ه~~اي~~ى داش~~ته اس~~ت .ب~~ررس~~ى زن~~دگ~~ى او ه~~رچ~~ند
در ح~وص~لۀ اي~ن ب~حث نيس~ت ،ام~ا ب~اي~د زن~دگ~ى غ~الم ي~حيى را ب~ه دو ب~خش ت~قسيم
ك ~~رد .ب ~~خش نخس ~~ت از ک ~~ار در م ~~عادن ن ~~فت ب ~~اك ~~و ت ~~ا ري ~~اس ~~ت ف ~~دائ ~~يان ف ~~رق ~~ه ،و
بخش دوم از شكست فرقه تا روز مرگ.
»-۶از ه~~مان آغ~~از ف~~رم~~ان~~رواي~~ى ف~~رق~~ه ب~~سيارى از خ~~ياب~~ان ه~~ا آس~~فال~~ت ش~~د و
ت~عدادى س~اخ~تمان س~ودم~ند ب~رپ~ا گ~ردي~د .و آن چ~ه ب~يش از ه~مه ارزن~ده ب~ود و ب~راى
مردم باقى ماند يكى دانشگاه تبريز و ديگرى دستگاه فرستنده راديو بود.
اص~الح~ات ف~رق~ه وس~يع ت~ر و ع~ميق ت~ر از آن اس~ت ك~ه اف~شار ب~ه آن اش~اره م~ى
ك~~ند .ش~~اه~~كار ف~~رق~~ه در اص~~الح~~ات ارض~~ى ب~~ود .ب~~راى نخس~~تني ب~~ار در اي~~ران ف~~رق~~ه
دس~~ت ب~~ه ك~~ارى ب~~زرگ زد و ب~~اب ج~~دي~~دى ب~~راى ت~~غيير س~~اخ~~تارى در اي~~ران گ~~شود
ك~ه م~تأس~فان~ه ب~ا شكس~ت ف~رق~ه اي~ن ب~اب ج~دي~د بس~ته ش~د .در زم~ينۀ اص~الح ق~وان~ني
ك ~~ارگ ~~رى ،ده ~~قان ~~ى ،ح ~~قوق زن ~~ان ،ح ~~قوق از ك ~~اراف ~~تادگ ~~ان و مح ~~روم ~~ني ن ~~يز ف ~~رق ~~ه
اقداماتى جدى به عمل آورد.
ام ~~ا اف ~~شار از آن ه ~~ا م ~~ى گ ~~ذرد و ت ~~نها ب ~~سنده م ~~ى ك ~~ند ب ~~ه گ ~~وس ~~فنده ~~اي ~~ى ك ~~ه
غالم يحيى خودش خورده است يا به روس ها خورانده است.
»-۷م~~يرج~~عفر ب~~اق~~راوف ه~~مواره از آذرب~~اي~~جان واح~~د دم م~~ى زد .در اي~~ن م~~يان
ش ~~خصى م ~~ان ~~ند م ~~ول ~~وت ~~ف م ~~عاون نخس ~~ت وزي ~~ر اس ~~تال ~~ني و وزي ~~ر ام ~~ور خ ~~ارج ~~ۀ
ش~~وروى ب~~ود ك~~ه ه~~م م~~اركسيس~~تى م~~ؤم~~ن و ه~~م ب~~ه ق~~وان~~ني و م~~قررات ب~~ني امل~~للى و
ح~يثيت ش~وروى در ج~هان س~خت پ~اى ب~ند ب~ود .از اي~ن رو درب~اره آذرب~اي~جان اي~ران
و مسئلۀ نفت همواره ميان او و بريا و باقراوف كشمكش بود...
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س~ ~~ران~ ~~جام اس~ ~~تال~ ~~ني ب~ ~~ه دو دل~ ~~يل ب~ ~~ه تخ~ ~~ليۀ اي~ ~~ران ت~ ~~ن داد .نخس~ ~~ت ب~ ~~ه س~ ~~بب
ف~رس~ودگ~ى پ~س از ج~نگ دوم و ن~داش~نت آذوق~ه و م~همات ك~اف~ى .دوم ب~ه س~بب دس~ت
نيافنت به بمب اتم.
 ...در ته~ران س~ادچ~يكف و ه~مكاران~ش ب~ه دس~تور م~ول~وت~ف و ش~اي~د اس~تال~ني م~ا
را ب~~هبس~~نت ي~~ك ق~~رارداد م~~سامل~~ت آم~~يز ب~~ه ه~~ر ن~~حوى ك~~ه م~~مكن ب~~اش~~د ت~~شوي~~ق م~~ى
كردند.1
 ...آقاى پيشه ورى كار را به لجاجت كشاند.
ام~~ا ن~~ظر ك~~ميته م~~رك~~زى ح~~زب ت~~وده و دي~~گر دوس~~تان م~~ن درس~~ت ب~~ود ك~~ه ب~~ه ح~~ل
مساملت آميز با قوام معتقد بودند...
ـ آق~~اى م~~ظفر ف~~يروز اص~~رار داش~~ت ك~~ه ن~~باي~~د در م~~سائ~~ل پ~~اف~~شارى ك~~نيم .ب~~اي~~د
ه~~رچ~~ه م~~ى ت~~وان~~يم گ~~رچ~~ه ك~~وچ~~ك ب~~اش~~د از دول~~ت ق~~وام ام~~تياز ب~~گيري~~م .زم~~ان ن~~شان
داد كه حق با او بود.
ـ ن~~قش آق~~اى م~~ظفر ف~~يروز ب~~سيار ش~~اي~~ان ت~~وج~~ه ب~~ود .او ،ه~~م مح~~رم راز س~~فارت
ان~~گليس و م~~ورد اط~~مينان ب~~ى چ~~ون چ~~راى آن~~ان و ه~~م دوس~~ت س~~فارت روس و ه~~م
همه كارۀ دولت قوام و هم غمخوار ما بود.
پانتوركيسم و اپورتونيسم
در جريان شكل گيرى فرقۀ دمكرات سه جريان دخيل و ذينفع بودند:
 -۱مردم آذربايجان
 -۲ميرجعفر باقراوف
 .1خاطرات جهانشاهلو
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-۳مولوتف
ق~~ضيه آن~~قدر پ~~يچيده نيس~~ت ك~~ه ن~~ياز ب~~ه ذه~~نى پ~~ليسى داش~~ته ب~~اش~~د .اش~~تباه
ت~مام~ى م~نتقدي~ن و ه~واداران ف~رق~ه در آن ب~وده و هس~ت ك~ه ه~ر ك~دام ي~ك ي~ا دو ج~نبۀ
آن را ديدند پس بهخطا رفتند.
در ن ~~ظر آدم ه ~~ای ~~ى م ~~ثل اف ~~شار ،در م ~~وض ~~ع ن ~~وي ~~سندۀ ك ~~تاب ،ن ~~ه م ~~عاون پ ~~يشه
ورى و ي~~ا م~~سئول ك~~ميتۀ اي~~ال~~تى ح~~زب ت~~وده در زن~~جان ،م~~ردم ص~~اح~~ب ه~~يچ ح~~قى
نيس~تند و در اي~ن تح~ليل ه~ا ج~اي~ى ن~دارن~د .ح~تى اف~شار خ~ود ب~ه اي~ن م~سئه اش~اره
م ~~ى ك ~~ند» :ه ~~نگام ~~ى ك ~~ه آق ~~اى پ ~~يشه ورى ب ~~ا آب و ت ~~اب از خ ~~واس ~~ت ه ~~اى م ~~ردم
آذرب~~اي~~جان س~~خن م~~ى ران~~د ،آق~~اى ق~~وام الس~~لطنه ل~~بخند م~~ى زد و م~~قصودش اي~~ن
بود كه اين خواست هاى شماست نه مردم آذربايجان«.
م ~~رت ~~جع م ~~فلوك ~~ی م ~~ثل ق ~~وام الس ~~لطنه ن ~~مى ف ~~هميد ك ~~ه پ ~~يشه ورى از زي ~~ر بُ ~~ته ب ~~ه
ع~مل ن~يام~ده اس~ت و م~ردم خ~واس~ته ه~اى خ~ودش~ان را ب~اي~د ب~ه ش~كلى ب~يان ك~نند .و
اين خواسته ها بهناگزیر در برنامۀ احزاب و رهبران آنها متبلور میشود.
ع~نصر دوم ن~اس~يون~ال~يسم ت~رك ب~ود ك~ه در پ~ى وح~دت ب~ا آذرب~اي~جان ج~نوب~ى ب~وده
و هس~ت .و اي~ن وح~دت ه~يچ رب~طى ب~ه ب~اق~راوف ن~داش~ت .ق~بل از ب~اق~راوف ،م~سئلۀ
وح ~~دت ه ~~م در زم ~~ان ح ~~كوم ~~ت م ~~ساواتيس ~~ت ه ~~ا م ~~طرح ب ~~ود .ام ~~روز ه ~~م ب ~~ه ن ~~حوى
هس~ت ،ف~ردا ه~م خ~واه~د ب~ود .اي~ن ي~ك واق~عيت مس~لمى اس~ت ك~ه آذرب~اي~جان ش~مال~ى
و ج~نوب~ى ،دوپ~ارۀ ي~ك پ~يكرن~د ك~ه ب~اي~د روزى اي~ن دوپ~ارگ~ى ب~ه ش~كلى ح~ل ش~ود .و
اي~~ن ح~~ل ش~~دن ح~~تما ً مس~~تلزم ج~~نگ و تج~~زي~~ه و ك~~شمكش نيس~~ت .م~~طمئنا ان~~سان
م~~تمدن ،ف~~ردا راه به~~ترى از آن~~چه ك~~ه ام~~روز در ج~~لو پ~~اى م~~ا نيس~~ت ،پ~~يدا خ~~واه~~ند
ك~رد .از ب~ازار مش~ترك گ~رف~ته ت~ا ح~كوم~ت ف~درات~يو و ه~ر ش~ق دي~گرى ك~ه ام~روز ن~مى
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ت~~وان~~د در دس~~تور ك~~ار م~~ا ب~~اش~~د .ام~~ا ب~~ه م~~عناى آن نيس~~ت ك~~ه ف~~ردا در دس~~تور ك~~ار
ما نخواهد بود.
اي ~ ~~ن ع ~ ~~نصر ن ~ ~~يز در ب ~ ~~رآم ~ ~~دن و ف ~ ~~روپ ~ ~~اش ~ ~~ى ف ~ ~~رق ~ ~~ه ن ~ ~~قش داش ~ ~~ت و م ~ ~~حور آن
باقراوف ،بى ريا و استالني بودند.
عنصر سوم :اپورتونيسم روسى بود.
ب ~ ~~رخ ~ ~~الف ن ~ ~~ظر اف ~ ~~شار ،م ~ ~~ول ~ ~~وت ~ ~~ف ،ن ~ ~~ه م ~ ~~ارك ~ ~~سيسم ب ~ ~~ود ن ~ ~~ه م ~ ~~ؤم ~ ~~ن؛ ب ~ ~~لکه
اپ~ورت~ون~سيمى ب~ه ت~مام م~عنا ب~ود .ت~ير خ~الص ف~رق~ه را او زد .ف~رق~ه را ب~ا ن~فت ش~مال
م~عاوض~ه ك~رد .ح~اال اگ~ر ب~عدا ً ك~اله س~رش رف~ت اي~ن ب~رم~ى گ~ردد ب~ه ح~ماق~ت روس~ى
و نشناخنت حقه بازى هاى ايرانى جماعت.
دك~~تر ج~~هان~~شاه~~لو اف~~شار از اب~~تدا ت~~ا ب~~ه آخ~~ر درك ع~~ميقى نس~~بت ب~~ه ج~~ري~~ان~~ات
ف~~رق~~ه پ~~يدا ن~~كرد .ه~~م چ~~نان ك~~ه از ش~~كل گ~~يرى ف~~رق~~ه تح~~ليل ن~~دارد از ف~~روپ~~اش~~ى آن
ه~~م تح~~ليل ن~~دارد .ب~~یگ~~مان ه~~ر تح~~ليلی ن~~يازم~~ند ت~~فكر اس~~ت ،و ت~~فكر ن~~يازم~~ند غ~~ور
در م ~~سائ ~~ل و پ ~~روس ~~ه ه ~~اى اج ~~تماع ~~ى اس ~~ت ك ~~ه اف ~~شار در اي ~~ن خ ~~ات ~~مه ن ~~ام ~~ه اش
ن ~~شان داد ك ~~ه خ ~~وش ~~بختان ~~ه اه ~~ل ت ~~فكر و غ ~~ور در م ~~سائ ~~ل نيس ~~ت ،وگ ~~رن ~~ه ب ~~عد از
تجربۀ سه حزب بزرگ چپ ،به سلطنت ،آنهم از نوع فاشيستى اش نمى رسيد.
عقب نشينى شوروى
ش ~~وروى در م ~~وض ~~عى ن ~~بود ك ~~ه ب ~~توان ~~د م ~~دت زي ~~ادى در اي ~~ران ب ~~مان ~~د .ن ~~ه ت ~~قسيم
ج ~~هان در ك ~~نفران ~~س ي ~~ال ~~تا ب ~~ه او اج ~~ازه م ~~ى داد و ن ~~ه دالي ~~لى در دس ~~ت داش ~~ت ك ~~ه
م ~~ورد ق ~~بول اف ~~كار ج ~~هان ~~ى ب ~~اش ~~د .دالي ~~ل سس ~~ت و ب ~~ى ب ~~نياد اس ~~تال ~~ينى ك ~~ه گ ~~وي ~~ا
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گ ~~روهه ~~اى خ ~~راب ~~كار ،ن ~~فت ب ~~اك ~~و را ته ~~دي ~~د م ~~ى ك ~~نند و چس ~~بيدن ب ~~ه ق ~~رارداد س ~~ال
 ۱۹۲۱ايران و شوروى )بند  ۶آن( هيچ محمل واقعى و حقوقى نداشت.
ام~ا ب~رخ~الف ن~ظر ج~هان~شاه~لو ،خ~روج ش~وروى ن~ه دو ع~لت ك~ه س~ه ع~لت داش~ت:
نخس ~~تني ع ~~لت آن گ ~~رف ~~نت ام ~~تياز ن ~~فت ش ~~مال ب ~~ود ك ~~ه ط ~~ى ق ~~راردادى در ف ~~روردي ~~ن
 ۱۳۲۵ب~ه دس~ت آم~د و ته~دي~د ام~ري~كا و ن~داش~نت ب~مب ات~م و وض~عيت ب~د اق~تصادى
نيز مزيد بر علت بود.
ام~ ~~ا اگ~ ~~ر ش~ ~~وروى در وض~ ~~عيت ج~ ~~نگ ت~ ~~ازه اى ن~ ~~بود ،ام~ ~~ري~ ~~كا و ان~ ~~گليس ه~ ~~م
نبودند.
مذاكرات تهران
در م~~ذاك~~رات ته~~ران ح~~ق ب~~ا پ~~يشه ورى ب~~ود ،ن~~ه ح~~زب ت~~وده ،و ن~~ه س~~ادچ~~يكف و ن~~ه
م ~~ظفر ف ~~يروز ك ~~ه س ~~ر در ه ~~ر آخ ~~ورى ف ~~رو م ~~یب ~~رد و در ق ~~ضيۀ آذرب ~~اي ~~جان ن ~~قش
وي ~~ران ~~گرى داش ~~ت .ج ~~هان ~~شاه ~~لو ه ~~نوز ه ~~م ب ~~عد از س ~~ال ه ~~ا ف ~~كر م ~~ى ك ~~ند ك ~~ه در
م ~~ذاك ~~رات ته ~~ران ح ~~قيقتی ن ~~هفته ب ~~وده اس ~~ت .ق ~~وام و ش ~~اه ،دن ~~بال خ ~~ري ~~دن وق ~~ت،
ف ~~ري ~~ب ف ~~رق ~~ه دم ~~كرات ،ح ~~زب ت ~~وده و ش ~~وروى ب ~~ودن ~~د ...پ ~~يشه ورى اگ ~~ر در ته ~~ران
ب ~ ~~ره ~ ~~نه ه ~ ~~م م ~ ~~ى رق ~ ~~صيد ،آخ ~ ~ ِر اي ~ ~~ن داس ~ ~~تان ب ~ ~~ا ت ~ ~~وپ و ت ~ ~~فنگ ب ~ ~~هه ~ ~~م م ~ ~~یآی ~ ~~د.
ج~هان~شاه~لو ه~نوز ن~مى دان~د ك~ه دش~منان م~ردم اي~ران از چ~ه ج~نم و س~نخى ب~وده
ان ~~د و هس ~~تند .ج ~~هان ~~شاه ~~لو خ ~~ود چ ~~نني م ~~ى ن ~~ويس ~~د» :ك ~~ارى از پ ~~يش ن ~~رف ~~ت«.
س ~~ؤال اي ~~ن اس ~~ت ك ~~ه چ ~~را؟ »چ ~~ون ش ~~اه م ~~خال ~~ف ب ~~ود و آق ~~اى ق ~~وام الس ~~لطنه ه ~~م
چ~~نان ك~~ه ب~~ه ش~~اه ق~~ول داده ب~~ود ب~~ا زي~~رك~~ى خ~~واس~~ته ه~~اى او را ب~~رآورد .چ~~ون ه~~م
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روس ه ~~ا را از اي ~~ران ران ~~د و ه ~~م ف ~~رق ~~ه را م ~~تالش ~~ى ك ~~رد و ه ~~م دس ~~ت ن ~~شان ~~دگ ~~ان
بيگانگان را گوشمالى داد«.1
پ~س ه~رچ~ه ب~ود ف~ري~ب ب~ود .ش~اه م~خال~ف ب~ود .و ق~وام ه~م ب~ه او ق~ول داده ب~ود ف~رق~ه
را س ~ ~~رك ~ ~~وب ك ~ ~~ند .م ~ ~~ى م ~ ~~ان ~ ~~د م ~ ~~ردم ب ~ ~~يچاره ،ك ~ ~~ه از ن ~ ~~گاه ج ~ ~~هان ~ ~~شاه ~ ~~لو ،دس ~ ~~ت
ن~~شان~~دگ~~ان ب~~يگان~~ه ب~~ودن~~د ك~~ه گ~~وش~~مال~~ى داده ش~~دن~~د .ام~~ا س~~ؤال~~ى ك~~ه م~~طرح هس~~ت
اي ~~ن اس ~~ت ك ~~ه اي ~~ن دس ~~ت ن ~~شان ~~دگ ~~ان ب ~~يگان ~~ه چ ~~ه ك ~~سان ~~ى ب ~~ودن ~~د؟ س ~~ران ف ~~رق ~~ه.
ج ~~هان ~~شاه ~~لو ك ~~ه ب ~~ود؟ م ~~عاون پ ~~يشه ورى .ف ~~رد دوم ي ~~ا س ~~وم اي ~~ن داس ~~تان .پ ~~س
چ~گون~ه م~ى ش~ود ع~ام~ل ب~يگان~گان ك~ه خ~ود ح~ضرت اف~شار ب~اش~د از س~رك~وب خ~ود و
دوستانش خوشحال میشود.
» -۸ب~رپ~ا ش~دن ح~زب ت~وده و پ~يداي~ش ف~رق~ۀ دم~كرات آذرب~اي~جان ،ب~راى دري~اف~ت
امتيازها و به ويژه نفت شمال بود«.
م ~~وض ~~ع راس ~~ت ارت ~~جاع ~~ى ك ~~ه ك ~~شور را م ~~لك ط ~~لق خ ~~ود و م ~~ردم را »رع ~~اي ~~ا« و
ف~اق~د ه~ر ن~وع ش~عور و ح~قوق~ى م~ى دان~د؛ ه~ر درخ~واس~ت و ت~شكل و ح~زب~ى را ك~ار
ع~وام~ل ب~يگان~ه م~ى دان~د .اي~ن م~وض~ع رب~طى ب~ه ح~زب ت~وده و ف~رق~ۀ دم~كرات ن~دارد ك~ه
ب~~ه خ~~اط~~ر درك غ~~لط ش~~ان از ان~~ترن~~اس~~يون~~ال~~يسم پ~~رول~~ترى س~~نگ ش~~وروى را ب~~ه غ~~لط
بر سينه زدند.
ت~~بلور درخ~~واس~~ت ه~~اى م~~ردم چ~~ه رب~~طى دارد ب~~ه ب~~يگان~~گان و درخ~~واس~~ت ام~~تياز
نفت؟!
ف ~~رق ~~ۀ اج ~~تماع ~~يون ـ ع ~~ام ~~يون اي ~~ران ك ~~ه ح ~~زب س ~~وس ~~يال دم ~~كرات اي ~~ران اس ~~ت
زم~ان~ى ش~كل گ~رف~ت ك~ه ن~ه ح~كوم~ت ك~مونيس~تى در ك~ار ب~ود و ن~ه م~سأل~ه ن~فت ش~مال
 .1همان کتاب ،صفحه  ۲۴۴كتاب
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م~طرح ب~ود .ه~ر ج~ام~عه اى ن~ياز ب~ه چ~پ خ~ود دارد .چ~پ ت~بلور ع~دال~ت و درخ~واس~ت
ه ~~اى م ~~ردم ف ~~رودس ~~ت ج ~~ام ~~عه اس ~~ت .در س ~~ال ه ~~اى ب ~~عد ك ~~ه ح ~~زب ت ~~وده و ف ~~رق ~~ۀ
دم ~~كرات آذرب ~~اي ~~جان از ج ~~غراف ~~ياى س ~~ياس ~~ى ج ~~ام ~~عه ح ~~ذف ش ~~دن ~~د ،ج ~~ام ~~عۀ چ ~~پ،
خ~ود را ب~ه ش~كلى دي~گر س~ازم~ان داد و آن س~ازم~ان چ~ري~ك ه~اى ف~داي~ى خ~لق اي~ران
بود.
در س ~~ال ه ~~اى ب ~~عد ك ~~ه س ~~ازم ~~ان ف ~~داي ~~ى از ج ~~غراف ~~ياى س ~~ياس ~~ى ح ~~ذف ش ~~د
ج ~~ام ~~عه ،چ ~~پ خ ~~ود را س ~~اخ ~~ت .ن ~~ام و ن ~~شان اح ~~زاب ف ~~رق ن ~~مى ك ~~ند .ج ~~ام ~~عه ن ~~مى
ت~~وان~~د خ~~ودك~~شى ك~~ند .ح~~زب ت~~وده و ف~~رق~~ۀ دم~~كرات ن~~باش~~د ،س~~ازم~~ان ف~~داي~~ى و راه
ك~~ارگ~~ر و رن~~جبر .اي~~ن ه~~ا ن~~باش~~د ح~~زب ك~~مونيس~~ت ك~~ارگ~~رى ،و ه~~مينطور در ق~~رع و
ان ~~بيق خ ~~ود س ~~ازم ~~ان ه ~~ا و اح ~~زاب را ت ~~صفيه م ~~ى ك ~~ند .ب ~~ه م ~~حض اي ~~ن ك ~~ه اي ~~ن
اح~~زاب آرم~~ان ه~~اى چ~~پگراي~~ان~~ه ج~~ام~~عه را ن~~ماي~~ندگ~~ى ن~~كند .ج~~ام~~عه آن~~ها را ح~~ذف
مى كند و نماينده خود را مى سازد.
ب ~~ه راس ~~تى چ ~~گون ~~ه م ~~ى ش ~~ود ح ~~زب ت ~~وده و ف ~~رق ~~ۀ دم ~~كرات را ب ~~ا ده ه ~~ا ه ~~زار
ه~وادار و س~مپات ،س~ازم~ان ه~اى دس~ت س~از ش~وروى دانس~ت ب~راى گ~رف~نت ام~تياز
ن ~~فت ي ~~ا ام ~~تيازه ~~اي ~~ى دي ~~گر؟! م ~~گر م ~~مكن اس ~~ت ب ~~ه خ ~~اط ~~ر م ~~ناف ~~ع ك ~~شورى ب ~~يگان ~~ه
ه~~زاران آدم ب~~ه م~~يدان ب~~ياي~~ند و ف~~داك~~ارى ك~~نند؟ ن~~قد ح~~زب ت~~وده ،و ف~~رق~~ۀ دم~~كرات
ن ~~فى ض ~~رورت اج ~~تماع ~~ى آن ه ~~ا نيس ~~ت .ض ~~رورت ح ~~زب ك ~~مونيس ~~ت ي ~~ك ض ~~رورت
ت~~اري~~خى اس~~ت .در زم~~ان~~ى ك~~ه ن~~ه ش~~وروى ب~~ود ن~~ه ح~~زب ت~~وده و ن~~ه ف~~رق~~ه دم~~كرات،
اح ~~زاب چ ~~پ در آمل ~~ان ،و ف ~~ران ~~سه و ان ~~گليس ش ~~كل گ ~~رف ~~تند و ب ~~راى ره ~~اي ~~ى ط ~~بقۀ
ك~~ارگ~~ر م~~بارزه ك~~ردن~~د .اي~~ن گ~~ون~~ه تح~~ليل ه~~اى ب~~ى ارزش بيش~~تر ب~~هدرد ب~~حث ه~~اى
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خ ~~ياب ~~ان ~~ى م ~~ى خ ~~ورد ت ~~ا زن ~~دگ ~~ينام ~~ۀ ي ~~ك آدم ~~ى ك ~~ه چ ~~يزى ن ~~زدي ~~ك ب ~~ه چه ~~ل س ~~ال
سياسىکار بوده است.
»-۹ب ~~راى آم ~~اده ك ~~ردن ل ~~شكر ض ~~رب ~~تى ب ~~اب ~~ك و گ ~~روه پ ~~داف ~~ند شه ~~ر ت ~~بري ~~ز ،ب ~~ه
آق~اى ك~اوي~ان م~راج~عه ش~د .او گ~فت اس~لحه ن~داري~م ...م~ن ب~ه ه~مراه~ى چ~ند افس~ر
انبار اسلحه را بازديد كرديم تفنگ و تپانچه به هيچ رو نبود...
م~ا ن~اچ~ار ش~دي~م ه~مه ل~شكر و م~داف~عني ت~بري~ز را ب~ا خ~ودك~اره~اى س~بك و س~نگني
آماده كنيم...
ـ ج~~ز اس~~لحه ه~~اى ب~~ه دس~~ت آم~~ده از خ~~لع س~~الح در ل~~شكر ت~~بري~~ز و رض~~اي~~يه و
پ~~ادگ~~ان~~هاى ژان~~دارم~~رى ،روس ه~~ا ه~~مۀ ت~~فنگ ه~~ا و خ~~ودك~~اره~~اي~~ى ك~~ه ب~~ه خ~~واس~~ت
آن~ان ت~خشاي~ى ارت~ش س~اخ~ته ب~ود و ب~سيارى خ~ودك~اره~اى دس~تى و س~بك و س~نگني
و ت~پان~چه ك~ه از ارت~ش )آمل~ان ن~ازى ب~ه غ~نيمت گ~رف~ته و ه~مچنني خ~ودك~اره~اى دس~تى
و ت ~~پان ~~چه ه ~~اي ~~ى )ك ~~لت( ك ~~ه ب ~~ر پ ~~اي ~~ه ق ~~ان ~~ون وام و اج ~~اره از ام ~~ري ~~كا دري ~~اف ~~ت ك ~~رده
ب~~ودن~~د در اخ~~تيار م~~ا گ~~ذاش~~تند :اي~~ن س~~الح ه~~ا ي~~كجا ب~~راى آم~~اده ك~~ردن ن~~زدي~~ك ب~~ه
 ۱۰ل~شكر ب~سنده ب~ود .آن~چه م~ا ب~راى ن~يازم~ندى ه~اى آن زم~ان ،ك~م داش~تيم ت~وپ و
خمپاره انداز و هواپيما بود«.
ج~~هان~~شاه~~لو اف~~شار ب~~راى مس~~لح ك~~ردن ل~~شكر ب~~اب~~ك ،ب~~ه ژن~~رال ك~~اوي~~ان م~~راج~~عه
م~~ى ك~~ند و م~~ى گ~~وي~~د اس~~لحه ن~~داري~~م .خ~~ود ب~~ه ان~~بار م~~ى رود م~~ى ب~~يند س~~الح~~ى در
ك~~ار نيس~~ت ام~~ا چ~~ند خ~~ط پ~~اي~~ينتر م~~دع~~ى م~~ى ش~~ود ك~~ه مج~~موع~~ۀ س~~الح ه~~اي~~ى ك~~ه
ف ~~رق ~~ه در اخ ~~تيار داش ~~ت ب ~~راى مس ~~لح ك ~~ردن  ۱۰ل ~~شكر ب ~~سنده ب ~~ود .ك ~~دام درس ~~ت
است ،آن يا اين يا هيچ یك؟
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م~~ا در اي~~نجا خ~~اط~~رات س~~روان ح~~سن ن~~ظرى را داري~~م .ك~~سى ك~~ه مس~~تقيما در
گ~يرودار م~سائ~ل ن~ظام~ى ب~وده اس~ت و ب~ه ع~نوان ي~ك ك~ارش~ناس م~سائ~ل ن~ظام~ى ن~ظر
صائب ترى دارد تا افشار كه يك پزشك بوده است.
ط ~~بق رواي ~~ت س ~~روان ح ~~سن ن ~~ظرى ،روس ه ~~ا خ ~~روج ن ~~يروه ~~اي ~~شان را از پ ~~اي ~~ان
س~~ال  ۱۳۲۴آغ~~از م~~ى ك~~نند و ت~~ا خ~~روج ك~~ام~~ل ك~~ه ت~~ا ن~~وزده~~م ارديبهش~~ت ص~~ورت
م~ى گ~يرد ك~ليۀ س~الح ه~اى س~نگني و ن~يمه س~نگني و ت~ان~ك و ت~وپ~خان~ه و مس~لسل ه~ا
و آتش~~باره~~اى ض~~ده~~واي~~ى را از ف~~رق~~ه م~~ى گ~~يرن~~د و در واق~~ع ،ف~~رق~~ه را خ~~لع س~~الح
م~ى ك~نند .آن ه~م ب~ه ي~ك دل~يل روش~ن :م~عام~لۀ ن~فت در ب~راب~ر ف~رق~ه ان~جام ش~ده ب~ود و
ه ~~م چ ~~نان ك ~~ه ق ~~وام در گ ~~زارش ب ~~ه س ~~فارت ام ~~ري ~~كا اش ~~اره م ~~ى ك ~~ند ش ~~وروى ق ~~ول
داده اس~~ت »م~~ساع~~دت ه~~اى م~~عنوى« ب~~كند .و م~~عناى م~~ساع~~دت ه~~اى م~~عنوى ه~~م
كه معلوم است .جلوگيرى از مقاومت مسلحانۀ فرقه.
ش~وروى ب~ا گ~رف~نت س~الح ه~اى خ~ود از ارت~ش ف~رق~ه و ب~ردن مس~تشاران ن~ظام~ى
اش ك~~ه در ل~~باس ارت~~ش ف~~رق~~ه و ب~~ا ن~~ام مس~~تعار ف~~عال~~يت م~~ى ك~~ردن~~د س~~تون ف~~قرات
ارت~ش ف~رق~ه را شكس~ت .پ~رواض~ح ب~ود ك~ه ي~ك م~يليشيای مح~لى در ب~راب~ر ي~ك ارت~ش
دستکم  ۲۴ساله مدرن با توپ و هواپيما و تانك ،نمى توانست مقاومت كند.
سالح و ارادۀ استفاده از سالح
دك ~~تر ج ~~هان ~~شاه ~~لو ن ~~ظر ژن ~~رال پ ~~ناه ~~يان را م ~~بنی ب ~~ر ای ~~نك ~~ه ارت ~~ش از راه ت ~~كاب و
م ~~يان ~~دوآب و م ~~راغ ~~ه ب ~~ه ت ~~بري ~~ز ح ~~مله م ~~ى ك ~~نند و گ ~~وي ~~ا ژن ~~رال پ ~~ناه ~~يان م ~~دع ~~ى ب ~~ود
ت~وس~ط دوس~تان خ~ود ن~قشۀ وزارت ج~نگ را ب~ه دس~ت آورده اس~ت خ~ائ~نان~ه م~ى دان~د
و ب~~ر اي~~ن ب~~اور اس~~ت ك~~ه پ~~ناه~~يان ع~~ام~~ل ش~~اه ب~~وده اس~~ت .پ~~س در آخ~~ري~~ن روزه~~ا
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پ~~ناه~~يان ع~~زل م~~یش~~ود و ژن~~رال آذر ،آن افس~~ر ب~~زرگ و رش~~يد م~~ى آي~~د ك~~ه ن~~ظر او
ح ~~ملۀ ارت ~~ش از ق ~~اف ~~الن ~~كوه خ ~~واه ~~د ب ~~ود .ت ~~مرك ~~ز ن ~~يرو در م ~~راغ ~~ه و آن ن ~~واح ~~ى غ ~~لط
است .روزهاى بعد اين نظر تأييد شد.
ب ~~ر م ~~ن م ~~علوم نيس ~~ت و ب ~~ه راس ~~تى م ~~علوم نيس ~~ت ك ~~ه اش ~~تباه ت ~~اك ~~تيكى ژن ~~رال
پ~ناه~يان ي~ك اش~تباه ن~ظام~ى ب~وده اس~ت ي~ا ي~ك اش~تباه ع~مدى ،ام~ا ج~ان ق~ضيه در
اينجا نيست.
داش~نت س~الح ب~ه م~عناى اس~تفاده از آن نيس~ت .در ان~جيل ل~وق~ا م~ى خ~وان~يم ك~ه
م~سيح ب~هي~اران~ش دس~تور داد ردا و ع~باى خ~ود را ب~فروش~ند و س~الح بخ~رن~د .س~الح
خ~~ري~~ده ش~~د .و روز دس~~تگيرى ك~~ه م~~سيح پ~~يش ب~~ينى ك~~رده ب~~ود ف~~را رس~~يد .ك~~اه~~نان
ي ~~هودى و س ~~رب ~~ازان روم ~~ى ب ~~راى دس ~~تگيرى م ~~سيح آم ~~دن ~~د .ي ~~كى از ح ~~واري ~~ون ب ~~ا
ش ~~مشير خ ~~ود گ ~~وش ي ~~كى از ن ~~وك ~~ره ~~اى ك ~~اه ~~نان ي ~~هود را ب ~~ري ~~د .ام ~~ا م ~~سيح او را
مذمت كرد و گوش او را شفا داد.
اي~~ن ي~~ك ن~~مون~~ۀ ت~~يپيك و ت~~اري~~خى اس~~ت ك~~ه داش~~نت س~~الح ب~~ه م~~عناى اس~~تفاده از
آن نيس ~~ت .اراده اس ~~تفاده از س ~~الح ب ~~اي ~~د ب ~~اش ~~د ت ~~ا س ~~الح ب ~~ه ك ~~ار آي ~~د .داش ~~نت
س~~الح ت~~نها ش~~رط الزم اس~~ت و ش~~رط ک~~اف~~ی ،ف~~راه~~م ب~~ودن اراده ب~~رای اس~~تفاده از
آن است.
ض~~من آن ك~~ه داش~~نت س~~الح ه~~م م~~ورد م~~ناق~~شه اس~~ت .ف~~رق~~ه در آذر س~~ال۱۳۲۵
ط ~~بق ش ~~واه ~~د م ~~تعدد ف ~~اق ~~د س ~~الح الزم ب ~~راى ج ~~نگ ب ~~ه آن ع ~~ظمت ب ~~ود .ام ~~ا م ~~شكل
اص~~لى ف~~رق~~ه اي~~ن ن~~بود .ش~~وروى اج~~ازۀ اس~~تفاده از س~~الح را ب~~ه ف~~رق~~ه ن~~داد .ج~~ان
كالم در اينجاست .نكته اى كه جهانشاهلوى افشار از درك آن عاجز است.
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ك~ودت~اي~ى ك~ه خ~ود اف~شار ب~ه درس~تى ب~ه آن اش~اره م~ى ك~ند و ت~بعيد ج~ناح چ~پ
ف ~~رق ~~ه ی ~~عنی پ ~~يشه ورى ،و ص ~~ادق پ ~~ادگ ~~ان و اف ~~شار ب ~~ه چ ~~ه م ~~عناس ~~ت؟ روى ك ~~ار
آوردن ب~~ى ري~~ا ،ش~~بسترى و ج~~اوي~~د در ب~~حبوح~~ۀ ج~~نگ چ~~ه م~~عناي~~ى م~~ى ده~~د .غ~~یر
از ای~~ن اس~~ت ك~~ه ف~~رق~~ه اج~~ازۀ اس~~تفاده از س~~الح ن~~داش~~ته ب~~اش~~د؟ ح~~تى زم~~ان~~ى ك~~ه
ق~ ~~لى اوف ك~ ~~ه ب~ ~~عد از رف~ ~~نت ژن~ ~~رال آت~ ~~اك~ ~~يشى ي~ ~~ف ه~ ~~مه ك~ ~~ارۀ ف~ ~~رق~ ~~ه ب~ ~~ود )م~ ~~عاون
س ~~ازم ~~ان ام ~~نيت آذرب ~~اي ~~جان( وق ~~تى در روز ۲۱آذر وق ~~تی م ~~توج ~~ه ش ~~د ک ~~ه ام ~~كان
ع ~~مليات پ ~~ارت ~~يزان ~~ى م ~~ردم وج ~~ود دارد از آن ه ~~ا خ ~~واس ~~ت اگ ~~ر اح ~~ساس خ ~~طر م ~~ى
ك~~نند ب~~هش~~وروى پ~~ناه~~نده ش~~ون~~د .چ~~ه م~~عناي~~ى دارد ك~~ه ج~~دا از آن ك~~ه س~~الح ب~~ود ي~~ا
نبود ،فرقه اجازۀ استفاده از سالح را نداشت.
شكست فرقه ربطى به اشتباه عمدى يا سهوى ژنرال پناهيان نداشت.
ش~~وروى س~~الح ه~~اى اس~~اس~~ى )ت~~وپ ،ت~~ان~~ك ،آتش~~بار و ض~~ده~~واي~~ى( را از ف~~رق~~ه
گ~رف~ت .مس~تشاران ن~ظام~ى خ~ود را ك~ه ب~راى ي~ك ارت~ش ج~وان ح~كم م~علم و راه~نما
را دارد ف~را خ~وان~د س~ران~جام ب~ا ي~ك ك~ودت~ا ف~رق~ه را از ره~برى اص~ول~ى خ~ود مح~روم
ك ~~رد ت ~~ا ك ~~ت بس ~~ته ب ~~هكش ~~تارگ ~~اه ب ~~رود .م ~~شكل ج ~~هان ~~شاه ~~لو اي ~~ن اس ~~ت ك ~~ه ع ~~مق
تراژدى را نفهميده است.
-۱۰غ ~~الم ي ~~حيى ه ~~نگام ~~ى ك ~~ه ارت ~~ش از زن ~~جان گ ~~ذش ~~ت و ب ~~ه س ~~وى ت ~~بري ~~ز در
حركت بود چه كرد.
او ب~ه ج~اى پ~اي~مردى در نخس~تني ب~رخ~ورده~ا راه گ~ري~ز را در پ~يش گ~رف~ت .ه~مني
ك~~ه ت~~يران~~دازى م~~يان ف~~داي~~يان و س~~واران ذوال~~فقارى و اف~~شار درگ~~رف~~ت دس~~تور داد
ف~داي~يان خ~ود م~ا س~ره~نگ دوم ق~اض~ى اس~دال~هى را ك~ه افس~رى م~يهن خ~واه و دل~ير
ب ~~ود از پش ~~ت ب ~~ا ت ~~ير ب ~~زن ~~د .چ ~~ون او دس ~~توره ~~اى غ ~~الم ي ~~حيى ق ~~صاب را م ~~خال ~~ف

282

اص~ ~~ول س~ ~~رب~ ~~ازى م~ ~~ى دانس~ ~~ت و آن~ ~~ر ان~ ~~جام ن~ ~~مى داد «.س~ ~~روان ح~ ~~سن ن~ ~~ظرى
رواي ~~تى م ~~غاي ~~ر ب ~~ا رواي ~~ت ج ~~هان ~~شاه ~~لو دارد .اب ~~تدا رواي ~~ت ن ~~ظرى را ب ~~بينيم و ب ~~عد
قضاوت كنيم كه كدام روايت به حقيقت نزديكتر است.
»ب ~~ه دف ~~تر پ ~~يشه ورى وارد ش ~~دم .او س ~~راس ~~يمه و ب ~~ا ن ~~گران ~~ى گ ~~فت واق ~~عۀ غ ~~م
ان~گيزى در ق~اف~الن~كوه رخ داده .دي~روز ق~اض~ى اس~دال~هى را س~رب~ازان ارت~ش اي~ران
با تير زدند...
از م ~~يان ~~ه يكس ~~ر ب ~~ه ن ~~وروزآب ~~اد و ج ~~مال آب ~~اد رف ~~تم .و در آن ~~جا س ~~ران ف ~~داي ~~ى
كش~ته ش~دن مح~مود ق~اض~ى اس~دال~هى را ش~رح دادن~د .اس~تاد مح~مد گ~ل مح~مدى
گ~فت :س~ره~نگ دوم ق~اض~ى م~ان~ند ه~مۀ روزه~ا ت~صميم گ~رف~ت ك~ه ب~ه ت~په ه~اى ج~نوب~ى
ن~~وروزآب~~اد س~~ر ب~~زن~~د ت~~ا ب~~بيند چ~~ه دگ~~رگ~~ون~~ى در گ~~رده~~ماي~~ى ن~~يروه~~اى اع~~زام~~ى رخ
داده اس~ت .ب~ه او گ~فتم :رف~يق س~ره~نگ ت~نها رف~نت خ~طرن~اك اس~ت .اج~ازه ب~ده~يد م~ن
ي~ا چ~ند ف~داي~ى ه~مراه ش~ما ب~اش~ند .ام~ا پ~اس~خ داد ك~ه ت~عداد زي~اد س~وار ج~لب ن~ظر
م~~ى ن~~ماي~~د و ب~~ا اي~~ن ج~~مله س~~وار اس~~ب ش~~ده و ت~~نها ب~~ه س~~وى ت~~په ه~~ا ح~~رك~~ت ك~~رد و
پ~س از چ~ند دق~يقه در م~يان ت~په ه~ا ن~اپ~دي~د گ~ردي~د .پ~س از ي~ك س~اع~ت م~ا دي~دي~م ك~ه
اس ~~بش از ت ~~په م ~~اه ~~ور ب ~~يرون م ~~ى آي ~~د ول ~~ى س ~~وار روى آن دي ~~ده ن ~~مى ش ~~ود .ب ~~ا
دورب ~~ني ن ~~گاه ك ~~ردي ~~م و دي ~~دي ~~م ك ~~ه رف ~~يق س ~~ره ~~نگ روى زي ~~ن اف ~~تاده و ت ~~كان ن ~~مى
خ~~ورد ...م~~ن و چ~~ند ف~~داي~~ى س~~وار چ~~هار ن~~عل ب~~ه س~~وى اس~~بش ت~~اخ~~تيم و دي~~دي~~م ك~~ه
او در خ~~ون غ~~وط~~ه ور اس~~ت ...و گ~~لول~~ۀ دش~~من ب~~ه پ~~يشان~~ى اش خ~~ورده و از پش~~ت
سرش بيرون رفته است.
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دو راوى
راوى دك~تر ج~هان~شاه~لو ف~داي~ى گ~منام~ى اس~ت ك~ه م~دع~ى اس~ت در دس~تۀ ص~فرع~لى
ب~وده اس~ت و ش~اه~د ت~رور ق~اض~ى اس~دال~هى ت~وس~ط ي~كى از ف~دائ~يان ه~وادار غ~الم
يحيى بوده است .پس گلوله باید از پشت اصابت كرده باشد.
ام ~ ~~ا راوى س ~ ~~روان ن ~ ~~ظرى س ~ ~~رگ ~ ~~رد اس ~ ~~تاد مح ~ ~~مد گ ~ ~~ل مح ~ ~~مدى اس ~ ~~ت ك ~ ~~ه
ن~زدي~كتري~ن ف~رد در روز ح~ادث~ه ب~ه ق~اض~ى ب~وده اس~ت و اول~ني ك~سى اس~ت ك~ه جس~د
را دي ~~ده اس ~~ت و ش ~~هادت م ~~ى ده ~~د ك ~~ه ق ~~اض ~~ى اس ~~دال ~~هى از ج ~~لو گ ~~لول ~~ه خ ~~ورده
است.
سرگرد استاد محمد گل محمدى كيست
س ~~رگ ~~رد اس ~~تاد مح ~~مد گلمح ~~مدى ك ~~ه م ~~ا او را از ط ~~ري ~~ق خ ~~اط ~~رات س ~~روان ح ~~سن
ن ~~ظرى م ~~ى ش ~~ناس ~~يم ي ~~كى از قه ~~رم ~~ان ~~ان گ ~~منام ن ~~برد ت ~~اري ~~خى ان ~~قالب ب ~~ا ارت ~~جاع
ايران است.
او س~~مبل م~~ردم~~ى اس~~ت ك~~ه ب~~راى به~~روزى ج~~ام~~عۀ خ~~ود م~~بارزه م~~ى ك~~نند .درك
روش ~~نى نس ~~بت ب ~~ه م ~~سائ ~~ل دارن ~~د ام ~~ا در ردۀ ره ~~برى نيس ~~تند .پ ~~س ف ~~داك ~~ارى و
روشن بينى شان در اشتباهات و حماقت هاى رهبران به جايى نمى رسد.
اس~تاد مح~مد از ج~نگل آم~ده ب~ود .او ۴-۵س~ال ه~مراه ب~ا م~يرزا ك~وچ~ك خ~ان در
ط ~~ى ج ~~نگ ج ~~هان ~~ى اول ع ~~ليه ان ~~گليسى ه ~~ا و روس ه ~~ا ج ~~نگيده ب ~~ود؛ ف ~~راز و ف ~~رود
ان~~قالب گ~~يالن را دي~~ده ب~~ود .و ب~~عد از شكس~~ت ج~~مهورى گ~~يالن ب~~ه ش~~وروى رف~~ته و
در باكو به آهنگرى و مكانيكى پرداخته بود.
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در خ~اط~رات ن~ظرى نخس~تني ب~ار م~ا اس~تاد مح~مد را در ب~ازگش~ت دك~تر ج~اوي~د
ب ~~ه ع ~~نوان اس ~~تان ~~دار آذرب ~~اي ~~جان م ~~ى ب ~~ينيم .وق ~~تى دك ~~تر ج ~~اوي ~~د م ~~ى رود ،اس ~~تاد
مح~مد م~ى گ~وي~د :روس ه~ا م~ا را ف~روخ~تند و اش~اره م~ى ك~ند ب~ه  ۹۰۰ه~زار ت~وم~ان
بودجۀ ژاندارمرى آذربايجان كه دكتر جاويد گرفته بود.
اس~~تاد مح~~مد را در س~~ه ج~~اى دي~~گر م~~ى ب~~ينيم ك~~ه درك درس~~تى از وق~~اي~~ع دارد
ت~~ا در غ~~رب~~ت م~~ى م~~يرد .ب~~ه ه~~ر روى ،ب~~ه ن~~ظر م~~ى رس~~د ك~~ه رواي~~ت ج~~هان~~شاه~~لو در
مورد مرگ قاضى اسدالهى مقرون به صحت نباشد.
»-۱۱پ~يش از رس~يدن ارت~ش آق~اى س~ره~نگ ب~واس~حقى چ~نان ك~ه ي~ك ب~ار ي~ادآور
ش~دم ب~راى ب~ه دس~ت گ~رف~نت دس~تگاه ه~ا ب~ه وي~ژه نگه~بان~ى )ژان~دارم~رى( ب~ه زن~جان
آم~ده ب~ود .ام~ا ه~مني ك~ه س~تون ه~اى ارت~ش ب~ه آن~جا ن~زدي~ك ش~د م~ردم~ى ك~ه از غ~الم
ي~ ~~حيى و دارودس~ ~~ته اش ب~ ~~هج~ ~~ان آم~ ~~ده ب~ ~~ودن~ ~~د ب~ ~~ه پ~ ~~ا خ~ ~~اس~ ~~تند .در اي~ ~~ن گ~ ~~يرودار
ك~سان~ى ه~م ك~ه ب~ا ي~كدي~گر خ~رده ح~ساب~ى داش~تند در آش~وب ش~رك~ت ك~ردن~د .از اي~ن
رو م ~~ردم ~~ى كش ~~ته و گ ~~روه ~~ى ه ~~م ب ~~ه ت ~~بري ~~ز گ ~~ري ~~ختند .در اي ~~ن م ~~يان آق ~~اى ش ~~يخ
خ~~وئ~~ينى ك~~ه م~~ردى ب~~اس~~واد و رئ~~يس م~~حضره~~اى ث~~بت اس~~ناد ب~~ود ن~~يز كش~~ته ش~~د.
زن~جان در م~ذاك~رات ته~ران در ت~بري~ز ب~ني ف~رق~ه و ق~وام از م~سائ~ل ب~حث ب~ران~گيز ب~ود.
ف~~رق~~ه م~~عتقد ب~~ود زن~~جان ج~~زء آذرب~~اي~~جان اس~~ت و ق~~وام م~~صر ب~~ود ك~~ه نيس~~ت .ام~~ا
مج~~لس م~~ى ت~~وان~~د در ت~~قسيمات ك~~شورى دس~~ت ب~~برد و زن~~جان را ج~~زء آذرب~~اي~~جان
ب~~ه ح~~ساب ب~~ياورد .پ~~س ف~~رق~~ه پ~~ذي~~رف~~ت ك~~ه زن~~جان را ع~~لى رغ~~م اع~~تراض  ۵۰ه~~زار
ن~~فرى م~~يتينگ م~~ردم ب~~ه دول~~ت پ~~س ب~~ده~~د .و م~~نتظر ب~~نشيند ت~~ا مج~~لس پ~~ان~~زده~~م در
اين مورد نظرش را اعالم كند.
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پ~~س در اي~~ن ه~~يچ م~~شكلى نيس~~ت ك~~ه ف~~رق~~ه م~~صمم ب~~ود زن~~جان را پ~~س ب~~ده~~د و
مفاد قرارداد تهران و تبريز را اجرا كند.
ت~ ~~حوي~ ~~ل زن~ ~~جان در روز اول آذر  ۱۳۲۵ص~ ~~ورت گ~ ~~رف~ ~~ت .ام~ ~~ا ت~ ~~حوي~ ~~ل و ت~ ~~حول
م~سامل~ت آم~يز در ب~رن~ام~ه ش~اه و ق~وام ن~بود .چ~را؟ ب~راى اي~نكه اي~نان ب~ه ق~رارداده~اى
تهران و تبريز باور نداشتند و دنبال بهانه اى براى زير پا گذاشنت آن بودند.
در س ~~اع ~~ت اول روز دوم آذر ارت ~~ش در ق ~~طاری ک ~~ه ق ~~رار ب ~~ود گ ~~ندم ب ~~ه زن ~~جان
ح~~مل ک~~ند س~~رب~~از و ت~~وپ و ت~~ان~~ك ب~~ه زن~~جان ف~~رس~~تاد و ن~~اگ~~هان شه~~ر ت~~حوي~~ل داده
ش~ ~~ده در اول آذر ،در دوم آذر اش~ ~~غال ش~ ~~د و ن~ ~~يروه~ ~~اى آم~ ~~وزش دي~ ~~دۀ رك~ ~~ن  ۲و
فئودال هاى منطقه مثل ذوالفقارى ها كشتار مردم را آغاز کردند.
مردم واژه اى مبهم
دك~تر ج~هان~شاه~لو م~ى گ~وي~د :م~ردم ع~ليه دار و دس~تۀ غ~الم ي~حيى ق~يام ك~ردن~د .و م~ا
م~ى گ~وي~يم اراذل و اوب~اش ش~روع ك~ردن~د ب~ه كش~نت م~ردم .و م~علوم نيس~ت ك~ه م~ردم
چگونه خودشان را كشتند.
در واق ~~ع اي ~~ن اب ~~هام در واژۀ م ~~ردم نيس ~~ت ب ~~لکه در س ~~وءاس ~~تفاده از واژه م ~~ردم
است جدا از آن كه اين واژه نيز از ابهام خالى نيست.
ب~ه ط~ور ك~لى ب~ای~د گ~فت ک~ه در ی~ک ک~شور چ~یزی ب~ه ن~ام م~ردم ن~داری~م .م~ردم ی~ک
ک~~شور ی~~ا شه~~ر ه~~رگ~~ز ی~~کدس~~ت نیس~~تند .م~~ا در ه~~ر ج~~ام~~عه ای ب~~ا ط~~بقات م~~واج~~ه
هستیم .حكومت داريم .ارتش داريم و فرقه داريم.
اگ ~~ر ج ~~هان ~~شاه ~~لو ب ~~ه ص ~~راف ~~ت و روش ~~نى رواي ~~ت م ~~ى ك ~~رد ،ن ~~يازى ن ~~بود ك ~~ه م ~~ا
بگوييم چه كسانى ،چه كسانى را كشتند.
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در كش~تار زن~جان ،ص~ف ب~ندى ه~ا روش~ن اس~ت .در ي~ك س~و ارت~ش و ن~يروه~اى
م ~ ~~الك ~ ~~ني ف ~ ~~رارى ب ~ ~~ودن ~ ~~د و در س ~ ~~وي ~ ~~ى دي ~ ~~گر ،ه ~ ~~واداران ف ~ ~~رق ~ ~~ه ،كس ~ ~~به و ت ~ ~~جار و
زح~متكشان ب~ى ط~رف و در ب~ني اي~ن اق~شار ،م~خال~فني ف~رق~ه .ك~ه اي~ن ط~بيعى اس~ت
هر جريان ،مخالفني و مدافعينى دارد.
زن ~~جان ك ~~ه ت ~~حوي ~~ل داده م ~~ى ش ~~ود و ب ~~عد ت ~~وس ~~ط س ~~ره ~~نگ ه ~~اش ~~مى ف ~~رم ~~ان ~~دۀ
س~تون اع~زام~ى اش~غال م~ى ش~ود ،كش~تار ش~روع م~ى ش~ود و دس~ت م~خال~فني ف~رق~ه
چ~~ه آن ه~~اي~~ى ك~~ه ب~~ا س~~تون~~هاى اع~~زام~~ى آم~~ده ب~~ودن~~د ،چ~~ه م~~خال~~فني خ~~ام~~وش~~ی ک~~ه
درون شهر مترصد فرصت بودند براى سركوب هواداران فرقه باز مى شود.
در ج ~~نگ ارت ~~جاع و ان ~~قالب در ي ~~ك ك ~~شور ع ~~قب م ~~ان ~~ده ب ~~ا ح ~~كوم ~~تى مس ~~تبد و
ت~~وت~~ال~~يتر پ~~يشاپ~~يش ن~~هاي~~ت ك~~ار روش~~ن اس~~ت .ه~~ميشه ه~~مني گ~~ون~~ه ب~~وده اس~~ت .آن
روز فرقه ،روز ديگر حزب توده و قس علی هذا.
ش~يخ مح~مد آل اس~حق ه~م ك~ه م~ردى م~حترم ب~ود ه~وادار ف~رق~ه ن~بود .ف~رق~وى ه~م
ن~بود .ت~نها ب~ا ج~ناي~ات و ظ~لم و س~تمهاى ذوال~فقارى ه~ا م~خال~ف ب~ود .پ~س ش~كمش
را پ~~اره ك~~ردن~~د ع~~مام~~ه اش را دور گ~~ردن~~ش پ~~يچيدن~~د و از پنج~~ره ب~~ه ب~~يرون پ~~رت~~اب~~ش
كردند.
برخورد شاه و قوام در زنجان ،چون يك كشور اشغال شده بود.
ب ~~ه راس ~~تى ك ~~ه ج ~~ناي ~~ت را ن ~~مى ت ~~وان ب ~~ا ب ~~لغور ک ~~ردن واژه ه ~~ا م ~~بهمی چ ~~ون
»م~~ردم و ق~~يام م~~ردم~~ى و م~~ردم خ~~شمگني« و از اي~~ن خ~~زع~~بالت پ~~نهان ك~~رد .رواي~~ت
ت~اري~خ ب~ا ژورن~ال~يسم ارت~جاع~ى ،دو م~قول~ۀ ج~دا از ه~مند و ج~هان~شاه~لو اي~ن ت~فاوت
را نمى فهمد.
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يك پرانتز :بى شرف كيست؟
دك~تر ج~هان~شاه~لو روز بيس~ت و ي~كم آذر  ۱۳۲۵را ،در ن~يمه راه ره~ا م~ى ك~ند و ب~ه
اي~~ن ف~~كر م~~ى اف~~تد ت~~ا ن~~شان ده~~د ك~~ه ح~~زب ت~~ودۀ اي~~ران چ~~گون~~ه ،ه~~م دس~~ت پ~~رورده
اس~ ~~ت و زي~ ~~ر ف~ ~~رم~ ~~ان روس ه~ ~~اس~ ~~ت و ه~ ~~م در دس~ ~~ت پ~ ~~ليس ورزي~ ~~ده و ك~ ~~هنه ك~ ~~ار
انگلستان بازيچه اى بیش نيست.
ن~~ام~~ۀ ف~~تح ال~~ه به~~زادى م~~سئول س~~اواك ب~~ه رئ~~يس س~~اواك در آمل~~ان خ~~اورى را ك~~ه
در پ~~ان~~زده~~م آذر  ۱۳۵۴ن~~وش~~ته ش~~ده اس~~ت م~~ى آوری~~م ت~~ا ه~~مه ب~~دان~~ند ك~~ه »ك~~اي~~ن
همه الف شرف بى جاستی«.
نخس ~~ت آن ك ~~ه اي ~~ن ن ~~ام ~~ه ك ~~ه در م ~~ورد وض ~~عيت ره ~~برى ح ~~زب ت ~~وده در آمل ~~ان
ش~~رق~~ى اس~~ت و س~~اواك م~~دع~~ى اس~~ت از ط~~ري~~ق ك~~ان~~ال ه~~اي~~ى ب~~ا ك~~يان~~ورى و زن~~ش
مريم فيروز ارتباطاتى دارد .جعلى است.
ن~قد ك~يان~ورى و ح~زب ت~وده ن~يازى ب~ه اس~ناد ج~على و روش ه~اى ن~اج~وان~مردان~ه
ن~دارد .اي~ن ش~يوه ك~ه از م~تدول~وژى ت~وده اي~سم ب~يرون م~ى آي~د رب~طى ب~ه ن~قد ج~دى
ي~ك ح~زب ن~دارد .م~ري~م ف~يروز و ن~ورال~دي~ن ك~يان~ورى ه~رچ~ه ب~ودن~د ج~اس~وس و ع~ام~ل
ان~گليس ن~بودن~د .ام~ا س~ؤال~ى ك~ه م~طرح اس~ت در ب~حبوح~ۀ كش~تار روز بيس~ت و ي~كم
آذر  ۱۳۲۵و آن ف ~~رار غ ~~مبار چ ~~ه ج ~~اى م ~~طرح ك ~~ردن ي ~~ك ن ~~ام ~~ۀ ج ~~على و ي ~~ا ح ~~تى
واقعى از حزب توده است.
ي~~ك رواي~~ت ج~~دى و م~~هم از ت~~اري~~خ چ~~ه ن~~يازى دارد ب~~ه پ~~رت و پ~~الن~~وي~~سى .ت~~اري~~خ
فرقه چه ربطى دارد به حزب توده در سال  ۱۳۵۴و گزارش ساواك.
»اين همه الف شرف بى جاستى« در اينجا مصداق دارد.
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روايت درست تاريخ
دك~تر ج~هان~شاه~لو از روز بيس~ت و ي~كم آذر و روزه~اى ب~عدى ب~ه س~رع~ت م~ى گ~ذرد
و ب~ا ب~ازگ~و ك~ردن زن~دگ~ى در ب~اك~و از آم~ار كش~تگان و م~هاج~ران و زن~دان~ى ش~دگ~ان
چ ~~شم م ~~ى پ ~~وش ~~د .ه ~~رچ ~~ند دك ~~تر ج ~~هان ~~شاه ~~لو در س ~~ال  ۱۳۸۴در م ~~صاح ~~به ب ~~ا
ت~لوي~زي~ون م~اه~واره~اى  NITVم~دع~ى ش~د ك~ه كش~تگان ب~ه ت~عداد انگش~تان دس~ت ه~م
نمى رسيد.
ام~ ~~ا زاوي~ ~~ه رواي~ ~~ت م~ ~~هم اس~ ~~ت .ن~ ~~هضت دم~ ~~كرات~ ~~يك م~ ~~ردم آذرب~ ~~اي~ ~~جان از ن~ ~~ظر
ج~هان~شاه~لو ي~عنى او و پ~يشه ورى و پ~ادگ~ان و ش~بسترى و ج~اوي~د و ب~ى ري~ا .ب~قيۀ
م~ردم ،ي~عنى ب~ازي~گران اص~لى ص~حنه ح~ضور ع~ينى ن~دارن~د .س~ياه~ى ل~شكره~اى ي~ك
ف~يلم ه~ال~يودى ان~د ك~ه ك~رور ك~رور كش~ته م~ى ش~ون~د ام~ا ان~گار ن~ه ان~گار خ~ان~ى آم~ده
و خانى رفته است.
از ب ~~خش ه ~~اى ب ~~عدى ك ~~تاب م ~~ى گ ~~ذري ~~م ک ~~ه در ح ~~وص ~~لۀ ب ~~ررس ~~ى اي ~~ن ت ~~حقيق
نيس~ت .ام~ا گ~فتنى اس~ت ك~ه ج~هان~شاه~لو ،م~صدق را ف~ردى مس~تبد و نخس~ت وزي~ر
س~~رك~~ش و غ~~يرق~~ان~~ون~~ى م~~ى دان~~د .و ك~~ودت~~اى بيس~~ت و هش~~تم م~~رداد ن~~ه ت~~نها ك~~ودت~~ا
نبوده است بلكه يك عمل قانونى عليه يك نخست وزير غيرقانونى بوده است.
ق ~~ضاوت او در م ~~ورد خ ~~ليل م ~~لكى ن ~~يز ب ~~ه ه ~~مني ان ~~دازه ب ~~رن ~~ادرس ~~تى اس ~~توار
است.
م~هم نيس~ت ،م~هم آن اس~ت ك~ه ي~ك آدم ،ش~راف~ت س~ياس~ى خ~ود را ب~ه چ~ه ب~هاي~ى
م~~ى ف~~روش~~د .ك~~يان~~ورى در خ~~اط~~رات~~ش م~~دع~~ى اس~~ت ک~~ه ح~~سن ن~~ظرى ،ج~~هان~~شاه~~لو
را به ساواك معرفى كرد و ساواك امالك پدرى او را فروخت و به خارج فرستاد.
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ب~ ~~ر م~ ~~ن درس~ ~~تى اي~ ~~ن رواي~ ~~ت م~ ~~علوم نيس~ ~~ت .ام~ ~~ا ن~ ~~ه ام~ ~~وال پ~ ~~درى و ن~ ~~ه ام~ ~~وال
غ ~~يرپ ~~درى ب ~~هاى چه ~~ل س ~~ال زن ~~دگ ~~ى ج ~~هان ~~شاه ~~لوى اف ~~شار ع ~~ضو گ ~~روه  ۵۳ن ~~فر،
عضو حزب توده ،عضو فرقۀ دمكرات و باالتر از همۀ اينها راوى تاريخ نيست.
ت ~~اري ~~خ ب ~~االت ~~ر از ت ~~مام ~~ى م ~~اس ~~ت .آدم ه ~~ا م ~~ى آي ~~ند و م ~~ى رون ~~د .اي ~~ن ض ~~رورت
اج ~~تناب ن ~~اپ ~~ذي ~~ر هس ~~تى اس ~~ت .اگ ~~ر چ ~~نگيز خ ~~ان ن ~~مان ~~د اگ ~~ر ه ~~يتلر و اس ~~تال ~~ني و
روزول ~~ت و چ ~~رچ ~~يل ه ~~م ن ~~مان ~~دن ~~د؛ دي ~~گران ه ~~م ن ~~خواه ~~ند م ~~ان ~~د .ام ~~ا ب ~~ه ق ~~ول ف ~~روغ
»ت~نها ص~داس~ت ك~ه م~ى م~ان~د« آری ت~نها ك~رده ه~ا و ن~اك~رده ه~اى آدم~ى اس~ت ک~ه
مى ماند.
م~ى ت~وان چ~ون دك~تر رادم~نش دب~ير اول ح~زب ت~وده ،س~كوت ك~رد و ح~تی وص~يت
ك~~رد ب~~عد از م~~رگ ن~~يز ت~~مام~~ى ن~~ام~~ه ه~~ا را ب~~سوزان~~ند .ن~~قد رادم~~نش ،ن~ ِ
~قد خ~~ام~~وش~~ى
او اس~~ت .ب~~ه ق~~ول روزب~~ۀ ب~~زرگ ،ع~~باس~~ى ب~~اي~~د م~~ى م~~رد و ح~~رف ن~~مى زد ،ام~~ا او
ب~~اي~~د ح~~رف ب~~زن~~د و ب~~عد ب~~ميرد .رادم~~نش ب~~اي~~د س~~خن م~~ى گ~~فت ،ام~~ا درس~~ت .رواي~~ت
مو به موى تاريخ.
اگ~ر اي~ن م~اي~ه در وج~ود خ~وی~ش ق~ائ~ل نيس~ت پ~س چ~ه به~تر ك~ه خ~ام~وش ب~اش~د و
تاريخ را به لجن نكشد.
دك ~~تر ن ~~صرت ال ~~ه ج ~~هان ~~شاه ~~لو اگ ~~ر س ~~كوت م ~~ى ك ~~رد دس ~~تکم ب ~~راى ب ~~خشى از
م~ردم م~ا ،ق~اب~ل اح~ترام ب~ود .خ~ان~زاده اى ك~ه ب~رخ~الف ن~ظر غ~الم ي~حيى ،ب~ه ان~قالب
روى آورده ب ~~ود .ب ~~االت ~~ر از ان ~~قالب ب ~~ه آرم ~~ان ه ~~اى م ~~ردم ~~ى و در راه اي ~~ن ه ~~دف،
س ~ ~~ختى ه ~ ~~اى ب ~ ~~ى ش ~ ~~مارى را تح ~ ~~مل ك ~ ~~رده ب ~ ~~ود و درب ~ ~~ه درى ه ~ ~~ا را از زن ~ ~~دان
رضاشاهى گرفته تا دوران تبعيد به جان خریده بود.
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او گ ~~ذش ~~تۀ خ ~~ود را ك ~~ه گ ~~ذش ~~تۀ ه ~~مۀ م ~~ا ه ~~م هس ~~ت ب ~~ه ب ~~های ب ~~سيار ن ~~اچ ~~يزى
فروخته است .گيرم كه به قول كيانورى پول زمني هاى پدرى اش باشد.

آمار كشتگان
در ت ~~بري ~~ز ج ~~نگى ص ~~ورت ن ~~گرف ~~ت .ه ~~م چ ~~نان ك ~~ه زن ~~جان آنگ ~~اه اش ~~غال ک ~~ه تس ~~ليم
ش ~~ده ب ~~ود و س ~~رب ~~ازان ارت ~~ش ش ~~اه ~~نشاه ~~ى ب ~~ا م ~~ردم ای ~~ن خ ~~طه چ ~~ون شه ~~رى ف ~~تح
شده برخورد كردند .در تبريز هم مانند زنجان رفتار شد.
ارت~ش در ن~زدي~كى ه~اى ت~بري~ز پ~ا ش~ل ك~رد ت~ا ت~فنگچى ه~اى ف~ئودال ه~اى ران~ده
ش ~~ده ،رك ~~ن دوم ارت ~~ش در ل ~~باس ش ~~خصى ،اس ~~تواران ارت ~~ش در ل ~~باس م ~~ردم ~~ان
ع~ادى ،م~خال~فان خ~ام~وش ف~رق~ه ،و ت~مام~ی اراذل و اوب~اش ،دس~ت ب~ازى در كش~تار،
و غارت اموال و نواميس مردم داشته باشند.
ب~~رخ~~ورد ش~~اه ،ق~~وام ،ژن~~رال ه~~اى ارت~~ش ،ف~~ئودال ه~~ا ،در ت~~بري~~ز و ح~~تى زن~~جان
ن~شان داد ك~ه م~يهن پ~رس~تى ت~ا چ~ه ح~د م~ى ت~وان~د دروغ~ني ب~اش~د .ق~ات~الن م~ردم ل~قب
ش~~اه دوس~~ت و م~~يهن خ~~واه گ~~رف~~تند و م~~ردم م~~ظلوم ب~~ه خ~~ائ~~نني و م~~تجاس~~ري~~ن م~~لقب
ش ~~دن ~~د .طُ~~رف ~~ه آن ~~كه ب ~~عدا م ~~دع ~~ى ش ~~دن ~~د ك ~~ه در اي ~~ن ق ~~صاب ~~ى ب ~~زرگ ،ك ~~سى كش ~~ته
نشده است .پس نگاه كنيم به آمارها از منابع مختلف:
 -۱سپهبد حسني فردوست ،ظهور و سقوط پهلوى ۳۰۰۰ ،نفر
-۲م ~~سعود ب ~~هنود ،از س ~~يدض ~~يا ت ~~ا ب ~~ختيار ۲۵۰۰ ،اع ~~دام ۷۰۰۰ ،كش ~~ته۷۰ ،
هزار پناهنده ۲۶۰۰۰ ،تبعيدى و  ۸۰۰۰زندانى؛
-۳ريچارد كاتم ،ناسيوناليسم در ايران ۶۵۰۰ ،كشته قبل از ورود ارتش؛
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-۴مجله خواندنى ها دى سال  ۸۰۰۰ ،۱۳۲۵نفر؛
 -۵خليل ملكى ،خاطرات سياسى ۱۵۰۰۰ ،نفر؛
 -۶ميرقاسم چشم آذر ۲۵۰۰۰ ،نفر؛
 -۷ابوالحسن تفرشيان ،قيام افسران خراسان ۲۰۰۰۰ ،نفر؛
 -۸آذربايجان فرقه سى ۱۰۰۰۰ ،نفر؛
 -۹بهروز حقى به نقل از ماريا مارچاكى ۲۵۰۰۰ ،نفر؛
 -۱۰على مراد مراغه اى ،زندگى پيشه ورى ۴۰۰۰ ،كشته؛
 -۱۱حزب توده ،چهل سالگى حزب ۷۱ ،افسر اعدام شده.

فهرست برخى از قربانيان فرقۀ دمكرات آذربايجان
اس ~~ام ~~ى افس ~~ران ع ~~ضو س ~~ازم ~~ان ن ~~ظام ~~ى ح ~~زب ت ~~ودۀ اي ~~ران ك ~~ه ب ~~ه ف ~~رق ~~ۀ دم ~~كرات
پيوسته بودند و پس از شكست فرقه دستگير و كشته و اعدام شدند:
 -۱س~~ره~~نگ دوم اب~~وال~~قاس~~م ع~~ظيمى ،س~~ره~~نگ دوم س~~تاد ،ت~~اري~~خ اع~~دام س~~ال
۱۳۲۵
-۲س~~رگ~~رد ج~~عفر س~~لطان~~ى آزاد ،س~~رگ~~رد س~~وار .وی ب~~ه ه~~مراه ۲۶افس~~ر دي~~گر
در تبريز تيرباران شد.
-۳س ~~رگ ~~رد ع ~~لى اك ~~بر ح ~~بشى ،س ~~رگ ~~رد پ ~~ياده ،او در ارت ~~ش ف ~~رق ~~ه ب ~~ه درج ~~ه
سرهنگ دومى نائل آمد.
 -۴س ~~روان س ~~يدي ~~وس ~~ف م ~~رت ~~ضوى ،س ~~روان پ ~~ياده .ب ~~ا درج ~~ه س ~~روان ~~ى ب ~~ه ف ~~رق ~~ه
پ~~يوس~~ت و ب~~ه درج~~ۀ س~~ره~~نگى ن~~ائ~~ل ش~~د .او ج~~ز ِو دوم~~ین ه~~يئت اع~~زام~~ى ب~~ه ته~~ران
بود.
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 -۵س~~روان مح~~مدب~~اق~~ر آگ~~هى ،س~~روان ه~~واي~~ى ،دري~~اف~~ت ك~~نندۀ م~~دال بيس~~ت و
يكم آذر از طرف مجلس ملى آذربايجان.
 -۶س ~~روان غ ~~المحس ~~ني ن ~~اص ~~رى ،س ~~روان پ ~~ياده .وی پ ~~س از پ ~~يوس ~~نت ب ~~ه ف ~~رق ~~ه
دمكرات به درجه سرگردى رسيد.
 -۷س~~روان حس~~ني ق~~اس~~مى ،س~~روان پ~~ياده ،پ~~س از پ~~يوس~~نت ب~~ه ف~~رق~~ه ب~~ه درج~~ۀ
سرگردى رسيد.
 -۸س~~روان اح~~مد ج~~ودت ،س~~روان ت~~وپ~~خان~~ه ،،از ط~~رف ح~~كوم~~ت ف~~رق~~ه ب~~ه درج~~ۀ
سرگردى رسيد.
 -۹سروان على اكبر حسينى.
 -۱۰س ~~روان ح ~~بيب اهللّ خ ~~اك ~~زادى .وی در س ~~ال  ۱۳۲۵ع ~~ضو ف ~~رق ~~ه دم ~~كرات
شده و به درجه سرگردى رسيد ،در مقابله با ارتش شاهنشاهى كشته شد.
 -۱۱س~توان ي~كم ح~سن ظ~هيرى ،،م~هندس ،اخ~ذ درج~ه س~روان~ى در ارت~ش ف~رق~ۀ
دمكرات ،به همراه ساير افسران در تبريز تيرباران شد.
 -۱۲ستوان يكم اصغر افتخارى هريسى ،ستوان يكم پياده.
 -۱۳س ~~توان ي ~~كم غ ~~الم ~~رض ~~ا دب ~~يرن ~~يا ،وی در ح ~~كوم ~~ت ف ~~رق ~~ه دم ~~كرات ب ~~ه درج ~~ۀ
سروانى رسيد.
 -۱۴ستوان يكم على اكبر ثمرى،
 -۱۵ستوان دوم جبرئيل روئني دژ،
-۱۶ستوان دوم على سغايى،
 -۱۷ستوان دوم رضا توفيق،
 -۱۸ستوان دوم حسني كوپال ،وی در حكومت فرقه به درجۀ سروانى رسيد.
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 -۱۹ستوان دوم محمدحسني غفارى،
 -۲۰ستوان دوم قربانعلى آرين تاش،
 -۲۱ستوان دوم عطاءاهللّ زنديان جزى،
-۲۲ستوان ابوالقاسم حق پرست.

-۲۳ستوان ابوالقاسم كيانى.
 -۲۴ستوان شاپور شرقى،
-۲۵ستوان عبداهللّ ستارزاده آذرى.،
 -۲۶ستوان دوم على عالى ثنايى،
 -۲۷س ~~توان دوم ي ~~حيى ش ~~يخى ،،دري ~~اف ~~ت م ~~دال بيس ~~ت و ي ~~كم آذر ،ف ~~رم ~~ان ~~ده
فداييان خلخال .وی در همني شهر در آذر  ۱۳۲۵تيرباران شد.
 -۲۸ستوان يكم يحيى ديانت.
-۲۹سرگرد پياده الهی.
 -۳۰ستوان دوم پياده عظیم بلندی جاوید.
 -۳۱ستوان يكم حسن .
 -۳۲گروهبان سوم اکبر تمیزی .
 -۳۳سرگرد صادق انصارى،
 -۳۴س ~~ره ~~نگ دوم مح ~~مود ق ~~اض ~~ى اس ~~دال ~~هى ،،در ج ~~بهۀ م ~~يان ~~ه در ن ~~هم آذر
 ۱۳۲۵کشته شد .
 -۳۵س ~~ره ~~نگ غ ~~الم ~~رض ~~ا ج ~~اوي ~~دان ،وی در س ~~راب دس ~~تگير و س ~~ال  ۱۳۲۵در
تبريز اعدام شد.
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اين افراد در مراغه اعدام شدند:
-۱داداش ت~قى زاده ،م~تول~د م~راغ~ه ،ف~ارغ ال~تحصيل از دان~شگاه »ك~وت~و« ،زن~دان~ى
رض~اخ~ان ،ع~ضو ح~زب ت~وده و م~سئول ح~زب ت~وده در م~راغ~ه ،ن~ماي~ندۀ مج~لس م~لى
فرقۀ دمكرات از شهر مراغه ،پس از سقوط فرقه در مراغه اعدام شد.
 -۲محمود امام پور.
 -۳اكبر مكاروى.
 -۴س~~رگ~~رد مح~~مدع~~لى رام~~تني ،ع~~ضوي~~ت ح~~زب ت~~وده در س~~ال  ،۱۳۲۰دري~~اف~~ت
مدال بيست و يكم آذر و اخذ درجۀ سرگردى از طرف فرقۀ دمكرات.
 -۵حبيب حبيب زاده.
 -۶رب~~يع ك~~بيرى ،م~~تول~~د م~~راغ~~ه ،ج~~زو م~~ال~~كان ب~~ود .وی اب~~تدا ط~~رف~~دار س~~لطنت
ب~ ~~ود و ب~ ~~ا مش~ ~~روط~ ~~ه خ~ ~~واه~ ~~ان و س~ ~~تارخ~ ~~ان ج~ ~~نگيده و ح~ ~~تى در دورۀ رض~ ~~اش~ ~~اه
ف ~~رم ~~ان ~~دار اردب ~~يل ش ~~ده ب ~~ود و اروم ~~يه را از دس ~~ت اس ~~ماع ~~يل آق ~~ا پ ~~س گ ~~رف ~~ته و از
ط~رف دول~ت م~رك~زى ،ل~قب رب~يع ال~دول~ه گ~رف~ته ب~ود ول~ى پ~س از س~قوط رض~اش~اه ،ب~ه
ده~قان~ان پ~يوس~ته و پ~س از س~ال ه~ا م~بارزه ب~ا ف~ئودال ه~ا و ارب~اب~ان ،ب~عد از ظ~هور
ف~رق~ه ب~ه آن پ~يوس~ته و وزي~ر پس~ت و ت~لگراف دول~ت پ~يشه ورى ش~د .پ~س از شكس~ت
فرقه ،دستگير و در شهر مراغه به دار آويخته شد.
 -۷خليل غالمى.
 -۸على قنبرى پور قعله جوقى.
 -۹على اكبر وكيليان.
 -۱۰حسن حسني نژاد.
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 -۱۱حيدر آفاقى.
 -۱۲مهدى قلى توحيدى.
 -۱۳اصغر نوروزى.
-۱۴محمود ابراهيمى.
 -۱۵نوروز على دولتى.
 -۱۶سلمان سليمانى.
 -۱۷احمد رشيدى.
 -۱۸سيف على كريمى.
 -۱۹ميرزا آقا توحيدى ،در اسفند سال  ۱۳۲۵اعدام شد.
-۲۰سلمان نصراله اوغلو،
 -۲۱ن~صراهللّ )پ~در س~ليمان( ،او را در پ~اى چ~وب~ه دار پس~رش دس~تگيرك~ردن~د و
به قتل رساندند.
 -۲۲ساواالن قلى زاده.
اين افراد در مياندوآب كشته و يا اعدام شدند:
 -۱م ~~يرك ~~اظ ~~م اع ~~لمى ،در اواي ~~ل ح ~~كوم ~~ت ف ~~رق ~~ۀ دم ~~كرات ف ~~رم ~~ان ~~دار م ~~رن ~~د س ~~پس
م~يان~دوآب گ~ردي~د .پ~س از شكس~ت ف~رق~ه در ي~كى از روس~تاه~اى م~رن~د )دي~زه( گ~رف~تار
شده و در شهر مرند به دار آويخته مى شود.
-۲خانعلى مطيعى ،در مياندوآب اعدام شد.
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اين افراد در آذرشهر كشته شدند:
 -۱ق~لى ص~بحى )ق~رب~ان~على( ،ك~ارگ~ر ك~ارخ~ان~ۀ ق~ند م~يان~دوآب ،ع~ضو ك~ميتۀ اي~ال~تى
ح ~~زب ت ~~وده ،ع ~~ضو ك ~~ميتۀ م ~~رك ~~زى ف ~~رق ~~ۀ دم ~~كرات ،در آذر س ~~ال  ۱۳۲۵در گ ~~وگ ~~ان
)آذرشهر( دستگير و شجاعانه به سوى مرگ رفت.
 -۲حس~ني ل~طيفى م~مقان~ى ،ع~ضو ح~زب ت~وده ،دري~اف~ت م~دال بيس~ت و ي~كم آذر
از حكومت فرقۀ دمكرات.
اين افراد در اردبيل اعدام شدند:
 -۱ستوان ابراهيم سهرابى،
-۲ستوان دوم بهمن حميدى دانشور،
 -۳على سليمانپور.
 -۴سعادتخان سليمانپور.
اف راد زي ر از اه ال ى ق ري ه ث مري ِ
ن اردب يل در س اع ت ش ش ب عد از ظه ر،
بيست و پنجم آذر
سال ۱۳۲۵در كنار آسيايى در اردبيل تيرباران شدند.
 -۱حمداهللّ ،نام پدر عزيز.
 -۲فرزاد ،نام پدر مردعلى.
 -۳ميرعلى اكبر ،نام پدر سيدعلى.
-۴غالمرضا ،نام پدر رستم.
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 -۵ميراسماعيل ،نام پدر سيدحسني.
-۶منصور ،نام پدر رستم.
 -۷كريم ،نام پدر ابوالفضل.
 -۸محسن ،نام پدر جهانگير.
 -۹آقام اوغالم عباسقلى.
 -۱۰رضا ،نام پدر قربانعلى.
 -۱۱فيض اهللّ ،نام پدر قربان.
-۱۲جبرئيل ،نام پدر وهاب.
 -۱۳چلوخان ،نام پدر عبداملناف.
 -۱۴پلوخان ،نام پدر عبداملناف.
 -۱۵يوسف قره ،نام پدر عبداملناف.
 -۱۶سريه خانم ،نام پدر بايرامقلى.
 -۱۷سلطان ،نام پدر بابانصير.
 -۱۸اژدر كريمى ،در دهات اردبيل به دست ايادى خان ها كشته شد.
 -۱۹عمران كريمى ،در دهات اردبيل به دست ايادى خان ها كشته شد.
-۲۰امني كريمى ،در دهات اردبيل به دست ايادى خان ها كشته شد.
-۲۱ع ~~باس قه ~~رم ~~ان ~~ى وی در ق ~~يام اله ~~وت ~~ى ش ~~رك ~~ت داش ~~ت و ع ~~ضو س ~~اب ~~ق ح ~~زب
ت ~~وده ،رئ ~~يس ادارۀ ن ~~قليۀ ت ~~بري ~~ز در ح ~~كوم ~~ت ف ~~رق ~~ۀ دم ~~كرات ب ~~ود وی در ده ح ~~اج ~~ى
محمود از توابع يورتجى اردبيل دستگير و در ميدان قلعه اردبيل كشته شد.
 -۲۲نبى قنبرى ،در يكى از روستاهاى اردبيل كشته شد..
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 -۲۳اس ~~ماع ~~يل ح ~~كاك )م ~~عروف ب ~~ه س ~~ارى اس ~~ماع ~~يل( در ي ~~كى از روس ~~تاه ~~اى
اردب ~~يل کش ~~ته ش ~~د  ،م ~~عاون شه ~~ردارى اردب ~~يل در دوران ف ~~رق ~~ۀ دم ~~كرات و ع ~~ضو
اسبق حزب توده.
-۲۴س~~ردار خ~~ورش~~ا ،در ي~~كى از روس~~تاه~~اى اردب~~يل کش~~ته ش~~د ؛ ع~~ضو ح~~زب
توده ،دريافت مدال بيست و يكم آذر.
-۲۵حسني تراشى.
 -۲۶رحيم صمداوغلو.
 -۲۷اكبر بنايى.
 -۲۸خ~~ليل آذر آب~~ادگ~~ان ،از اه~~ال~~ى اروم~~يه ب~~ود ،ع~~ضو ك~~ميته م~~رك~~زى و ع~~ضو
مج~لس م~لى آذرب~اي~جان ب~ود .از ط~رف ح~كوم~ت ف~رق~ه م~دت~ى ف~رم~ان~دار م~راغ~ه ب~ود و
س ~~پس در اواخ ~~ر ح ~~كوم ~~ت ف ~~رق ~~ه ف ~~رم ~~ان ~~دار اردب ~~يل ش ~~د .در هيج ~~ده ~~م دى س ~~ال
۱۳۲۵در اردبيل به دستور فرماندۀ تيپ اردبيل اعدام شد.
 -۲۹اي ~~مان ~~على آق ~~اع ~~لى اوغ ~~لو ،،ط ~~بيب س ~~نتى ،دري ~~اف ~~ت ك ~~نندۀ م ~~دال بيس ~~ت و
يكم آذر از مجلس ملى آذربايجان.
اين افراد در سراب اعدام شدند:
 -۱ميررحيم نوعى.
 -۲اژدر شافعى.
-۳محمد بشيرى.
 -۴ميرمحمود جنگى.
 -۵على محمد دست آموز.
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 -۶ميرمحمدحسني محمودى.
 -۷اسماعيل عمرانى.
 -۸اسماعيل ابراهيمى.
 -۹محمد دژنكا،
 -۱۰محمد قامورى.
 -۱۱اسماعيل جهانديده.
 -۱۲عوض حسني پور.
 -۱۳سيدحسن جاللى.
 -۱۴حسني ضيايى.
 -۱۵بحشى ترابى.
 -۱۶محرم ستارى.
-۱۷على فدايى.
 -۱۸كريم نبردى.
 -۱۹هالل هاللى.
 -۲۰روح اله حسينى.
 -۲۱صمد نشون.
 -۲۲على جدى ابرغانى.
 -۲۳محمدحسن اصل رزاقى.
 -۲۴گروهبان محمدحسن اسفستانى
 -۲۵محمدحسن اوغانى.
 -۲۶بهمن اوغانى.
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-۲۷جعفر مكى رازليقى.
 -۲۸ج ~~عفرق ~~لى اج ~~الل ~~ى ،ع ~~ضو ح ~~زب ت ~~وده در س ~~ال  ،۱۳۲۱ص ~~در ك ~~ميته ق ~~ره
چمن ،دريافت مدال بيست و يكم آذر.
 -۲۹م~حبوب خ~وش~كام ،ع~ضو ح~زب ت~وده و ع~ضوي~ت در ك~ميتۀ س~راب ،دري~اف~ت
مدال بيست و يكم آذر.
اكثر اين افراد در اروميه اعدام و كشته شدند:
-۱مح~مدام~ني آزادوط~ن ،ب~ه خ~اط~ر ف~عال~يتهاي~ش ب~رض~د ح~كوم~ت رض~اخ~ان~ى ،م~دت~ى
در اروم ~~يه زن ~~دان ~~ى و ب ~~عدا ً ب ~~ه زن ~~جان ت ~~بعيد م ~~ى ش ~~ود .س ~~پس در زن ~~دان ق ~~صر
زن~دان~ى م~ى ش~ود .ع~ضو ح~زب ت~وده ،ص~در ح~زب ت~ودۀ اروم~يه ،ع~ضو مج~لس م~لى
آذربايجان و فرماندۀ فدائيان اروميه.
-۲اسحاق يونانوف ،آشورى.
 -۳يپريم زندشت ،آشورى.
 -۴رابى يوشيد بيتدانيل ،آشورى.
-۵بختيارى )پدر(.
-۶حسن بختيارى )پسر( ،دانشجوى دانشكدۀ افسرى.
-۷آرشاك هوسپيان ،جزء اقليتهاى ارامنه ،اعدام در تبريز.
 -۸هوسپ هوسپيان ،جزء اقليتهاى ارامنه ،اعدام در تبريز.
 -۹بابا داريوش ،آشورى ،اعدام در تبريز.
 -۱۰يوليوس يونان ،آشورى ،اعدام در تبريز.
 -۱۱ويلسون سرگيز ،جزء اقليتهاى ارامنه ،اعدام در تبريز.
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-۱۲الهوردى مهاجر ،آشورى.
 -۱۳شادعلى خرازى ،آشورى.
 -۱۴بهرام ،آشورى.
 -۱۵عالءالدين )برادر بهرام( ،آشورى.
-۱۶ابراهيم جليلى.
 -۱۷ع~~باس ف~~تحى ،،ع~~ضوي~~ت در ح~~زب ت~~وده در س~~ال  ،۱۳۲۲ن~~ماي~~نده مج~~لس
آذرب~~اي~~جان ،از اروم~~يه ،دري~~اف~~ت ك~~نندۀ م~~دال بيس~~ت و ي~~كم آذر م~~سئول ك~~ميسيون
تبليغات فرقه در اروميه.
 -۱۸محمد عليخان مؤيدزاده.
 -۱۹بهرام نابى.
 -۲۰دكتر بهبه ]بابك[ ،دندانساز ،از اقليتهاى آشورى.
 -۲۱ن~~ورال~~ه ي~~كان~~ى ،در ج~~نبش مش~~روط~~ه از ي~~اران س~~تارخ~~ان ب~~ود .ه~~مچنني در
ج ~~نبش خ ~~ياب ~~ان ~~ى ،پ ~~سيان ،م ~~اژور اله ~~وت ~~ى ش ~~رك ~~ت داش ~~ت .ع ~~ضو مج ~~لس م ~~لى
آذرب~~اي~~جان ،ه~~مچنني ص~~در ك~~ميته خ~~وى و در زم~~ان م~~رگ~~ش رئ~~يس ن~~ظميۀ اروم~~يه
بود كه از طرف قواى دولتى به دار آويخته شد.
 -۲۲جيبو درشگه چى ،از اقليتهاى آشورى.
 -۲۳م ~~يراي ~~وب ش ~~كيبا ،م ~~شارك ~~ت در ن ~~هضت ج ~~نگل ،زن ~~دان ~~ى رض ~~اخ ~~ان ،ع ~~ضو
كميتۀ مركزى فرقۀ دمكرات ،رئيس فرهنگ اروميه.
 -۲۴ابراهيم بدل ،در دهات اروميه كشته شد .جزء اقليتهاى آشورى.
-۲۵يوشيه يعقوب ،در دهات اروميه كشته شد .جزء اقليتهاى آشورى.
 -۲۶كتكو ،در دهات اروميه كشته شد .جزء اقليتهاى آشورى.
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-۲۷گورگيز رستم ،در دهات اروميه كشته شد .جزء اقليتهاى آشورى.
 -۲۸آرام يوسف ،در دهات اروميه كشته شد .جزء اقليتهاى آشورى.
 -۲۹مند و جبرئيل ،در دهات اروميه كشته شد .جزء اقليتهاى آشورى.
 -۳۰خسرو يعقوب ،در دهات اروميه كشته شد .جزء اقليتهاى آشورى.
 -۳۱گورگيز خاچو ،در دهات اروميه كشته شد .جزء اقليتهاى آشورى.
 -۳۲باباخان ،در دهات اروميه كشته شد .جزء اقليتهاى آشورى.
 -۳۳كرشون مورهاچ ،در دهات اروميه كشته شد .جزء اقليتهاى آشورى.
 -۳۴حيدر حيدرى ،صدر اتحاديۀ كارگران.
 -۳۵ولى گنجه مهر.،
اين افراد در آستارا اعدام شدند:
-۱امير شهبازى خش بيرانى.
 -۲ميرمصطفى شيرامينى.
اين افراد در خوى كشته شدند:
 -۱اس~~ماع~~يل اق~~بال ،ع~~ضو ح~~زب در س~~ال ،۱۳۲۲ص~~در ات~~حادي~~ه ك~~ارگ~~ران خ~~وى،
دريافت مدال بيست و يكم آذر.
 -۲اسماعيل قفقاز ،مسئول كارگران خوى بود ،قبالً شغل خياطى داشت.
 -۳ع~~بدالحس~~ني اح~~مدى ،پ~~در و ع~~موى او ب~~ه ع~~نوان م~~داف~~عني مش~~روط~~ه ،اع~~دام
ش ~~ده ب ~~ودن ~~د .زن ~~دان ~~ى رض ~~اخ ~~ان ،ع ~~ضو ح ~~زب ت ~~وده و ص ~~در ك ~~ميتۀ م ~~اك ~~و ،ع ~~ضو
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ك ~~ميتۀ م ~~رك ~~زى ف ~~رق ~~ۀ دم ~~كرات و مج ~~لس م ~~لى آذرب ~~اي ~~جان و م ~~سئول ف ~~رق ~~ۀ دم ~~كرات
شهرستان خوى بود.
اين افراد در مشكني شهر كشته شدند:
-۱ش~اه م~ار ص~مدى ،م~شارك~ت در ج~نبش مش~روط~ه و ق~يام ش~يخ مح~مد خ~ياب~ان~ى،
از سال  ۱۳۲۰عضو حزب توده ،در مشكني شهر به دار آويخته شد.
 -۲حسني ملكى.
 -۳جعفر ملكى.
 -۴جعفر قره درويش.
 -۵ش~~يخ پ~~والد اح~~مدى،م~~شارك~~ت در ق~~يام ش~~يخ مح~~مد خ~~ياب~~ان~~ى ،ع~~ضو ح~~زب
توده ،دريافت مدال بيست و يكم آذر و صدر كميتۀ محلى مشكني شهر.
اين افراد در بيله سوار كشته شدند:
 -۱حسن ضربعى اوغلو.،
 -۲ميرزا كيشى مجردى،
اين افراد در مغان كشته شدند:
 -۱ابراهيم وطنخواه.،
-۲سعيد خان طالش ميكانيلى،
ساير قربانيان :
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-۱ف ~~ري ~~دون اب ~~راه ~~يمى ،در بيس ~~ت و ن ~~هم آب ~~ان س ~~ال ۱۲۷۹در شه ~~ر آس ~~تار م ~~تول ~~د
ش ~~د .وى ض ~~من ت ~~حصيل در دان ~~شكدۀ ح ~~قوق دان ~~شگاه ته ~~ران ،ج ~~ذب ح ~~زب ت ~~وده
ش~~د و در روزن~~ام~~ۀ آژي~~ر ج~~زء ه~~مكاران ن~~زدي~~ك س~~يدج~~عفر پ~~يشه ورى ب~~ود .پ~~س از
ت ~ ~~شكيل ف ~ ~~رق ~ ~~ۀ دم ~ ~~كرات آذرب ~ ~~اي ~ ~~جان ب ~ ~~ه ت ~ ~~بري ~ ~~ز آم ~ ~~د و ب ~ ~~ه س ~ ~~مت دادس ~ ~~تان ك ~ ~~ل
آذرب~اي~جان م~نصوب ش~د .پ~س از شكس~ت ف~رق~ه در اول خ~رداد  ،۱۲۳۶در آس~تان~ۀ
سفر شاه به آذربايجان در جلوى باغ گلستان به دار آويخته شد.
 -۲سرخانى مينو ،عضو اسبق حزب تودۀ ايران.
 -۳اژدر ب~ال~دارى .،پ~درش ج~زء م~هاج~ري~ن و از ك~ارگ~ران ص~نعت ن~فت ب~اك~و ب~ود.
س~روان ف~رق~ۀ دم~كرات و م~شاور رئ~يس شه~رب~ان~ى و در س~ال  ۱۳۲۵ب~ه دار آوي~خته
شد.
 -۴آق ~ ~~اداداش درس ~ ~~تكار .،م ~ ~~سئول ف ~ ~~رق ~ ~~ۀ دم ~ ~~كرات در ب ~ ~~خش وان از ت ~ ~~واب ~ ~~ع
شهرستان گرمى بود.
 -۵اس ~~دال ~~ل ّله زارع ~~ى .،در س ~~ال  ،۱۳۲۳ع ~~ضو ح ~~زب ت ~~وده ش ~~د .ب ~~ه اس ~~تخدام
آم~~وزش و پ~~رورش درآم~~د .س~~ران~~جام ب~~هدس~~ت اي~~ادى مح~~مود ذوال~~فقارى در زن~~جان
سر به نيست شد.
 -۶مح~~مد ح~~يدرى ع~~رب~~لو ،ع~~ضو س~~ازم~~ان ج~~وان~~ان ح~~زب ت~~وده در اروم~~يه ب~~ود.
م~سئول س~ازم~ان ج~وان~ان اروم~يه و س~پس م~سئول ص~در ات~حادي~ۀ ك~ارگ~رى ش~د .در
جريان فرقۀ دمكرات  ۱۳۲۵به دار آويخته شد.
-۷ميرزامحمد على ارشادى.
 -۸جعفر محمدزاده) ،كاشف( ،،عضو »جمعيت شعراى آذربايجان«.
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 -۹ال~هوردى ارغ~وان ،ع~ضو ح~زب ت~وده .دري~اف~ت م~دال بيس~ت و ي~كم آذر و اخ~ذ
درجۀ ستوان يكمى از طرف حكومت فرقه دمكرات.
 -۱۰ت~~يمور م~~ددى ،ع~~ضو ح~~زب ت~~وده ،دري~~اف~~ت م~~دال بيس~~ت و ي~~كم آذر و درج~~ه
سروانى از حكومت فرقه.
-۱۱على اكبر رامتني.
 -۱۲محمدرضا حاجى زاده.
 -۱۳رح ~~يم ع ~~مران ~~ى ،ك ~~ارگ ~~ر ،ع ~~ضو ح ~~زب ت ~~وده ،دري ~~اف ~~ت م ~~دال بيس ~~ت و ي ~~كم
آذر ،ف~~ارغ~~ال~~تحصيل دان~~شكدۀ افس~~رى ف~~رق~~ۀ دم~~كرات ،دو م~~اه ب~~عد از س~~قوط ف~~رق~~ه
در تبريز به دار آويخته شد.
 -۱۴هارطون هاي راپطيان.
-۱۵اسداله بطالب.
-۱۶على اكبر صابرى.
 -۱۷ع ~~لى ف ~~طرت ،،از ف ~~عال ~~ني مج ~~لس ش ~~ورا ،در ت ~~بري ~~ز ،پ ~~س از شكس ~~ت ف ~~رق ~~ه
دس~تگير و ب~ه م~دت دو س~ال در ته~ران زن~دان~ى ش~د .در س~ال  ۱۳۲۷از زن~دان آزاد
و ان~دك~ى ب~عد درگ~ذش~ت .در ب~عضى از م~ناب~ع ن~وش~ته ش~ده ك~ه او ب~ه دس~ت ع~وام~ل
رژيم پهلوى كشته شده .آثار شعرى او عبارتند از :جغد و بلبل ،ديوانۀ فطرت.
 -۱۸دان ~~يل ي ~~وش ~~ى آ ،ج ~~زء اق ~~ليتهاى آس ~~ورى در اروم ~~يه ،ع ~~ضو ك ~~ميتۀ م ~~رك ~~زى
فرقه دمكرات آذربايجان و نمايندۀ مجلس ملى ،اعدام در تبريز.
 -۱۹ع~~بدال~~صمد ع~~مران~~ى ،در ن~~هضت مش~~روط~~يت و ج~~نبش خ~~ياب~~ان~~ى م~~شارك~~ت
داشت .عضو كميتۀ ايالتى حزب توده در آذربايجان بود و در اهر كشته شد.
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 -۲۰ع~لى قه~رم~ان~ى ،،از ش~رك~ت ك~نندگ~ان ق~يام اله~وت~ى ب~ود .ع~ضو ح~زب ت~وده و
ه~يئت اج~رائ~يه ش~وراى متح~دۀ م~رك~زى در ته~ران و س~پس در ت~بري~ز ب~ود .در ج~ري~ان
فرقۀ دمكرات آذربايجان ،رئيس اداره نقليات بود.
-۲۱ارس~يس ش~اخ~يان ،،ج~زء اق~ليت ه~اى ارام~نه س~لماس و از س~ازم~ان~ده~ندگ~ان
ح ~~زب ت ~~وده در س ~~لماس ب ~~ود .او در م ~~قاب ~~ل ن ~~يروه ~~اى اع ~~زام ~~ى ت ~~ا آخ ~~ري ~~ن ف ~~شنگ
م~قاوم~ت ك~رد و س~ران~جام ب~راى اي~ن ك~ه ب~ه دس~ت دش~من ن~يفتد اق~دام ب~ه خ~ودك~شى
كرد.
 -۲۲مح~مدب~اق~ر ن~يكنام ،ش~اع~ر و ك~ارگ~ر ك~ارخ~ان~ه ك~بري~ت س~ازى ت~بري~ز ،ع~ضو
حزب توده ،از فعالني مجلس شعراى تبريز.
 -۲۳ل ~~ئو زوول ~~ون )حس ~~ني ن ~~ورى( ،م ~~تول ~~د س ~~ال  ۱۲۹۹در فلس ~~طني .در س ~~ال
 ۱۳۱۸ب~~هاي~~ران آم~~د ،در س~~ال  ۱۳۱۸در زن~~دان ق~~صر زن~~دان~~ى ش~~د .پ~~س از آزادى
از زندان عضو حزب توده شد .در فرقۀ دمكرات به درجۀ سروانى رسيد.
 -۲۴اس ~~راف ~~يل ق ~~ادرى ،ع ~~ضو ح ~~زب ت ~~وده ،پ ~~س از پ ~~يوس ~~نت ب ~~ه ف ~~رق ~~ه دم ~~كرات،
موفق به اخذ مدال بيست و يكم آذر شد.
 -۲۵دك ~~تر ن ~~صرت ب ~~اق ~~رى ،پ ~~زش ~~ك ،ع ~~ضو ح ~~زب ت ~~وده ،م ~~وف ~~ق ب ~~هدري ~~اف ~~ت م ~~دال
بيس ~~ت و ي ~~كم آذر ،از روس ~~تاه ~~اى ق ~~ره چ ~~من ،در س ~~ال ۱۳۲۵ب ~~ه دس ~~ت گ ~~روه ه ~~اى
مسلح در تبريز كشته شد.
 -۲۶ح ~~سينقلى ام ~~ينى ،ك ~~شاورز ،زن ~~دان ~~ى رض ~~اخ ~~ان ،ن ~~ماي ~~ندۀ مج ~~لس م ~~لى
آذربايجان ،به دست فئودال ها در ممقان كشته شد.
 -۲۷س~يدح~سن ع~سكراوغ~لو،دري~اف~ت م~دال بيس~ت و ي~كم آذر و درج~ۀ س~توان~ى
از حكومت فرقه.
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 -۲۸ح ~~يدرع ~~لى ب ~~اق ~~رى ،ع ~~ضوي ~~ت در ح ~~زب ت ~~وده ،دري ~~اف ~~ت م ~~دال بيس ~~ت و ي ~~كم
آذر.
 -۲۹مح~~مدرض~~ا خ~~ادم~~ى ،آه~~نگر ،از ش~~رك~~ت ك~~نندگ~~ان در ج~~نبش ش~~يخ مح~~مد
خيابانى.
 -۳۰حسن ذوالفقارزاده ارژنگى ،نقاش.
-۳۱س ~~عيد ي ~~وزب ~~ندى ،،ش ~~اع ~~ر و ب ~~ازي ~~گر ت ~~ئات ~~ر ،در ت ~~بري ~~ز ب ~~ه دس ~~ت گ ~~روه ~~اى
مسلح طرفدار دولت مركزى كشته شد.
 -۳۲س~ورن ه~ارون~يان ،ك~شاورز ،در ي~كى از روس~تاه~اى اط~راف اه~ر ب~ه دس~ت
ايادى خان ها مثله شد.
 -۳۳مح~~رم ان~~شائ~~ى ،،م~~هندس ن~~فت ،س~~رپ~~رس~~ت ش~~عبۀ ت~~شكيالت ك~~ميته اردب~~يل
و سپس رئيس اداره سياسى اروميه از طرف فرقه.
-۳۴م ~~يرح ~~يدر ع ~~زي ~~زى ،از س ~~ال  ۱۲۹۶ع ~~ضو ح ~~زب ع ~~دال ~~ت و از س ~~ال ۱۳۲۱
عضو حزب توده شد و در محال خلخال كشته شد.
 -۳۵مح~~مدآق~~ا م~~ظلوم~~ى ،از ش~~رك~~ت ك~~نندگ~~ان ج~~نبش مش~~روط~~يت ،ع~~ضو ف~~رق~~ۀ
اجتماعيون ـ عاميون ،عضو حزب توده در اردبيل بود.
 -۳۶غالمعلى اسماعيل زاده ،در محال هشترود در سال  ۱۳۲۵كشته شد.
 -۳۷حسني جالئى،
 -۳۸فروغ نورى ،در سال  ۱۳۲۵در شهرستان اهر كشته شد.
 -۳۹محسن بخشعلى اوغلو.
 -۴۰ميرزاقاسم آقازاده ،در بيست و يكم آذر  ۱۳۲۵كشته شد.
 -۴۱عبداهللّ بيگزاده ،در بيست و يكم آذر  ۱۳۲۵كشته شد.

308

 -۴۲اسرافيل آروين ،در بيست و يكم آذر ۱۳۲۵كشته شد.
 -۴۳حبيب اسدزاده ،در بيست و يكم آذر  ۱۳۲۵كشته شد.
 -۴۴شعبانزاده ،در بيست و يكم آذر ۱۳۲۵كشته شد.
 -۴۵مشهد محمد قلندرلو ،در بيست و يكم آذر  ۱۳۲۵كشته شد.
-۴۶مشهد على طاهرنيا ،در بيست و يكم آذر  ۱۳۲۵كشته شد.
 -۴۷فريدون طاهرنيا ،در بيست و يكم آذر ۱۳۲۵كشته شد.
 -۴۸افسر ترابى ،در بيست و يكم آذر  ۱۳۲۵كشته شد.
 -۴۹عاشق حسني ،در بيست و يكم آذر  ۱۳۲۵كشته شد.
 -۵۰عاشق شهباز ،در بيست و يكم آذر ۱۳۲۵كشته شد.
 -۵۱به ~~رام ن ~~اب ~~ى ،ع ~~ضو ح ~~زب و ص ~~در ك ~~ميتۀ والي ~~تى اروم ~~يه ،ب ~~ازي ~~گر ت ~~ئات ~~ر و
نمايندۀ مجلس ملى آذربايجان بود.
 -۵۲محسن جهانگيرى.
 -۵۳شيخ على ،نام پدر ستار.
 -۵۴شكور ،نام پدر صادق.
 -۵۵اورج على ،نام پدر يوسف.
 -۵۶موسى خان ،نام پدر محمد.
 -۵۷رحمت ،نام پدر محمدتقى.
-۵۸فيروز ،نام پدر زمان.
 -۵۹يعقوب نام پدر تقى.
 -۶محمد ،نام پدر طالب.
 -۶۱هاشم هجرتى ،عضو كميتۀ واليتى اروميه.
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 -۶۲حاجى بابا تاسى.
 -۶۳حسن موسوى.
 -۶۴ع~لى خ~ان اگ~ندى ،ع~ضو ك~ميته دهس~تان مه~رب~ان ،ب~ه دس~تور ام~يرن~صرت
اسكندى اعدام گرديد.
-۶۵مالعزيز قديرى ،مسئول كميته قريه مهربان.
 -۶۶خسروى.
 -۶۷على خليل آذرى مهربانى.
 -۶۸مشهدى على بزاز.
 -۶۹فتيش پاشائى.
 -۷۰خيراهللّ معصومى.
 -۷۱سارى مغانلى.
 -۷۲مالعزيز برآغوش.
 -۷۳على خان تيصره.
-۷۴محمد آذرى مهربانى.
 -۷۵نجف قلى فضل پور.
 -۷۶طالب موسوى زاده.
 -۷۷ايوب بدخشان.
 -۷۸على عبادى.
 -۷۹حبيب برنو.
 -۸۰نجف محمودزاده.
 -۸۱منصورى.
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 -۸۲على حاجيه بكلو.
 -۸۳ميريونس فاضلى روكش.
 -۸۴على عاقلى.
-۸۵عزيز بصيرى.
 -۸۶عليزاده مهرآبى ،سروان.
 -۸۷روح اهللّ جعفرى.
 -۸۸محمود كوثرى.
 -۸۹اسماعيل بحرى بافنانى.
 -۹۰محمدعلى تيكه داشى.
-۹۱حسني فدائى.
 -۹۲نصراهللّ فردپاكدل.
 -۹۳على قربانى.
-۹۴حسني يزدانى ،وكيل دادگسترى.
 -۹۵سيدرضا قهوه چى.
 -۹۶رح~يم چ~يالن~ى ،در م~قاب~له ب~ا ارت~ش ش~اه~نشاه~ى در ج~بهۀ ه~والس~و كش~ته
شد.
 -۹۷ابراهيم على اوغلو ]پدر[.
 -۹۸مشهدى ابراهيم اوغلو ]پسر[.

 -۹۹ميرزا اسماعيل ذبيحى.
 -۱۰۰ميرزا محمدعلى ارشادى.
 -۱۰۱حسن سرابى.
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 -۱۰۲علينقى شاه وليلو.
 -۱۰۳علىبيگ جهانبگلو.
 -۱۰۴حسني رضوان پور.
لیست منتشر شده از سوی حزب توده

شهداى قيام خلقى آذربايجان(
رف~يق ش~هيد ف~ري~دون اب~راه~يمى ،ت~ول~د بيس~ت و ن~هم آب~ان س~ال  ،۱۲۹۷ش~هادت اول
خ ~~رداد س ~~ال ) ۱۳۲۵ع ~~ضو ك ~~ميته م ~~رك ~~زى ف ~~رق ~~ه دم ~~كرات آذرب ~~اي ~~جان ،ن ~~ماي ~~نده
مجلس ملى آذربايجان ،دادستان كل آذربايجان در دوران حكومت ملى(.
رفيق شهيد محمدامني آزادوطن ،شهادت سال۱۳۲۵
رف ~~يق ش ~~هيد خ ~~ليل آذرآب ~~ادگ ~~ان ،ش ~~هادت س ~~ال ) ۱۳۲۵ف ~~رم ~~ان ~~دار اردب ~~يل در
دوران حكومت ملى(.
رف ~~يق ش ~~هيد ن ~~وراهلل ي ~~كان ~~ى ،،ش ~~هادت س ~~ال ) ۱۳۲۵او در ج ~~نبش مش ~~روط ~~ه
ه~مرزم س~تارخ~ان ب~ود ،در ج~نبش خ~ياب~ان~ى ،پ~سيان ،اله~وت~ى ف~عاالن~ه ش~رك~ت داش~ت
و در ج~~نبش دم~~كرات~~يك آذرب~~اي~~جان ن~~ماي~~ندۀ مج~~لس م~~لى ،ع~~ضو م~~ؤس~~سان ،ص~~در
ك ~~ميتۀ خ ~~وى ،وزي ~~ر داخ ~~له ،و رئ ~~يس ن ~~ظميۀ اروم ~~يه ب ~~ود و در ه ~~مان شه ~~ر ب ~~ه دار
آويخته شد(.
رفيق شهيد داداش تقى زاده ،شهادت سال .۱۳۲۵
رف ~~يق ش ~~هيد ق ~~لى ص ~~بحى ن ~~ورى ،،ش ~~هادت س ~~ال) ۱۳۲۵ع ~~ضو ك ~~ميته اي ~~ال ~~تى
ح ~~زب ت ~~وده اي ~~ران در آذرب ~~اي ~~جان ،از س ~~ازم ~~ان ~~ده ~~ندگ ~~ان ارت ~~ش م ~~لى و ف ~~داي ~~يان
آذربايجان(.
رفيق شهيد سروان حسن غفارى ،شهادت سال .۱۳۲۵

312

رف ~~يق ش ~~هيد اژدر ب ~~ال ~~دارى ،ش ~~هادت س ~~ال ) ۱۳۲۵زن ~~دان ~~ى و ت ~~بعيدى دوران
رضاخان ،رئيس پليس حكومت ملى آذربايجان(.
رف~يق ش~هيد م~يرك~اظ~م اع~لمى ،ش~هادت س~ال ) ۱۳۲۵ف~رم~ان~دار م~رن~د در دوران
حكومت ملى(.
رفيق شهيد آقاداداش درستكار ،شهادت سال ، ۱۳۲۵به دست چماقداران.
رفيق شهيد اسداله زارعى ،شهادت سال ) ۱۳۲۵به دست ذوالفقارى ها(.
رفيق شهيد عباس فتحى ،شهادت سال ) ۱۳۲۵اديب و روزنامه نگار(.
رفيق شهيد محمد حيدرى عربلو ،شهادت آذر سال .۱۳۲۵
رفيق شهيد على فطرت )شاعر( ،شهادت سال ) ۱۳۲۵زير شكنجه(.
رف~~يق ش~~هيد دان~~يل ي~~وش~~ى آ ،ش~~هادت س~~ال ) ۱۳۲۵ع~~ضو ك~~ميتۀ م~~رك~~زى ف~~رق~~ۀ
دمكرات آذربايجان و نمايندۀ مجلس ملى(.
رف~~يق ش~~هيد م~~يراي~~وب ش~~كيبا ،ش~~هادت س~~ال ) ۱۳۲۵در ن~~هضت ج~~نگل ش~~رك~~ت
داش ~~ت ،زن ~~دان ~~ى رض ~~اخ ~~ان و پ ~~س از آزادى ع ~~ضو ك ~~ميتۀ م ~~رك ~~زى ف ~~رق ~~ۀ دم ~~كرات
آذربايجان و رئيس آموزش اروميه بود(.
رف ~~يق ش ~~هيد ع ~~بدال ~~صمد ع ~~مران ~~ى ،ش ~~هادت س ~~ال) ۱۳۲۵از ره ~~بران ف ~~داي ~~يان
مش ~~روط ~~يت ،ع ~~ضو ف ~~رق ~~ۀ اج ~~تماع ~~يون ـ ع ~~ام ~~يون ،ره ~~بر ي ~~كى از گ ~~روه ~~هاى »گ ~~ارد
م~لى« ج~نبش خ~ياب~ان~ى و از س~ال  ۱۳۲۰ع~ضو ك~ميتۀ اي~ال~تى ح~زب ت~ودۀ اي~ران در
آذربايجان(.
رف ~~يق ش ~~هيد ك ~~ارگ ~~ر ع ~~لى قه ~~رم ~~ان ~~ى ،ش ~~هادت س ~~ال )۱۳۲۵از م ~~بارزان ق ~~يام
اله~~وت~~ى ،ع~~ضو ح~~زب ت~~ودۀ اي~~ران و ه~~يئت اج~~راي~~يۀ »ش~~وراى متح~~ده م~~رك~~زى« در
تهران و سپس در تبريز ،رئيس ادارۀ نقليات در حكومت ملى(.
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رف~~يق ش~~هيد ك~~ارگ~~ر آرس~~ني ش~~اي~~ا ،ش~~هادت س~~ال ) ۱۳۲۵از س~~ازم~~ان~~ده~~ندگ~~ان
حزب توده ايران در محال سلماس(.
رفيق شهيد كارگر و شاعر محمدباقر نيكنام ،شهادت سال .۱۳۲۵
رف~يق ش~هيد ل~ئوزوول~ون )حس~ني ن~ورى( ،ت~ول~د س~ال  ۱۲۹۹در فلس~طني ،ش~هادت
سال .۱۳۲۵
رفيق شهيد ستوان اسرافيل قادرى ،،شهادت سال .۱۳۲۵
رف~يق ش~هيد دك~تر ن~صرت ب~اق~رى ،ش~هادت س~ال ) ۱۳۲۵ب~ه دس~ت اوب~اش~ان در
تبريز(.
رف~~يق ش~~هيد س~~رگ~~رد ح~~بيب اهلل خ~~اك~~زادى ،ش~~هادت س~~ال ) ۱۳۲۵در م~~قاب~~له ب~~ا
ارتش شاهنشاهى(.
رفيق شهيد كشاورز حسينقلى امينى ،،شهادت سال.۱۳۲۵
رفيق شهيد كارگر جعفرقلى اجاللى ،شهادت سال ) ۱۳۲۵در سراب(.
رف~~يق ش~~هيد ك~~ارگ~~ر اس~~ماع~~يل اق~~بال ،،ش~~هادت س~~ال ) ۱۳۲۵پ~~يكر او را ق~~طعه
قطعه كردند و گوشت و استخوانش را در يك گارى در شهر خوى گرداندند(.
رفيق شهيد ستوان سيدحسن سيدعسكراوغلو ،،شهادت سال ۱۳۲۵
رف ~~يق ش ~~هيد ك ~~ارگ ~~ر ش ~~اه ~~مار ص ~~مدى ،ش ~~هادت س ~~ال) ۱۳۲۵رزم ~~ندۀ ج ~~نبش
مش~روط~ه و ن~هضت خ~ياب~ان~ى ،از س~ال  ۱۳۲۰ع~ضو ح~زب ت~ودۀ اي~ران ،در م~شكني
شهر به دار آويخته شد(.
رفيق شهيد كشاورز محبوب خوشكالم ،شهادت سال ) ۱۳۲۵درسراب(.
رفيق شهيد كشاورز حيدرعلى باقرى ،شهادت سال .۱۳۲۵
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رف~~يق ش~~هيد ك~~ارگ~~ر اس~~ماع~~يل ح~~كاك )س~~ارى اس~~ماع~~يل(،ش~~هادت س~~ال ۱۳۲۵
)م~عاون شه~ردارى اردب~يل ،پ~يكر او را ب~ا ت~بر م~ثله ك~ردن~د و در ك~وچ~ه ه~اى پ~رب~رف
شهر ،روى زمني كشيدند(.
رفيق شهيد حسني لطفى ممقانى ،شهادت سال ) ۱۳۲۵در آذرشهر(.
رفيق شهيد كارگر سردار خورشا ،شهادت سال ) ۱۳۲۵در اردبيل(.
رف~يق ش~هيد اي~مان~على آق~اع~لى اوغ~لو ،ش~هادت س~ال) ۱۳۲۵ط~بيب س~نتى دوره
گرد ،در محال اردبيل(.
رف~~يق ش~~هيد آه~~نگر مح~~مدرض~~ا خ~~ادم~~ى ،،ش~~هادت س~~ال ) ۱۳۲۵از رزم~~ندگ~~ان
قيام خيابانى(.
رف~يق ش~هيد ك~ارگ~رح~سن ذوال~فقارزاده ارژن~گى ،،ش~هادت س~ال) ۱۳۲۵ن~قاش و
كاريكاتوريست(.
رف ~~يق ش ~~هيد س ~~عدى ي ~~وزب ~~ندى ،،ش ~~هادت س ~~ال) ۱۳۲۵ش ~~اع ~~ر و ب ~~ازي ~~گر ،در
تبريز اوباشان سر او را از تن جدا كردند و براى مادرش فرستادند(.
رفيق شهيد حسني تراشى ،شهادت سال ) ۱۳۲۵در اردبيل(.
رفيق شهيد كارگر ولى گنجه مهر ،،شهادت سال ) ۱۳۲۵در اروميه(.
رف ~~يق ش ~~هيد ك ~~شاورز س ~~ورن ه ~~ارون ~~يان ،،ش ~~هادت س ~~ال ) ۱۳۲۵در ي ~~كى از
روس ~~تاه ~~اى اط ~~راف اه ~~ر پ ~~يكر او را ق ~~طعه ق ~~طعه ك ~~ردن ~~د و در چ ~~اه م ~~نزل ك ~~دخ ~~دا
ريختند(.
رف ~~يق ش ~~هيد م ~~هندس ن ~~فت مح ~~رم ان ~~شائ ~~ى ،،ش ~~هادت س ~~ال ) ۱۳۲۵س ~~رپ ~~رس ~~ت
شعبۀ تشكيالت كميتۀ اردبيل و سپس رئيس ادارۀ سياسى اروميه(.
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رف ~~يق ش ~~هيد ك ~~ارگ ~~ر م ~~يرح ~~يدر ع ~~زي ~~زى ،،ش ~~هادت س ~~ال ) ۱۳۲۵از س ~~ال۱۲۹۶
ع ~ ~~ضو ح ~ ~~زب »ع ~ ~~دال ~ ~~ت« و از س ~ ~~ال  ۱۳۲۱ع ~ ~~ضو ح ~ ~~زب ت ~ ~~ودۀ اي ~ ~~ران ،در م ~ ~~حال
خلخال به شهادت رسيد(.
رف~ ~~يق ش~ ~~هيد دوزن~ ~~ده م~ ~~يرزاك~ ~~يشى مج~ ~~ردى ،،ش~ ~~هادت س~ ~~ال ) ۱۳۲۵در ب~ ~~يله
سوار(.
رف~~يق ش~~هيد آراي~~شگر مح~~مدآق~~ا م~~ظلوم~~ى ،ش~~هادت س~~ال ) ۱۳۲۵از رزم~~ندگ~~ان
ج~نبش مش~روط~ه ،ع~ضو ف~رق~ۀ اج~تماع~يون ـ ع~ام~يون ،ع~ضو و س~ازم~ان~ده~ندۀ ح~زب
كمونيست ايران و سپس حزب تودۀ ايران در اردبيل(.
رف ~~يق ش ~~هيد دان ~~شجوى افس ~~رى ح ~~سن ب ~~ختيارى ،ش ~~هادت س ~~ال ) ۱۳۲۵در
اروميه(.
رف ~ ~~يق ش ~ ~~هيد غ ~ ~~الم ~ ~~على اس ~ ~~ماع ~ ~~يل زاده ،ت ،ش ~ ~~هادت س ~ ~~ال)۱۳۲۵در م ~ ~~حال
هشترود(.
رف~يق ش~هيد حس~ني ج~الئ~ى ،ش~هادت س~ال ) ۱۳۲۵ق~ات~ل او و ب~سيارى از رف~قا،
حاج رسول صميمى از قداره بندان اردبيل بود
رفيق شهيد ميرزا آقا توحيدى ،شهادت اسفند سال) ۱۳۲۵در مراغه(.
رف~~يق ش~~هيد ك~~شاورز س~~عيد خ~~ان ط~~ال~~شميكائ~~يلى ،ت~~ول~~د س~~ال  ،۱۲۹۱ش~~هادت
سال )۱۳۲۵در مغان(.
رفيق شهيد امن خان بخشى بگى ،،شهادت سال ۱۳۲۵
رفيق شهيد سلمان نصراهلل اوغلو ،شهادت سال ) ۱۳۲۵در مراغه(.
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رف~يق ش~هيد ن~صراهلل )پ~در س~لمان( ،ش~هادت س~ال ) ۱۳۲۵او را پ~اى چ~وب~ۀ دار
پس ~~رش دس ~~تگير ك ~~ردن ~~د ،در ات ~~اق ~~كى زن ~~دان ~~ى س ~~اخ ~~تند ۱۳۰ .روز ب ~~ى آب و غ ~~ذا
رهايش كردند تا به شهادت رسيد(.
رف ~~يق ش ~~هيد ك ~~شاورز ح ~~سن ض ~~رب ~~على اوغ ~~لو ،،ش ~~هادت س ~~ال ) ۱۳۲۵در ب ~~يله
سوار(.
رف ~ ~ ~~يق ش ~ ~ ~~هيد رح ~ ~ ~~يم ص ~ ~ ~~مداوغ ~ ~ ~~لو ،ش ~ ~ ~~هادت س ~ ~ ~~ال ) ۱۳۲۵در اردب ~ ~ ~~يل او را
سنگسار كرده و به شهادت رساندند(.
رفيق شهيد فروغ نورى ،شهادت سال )۱۳۲۵در اهر(.
رفيق شهيد ابراهيم وطنخواه ،شهادت سال۱۳۲۵در مغان.
رفيق شهيد دوزنده اكبر بنايى ،شهادت سال ) ۱۳۲۵در اردبيل(.
رفقاى ديگرى كه در تبريز اعدام شدند:
رفيق شهيد سرهنگ دوم ستاد .ابوالقاسم عظيمى.
رفيق شهيد سروان پياده ،يوسف مرتضوى.
رفيق شهيد سروان هوايى .محمد آگهى.
رفيق شهيد سروان پياده ،حسن قاسمى.
رفيق شهيد سرگرد سوار ،جعفر سلطانى آزاد.
رفيق شهيد ستوان دوم سوار ،قربانعلى آرين تاش.
رفيق شهيد ستوان يكم سوار ،غالمرضا دبيرنيا.
رفيق شهيد سروان پياده ،غالمحسني ناصرى.
رفيق شهيد ستوان دوم سوار ،عطاءاهلل زنديان جزى.
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رفيق شهيد ستوان يكم پياده ،اصغر افتخارهريسى.
رفيق شهيد ستوان دوم مهندسى ،حسني كوپال.
رفيق شهيد سروان توپخانه ،احمد جودت.
رفيق شهيد سرگرد پياده ،على اكبر حبشى.
رفيق شهيد ستوان يكم پياده ،على اكبر ثمرى.
رفيق شهيد ستوان يكم مالى ،شاهپور شرقى.
رفيق شهيد ستوان دوم پياده ،عظيم بلندى جاويد.
رفيق شهيد ستوان دوم سوار ،عبداهلل ستارزاده آذرى.
رفيق شهيد ستوان دوم پياده ،على عالى ثنائى.
رفيق شهيد شيخ پوالد احمدى.
رفيق شهيد ميرزا محمدعلى ارشادى.
رفيق شهيد جعفر محمدزاده )شاعر تودهاى(.
رفيق شهيد استوار ژاندارم ،ابوالقاسم كيانى.
رفيق شهيد استوار ژاندارم ،ابوالقاسم حق پرست.
رفيق شهيد ستوان يكم ،حسن ظهيرى.
رفيق شهيد گروهبان سوم ،اكبر تميزى.
رفيق شهيد سروان ،على سغائى.
رفيق شهيد الهوردى ارغوانى.
رفيق شهيد تيمور مددى.
رفيق شهيد على اكبر رامني.
رفيق شهيد سرهنگ غالمرضا جاويدان.
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رفيق شهيد رحيم عمرانى.
رفيق شهيد صادق انصارى.
رفيق شهيد هارطون هايراپطيان.
رفيق شهيد اسداهلل بطالب.
رفيق شهيد على اكبر صابرى.
اين رفقا در مراغه اعدام شدند:
رفيق شهيد ساواالن قلى زاده.
رفيق شهيد محمود امامپور.
رفيق شهيد سرگرد محمدعلى رامتني.
رفيق شهيد حبيب حبيبزاده.
رفيق شهيد ربيع كبيرى.
رفيق شهيد خليل غالمى.
رفيق شهيد على قنبرپور قلعه جوقى.
رفيق شهيد على اكبر وكيليان.
رفيق شهيد حسن حسني نژاد.
رفيق شهيد حيدر آفاقى.
رفيق شهيد مهديقلى توحيدى.
رفيق شهيد اصغر نورى.
رفيق شهيد محمود ابراهيمى.
رفيق شهيد نوروزعلى دولتى.

319

رفيق شهيد سلمان سليمانى.
رفيق شهيد احمد رشيدى.
رفيق شهيد سيفعلى كريمى.
رفقايى كه در اردبيل اعدام شدند:
رفيق شهيد ستوان يكم پياده ،ابراهيم سهرابى.
رفيق شهيد ستوان دوم پياده ،بهمن حميدى دانشور.
رفيق شهيد ستوان سوم پياده ،يحيى شيخى.
رفيق شهيد على سليمانپور.
رفيق شهيد سعادتخان سليمانپور.
اين رفقا در سراب اعدام شدند:
رفيق شهيد ميررحيم نوعى.
رفيق شهيد اژدر شافعى.
رفيق شهيد محمد بشيرى.
رفيق شهيد ميرمحمود جنگى.
رفيق شهيد على محمد دست آموز.
رفيق شهيد ميرمحمدحسني محمودى.
رفيق شهيد اسماعيل عمرانى.
رفيق شهيد اسماعيل ابراهيمى.
رفيق شهيد محمد دژنكا.
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رفيق شهيد محمد قامورى.
رفيق شهيد اسماعيل جهانديده.
رفيق شهيد عوض حسني پور.
رفيق شهيد سيدحسن جاللى.
رفيق شهيد حسني ضيائى.
رفيق شهيد بخشى ترابى.
رفيق شهيد محرم ستارى.
رفيق شهيد على فدائى.
رفيق شهيد كريم نبدى.
رفيق شهيد هالل هاللى.
رفيق شهيد روح اهلل حسينى.
رفيق شهيد صمد نشون.
رفيق شهيد على جدى.
رفيق شهيد محمدحسن اصل رزاق )رزاقى(.
رفقايى كه در آستارا اعدام شدند:
رفيق شهيد اميرشهبازى خشيرانى.
رفيق شهيد ميرمصطفى شيرامينى.
رفقايى كه در اروميه اعدام شدند:
رفيق شهيد ابراهيم جليلى.
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رفيق شهيد اسحاق يونانوف.
رفيق شهيد يپريم زندشت.
رفيق شهيد رابى يوشه بيتدانيل.

اين رفقا در بيست و يكم آذر سال ۱۳۲۵در زير شكنجه به شهادت رسيدند:
رفيق شهيد ميرزاقاسم آقازاده.
رفيق شهيد عبداهلل بيگزاده.
رفيق شهيد اسرافيل آروين.
رفيق شهيد حبيب اسدزاده.
رفيق شهيد شعبانزاده.
رفيق شهيد مشهدى محمد قلندرلو.
رفيق شهيد مشهدى على طاهرنيا.
رفيق شهيد فريدون طاهرنيا.
رفيق شهيد افسر ترابى.
رفيق شهيد عاشق حسني.
رفيق شهيد عاشق شهباز.
شهداى ديگر جنبش آذربايجان
رفيق شهيد خانعلى مطيعى.
رفيق شهيد سرهنگ محمودقاضى اسدالهى )نهم آذر سال .(۱۳۲۵
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رفيق شهيد محمد حيدرى )آذر سال .(۱۳۲۵
رف~~يق ش~~هيد به~~ران ن~~اب~~ى )س~~ال  ،۱۳۲۵ب~~ازي~~گر ت~~ئات~~ر و ن~~ماي~~ندۀ مج~~لس م~~لى
آذربايجان ،متولد سال .(۱۲۹۸
رفيق شهيد هاشم هجرتى )سال .(۱۳۲۵
رفيق شهيد حاجى بابا تاسى )آذر سال .(۱۳۲۵
رفيق شهيد اسماعيل قفقاز )به وسيلۀ چماقداران(.
رفيق شهيد حسن موسوى.
رفيق شهيد على خان اگندى.
رفيق شهيد مالعزيز قديرى.
رفيق شهيد خسروى.
رفيق شهيد على خليل آذرى مهربانى )بر اثر شكنجه(.
رف~يق ش~هيد ع~بدالحس~ني اح~مدى )ع~ضو ك~ميتۀ م~رك~زى ف~رق~ۀ دم~كرات و مج~لس
ملى آذربايجان ،در خوى به دست اوباشان قطعه قطعه شد(.
رفيق شهيد مشهدى على بزاز.
رفيق شهيد فتيش پاشايى.
رفيق شهيد خيراهلل معصومى.
رفيق شهيد سارى مغانلى.
رفيق شهيد مالعزيز برآغوش.
رفيق شهيد على خان تيوه.
رفيق شهيد سروان محمد آذرى مهربانى.
رفيق شهيد نجف قلى فضل پور )به دست چاقوكشان(.
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رفيق شهيد طالب موسوى زاده.
رفيق شهيد ايوب بدخشان.
رفيق شهيد على عبادى.
رفيق شهيد حبيب برنو.
رفيق شهيد نجف محمودزاده.
رف~يق ش~هيد م~نصورى )در ب~راب~ر ج~وخ~ۀ اع~دام ب~ا رن~گ روى ق~لبش داي~ره ك~شيد
و سپس فرمان داد» :سرباز به اينجا آتش كن«(.
رفيق شهيد على حاجيه بكلو.
رفيق شهيد ميريونس فاضلى روكش.
رفيق شهيد على عاقلى.
رفيق شهيد عباس قهرمانى.
رفيق شهيد نبى قنبرى )به ضرب گلوله و چماق(.
رفيق شهيد عزيز بصيرى.
رفيق شهيد سروان عليزاده مهرآبى.
رفيق شهيد روح اهلل جعفرى.
رفيق شهيد محمود كوثرى.
رفيق شهيد محمدعلى تيكه داشى.
رفيق شهيد اسماعيل بحرى بافتائى.
رفيق شهيد حسني فدايى.
رفيق شهيد نصراهلل فردپاكدل.
رفيق شهيد على قربانى.
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رف ~~يق ش ~~هيد حس ~~ني ي ~~زدان ~~ى )وك ~~يل دادگس ~~ترى ،پ ~~س از ب ~~ه ش ~~هادت رس ~~يدن،
دژخيمان پيكرش را به گارى بستند و در شهر گرداندند.(.
رفيق شهيد سيدرضا قهوه چى.
رفيق شهيد محمدعلى نيه آورى.
رفيق شهيد مقدم زنجانى.
رفيق شهيد بختيارى )پدر( در اروميه.
رفيق شهيد بختيارى )پسر( در اروميه.
رفيق شهيد آرشاك هوسپيان در اروميه.
رفيق شهيد هوسپ هوسپيان در اروميه.
رفيق شهيد بابا داريوش در اروميه.
رفيق شهيد يوليوس يونان در اروميه.
رفيق شهيد ويلسون سرگيز در اروميه.
رفيق شهيد الهوردى مهاجر در اروميه.
رفيق شهيد شادعلى خرازى در اروميه.
رفيق شهيد بهرام در اروميه.
رفيق شهيد عالءالدين )برادر بهرام( در اروميه.
رفيق شهيد ابراهيم عدل )در دهات اروميه(.
رفيق شهيد يوشيد يعقوب )در دهات اروميه(.
رفيق شهيد كئكو )در دهات اروميه(.
رفيق شهيد گورگيز رستم )در دهات اروميه(.
رفيق شهيد آرام يوسف )در دهات اروميه(.
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رفيق شهيد مندو جبرئيل )در دهات اروميه(.
رفيق شهيد خسرو يعقوب )در دهات اروميه(.
رفيق شهيد گورگيز خاچو )در دهات اروميه(.
رفيق شهيد بابا خان )در دهات اروميه(.
رفيق شهيد كرشون مورهاچ )در دهات اروميه(.
رفيق شهيد رحيم چيالنى )در مقابله با ارتش شاهنشاهى(.
رفيق شهيد اژدر كريمى )در دهات اردبيل(.
رفيق شهيد عمران كريمى )در دهات اردبيل(.
رفيق شهيد امني كريمى )در دهات اردبيل(.
رفيق شهيد ابراهيم على اوغلو.
رف~~يق ش~~هيد اب~~راه~~يم اوغ~~لو )اي~~ن پ~~در و پس~~ر را ب~~ه درخ~~تى بس~~تند و آن ه~~ا را
زنده زنده به آتش سپردند(.
رف~~يق ش~~هيد ح~~يدر ح~~يدرى )ص~~در ات~~حادي~~ۀ ك~~ارگ~~ران ،اس~~فند س~~ال  ۱۳۲۵در
اروميه(
رفيق شهيد بابك دندانساز )در اروميه(.
رفيق شهيد حسني ملكى )در مشكني شهر(.
رف~ ~~يق ش~ ~~هيد ج~ ~~عفر ق~ ~~ره دروي~ ~~ش )در م~ ~~شكني شه~ ~~ر ب~ ~~ا ري~ ~~خنت آب ج~ ~~وش ب~ ~~ر
سرش او را بهشهادت رساندند(.
رفيق شهيد ميرزا اسماعيل ذبيحى.
رفيق شهيد ميرزا محمدعلى ارشادى.
رفيق شهيد حسني سرابى.
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رفيق شهيد علينقى شاهوليلو.
رفيق شهيد علىبيگ جهانبگلو.
رفيق شهيد عزيز قره قيهلو.
زندگان
آنان كه زنده ماندند سرنوشت بهترى از مردگان پيدا نكردند.
 -۱ع~ده اى دس~تگير ش~دن~د و ح~بس ه~اى س~نگني گ~رف~تند .س~مبل و م~رد ت~مام~ى
آن ه ~~ا ص ~~فرخ ~~ان قه ~~رم ~~ان ~~ى ب ~~ود ك ~~ه از س ~~ال  ۱۳۲۵ت ~~ا  ۱۳۵۷در زن ~~دان م ~~ان ~~د ت ~~ا
رژي~م په~لوى س~قوط ك~رد .ص~فرخ~ان س~مبل ن~هضت م~ردم~ى آذرب~اي~جان ب~ود .ه~مان
ج~ناح~ى ك~ه ب~ا آرم~ان ه~اى ان~قالب~ى در پش~ت س~ر ف~رق~ه ص~ف ك~شيد .ج~نگيد ،كش~ته
داد و زندان ها را پر كرد.
-۲ع ~~ده اى ت ~~بعيد ش ~~دن ~~د .اي ~~نان ن ~~يز دي ~~گر روى آذرب ~~اي ~~جان را ن ~~دي ~~دن ~~د و در
غربت و فقر و تنگدستى مردند.
-۳ع~~ده اى م~~توارى ش~~دن~~د و ب~~ا ن~~ام ه~~اى مس~~تعار در دي~~گر شه~~ره~~ا ك~~ارگ~~رى
كردند و در فقر و تنگدستى مردند.
-۴ام~ا آن ه~اي~ى ك~ه ب~ه ش~وروى پ~ناه~نده ش~دن~د ۷۰-۸۰ .ه~زار ن~فر ب~ودن~د .آنه~ا
نيز سرنوشت بهترى از آنان كه در ايران ماندند نداشتند.
 ع ~~ده اى ب ~~ه م ~~درس ~~ه ه ~~اى ح ~~زب ~~ى رف ~~تند و ت ~~بدي ~~ل ش ~~دن ~~د ب ~~ه ك ~~ارم ~~ندان ف ~~رق ~~ه.اينان درصد كمى از اين  ۸۰هزار نفر بودند.
 ع~ده ب~ى ش~مارى از آن~ان ك~ه اف~راد م~عمول~ى و ه~واداران س~ادۀ ف~رق~ه ب~ودن~د ب~هشغل هاى پست گمارده شدند.
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 ع ~~ده اى دي ~~گر چ ~~ون ب ~~ى ري ~~ا ك ~~ه ق ~~صد ب ~~ازگش ~~ت ب ~~ه اي ~~ران را داش ~~تند راه ~~ىاردوگاه هاى كار اجبارى در زندان هاى استالينى شدند.
نام آوران فرقه
پ ~~يشه ورى در س ~~ال  ۱۳۲۶ح ~~ني ب ~~ازدي ~~د از دو اردوگ ~~اه ف ~~دائ ~~يان در ي ~~ك ت ~~صادف
كشته شد.
صادق پادگان مدتى به رهبرى فرقه رسيد و بعد عزل شد.
غ~~الم ي~~حيى ب~~ه ري~~اس~~ت ف~~رق~~ه رس~~يد و ب~~ه ك~~ارم~~ندى گ~~وش ب~~ه ف~~رم~~ان و م~~طيع و
وفادار تبديل شد.
ج~هان~شاه~لو از ف~رق~ه ب~ه ح~زب ت~وده رف~ت و از ح~زب ت~وده ب~ه دان~شگاه ب~ازگش~ت
و ب~~عد ت~~وس~~ط ح~~سن ن~~ظرى ب~~ه آمل~~ان غ~~رب~~ى گ~~ري~~خت و ه~~وادار رژي~~م ش~~اه~~نشاه~~ى
شد.
دك~تر ج~اوي~د وش~بسترى ب~عد از م~دت~ى دس~تگير و زن~دان~ى ش~دن~د .ام~ا ب~ه خ~اط~ر
همكارى هاى پنهان و آشكارشان با حكومت در زمان حكومت فرقه عفو شدند.
پايان كار فرقه
در بيس~ ~~ت و ي~ ~~كم آذر  ،۱۳۲۵ب~ ~~ند ن~ ~~اف ف~ ~~رق~ ~~ه از م~ ~~ام~ ~~ش ت~ ~~بري~ ~~ز ،ج~ ~~دا ش~ ~~د۸۰ .
ه ~~زارت ~~بعيدى در ك ~~شورى ك ~~ه ف ~~رق ~~ه را از ه ~~مان اب ~~تدا ب ~~ه ع ~~نوان اب ~~زار ك ~~ار م ~~ى
خواست.
ب~عد از م~دت~ى دو اردوگ~اه از ف~دائ~يان ف~رق~ه ب~رپ~ا ش~د ت~ا آم~ادگ~ى ن~ظام~ى ب~ياب~ند
براى بازگشت به ايران و برپايى يك جنگ پارتيزانى.
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راديويى نيز سازمان داده شد .اما همه اين اقدامات رويۀ كار بود.
پ ~ ~~يشه ورى م ~ ~~غز م ~ ~~تفكر ف ~ ~~رق ~ ~~ه در س ~ ~~ال  ۱۳۲۶در ب ~ ~~ني راه ب ~ ~~اك ~ ~~و و اردوگ ~ ~~اه
ف~دائ~يان كش~ته ش~د .و روس ه~ا خ~ود خ~بر ب~رپ~اي~ى اردوگ~اه را ب~ه خ~ارج درز دادن~د
تا بهانه اى براى انحالل آن بيابند .و به دنبال آن راديو نيز تعطيل شد.
از اي~ن ب~ه ب~عد ف~رق~ه ت~بدي~ل ش~د ب~ه اب~زارى در دس~ت ح~زب ك~مونيس~ت آذرب~اي~جان
ش~~وروى و ه~~مان داس~~تان~~ی ك~~ه ب~~ا ت~~بعيدي~~ان ان~~قالب گ~~يالن رف~~ت ب~~ا اي~~ن اف~~راد ن~~يز
شروع شد.
ق~~رارداد ن~~فت ش~~مال ك~~ه در س~~طل زب~~ال~~ۀ مج~~لس ش~~اه اف~~تاد اپ~~ورت~~ونيس~~ت ه~~اى
روس ب ~~هص ~~راف ~~ت اف ~~تادن ~~د ت ~~ا ف ~~رق ~~ه را اح ~~ياء ك ~~نند .و دوب ~~اره ه ~~مان ب ~~ازى س ~~اخ ~~نت
كميتۀ مركزى و رهبر و مسئول تشكيالت و تبليغات.
و اي~ن ب~ازى م~وش و گ~رب~ه ب~ا اب~رىش~دن و آف~تاب~ىش~دن راب~طۀ اي~ران و ش~وروى
ادام ~~ه داش ~~ت .ت ~~ا س ~~ران ~~جام روس ه ~~ا ت ~~صميم گ ~~رف ~~تند ب ~~راى ه ~~ميشه از ش ~~ر ف ~~رق ~~ه
راحت شوند و فرقه را چون اسب تروا به درون حزب توده فرستادند.
سرنوشت محتوم فرقه
فرقه بعد از بيست و يكم آذر سال  ۱۳۲۵دو راه در پيش داشت:
 -۱نخس ~~تني راه ،ه ~~مان راه ~~ى ب ~~ود ك ~~ه رف ~~ت .خ ~~ودش را ب ~~ه ح ~~ماق ~~ت س ~~پرد و
شكس~ت ف~رق~ه را ب~ه ف~ري~ب ق~وام و ب~ه ه~م خ~وردن ت~وازن ن~يروه~ا در س~طح ج~هان~ى و
اول ~~تيمات ~~وم ات ~~مى ام ~~ري ~~كا ت ~~وج ~~يه ك ~~رد .و ب ~~ه ف ~~دا ك ~~ردن م ~~ناف ~~ع ف ~~رق ~~ه ب ~~راى م ~~ناف ~~ع
س ~~وس ~~يال ~~يسم ج ~~هان ~~ى دلخ ~~وش ك ~~رد و آن ~~قدر نشس ~~ت ت ~~ا وق ~~ت از دس ~~ت رف ~~ت .و
س~~ران~~جام در دل ح~~زب ت~~وده ج~~اى گ~~رف~~ت ت~~ا ه~~م خ~~يال روس ه~~ا ،ب~~ه ارت~~باط~~شان ب~~ا
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اي~~ران راح~~ت ش~~ود و ه~~م اس~~ب ت~~رواى ح~~زب ك~~مونيس~~ت آذرب~~ای~~جان در ش~~كم ح~~زب
توده باشد.
 -۲راه دوم ف~رق~ه ،ب~ازن~گرى دق~يق ع~لت شكس~ت اش ب~ود .ک~ه ب~ی ت~ردی~د ب~ه ن~قش
م~حورى ش~وروى در شكس~ت ف~رق~ه م~ى رس~يد و از آن~جا ب~ه ب~عد ج~دا ش~دن ف~رق~ه از
شوروى بود .اما اين بازنگرى و جدا شدن در پتانسيل رهبرى فرقه نبود.
در ب~~ني ره~~بران ف~~رق~~ه ش~~اي~~د ،م~~ى گ~~وي~~م ش~~اي~~د ،و ت~~وض~~يح م~~ى ده~~م چ~~را ش~~اي~~د
پ~يشه ورى آن پ~تان~سيل را داش~ت ك~ه ب~ه راب~طۀ غ~لط ف~رق~ه و ش~وروى ،ف~رق~ه و ح~زب
ك ~~مونيس ~~ت آذرب ~~اي ~~جان ش ~~وروى پ ~~ى ب ~~برد و آن ظ ~~رف ~~يت را داش ~~ت ك ~~ه ب ~~ا ن ~~فى اي ~~ن
راب~طۀ م~رگ~بار ،ح~يات ج~دي~دى را ب~هف~رق~ه ب~ده~د .ام~ا م~رگ پ~يشه ورى آخ~ري~ن و ت~نها
شانس فرقه را از بني برد.
پ ~~يشه ورى در چ ~~هار دي ~~ال ~~وگ ت ~~اري ~~خى اش ب ~~ا ب ~~اق ~~راوف ،ب ~~ا اس ~~تال ~~ني )ن ~~ام ~~ۀ
اس~~تال~~ني( ب~~ا ق~~لى اوف ب~~از ه~~م ب~~ا ب~~اق~~راوف )ب~~عد از شكس~~ت ف~~رق~~ه( ن~~شان داد ك~~ه
ق~ادر اس~ت در ص~ورت ش~ناخ~ت درس~ت س~ياس~ت روس ه~ا در ب~راب~ر آن ه~ا ب~ايس~تد
و راه مستقلى در پيش گيرد.
يك سؤال
ام~~ا س~~ؤال~~ى ك~~ه ب~~ه ذه~~ن آدم~~ى خ~~طور م~~ى ك~~ند اي~~ن اس~~ت ك~~ه م~~گر ف~~رق~~ۀ دم~~كرات
ت~~نها پ~~يشه ورى ب~~ود؟ چ~~را از آن ه~~مه ره~~بران درج~~ه ي~~ك و دو ه~~يچ ی~~ك ب~~ه ش~~ناخ~~ت
درس ~~ت ن ~~رس ~~يدن ~~د و ف ~~رق ~~ه را از اب ~~زار ك ~~ار ب ~~ودن روس ه ~~ا و ب ~~اق ~~راوف ~~ى ه ~~ا ن ~~جات
ندادند.
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ب~~راى روش~~نفكران ط~~يف چ~~پ در آن روزگ~~ار و ح~~تى ده~~ه ه~~اى ب~~عد ،ج~~هان ب~~ه
دو اردوگاه تقسيم مى شد :چپ و راست.
چ~پ ،اردوگ~اه ان~قالب و راس~ت اردوگ~اه ض~دان~قالب ب~ود .اي~ن ن~گرش ك~ه ن~گرش
س~ياه س~ياه و س~فيد س~فيد ب~ود ب~ه ف~رق~وى ه~ا و ح~تى ت~وده اى ه~ا اج~ازه ن~مى داد
ك ~~ه ف ~~كر ك ~~نند م ~~ى ش ~~ود در اردوگ ~~اه چ ~~پ ن ~~بود ،ام ~~ا چ ~~پ ب ~~ود .در اردوگ ~~اه ان ~~قالب
ن~~بود ،ام~~ا ان~~قالب~~ى ب~~ود .آن~~ان از ظ~~رف~~يت ه~~اى ج~~ام~~عه ه~~اى س~~رم~~اي~~ه دارى اروپ~~ا و
امريكا براى جذب و پذيرش مخالفني خود غافل بودند.
ب ~ ~~ه ه ~ ~~مني ع ~ ~~لت ت ~ ~~مام ~ ~~ى ف ~ ~~رق ~ ~~وى ه ~ ~~اي ~ ~~ى م ~ ~~ثل س ~ ~~روان ح ~ ~~سن ن ~ ~~ظرى ،دك ~ ~~تر
ج~هان~شاه~لو اف~شار ،ژن~رال ع~بدال~رض~ا آذر ،ع~ناي~ت اهلل رض~ا ،پس~ر پ~يشه ورى ك~ه
ب~ه درك نس~بتا ً درس~تى از م~سائ~ل رس~يدن~د .ي~ك راس~ت خ~ود را ب~ه س~اواك رس~ان~دن~د
و به نسبت هايى كم يا زياد با رژيم وارد معامله شدند.
ف ~~رق ~~ه ب ~~ه ط ~~ور ك ~~لى ف ~~اق ~~د ره ~~برى ب ~~ا درك ~~ى ت ~~اري ~~خى و ه ~~مه ج ~~ان ~~به ب ~~ود .راز
سرنوشت محتوم فرقه را بايد در همني عدم درک تاریخی جست وجو كرد.
پايان يك تراژدى
به پايان آمد اين دفتر ،حكايت همچنان باقى است!
در اي~نجا دف~تر ف~رق~ه را م~ى ب~ندم .ام~ا اي~ن ب~دان م~عنا نيس~ت ك~ه دف~تر م~طال~بات
خلق آذربايجان بسته شده است.
ام~~ا از ای~~ن پ~~س ،ف~~رق~~ه ب~~ازى دی~~گر ب~~ه پ~~اي~~ان رس~~يده اس~~ت .پ~~رده اف~~تاده اس~~ت،
چ ~~راغ ه ~~ا را خ ~~ام ~~وش ك ~~رده ان ~~د و از ب ~~ازي ~~گران اي ~~ن ن ~~ماي ~~ش ه ~~يچیك در ص ~~حنه
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نيس~~تند .ق~~وام در غ~~رب~~ت م~~رد ه~~م چ~~نان ك~~ه پ~~يشه ورى در غ~~رب~~ت م~~رد .ش~~اه ن~~يز در
غربت مرد .مرگى به مراتب دردناكتر از مرگ پيشه ورى.
ام~~ا در خ~~اط~~رۀ ق~~وم~~ى م~~ا ف~~رق~~ه و پ~~يشه ورى ،ق~~وام و ش~~اه ۲۰ ،ه~~زار كش~~ته و
 ۸۰ه~زارت~بعيدى و ه~زاران زن~دان~ى و آواره ه~مچنان ح~ى و ح~اض~رن~د .و زخ~م خ~ون
چ~~كان ي~~ك م~~بارزه س~~رك~~وب ش~~ده چ~~ون خ~~ون س~~ياوش م~~ى ج~~وش~~د و م~~ى خ~~روش~~د و
خواب را از چشمان پژوهشگران تاريخ مى پراكند.
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منابع و مأخذ
براى بررسى فرقۀ دمكرات آذربايجان به منابع زير مى توان رجوع كرد:
 -۱گ~ذش~ته چ~راغ راه آي~نده ،ن~وش~ته ج~ام~ى )ك~ار گ~روه~ى از افس~ران ت~وده اى ب~ري~ده
از حزب توده(
 -۲از زندان رضاخان تا صدر فرقه دمكرات ،نوشته على مرادى مراغه اى
 -۳خاطرات زندان ،نوشته پيشه ورى
-۴تاريخچه حزب عدالت ،نوشته پيشه ورى
 -۵روزنامه آژير ،ناشر پيشه ورى
-۶روزنامه آذربايجان ،ناشر فرقه دمكرات
-۷ما و بيگانگان ،دكتر جهانشاهلو معاون فرقه
-۸گماشتگى هاى بدفرجام ،حسن نظرى از افسران فرقه
 -۹آذربايجان و حل مسأله ملى ،عليرضا نابدل از اعضاى سازمان چريكها
 -۱۰خاطرات خليل ملكى ،خليل ملكى
 -۱۱برخورد عقايد و آرا ،خليل ملكى
 -۱۲خاطرات كيانورى
 -۱۳خاطرات ايرج اسكندرى
-۱۴خاطرات احسان طبرى
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-۱۵خاطرات صفر خان،علی اشرف درویشیان
 -۱۶تاريخ سى ساله ،بيژن جزنى از رهبران سازمان چريكها
 -۱۷فرقه دمكرات ،عميدى نورى

برای مطالعه بیشتر:

آخرین سنگر آزادی/سیدجعفرپیشه وری/نشر شیرازهزندان رضا شاه/سیدجعفرپیشه وری /نشر تاریخ معاصرفرقه دموکرات آذربایجان،ازتخلیه تبریز تا مرگ پیشه وری/شاهرخ فرزاد نشراوحدی
خشم و هیا هوی یک زندگی/علی مرادی/نشراوحدیگم گشته درفراخنای تاریخ ،خاطرات سیدجعفرپیشه وری/ت یوسف بهنون-فراز و فرود فرقه دموکرات آذربایجان/جمیل حسنلی/نشرنی
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قوس زندگی سیدجعفرپیشه وری/جمشید پور اسماعیلجنبش های قومی وعملیات روانی /علی کالیراد/نشرنگارستانآذربایجان ایران،آغاز جنگ سرد/جمیل حسنلی/نشرشیرازهتشکیل فرقه دموکرات آذربایجان۲۱،آذر و نقش پیشه وری،نشر شیرین
غائله آذربایجان/خانبابا بیانی/نشر زریاب
آذربایجان،سرزمین آتش/باالش آذراوغلو؛ت فرزاد شاهرخ/نشرشیرین
تشکیل ،فعالیت و فروپاشی فرقه دموکرات آذربایجان/اصغر حیدری/نشر
تاریخ ایران معاصر
پیدایش فرقه دموکرات آذربایجان/صدری،نیکبخت
غائله آذربایجان در رهگذر تاریخ و چهره پیشهوری در آئینه فرقه/ابراهیم
ناصحی/نشرستوده
روزشمارغائله آذربایجان/کاوه بیات و رضا آذری/نشرشیرازه
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آذر۱۳۲۴تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان و نقش سیدجعفر پیشه وری در آن/
درخشانی -شاهرخ/نشر گوینده
اسناد فرقه دموکرات در آذربایجان به روایت دیگر/هادی هاشمیان/مرکز
اسناد مجلس
فرقۀ دموکرات آذربایجان/رحیم رئیسنیا/نشر مرجع
فرقه دموکرات و تحوالت معاصر ایران/محمد امین رسول زاده/نشر تاریخ
معاصر ایران
آواز خوان رقص بردگان ،سخنرانی پیشه وری/الناز انصاری/نشر منجیق
آذربایجان از سلطنت رضا شاه تا دولت پیشه وری/رضا محمدی/نشر شایسته
اطالعات طبقه بندی شده حوادث آذربایجان/حمید مالزاده/نشرمهدآزادی
رازهای سرزمین من/رضا براهنی/نشر نگاه
در ماگادان کسی پیرنمیشود/اتابک فتحاهللزاده/نشر ثالث
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زندانی زمان/امیرچهره گشا/نشر اختران
کردها وفرقه دمکرات آذربایجان /کاوه بیات/نشر تاریخ معاصر
بحران آذربایجان/خاطرات آیتاهلل مجتهدزنجانی/رسول جعفریان
از سلطنت رضا شاه تا دولت پیشهوری/رضا محمدی
زندگی و زمانه بیریا/علی مرادی مراغهای/نشر اوحدی
از هروآباد تا گنجه/عباس مهیار/نشر مؤلف
پیشه ورینی کیملر اولدوروب/محمد مهراب/نشر تهران
تبریز در گسست و پیوست از عدالتخواهی تا جمهوریخواهی/امیرچهره
گشا/اختر
حرکات ملیدموکراتیک در آذربایجان/اکرم رحیملی؛ ت رشید اقدامی/نشر
تهران
حقانیت شکست؛فرقه دموکرات آذربایجان/بهزاد بهزادی/تهران
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حکومت ملی آذربایجان:مروری بر رویدادهای سالهای ۱۳۲۵-۱۳۲۴و
نسلکشی  ۲۱آذر/حسین علیزاده/نشرم مؤلف
خاطرات در خاطرات/رحیم زهتابفرد/نشرعلم
شهریورین اون ایکیسی ۱۳۲۴-۱۳۲۵:آذربایجان دئموکرات فیرقهسی/حسین
محمدخانی/نشرکرج
گوشههائی از تاریخ آذربایجان و گفتگویی با یکی ازسران فرقه دمکرات/
حسین یحیایی/زاگرس
نگاهی به احزاب سیاسی ایران از فرقه دموکرات ایران تا فرقه دمکرات
آذربایجان/علیاشرف تأییدی/شایسته
سالحال اؤلچولن تورپاق ۱۳۲۴و  ۲۵ایللری تاریخی/علیرضا میانالی/نشراستاد
مطهری
مراغه در آتش/منصور پورموذن/نشر منشور سمیر
نگاهی به فراز و فرود فرقه دموکرات آذربایجان در زنجان/مسعود بیات/
دانشگاه اورمیه
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فرقه دمکرات در سراب/نیکبخت ،حیدری/مرکز اسناد مجلس
خوی در وقایع /۱۳۲۵علی ظفرخواه/نشر یاس
آذربایجان و)مغان-مشگین(در وقایع  ۲۱آذر/اثنیعشریخیاوی/نشر تهران
فدائیان فرقه دموکرات آذربایجان در خدابنده/محرمعلی فیروزی/نشرسفیر
اردهال
میانه درغائله پیشه وری/حسین صدری/نشراعظم
میانه در یکسال/حسین صدری/نشر نقش گستر
نادره/سیدجعفر پیشهوری/نشرگوینده
میهنبانو/سیدجعفر پیشهوری
مردگان باغ سبز/محمدرضا بایرامی/نشرافق
اشک سبالن/ابراهیم دارابی/نشردنیای نو
گلجک گون/میرزا ابراهیم اف نشراندیشهنو
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گوموشوپئنجک/هاشم ترالن/نشرفیروزان
سرانداز/عماراحمدی/نشر ساواالن ایگیدلری
رمان تبریزطوفانی/سعید منیری/نشر علمی
ویژهنامه مجله یول)دانشگاه تهران(
ویژهنامه مجله غروب/حامد ایمان
روزنامه آذربایجان /سری تکمیل شده ،نشر شیرین
ماهنامه»نسیم بیداری«،شماره  ۸۷نگاهی نو به حکومت ملی آذربایجان
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