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دربارهی کتاب
اول :ترجمهی این کتاب در پاییز  1383تمام شده بود .با نشر اشاره قرارداد بستیم و حروفچینی
ِ
ارش�اد دولت خاتمی
و نمونهخوانی کتاب آغاز ش�د .اوایل آذر ماه بود که کتاب برای گرفتن مجوز به
رفت و آخرین روز اس�فند بود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی کتاب را غیر قابل انتشار تشخیص
داد .به اصرار ناش�ر یک بار دیگر درخواس�ت تجدید بررسی کردیم و پاس�خ ،همان پاسخ قبلی بود.
تصمی�م گرفتیم از لج ارش�اد هم که ش�ده کتاب را در خارج از ایران منتش�ر کنی�م .تماسها برقرار و
قول و قراری هم گذاش�ته ش�د ،اما هرگز عملی نش�د .ناشر محترم خارج از کش�ور حتا توضیح نداد
که چرا منصرف ش�ده اس�ت .دولت احمدینژاد که روی کار آمد ناش�ر تصمیم گرف�ت یک بار دیگر
کتاب را برای بررس�ی به ارشاد بفرستد .خیال میکرد ش�اید توی شلوغیهای روزهای اول دولت،
کتاب مجوز بگیرد و منتش�ر شود .شلوغی البته بود اما ش�امل حال این کتاب و ما نشد .پاسخ ارشاد
احمدین�ژاد هم همان قبلی بود :اصلن فکرش را هم نکنید .این بود که کتاب در آرش�یو ش�خصی
ماند تا همین امروز.
دوم :احتمالن اگر کتاب در آن زمان منتشر میشد هیچکدام از ما چنین مقدمهیی که من امروز برای
آن نوش�تهام و شما اگر حوصله داشته باشید در صفحات بعد خواهید خواند ،نمینوشتیم .امروز هم
نمیدان�م الناز که آن زمان این کتاب را با هم ترجمه کردیم چقدر با این مقدمه موافق اس�ت .اینها را
نوشتم تا در نهایت به این برسم که مسئولیت سیاسی «مقدمهی مترجم» به تمامی در درجهی اول
بر عهدهی من اس�ت و در درجهی بعدی بر عهدهی «مجموعهی منجنیق» که این کتاب را منتشر
میکند.
س�وم :در کتاب « 21آذر» که این کتاب در واقع ترجمهیی از آن است ،ترتیب چینش مطالب چنین

7

آوازخوان رقص بردهگان
نیس�ت که در کتاب حاضر مش�اهده میکنی�د .در کتاب اصلی ابتدا س�خنرانیها و بع�د مقاالتی که
میرجعفر پیش�هوری در روزنامهی آذربایجان نوشته ،منتشر شده است .در کتاب حاضر سخنرانیها
و مقاالت بر اس�اس تاریخ ایراد و انتشار آنها چیده شده است تا بتوان آنها را بر متن تاریخ یک جنبش
خواند.
چه�ارم :آنچه که ترجمهی این کتاب را در دس�تور کار ما قرار داد این بود ک�ه به رغم آنکه کتاب را
یک تش�کیالت حزبی منتشر کرده است اما سیمای پیشهوری به خوبی در آن بازنمایی میشود .چه
آن زمانی که پیش�هوری نسبت به دولت قوام و ش�خص او دچار خوشبینی شده بود و چه زمانی که
این خوشبینی فرو ریخ�ت ،چه زمانی که جنبش آذربایجان را مقدم�هی آزادی ایران میدید و چه
زمانی که از تداوم و گسترش جنبش ناامید شده بود و «تهران» را تهدید میکرد که «آذربایجان» به
راه خود خواهد رفت .سیمای دقیقی از یک انقالبی.
پنجم :زمانی که این کتاب را ترجمه میکردیم س�عید متینپور و رضا عباسی برای ترجمهی برخی
عبارات و کلمهها ما را یاری دادند .از پس سالها به سهم خودم هنوز از آنها ممنونم.
ه .پ

8

مقدمهیمترجم
از زمانی که فرقهی ما مش�غول بنیان گذاشتن دولت شده اس�ت ،من هم مانند دیگر اعضای
واقعی بر پا شدن دولت ما را مورخان بنویسند و
فرقه درگیر س�اختن تاریخ شدهام .بگذار تاریخ
ِ

روی کاغذ بیاورند .ما باید دقتمان را صرف ساختن این تاریخ کنیم.

میرجعفر پیشهوری
نوشتن دربارهی فرقهی دموکرات آذربایجان را از کجا باید آغاز کرد؟ آیا اصلن نیازی وجود دارد که
در مورد فرقهی دموکرات آذربایجان چیزی نوشت؟ یا هر چه نوشتنی بوده ،پیش از این نوشتهاند؟
آیا میتوان چیزی نوش�ت که در آن نامی از ترومن ،اس�تالین ،باقر ُاف ،بم�ب اتم ،اولتیماتوم ،نفت
شمال ،قوامالس�لطنه و حتا میرجعفر پیش�هوری به میان نیاید؟ یا این تصویر برای همیشه سنگ و
تثبیت شده است؟
ِ
مس�لط ظهور و س�قوط فرقهی دموکرات آذربایجان ،بخش�ی وجود دارد که به صورت
در روایت
نظاممندی از این روایت کسر شده است؛ گاه به کلی دیده نشده و گاه حتا نوشته شده اما خوانده نشده
است ،یعنی در ربط با فرقهی دموکرات آذربایجان خوانده نشده و بیش از آن ،هرگونه ارتباطی میان
تصویرهای موجود به کلی محو و نابود شده است .روایت مسلط از فرقهی دموکرات آذربایجان حتا
بر تاریخنگاری چپ نیز تس�لط یافته و به زبان نوش�تاری چپ نیز نفوذ کرده است .چنین است که آن
تصوی�ر غیرواقعی ،آن تصویر تثبیتش�دهی دروغین ،به عنوان تنها نم�ود واقعیت چنان در مقابل
چش�م میایس�تد که هر منظر دیگری و حتا امکان دیدن هر تصویر دیگری را پیشاپیش کور میکند.
چند نمونه از این تصویرها را خواهیم دید:
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شان و شوکت نخستوزیر
یکی از نمونهوارترین و دقیقترین آثار نوش�ته شده توس�ط تاریخنگاران راست که بخشی از آن به
فرقهی دموکرات آذربایجان مربوط میشود و میتواند نمونهی خوبی از شیوهی برخورد نیروهای
راست با جنبش آذربایجان باشد ،کتاب «در تیررس حادثه؛ زندگی سیاسی قوامالسلطنه» نوشتهی
حمید ش�وکت اس�ت .هرچند روایت ش�وکت ،بی کم و کاس�ت روایت فاتحان اس�ت اما مائوئیست
س�ابق آنقدر هوش�مند بوده که ب�رای انتقام از گذش�تهی انقالبی خود چیزی فراتر از بروش�ورهای
تبلیغاتی س�لطنتخواهان بنویسد .سنت حمید شوکت ،س�نت نوتاریخیگری است ،سنت نوشتن
تاریخ برای تائید روایت مس�لط بی آنکه ش�باهتی به روایت مسلط داش�ته باشد .در روایت شوکت،
قهرمان اصلی ،احمد قوامالس�لطنه است .مش�روطهخواهی ملی که درد وطن داشت و هرچه کرد
برای نجات وطن از سیطرهی بیگانه بود ،به ویژه در دوران حکومت یک سالهی فرقهی دموکرات
آذربایجان که هوش�مندی قوام و بازی او در عرصهی سیاس�ت بینالملل�ی ،آذربایجان و به تبع آن
ایران را از خطر سقوط در آغوش کمونیسم نجات داد.
او ب�رای ورود به روایت پ�ر هیجان خود ابت�دا چنین تصویری ترس�یم میکند« :با اش�غال ایران
و فروپاش�ی نظام رضاش�اهی ،ش�مار بیش�ماری از عوامل حکومت متالش�ی ش�دهی تهران ،از
آذربایجان گریختند و س�ربازان با ترک س�ربازخانهها ،به روس�تاهای دور و نزدیک خود بازگش�تند.
تج�ار بازار در هراس از انتقامجویی پیامآوران نظام اش�تراکی ،حجرهها بس�تند و اقتصاد راکد ماند.
تلگرافخانهها تعطیل ش�د و پایتخت در دوردست ،دس�تنایافتنیتر نمود .سیاست به سان آیینهی
واقعیتی که جریان داشت ،بیان عمومی خود را در نگرانی ،وحشت و اضطراب یافت .آذربایجان در
نخستین روزها و هفتههای پس از ورود ارتش سرخ ،به سال صفر نزدیک میشد 1».البته که از نظر
تاریخنگار عزیز ،این تصویر موحش نیازی به اس�تناد ندارد و ه�ر ذهن عاقلی آن را خواهد پذیرفت.
در همین ایام که دراکوالهای سرخ ،آذربایجان را تسخیر کردهاند و باد در خیابانهای خلوت و خالی
زوزه میکشد و سگی لنگ در دوردست از این سوی خیابان به آن سوی خیابان میرود «استالین بار
دیگر باقراف را به مسکو فراخواند ».باقراف در یک نشست محرمانه ماموریت یافت «در هماهنگ
س�اختن مجموعهیی از عملیات پنهانی ،تبلیغات و اقدامات عملی ،ش�رایط را برای دستیابی به دو
1

در تیررس حادثه؛ زندگی سیاسی قوامالسلطنه .حمید شوکت .چاپ دوم 1386 .تهران .نشر اختران .صفحهی 227
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هدف فوری مسکو در آذربایجان فراهم سازد :نخست ایجاد آرامش و امنیت و دیگری افزایش نفوذ
ش�وروی ».این عملیات مخوف پنهانی شامل تبلیغ پیش�رفتهای آذربایجان شوروی در زمینهی
اقتص�اد ،صنعت و ادبی�ات ،تامین نیازهای اولیهی م�ردم مانند گندم ،قند و ش�کر و نفت در تبریز،
بندر پهلوی ،رش�ت و آس�تارا و نیز اجرای اپرای کوراوغلی ،لیلی و مجنون ،شاه اسماعیل ،آرشین
ماالالن و مش�هدی عباد در ش�هر و روس�تا بود 1.و همهی اینها مقدماتی اس�ت برای آنکه بدانیم
«فرقهی دموکرات آذربایجان بر چنین زمینهیی پا به عرصهی وجود مینهاد» .و بعدتر دفتر سیاسی
حزب کمونیست ش�وروی قرار محرمانهیی برای ایجاد جنبشهای جداییخواهانه در آذربایجان و
س�ایر شهرهای ش�مال ایران صادر میکند و «رهبری این اقدام در اختیار تشکیالتی قرار گرفت که
"فرقهی دموکرات آذربایجان" نامیده میش�د ».چرا که «این همه نشان از آن داشت که با شکست
دیپلماسی اس�تالین در کسب امتیاز نفت ،در دورهی نخستوزیری س�اعد ،مسکو راهی جز اعمال
فشار به دولت ایران از طریق مسئلهی آذربایجان نمیدید».

2

از این پس حتا پیش�هوری هم دیگر نقش تعیینکنندهیی ندارد ،بلکه قوامالس�لطنه اس�ت که زمام
امور را به دست میگیرد و از پیشهوری تا محمدرضا پهلوی ،از ترومن تا استالین ،از دولت انگلستان
ت�ا حزب توده را زیر نگین انگش�تری خود به بازی میگیرد ،سیاس�تمداری کارکش�ته که برای حفظ
تمامیت ارضی ایران و ندادن امتیاز نفت ش�مال به اتحاد ش�وروی ،با گشادهدس�تی امتیازات نفتی
قابل توجهی را به انگلس�تان و امتیازات اقتصادی سرشاری را به آمریکا میبخشد .مذاکرات میان
قوام و پیشهوری یک بار شکست میخورد.
در سرتاسر کتاب ،فرقهی دموکرات آذربایجان در سیدجعفر پیشهوری نمادین میشود و پیشهوری
یک امربر گوشبهفرمان کاخ کرملین اس�ت .پیشهوری بنا به دستور مسکو فرقه را تشکیل داده ،بنا
به دس�تور مسکو قیام  21آذر  1324را س�ازمان داده است و اساس�ن کاری غیر از اجرای دستورات
مس�کو ندارد .زمانی هم که همین پیش�هوری کاری به رغم تمایل مسکو انجام میدهد ،خودسری
و سرپیچی کرده اس�ت .مثلن در تهران با قوام به توافق نمیرسد .اختالف اصلی بر سر «مسئلهی
ارتش و اصالحات ارضی» است که «تا پایان همچنان به عنوان مانعی بر سر راه دستیابی به توافقی
1

2

همان228 .
همان229 .
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متقابل باقی ماند 1».عجیب اس�ت که دستنش�اندهی مس�کو بعد از بازگش�ت از تهران و شکست
مذاکرات با «اعالم عهدنامهی مودت میان فرقهی دموکرات و حکومتی که در کردستان به رهبری
قاضی محمد بر پا شده بود» و نویسنده قبلن توضیح داده است که این حکومت محلی هم به دستور
مس�کو تشکیل شده بود« ،ابعاد تازهای» به «نگرانیها» میبخش�د .اما وقتی در مذاکرات تبریز،
دولت از مواضع خود عقبنشینی میکند و بخشی از مطالبات فرقهی دموکرات آذربایجان را قبول
میکند ،این مس�کو و باکواند که دس�تور توافق را صادر میکنند .با این وجود وقتی بحث به تشکیل
"نهضت مقاومت جنوب" میرسد ،نویسنده ناگهان بی طرف میشود .شک و شبههی «توطئههای
انگلس�تان» و دخالت قوام را به میان میکشد اما همچنان همه چیز در ابهام میماند .او که تاکنون
همواره هر حرکت فرقه را نتیجهی دس�تورات مس�کو و باکو دانسته اس�ت ،در صریحترین قضاوت
موج�ود در کتاب در م�ورد "نهضت مقاومت جنوب" مینویس�د« :پیرامون دالیل برپایی ش�ورش،
اظهارات گوناگونی عنوان شد .شماری آن را نتیجهی مخالفت مظفر فیروز با انتصاب یکی از سران
قش�قایی به مقام کنسولی و برخی توطئههای انگلستان دانس�تند و گاه نام قوام نیز به عنوان عاملی
در این زمینه به میان کشیده شد؛ عاملی که ظاهرن در تبانی با سران قشقایی ،شورش را دستاویزی
برای کنار زدن وزرای تودهیی از کابینه س�اخته بود .میت�وان گمان کرد که هر یک از این عوامل ،تا
درجهیی معین و در آمیزهیی از محافظهکاری ،کمونیسمستیزی و کوشش برای دستیابی به شماری
از امتیازها ،در آنچه بر ش�ورش جنوب و گسترش آن دامن زد ،نقش بازی کرده است 2».در نهایت
هم البته همهی اینها واکنش�ی است به «تحوالت نگرانکنندهیی که در کشور جریان داشت» .کل
پروندهی "نهضت مقاومت جنوب" دو پاراگراف بیشتر نیست.
پایان کار چنین اس�ت« :اول آذرماه  ،1325هنگامی که فداییان فرقه ،زنجان را بر اساس توافقی
قبلی با دولت مرکزی ترک گفته بودند ،نیروهای دولتی وارد ش�هر ش�دند و مراکز حس�اس و دولتی
را اش�غال کردند .مقاومت آخرین بقایای نیروهای فرقه کمتر از آن بود که مانعی جدی ایجاد س�ازد.
عشایر آذربایجان ،ذوالفقاریها و شاهس�ونها نیز که از آغاز با حکومت پیشهوری در جنگ و ستیز
بودن�د ،در عملیات نظامی که جریان یافت ش�رکت کردن�د 3».دریغ حتا از یک خط یا یک اش�اره به
1
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کش�تار هواداران فرق�هی دموکرات در زنجان و روس�تاهای اطراف آن .س�رانجام نیز ارتش بدون
مقاومتی جدی و در عرض دو روز وارد تبریز ش�د و چند صد نفری کش�ته شدند و بقیه نیز به شوروی
گریختند چون «اس�تالین که در آغاز فقط با مهاجرت شماری اندک از "مبارزان آزادیخواه" موافقت
کرده بود ،تغییر عقیده داد و متعاقب آن هزاران نفر از مرز گذشتند».

حیاطخلوت دایی یوسف
بهزاد کاظمی (علیرضا اسماعیلینس�ب) حتا اگر خودش در جایی به صراحت نگفته باشد اما تعلق
آش�کار او به گرایش سوسیالیس�م انقالبی س�ازمان چریکهای فدایی خلق (اقلیت) و نیز هواداری
صریح او از س�نت نظری لئون تروتس�کی و بینالملل چهارم نش�ان میدهد هم با س�نتی که حمید
ش�وکت از آن آمده است و هم با گرایش سیاس�ی امروز او مرزبندی قاطعی دارد ،با این وجود زمانی
که مس�ئلهی روایت تاریخ فرقهی دموکرات آذربایجان در میان باش�د ،تقریبن همان روایت شوکت
را تک�رار میکند .البته روایت به�زاد کاظمی در کتاب «ملیگرایان و افس�انهی دموکراس�ی» چند
تفاوت روشن با روایت حمید شوکت دارد .اول اینکه در این کتاب جایگاه طبقاتی و جبههی سیاسی
قوامالس�لطنه به درس�تی تبیین ش�ده اس�ت و بعد فرقهی دموکرات آذربایجان عالوه بر اهرم فشار
ش�وروی برای گرفتن امتیاز نفت ش�مال ،نقش سرکوب «جنبش مس�تقل کارگری» را نیز بر عهده
دارد .در واقع از نگاه کاظمی تشکیل فرقهی دموکرات آذربایجان و قیام  21آذر  1324پاسخ دستگاه
بوروکراتیک اس�تالینی به گس�ترش مبارزات کارگری در آذربایجان و ب�رای کنترل این مبارزات هم
بوده است .جنبش مستقل کارگریای که کاظمی از آن مینویسد« ،اتحادیهی کارگران و برزگران
ایران» است و نویسنده آنچنان درگیر دفاع از این تشکیالت در برابر بوروکراتیسم استالینی میشود
که فراموش میکند حتا خطی در نقد گرایش آش�کارا سندیکالیس�تی یوس�ف افتخاری و اتحادیهی
تحت رهبریاش هم بنویسد .کاظمی که با موشکافی و دقت فراوان ،تمامی اسناد در دسترساش
را برای آشکار کردن خط و ربط طبقاتی و سیاسی حزب تودهی ایران و جبههی ملی و محمد مصدق
بازکاوی کرده و به نتایج ارزندهیی هم رس�یده اس�ت ،به س�ادهگی و با یک چرخش نوک قلم از روی
یوسف افتخاری و اتحادیهی او میگذرد .او البته مینویسد« :محسن صدر از رفتن روستا و شمیده
و عدهی�ی از رهبران اتحادیههای کارگری وابس�ته به ح�زب توده به کنفرانس "فدراس�یون جهانی
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اتحادیههای کارگری" و "دفتر بینالمللی کار" که بنا بود در پائیز س�ال  1324در پاریس برگذار بش�ود
جلوگیری کرد .حزب توده به جای آنها ایرج اس�کندری ش�اهزادهی قاج�ار را که مصونیت پارلمانی
داش�ت ،به عنوان نمایندهی کارگران ایران به پاریس فرس�تاد .یوس�ف افتخاری نی�ز بنا بود در این
کنفرانس شرکت داشته باش�د .وی به عنوان مشاور هیئت نمایندگی کارگران ایران از طرف وزارت
بازرگانی و پیش�ه و هنر معرفی شده بود ]...[.یوسف افتخاری هنگامی به محل کنفرانس رسید که
اجالس آن به پایان رس�یده بود .افتخاری علت تاخیر خود را نتیجهی اقدامات توطئهگرانهی حزب
توده میداند" :حزب توده رفت و ماموران ش�وروی را دید و آنها هم نخس�توزیر صدراالش�رف ،یا
به قول خودش�ان جالد باغ ش�اه را دیدند که رفتن ما را به کنفرانس بینالمللی کار به تاخیر بیندازند.
گفتند که این پاس�پورت دولتی ندارد ،باید تبدیل بش�ود .رفقا و دوس�تان همه رفتند و ما ماندیم .بعد
از دو هفته هواپیما در اختیار ما گذاش�تند" 1».اما نه تنها فراموش میکند به این تناقض پاس�خ بدهد
که اگر حزب توده چنان توانی داش�ت که جلوی سفر یوسف افتخاری را بگیرد ،چرا نتوانست ترتیب
س�فر روستا و ش�میده و دیگر رهبران اتحادیههای کارگری وابسته به خودش را بدهد که بعد مجبور
نباشد یک ش�اهزادهی قاجاری را به عنوان نمایندهی کارگران ایران به کنفرانس بفرستد ،بلکه حتا
از یاد میبرد به این موضوع س�اده بپردازد که دقیقن بر چه اساس�ی یوسف افتخاری ،رهبر «جنبش
مس�تقل کارگری» که شوروی و انگلس�تان و دربار و حزب توده و دولت ،همه و همه کمر به نابودی
او و تش�کیالتش بسته بودند ،بنا بود از طرف وزارت بازرگانی و پیشه و هنر کابینهی همان جالد باغ
ش�اه به عنوان مش�اور هیات نمایندهگی کارگران ایران در کنفرانس ش�رکت کند؟ به ویژه که بدانیم
وزیر این وزارتخانه «عباسقلی گلش�ائیان» بوده است که چند سال بعد قرارداد معروف نفتی گس _
گلشائیان را که حافظ منافع شرکت نفت ایران و انگلیس بود ،به مجلس پانزدهم تسلیم کرد.
ب�ا چنین پیشزمینهیی اس�ت که بهزاد کاظم�ی در مورد فرقهی دموکرات آذربایجان مینویس�د:
«در ایران حزب توده با توس�ل به تشکیالت قدرتمند کارگریای که در خدمت داشت و با استفاده از
نمایندگانی که به مجلس فرس�تاده بود ،آمادگی کامل و نفوذ الزم را برای پشتیبانی از منافع شوروی
کسب کرده بود .با این وصف ،دولت شوروی هنوز راضی نبود .بوروکراسی مسکو در صدد ساختن
ِ
دموک�رات آذربایجان و
ابزار دیگری برای تحمیل خواس�تههای خود ب�ه دولت ایران بود؛ فرقهی
1

ملیگرایان و افسانهی دموکراسی .بهزاد کاظمی .چاپ اول .دسامبر  .1999لندن .نشر نظم کارگر .صفحات  162و 163
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ِ
دموکرات کردس�تان ]...[.روزنامهی ظفر یکی از نش�ریات وابس�ته به ح�زب توده ،در تاریخ
حزب
ِ
 28مرداد  1324دعوت "دوستان" را اجابت کرد و با چرخشی ناگهانی خواهان "برانداختن طبقهی
حاکمه و دولت ناتوان" ایران شد ]...[.در همان ایام ،به طور ناگهانی ،فرقهی دموکرات آذربایجان
به دستور مقامات شوروی در  12شهریور  1324ساخته شد .در یک ماه پیش از آن ،حزب دموکرات
کردس�تان نی�ز به تاریخ  25م�رداد  1324اعلام موجودیت کرده ب�ود ]...[.حزب ت�وده و فرقهی
دموکرات به عنوان گروههای فش�ار ،تنها مجریان سیاس�تهای اس�تعمارگرانه و ضدکمونیس�تی
استالین و شرکا بودند».

1

از نظ�ر کاظمی قیام افس�ران خراس�ان ،تش�کیل و س�پس قیام فرق�هی دموک�رات آذربایجان و
اش�غال کارخانهها و نق�اط تالقی راهآهن در مازن�دران ،همه و همه بخشهایی از «سیاس�تهای
اس�تعمارگرانه و ضدکمونیس�تی» ش�وروی بودهاند .در تمام طول یک س�ال حکوم�ت خودمختار
آذربایجان هم فرقهی دموکرات چیزی نبود غیر از عامل اجرایی سیاس�تهای شوروی چرا که «در
ماه اردیبهش�ت  1325پیش�هوری رهبر فرقهی دموکرات آذربایجان برای مذاک�ره با دولت قوام به
تهران آمد ]...[.این مذاکرات تحت نظارت دولت ش�وروی انجام گرفت و بنا به توصیهی آن کشور
فرقهی دموکرات آذربایجان بر س�ر اغلب خواستهای خود آشکارا عقبنشینی کرد 2».و سرانجام
«در امتداد خیانتهای حزب توده به جنبش کارگری و دموکراسی سوسیالیستی در ایران ،ماجراها
و افتضاح�ات فرق�هی دموکرات و ارتش ش�وروی در آذر ماه  1325در اس�تان آذربایج�ان به وقوع
پیوست .با رهسپار ش�دن ارتش دولت مرکزی به سوی آذربایجان ،پیشهوری اعالم کرد" :ما برای
دفاع از میهن آمادهییم ".فرقهی دموکرات در  19آذر اعالم کرد" :قصرهای کسانی را که در کاخهای
خود نشس�ته فرمان برادرکش�ی را صادر میکنند ،بر سرش�ان ویران خواهیم س�اخت ]...[".احمد
قوام فرمان حرکت نیروهای دولت مرکزی به س�وی آذربایجان را صادر کرده بود .مقامات شوروی
به پیش�هوری دس�تور دادند ک�ه در برابر نیروه�ای اعزامی ق�وام مقاومت نکن�د .نیروهای فرقهی
دموکرات از آذربایجان ،با آش�فتگی و سردرگمی به سمت ش�وروی عقب نشستند یا بدون مقاومت
و ایس�تادگی جدی ،متواری و تسلیم ش�دند .در نتیجه ،هزاران نفر از اعضای فرقهی دموکرات به
1
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دست نیروهای انتظامی قتلعام شدند».

1

اخالل در ساختار فوالدین
ب�ا ای�ن حس�اب باید انتظ�ار داش�ت الاق�ل استالینیس�تها از فرق�هی دموک�رات دف�اع کنند اما
حیرتبرانگیز است که چنین انتظاری برآورده نمیشود .نگاهی به خاطرات دو استالینیست مومنی
که هر کدام راه و روش متفاوتی را برگزیدند ،نش�ان میدهد که گرایش استالینی در چپ ایرانی تاریخ
فرق�هی دموکرات آذربایج�ان را چگونه میخواند .غالمحس�ین فروتن یک�ی از دو عضو کمیتهی
مرکزی حزب تودهی ایران بود که به همراه احمد قاس�می به دلیل مخالفت با روند استالینزدایی در
اتحاد ش�وروی ،احزاب برادر و به تبع آن حزب توده از این حزب جدا یا به روایتی اخراج ش�د و بعد از
گریز از آلمان ش�رقی به همراه بخش بزرگی از اعضا و هواداران حزب توده در اروپای غربی سازمان
انقالبی حزب تودهی ایران را تاسیس کرد و بعد از مدتی به دلیل اختالف با اعضای سازمان انقالبی
موس�س سازمان مارکسیست _ لنینیستی توفان شد .این سازمان هنوز هم ،چنان که فروتن تا پایان
عمر بود ،مدافع اس�تالین به ش�مار میرود و س�بب گرایش مائوئیس�تی آن مخالفت مائ�و با دوران
خروشچف و استالینزدایی در اتحاد شوروی است .آرداشس (اردشیر) آوانسیان ،نیز هرچند چنان
عالقهیی به استالین داشت که نام مس�تعارش در دوران فعالیت در حزب کمونیست ایران را فوالد،
همان نام مستعار اس�تالین در دوران فعالیت مخفی ،برگزیده بود اما در ضمن چنان به "اولین کشور
پرولتاریا" و احزاب برادر عش�ق میورزید که هرگز حاضر نش�د از حزب تودهی ایران جدا شود .شاید
دلیل آنکه آوانسیان در سالهای مهاجرت و تا پایان عمر هرگز سمت مهمی در حزب توده نداشت و
تنها به عنوان "پیشکسوت" حضوری تشریفاتی در دستگاه رهبری حزبی داشت ،همین عالقهی او
به شوروی دوران استالین بود که موجب میشد با تغییرات احزاب برادر به تبعیت از تغییرات رهبری
حاکم در اتحاد ش�وروی همراه نش�ود .این هر دو هرچند در مواجهه با اختالفات چین و شوروی بر
س�ر دوران اس�تالینزدایی روشهای متضادی را برگزیدند اما در برابر فرقهی دموکرات آذربایجان
یک صورتبندی واحد دارند« :یکی از بزرگترین اشتباهات».
روایت فروتن از تش�کیل فرقهی دموکرات آذربایجان چنین است« :در  12شهریور ماه  1324در
1
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خطهی آذربایجان س�ازمانی بنام "فرقهی دموک�رات آذربایجان" به رهبری میرجعفر پیش�هوری از
کمونیس�تهای قدیمی تولد یافت .تولدی ش�وم و نکبتبار که آثار زیانبخ�ش آن هنوز در عرصهی
ایران محسوس است .تولدی ش�وم و نکبتبار نه تنها برای سراسر حیات حزب تودهی ایران بلکه
برای اعتبار و محبوبیت اتحاد شوروی که در آن زمان در سراسر جهان به اوج خود رسیده بود».

1

او ادامه میدهد« :تصویبنامهی دولت س�اعد مبنی بر اینکه اعطای امتیاز نفت و مذاکره در باب
آن به بعد از جنگ موکول میش�ود ،همراه با پیش�نهاد دکتر مصدق با همین مضمون که از تصویب
ش�ورای ملی گذش�ت ،پروندهی نفت را الاقل تا زمانی که جنگ ادامه داش�ت ،بس�ت .دولتهای
آمریکا و انگلستان به تصویبنامهی دولت که در واقع خود مبتکر آن بودند تمکین کردند و نمایندگان
خود را از ایران فراخواندند .آنها خوب میدانس�تند که اگر امروز بر اثر پیش�نهاد شوروی مجبورند از
نف�ت ایران صرفنظر کنند ،آین�ده از آن آنها خواهد بود و آنها به مقصود خود دس�ت خواهند یافت.
[ ]...اتحاد شوروی دست از تالش برنداشت زیرا که نفت برای بازسازی ویرانههای ناشی از جنگ
و مص�ارف عمومی اهمیت حیاتی داش�ت .به عالوه از هم�ان زمان معلوم بود ک�ه جنگ به زودی
با پیروزی ارتش س�رخ پایان خواهد یافت و در نتیجه ش�رایط برای طرح مجدد پیش�نهاد شوروی و
مذاک�ره درب�ارهی آن فراهم خواهد آمد .در ضمن اتحاد ش�وروی تالش خود را به وس�یلهیی برای
اعمال فشار بر دولت ایران همراه ساخت تا شاید ثمری به بار آید 2».و باقی ماجرا :احضار پیشهوری
نزد باقراف و تش�کیل فرقهی دموکرات آذربایجان و پیوس�تن یک شبهی سازمان ایالتی حزب توده
در آذربایجان به فرقه و بقیهی ماجرا.
با این وجود تکلیف مائوئیس�ت کهنهکار با فرقهی دموکرات آذربایجان روش�ن نیست .از یک سو
مینویسد« :تا زمانی که فرقه در ایران فعالیت داشت .هیچ صدایی دربارهی الحاق آذربایجان ایران
به آذربایجان ش�وروی ش�نیده نش�د .در مهاجرت رهبران فرقه و به تبعیت از آنها کادرها مس�ئلهی
آذربایجان ش�مالی و جنوبی را به میان کشیدند و از یکی شدن این دو سخن میگفتند ».و بالفاصله
و در خط بعدی مینویس�د« :فرقهی دموکرات با وجود اینکه مشی اولیهی خود را دائر به وفاداری
به قانون اساس�ی و حفظ تمامیت ارضی ایران رها کرد و مش�ی حکومت ملی و جدایی از ایران را به
جای آن برگزید ،بدون ش�ک سرمنش�ا یک نهضت دموکراتیک و مردم�ی در آذربایجان گردید ».و
1

2

حزب توده در صحنهی ایران .دکتر غالمحسین فروتن .بیجا .بیتا .بینا .صفحهی 45
همان46 .
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باز چند خط بعدتر مینویس�د« :فرقهی دموکرات حزبی نبود که از درون مردم آذربایجان جوش�یده
باشد .حزبی نبود که بر روی پای خود ایستاده باشد[ ]...فرقه با اتکا به اتحاد شوروی به وجود آمد،
با اتکا به شوروی دوام آورد ،وقتی از پشتیبانی و یاری اتحاد شوروی محروم ماند ظرف یک شب از
هم پاشید و جز این هم قابل تصور نبود».

1

آن اش�تباه بزرگ از نظر فروتن این اس�ت« :تش�کیل فرقهی دموکرات بدون ش�ک یک اش�تباه
بود .اش�تباهی نه تنها سیاس�ی بلکه تئوریک _ 1 .از لحاظ سیاسی اقدامی بیحاصل که به نتیجهی
مطلوب نمیتوانس�ت منجر گردد _ 2 ]...[ .از لحاظ تئوریک نقض اصل حزب سراس�ری طبقهی
کارگر در کش�وری اس�ت که در آن ملیته�ای گوناگون به س�ر میبرند .در چنین کش�وری حزب بر
حس�ب ملیت تقسیم نمیشود .در چنین کشوری یک حزب واحد سراسری با رهبری واحد همراه با
وحدت دیگر سازمانهای طبقهی کارگر ،اصلی است که بدون آن پیروزی طبقهی کارگر و در نتیجه
پیروزی ملیتها در تعیین سرنوشت خویش امکانپذیر نیست».

2

اردشیر آوانسیان نیز کمابیش همین روایت را به دست میدهد .او مینویسد« :در تهران شنیدیم
که پیش�هوری حزبی را در تبریز راه انداخته اس�ت .ما به این موضوع چن�دان اهمیتی ندادیم .برای
اینکه اولن میدانس�تیم که پیشهوری چندان اهل مبارزه نیس�ت که بتواند حزبی راه بیندازد]...[.
سر سوزن هم
از این رو وقتی ش�نیدیم که او حزب یا فرقهیی در تبریز تاسیس و دایر کرده به اندازهی ِ
باور نداش�تیم که بتوان�د کاری از پیش ببرد آن ه�م در مقابل حزب مقتدری مانند ح�زب توده که در
آذربایجان در حدود ش�صت هزار عضو داش�ت .ما یقین کردیم که او دکان تازهی�ی باز کرده ولی بعد
کمکم معلوم شد که مبتکر این حزب باقراف یعنی آذربایجان شوروی است».

3

و بع�د ادام�ه میدهد« :اولین و بزرگترین اش�تباه آن بود که اولن حزبی ثانی ب�ه وجود آوردند ،در
صورتی که در کش�ور کثیرالمله یک حزب کمونیس�تی میتواند وجود داشته باشد .در ایران دو حزب
پیدا شد که از همدیگر خبر نداشتند .یعنی نیروها دو تا شد .دو قسمت شد که نتیجتن به ضرر مردم و
به نفع ارتجاع تمام شد .اتحادیهی کارگران نیز مانند حزب دو قسمت شد .برخیها میگویند ممکن
بود حزب توده در آذربایجان به نام دیگری عمل میکرد .اصل آن اس�ت که برای حزب باید رهبری
1

2

3

همان 47 .و 48
همان51 .
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باش�د .ش�یوهی عمل را همان حزب میتوانس�ت اداره کند ام�ا عملن آن حزب میتوانس�ت رهبر
نهضت باش�د .ثانین مسئلهی مهم دیگر آن بود که در آذربایجان مسئلهی ملی خلق آذربایجان را در
درج�هی اول قرار دادند و در عمل بین خلق آذربایجان و خلقهای دیگر ایران جدایی به وجود آمد.
در صورتی که مس�ئلهیی که میبایستی در درجهی اول مطرح میشد عبارت بود از تشکیل جبههی
واحد از تمام خلقهای ایران علیه امپریالیس�م و برای آزادی و استقالل کشور .مسئلهی ملی را هم
خلقهای ایران _الاقل فارسیزبانها_ درک نمیکنند و قابل قبول نیست».

1

بزرگترین مشکل فروتن و آوانسیان و کس�انی مانند آنها با فرقهی دموکرات و جنبش آذربایجان
لنینی انقالب اکتبر ،بلکه
آن اس�ت که با «اصول لنینیسم» در تضاد بود .البته نه لزومن آن سیاست
ِ
همان اصول لنینیسم که بعد از مرگ لنین توسط استالین مدون و به احزاب برادر ابالغ شد .آنها هر
دو هرچند اعتقاد دارند اس�تالین و رفقای شوروی اش�تباهاتی در محاسبه مرتکب شدهاند ،اما یکی
از مهمترین دالیل شکست فرقه را غلبهی «شوونیسمی» بر آن میدانند که به رفقای شوروی هم
ربطی نداشت بلکه حاصل توافق و جاهطلبیهای باقراف و مقامات آذربایجان شوروی و پیشهوری
و برخی دیگر از رهبران فرقهی دموکرات آذربایجان بود .آوانسیان به صراحت اعتقاد دارد که «پایه
و اساس این شوونیس�م از خارج آمده بود .عدهیی بودند که در راس آنها میرحعفر باقراف قرار گرفته
بود 2».و برای آنکه کسی گمان نکند او همهی رفقای شوروی را در تقویت این گرایش شوونیستی
مقصر میداند مینویس�د« :س�ایر رفقای ش�وروی اعم از روس و اوکراینی و ارمنی به تمام نهضت
انقالب�ی ایران و وحدت ملی ایران عالقه داش�تند 3».و فروتن نیز با ش�مردن دالیل�ی این اتهام را
که مقامات ش�وروی خیال الحاق آذربایجان به ش�وروی را در سر داش�تند رد میکند اما مینویسد:
«باقراف و دیگر مقامات آذربایجان شوروی شاید اشتیاق فراوانی به این الحاق داشتند .ولی اوضاع
و احوال ایران و جهان دست رد بر چنین اشتیاقی میزد».

4

آنها البته این سوال را بی پاسخ میگذارند که به راستی اگر این حد از خودسری و کارشکنی در کار بود
و اگر مقامات آذربایجان ش�وروی بدون توجه به تمایل و برنامهی مسکو و رهبری حزب کمونیست
1

2

3
4

همان370 .

همان358 .

همان329 .
همان49 .
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شوروی ،برنامهیی در سر داش�تند و برای اجرای آن تالش میکردند ،چرا وقتی جنبش آذربایجان
شکس�ت خورد ،این مقامات توسط دستگاه امنیتی شوروی به دلیل اقدامات خودسرانه و سرپیچی
از دس�تور ،آن هم در شرایطی که هر دو نویسنده اعتقاد دارند مسئلهی آذربایجان میتوانست منجر
ش�وروی تضعیف ش�ده در جنگ جهانی دوم با دو متف�ق قدرتمندش ،آمریکا و
به رویارویی نظامی
ِ
انگلستان شود ،مجازات نش�دند؟ چرا میرجعفر باقراف به رغم تمام این سرپیچیهای شوونیستی
تا پایان عمر اس�تالین و در دوران قدرت بریا در س�مت خود باقی ماند؟ آیا آنها نمیدانس�تند که چند
س�ال پیش از آن بخش بزرگی از رهب�ران انقالب اکتبر و قهرمانان جنگ داخلی ،به دالیلی بس�یار
کوچکتر از این تیرباران شده بودند؟

ِ
مشترک توافق
فصل
انتش�ار دو جل�د کت�اب از جمی�ل حس�نلی در ایران ب�ا نامه�ای «فراز و ف�رود فرق�هی دموکرات
«آذربایجان ایران،
آذربایجان ،به روایت اس�ناد محرمانهی آرش�یوهای اتحاد جماهیر شوروی» و
ِ
آغاز جنگ س�رد» با استقبال وسیعی روبهرو شد .عجیب اما این بود که در واقع جمیل حسنلی ،این
مقام س�ابق بلندپایهی دولت جمهوری آذربایجان که پس از بازنشس�تگی یکی از س�ازماندهندگان
ارش�د جریان ناسیونالیسم افراطی مخالف دولت بود ،تالش داشت با انتشار دو جلد کتاب و چندین
آذربایجان ایران برای آنها س�ابقهی
مقاله و مصاحبه در پیوند با جریانات ناسیونالیس�ت و ملیگرای
ِ
تاریخی بتراش�د و نش�ان دهد آنها جنبش آذربایجان در س�ال  1324را ادامه میدهند .با این وجود
بی�ش از اینکه جریان�ات ملیگرای آذربایجانی از انتش�ار این کتاب اس�تقبال کنند ،کتاب از س�وی
ناسیونالیس�تهای ایرانی در ش�کلها و ش�مایل گوناگون مورد اس�تقبال قرار گرفت .از چپهای
س�ابقی مانند منصور همامی ،مترجم کتاب اول و بابک امیرخسروی ،هر دو از اعضای سابق حزب
تودهی ایران که در اعتراض به مسائل گوناگون از جمله مشی مماشاتجویانهی حزب توده در برابر
جمهوری اسلامی از آن جدا ش�دند تا «راه ارانی» را ادامه دهند اما تقریبن بدون ترمز و به سرعت
طلبان
س�ر از اردوگاه راست درآوردند و ضمن نفی ایدههای سوسیالیستی به متحد بالفصل اصالح
ِ
جداناش�دنی کاوه بیات ،دبی�ر مجموعههای تاریخ
حکومتی در خارج از کش�ور تبدیل ش�دند تا زوج
ِ
معاصر ایران ،آس�یای میانه و قفقاز در انتش�ارات ش�یرازه ،یعنی ناش�ر کتاب دوم و حمید احمدی،
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مس�ئول س�ابق بخش خاورمیانه در س�رویس خارجهی روزنامهی کیهان و کارشناس ارشد مسائل
خاورمیان�ه در مرک�ز مطالعات اس�تراتژیک که سالهاس�ت ضمن انجام پژوهشهای «مس�تقل»
در مورد مس�ائل «قوم�ی» در ایران به نهادهای امنیتی هم مش�اوره میدهند ،از مائوئیس�تهای
پشیمانش�دهیی نظیر حمید ش�وکت و عب�اس میالنی تا محافل وابس�ته به حزب پانایرانیس�ت و
انجمنهای فرهنگی تاریخپژوهان پانایرانیس�ت همه و همه با انتشار این کتاب سر از پا نشناختند،
دهها مقاله در مورد آن نوشتند ،جلسات سخنرانی ترتیب دادند و مصاحبهها کردند.
جمیل حس�نلی بیش از آنچه انتظار داش�ت در ایران شناخته ش�د و بر خالف آنچه گمان میکرد
مورد اس�تفادهی کسانی قرار گرفت که نه تنها سالها به دنبال اثبات این بودند که جنبش آذربایجان
در س�ال  1324یک جنب�ش «اجنبیفرمودهی پوش�الی» بوده اس�ت ،بلکه اساس�ن همین امروز
هم چیزی به عنوان س�تم ملی وجود ن�دارد .برای آنها ترجمهی این کتاب بخش�ی از یک پروژهی
سیاس�ی بود .منصور همامی در مقدمهی کتابی که آن را ترجمه کرده اس�ت مینویس�د« :در اینجا
باید از آقای خس�رو امیرخس�روی (بابک) سپاس�گزاری کنم که کتابهای پروفس�ور حس�نلی را در
اختیار من گذاش�تند و عنوان فارس�ی این اثر را برگزیدند 1».و بابک امیرخس�روی هش�ت سال بعد
ِ
کار مس�ائل قومی س�ازمان فداییان
از انتش�ار چاپ اول این کتاب در نامهی عتابآمیز خود به
گروه ِ
خلق ایران (اکثریت) جزئیات بیش�تری از این «در اختیار گذاش�تن» و «عنوان برگزیدن» را آشکار
میکند .او مینویس�د« :آقای جمیل حس�نلی کتابش�ان را بر پایه و با اس�تفاده از اس�ناد و مدارک
آرشیوهای کمیساریای امور خارجهی اتحاد شوروی ،کمیتهی دفاع دولتی ،کمیتهی مرکزی حزب
کمونیست اتحاد شوروی ،ش�ورای کمیساریای خلق ش�وروی و نیز ارگانهای مختلف آذربایجان
ش�وروی تدوین کرده است .تا چند سال اخیر ،این اس�ناد به عنوان "کاملن سری" ،از دید همگان و
حتا پژوهشگران پنهان مانده بود .به باور ما ،اهمیت کار ایشان نیز اساسن در همین گردآوری و قید
آنها در جای جای کتاب اس�ت .وگرنه ،از منظری که ما ب�ه ماجرای فراز و فرود "فرقهی دموکرات
آذربایجان" مینگریم ،زحمت ترجمه و انتشار کتابی را که با روح و اندیشهی تجزیهطلبی آذربایجان
نگاشته شده است ،به خود نمیدادیم».

2

1

فراز و فرود فرقهی دموکرات آذربایجان ،به روایت اسناد محرمانهی آرشیوهای اتحاد جماهیر شوروی .جمیل حسنلی.

2

چند یادآوری الزم دربارهی کتاب پروفسور جمیل حسنلی ،بابک امیرخسروی ،اخبار روز
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هم�هی ماجرا اما این نیس�ت .کتابی که ب�ه توصیهی بابک امیرخس�روی و به وس�یلهی منصور
گران وطنپرس�ت از هر قماش قرار گرفته،
همامی ترجمه ش�ده اس�ت و بارها مورد استناد پژوهش ِ
در واقع کتابی تحریف ش�ده اس�ت .همامی در مقدمهی کتاب مینویس�د« :ما ب�رای رعایت ایجاز
زمان ای�ران و یا در آثار
از آوردن آن بخ�ش از مطال�ب این کتابها که در جرای�د مخالف و موافق آن
ِ
گ�ران تاریخ معاص�ر ایران به چاپ رس�یدهاند خودداری کردهییم 1».کتاب�ی که با ترجمهی
پژوهش
ِ
همامی منتش�ر ش�ده ،ترکیبی اس�ت از دو کتاب ب�ا نامه�ای «آذربایجان جنوبی ،کش�مکش میان
تهران ،باکو و مسکو» و «آغاز جنگ سرد در آذربایجان جنوبی» که البته در ترجمهی عنوان فارسی
کتابها کلمهی «جنوبی» ،البد برای مقابله با «روح و اندیشهی تجزیهطلبی» ،حذف شده است.
ای�ن دو کتاب روی هم نزدیک به نهص�د صفحه بودهاند .ایجازی که همامی و امیرخس�روی آن را
رعای�ت کردهاند ،این دو جلد کتاب را به کتابی س�یصد صفحهیی ،با در نظر گرفتن مقدمهی ناش�ر و
مترجم و فهرست نمایه ،فرو کاسته است.
چهار سال بعد از انتشار این کتاب ترجمهی دیگری از کتاب «آغاز جنگ سرد در آذربایجان جنوبی»
«آذربایجان ایران ،آغاز جنگ س�رد» با ترجمهی منصور صفوتی و توس�ط نش�ر شیرازه،
با عنوان
ِ
زیر نظر کاوه بیات منتش�ر میشود .انتش�ار این کتاب فرصت آن را فراهم میکند که معنای ایجاز در
ترجمهی قبلی را به خوبی متوجه ش�ویم .تقریبن تمامی اش�ارات نویسنده به نقش آمریکا در ایران،
موقعیت و نقش قوامالسلطنه ،پایگاه تودهیی جنبش آذربایجان و درگیریهای برخی رهبران فرقه
از جمله پیش�هوری با مقامات اتحاد ش�وروی به فن محیرالعقول «ایجاز» از کتاب حذف ش�دهاند.
تودهییهای سابق کتاب را کاملن به نفع امپریالیسم ،امپریالیسمزدایی کردهاند.
برجستهترین سندی که مدافعان تمامیت ارضی ایران را به قبول زحمت ترجمهی این کتاب ترغیب
کرده است ،نامهیی از استالین است مبنی بر ضرورت تشکیل فرقهی دموکرات آذربایجان .حسنلی
خود در گفتوگویی که بعد از انتش�ار کتاب و حواشی آن انجام داده است در مورد این سند میگوید:
«این مس�ئله را باید به صورت تخصصی بررس�ی کرد یعنی باید مکاتبات ،نامهها و دس�تورات قبلی
مرتبط با این دس�تور (س�ند) را مورد بررس�ی و تحلیل قرار داد اگر به مکتوبات و اسناد قبلی مرتبط با
این دستور استالین نگاه بکنیم میبینیم که این دستور اقدامی در طول مدتها مذاکره و مصلحتها
1
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بوده یعنی مذاکرات و مصلحتهای فراوان در تبریز و مکاتبات قبلی ،از مس�کو درخواس�ت شد که
به تاس�یس فرقه اعتراض ننموده و حمایتهای الزم را بنماید و این دستور استالین ماهیت رضایت
دارد و این دس�تور مستقیم و آنی برای تاس�یس فرقه نبود .به طور کلی ماهیت این دستور عبارت از
عدم اعتراض مس�کو و نیز قول حمایت بود .قبل از صدور این دس�تور همهی برنامهها و طرحها در
تبریز مذاکره و حاضر شده بود».

1

فارس�ی
با این حال از این حواش�ی که بگذریم باید به خود کتاب پرداخت .کتاب و همان نس�خهی
ِ
تحریفش�دهی موجود از آن ،تاکنون جدیترین و منس�جمترین تاریخنگاری ناسیونالیس�تهای
آذربایجان�ی در مورد جنبش آذربایجان اس�ت .ب�ا این وجود بر خالف آنچه بر اس�اس عنوان کتاب
و هیاهوی پیرامون آن انتظار داریم که با آن روبهرو ش�ویم ،یعنی مجموعهیی از اس�ناد ،یک کتاب
روای�ی /تحلیلی را میخوانیم که برای بس�یاری از ادعاهای آن هیچ س�ندی در میان نیس�ت و تنها
زمانی به پاراگرافهایی از اسنادی که اصل آنها هم در دسترس خواننده نیست ،ارجاع داده میشود
که این اس�ناد در خدمت پیش بردن روایت نویسنده باش�ند .جمیل حسنلی در تمام این کتاب تالش
میکن�د جنبش آذربایج�ان را به یک «جنبش ملی» ف�رو بکاهد و تمامی جوان�ب دیگر آن را حذف
کند .چنین اس�ت که تم�ام تاریخ جنبش در درگی�ری ترکهای ملتگرای خوب با کمونیس�تهای
بد خالصه میش�ود .این «کمونیس�ت»ها البته هیچکدام ترک نیس�تند .بنا به ادعای حسنلی این
کمونیس�تهای روس و ارمن�ی و در مواردی ف�ارس بودهاند ک�ه در مقابل گرایش رهب�ران فرقه و
رهبران حزب کمونیس�ت جمهوری آذربایجان صف بس�ته بودند تا از اتحاد دو آذربایجان جلوگیری
کنند .چنین اس�ت که حس�نلی وقتی از مخالفت رهبران حزب توده با تشکیل فرقه مینویسد هرگز
از خلی�ل ملک�ی ،که متولد تبریز ب�ود و از قضا جدیترین مخالف تش�کیل فرقه در دس�تگاه رهبری
حزب توده به ش�مار میرفت ،نامی نمیبرد اما از میان رهبران حزب مخالفت اردش�یر آوانس�یان را
برجس�ته میکند تا درگیری امروز ارامنه و ترکها رد پایی هم در تاریخ داش�ته باش�د .او مینویسد:
«در سال  1945تمام کوشش آوانس�یان در جهت جلوگیری از جنبش دموکراتیک آذربایجان به کار
رفت .او هنگام تاس�یس فرقهی دموکرات ،در تلگرامی که برای ماکس�یماف س�فیر سابق شوروی
در تهران فرس�تاده بود ،مناس�بات خصمانهی خود را نس�بت به فرقه و رهبران آن پنهان نمیکرد.
1

آچیق سوز

فرقهی دموکرات آذربایجان اهمیت ملی داشت .گفتوگو با جمیل حسنلی .مصاحبه و ترجمه :ص .رضایی و م .عباسی.

23

آوازخوان رقص بردهگان
[ ]...س�ازمانهای اطالعاتی آذربایجان ش�وروی ،این اعمال آوانس�یان را نتیجهی وابستگی او
ب�ه س�ازمانهای اطالعاتی خارجی و یا به داش�ناکها ارزیاب�ی میکردند 1».این البته از آن دس�ت
اطالعات�ی اس�ت که برای آن منبعی ذکر نش�ده اس�ت .ما هر چند بر اس�اس خاطرات آوانس�یان از
نامهی او اطالع داریم اما از منبع ارزیابی س�ازمانهای اطالعاتی آذربایجان شوروی ،که این کتاب
بر اساس اسناد آنها نوشته شده است ،خبری نیست.
منطق شوونیستی نویسندهی کتاب تا آنجا پیش میرود که در تالش برای ساختن تاریخی تقلبی در
مورد اختالفات ارامنه با ترکهای آذربایجان سه پاراگراف از کتابش را به نقل یک حادثه اختصاص
میدهد که هیچ نقشی در پیشبرد روایت تاریخی کتاب ندارد و به همین دلیل به شکل مضحکی به
پاراگرافهای قبل و بعد از خودش بی ارتباط است .حسنلی مینویسد« :یک ارمنی به نام بوداغیان
که در تبریز به تجارت قند و ش�کر اش�تغال داش�ت ،پنجاهویک هزارتومان از حس�اب خود در بانک
برداش�ت کرد .از وزارت دارایی حکومت آذربایجان به او ابالغ کردند که این پول را ،بدون ایجاد سر
و صدا و هیاهو ،به بانک مس�ترد کند .بعد از این واقعه ،ش�خصی به نام آوانسیان از کارکنان سفارت
ش�وروی در تهران ،تحت عن�وان ماموریت ویژه ،ول�ی در واقع برای کمک ب�ه بوداغیان ،به تبریز
آمد 2».و بعد شرح مفصلی از جواب رد پیشهوری به وساطت آوانسیان و درگیر شدن باقراف در این
ماجرا مینویس�د و بعد ناگهان به دیدار کنسول آمریکا با پیشهوری میپردازد .بوداغیان و آوانسیان
ارمنی در این روایت هیچ نقش�ی غیر از دامن زدن به ارمنیس�تیزیای ک�ه موضوع امروزی جریان
ناس�یونال_ فاشیستی آذربایجان اس�ت ،ندارند .به همین دلیل س�اده که موضوع کارشکنی تجار،
موضوع یگانهیی نیست و تنها به برداشت مقداری پول توسط بوداغیاننامی از حساب شخصیاش
محدود نمیش�ود .موارد متعددی از این کارش�کنیها در دوران حکومت فرق�هی دموکرات اتفاق
افتاده است که پیشهوری در همین سخنرانیها و مقاالتش به مواردی از آن اشاره میکند .بر خالف
تجار متخلف اهمیتی ندارد .در عین حال در
تمایل حسنلی اما برای پیشهوری ارمنی بودن یا نبودن
ِ
کتاب حس�نلی هرگز نمیخوانیم که یازده نفر از نمایندگان ش�رکتکننده در کنگرهی ملی آذربایجان
که در  26آبان  1324تش�کیل ش�د ،ارمنی و آس�وری بودند و یا هیچ اش�ارهیی به گزارش کنس�ول
انگلس�تان در تبریز نمیش�ود که در مورد نیروهای فدایی فرقهی دموکرات مینویس�د« :نیروهای
1
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فدایی ترکیب جالبی دارند .در تاریخ کش�تارهای نژادی و مذهبی رضاییه ،این نخستین بار است که
کردها ،آذربایجانیها ،مسلمانان ،آسوریان و ارمنیان ،دوش به دوش هم علیه یک دشمن مشترک
میجنگند 1».هیچکدام از طرفهای درگیر بر س�ر کتابهای حسنلی البته به این موضوع اشارهیی
نمیکنند چرا که برای همهی آنها ،از ناسیونالیس�تهای ترکی که به میانجی این کتاب میخواهند
تاریخ ناسیونالیس�م ترکی را تبیین کنند و چه ایرانگراهای چپ و راستی که میخواهند به واسطهی
ِ
خواه ناسیونالیس�تی و وابس�ته معرفی کنند ،نفعی
این کتاب جنبش آذربایجان را یک جنبش جدایی
در آشکار کردن پیوند ارامنه با جنبش آذربایجان ندارند.
روایت حس�نلی ،برخالف ظاهر آرایندهی آن ،درست آن روی سکهی روایتهایی است که پیش
از این خواندهییم .روایت جنبشی ملیگرایانه که کمونیستها از آن سواستفاده کردند و جلوی عملی
ش�دن آرزوهای ملی مردم آذربایجان را گرفتند چرا که «رهبری ش�وروی کوشش کرد از احساسات
ملی ترکهای آذربایجان در جهت منافع خود استفاده کند».

2

تاریخ مردمی جنبش آذربایجان
بگذارید به همان س�وال نخستین بازگردیم .اگر ادعا میکنیم اینها تاریخ واقعی فرقهی دموکرات
و جنب�ش آذربایجان نیس�ت پس نوش�تن دربارهی فرقهی دموک�رات آذربایجان را از کج�ا باید آغاز
کرد؟ از کسانی که در آن روزگار زندگی میکردهاند و در حوادث آن دوران نقش داشتهاند یا دستکم
ش�اهد آن بودهان�د تعداد اندک�ی هنوز در قید حیاتند .دس�ت پیدا ک�ردن به همانه�ا و تالش برای
روایت بیواس�طهی آن روزها هم کار دشواری است ،اگر اصلن ش�دنی باشد .بازیابی تاریخ جنبش
آذربایجان بدون ش�ک به تالش برای روایت مردمی آن وابس�ته اس�ت ،ولی ب�رای روایت مردمی
وقتی اساس�ن آن مردم در دسترس نیستند باید تالش کرد رد پای آن مردم حذف شده ،آن مردم بی
چهره را از البهالی خاطرات و اس�ناد موجود بیرون کشید و قطعات پازل را کامل کرد .برای ساختن
تصویری واقعی از جنبش آذربایجان باید سراغ همان قطعاتی رفت که در روایت مسلط نادیده گرفته
ش�دهاند .این خود البته میتواند موضوع پژوهش�ی دیگر باش�د ،با این همه میتوان خطوط اصلی
1
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چنین پژوهشی را در مقدمهی این کتاب روشن کرد.

به سمت وضعیت انقالبی
ورود نیروهای ارتش س�رخ به ش�مال ایران البته در روزهای اول مردم را وحشتزده کرد ،به ویژه
مردمی را که خاطرهی س�الداتهای روس و همدستی آنان با استبداد در آذربایجان و حاشیهی خزر
را فراموش نکرده بودند .این وحشت اما به سرعت و به فاصلهی چند روز جای خودش را به آرامش
و خوشبینی داد .مردمی که در ضدیت با اس�تعمار روس و انگلیس ،در ماههای منتهی به ش�هریور
 20پای رادیوهای خانگی اخبار فتوحات آلمان هیتلری را مش�تاقانه دنبال میکردند ،حاال با چش�م
خود میدیدند که این مهمانان ناخواندهی جدید ،هرچند به زبان همان س�الداتهای قدیمی حرف
میزنند اما خبری از غارت اموال و تجاوز و وحشیگری نیست .فرماندهان ارتش سرخ پیش از ورود
به ایران دستورات شدیدالحنی صادر کرده بودند که جلوی هرگونه غارت و تجاوز را میگرفت .یکی
از پیرمردهای ساکن زنجان به یاد میآورد که فرماندهان ارتش سرخ دو سرباز را در روستایی اطراف
زنج�ان به دلی�ل تجاوز به یک زن ،تیرباران کردند 1.آنها برعکس دس�تور داش�تند با مردم عادی به
خوبی رفتار و حمایت آنها را از ارتش سرخ جلب کنند.
در کنار مردم عادی اما کس�ان دیگری هم بودند که از ورود ارتش س�رخ به ایران ش�ادمان ش�دند:
انقالبی شکستخوردهی پیشین که توسط رضاشاه پهلوی
کمونیس�تها و بازماندگان جنبشهای
ِ
سرکوب شده بودند و حاال فرصت را برای احیای جنبش انقالبی مهیا میدیدند .شاید به همین دلیل
بود که یکی از اولین ش�ورشهای مس�لحانه در آذربایجان را در سال  1321علیاصغر سرتیپزاده،
رهبری کرد .س�رتیپزاده که س�ابقهی ش�رکت در قیام خیابانی و قیام الهوتی را داشت و مدتی نیز
عضو کمینترن بود در ش�هرهای مرزی جلفا ،مرند و قرهداغ دستههای پارتیزانی تشکیل داد و پرچم
س�رخ برافراشت .بر اساس نوشتهی جمیل حسنلی از پنج هزار پارتیزانی که با او همراه شده بودند،
 1800نفر به سلاحهای مختلف مسلح بودند 2.در بعضی نقاط ماموران حکومت محلی رانده شدند
و خودمختاری اعالم ش�د .اما در کمال تعجب نیروهای ش�وروی نه تنها از این ش�ورش اس�تقبال
1
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نکردند بلکه عزیزعلیاف ،دبیر سوم حزب کمونیست آذربایجان شوروی و سرپرست هیات اعزامی
این حزب به ایران از سوی باقراف ماموریت یافت «بدون فوت وقت دربارهی قلع و قمع دستههای
پارتیزانی» اقدام کند« .طبق این دس�تور دربارهی زیانهای این قیام میبایس�ت به اهالی توضیح
محلی زندانی آزاد گردند».
داده ش�ود ،پولها و سالحها به صاحبانشان مسترد ش�وند و کارمندان
ِ

1

عزیزعل�یاف به س�رعت با گروه�ی از کارمندان سیاس�ی ،خود را به مرند رس�اند .او پ�س از انجام
مذاکراتی موفق شد دستههای پارتیزانی را به طور مسالمتآمیز خلع سالح کند و سران قیام به جلفا
آورده ش�ده و در اختیار سازمان امنیت آذربایجان ش�وروی قرار گرفتند .شاید همین اتفاقات بود که
بعدی س�رتیپزاده با مسئوالن از مرکز آمدهی حزب تودهی ایران او را به اردوگاه
در کنار اختالفات
ِ
دش�من کشاند و به دربار و کنسول آمریکا نزدیک شد ،چنان که در دوران حکومت فرقهی دموکرات
او را از آذربایجان تبعید و اموالش را مصادره کردند.
آنچ�ه که س�رتیپزاده متوجه آن نش�د ،تغییری بود در سیاس�ت عمومی اتحاد جماهیر ش�وروی
سوسیالیس�تی به ویژه در سیاس�ت خارجی و در ارتباط ب�ا جنبشهای رهاییبخ�ش .تغییری که نه
تنها موجب میش�د رهبران شوروی آرامش را در مناطقی که اشغال کرده بودند ترجیح بدهند ،بلکه
سیاست عمومی و رسمیای را پی بگیرند که حزب تودهی ایران بر بنیان آن شکل گرفت .این البته
هرگز به معنای تائید این روایت بیبنیان تاریخنگاران راس�ت نیست که حزب توده با حضور ماموران
خفیهی ش�وروی تاسیس ش�د .بلکه این خط رسمی ،از س�وی تمام احزاب عضو کمینترن برگزیده
ش�ده بود .پیوندهای احزاب عضو کمینترن هرچند در ش�رایط جنگی از هم گسسته بود اما هژمونی
گفتاری که احزاب برادر را به هم متصل میکرد هنوز بر جا بود ،چنان که در همان زمان تقریبن تمام
احزاب برادر دس�ت به تاس�یس «جبههی ضدفاشیس�تی» زده بودند .در ایران ،تش�کیالت حزب
کمونیست توسط پلیس امنیتی رضاش�اه به کلی از هم پاشیده بود و برخی از مهمترین رهبرانش نیز
در تصفیههای اس�تالینی جان خود را از دس�ت داده بودند .بنابراین در ای�ران صحبت نه از ادامهی
فعالیت حزب کمونیست ،بلکه صحبت از احیای آن حزب بود .حزب تودهی ایران اما ادامهی حزب
کمونیس�ت نبود هرچند اغلب اعضای س�ابق آن به حزب توده پیوس�تند .حزب توده در واقع همان
جبههی متحد ضدفاشیستی بود که تنها بنا بود کمونیستها در آن هژمونی داشته و هدایت آن را در
1
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دست داشته باش�ند .چنان که حتا برخی از کمونیس�تهایی که از زندان رضاخانی آزاد شده بودند تا
چندی برای پیوستن به حزب توده مردد بودند.
با این وجود عمر این جبههی متحد ضدفاشیستی چندان به درازا نکشید .کشمکش میان سیاست
خارج�ی متفقین ،در عین اتحاد در جبههی جنگ با آلم�ان هیتلری چنان حاد بود که ناخودآگاه تاثیر
خودش را بر هر ائتالفی از این دس�ت میگذاش�ت .چنی�ن بود که در فاصلهی تاس�یس حزب توده
در مهر م�اه  1320تا برگزاری کنگ�رهی اول حزب در  10مرداد  1323اغلب کس�انی که به نوعی به
سیاس�تهای انگلس�تان نزدیک و عضو حزب بودند یا همکاریهای معینی با حزب داش�تند ،کنار
کش�یدند و یا در جریان کنگره از حزب اخراج ش�دند .با این حال حزب توده تا همیشه بر همان بنیانی
که ش�کل گرفته بود باقی ماند .حزبی که آرامآرام با از موضوعیت افتادن مبارزهی ضدفاشیستی ،به
دلیل دوری از میدان اصلی جنگ در اروپا و متالش�ی شدن شبکهی هواداران آلمان نازی در ایران
و اخراج مستش�اران آلمانی از کش�ور ،بنا بود نقش جناح چپ وضعیت را بر عه�ده بگیرد .حزبی که
رعایت نظم و قانون س�رلوحهی فعالیتهایش بود ،اصلیترین آوردگاهش پارلمان و دولت قانونی
و حاک�م بود ،حفاظت از قانون اساس�ی و مش�روطه در دس�تور کارش قرار داش�ت و در ضمن پیگیر
سازماندهی زحمتکشان و استیفای حقوق آنان بود.
یروان�د آبراهامی�ان در گزارش�ی از نخس�تین کنفرانس ش�ورای متح�دهی کارگران در تابس�تان
 1322مینویس�د« :در این کنفرانس از گفتوگو دربارهی موضوع حس�اس تشویق یا عدم تشویق
اعتصاب�ات در زمانی ک�ه جنگ در اروپا ادامه داش�ت ،خودداری ش�د .در حالی ک�ه اعضای عادی
اتحادیهها زیر فش�ار ش�دید تورم بیش از پیش خواهان اقدامهای ستیزهجویانه بودند ،رهبران که از
لحاظ ایدئولوژیکی به اتحاد شوروی تعهد داش�تند ،نمیخواستند با چنین کارهایی عملیات جنگی
را دچار مش�کل کنند .بنابراین ،ش�ورا برای حل این اختالف به توافقی ضمنی رسید .بدین ترتیب،
ق�رار ش�د در آن بخشهای اقتصاد که با عملیات جنگی ارتباط تنگاتنگی داش�ت اعتصاب تش�ویق
نش�ود ولی در بخشهای خدماتی و صنایع س�بک مصرفی تش�ویق شود .ش�ورا در راستای اجرای
ای�ن سیاس�ت[ ]...در صنایع حیات�ی نفت و همچنین سیس�تم حمل و نقل راهآه�ن مداخله نکرد و
حتا اعتصابات غیرمجاز و خودس�رانهی س�ال  1322در تاسیسات ش�رکت نفت ایران و انگلیس در
کرمانشاه ،معادن ذغالسنگ شمشک ،کارخانهی سیمان تهران و کارخانهی دولتی مهماتسازی
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نزدیک تهران را به عنوان کارش�کنی فاشیس�تی محکوم کرد 1».چنین س�یمایی از کشمکش میان
حزبی خواهان اقدامات رادیکال و انقالبی و رهبری ارگانهای حزبی که س�عی در کنترل
تودههای
ِ
بدن�هی حزب و حلوفصل قانونی مس�ائل داش�تند ،الاقل تا س�ال  1325و فرا رس�یدن موج اول
سرکوب حزب که با آغاز استیالی نظم سلطانی همراه شد ،ادامه داشت.
کنگ�رهی اول حزب توده در ش�رایطی برگزار ش�د که هنوز ارتشه�ای متفقین در ای�ران بودند و
اس�تبداد سلطانی نتوانسته بود حاکم ش�ود .در س�ایهی بحرانهای فزایندهی اجتماعی ،آشفتگی
اقتصادی و تضاد رو به رشد طبقاتی ،حزب توده تنها ارگان واقعن موجود زحمتکشانی شد که سالها
دار مورد حمایت حکومت ،تسمه از گردهی آنان کشیده بود
اس�تبداد رضاخانی و خاندانهای زمین ِ
ِ
ش�اه جوان ،گرفتار مالکان و زمینداران و سرمایهداران
و حاال در س�ایهی مس�تقر نبودن حکومت
شده بودند .به همین دلیل رش�د حزب تودهی ایران به راستی چشمگیر بود .در فاصلهی تاسیس تا
برگزاری کنگرهی اول صدها هزار نفر به این حزب پیوستند و حزب توده به بزرگترین و منظمترین
حزب کشور تبدیل شد .حزبی که کسی توان مقاومت در برابر آن را نداشت.
آبراهامیان گزارشهای کنسولگریهای انگلس�تان در مورد رشد حزب توده در سالهای 1322
و  1323را نق�ل میکن�د که با نگرانی فعالیته�ای حزب را دنبال میکردند« :کنس�ول انگلیس در
مش�هد مینویس�د که اتحادیههای محلی بیش از  2000عضو ،از جمله پانصد زن فرشباف ،جذب
کرده اس�ت ،به آنان آموزش میدهند که چگونه برای کس�ب ش�رایط و امتیازات بهتر پایداری کنند
و بنابرای�ن نوعی ترس از قیامی مردمی در بین ثروتمندان ایجاد کردهاند .کنس�ول انگلیس در تبریز
هش�دار میدهد که حزب توده با اتحادیههای کارگری خود حکومت محلی را کاملن فلج کرده است
و احتمال دارد ش�هر را به دس�ت گیرد .کنس�ول انگلیس در اصفهان هم توضیح میدهد که چگونه
حزب توده با سازماندهی اعتصاب موفقیتآمیز یک هفتهیی در کارخانههای نساجی ،اتحادیههای
کارخانهداران و کارفرمایان را شکست داده است».

2

حزب توده نه تنها در مش�هد ،تبریز و اصفهان بلکه در اغلب ش�هرهای ایران عملن به اصلیترین
قدرت سیاسی شهر تبدیل شده بود و این روند توقفناپذیر به نظر میرسید .عدم توانایی هیات حاکمه
برای پاس�خگویی به خواس�تهای مردم و نیز برای حکمرانی بر تمامی قلمرو حاکمیت ،از س�ویی
1

2

همان430 .

همان360 .

29

آوازخوان رقص بردهگان
یک بلوک طبقاتی س�تمگر مورد حمایت غرب را ش�کل داده بود که به ش�کل متناقضنمایی هیات
حاکمه به آن وابس�ته بود ولی بر آن کنترلی نداش�ت و از س�وی دیگر با اعمال ستم افسارگسیخته،
زحمتکشان و فرودستان را بیش از پیش به سمت متشکل شدن در صفوف حزب توده میراند.
در کنار رش�د حزب توده ،بحران هیات حاکمه هر لحظه عمیقتر میش�د .هرچند بعد از ش�هریور
 1320دولتها به غیر از دولت علی س�هیلی ،به س�رعت و در عرض چند ماه ج�ای خود را به دولت
بعدی میدادند اما این چرخهی جابهجا شدن دولتها در سال  23و  24و به ویژه در ماههای منتهی
به قیام فرقهی دموکرات تش�دید شد .دولت محمد س�اعد  17فروردین  1323روی کار آمد و  4آذر
همان س�ال جای خود را ب�ه دولت مرتضاقلی بیات داد که تا  23اردیبهش�ت  1324بر س�ر کار بود،
پس از آن دولت ابراهیم حکیمی تا  16خرداد  24بر سر کار آمد و به سرعت جای خودش را به دولت
محس�ن صدر داد که تنها تا  8آبان همان س�ال دوام آورد .ابراهیم حکیمی دوباره به نسختوزیری
برگزیده ش�د تا در  8دی ماه  1324ج�ای خود را به احمد قوام بدهد .هی�ات حاکمه به معنای دقیق
کلمه نمیتوانست حکومت کند.
شاید به همین دلیل بود که محافل ارتجاعی از اواخر سال  1323تالش کردند با سرکوب شاخههای
محلی حزب توده در شهرهای مختلف ،خطری را که آن را بالقوه موجود میدانستند دفع کنند .سال
 1323و  1324برای جبههی ارتجاع و امپریالیس�م سال پر کاری بود .دهها جلسه در نقاط مختلف
ایران میان س�ران ایالت و عشایر ،مالکان بزرگ ،سیاس�تمداران وابسته به دربار ،امرای ارتش و
ژاندارمری ،نمایندگان سیاس�ی انگلستان در حد کنسول و دبیر سفارت و سیاستمداران وابسته به
انگلیس نظیر س�یدضیاالدین طباطبایی برگزار ش�د و موضوع تمامی این جلس�ات جلوگیری از رشد
و گس�ترش حزب توده به واسطهی اعمال خشونت و س�رکوب بود .عبدالصمد کامبخش ،مسئول
وقت تشکیالت کل شهرستانهای حزب توده (تکش) گزارشی از برخی اقدامات محافل ارتجاعی
علیه حزب توده ارائه میدهد.
«در مازن�دران اعضای حزب وطن که غالبن از عدهیی چاقوکش و جنایتکاران باس�ابقه تش�کیل
یافته بود به کمک دس�تهجات مسلح ش�ده از طرف مالکان مرتجع و ستاد ارتش از مراکز کارگری در
شاهی ،نوشهر و چالوس سلب امنیت کرده و همواره موجب تصادم و زد و خورد بودند .در زد و خورد
شدیدی که در  20دسامبر  29[ 1944آذر  ]1323در شاهی رخ داد عدهیی از کارگران کشته و عدهی
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زیادی زخمی شدند».
«در نواحی دیگر ش�مال ،در تبریز ،س�راب ،مراغ�ه ،اردبیل ،زنجان ،س�منان ،دامغان اعضای
ح�زب به طور مداوم از طرف قلدرهای محلی در معرض س�وءقصد قرار میگرفتند و مخالفان حزب
به بهانهی حفاظت خود از ستاد ارتش ،که سرلشکر ارفع در راس آن قرار داشت ،اسلحه گرفته و آن
را علیه اعضای حزب ت�وده به کار میانداختند .مثلن در زنجان محم�ود ذوالفقاری ،فئودال بزرگ
این شهرس�تان به جای چهل قبضه تفنگ که بر خالف قانون ،دولت برای وی تصویب کرده بود به
بیش از چهار هزار تفنگ و حتا مسلسل مجهز شده بود».
در روایت رس�می «نهضت جنوب» پاس�خی ب�ود به قیام فرق�هی دموک�رات در آذربایجان برای
اعمال فش�ار بر دولت ایران تا کار فرقه را یکس�ره کند .با این وجود از اواخر س�ال  1323تش�کیل
اتحادیههای عش�ایر و تس�لیح آنان توس�ط مرتجعان محلی و با حمایت انگلیس آغاز ش�د ،یعنی در
دوران�ی که هنوز حتا نامی هم از فرق�هی دموکرات در میان نبود .کامبخش مینویس�د« :در اواخر
 1323روزنام�هی س�روش ،چاپ ش�یراز چنین هش�دار داد :از چن�دی پیش در فارس نقش�ههای
خطرناکی بازی میشود .دید و بازدیدهای سیاسی صورت میگیرد .آنتریکها و تحریکات خارجی
ب�ه عمل میآید .اتحادیههای ارتجاعی پدیدار میگردد .دس�ت ارتجاعیون ،آنان که س�الها با هم
دشمنی خانوادگی داشتند ،در دست هم گذاشته میشود ...از آن طرف در بنادر جنوب تفنگ پیاده
میش�ود .این تفنگها همه نو و شفاف است .فش�نگ آنها مارک  1942و  1943را دارد ...از همه
بدتر پدید آمدن اش�خاص مش�کوک در میدان سیاست فارس اس�ت .صبح که بیدار میشویم سر و
کلهی خان بلوچ را در خیابان شیراز میبینیم .بلوچستان کجا اینجا کجا!! میگویند خان بلوچ برای
خرید اراضی به شیراز آمده ولی فورن معلوم میشود برای زیارت خان شیراز و گرفتن تعالیم الزمه و
مهر و امضای اتحادیهی مخصوص قدمرنجه فرمودهاند».
مردم برای روش�نفکران خبر میدهد« :در ش�هر یزد مامورین دولت در روز روشن بیرق سهرنگ
ای�ران را پایین آورده و یک دس�ته اوب�اش و اراذل را وادار ب�ه آتش زدن کلوپ حزب ت�وده نموده و
هرگونه امنیت را از افراد آزادیخواه سلب نمودهاند».
روزنامهی رهبر در مقالهی „لندن از یزد خبر میدهد“ در  20اسفند  1323مینویسد« :روزنامهی
رینولدنیوز چاپ لندن در هفتهی گذشته خبری منتشر کرده دائر بر اینکه در شهر یزد بلوایی بر پا شده
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است ،بدین معنی که کارگران ایرانی از کار دست کشیده و مطالبهی مجازات اشخاصی را مینمایند
ک�ه علیه کارگ�ران فعالیت میکنند و س�پس روزنامهی مزب�ور اظهار عقیده میکند که ش�رکتهای
نف�ت انگلیس و ایران به مقامات ش�هربانی و ش�هرداری یزد کمک میکنند و ب�از روزنامهی مذکور
مینویس�د :اخبار دیگری حاکیس�ت که اس�لحهی زیادی بین عش�ایر بختیاری که خود را آمادهی
حمله به اصفهان مینمایند تقس�یم شده است زیرا عشایر میخواهند مرکز حزب توده (کمونیست)،
مرکز اتحادیهی کارگران را در این شهر از بین ببرند».
در همی�ن دوران ب�رای مبارزه ب�ا اتحادیههای کارگری وابس�ته ب�ه حزب توده در جن�وب ایران،
اتحادی�هی کارگران و کارفرمایان را تش�کیل دادند .روزنامهی رهبر در م�ورد مبارزه با اتحادیههای
کارگری در اصفهان مینویس�د« :کارفرمایان کارخانههای اصفه�ان تاکنون متجاوز از یک میلیون
توم�ان برای انحالل اتحادیه خرج کردهان�د ،عدهیی مزدور گرد آورده آنها را ب�رای جان کارگران با
چاقو و قمه و حتا اسلحهی گرم مسلح ساختهاند».
س�رانجام مزدوران اتحادی�هی کارگران و کارفرمایان در  8فروردی�ن  1324در حالی که نیروهای
مس�لح بختیاری پشت دروازههای شهر اصفهان آماده بودند به دفتر حزب توده و شورای متحدهی
کارگری حمله میکنند .روزنامهی رهبر در  8فروردین مینویس�د« :پس از تهدید و تعرضات شدید
که از چند روز قبل ش�روع شده بود در اثر چشمپوش�ی مامورین دولتی اصفهان ،امروز صبح عدهی
رجالههای اتحادیهی جدید طبق دس�تور مدیران کارخانهجات با تبانی قبلی ش�هربانی و استانداری
جمع و از مقابل حزب توده عبور و شروع به سنگاندازی به محل حزب و اتحادیه کردند .کوچکترین
ممانعتی از جانب مامورین لشکری و شهربانی به عمل نیامد .در نتیجه رجالهها وارد حزب و اتحادیه
ش�ده کلیهی اثاثیه و صندوق دو محل سرقت ،در و پنجره را آتش زدند ،خراب نمودند .در نتیجهی
این حمله عدهیی از کارگران و رهبران حزب و شورای متحده مجروح شدند».
«در مرداد حمله به سازمانهای فارس آغاز شد 18 .مرداد [ ]1324عدهیی تفنگچی از ایل باصری
در مح�ل کارخانهی مرودش�ت مجتمع و به ط�رف کلوپ حزب ت�وده حمله مینماین�د و بالفاصله
عدهیی اثاثیهی کلوپ را به یغما میبرند و کلوپ را آتش میزنند».
در همین ایام یک گزارش رسمی از بندر پهلوی مینویسد« :ریاست کل شهربانی کشور محترمن
به عرض میرس�اند برای سوزانیدن (خوانده نش�د) کلوپ حزب توده و اتحادیه نقشهی ماهرانهیی
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ترسیم شده است که در موقع مقتضی عملی خواهد شد .برای ربودن اوراق توده و اتحادیه در موقع
مقتضی اقداماتی خواهد ش�د ]...[.کپیهی این نامه به آقای س�یدضیاالدین طباطبایی تقدیم شده
است .با تقدیم احترامات محمود اکبری سلطانی».

1

و باالخره «شدیدتر از همه فشار در آذربایجان و به ویژه در تبریز بود .به هیچ یک از صدها تلگرافی
ک�ه از نواحی مختلف آذربایجان دائر به س�تم ماموران دولتی و مجازات آنه�ا به مرکز مخابره گردید
پاسخی داده نشد .باالخره در تاریخ  21مرداد  1324در تلگراف حضوریای که رییس مجلس ،عال
وزیر دربار ،مستش�ارالدوله ،دکتر مصدق ،وکالی فراکسیون توده و وکالی آذربایجان احضار شده
بودند ،نمایندگان آذربایجان مطالبی را به شرح زیر مخابره نمودند" :فجایعی که اخیرن در آذربایجان
روی میده�د از روی ی�ک نقش�هی ارتجاعی اس�ت و ب�ه منظور کش�تن و خفه ک�ردن آزادی اجرا
میشود .آزادیخواهان قادرند که در هر موقع مرتجعین خونخوار را به زانو درآورند ...ولی پیش از
چنین اقدامی مردم حساب خود را با مامورینی باید پاک کنند که موظفند جان و مال و آزادی و حقوق
مردم را حفظ نمایند و نمینمایند ...پانصد نفر دهقان با پروندهسازی امنیه در زندان بالتکلیفند...
شهربانی و آقای سرتیپ درخشانی این روزهای تاریک حبس را برای آنان کافی ندانسته ،توطئهی
قتلعامی را در زن�دان فراهم آوردهاند و به بهانهی اینکه زندانی�ان در صدد فرارند در داخل زندان
محبوس�ین را به مسلسل بس�ته 7 ،نفر را مقتول و  11نفر را بنا بر احصائیهی خود شهربانی مجروح
کردهاند ."...س�پس در تلگراف ،آم�اری از اعضای حزب که در دهات مختلف به دس�ت مالکان و
ماموران کشته ش�دهاند ذکر شده و تقاضای مجازات مرتکبین شده اس�ت .در پاسخ این تلگراف که
رییس مجلس و وزیر دربار هم در حین مخابره حضور داشتهاند ،صدراالشرف در جلسهی خصوصی
مجل�س اظهار نمود" :بنده خدمت آقایان عرض میکن�م که نه به این تلگراف و نه به صد یک از این
تلگرافها اهمیت نمیدهم»".

2

تودهه�ای حزبی ام�ا که در جریان مب�ارزات روزم�ره و اعتصابات کارگ�ری آزمودهت�ر و رزمندهتر
میشدند نمیتوانستند در برابر این حجم از خشونت و سرکوب آرام بگیرند .رهبری حزب توده بیش
از پیش از سوی تودههای حزبی تحت فشار بود و تالش میکرد آنها را کنترل کند .اردشیر آوانسیان،
1

نظری به حنبش کارگری و کمونیستی در ایران .عبدالصمد کامبخش .چاپ اول 1972 .بیجا .انتشارات حزب تودهی ایران.

2

همان 102 .و 103

از صفحهی  93تا صفحهی 97
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مس�ئول وقت ش�عبهی آذربایجان حزب توده به یاد میآورد که چگونه بعد از درگیری مس�لحانه در
لیقوان که از کتک زدن دو نفر از اعضای حزب در روس�تای لیقوان به دس�تور حاجی احتشام ،ارباب
ِ
مالک روس�تا آغاز شد و بعد با کش�ته ش�دن چهار نفر از اعضای حزب توده و در پاسخ به آن ،کشته
و
شدن یکی از تفنگچیهای ارباب ،پسر او و خود حاجی احتشام ،ادامه پیدا کرد ،موسوی ،دادستان
مخفی مسلح را از دست تودههای خشمگین حزبی
تبریز ،پسر و مباشران حاجی احتشام و یک مامور
ِ
نجات داده اس�ت .او پس از شرح ماجرای نجات موسوی مینویسد« :از یک طرف مردم فهمیدند
تودهها وقتی عصبانی ش�وند "لینچ" هم ممکن است بکنند .از طرفی هم فهمیدند یکی از مسئولین
حزب توده جان او را نجات داده و این بدان معنی است که حزب توده طرفدار نظم و قانون و مخالف
لینچ اس�ت 1».نوشتهی آوانس�یان ،که در آن دوران یکی از انقالبیترین رهبران حزب توده بوده،
بازگوکنندهی تمایل و تالش دس�تگاه رهبری حزب در تمام آن س�الها است .دستگاهی که با تمام
توان میکوشید به مسئوالن حکومتی ثابت کند طرفدار نظم و قانون است.
گس�ترش ح�زب ت�وده در ارتش نیز چش�مگیر ب�ود .هرچن�د از همان ابت�دا حوزهه�ای مربوط به
نظامیه�ا غیرعلنی بود ام�ا حزب توده اص�راری به مخفی ک�ردن اینکه اعضای�ی در ارتش دارد،
نداشت .ارتباطات افس�ران عضو با اعضای علنی حزب ،انتش�ار بخشنامههای محرمانهی ستاد
ارتش در نش�ریات حزبی ،انتش�ار مقاالتی با امضای «یک افس�ر» و نظایر آن و حضور گاه و بیگاه
اعضای نظامی حزب با لباس ش�خصی یا حت�ا در موارد اندکی با لباس نظام�ی در کلوپهای حزبی
همه و همه نه از بیمباالتی و بیاحتیاطی مسئوالن تشکیالتی حزب ،بلکه از پذیرش همان نقشی
منتج میش�د که حزب توده برای ایفای آن تشکیل شده بود .سرانجام هم واکنش محافل ارتجاعی
بود که حزب توده را مجبور کرد ب�رای رعایت اصل تخطیناپذیر «نظم و قانون» حوزههای نظامی
را مخفیت�ر کند ،نه برای اختفا و امنی�ت اعضای نظامی حزب ،بلکه برای آنک�ه فعالیت در ارتش
میتوانس�ت حزب توده را به قانونش�کنی متهم کند .ابوالحس�ن تفرش�یان به یاد م�یآورد عالوه
بر س�رگرد علیاکبر اس�کندانی ،یکی از معرفهای او ب�ه حزب توده محمدپروی�ن گنابادی ،عضو
کمیت�هی مرکزی و عضو فراکس�یون توده در مجلس چهارده�م بوده و باقر عامل�ی ،دبیر کمیتهی
ایالتی مش�هد در جلسهی داخلی س�ازمان نظامی برای انتخاب هیات اجرایی به عنوان ناظر حضور
1

اردشیر آوانسیان .همان340 .
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داشته است.

1

چنین بود که همزمان با اوج گرفتن تهاجم محافل ارتجاعی به حزب توده در سرتاس�ر ایران ،ستاد
ارتش به ریاس�ت سرلشکر حسن ارفع تعقیب و تبعید افس�ران تودهیی به جنوب را آغاز کرد .در برابر
هجوم ستاد ارتش خواس�ت تدارک قیام در میان نیروهای نظامی وابسته به حزب توده تقویت شد.
اردشیر آوانسیان مینویسد[« :سرهنگ عبدالرضا] آذر و دوستانش ...میدانستند اگر شورویها
بروند ارتجاع قتلعام خواهد کرد و در درجهی اول افس�ران را خواهد کش�ت .خود آذر بسیار نگران
بود .او بارها با من مالقات و پیشنهاد کرد که در یک محلی شورشی برپا کنیم ،قیام کنیم و حکومت را
به دست گیریم .به عالوه دشمن را خوب میشناسم که به احدی از ماها رحم نخواهد کرد .مدتهای
مدیدی این فکر از کلهاش بیرون نمیرفت و در هر مالقات تکرار میکرد .با اینکه کوش�ش کردم او
را قانع بکنم ولی موفق نمیش�دم 2».هرچند آوانس�یان تالش میکند دغدغهی سرهنگ آذر را به
نگرانی او برای قتلعام افس�ران تقلیل دهد و نی�ز او را از «حادثهطلبی و ماجراجویی» بر حذر دارد
اما آنچه آوانس�یان ملتفت آن نش�ده است یا س�عی میکند آن را کتمان کند همان روحیهی انقالبی
تودههای حزبی است که در بدنهی سازمان نظامی نیز بروز داشته است.
چنان که محمدحس�ین خسروپناه به نقل از نوشتهی احمدعلی رصدیاعتماد ،از شرکتکنندگان
در قی�ام افس�ران خراس�ان و عضو بع�دی کمیتهی مرک�زی ح�زب در روزنامهی ابرار مینویس�د:
«س�رهنگ آذر و سرگرد اسکندانی ...به این نتیجه رسیدند که "حزب توده یک حزب انقالبی است
ولی رهبری آن را عناصر غیرانقالبی و محافظهکار تصرف کردهاند ،ما نباید دنبالهروی آنها بشویم،
بلکه باید انقالبی عمل کنیم و آنها را به دنبال خود بکشیم»".

3

تفرش�یان در مورد اسکندانی که س�ازماندهی و رهبری قیام افسران خراس�ان را بر عهده داشت،
مینویس�د« :آن موقع که فکر قیام در مغز اسکندانی نضج میگرفت تحتتاثیر شخصیت تیتو بود.
میگفت« :رهبر کسی است که مثل تیتو به کوهستان میرود ،دوستانش را دور خود جمع میکند و
با قدرت اسلحه پیروز میشود ،نه مثل آن کسانی که در خیابان فردوسی [محل کلوپ مرکزی حزب
توده در تهران] پشت میز مینشینند .در مملکت ما کسی مثل تیتو الزم است که از طریق قدرت و از
1

2

3

قیام افسران خراسان .ابوالحسن تفرشیان .چاپ دوم .1985 .سوئد .کانون کتاب ایران .صفحات  370و 400

اردشیر آوانسیان .همان 427 .و 428

سازمان افسران حزب تودهی ایران .محمدحسین خسروپناه .چاپ اول 1377 .تهران .نشر شیرازه .صفحهی 30
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دهان اسلحه وجود چنین نهضتی را به دنیا نشان بدهد ...فقط از روزنامه یا میتینگ در خیابانهای
تهران نمیشود وجود یک نهضت چپ را به گوش فرمانروایان جهان فرو کرد .قدرت سالح و صدای
شلیک تفنگ اثرش خیلی بیشتر از دمونستراسیون صدهزار نفری در خیابان فردوسی است .تیتو نه
از خیابان ،بلکه از کوه و بیابان و با اسلحه شروع کرده است 1».تفرشیان البته هرگز ادعا نمیکند که
اسکندانی به حزب توده اعتقاد نداشت .علیاصغر احسانی ،یکی دیگر از شرکتکنندگان در قیام نیز
این نگاه اس�کندانی به انقالب و رهبری حزب را تائید میکند« :اسکندانی پنهان نمیکرد که حزب
تودهی ایران در ش�رایطی نیست که بتواند در جو موجود قیامی را تدارک دیده و آن را رهبری نماید.
او میگفت" :ما باید بجنبیم و حزب را نیز به جنبش درآوریم ".ضمنن باید این مطلب را یادآور ش�وم
که اس�کندانی اعتقاد عمیقی به حزب داش�ت .او میگفت" :حزب تودهی ایران از مردم زحمتکش
و رنجدیدهی ایران تش�کیل ش�ده و تمام دردمندان اجتماعی در آن جمعند .ولی متاس�فانه دستگاه
رهبری حزب به هزار و یک دلیل قادر نیست در شرایط موجود ملت را رهبری کند ".خالصهی کالم
او این بود :باید حزب را به جلو هل داد».

2

در هر صورت نصایح رهبری حزب سودی نبخشید و جمعی از افسران و سربازان لشکر  8خراسان
ش�ب  24مرداد  1324با
به رهبری س�رگرد علیاکبر اس�کندانی ،در پی ی�ک تدارک چند هفتهیی،
ِ
برداش�تن مقداری اس�لحه و چند اتوموبیل و کامیون ارتش�ی و از کار انداختن بقیهی وسایل نقلیه،
پادگان مش�هد را ترک کردند و عملن قیام آغاز شد .آنها س�ر راه خود پادگان مراوهتپه را خلع سالح و
س�ربازان آن را مرخص کردند و بعد روانهی گرگان شدند تا با احمد قاسمی ،مسئول کمیتهی ایالتی
گرگان تماس بگیرند .تفرش�یان مینویس�د« :اس�کندانی به گرگان رفت .موقع برگش�تن س�خت
عصبانی بود .ظاهرن احمد قاس�می گفته بود :ش�ما کار بیهودهیی کردهیید ،ما در وضعی نیستیم که
بتوانیم قیام مسلحانه کنیم .عمل ش�ما نوعی پرووکاسیون است و بهانه به دست دشمن میدهد تا
به س�ازمانهای حزبی یورش آورد .ما به هیچوجه نمیتوانیم با ش�ما هم�کاری کنیم 3».در گرگان
شش افسری که پیش از این توسط ستاد ارتش مورد تعقیب قرار گرفته بودند و با اطالع قبلی از قیام
خود را مخفیانه به گرگان رس�انده بودند ،به این دس�تهی شورشی ملحق ش�دند و همگی به سمت
1
2
3

ابوالحسن تفرشیان .همان41 .
قیام افسران خراسان و حماسهی خارک .علیاصغر احسانی .چاپ اول 1378 .تهران .نشر علم .صفحهی 57
ابوالحسن تفرشیان .همان52 .
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گنب�د حرکت کردند ام�ا در میانهی راه با آتش س�نگین ژاندارمری و ارتش روبهرو ش�دند .هفت نفر
از ش�رکتکنندگان در قیام از جمله خود اس�کندانی در جا کشته ش�ده و بقیه متواری شدند .برخی از
آنها در ش�هرهای مختلف بازداش�ت و برخی دیگر نیز مخفی شدند و بعد از قیام فرقهی دموکرات به
آذربایجان رفتند.
شکست قیام افسران خراسان موج جدیدی از سرکوب را به همراه داشت و بیش از همه در صفوف
ارتش .سرلش�کر ارفع و س�تاد ارتش نه تنها دهها افسر و دانشجوی افس�ری مظنون به همکاری با
حزب توده ،بلکه برخی افس�ران بلندپایهی ه�وادار حاجعلی رزمآرا را نیز به همین بهانه بازداش�ت
کردند .به نوش�تهی خس�روپناه «برای توجیه این امر اعالم ش�د که "از لحاظ احتیاط و جلوگیری از
بینظمی ،عدهیی از افس�ران که با افسران خراسان ارتباط داش�تهاند" دستگیر شدهاند 1».نزدیک
به  60نفر از کسانی که بازداشت شده بودند به کرمان تبعید و در باشگاه افسران زندانی شدند .برخی
از افس�ران تودهیی نیز که احتمال میدادند به زودی بازداش�ت ش�وند از ته�ران گریختند و به باقی
افسران شورشی خراسان پیوس�تند و بعدها به آذربایجان رفتند .سروان خسرو روزبه نیز از
ماندهی
ِ
همان زمان مخفی شد اما به رغم خواست رهبری حزب از تهران بیرون نرفت.
تهاج�م هیات حاکمه به ارت�ش محدود نماند .کامبخ�ش گزارش میدهد« :بعد از قیام خراس�ان
در تاریخ اول ش�هریور  1324در تهران حکومت نظامی اعالم گردید .چهارم ش�هریور جلوی کلوپ
مرکزی حزب توده چندین مسلسل گذارده شد و رفت و آمد به آنجا قدغن گردید .پنجم شهریور مراکز
حزب و اتحادیه به یغما رفت و روزنامهی ظفر ارگان شورای متحده توقیف گردید102(2».کامبخش)
در شبراز ،اردکان و ش�اهی اوباش به دفاتر حزب و شورای متحده و منازل کارگران و اعضای حزب
حمله کردند« .روزنامهی رهبر ،ارگان مرکزی حزب توده توقیف ش�د و روزنامههای جانش�ین آن،
رزم ،افق آسیا ،ندای حقیقت ،منشور ،شعلهور ،شمشیر امروز در فاصلهی روزهای  4تا  15شهریور
ماه  1324منتشر و توقیف شدند!»

3

در چنی�ن ش�رایطی بود ک�ه در  12ش�هریور  1324فرق�هی دموکرات آذربایجان تش�کیل ش�د و
موجودیت خودش را اعالم کرد ،یعنی در نتیجهی اوجگیری س�تمکاری خوانین محلی و نیروهای
1

2

3

محمدحسین خسروپناه .همان68 .
عبدالصمد کامبخش .همان102 .
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نظام�ی دولتی در آذربایجان ،تش�دید فقر و تنگدس�تی م�ردم و بیتوجهی مس�ئوالن حکومتی در
ته�ران ،ک�ه نمونهی�ی از آن را در گ�زارش کامبخ�ش خواندی�م ،و در چنین متنی از کش�مکشها و
تضادهای بینالمللی و طبقاتی که در سرتاس�ر ایران جریان داش�ت .حاال شاید به جای روایتهای
جعلی غیرمستند از نقش شوروی در ادغام شاخههای محلی حزب توده و شورای متحدهی مرکزی
در فرق�هی دموک�رات آذربایجان ،بتوان فهمی�د آن رزمندگی موجود در بدنهی حزب�ی که نه تنها از
س�وی رهبری پاس�خی درخور نمیگرفت بلکه دغدغهی رهبری کنترل آن بود ،موجب شده است
مس�ئوالن محلی در خال حضور فرس�تادگان کمیتهی مرکزی به س�ازمانی بپیوندند که هم آشناتر از
رهبران حزبی مستقر در تهران بود و هم رزمندهتر .آن روایت تاکنونی مسلطی که تمامی این تصویر
را حذف میکند تا تشکیل فرقهی دموکرات را نتیجهی یک نامه از مسکو یا باکو جلوه دهد ،تا همین
امروز به ما دروغ گفته است.

آنک پرچمهای به اهتزاز درآمده
فرقهی دموکرات آذربایجان عالوه بر ش�اخههای محلی حزب توده ،برخی عناصر خوشنام ملی
و مبارزان دوران مش�روطه را جذب تش�کیالت کرد و فعالیت برای گسترش تش�کیالت به ویژه در
می�ان دهقانان فقی�ر و خردهمالکان را چند براب�ر کرد .مهمترین قدم فرقه که موجب ش�د تودههای
محروم دستهدس�ته به این تش�کیالت بپیوندند ن�ه آنگونه که جمیل حس�نلی میخواهد ثابت کند
تاکید بر «هویت و زبان ملی» ،بلکه تش�کیل دستههای ش�بهنظامی و مسلح فدایی بود .تودههای
محروم ش�هر و روستا نه تنها برای اولین بار میدیدند که نیرویی مسلح و قدرتمند از منافع آنان دفاع
میکند ،بلکه خودش�ان اس�لحه به دست میگرفتند و به صفوف این تش�کیالت میپیوستند .صفر
قهرمانی�ان از فداییهای فرقهی دموکرات میگوید« :اکثریت م�ردم تا آن موقع در اثر نبودن رادیو
و روزنامه و نداش�تن س�واد ،از اینکه جنگ جهانی دوم چرا و چگونه ش�روع ش�ده اس�ت اطالعی
نداشتند و ادامهی ظلم و ستم رضاخانی و قلدری مالکین باعث شده بود که ِ
فرد آذربایجانی که یک
زمان سمبل شجاعت و نترس�ی بود ،از برداشتن اسلحه و مبارزه برای کسب حداقل حقوق انسانی
خود خودداری کند .در این ش�رایط ما با برداشتن سالح ،عادت به تسلیمطلبی را شکست دادیم».

1

1

خاطرات صفرخان (صفر قهرمانیان) .درگفتوگو با علیاشرف درویشیان .چاپ دوم .پاییز  .1378تهران .نشر چشمه.
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در واقع در پاییز  1324تا  21آذر که فرقهی دموکرات رسمن قدرت سیاسی را تصرف کرد و یکی پس
از دیگ�ری مجلس ملی آذربایجان و دولت ملی را تش�کیل داد ،عملن بس�یاری از مرتجعین محلی
و خاندانه�ای مالک یا با یک دوراندیش�ی محافظهکارانه آذربایجان را ترک ک�رده بودند و یا به زور
سالح دستههای فدایی از روستاها رانده شده بودند.
نیروهای دولتی که ابتدا تالش میکردند با همان شیوههای سابق با فرقهی دموکرات مقابله کنند
کمکم متوجه شدند که اوضاع مانند سابق نیست و به ویژه تشکیل دستههای مسلح فدایی به نگرانی
آنه�ا افزوده ب�ود .چنین بود که در  25آبانماه دولتش�اهی ،کفیل اس�تانداری آذربایجان ،س�رتیپ
درخش�انی ،فرماندهی لش�کر و س�رهنگ همایونی ،فرمان�دهی ژاندارمری در تلگ�راف فوریای
به تهران در مورد گس�ترش ناآرامیها در آذربایجان و مسلح شدن روس�تاییان هشدار دادند .دولت
بالفاصله گزارش را به ش�اه منتقل کرد و در عینحال با سفارت ش�وروی در تهران مذاکراتی را آغاز
کرد .دولت امیدوار بود که این بار هم با کمک مصحلتاندیش�ی نیروهای ش�وروی بتواند ماجرای
آذربایج�ان را فیصله دهد .در ضمن مس�ئوالن محلی نی�ز مذاکراتی را با فرقه آغاز کردند .حس�نلی
مینویس�د« :روز هفدهم نوامبر ( 26آبان) دولتش�اهی ،کفیل اس�تانداری آذربایجان با مراجعه به
رهبری فرقهی دموکرات تقاضای مالقات با کمیتهی مرکزی فرقه را کرد .در دیداری با پیشهوری،
شبستری و رفیعی ،دولتشاهی موضع رهبری فرقه را در مورد تشکیل دستههای مسلح در روستاها
جویا ش�د .به او پاس�خ داده ش�د که فرقه تش�کیلدهندهی این گروهها نیس�ت و آنها برای مقابله با
اعمال وحش�یانهی ارتجاعی مس�لح ش�دهاند .به دولتش�اهی گفته ش�د که فرقهی دموکرات بارها
جلوگیری از ارتکاب این رفتارهای وحش�یانه را خواس�تار شد ،لکن روس�ای شهربانی و ژاندارمری
به این خواس�تها توجه�ی نکردند 1».دو روز بعد دول�ت ایران ،بعد از مذاک�رات بیفرجامی با احد
یعقوباف ،جانش�ین سفیر ش�وروی در ایران نیروهای نظامی خود را به قصد س�رکوب آذربایجان
گس�یل کرد .فرماندهی ارتش سرخ جلوی این نیروها را در زرینآباد گرفت و به آنان اجازهی ورود به
آذربایج�ان را نداد .این ممانعت بیش از هر چیز بر مبنای توافق قبل�ی با دولت ایران در مورد میزان
حضور نیروهای نظامی ایران در منطقهی تحت اشغال شوروی بود.
روشن بود که کشمکشها حادتر از آن ش�ده است که بتواند با پادرمیانی رهبران و سیاستمداران
1

جمیل حسنلی .همان 68 .تا 70
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دولت�ی فروکش کند .برای تش�کیالت فرق�ه اضطرار ماجرا در ای�ن بود که اگر به ه�ر ترتیبی ارتش
ایران میتوانس�ت وارد آذربایجان شود ،کشتاری وس�یع اتفاق میافتاد و روشن بود که فداییهای
مس�لح به این سادگی تسلیم نمیشدند .از اواس�ط آبان  24حرکت تشکیالت فرقه به سمت تصرف
قدرت سیاس�ی در تمامی مناطق آذربایجان آغاز ش�د .در واقع اعالم موافقت دیرهنگام مس�کو در
 14آذر ب�ا تش�کیل مجلس ملی آذربایجان ،اعلام موافقت با روندی بود که پیش از آن از روس�تاها
و با بازداش�ت مالکان و خوانین توس�ط دس�تههای فدایی آغاز ش�ده بود و بعد به مرور در بسیاری از
شهرهای آذربایجان قدرت را در دست گرفته و مقامات دولتی و نظامی محلی را بازداشت کرده بود.
صفر قهرمانیان به یاد میآورد که در نیمهی دوم آبان  24اغلب ش�هرهای آذربایجان در محاصرهی
نیروهای مس�لح فدایی بود که در روستاهای خودش�ان قیام را آغاز کرده بودند 1.روحاهلل صفدری،
یک�ی از فداییان فرقه در زنج�ان نیز میگوید[« :در زنج�ان] فرقهی دموک�رات در  17آبان 1324
حکومت را به دس�ت گرفت .در اینجا همهی ادارات شهربانی ،ژاندارمری و فرمانداری را به دست
حکمرانی حاک�م در تبریز و
گرفتن�د 2».در نهای�ت در  21آذر و ب�ا تص�رف آخرین بخشهای قلم�رو
ِ
نوین چیزها رسمن اعالم شد.
ارومیه ،الغای حکومت پیشین و استقرار نظم
ِ
در  25مرداد  1324تش�کیالت محلی «کومله ژ .ک» که از سال  21تاسیس شده اما از پاییز  23با
تجدید سازماندهی دامنهی فعالیت خودش را گسترش داده بود ،نام خودش را به فرقهی دموکرات
کردس�تان تغییر داد و ب�ا اجرای تئاترهای خیابانی ،تاس�یس م�دارس تدریس زبان کردی ،انتش�ار
نشریات «کردستان»« ،نیشتمان»« ،هالله» و «هاوار» و تشکیل کمیتهی زنان به تبلیغ در میان
مردم و سازماندهی آنان پرداخت .روز  26آذر ،تنها چند روز پس از قیام فرقه در آذربایجان ،فرقهی
دموکرات کردس�تان نیروی مردمی مسلح «هیزی پیشمرگه» را بر اس�اس الگوی فداییان فرقه در
آذربایجان تاس�یس کرد .ب�ا این حال قیام فرقه در کردس�تان تا  2بهمن  24به تعوی�ق افتاد و در این
روز بود که س�رانجام با تسخیر ساختمانهای دولتی و مراکز نظامی وابسته به حکومت شاهنشاهی
جمهوری خودمختار کردستان تاسیس شد.
این اما تنها در آذربایجان و کردس�تان نبود که تودههای انقالبی به س�مت تصرف قدرت سیاس�ی
1

2
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ما میخواستیم فقر نباشد .گفتوگو با روحاهلل صفدری .هژیر پالسچی و حمیدرضا عسگرینژاد .دی  .1382پیششمارهی

دوم مطبوعهی هفتگی موج بیداری

40

آوازخوان رقص بردهگان
حرکت کردن�د .گزارشهای بس�یاری از مناطق دیگر ای�ران وجود دارد که تودهه�ای حزبی عملن
قدرت سیاس�ی را به دس�ت گرفته بودند اما در آمیزهیی از مصلحتاندیش�ی و سازش�کاری رهبران
حزبی نه تنها تصرف قدرت سیاس�ی به معنای الغای نظم حاکم انجام نگرفت ،بلکه با فشار دستگاه
رهبری تودهها وادار به عقبنشینی شدند.
آبراهامی�ان در این مورد مینویس�د« :ش�عبههای محلی حزب ،گاهگاهی ب�ه کمک چریکهای
مسلح ،در واقع ادارهی شهرهای صنعتی مانند آبادان ،اهواز ،اصفهان ،ساری ،رشت و بندر انزلی
را به دس�ت گرفته بودند .وابستهی نظامی انگلیس در گزارش خود چنین مینویسد :در استانهای
س�احل خزر ،همهی مقامات ایرانی از اس�تاندار به پایین در نظارت حزب ت�وده عمل میکنند .هیچ
مق�ام حکومتی اجازه ندارد پیام رمزی تلگرافی بفرس�تد .ژاندارمری نمیتواند بدون اجازهی حزب
کاری انج�ام دهد .ادارهی راهآه�ن ،به طور کامل در دس�ت حزب توده اس�ت .در واقع حزب توده
هرگاه که بخواهد ،میتواند امور را به دست بگیرد».

1

ادارهی مازن�دران در ی�ک روند طبیعی و در غیبت قدرت سیاس�ی حکومتی به دس�ت حزب توده
افتاد .راضیه ابراهیمزاده به یاد میآورد« :در نیمهی اول س�الهای بیس�ت س�یدضیاالدین و سایر
سرس�پردگان طبقهی حاکم و اس�تعمار دس�ت به توطئههای ناجوانمردانه در نقاط مختلف کش�ور
خصوصن در مازندران ،از قبیل آتش زدن منازل کارگران و غارت و چپاول محس�والت کارخانجات
این منطقه به خصوص چالوس و غیره میزدند ]...[.دزدی و ناامنی در تمام س�طح شهرها آسایش
را از مردم سلب میکردند و شهربانی هم یا نمیخواست و یا نمیتوانست مانع گردد 2».در نتیجهی
چنین شرایطی است که رضا و راضیه ابراهیمزاده که اساسن برای سر و سامان دادن به این وضعیت
به مازندران اعزام ش�ده بودن�د ،تصمیم میگیرند تع�دادی از خالفکاران محلهی ش�اپور تهران را
برای حفظ نظم و امنیت ش�هر سازماندهی کنند .این افراد به س�ی و شش برادر معروف میشوند و
«انتظامات کارخانهجات و ش�هر به عهدهی  36برادران واگذار ش�ده و از این به بعد ناامنی و دزدی
تقریبن در س�طح تمام شهر رخت بر بست 3».این افراد به گفتهی ابراهیمزاده هرگز به روش زندگی
گذش�تهی خود بازنگش�تند و برای همیش�ه در س�نگر مبارزه ماندند و حتا یکی از آنها به نام «آقاباال
1
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صابونی» از رهبران اعتصاب کارگران کورهپزخانههای تهران شد.
در گ�زارش دیگ�ری از اصفهان میخوانی�م« :در مرداد م�اه [ ،]1325کنس�ول انگلیس گزارش
میده�د که حزب توده موجب ترس و تس�لیم مقامات محلی ش�ده اس�ت؛ کارخان�هداران را چنان
هراس�ان کرده اس�ت که جرات نمیکنند وارد کارخانههایش�ان ش�وند؛ و بر بیش�تر ادارات محلی و
همهی کارخانههای نس�اجی مس�لط شده اس�ت .وی همچنین هش�دار میدهد که "همانند اقدام
دموکراتها در تبریز ،حزب توده نیز اکنون آماده است تا قدرت را در اصفهان به دست بگیرد»".

1

در خوزس�تان نیز چنین وضعیتی حاکم بود« .در اواخر خرداد ،س�ازمان حزب توده با مراکز اداری
اس�تان خوزستان رقابت میکرد و در بیشتر شهرها آنها را تحتالشعاع قرار میداد .کنسول انگلیس
در اهواز مینویس�د که "زمام امور استان به دست حزب توده افتاده است ".شعبههای حزب ،قیمت
م�واد غذایی را تعیی�ن میکردند ،از پش�تیبانی کارکنان آتشنش�انیهای محلی برخ�وردار بودند و
ب�ر ارتباطات ،به ویژه رفت و آمد کامیونها در بین مراکز ش�هری اس�تان ،نظ�ارت میکردند]...[.
همچنین میلیشیاهای حزب در خیابانها گشت میزدند و نگهبان تاسیسات نفتی بودند ]...[.سفیر
انگلیس [مینویسد] "در واقع میتوان گفت که اکنون امنیت پاالیشگاه و حوزههای نفتی و سالمت
کارکنان انگلیسی به حسننیت و سعهی صدر حزب توده بستگی دارد ".همچنین ،وابستهی نظامی
انگلیس ،در اواخر خ�رداد ،اینچنین گزارش میدهد" :وضعیت کنونی آبادان و آغاجاری علیرغم
آرامش ظاهری ،بس�یار پرمخاطره اس�ت .حزب توده ادارهی کامل کارگران پاالیش�گاه را به دست
دارد و در حوزهه�ای نفتی هم جای پایی پیدا میکند .مدیریت ش�رکت نفت ای�ران و انگلیس تنها با
رضای�ت ضمنی حزب ایفای نقش میکند .ح�زب میتواند در هر لحظه و به ه�ر دلیلی اعتصاب به
راه انداخته ،تولید را متوقف کند .ولی رهبران حزب توده قدرتش�ان را تاکنون برای حفظ نظم به کار
بردهاند»"...

2

در  20تیر ماه « 1325ش�رکت نفت وعدهی پرداخت دستمزد برای روزهای جمعه را ملغا ساخت،
اس�تاندار طرفدار انگلیس حکومت نظامی اعالم کرد و فرمان�دهی نظامی آغاجاری رهبران محلی
کارگ�ران را که ب�رای گفتوگو دعوت کرده بود ،دس�تگیر ک�رد .در نتیجه اعتصاب�ی خودجوش در
آغاجاری ش�روع ش�د و حزب توده و ش�ورای متحده بیدرن�گ آن را تایید کردن�د و در  22تیر ماه از
1

2

یرواند آبراهامیان .همان442 .

همان 445 .و 446
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کارگران سراسر خوزس�تان خواستند تا زمانی که دولت مرکزی اس�تاندار را برکنار ،حکومت نظامی
را لغ�و ،رهب�ران کارگران را آزاد و پرداخت دس�تمزد ب�رای روزهای جمعه را تضمین نکرده اس�ت،
به س�ر کار خود بازنگردند 1».ش�صت و پنج هزار کارگر در این اعتصاب ش�رکت کردند که تا آن زمان
بزرگترین اعتصاب خاورمیانه محس�وب میش�د .دولت که از گس�ترده بودن اعتصاب به وحشت
افتاده بود از اتحادیهی عرب ،که ش�امل اغلب قبایل عرب خوزس�تان میش�د کمک خواست و آنها
مسلحانه آغاجاری را محاصره کردند .مردم خشمگین با شنیدن این اخبار در مقابل دفتر اتحادیهی
ع�رب در آبادان تجمع کردند .هراس پلیس موجب ش�د به س�وی م�ردم تیراندازی کن�د و مردم در
پاس�خ به دفتر اتحادیه حمله کردند .حاصل این ش�ورش که تمام شب ادامه داشت  19کشته و 338
زخمی بود .ش�هر کاملن در دس�ت کارگران و مردم بود« .این ش�ورش تا صبح روز بعد که یک هیات
نمایندگی اضطراری اعزامی از تهران به فرودگاه آبادان رس�ید ادامه داشت .اعضای هیات عبارت
بودند از مظفر فیروز ،از حزب دموکرات؛ [رضا] رادمنش از حزب توده؛ [حسین] جودت ،از شورای
متحدهی اتحادیهی کارگران .هیات پس از ش�ش ساعت گفتوگو با شرکت نفت ایران و انگلیس،
اس�تاندار و اتحادیههای حزب ت�وده ،موافقتنامهیی را ب�ه طرفین درگیر قبوالند .بر این اس�اس،
حزب توده پذیرفت که به اعتصاب عمومی پایان دهد ،از درخواست برکناری استاندار صرفنظر کند
و از بدگوییهای تحریککننده علیه ش�رکت نفت و اتحادیهی عرب دست بردارد .در برابر ،مقامات
نظامی رهبران اتحادیه را آزاد کردند و ش�رکت پذیرفت تا دستمزدهای روز جمعه را بپردازد و حداقل
دستمزد روزانه را به  35ریال افزایش دهد».

2

سمنان حزب توده ،دلیل
ماجرای انتصاب صادق انصاری به مسئولیت س�ازمان حزبی منطقهی
ِ
آن و دریاف�ت او از ماجراهای�ی که در آنجا اتفاق افت�اده در نوع خود و در همین ارتباط جالب اس�ت.
انصاری به یاد میآورد که عبدالصمد کامبخش ،مس�ئول وقت تش�کیالت کل شهرستانها خطاب
ب�ه دیگر اعض�ای کمیتهی مرکزی در م�ورد او میگوید« :رفیق ما جوان که هس�ت ،تحصیلکرده
که هس�ت ،عنوان مهندس�ی هم ک�ه دارد ،خوشتیپ و خوشبرخ�ورد هم که هس�ت .برای طرد
اسکندر از سمنان و جبران خرابکاریهای او و همدستانش تیپ مناسبی است ».او سپس برخورد
خود با اس�کندر س�رابی ،مس�ئول س�ازمانهای حزبی و اتحادیههای کارگری منطقهی س�منان و
1

2

همان447 .
همان450 .
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دامغان را ش�رح میدهد« :اس�کندر کارگرنمای حرفهیی ماجراجویی بود که هرچند در حزب توده و
اتحادیههای کارگری وابسته به آن نظایری چند داشت ،ولی او به سبب برخی ویژگیهایش سرآمد
همهی آنها به ش�مار میرفت .روز اول که اس�کندر به دیدن من آمد ،با مشاهدهی وضع ناجور او _
کت چرمی ،کاله پوس�تی ،چکمههای س�اقهبلند ،سلاحی بر کمر آویخته و سبیلهای تابداده تا
ناهنجار نامردمی خود شهر را به ستوه آورده بود.
بناگوش _ غرق در ش�گفتی شدم .اسکندر با رفتار
ِ
[او] ب�ا چپنمایی و انقالبیمابی بس�یاری از کارگران را تحتتاثیر قرار داده بود ،با سوءاس�تفاده از
چشمپوش�ی و گذشت آنان به اخاذی و رشوهخواری و باجگیری میپرداخت ».وقتی سرابی حاضر
نمیش�ود به ترک س�منان تن دهد ،انصاری عجالتن کار را تقسیم میکند به این معنی که مسئولیت
اتحادیههای کارگری را به س�رابی میدهد و خودش مس�ئولیت سازمان حزبی را بر عهده میگیرد.
او در صفحهی بعد مینویس�د« :فرماندار شهر در راس همهی فتنهانگیزان قرار داشت ،که بیپروا
و آشکارا به تقویت و تحریک آشوبگران میپرداخت و امکانات دولتی را در اختیار آنان قرار میداد.
فرماندار نه تنها به ش�کایات و دادخواس�تهای کارگران که خود را قربان�ی جنایتکاریها میدیدند
اعتنایی نمیکرد ،بل حتا خود او در بیش�تر ماجراهای تروریس�تی شهر دس�ت داشت .چنان که رفقا
میگفتند :هم�هی آتشها از گور فرماندار برمیخیزد ».در بهار  1325اتحادیهی کارگران س�منان
تصمیم میگیرد تظاهراتی علیه فرماندار سازمان دهد« .بامداد یک روز بهاری ،در جوی از نگرانی
و س�رگیجهی مقامات محلی و در میان بهت و حیرت مردم ش�هر ،س�تونهای منظم هزاران تن از
کارگ�ران منطقه ،در حالی که همهی پهنای خیابان را گرفت�ه بودند ،با پرچمها و پالکاردها و آهنگ
مارش ،از ایستگاه راهآهن سمنان به س�وی این شهر سرازیر شدند .واقعن تماشایی بود .پیشاپیش
س�تون بلند تظاهرکنندگان یک جیپ حرکت میکرد که اس�کندر س�رابی آن را میراند و تنی چند از
رهب�ران کارگری منطقه سرنش�ینان آن بودند .س�تون عظی�م کارگران به جمع کارگ�ران محلی که
رژهی خود را آغاز کرده بودند پیوس�ت .روز ،روز هنرنمایی ماجراجویانهی اسکندر سرابی بود! من
در بین راه به س�اختمانهای شهربانی و ژاندارمری شهر نظر افکندم .پرنده پر نمیزد .هر یک درها
را بس�ته و قفل بزرگی بر آن زده بودند! جز فریاد مرگ بر فرماندار! در فواصل موزیک مارش صدایی
به گوش نمیرس�ید ».حاصل آنچه انصاری ضمن اینکه نمیتواند س�تایش خودش را از آن پنهان
کند «هنرنمایی ماجراجویانهی اس�کندر س�رابی» میخواند این اس�ت که بدون مقاومتی از سوی

44

آوازخوان رقص بردهگان
نهادهای دولتی و انتظامی ،فرماندار شهر را با همان جیپ به گرمسار بردند و با قطار روانهی تهران
کردند .پس از آن اس�ت که سرانجام سرابی شهر را ترک میکند و صادق انصاری مسئولیت سازمان
حزب ت�وده در س�منان و دامغان را به تمامی در دس�ت میگیرد .هن�وز چند ماه از برکناری س�رابی
نگذش�ته اس�ت که اوباش ش�هر چنان قدرت میگیرند که انصاری را در  25تیر ماه با ضربات متعدد
چماق و چاقو مضروب میکنند و او تنها بر حسب اتفاق زنده میماند.

1

با این وجود باید تعجب کنیم که اس�کندر س�رابی با این خصوصیات و این س�ابقه که در توصیف او
گفته ش�ده است ،با وجود س�ابقهی «اخاذی و رش�وهخواری و باجگیری» و به رغم اینکه اعضای
کمیتهی مرکزی و در راس همه عبدالصمد کامبخش ،مسئول با نفوذ تشکیالت کل شهرستانهای
حزب به دنبال بهانهیی بودند که از دس�ت او خالص شوند بعد از انتقال از سمنان و تا بعد از شکست
فرقهی دموکرات آذربایجان در تش�کیالت حزب توده باقی میمان�د .آن هم حزبی که بنا به روایت
اردشیر آوانس�یان کس�انی را با تخلفاتی به مراتب خفیفتر اخراج کرده است .آوانسیان در گزارشی
از کنگرهی اول حزب توده در س�ال  23مینویس�د« :نیکروان پیرمرد و خود ،معلم و در ایام کنگره
مدیر روزنامهی فکاهی حزبی صورت بود .او را از خیلی پیش میشناختم .در سالهای  1920عضو
حزب کمونیس�ت و عضو س�ازمان رش�ت و معلم مدرس�ه بود .عضو مجمع فرهنگ بود .آدمی بود
فع�ال ،حزبی و زحمتکش .عیب بزرگی که داش�ت این بود که زیاد عرق میخورد و مس�ت میکرد.
او در کنگ�رهی اول ،خ�ودش به س�ادگی اظهار داش�ت که یکی از مالکین رش�ت مق�داری برنج به
روزنامهی صورت رشوه داده و او هم قبول کرده است .با اینکه او آدمی بیچاره و رک بود ولی چون
این رش�وه را قبول کرده و گرفته بود ،برای همین عمل او از کنگره اخراج ش�د ولی بعد از اخراج هم
باز به عقاید کمونیسم مومن بود».

2

ش�اید پاس�خ این پرس�ش را نه در س�منان بلکه باید در اظهارات رهبران حزبی در م�ورد مازندران
جستجو کنیم .احس�ان طبری ،مسئول وقت س�ازمان حزبی در مازندران مینویسد« :محیط آرام
مازندران [در اواخر سال  ]1324آشفته شد .این حوادث در اثر حملهی افراد مسلحی از حزب وطن،
وابس�ته به سیدضیا ،به قائمش�هر شروع شد ]...[.در اثر حملهی مس�لح قادیکالئی به کویهای
1

از زندگی من پابهپای حزب تودهی ایران .مهندس صادق انصاری .چاپ اول .پاییز  .1375لسآنجلس .نشر کتاب .از

2

اردشیر آوانسیان .همان291 .

صفحهی  124تا 143
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کارگری ده نفر کش�ته ش�دند .حادثه در تمام ایران انعکاس یافت .در نتیج�ه ،من مرکز فعالیت خود
را از س�اری به قائمش�هر منتقل کردم و کارگران ،خود را برای دفاع از شهر آماده کردند .این آمادگی
همهی کارگران قائمش�هر منجر ب�ه توقف حمالت قادیکالئی ش�د ».مقاوم�ت کارگران موجب
کارگران مس�لح انتظامات
ش�د چند نفر از کادرهای ش�ورای متحدهی مرکزی ب�ه مازندران بروند و
ِ
ش�هرهای مازن�دران را بر عه�ده گرفتند .طب�ری اما معتقد اس�ت« :محی�ط حزب�ی و اتحادیهیی
مازندران به س�ختی مغشوش ش�د .در زیر رهبری [ابراهیم] علیزاده و [رضا] ابراهیمزاده ،جمعی
که باجگیر کارخانههای نساجی و گونیفروش�ی بودند ،دست به باجخواری از شهرهای قائمشهر،
بابل ،س�اری و پل س�فید زدند .جریان به کارخانهی چیتسازی بهشهر نیز س�رایت کرد و صندوق
دولتی این کارخانه را تحت فش�ار قرار دادند .در آن سالها ،صدها هزار تومان پول از این کارخانهها
به زور گرفته میش�د و قس�متی از ای�ن پول به مص�رف خصوصی باجخ�واران میرس�ید و بقیه به
صندوق حزب و اتحادیه پرداخت میش�د .زورگوها و باجگیران مس�لط ش�دند و محیط برای من و
تمامی کسانی که چنین منظرهیی را ندیده بودند ،تنگ شد .باجگیران ،تاجران و کاسبکاران را آزرده
میکردن�د ،کتک میزدند ،توقیف میکردند ،خواربار را تحت کنترل خود قرار میدادند ،در همه جا
با اس�لحه در رفتوآمد بودند و وحش�ت واقعی را در میان اهالی ایجاد کرده بودند 1».اسکندری نیز
در م�ورد مواجههی خودش با این وضعی�ت میگوید« :در چالوس هم همین اتف�اق افتاده بود[ ،و
کارگران ،لباس ارتش سرخ را پوش�یده بودند] خود من آنجا رفتم ،لباسهای همهشان را درآوردم،
گفت�م آقا اینه�ا را بیندازید دور ،اینها چیه؟ ای�ن چکمهها چیه ،داس و چکش و دهتی�ر و اینها معنی
ن�دارد ،آخر ما حزب اینطوری نیس�تیم 2».خاطرات منتش�ر ش�دهی راضیه ابراهی�مزاده ،یکی از
همان «باجگیران»ی که طبری آنها را توصیف کرده ،به تمامی منش دستگاه رهبری حزب توده را
رسوا میکند .ویژگی این خاطرات روایت شور انقالبی تودهها از زاویهی یکی از خودشان است ،نه
از زاویهی رهبرانی که حفظ کرسیهای مجلس و ورود به دولت از هر چیزی برایشان مهمتر بود.
در چنی�ن زمینهیی بود که جنبش آذربایجان به چیزی فراتر از خودش بدل ش�د .به رغم خواس�ت
رهبری حزب توده و نیز دس�تگاه رهبری اتحاد شوروی ،جنبش آذربایجان الهامبخش زحمتکشان
1

2

کژراهه ،خاطراتی از تاریخ حزب توده .احسان طبری .چاپ سوم .1367 .تهران .موسسهی انتشارات امیرکبیر .صفحهی 60
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و فرودس�تانی بود که در سرتاس�ر ایران با چش�م خود میدیدند یک نیروی انقالبی مسلح به راحتی
دستگاه پوسیده و ناتوان سلطنتی را از هم پاشانده و قدرت سیاسی را در دست گرفته است .اصالحات
رادیکال و انقالبی فرقهی دموکرات در ساختار اجتماعی نظیر تاسیس دانشگاه و موسسات آموزش
عالی ،تشکیل کمیتههای آموزش هنری و سیاسی و نظامی در سرتاسر آذربایجان ،اعطای حق رای
به زنان برای اولین بار در تاریخ ایران یعنی حقی که تا س�الها بعد هم در ایران به رس�میت ش�ناخته
نش�د ،آسفالت خیابانها و خدمات عمرانی ،اجباری کردن آموزش و آموزش به زبان مادری ،ایجاد
فرمهای جدیدی برای همزیس�تی ترکها ،ارامنه ،آسوریها و کردها و شاید مهمتر از همه تقسیم
اراضی مالکان متواریش�ده و زمینهای دولتی میان دهقانان فقیر و بیزمین نش�ان میداد مردم
سرانجام یک ارگان مقاومت واقعی در برابر وضعیت یافتهاند.
در می�ان دهقانان که حزب توده تا آن روز موفقیت چندانی در جذب و س�ازماندهی آنان نداش�ت،
قیام فرقهی دموکرات تاثیر بسیار شگرفی گذاشت .آبراهامیان با توضیح عوامل مختلفی به درستی
اعتقاد دارد «روس�تاییان تنها هنگامی نارضایتی خود را نشان میدادند که یک سازمان بیرونی وارد
کار میش�د ،مس�ئولیت حفاظت از دهقانان را بر دوش میگرفت و زمی�نداران و نمایندگانش را به
مبارزه میطلبید .حزب توده ،تا سالهای  1325 _ 1324از به دوش گرفتن چنین مسئولیت بزرگی
ناتوان بود ».اما فراموش میکند در این مورد بنویسد که چرا حزب توده ناگهان در سال  1325توان
به دوش گرفتن این مسئولیت را به دست آورد و «با فرستادن کادرهای شهری به روستاهای نزدیک
برای س�ازماندهی روستاییان و تشکیل اتحادیههای دهقانی به تالش و مبارزهیی بزرگ دست زد»
تالش و مبارزهیی که دس�تآوردهایی هم به دنبال داش�ت .چنان که «در حومهی مشهد ،دهقانان
خواس�تهی حزب ت�وده را پذیرفتند و همهی محصول را برای خودش�ان نگه داش�تند .در همدان،
فعالیتهای حزب توده در بین دهقانان آنچنان گس�ترده بود که زمی�نداران ناگهان به فکر زیارت
کربلا افتادند .در حومهی یزد ،اردکان ،بم و کرمان ،روس�تاییانی که ح�زب توده تحریک کرده بود
با نمایندگان و مزدوران زمینداران به زدوخورد پرداختند .در اس�تان تهران نیز به ویژه روس�تاهای
ورامین ،گرمسار ،ش�هریار و س�اوجبالغ ،عملکرد حزب توده در تحریک آشوب و ترغیب دهقانان
به نگهداری محصول آنچنان موثر بود که قوام ،نخستوزیر وقت وادار به اعالم حکومت نظامی
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و دادن وع�دهی اصالحات ارضی ش�د 1».آبراهامیان فراموش میکند ک�ه در همین ایام حکومتی
محلی در یکی از مهمترین مناطق ایران ش�کل گرفته بود که نیروی اصلی خودش را از روس�تاییان
و دهقانان فقیر میگرفت و همین روس�تاییان بدنهی اصلی نیروهای مس�لح فدایی فرقه را تشکیل
میدادند .در س�ایهی تس�خیر قدرت سیاسی توس�ط چنین نیرویی است که درس�ت در سال 1325
روس�تاییان مناطق دیگر هم به «کادرهای شهری» فرستاده ش�ده از سوی حزب توده روی خوش
نشان دادند و در برابر ظلم مالکان مقاومت کردند.
برای آش�نایی با مب�ارزات دهقانی آن زمان و تاثی�ر جنبش آذربایجان بر این مب�ارزات دو نقلقول
م�یآورم .اولی نقلقولی اس�ت از رضا طاه�ری ،از مس�ئوالن دهقانی حزب توده در گرمس�ار .او
میگوید« :یکی از خردهمالکین اطالع پیدا کرده بود که مالکین دارند پول جمع میکنند و میخواهند
رش�وهیی به ژاندارمری بدهند و در پوش�ش حمایت از ژاندارمری بتوانند وارد محل بش�وند .در این
زمان ،سلمانپور مس�ئول حزب از سمنان آمده بود به گرمس�ار و برای خنثا کردن توطئهی مالکان
و ژاندارم�ری مح�ل ،رفته بود ب�ه ژاندارمری و آن�ان را تهدید کرده ب�ود که اگ�ر ژاندارمری جلوی
توطئهی مالکان را نگیرد ،خاک ژاندارمری را توی توبره میکنیم .ژاندارمری موضوع را با مرکز در
میان گذاش�ت و گفته بودند که گرمسار دارد آذربایجان میش�ود ».و نیز میگوید« :این نکته را باید
بگویم که خردهمالکان آنجا [گرمسار] تا شکست فرقهی دموکرات آذربایجان _ روز  21آذر _ 1325
ب�ا ما همکاری میکردند و به جلس�ات ما میآمدند .مثلن به عنوان نمون�ه به خاطر دارم ،یکی از آن
خردهمالکان آنجا به نام محمدخان طاهری بود که در درون یک جمعی ،نوشتهیی را که قبلن تنظیم
کرده بودیم ،حتا حاضر شده بود آن متن را بخواند».

2

دومی نقلقولی اس�ت از صادق انصاری ،عضو ش�عبهی مرکزی دهقانان حزب تودهی ایران در
س�الهای  24و  .25انصاری مینویسد« :اتحادیهی کارگران سمنان بر آن شد تا تظاهراتی بر ضد
فرماندار در ش�هر راه اندازد [ ]...بهار سال  1325بود .در این زمان قدرتنمایی „فرقهی دموکرات
آذربایج�ان“ مس�ئوالن دولتی و متنف�ذان این منطقه را نیز ب�ه هراس و تش�ویش انداخته بود .آنها
میپنداش�تند رویدادهای آذربایجان در این خطه نیز تکرار میش�ود .بیبیس�ی هم از لندن به این
1

2

یرواند آبراهامیان .همان 469 .و 470

رهر .خاطرات رضا طاهری در گفتوگو با حمید احمدی .چاپ اول .1385 .برلین .انجمن مطالعات و تاریخ
گذر از کوههای َس ُ

شفاهی ایران .صفحات  61و 74
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شایعه دامن میزد ».او در جای دیگری از خاطراتش جلسهیی با دهقانان یکی از روستاهای اطراف
س�اری را تعریف میکند که در آن بین دهقانان روس�تا بحثی درمیگیرد و چند نف�ر از جوانان اعتقاد
داش�تهاند که باید در تابس�تان گذش�ته مانند دهقانان «روس�تاهای اراک و مالی�ر و جاهای دیگر»
ارباب و مباش�ر و ژاندارم را به روس�تا راه نمیدادند و نباید به اجرای تصویبنامهی  15درصد دولت
قوام بس�نده میکردند .انصاری مینویسد« :جوانی که آتشش از همه تندتر بود[ ]...نگذاشت مرد
دهقان س�خن خود را تمام کند„ :نه! کربالیی جان! سر خرمن کاله س�ر همهمان رفت که دلمان را
به  15درصد دولت خوش کردیم! یک عمر کار کردیم و جان کندیم! آخرش چه ش�د؟ از بیعرضگی
و دس�توپاچلفتی بودن خودمان بود که کل محصول را از چنگش�ان ب�ه در نبردیم و ضبط نکردیم!
تابس�تان ما نمیبایست میگذاش�تیم حق ما را باز هم ببرند .وانگهی آذربایجان بغل گوش ماست!
ارب�اب و ژاندارمهای�ش س�گ کی باش�ند که بخواهند مثل س�ابق حقم�ان را بخورند؟ یاشاس�ین
آذربایجان!“»

1

ظاه�رن چن�ان ک�ه از گزارشهای نقل ش�دهی کنس�ولگریهای انگلس�تان ه�م برمیآید ،در
آن دوران هم�ه منتظ�ر بودهاند حزب توده قدرت سیاس�ی را به تمامی در دس�ت بگی�رد غیر از خود
حزب ت�وده .راضیه ابراهیمزاده در فصل�ی از خاطراتش که مربوط به زمانی اس�ت که برای فعالیت
تش�کیالتی از مازندران به آذربایجان رفته اس�ت ،مینویسد« :من در ش�عبهی سیاسی ارتش ملی
آذربایجان به ماموریتهای ویژه اعزام میش�دم ]...[.س�یدجعفر پیش�هوری ماموریتهایی که به
من میداد ،از قبیل شناسایی مراکز تجمع نظامیان ،تعداد نفرات نیروهای نظامی دولتی در اطراف
ته�ران و مقدار این نیروها ،نوع سلاح و اوض�اع پادگانها و غیره بود .من باید پس از بررس�ی این
مس�ائل بدون آنکه با کسی تماس بگیرم و یا شناخته شوم برگردم به تبریز و تمامی این اطالعات را
در اختیار پیشهوری بگذارم ]...[.من در سال  1333بعد از کشف و لو رفتن شاخهی نظامی حزب،
هر زم�ان که به یاد ماموریتهای خود میافتادم ،به فکر میرفتم که چقدر س�ادهلوحانه بود .حزبی
با داش�تن چن�ان قدرت نظامی و همکاری و فعالیت و کار افس�ران پر تجرب�ه و ورزیده که با حکومت
ملی فرقهی دموکرات کار میکردند ،پرسش�ی در من ایجاد میکرد که چرا ش�ادروان پیشهوری مرا
ِ
ب�ه چنی�ن ماموریتهای ویژهیی میفرس�تاد؟ هنوز جواب این پرس�ش را نیافتهام» 2ش�اید پس از
1

2

صادق انصاری .همان 127 .و 147

راضیه ابراهیمزاده .همان128 .
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س�الها و با کنار هم گذاشتن تمام این تصاویر ما بتوانیم پاس�خی برای پرسش ابراهیمزاده بیابیم و
به این نتیجه برسیم که پیشهوری با شناختی که از دستگاه رهبری حزب توده داشته است ،به خوبی
میدانسته که هرگز رهبری جنبش انقالبی را بر عهده نخواهند گرفت و بنابراین در تقالی این بوده
است که با اتکا به نیروهای تشکیالتی فرقه قدرت سیاسی را در تهران براندازد.
درک این نکته کار دشواری نیست که نجات جنبش آذربایجان و دستاوردهای قیام ،تنها و تنها یا با
س�رنگونی حکومت مرکزی در ایران و تصرف قدرت سیاسی توسط جنبشی انقالبی ممکن بود و یا
جدایی آذربایجان از ایران و پیوستن به اتحاد جماهیر شوروی .باید روابط فرقهی دموکرات با اتحاد
شوروی را در پرتو چنین وضعیت اضطراریای دید.
در بخش اول مقدمه نش�ان دادم چهرهیی که از میرجعفر پیش�هوری در روایت رسمی ترسیم شده
است ،چهرهی کسی اس�ت که به رغم سوابقی که در حزب عدالت ،حزب کمونیست ایران ،جنبش
جنگل ،زندان رضاخانی و سردبیری نشریات حریت ،کامونیست ،حقیقت و آژیر داشته ،چیزی غیر
از بندهی گوش به فرمان ش�ورویها نبوده اس�ت .مطابق معمول این تصویر نیز ،تصویری تقلبی و
دروغین اس�ت .پیشهوری در بس�یاری از دقایق جنبش آذربایجان عملن نشان داده است که دارای
اس�تقالل رای اس�ت ،هرچند همواره تالش میکند رفقای ش�وروی را نرنجاند و منافع شوروی را
از نظ�ر دور ن�دارد .این اما چنان که روایت رس�می در طول س�الها به ما حقنه کرده اس�ت ربطی به
وابس�تگی و گوشبهفرمانی پیش�هوری ندارد .پیش�هوری نی�ز مانند تمام کمونیس�تها خودش را
بخشی از جنبشی بینالمللی میدانس�ت که تنها عرصهی مبارزهی آن ایران و به تبع آن آذربایجان
نیس�ت ،بلکه در سرتاس�ر جه�ان درگیر مبارزه اس�ت .حفظ مناف�ع این جنبش ،ب�رای خیل عظیم
کمونیس�تهای آن زمان از حفظ منافع شوروی جدا نبود به ویژه باید این را در نظر گرفت پیشهوری
به س�نت مبارزین کمونیستی وابس�ته بود که از کمینترن آمده بودند و سابقهی حضور در کمینترن و
پیوند با مبارزان جنبش کمونیستی در چارچوب یک ارگان سازماندهیشدهی متشکل بیش از پیش
او را به جنبش بینالمللی متصل میکرد .با این وجود در میان همان اسناد انتخابشدهیی که جمیل
حسنلی در کتاب خودش منتشر و منصور همامی برای اثبات وابستگی جنبش آذربایجان و شخص
پیش�هوری به اتحاد شوروی بخشی از آن را ترجمه کرده اس�ت هم میتوان اسنادی یافت که نشان
میدهد تصویر رسمی تا چه اندازه تحریفشده و وارونه است.
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قبلن خواندیم که در بس�یاری موارد ادعا شده اس�ت حتا اگر نه رهبران اتحاد شوروی اما میرجعفر
باقراف از همان ابتدا برنامهی جدایی آذربایجان را داش�ت .جمیل حس�نلی مینویس�د« :میرجعفر
باقراف [در مهر ماه  ]1324دس�تورالعملی برای ماموران خود در تبریز فرستاد بدین مضمون" :باید
تبلی�غ کنید که در نیمهی آذربایجان بزرگ که اس�تان چهارم ایران را تش�کیل میدهد اوضاع کنونی
دوس�تداران
غیرقابل پذیرش اس�ت .باید به عملیات خود ش�دت بخش�ید .برای تش�کیل جمعیت
ِ
آذربایجان ش�وروی ش�ریفاف و باقرزاده را در جریان بگذارید .اگر آنها در اس�رع وقت شروع به کار
نکنند ما به حس�اب آنها خواهیم رس�ید .اهالی مح�ل را نرنجانید .باید آنها خ�ود را صاحبان اصلی
مملک�ت بدانند و ما را به عنوان کس�انی که به کمک آنه�ا آمدهاند بپذیرند .باید ب�ه آنها فهماند که ما
ب�ه طور موقت آنجا هس�تیم و بع�د از حداکثر چهار ماه آنها ب�دون کمک ما ب�ه ادارهی امور خواهند
پرداخت .آنه�ا باید خود را ب�رای اجرای کارهای حزب�ی ،دولتی و نظامی آم�اده کنند 1».همچنین
در س�ند دیگ�ری میخوانیم« :س�ی و یکم دس�امبر [ 10دی  ]1324باقراف از طری�ق یعقوباف و
یملیانوف ،به رهبران فرقه پیشنهاد کرد که آنها نظر خود را دربارهی جدایی از ایران ،خودمختاری و
یا هر نوع دیگری از حکومت مشخص کنند .اگر میخواهند از ایران جدا شوند ،دولت خود را چگونه
نامگذاری خواهند کرد .جمهوری خلق و یا حکومت ملی؟» 2میبینیم که نه تنها هیج دستوری مبنی
بر «تجزیهی آذربایجان» در کار نیس�ت بلکه در هر دو سند مشهود است که حتا صحبتی از «الحاق
به اتحاد شوروی» هم در میان نیست .برای باقراف روشن است که نیروهای ارتش سرخ دیر یا زود
آذربایجان را تخلیه خواهند کرد و بنابراین انقالبیون آذربایجان باید آماده باش�ند تا خودشان امور را
اداره کنند و حتا اگر تصمیم دارند از ایران جدا ش�وند ،نوع حکومت خودشان را از پیش انتخاب کرده
باش�ند .کافی است نوع دستورات باقراف را مقایسه کنیم با نوع مداخلهی انگلستان در جنوب ایران
و نقش سفارت و کنسولگریهای این کشور در سازماندهی محافل ارتجاعی و مسلح کردن خوانین
و ایالت و عشایر علیه مبارزات مردم.
در س�ند دیگری میخوانیم« :بعد از پایان انتخابات مجلس ملی ،موافقت مس�کو برای برگزاری
جلسهی افتتاحیهی این مجلس ضروری بود .بدین منظور میرجعفر باقراف دستور جلسهی مجلس
1

2

جمیل حسنلی .همان66 .
همان114 .
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را روز دوم سپتامبر [دس�امبر] ( 11شهریور [ 11آذر]  1)1324برای استالین ،مولوتف ،بریا و مالنکف
فرس�تاد ]...[.نهایتن از مسکو پاس�خی با این عنوان و مضمون دریافت شد" :باکو ،رفیق باقراف،
در پاس�خ تلفنگرام ش�مارهی  339مورخهی  2دسامبر ش�ما اعالم میدارم که با پیشنهاد کمیتهی
مرکزی فرقهی دموکرات (دربارهی تاریخ افتتاح مجلس ملی_.م) موافقت میش�ود 2»"...روشن
اس�ت که وقتی بناس�ت قدرت سیاسی در منطقهیی که ارتش یک کش�ور ،آن هم کشوری که نه تنها
انقالبیون و کمونیس�تهای آذربایجان ،نه تنها انقالبیون و کمونیستهای ایران ،بلکه نیروهای
«دموکرات» هم آن را دوس�ت خود میدانند ،تصرف ش�ود ،این وظیفهی انقالبی نیروهای فرقه
بوده است که اتحاد شوروی را در جریان برنامهی خود بگذارند و حتیالمقدور با آن هماهنگ باشند.
کسانی که چنین روابطی را حمل بر وابستگی میکنند تنها میخواهند خاک در چشم تاریخ بپاشند.
و در نهای�ت ب�رگ برن�دهی تاریخنویس�ان ریز و درش�ت و چپ و راس�ت برای اثبات وابس�تگی و
سرس�پردگی فرقه و پیشهوری به اتحاد ش�وروی که نامهیی است از اس�تالین 3در مه  1946برابر با
اردیبهش�ت  ،1325پ�س از خ�روج نیروهای ش�وروی از ایران و در پاس�خ به نام�هی عتابآمیزی
که پیش�هوری به او نوش�ته اس�ت .خواندن ای�ن نامه هم ام�ا چیزی ب�ر اطالعات م�ا نمیافزاید.
هرچند اس�تالین در این نامه مهمل میبافد و س�عی میکند از یک «رفی�ق انقالبی» دلجویی کند و
عقبنش�ینی ش�وروی را توجیه کند اما این نامه را تنها میتوان نامهی دو مبارز یک جنبش دانست
که با هم مباحثه میکنند ،نه نامهی یک رییس به مرئوس خود .گذشته از این هیچ نشانهیی در مورد
وابس�تگی فرقهی دموکرات به اتحاد ش�وروی در ای�ن نامه وجود ندارد هرچند البت�ه با خواندن آن
روشن میش�ود که فرقهی دموکرات و شخص پیشهوری روی پشتیبانی اتحاد شوروی بیش از حد
حساب میکردهاند ،و این نه جدید است و نه عجیب.
تفاوت فرقه با دش�منان طبقاتی و تاریخیاش در این اس�ت که قوامالس�لطنه ب�رای حفظ «منافع
مل�ی» روی پش�تیبانی انگلس�تان و آمریکا حس�اب میکرد و فرقه ب�رای حفظ «مناف�ع تودههای
فرودست» روی پشتیبانی ش�وروی .گفتن ندارد که وقتی از منافع ملی حرف میزنیم ،بدون تردید
1

مترجم کتاب در تبدیل تاریخها دچار مشکل شده است و به تناقض موجود میان تاریخهای نوشته شده هم توجه نکرده تا متوجه

2

همان77 .

اشتباه خود شود .تاریخهای میان [ ] صحیح است.

3

همان .از صفحهی  177تا 179
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در م�ورد منافع مالکان ،خوانین ،زمینداران و دربار پهلوی و وابس�تگانش حرف زدهییم .مش�کل
این نیس�ت که فرقه با حس�اب بیش از اندازه روی پشتیبانی اتحاد شوروی «منافع ملی» ایران را در
خطر قرار داد و کشور را تا آستانهی تجزیه برد ،بلکه مشکل این است که پیشهوری با حساب بیش از
اندازه روی اتحاد شوروی و نشناختن ماهیت سیاست خارجی جدید این کشور ،از ادامه دادن ابتکار
انقالبیاش بازماند و سرانجام زمانی تصمیم به مقاومت گرفت که همهی امیدها به برپایی جنبشی
انقالبی برای س�رنگونی نظام حاکم و تسخیر قدرت سیاسی از بین رفته بود .دوران شکست ،پیش
از شکست به آذربایجان رسید.

شکست ،شکست لعنتی
س�ال  1325به همان اندازه که برای جنبش انقالبی حیاتی بود ،برای ارتجاع و استبداد هم سال
جدال بین مرگ و زندگی محس�وب میش�د .محافل ارتجاعی به خوبی میدانس�تند اگر جنبش در
حال رش�د انقالبی مهار نش�ود ،به زودی تومار اس�تبداد و نظام س�لطنتی در هم پیچیده میش�ود.
قوامالس�لطنه در طول ماههای گذش�ته به خوبی فهمیده بود که دس�تگاه رهبری حزب توده نه تنها
رهبری جنبش انقالبی را بر عهده نخواهد گرفت ،بلکه با تمام توان تالش میکند تودههای انقالبی
را مهار کند .بنابراین بعد از خروج نیروهای ش�وروی دیگر نیازی نبود وزرای تودهیی در کابینه باقی
بمانن�د ،هرچند نباید آنها را پیش از موعد هوش�یار کرد .چنین بود ک�ه در ماههای منتهی به پاییز 25
قوام به اس�تحکام روابط خود با نمایندگان ایرانی و غیرایرانی انگلس�تان و آمریکا مش�غول بود و در
ضمن تالش میکرد تعداد هر چه بیشتری از مالکان و اوباش را در صفوف حزب دموکرات متشکل
کند .آخرین مانع برای اینکه نخستوزیر ملی ،رهبری ضدانقالب را بر عهده بگیرد وزاری تودهیی
بودن�د که در مهر ماه  25برکنار ش�دند .جنگ دیگر علنی ش�ده بود اما دس�تگاه رهب�ری حزب توده
همچنان در فکر رعایت نظم و قانون بودند.
س�رانجام تهاجم بزرگ در آذر ماه آغاز ش�د .روز  1آذر نیروهای فرقهی دموکرات بر اس�اس توافق
ب�ا دولت ق�وام زنجان را تخلیه کردن�د .روز دوم آذر بر خالف این توافقنامه که بر اس�اس آن بنا بود
سیصد ژاندارم ش�هر زنجان را تحویل بگیرند ،ستونهای ارتش وارد ش�هر شدند و از همان لحظه
کش�تار اعضا و ه�واداران فرقه در زنجان و روس�تاهای اطراف آغاز ش�د .این وضعیت تا س�اعت 1
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نیمهش�ب ادامه داشت و بعد از آن حکومت نظامی اعالم شد .نبردها تا روز  21آذر و سرنگونی تبریز
ادام�ه یافت .در جریان این تهاجم بس�یاری از نیروهای فدایی که در برابر ارتش مس�لحانه مقاومت
میکردند کش�ته ش�دند ،اوباش مس�لح صدها نفر از اعضا و هواداران فرقه را پیش از ورود رس�می
ارتش به ش�هرها و روس�تاها و حتا همزمان با ورود آن ،در خیابانها و خانههایش�ان با چاقو و قمه از
پای درآوردند .در سرتاس�ر آذربایجان برگ�زاری دادگاههای صحرایی تا ماهها ادامه داش�ت و دهها
نف�ر را به اعدام محکوم کرد .بس�یاری از رهبران فرقه و خیل عظیم�ی از اعضا و هواداران آن و حتا
تعداد زیادی از دهقانان و تودههای محروم ش�هری در عرض چند روز از مرز گذش�تند و به ش�وروی
پن�اه بردن�د .رهبران فرقه ک�ه مقاومت را بیهوده میدیدن�د و در نتیجهی شکس�ت جنبش انقالبی
روحیهی خود را باخته بودند ،تحت فش�ار مقامات شوروی که خواهان تنشزدایی از روابط خارجی
خ�ود بودند ،پیش از هم�ه گریختن�د .بلندپایهترین مقامات حکوم�ت ملی که با ف�رار جمعی همراه
نش�دند و جان خود را از دست دادند ژنرال میرزا ربیع کبیری ،عضو کمیتهی مرکزی فرقه و فریدون
ابراهیمی ،دادستان حکومت ملی بودند .اولی بعد از شکست مقاومت مسلحانهاش در مراغه به دار
آویخته شد و دومی ابتدا به حبس ابد محکوم شد اما او را دوباره محاکمه کردند و در خرداد  1326در
میدان گلس�تان تبریز دار زدند .عالوه بر اینها تعدادی از مقامات محلی فرقه در ش�هرهای مختلف،
چند نفر از نمایندگان مجلس ملی و تعدادی از افس�ران فراریای که به فرقه پیوس�ته بودند در شمار
کس�انی بودند که اعدام ش�دند .یکی از اولین اقدامات ارتش بعد از اشغال آذربایجان سوزاندن کتب
و نش�ریاتی بود که در دوران حکومت فرقه به زبان ترکی منتش�ر شده بود .کسانی که نتوانسته بودند
خودش�ان را به مرزهای ش�وروی برس�انند و نیز کش�ته نش�ده بودند ،چند وقتی مخفی شدند و بعد
خودش�ان را به تهران رساندند و تا س�الها در تهران به شکل نیمهمخفی زندگی میکردند .سکوت
س�نگینی بر آذربایجان حاکم ش�د که تا دوران نخس�توزیری محمد مصدق ادامه داشت و حتا بعد
از آن هم تا اواخر دههی س�ی حکومت با مس�ئلهی آذربایج�ان به مثابه مورد امنیت�ی ویژه برخورد
میک�رد .از جمله وقتی در س�ال  1337اعضای یکی از آخرین ش�بکههای حزبی وابس�ته به حزب
توده در تبریز بازداشت شدند ،پنج نفر از اعضای آن به اسامی حسن زهتاب سرابی ،ایوب کالنتری،
خس�رو جهانیان آذری ،علی عظیمزادهی جوادی و جواد فروغی الیاسی را تیرباران کردند در حالی
که در همان زمان ش�بکههای حزبی دیگری در تهران ،ش�یراز ،اصفهان و کردس�تان ضربه خورده
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بودند اما هیچکدام از اعضای آنها اعدام نشدند.
س�رکوب اما تنها شامل آذربایجان نمیش�د .چند روز پیش از سقوط تبریز ،روز  17آذر ستونهای
ارتش�ی به سمت کردس�تان حرکت کردند و شهر به ش�هر جنگیدند و پیش رفتند .سرانجام ارتش در
 29آذر وارد مهاباد ش�د و آخرین بقایای جمهوری مهاباد را برچید .آنها وارد هر ش�هری از کردستان
که شدند چندین نفر از نیروهای شناخته شدهی فرقهی دموکرات کردستان را به دار آویختد .قاضی
محمد ،رییس حکومت ملی کردس�تان در  11فروردین  1326به همراه محمدحسین سیفقاضی،
وزیر دفاع حکومت ملی و ابوالقاس�م صدرقاضی ،نمایندهی کردستان در مجلس چهاردهم و عضو
کمیتهی مرکزی فرقهی دموکرات کردستان به دار آویخته شد.
در ش�هرهای دیگر نی�ز ارتجاع تهاج�م همهجانبهی�ی را به س�ازمانهای تودهیی آغ�از کرد .ضیا
الموتی ،مس�ئول وقت کارگری و دهقانی مازندران مینویس�د« :با تحریکات و همکاری و هدایت
فئودالهای محلی هجوم ددمنشانهی ارتش شاه به زیرآب و چالوس و سایر مراکز صنعتی و کارگری
و حتا دهات مختلف آغاز گردید .دو س�تون مجهز نظامی یکی از تهران به فرماندهی سرهنگ دولو
و دیگ�ری از گرگان به فرماندهی س�رهنگ افط�ی در تاریخ  16آذر  25درس�ت  5روز قبل از هجوم
به آذربایجان به س�وی مازن�دران حرکت کردند ]...[.پس از هجوم ب�ه مناطق کارگری مازندران از
جمل�ه زیرآب ]...[،از مناطق مختلف ش�مال حدود  500نف�ر را در انبارهای زغ�ال و راهآهن جنب
زیرآب با وحش�یانهترین وضع و ش�رایط بس�یار س�خت و مش�کل زندانی کردند .این زندانیان فاقد
آب و نان و س�ایر ضروری�ات اولیه و عادی زندگی بودن�د و با وضع بینهایت طاقتفرس�ایی در این
زغالدانیها محبوس ش�دند در این منطقه بالفاصله دادگاه نظامی صحرایی زمان جنگ تش�کیل
گردید و کارگران را به زندانهای طوالنی محکوم کردند و چند نفر را نیز از جمله یوس�ف لنکرانی را
به اتهام هدایت کارگران به مقاومت در برابر قوای دولتی محکوم به اعدام نمودند (یوس�ف لنکرانی
از فرصت اس�تفاده کرده و گریخته بود) و س�پس کارگری به نام احمد وصال�ی را که در همان دادگاه
کذایی محکوم به اعدام شده بود به جوخهی اعدام سپردند و در زیرآب تیرباران کردند».
«موازی با هجوم قوای مس�لح دولتی به زیرآب و دهات مازندران ،هجوم قوای مس�لح دولتی با
تهیهی مقدمات قبلی به چالوس ،شهس�وار ،رامسر ،نوش�هر ،گلندرود و دهات اطراف آغاز گردید.
جن�گ تمامعیار در چالوس به فرماندهی س�رگرد س�مندری ب�ه راه انداخته ش�د ]...[.پس از چند
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ساعت چهرهی جنگ تغییر کرد و قوای دولتی با تمام تالش خود چون با مقاومت دلیرانهی کارگران
روبهرو ش�ده بودند روحیهی خود را از دست داده به سستی گراییدند .در جریان این تیراندازی یکی
از س�ربازان ش�وروی که در ش�هر بود ،مجروح ش�د ]...[.هجوم قوای چریک (کارگری) به قوای
مس�لح دولتی هر لحظه شدیدتر میشد .اوایل شب قوای دولتی شکتخورده به نظر میرسید شهر
به دس�ت قوای کارگری افتاد .کارگران چالوس پس از س�اعتها جنگ تعدادی زخمی و یک کشته
(به نام گلچین کارگر) بر جای گذاش�ت .ولی از قوای نظامی دو نفر افس�ر زخمی ،تعدادی مجروح و
کشته بر جای گذاشتند و متواری شدند .ارتش شهر را تخلیه کرده بود».
مس�ئوالن حزبی اما در ای�ن گیر و دار چه میکردند؟ کافی اس�ت گزارش ضی�ا الموتی را بخوانیم
از جلس�هیی که با حضور تمام نمایندگان ارگانهای محلی و دولتی ایران و نمایندگان ش�وروی (که
به دلیل زخمی ش�دن سرباز ارتش شوروی در جلس�ه حضور داشتند) تشکیل میشود و در آن ژنرال
باگرامی�ان ،فرماندهی قوای ش�وروی در ش�مال ایران تهدی�د میکند که این حادثه ش�اید منجر به
این ش�ود که دولت شوروی در قرارداد مربوط به خروج ارتش س�رخ از ایران تجدیدنظر کند .محلل
ماجرا اما کس�ی نیس�ت غیر از ضیا الموتی که به دعوت اس�کویی ،رییس بندر س�خنرانی خودش را
آغاز میکند« :آقای اس�کویی از ضیا الموتی تقاضا کرد به نام نمایندهی مردم س�خن گوید و بحران
و تش�نج را خاموش س�ازد .ضیا الموت�ی بیانات خ�ود را با س�تایش از دالوریهای ارتش س�رخ در
مقابل حملهی فاشیس�ت هیتلری[ ]...و اینکه مورد احترام عمیق مردم هستند آغاز کرد .و سپس
همراهیه�ای صادقانهی مردم ایران از ارتش س�رخ را بازگ�و کرد و در آخر تقاض�ا نمود که حرکات
رذیالن�هی پارهیی عوامل ناباب را به حس�اب مردم ای�ران نگذارند و از حرکات نابهجا و زش�ت چند
اوباش که هدف اخاللگرانه داش�تند ،چشم بپوشند .از دولت ش�وروی و جناب ژنرال باگرامیان از
طرف دولت و ملت ایران خواس�تاریم که این تحریکات ناباب و نادرس�ت را به حس�اب دولت و ملت
ایران نگذارند و کماکان توافق و قرار تنظیمی بین دولت ایران و شوروی را محترم شمارند و به کار و
روش عادالنهی خود ادامه دهند و دس�تور فرمایند خروج ارتش سرخ از ایران بر اساس همان نسق
و قرار مقرر ادامه یابد و مطمئن باش�ند که ایرانیان خاطرات شیرین و روش انسانی ارتش شوروی را
هیچگاه از یاد نخواهند برد .به هر حال پس از این مذاکرات جلس�ه دوس�تانه خاتمه یافت و طرفین با
اظهار امتنان و تش�کر از یکدیگر حدا شدند ».مش�اهده میکنید؟ درست در همان زمان که ارتش و
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دولت در آذربایجان و کردستان مشغول سالخی نیروهای انقالبیاند ،مسئول محلی حزب توده در
مقام محلل آشوب ظاهر میشود تا همه چیز ختم به خیر شده باشد.
هر چند آن «دوس�تی» هم ظاه�رن دیری نپایید چون «مدتی نگذش�ت ک�ه محاکمات حادثهی
چالوس و دس�تگیری عدهی زیادی از کارگ�ران آغاز و ضیا الموتی در این جری�ان محکوم به اعدام
گردی�د و در متن حکم قید کردند که "ضیا الموتی در محل به دار آویزان و یک هفته باالی دار بماند تا
عبرت دیگران شود ".ولی ضیا الموتی قبلن از محل حادثه گریخته بود».

1

آبراهامی�ان در گزارش�ی از هجوم محافل ارتجاعی به تش�کیالت حزب توده در سرتاس�ر کش�ور
مس�لح کرمان ،فارس و سیس�تان ،دفاتر حزب را غارت و چاپخانههای آنها را
مینویسد« :عش�ایر
ِ
ویران کردند و افراد فعال در اتحادیههای کارگری را فراری دادند .در اصفهان ،نظامیان دفاتر اصلی
حزب را اش�غال کردند و افراد فعال در اتحادیههای کارگری را به ارتش فراخواندند .فرماندار نظامی
خوزس�تان ،رهبران حزب را تبعید و ش�رکت نفت نیز بیش از هزار کارگر "مسئلهس�از" را بیرون کرد.
در کرمانش�اه 12 ،تودهیی تظاهرکننده به ضرب گلولهی پلیس از پ�ای درآمدند .در تهران ،دولت با
برقراری حکومت نظامی همهی گردهمآییهای خیابانی را ممنوع کرد ،اعتصاب عمومیای را که
به دعوت شورای متحده انجام میشد سرکوب کرد و دستور داد آوانسیان ،کامبخش ،امیرخیزی و
ایرج اسکندری را به جرم تحریک شورش در آذربایجان دستگیر کنند .در استانهای حاشیهی دریای
خزر ،دادگاههای نظامی ،به جرم طراحی یک ش�ورش مسلحانه ،سه تن از فعاالن حزب را اعدام،
چهار نفر را به حبس ابد محکوم و بیش از  140نفر را به جرم حمل اسلحه دستگیر کردند .شگفتیآور
نبود که خونینترین انتقامگیریها در آذربایجان و کردستان روی دهد .برپایهی برآوردهای مقامات
انگلیس ،بیش از  500شورشی در جریان درگیریها کشته شدند 1200 ،آذربایجانی و ده هزار کرد به
ش�وروی گریختند و  300تن از رهبران شورش�ی نیز دستگیر ش�دند .در ماههای بعد 45 ،نفر از این
افراد ،از جمله  20فراری ارتش اعدام ش�دند 2».گزارشی که آبراهامیان به دست میدهد چون تنها
به اسناد کنسولگریهای انگلستان در ایران بس�نده میکند ،ناقص و تنها بازگوکنندهی بخشی از
ماجراس�ت .عالوه بر همهی اینها بخش مهمی از داراییهای شورای متحدهی مرکزی در دی ماه
1
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 1325به بهانهی استفادهی سیاسی به جای استفادهی صنفی توسط دولت قوام مصادره شد.
ح�زب ت�ودهی ای�ران در مقابل ،ی�ک عقبنش�ینی همهجانبه را س�ازماندهی کرد .به نوش�تهی
آبراهامی�ان بالفاصله پلنوم فوقالع�ادهی کمیتهی مرکزی ،کمیس�یون تفتی�ش و کمیتهی ایالتی
تهران تشکیل شد .این پلنوم پست دبیرکلی را حذف و اختیارات آن و نیز کمیسیون تفتیش را به یک
هی�ات اجرایی هفت نفره تفوی�ض کرد .اعضای این هیات رضا رادمنش ،فریدون کش�اورز ،مرتضا
یزدی ،خلیل ملکی ،احسان طبری ،عبدالحسین نوشین و غالمحسین فروتن بودند .شش نفر نیز
که صرفن به دلیل داشتن مسئولیتهای حزبی به ایجاد ناآرامی در اصفهان ،مناطق نفتی ،گیالن،
مازندران و آذربایجان متهم بودند برای برنیانگیختن حساسیت هیات حاکمه از ترکیب رهبری کنار
گذاش�ته شدند که عبارت بودند از اردش�یر آوانسیان ،ایرج اس�کندری ،عبدالصمد کامبخش ،علی
امیرخی�زی ،محمد بهرامی و محمود بقراطی .کمیتهی اجرای�ی موقت همچنین روزنامهی ارگان
حزب را از «رهبر» که ایرج اس�کندری در آن مسئولیت داشت به «مردم» تغییر داد ،سازمان حزب
در مازن�دران را ب�ه دلیل آنچه «چپروی» خوان�د موقتن تعطیل و دوازده نفر از مس�ئوالن حزبی
مازندران را خلع مس�ئولیت ک�رد .آبراهامیان مینویس�د« :کمیتهی [اجرای�ی] موقت ،همچنین،
دوباره بر پشتیبانی حزب از دموکراسی ،مشروطیت و "راه قانونی مجلس برای انجام دگرگونیهای
اجتماع�ی" تاکید کرد .از دیدگاه کمیتهی موقت ،حزب قصد نداش�ت دولت کارگری ایجاد کند بلکه
خواس�تار نظام اقتصادی و سیاسیای مانند نظامهای سوییس ،س�وئد ،انگلیس ،آمریکا و فرانسه
بود».

1

هیات اجراییهی موقت همچنین تصمیم گرفت برای رعایت حداکثری قانون ،س�ازمان نظامی را
منح�ل کند .نورالدین کیانوری ،عضو مش�اور ِ
وقت هیات اجراییه و راب�ط کمیتهی مرکزی با هیات
دبیران س�ازمان نظامی میگوید« :تصمیم مهمی که توسط این هیات اجراییهی موقت گرفته شد،
انحالل س�ازمان نظامی بود .در این هیات ملکی میداندار اصلی بود .او در یکی از اولین جلس�ات
مط�رح ک�رد که حزب ت�ودهی ایران بای�د به یک ح�زب قانونی تبدیل ش�ود و از هرگون�ه کار مخفی
باید خودداری کند و در این چارچوب پیش�نهاد کرد که س�ازمان نظامی حزب ،که س�ازمان مخفی و
"غیرقانون�ی" ب�ود ،منحل ش�ود .به این ترتیب ،با فش�ار ملکی انحالل س�ازمان افس�ری تصویب
1
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ش�د ]...[.من به دستور هیات اجراییهی موقت این تصمیم حزب را به روزبه ابالغ کردم .روزبه بی
اندازه برآش�فته ش�د و آن را به عنوان اخراج افسران از حزب (که در حقیقت هم همین بود) تلقی کرد
و آن را خیانت به حزب و به جنبش ارزیابی کرد ».به گفتهی کیانوری تنها کس�ی که از میان اعضای
هیات اجراییهی موقت با انحالل سازمان نظامی مخالفت کرد ،غالمحسین فروتن بود.

1

آبراهامیان نقل میکند که «یک روش�نفکر حزبی در مقالهیی [در س�ال  ]1322با عنوان "چگونه
نظ�ام را تغییر دهی�م :از راه انقالب یا مجلس؟" اس�تدالل میکن�د که تجربهی اس�پانیا خطرهای
انقالب زودرس را به ایران نش�ان داده اس�ت .او مینویس�د که ایران به دلی�ل وضعیت بینالمللی
به ویژه خطر فاشیس�م و شرایط داخلی به ویژه نبود س�ازمانهای تودهیی ،آمادهی انقالب نیست.
وی با این نتیجهگیری که س�خن گفتن از انقالب غیرمس�ئوالنه است ،اس�تدالل میکند که حزب
بای�د از راه "متحد کردن هم�هی نیروهای مترقی" و "فعالیت در درون و بیرون مجلس" در راس�تای
تضعیف طبقهی حاکم تالش کند 2».ش�اید باید این را به نقلقول آبراهامیان افزود که حزب تودهی
ای�ران همواره در وضعیتی باقی ماند که آن روش�نفکر حزبی در س�ال  1322نوش�ته بود .حزبی که
همواره اعتقاد داش�ت که «ای�ران آمادهی انقالب نیس�ت ».و این البته بی�ش از آنکه به وضعیت
واقعی جامعهی ایران ربط داش�ته باش�د ،به خود حزب توده ،دس�تگاه رهبری آن و برداشت آنها از
مارکسیس�م مربوط بود .در واقع باید نوشتهی آن روش�نفکر حزبی را چنین تصحیح کرد که «حزب
ت�ودهی ایران آم�ادهی انقالب نیس�ت» و آن را به تمام تاری�خ این حزب تعمی�م داد .انقالبیترین
جناح رهبران حزبی همان کس�انی بودند که به مصداق سخن تاریخی رزا لوکزامبورگ ،رهبر شهید
کمونیس�تی آلمان «انتظار میکشند تا ش�رایط عینی انقالب از راه برسد» و «برای همیشه
جنبش
ِ
چش�مانتظار خواهند مان�د ».چنان که وقتی انقالب  ،57خودش را به همه تحمیل کرد سراس�یمه
و آش�فته به تغییر دس�تگاه رهبری تن دادند و حزب را به رادیکالترین جن�اح آن واگذار کردند اما در
نهایت با نیروی نوظهور ضدانقالب برای س�رکوب انقلاب  57و امکانهایی که پدیدار کرده بود،
همدست و همراه شدند.
چنین اس�ت که وقتی یرواند آبراهامیان ،که همزمان گرایش مش�خصی به حزب توده و علیاکبر
هاش�می رفس�نجانی دارد ،در مورد بیعملی دس�تگاه رهب�ری در برابر کودت�ای  28مرداد 1332
1
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مینویس�د« :در جامعهیی که روس�تاییان و قبایل بیش از نصف جمعیت را تشکیل میدادند ،حزب
ت�وده ،با وج�ود موفقیت در ش�هرها ،بدون پش�تیبانی روس�تایی ،همچ�ون واحهی�ی در صحرای
محافظهکاری دهقانی باقی ماند .همچنان که رهبران حزب توده در تحلیل شکس�ت مرداد 1332
اعتراف میکنند ،اگر س�ربازان روس�تایی نافرمانی میکردند یا تودههای روس�تایی س�ر به شورش
برمیداشتند ،افسران س�لطنتطلب نمیتوانستند کودتا را به انجام رس�انند .اگر روستاییان سر به
ش�ورش برمیداش�تند و یا نیروهای ارتش از دس�تورات س�رپیچی میکردند ،حزب توده با اعضا و
شبکهی ارتباطی کارآمدی که در شهرها داشت بیتردید برای رهبری یک انقالب بلشویکیمانند،
تالش میکرد .پس از لحاظ جامعهش�ناختی ،بدون قیام دهقانی ،شکس�ت حزب توده از پیش رقم
خورده بود 1».تنها و تنها تالش دارد به شکل مضحکی ایدئولوژی حاکم بر حزب توده را توجیه کند،
توجیهاتی ش�بیه همان چرندیاتی که اس�تالین در نامهاش به پیش�هوری برای توجیه دست کشیدن
اتحاد ش�وروی از پش�تیبانی جنبش آذربایجان میآورد و مینویس�د که چون ایران در حال جنگ با
کشور دیگری نیست پس وضعیت برای انقالب در ایران هم مهیا نشده است.

سخن اول
چنان که از کنار هم گذاش�تن تصویرهای پراکنده به دس�ت آمد و سر و شکل یافت ،تاریخ تشکیل،
مبارزه ،قیام و شکس�ت فرقهی دموکرات آذربایجان ،به رغم حجم انبوه مطالبی که تاکنون در مورد
آن نوش�ته شده ،هرگز از منظر مردم روایت نشده اس�ت .برای این کار باید از روایت تاریخی فرقهی
دموکرات دولتزدایی کرد.
توضیح مناقش�ات بینالمللی و وضعیت دول�ت ایران ،اگر بر مبنای واقعی�ت انجام گیرد ،هرچند
برای تبیین دالیل پشتیبانی اولیهی اتحاد شوروی از مبارزات فرقهی دموکرات و بعد رها کردن این
فرقه میتواند مفید باش�د اما هرگز نمیتواند ماهیت و محتوای واقعی جنبش آذربایجان را بازنمایی
کند.
صدای «مردم» ،صدای دهقانان فقیر ،کارگران ش�هری ،پیش�هوران خردهپ�ا ،صدای آنانی که
قیام فرقه استخوانهایش�ان زیر فشار فقر و نکبت و ستم اربابی خرد میشد و بعد از شکست
پیش از ِ
1
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ِ
ظلمات مداوم ،یک سال چون خورشید درخشیدند
قیام فرقه خرد ش�د ،صدای آنانی که در میان آن
ِ
و سرنوش�ت خودش�ان را در دس�ت گرفتند به ش�کلی ماهرانه از روایت جنبش آذربایجان کسر شده
است .باید این صدا را دوباره پیدا کرد .بسیاری از آن مردم دیگر نیستند تا روایت کنند اما صدای آنها
از میان همین خاطرات پراکندهی منتش�ر ش�ده ،از میان همین تصویره�ای تحریفآمیز ،به گوش
میرس�د ،تنها باید آنها را پیدا کرد ،صدای غیرمهم آنها را کنار هم گذاش�ت و به تصویری که از پس
سالها سکوت و تحریف در مقابل چشمانمان درخشان میشود ،خیره شد.

هژیر پالسچی
برلین .آذر 1394
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ن تئاتر شیر و خورشید
در سال 
ت گزارش تنظیم شده است)
ن سخنرانی به صور 
(ای 

ن س�الم به در برده
ن جنگ 1جا 
ن از ای 
ن س�الن پیشبینی کرد م که ایرا 
تقریبن یک س�ال پیش در ای 
م بر همان عقیده هس�تم .در صحت این موضوع هیچ
و اس�تقالل خود را حفظ خواهد کرد .حاال ه 
ن مورد به ایران ضمانت دادهاند.
ی سرشناس جهان در ای 
شکی نیست ،چرا که شخصیتها 
ن را انکار نمیکند .یکی از
اصلن مس�ئل هی اس�تقالل موضوع قابل بحثی نیس�ت چرا ک ه کس�ی آ 
رهبران س�ابق فرق� هی دموکرات مرحوم «مس�اوات» به ما توصی ه میکرد« :ه�ر گا ه این موضوع
ی و غیرقابل بحث است.
قابل بحث بود در مورد آن صحبت کنید ».استقالل ایران موضوعی حتم 
ی ما از سوی مغرضین
ی شفاف و آشکار فرقه 
من این مس�ئله را مخصوصن مطرح کردم ک ه شعارها 
سوءتعبیر نشود.
م که
ن آشکارا میگوی 
در این هنگام آقای پیش�هوری نقشهی ایران را در هوا ترسیم کرد و افزود :م 
ل مرزهای ایران حرف
س�خن ما و خواس�تههای ما خارج از چهارچوب این نقش ه نیس�ت .ما در داخ 
میزنیم .اگر همه تنها یک دفعه این موضوع را به خاطر بس�پارند فهمیدن آنچه گفته میشود آسان
خواهد بود.
ن روز من از س�وی ش�انزده
ن جلس�ه میتواند خاطر هی دومین نطق مفصل من را ب ه یاد آورد .آ 
ای 
ه�زار آذربایجان�ی ب�ه نمایندگی مجلس برگزیده ش�ده بودم .تعداد زیادی از کس�انی ک�ه آن نطق را
ش�نیدند امروز در این جا حاضرند .من آن روز با در نظر گرفتن وضعیت مملکت گفتم:با یک نماینده
ک کارگر س�اده با ش�وق
نمیت�وان مملکت را از بدبختی رهانید .من آن روز بس�یار متأثر بود م زیرا ی 
1
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ی دردهای ما را درمان
بس�یار ،شان هی مرا بوسیده و گفته بود« :برو تو را به خدا س�پردم .شاید بتوان 
ن ش�رایطی ب ه س�ر میبرد،
ن در چنا 
کنی ».من میدانس�تم تا زمانی که مملکت ،مخصوصن تهرا 
ن م�ردم آمدم ،کمک
ن دلیل ب ه میا 
م ش�د آرزوه�ای آن مرد را عملی س�ازم .ب ه همی� 
ق نخواه 
موف 
ن چارهای پیدا کنند.
ن دست در دست هم برای دردهایشا 
خواستم و گفتم:مردم باید خودشا 
م و وارد مجلس ش�دم یأس و ناامیدیا م بیش�تر ش�د .در آن جا دیدم که
ن که به تهران رفت 
بع�د از آ 
هزاران تلگراف و عریضهی تظلمخواهی بیجواب مانده اس�ت .من دید م در فراکس�یون آزادی که
ی حقیر و مغرضانه دارند.
ی عضو شدهاند که اهداف 
ش کوشیدیم ،کس�ان 
با ذوق و ش�وق در راه تشکیل 
ش مرتجع مغرض،
ت دست پنج  -ش 
م دانس�تم تمام تشکیالت دولت و مجلس آل 
در تجربهای عظی 
دزد ،دروغگو و حقهباز است.
این مشاهدات تأثیر بزرگی بر روحیهی من گذاشت .میدانستم که آب من و غصبکنندگان خائن
کرس�یهای مجلس در یک جوی نخواهد رفت و احس�اس میکردم این راهزنان به آس�انی راضی
ت اس�تفاد ه کرد ه و حرفهایم را
ل از فرص 
نمیش�وند من در مجلس حضور داش�ت ه باشم .ب ه این دلی 
س برگزیده بودند،
ی مجل 
ی ب ه نمایندگ 
گفتم ،احتیاجات مردم آذربایجان را که من را با شانزده هزار رأ 
ن تأییدهایشان
ت بس�یار شنیدند و تأیید کردند ،لیک 
م را در سکوتی عمیق با دق 
گوش�زد کردم .سخنان 
ی پیش میآمد ،میگفتند:
ن نبود .تا فرصت 
ن داشتن خیانتهایشا 
چیزی جز پردهای سیاه برای پنها 
ت که بتواند آرام بماند ،پس باید او را از اینجا دور کنیم» و با
«گویا این آذربایجانی از آن افرادی نیس� 
اعتبارنامهام با رذالتی روباهمسلک مخالفت کردند.
ی گرد آمده بودند مبارزه را آغاز
س نش�دیم و با کمک آزادیخواهانی که در جبههی آزاد 
ولی ما مأیو 
ن ش�دیدالحن ما مؤثر نبود و پاسخی نداشت .تهران
س که مقاالت پرشور و سخنا 
کردیم ،اما افس�و 
ق مردم.
نح 
ل کرد 
حرکت کرد ،اما به سوی ارتجاع ،به سوی پایما 
ن نشستن و مقال ه نوشتن یا سخنرانی
باالخره اوضاع آنقدر خفقانآور شد که ایمان آوردم در تهرا 
ش از ای�ن ،تحقیق در م�ورد مباحثی که
ک�ردن نتیج�های در بر نخواهد داش�ت .ناچار یک س�ال پی 
ن تبریزی
ل بسیار ساده بود .بسیاری از هماندیشا 
دربارهی تبریز داشتیم را آغاز کردم .این یک راه ح 
ن کاری از پیش نخواهد رفت ،گفتند« :بای�د از آذربایجان آغاز و ابتدا
من با اش�اره ب�ه این که در تهرا 
ی ایجاد نماییم .تهران مرکز اس�تبداد و
اینجا را اصالح کنیم و با نیروی مردم آذربایجان حکومتی مل 
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ی که از اطراف سر برمیکشد مخالف است .نخست باید از آنجا چشم
ع اس�ت و با تمامی حرکات 
ارتجا 
ن فعالیت را در آذربایجان آغاز کنیم».
پوشید ه و مستقیم 
ت این بینش آن زمان برایم آش�کارتر شد که با مسئوالن دولت در مورد تلگرافهای تظلم و
حقانی 
ت کردها م و بیش از
دادخواهی مردم آذربایجان مذاکره کردم .مثلن بیات گفت« :من در رادیو صحب 
ن پاس�خهایی تلختر و
این خودم را برای تلگرافها و عریضههای مردم اذیت نخواهم کرد ».دیگرا 
ی پوچی مثل اینها
ف باشد من ب ه حرفها 
تندتر دادند .صدر گفت« :یک تلگراف نباش�د ،صد تلگرا 
ی مش�ت
ن س�خنانی غی�ر از اینک ه ب ه مرد م رو کرد ه و با نیرو 
جواب نخواهم داد ».در پاس�خ به چنی 
ی آزادیخواهان به من
ن شعارها از سو 
ت آوریم ،چارهای نداشتیم .براساس ای 
مردم آزادی را به دس� 
ف شد که از تهران به تبریز بیایم.
تکلی 
ی و خارجی ایران و
ت داخل 
ت جدی وضعی 
در اینج�ا نیز پس از این که با همرزمان نزدیکم ب ه ص�ور 
گ تش�کیل یک
ی بزر 
ن برنامه 
م برای عملی کردن ای 
آذربایج�ان را تجزیه و تحلیل کردیم ،دانس�تی 
فرق هی مستقل ِ عظیم الزامی است.
ن «دموکرات»
ای�ن فرقه بر اس�اس اطالعاتی که از وضعیت جهان�ی موجود بود باید تحت عن�وا 
ت از مرد م برای پیوس�تن به آن دوش�نبهی
ل و با هدف دعو 
فعالی�ت میک�رد ،ما هم این ن�ام را قبو 
ی طوالنی نوشته شد که مردم
س مبارزهی 
ن بیانیه براسا 
ک بیانیهی مفصل منتشر کردیم .ای 
گذشته ی 
آذربایجان مطابق با حقوق و اختیاراتشان در راه احتیاجاتی ک ه احساس میکردند ،انجام دادهاند.
ع تهران به
ش کنی�م .ارتجا 
م�ا نمیتوانیم تاریخ مبارزهی خل�ق آذربایج�ان در راه آزادی را فرامو 
م به رژیم استبدادی ریشهدار آنجا هیچ امیدی
آذربایجان ضربههای بزرگی زده اس�ت .ما نمیتوانی 
ت فشار قرار دهد .حکمرانان خائن
داش�ته باشیم .تهران همواره در تالش بوده ک ه آذربایجان را تح 
ت نکشیدهاند.
ی ما دس 
آنجا رهبران ما را از بین بردهاند و یک لحظه هم از تحقیر غرور مل 
ن را خائنانه ب ه تهران کشیدند
ت که ستارخان ،سردار بزرگ مرد م آذربایجا 
هنوز فراموش نشد ه اس 
و کش�تند .مستبدان مداخلهی ستارخان را گناهی بزرگ محسوب میکردند ولی در همان روزهایی
که او را در پارک اتابک محاصره کرده بودند ،در کوچهها ،خیابانها و خانههای تهران تفنگچیهای
ی مج�ازات آنها،
ی ج�ان و م�ال و ناموس م�ردم را غ�ارت میکردند و حکومت ه�م ب ه جا 
بختی�ار 
خانهای بختیاری را به وزارت و صدارت منصوب میکرد.
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ن نا م ورد زبانشان است بیرحمانه
ت نمود ه و با کسانی ک ه ای 
تهران همواره از نا م آذربایجان وحش� 
ی میتوان حقکشیهایی را
ن موضوع به غیر از ماجرای س�ردار مل 
رفتار کرده اس�ت .برای اثبات ای 
ی روا داش�ته ش�د ،ب ه شهادت طلبید .من
ک ه در مورد افتخار آذربایجان ،مرحوم ش�یخ محمد خیابان 
ش�خصن روزی که اعتبارنامهی حاج مخبرالس�لطنه 1قاتل وی تصویب میش�د ب ه عنوان خبرنگار
ن
ی غیور آزادیخواها 
س حضور داش�تم .آن روز مرحو م سلیمان میرزا [اسکندری] 2نماینده 
در مجل 
خ
ت زیادی فداکاریهای مرحوم شی 
ن خائن حقیر اعتراض کرد .او با حرار 
ایران علیه اعتبارنامهی ای 
ت
ت تریبون رفت و گفت«:درس 
در راه آزادی ایران را بر شمرد ولی حاج مخبرالسلطنه بیشرمان ه پش 
ت خیانت میکرد».
ت چرا که خیابانی ب ه مملک 
ن خدمتی بزرگ اس 
ت که من او را کشتم لیکن ای 
اس 
ن جالد را تأیید کرد
مجلس ش�ورایی که با خون قهرمانان آذربایجان پدی�د آمد ه بود اعتبارنامهی ای 
س
ن بیش از د ه س�ال رئی 
و او را نمایند هی مرد م دانس�ت .پس از آن هم این خائن به دس�تور رضاخا 
ش و حقالزحمهی خیانتهای او بود.
دولت ایران شد و این پادا 
ی میداند .ش�ما
ن را خیانت بزرگ 
ت کرد که به نام آذربایجان س�خن گفت 
ن کار ثاب 
ته�ران با انجام ای 
1

ی آغازین درگیریهای مسلحانهی انقالب مشروطه در تبریز ،به
ب به مخبرالسلطنه در روزها 
ی هدایت ،ملق 
مهدیقل 

ن والی آذربایجان به تبریز فرستاده شد و در آنجا
ل به عنوا 
ب مشروط ه به ایران بازگشت .دو سا 
ی انقال 
س از پیروز 
س گریخت و پ 
پاری 

ت قرار داد .پس از آنکه عالالدوله به عنوان والی آذربایجان ب ه تبریز رفت،
ن را مورد آزار و اذی 
ن و باقرخا 
مشروطهخواهان باالخص ستارخا 
ن را به
ن ایالتی آذربایجا 
ی عناصر مشروطهخوا ه از جمل ه سردار اسعد بختیاری مجددن اعتماد انجم 
ل همکاری با برخ 
ن آمد و از قب 
به تهرا 

ن منصوب شد .احمد کسروی در کتاب «تاریخ  18سالهی
ت آورد .در دور هی قیا م شیخ محمدخیابانی باز هم به عنوان والی آذربایجا 
دس 
ن بوده ،باور نمیکرد که با آزادیخواهان به دشمنی آشکار
ی به مخبرالسلطنه خوش گما 
آذربایجان» در مورد او مینویسد« :خیابان 

ن فراموش گردانیده بود» .پس از چندی مخبرالسلطن ه شبانه به
بپردازد و رفتار نامردانهی او را با ستارخان و باقرخان ،در  12سال پیش از آ 

ت خورد و خیابانی
ح قزاقها وارد تبریز شدند ،قیام با مقاومت اندکی شکس 
قزاقخان ه رفت و در آنجا نقشهی سرکوب قیام را آماده کرد .صب 

در پناهگاهش کشته شد .مخبرالسلطنه علیرغم آنک ه در سال  1300به دلیل شکست در برابر اسماعیلآقا سمکو مورد بیمهری رضاشاه

ی وی رسید.
ل  1311به نخستوزیر 
قرار گرفته بود ،در سا 

2

سلیمان میرزا (محسن) اسکندری ،در سال  1255در تهران متولد شد .در سال  1288پس از فوت یحیی میرزا ،برادرش به

س ابتدا عضو فراکسیون حزب دموکرات (اجتماعیون ،عامیون) بود و پس از قتل سیدعبداهلل
ی مجلس دوم شد .در مجل 
جای او نماینده 

ن شد .در فروردین  1291به همراه عدهیی دیگر توسط نایبالسلطنه
ن فراکسیو 
ج به جای او لیدر ای 
بهبهانی و فرار حسن تقیزاد ه به خار 
ی اصفهان ب ه مجلس سوم راه یافت و رهبر فراکسیون دموکرات بود .در آبان  1294به
ل  1293به عنوان نماینده 
به قم تبعید شد .در سا 

ن به همراه برخی رجال ملی به قم رفت و ریاست کمیتهی دفاع ملی را ب ه دست گرفت،
ی تزاری ب ه سمت تهرا 
علت حرکت نیروهای روسی ه 

ی بود ،توسط
ی همکاری کرد .در بهمن  1296هنگامی که در میان ایل سنجاب 
سپس راهی کرمانشا ه شد و با دولت نظامالسلطنهی ماف 

ن زندانی شد .پس از کودتای  1299مخفیانه به همدان آمد و پس از عزل سیدضیأ به طور علنی راهی
ارتش بریتانیا دستگیر و در هندوستا 

ب سوسیالیست
ی مردم تهران در مجلس چهارم انتخاب شد و به اتفاق سیدمحمدصادق طباطبایی حز 
ل  1300به نمایندگ 
تهران شد .در سا 

ی در
ن وزیر معارف شد .در بهمن  1302از تهران به مجلس پنجم را ه یافت ،و 
ن  1302در اولین کابینهی رضاخا 
را تشکیل داد .در آبا 

ت و در
ب سوسیالیست را به عهده داش 
ت حز 
ب راوری کرمانی (پدر مظفر بقایی) هدای 
سالهای اول سلطنت رضاشاه به همراه میرزا شها 
ط رضاخان خانهنشین و به
ب اکتبر به مسکو رفت .از آن پس تا سقو 
ت در دهمین سالگرد انقال 
ی شرک 
ی یزدی برا 
ل  1306به همراه فرخ 
سا 

دور از فعالیت سیاسی بود .در مهرما ه  1320در جلس هی هیات موسسان حزب تود هی ایران به عنوان صدر حزب برگزید ه شد و در  16دی

ما ه  1332در تهران در گذشت.
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ی او را ش�نیدهاید ،من از شما
ی پرمعنا 
ی از ش�ما سخنرانیها 
خ را به خوبی میشناسید ،بسیار 
ش�ی 
ن روا داشته بود؟
میپرسم او کدام خیانت را نسبت به ایرا 
ت ب� ه این حرکت
ت نس�ب 
ت ب�ه عنوان یک آذربایجانی به ش�د 
ن آن زم�ان در روزنام�هی حقیق 
م� 
م در برابر مزار
ی چون «ما تعظی� 
خائنان�هی مجلس اعتراض کرد م و با نوش�تن جمالت جس�ورانهی 
ی تعصب ملی را که
ی میکرد م شعلهها 
کسانی که شما خائن مینامیدش�ان را افتخار میدانیم» سع 
م زبانه میکشید ،تسکین دهم .عجبا گناه خیانتبار شیخ چه میتوانست باشد غیر از اینکه
در درون 
ی میداشت؟
نام آذربایجان را گرام 
س�خن بس�یار غمانگیزی که مرحوم می�رزا کوچکخان در م�ورد تهران گفت ه بود ب ه ی�ادم آمد ،او
ی ای�ران تهران را بر باد
ن بر باد رفت ه اس�ت ،باید برای آباد 
ن تمام ایرا 
میگفت«:ب�رای آبادی تهرا 
ن ببریم ،ولی حقایقی
ن کنیم و از بی 
داد ».من این حرف را تصدیق نمیکنم و نمیگویم تهران را ویرا 
ت که باالدستیها بر علی ه جنبشهای آزادیبخشی که در خارج
ف نهفته و آن این اس� 
نیز در این حر 
ی جالدانه برمیگزینند.
از تهران به راه میافتند روش 
ی کشتند و س�ر او را ب ه عنوان تحفه برای
ن را هم به طرز بس�یار وحشیانها 
همین میرزا کوچکخا 
ت را در مورد مرحو م کلنل محمدتقی خان
دش�من غدار آزادی ایران ،رضاخان فرس�تادند .این جنای 
م انجام دادند.
ن ک ه در خراسان قیام کرده بود ه 
ن خلق آذربایجا 
[پسیان] فرزند قهرما 
ی برای س�رکوب
ن از هیچ جنایت 
تمام�ی اینها نش�ان میدهد که اس�تبداد و ارتجاع ِ ریش�هدار تهرا 
جنبشهای آزادی
ن دادن به این جنایتها باید
ی پایا 
بخش بیرون از تهران رویگردان نیست ،برا 
ِ
م شکس�ت .آذربایجان باید مانند
قدرت مرکز را به وس�یلهی خود مختاریه�ای محلی و ملی در ه 
ن اشتباه بزرگی است .در آنجا نیز
ی از تهرا 
همیشه ،امروز هم در این کار پیشقد م شود .تمنای آزاد 
نیروهایی که برای آزادی مبارزه میکنند دست و پایشان بسته است.
ت ملیای را ک ه میخواستیم به
ط رضاخان ما نمیتوانستیم حکوم 
طبیعی اس�ت ،همزمان با سقو 
وجود آوریم .آن زمان من در روزنامهی «آژیر» تالش میکرد م در پاسخ کسانی ک ه از انقالب سخن
ت ملی و
ن این کار را ثابت کنم .آن روز نیروی سیاس�یای که بتواند حکوم 
میگفتند ،غیرممکن بود 
انقالب را اداره کند وجود نداشت .انقالب بدون رهبری بینتیجه بود .اما اینک وضعیت تغییر کرده
ی سیاسی قدرتمندی پدید آمدهاند.
است و در مبارزهی سه سال و نیمه ،نیروهای جدید و تشکلها 
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ب نیس�تم .م�ن میخواهم بگویم اگر
ش کش�یدن انقال 
من امروز در فکر س�خن گفتن از قیام و پی 
ام�روز مردم ما برای به دس�ت آوردن آزادی و حقوق خودش�ان اقدام کنند ،امکان عملی ش�دن آن
وجود دارد.
ت نموده اس�ت .نمیتوان
ش را ثاب 
ی خود 
حکومت اس�تبدادی که مرکز را اش�غال ک�رده ،بیلیاقت 
ل است که
ش از د ه سا 
ن جا حضور دارند بی 
ی به مجلس ش�ورا داش�ت ،مس�تبدانی که در آ 
هیچ امید 
ن ساده را به تصویب برسانند.
نمیتوانند حتا یک قانو 
ی مملکت بود.
ی ساماندهی وضعیت اقتصاد 
اولین دلیل به وجود آمدن حکومت مش�روطهی مل 
ن مسئل ه برپا شد .اما مجلس چهاردهم
مانند انقالب فرانسه ،انقالب مشروطهی ما هم برای حل ای 
ی که گرفته شد ه و پولهایی که مصرف میشود
ت این مسئله را حل کند .امروز مالیاتهای 
هم نتوانس 
غیرقانونی است و دزدی محسوب میگردد.
ت قان�ون را محترم
ی از س�خنرانیهای 
یکی از آش�ناهای وطنپرس�ت م�ن میگفت« :ت�و در یک 
ن محترم است .در مملکتی
شمردهیی و از رعایت آن سخن گفتهیی» من این را انکار نمیکنم .قانو 
ت به میان آورد .ولی قانون باید از جانب
ک ه قانون نباشد نمیتوان سخنی از عدالت ،امنیت و انسانی 
ف محتر م شمرد ه شود.
هر دو طر 
متفک�ر ب�زرگ انقلاب فرانس�ه ،ژان ژاک روس�و در یکی از آث�ار مش�هور خود چنی�ن میگوید:
ک طرف نقض ش�ود ط�رف دوم مجبور
«پیماننام�ه باید دو جانبه باش�د .اگر پیماننامه از جانب ی 
ن متقابلی می�ان مردم و
نیس�ت آن را رعای�ت کند ».به نظر روس�و قان�ون چیزی نیس�ت جز پیم�ا 
دولت .امروز س�رکردگان حکومت�ی و اکثریت مجلس ما قوانینی را ک ه خودش�ان تصویب کردهاند و
ن ما مجبوریم این قوانین
ن نوشتهاند ،شکسته و زیر پا گذاشتهاند .بنابرای 
قراردادهایی را که خودشا 
ب کنیم .عالوه بر این آنها هموار ه قانون را آلت دس�ت خود قرار دادهاند ،هرگاه
را لغو ش�ده محس�و 
الزم باشد آزادی مردم محدود گردد و حقوق آنان زیر پا گذاشته شود از این قوانین استفاده میکنند.
ولی قوانینی را که به نف ع مرد م است از یاد برده و به بایگانیها سپردهاند.
دوس�تی یکی از مثلهای یزدیها را نوش�ت ه بود :گوی�ا در یزد یک روضهخ�وان دروغگو بوده که
هنگام باال رفتن از منبر غش میکرده و روی زنها میافتاد ه است .نهایتن یکی از یزدیها جانش به
ت غش میکنی روی زنها میافتی؟»
م تو چرا هر وق 
لب میرسد و میگوید« :آخوند! من نمیدان 
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ی ما هر وقت غش میکنند روی زنها میافتند ،یعنی همواره قوانین ظالمانه را
امروز هم دولتیها 
مطرح میکنند و از قوانین عادالنه خبری نیست.
ن قربانیهای بسیار به دست آوردهایم،
ما آذربایجانیها اساس و ریش�هی قوانین را به قیمت داد 
ن را پنهان میکنند .سالهاست که از
ک خودش�ان میدانند آ 
ی که حکومت مرکزی را ماتر 
اما خائنان 
ی ما را تأمین میکند ،اثری نیس�ت .اگر از
ی و والیتی ،که حقوق و آزادیها 
قانون انجمنهای ایالت 
م حربهیی به غیر از وراجی
ی این موضوع پاسخی میخواست 
ی من از قانون میگفت برا 
ی که برا 
آقای 
نداشت.
ن دهیم .ش�عارهایی هم ک ه ما مط�رح میکنیم بر
ح و آش�کار به مردم نش�ا 
م�ا باید حقیقت را واض 
ی ما مردم را تأمین
ن اساسی را آغاز کردهییم که آزاد 
ی قانو 
اساس قانون است .ما مبارز ه در راه احیا 
ی نباشد این قانون کاغذی بیمعنی
کرده اس�ت .اگر در قانون اساسی بند انجمنهای ایالتی و والیت 
است .برای احترام ب ه قانون و مقدس شمردن آن است که ما در وهلهی اول اجرای قانونی بزرگ و
ی مسئلهی انجمنهای ایالتی را خواستار شدهییم.
ریشهیی یعن 
س ش�ورای ملی
م�ن این حرفها را تنها در اینجا نگفتهام ،من از فرصت حضور چند روز ه در مجل 
استفاده کرده و با لحنی بسیار ش�دیدتر از پهلوانان دروغینی ک ه بر خود نا م نمایند ه نهادهاند ،فعالیت
ی مردم بیایند.
ی ک ه امید نداشتم آنها حتی یک قدم به سو 
جدی در این مورد را طلب کردم .در حال 
ل فارس�ی ،کاس�ههای داغتر از آش کم نیس�تند .دیروز
ن طور که گفتم در میان ما مانند آن مث 
هما 
ن اهمیت قائل
ی آذربایج�ا 
یک�ی از آنها به من ای�راد میگرفت که« :باز هم مینویس�ید دول�ت برا 
نیس�ت .باز هم میگویید عایدات آذربایجان از بودجهیی ک ه در آنجا مصرف میش�ود بیش�تر است.
ن تش�کر کنیم که به ما خوب
م ب�رای تهران ندارد .ما باید از تهرا 
ن عایدات زیادی ه 
آذربایج�ان چنا 
ک ندارم .ولی میبینید
ن در عقل این فرد ش 
میرسد .اگر تهران نباشد ما از گرسنگی میمیریم ».م 
ی وامیدارد؟
ن چ ه حرفهای 
ن را به گفت 
ن یاو ه و مغرضانه ب ه مردم انسا 
که لجبازی و تحمیل سخنا 
ی را ک�ه منی  4قران
ل تم�ام رضاخان ،قند 
ن به این فرد ناخلف گفتم :آیا میدانی بیس�ت س�ا 
م� 
ی بفهمی که بیوهزنان زحمتکش
میخرید 18 ،قران ب�ه آذربایجانیها میخوراند؟ چرا نمیخواه� 
ت مالی�ات میپردازند؟
ل را باب 
ک ریا 
ی که ی�ک قوطی کبریت میخرند ،دو س�وم ی 
آذربایج�ان زمان 
ن را من در نتیجهی
حقیقت تلخ اس�ت ولی بای�د آن را گفت .من در مجلس ب�ه وضوح گفتم که :ای� 
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محاس�بات دقیق اثبات میکنم .اگر بودج�هی فرهنگیای که ب ه مرد م آذربایجان داده میش�ود به
ش کند م�ن آن را به چوب
ن را ش�مار 
س�ران هی افراد تقس�یم ش�ود( ،چون واحدی وجود ندارد که آ 
م میرسد.
ت سه 
ک چوب کبری 
کبریت تشبی ه کردم) نتیجه این میشود که به هر نفر کمتر از ی 
ش دوازد ه س�اعتهی آموزگاران
ای�ن فرد ک�ور و کر آنق�در از مردم دور اس�ت که نمیتوان�د از تلا 
م خبر داشت ه باشد آن قدر به
دبس�تانهای ملی ما و حقوق س�ی تومانی آنها خبر داشته باش�د .اگر ه 
ت روشنتر از روز را انکار کند.
ش مغرور است ک ه تالش میکند این حقیق 
ت خود 
فصاحت و بالغ 
ج و کینهج�و چون این فرد گ�وش نخواهیم
ت ک ه ما به س�خنان آدمهای فاس�د ،لجو 
ی اس� 
طبیع� 
م ما تلاش خواهیم کرد و
ب کردهییم بر نخواهیم گش�ت .م�ن به او گفت 
داد و از مس�یری ک�ه انتخا 
ی بفرما پیش قدم شو ببینیم چه کار
ت خواهیم آورد ،اگر تو راس�ت میگوی 
خواس�تههایمان را به دس 
ت بدهیم .کار و فعالیت الزامی اس�ت.
م ب�ه وراجیهای این چنینی اهمی 
خواه�ی کرد .ما نمیتوانی 
ی مرد م را خسته و مأیوس میکند.
حرف و سخن و وراج 
ن ش�هری ک ه برای آبادانی شهرمان
کاری که ما انجا م خواهیم داد بس�یار س�اده است .اول انجم 
انتخاب میکنیم ،آغاز به کار خواهد کرد .تهران میخواهد این حق ساده و طبیعی ما را پایمال کند.
ت که اهالی شهر برای آبادانی خان هی خودشان و سر و سامان دادن به کارهای محلی و
چند ماه اس� 
ن را حتا بر اساس قانون ظالمانهی
ی خودش�ان انجمنی انتخاب کردهاند ،ولی وزارت کش�ور آ 
قانون 
ن قبرستانی متروک
ت هم تصویب نمیکند .در نتیج ه شهر چو 
ن اساس�ی اس� 
پهلوی ک ه بر ضد قانو 
ی آن را پوشانده است.
شد ه است و گند و کثافت ،کوچه و خیابانها 
ی که نام دموکراس�ی بر خود نهد وجود ندارد ک�ه در آن دولت بتواند در کارهای
در دنی�ا هیچ مملکت 
س ک ه توس�ط رضاخان ب ه وجود آمده ،شکس�ته ش�ود،
ت کند .باید این س�د منحو 
ش�هرداری دخال 
ت دهد.
انجمن شهر آغاز به کار کند و شهر را از ویرانی نجا 
ب کرده بودیم توانس�ت چن�د روز آب
ب دیدیم کمیس�یونی ک ه به س�ادگی انتخا 
م�ا در مس�ئلهی آ 
ت خواهد آمد .کارهای
ی به دس 
محالت مهم شهر را تأمین کند .اگر این کار ادامه پیدا کند نتایج بزرگ 
ی تهران که
م همینطور اس�ت .باید با همت کار را آغاز کنیم .باید امیدمان را از وزارتخانهها 
دیگر ه 
ن پیش آوردهاند تمامی
در دس�ت خائنین است ببریم .عالوه بر این تحتتأثیر ش�رایطی ک ه مرتجعی 
ن و گرگان ،در اصفهان ،ش�یراز و س�ایر شهرهای جنوب
ایران در هرج و مرج اس�ت .مانند مازندرا 
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ت نمیتواند جلوی اغتشاشات را بگیرد،
ش ایجاد شد ه اس�ت .در خود تهران دول 
م آش�وب و شور 
ه 
ع شده ،پاسداری از مال و جان مردم
علیرغم حکومت نظامی که پس از س�اعت  10شب تردد ممنو 
ممکن نشده است.
ش را آغاز کرد.
ی خود فعالیت 
در چنی�ن هنگامهیی «فرق هی دموکرات آذربایجان» با ص�دور بیانیه 
س میشود .گویی
ی عمیق احسا 
ن آرامش 
در مدتی کمتر از یک هفت ه در ش�هر ما و در تمامی آذربایجا 
ی را تهدید میکنند و عناصر آشوبگر
ی که امنیت عموم 
مردم یک مرکز ثقل و پناهگا ه یافتهاند .افراد 
ش از همه جای ایران پیشرفتهتر است.
ک آذربایجان از نظر امنیت و آرام 
وادار ب ه سکوت شدهاند .این 
ی و امنیتخواهی را ادامه خواهد داد.
فرق ه این موفقیت را به فال نیک میگیرد و سیاست صلحطلب 
ن عناصر مستبدی که
ن ما مخصوص 
اعالمیهی ما در دیگران تأثیری عمیق گذاشت ه است .دشمنا 
در تهران حق�وق خلقهای ایران را پایمال میکنند ،آن را خواند ه و بر خود لرزیدهاند .ما با تش�کیل
ن را بدون کمک
ی خودما 
ی خانه 
ت اداره 
ت خواهیم کرد که قدرت و لیاق� 
م ب�ه دنیا ثاب 
فرقهیی عظی 
بیگانهها داریم( .تشویقهای شدید)
م تأثیر عظیمی ک ه بیانی هی ما که
ی بدهم .آنقدر بگوی 
من نمیخواهم در مورد فرقه اطالعات زیاد 
حتمن آن را خواندهیید ،در سرتاس�ر آذربایجان گذاش�ت ه است ،از اینجا فهمیده میشود که از هرج و
چ اثری نیست .چه در شهرها و چه در
ی که تمامی ایران را در برگرفت ه است در اینجا هی 
ج و اغتشاش 
مر 
روس�تاها مرد م به فرق ه اعتماد میکنند و از شعار امنیتی ک ه مطرح کرده است با حسن توجه استقبال
ی س�اکت و آرام
ک جزیره 
ن مانند ی 
مینماین�د .آذربایجان در دریای طوفانی و متالطم امروزی ایرا 
است.
م اینک ه در آنجا در تعدادی بسیار اندک
بیانیهی ما درتهران نیز مانند بمب صدا کرده است .علیرغ 
ن بیانی ه کابینهی صدر 1که به زور
ت تأثیر ای 
منتش�ر شده ،به سرعت نظر مرد م را جلب کرده است .تح 
ن حقیر ارتجاع هس�تند دس�ت و
به ملت ایران تحمیل ش�ده ،متزلزل گش�ته و نمایندگانی ک ه نوکرا 
1

ن مجلس و توقیف و حبس عدهیی از آزادیخواهان در باغشا ه در
ن صدر ،ملقب به صدراالشرف ،پس از به توپ بسته شد 
محس 

ن را تحت شکنجه
ق از محبوسین را بر عهده بگیرد .صدر با کینهیی غیرانسانی آزادیخواها 
ن مشروطیت داوطلبانه حاضر شد استنطا 
دورا 

ی وزیر
ن مدت 
ش به سزایی داشت .صدر در دوران دیکتاتوری رضاخا 
ن صوراسرافیل و ملکالمتکلمین نق 
قرار داد و در اعدام جهانگیرخا 
ج داد .از
ن عصر رضاخان ب ه خر 
ش را برای حمایت از رکنالدین مختاری و دیگر جنایتکارا 
ط وی نهایت تالش 
ی شد و پس از سقو 
دادگستر 

ن تکلیف قطعی در محاکم ،منع
س برد که ب ه موجب آن جراید از نوشتن دربارهی جرایم تا تعیی 
ت ب ه مجل 
ی با قید یک فوری 
آن جمل ه الیحهی 

ی بعد از شهریور
س نخستوزیر شد و دولتش از ارتجاعیترین کابینهها 
شدند .در روز  15خرداد  1324صدر با رأی اکثریت نمایندگان مجل 
ف در دوم آبان  1324سقوط کرد.
 1320بود .دولت صدراالشر 
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پایشان را گم کردهاند.
ن حتا ب ه
ط کند و ب ه جای آ 
ی صدر سقو 
ی که زدهییم کابینه 
ل دارد که در اثر ضربهی بزرگ 
بسیار احتما 
اعمال بچهگولزنک نمیتوانند
ِ
ن
ی با ای 
صورت موقتی کابینهیی تش�ریفاتی یا آزادیخواه بنشیند .ول 
ی را که در
ی باید مرکز ثقل 
م�ا را اغفال کنند .برای یک روز و پنج روز نه ،بلک ه برای تأمی�ن آزادی ابد 
ی س�ر مستبدانی ک ه در
م باال 
ی محک 
اینجا آغاز به ایجادش کردهییم ،حفظ کنیم و آن را چون مش�ت 
ت و آرامش�ی که پس از آغاز
ن امنی 
ی تالش میکنن�د ،نگا ه داریم .عالو ه بر ای 
مرک�ز برای محو آزاد 
ی خودشان را دارند.
ن داد ک ه مردم ما لیاقت اداره 
ت فرقهی ما به وجود آمد ،نشا 
فعالی 
ی
ک در فراخوان کنگره 
ن را منتشر کنیم .در زمانی نزدی 
ی خودما 
هنوز فرصت نکردهییم مرامنامه 
ن اهداف اساس�ی ما از مرد م
ن را تصوی�ب ک�رده و به نظر عموم م�ردم خواهیم رس�اند .لیک 
فرق�ه آ 
ی س�اده نوش�تهییم .ما باید انجمنهای ایالتی را
پنهان نیس�ت .ما این اهداف را در بیانیهمان با زبان 
در وهل�هی اول به عنوان مرکز ثقلی برای امنیت و س�پس ادارهی فعالیتهای ملی و تأمین آزادی
ایران به وجود آوریم.
ش میکند
ت نش�اند .فرقه تال 
وظای�ف فرقه فرق میکند .نمیت�وان آن را به جای دولت و حکوم 
ی آنان را تأمین کند .ادار هی
مردم را آگاه کند ،آنان را س�ازماندهی نماید و به این وسیله مناف ع عموم 
امور حقوقی ،فردی و اجتماعی مردم به عهدهی دولت است و این دولت باید از انجمنهای ایالتی
ل شود.
و والیتی تشکی 
ی رسیدگی کنند
ی تمامی ادارات دولت 
اختیارات انجمنها بسیار زیاد است .آنها میتوانند به کارها 
ی
ی این موارد تدابیر 
و مس�تقیمن در مورد مسائل مالی ،فرهنگی و بهداش�تی مذاکر ه کنند و درباره 
جدی بیاندیشند.
ن داده اس�ت.
ن هم مانند مردم و ایاالت سراس�ر ایرا 
ن اساس�ی ای�ن حق را به مردم آذربایجا 
قانو 
ن نقش�ی بزرگ ایفا کرد ه
ی ایرا 
همانطور که میدانیم انجمن ایالتی آذربایجان در تاریخ مش�روطه 
ف دارند .آقای
ن در اینجا تش�ری 
ن انجم 
اس�ت .خوش�بختانه آقای رفیعی (نظامالدوله) 1از اعضای آ 

1

ش مشروطیت و از اعضای انجمن ایالتی آذربایجان در عصر مشروطه
ب به نظامالدول ه از رهبران جنب 
ی رفیعی ،ملق 
محمدتق 

ن در
ی از اعضای مؤسس فرق هی دموکرات آذربایجان بود که در  22شهریور  1324یکی از اولین جلسات فرقه ،برای انتخاب رهبرا 
بود .و 
منزل وی تشکیل شد.
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ن اشخاص شاهدی زنده ،دلیلی محکم
ی این انجمن تاریخی است .ای 
م از اعضا 
مستشارالدوله 1ه 
ن به چنگ آوردهییم.
ت عظیمی هستند ک ه ما مردم آذربایجا 
و مدرکی برای حقوق و اختیارا 
ق
ق را باید گرفت ،ح 
در اینج�ا باید حقیقتی را هم ب ه ش�ما بگویم معروف اس�ت ک ه میگویند« :ح� 
ن حق آسان باشد اما
ن میگویم شاید گرفت 
را نمیدهند» به عقیدهی من این ش�عار کامل نیس�ت .م 
حفظ آن شرط است .اگر قهرمانان مشروطهخواه ما به این نکت ه توجه میکردند و اغفال نمیشدند،
امروز آذربایجان ،حت ا ش�اید ایران یکی از آزادتری�ن و دموکراتیکترین ممالک دنیا بود و دچار فقر و
فالکت و گرسنگی و دریوزگی نشده بودیم.
ش از این ،اس�تعداد و رش�د سیاس�ی
ل پی 
ل س�ا 
م�ردم آذربایجان با تش�کیل انجمن ایالتی در چه 
ت کرد ه و موانع پیش روی
ن اثبا 
ت و استعداد را ب ه جها 
ی ما این لیاق 
خودشان را ثابت کردهاند .فرقه 
آن را از میان خواهد برد.
دموکراس�ی اندیش�هیی مترقی و زیباس�ت .ما باید تالش کنیم ک ه دموکراس�ی را به تما م معنا اجرا
ت مش�ارکت
ت بتوانند در کارهای دول 
کنیم .ما ب�ا تمام توان تالش خواهیم کرد ک�ه همهی آحاد مل 
ت مملکت مؤثر باشد.
کنند و اراد هی هر یک نفر در سرنوش 
ن
علاوه بر ای�ن انجام اصالحاتی وس�یع بر عهدهی ما ق�رار دارد .اولن باید اختالفات�ی را که میا 
م
ن فرهنگ و بهداشت جزو مسائل مه 
دهقانان و اربابها وجود دارد با عدالت رفع و حل کنیم ،ثانی 
ی که فرهنگ و بهداش�ت ندارد نمیتواند از اس�تقالل ،زندگی و آزادی خود پاسداری
ماس�ت .ملت 
کند.
ی
ل قوا 
ت اشغا 
من در یکی از س�خنرانیهای گذش�تهام در همینجا در حالی که هنوز فرانس�ه تح 
ن پیغمبر نبودم بلکه
آلمان بود ،زیس�تن آزادان هی مرد م فرانس�ه را در آینده پیشبینی کرده ب�ودم .م 
گ آن ملت متمدن ،از مبارزات تاریخی آنها و از توجهش�ان به آگاهی و بهداش�ت کاملن خبر
از فرهن 
داشتم.
ت هیچگا ه
ی باسواد و تندرس 
ی همهی مردم اس�ت .خلق 
یکی از بزرگترین آرمانهای ما باس�واد 
ن
ت که میان انس�ان و حیوان وجود دارد .انسا 
ظلم و جور را تحمل نمیکند ،این تفاوت بزرگی اس� 
1

ن رییس مجلس برگزیده شد.
س از پیروزی انقالب مشروطه بود که به عنوا 
مستشارالدوله ،نمایندهی تبریز در اولین مجلس پ 

س در  1287مدتی را در باغ شا ه محبوس بود و در کابینهی عالالسلطنه ب ه عنوان وزیر پست و تلگراف
ن مجل 
ی به توپ بست 
س از واقع ه 
پ 
ن پیوست.
ی جزو اولین کسانی بود ک ه ب ه فرق هی دموکرات آذربایجا 
منصوب گشت .و 
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ف او تنها تأمین زندگی ش�خصیاش
ی اجتماعی اس�ت و ب�ه تنهایی زندگی نمیکند و ه�د 
موجود 
نیس�ت .بش�ر برای جامعه زندگی میکند و بنابراین بای�د مناف ع جامع ه را از مناف ع ش�خصیاش برتر
ی بزرگ ،قهرمانان فداکار
ن شخصیتها 
بداند .اگر هر کس تنها برای خودش زندگی میکرد در جها 
ی که جانشان را در راه میهن و ملتش�ان فدا کنند ،پیدا نمیشدند .این فداکاری
و انس�انهای رشید 
ت کنیم ک ه منافع جمع را به
ق اس�ت .ما باید عاد 
ی و اخال 
تنها نتیجهی آگاهی ،فرهنگ ،س�ازمانده 
ن وسیل ه مردممان را از فالکت برهانیم.
ح دهیم و به ای 
مناف ع خودمان ترجی 
ی که در جهان سربلندند عمومن خدمتگزاران
ثروت ،مقام و زندگی اشرافی افتخاری ندارد .کسان 
ف میخواهی باید به
ن را با این روحیه تربیت کنیم که اگر افتخار و ش�ر 
مردم بودهان�د .باید جوانانما 
ی را ک ه از این را ه ب ه دس�ت میآید،
ن را باید همه بدانند و لذت ش�رف و افتخار 
ت کنی .ای 
مردم خدم 
درک کنند.
ما میتوانیم بس�یار از تاریخ صحبت کنیم ،در گذش�ت هی ما افتخارات فراوانی وجود دارد ولی این
ش خودمان به دست آوریم.
کافی نیست .افتخار و شرافت را باید با تال 
ی سعدی برای ما درس عبرتی باشد که:
ن حکیمان ه 
باید سخ 
میراث پدر خواهی ،علم پدر آموز
کاین مال پدر خرج توان کرد به ده روز
ی را که پدرانمان انجام دادهاند سرمایهی خود بدانیم و از آن خرج کنیم به پایان خواهد
اگر ما کارهای 
م و راه آنان را ادام ه دهیم تا شرافت و
ی از آنان تقلید کنی 
رسید .ما باید در شجاعت ،رشادت و فداکار 
افتخاری همانند آنان ب ه کف آوریم.
ن است ،این یکی از مسائل
ی زبا 
یکی دیگر از مس�ائلی ک ه ذهن ما را مشغول کرد ه است ،مس�ئله 
ی فرهنگ بیتفاوت بود ،چرا که
مهم و اساس�ی ما آذربایجانیها است .نمیتوان نس�بت ب ه مسئله 
ی این
زندگی ملتها به آن بسته است .بدبختانه کسانی که تا به امروز مملکت ما را اداره کردهاند برا 
ن وضعیتی خاص وجود دارد.
گ آذربایجا 
ی قائل نبودهاند .عالوه بر این در مورد فرهن 
مسئله اهمیت 
اهالی اینجا در طول قرنها به یک زبان معین سخن گفتهاند ،کسانی که با راهحلهای پیش پا افتاده
ن را تغییر دهند ،دلیل قانعکنندهیی ندارند.
و خشونتآمیز تالش میکنند این زبا 
ن باز کردهاند ،جنایت است.
ن بیگانه ب ه کودکان ش�ش  -هفت سالهیی ک ه تازه زبا 
تحمیل یک زبا 

73

آوازخوان رقص بردهگان
ن آذربایجانیها را همین
ی ب�ود 
اکثر کس�انی که دس�تی در تعلیم و تربیت دارند یک�ی از دالیل عصب 
ی جلوگیری از تکامل فرهنگی
ن و نوشتن ب ه زبان مادر 
ن کردن خواند 
میدانند .میتوان گفت قدغ 
ی تحصیلکردگان
ن بگذریم ،حت� 
اس�ت .از بیش از پنج میلی�ون نفر اهالی روس�تاها و ش�هرهایما 
آموزشکدههای محلی ما هم تا آخر عمر نمیتوانند زبان فارسی را درست تلفظ کنند.
ن را آغاز کند ،تئاتر ملی ما به سرعت
ن بر سر کار آید و سیاست تحقیر آذربایجا 
پیش از آنکه رضاخا 
در حال ترقی بود ،مردم ،زن و مرد با کمال میل در تماشاخانهها حضور مییافتند ،آثار هنرمندانمان
ی میرفتند .اما زمانی
ت به سوی شکوفای 
را میدیدند و به این وسیله مردم از جهت اخالق و معنویا 
ش مجبور به تعطیلی شدند ،چرا که اکثر
ی نمای 
ن فارس�ی اجرا شد ،سالنها 
که باالجبار تئاتر ما به زبا 
مردم ما این زبان را نمیفهمیدند.
ل باش�ند ،چرا که این
ن باید جاه 
ی که وج�ود این زبان را مغایر با وطنپرس�تی میدانند واقع 
کس�ان 
ن آذربایج�ان ک ه مردم میفهمند
موض�وع تازگی ندارد .هنوز هم در مس�اجد و منابر ،واعظان با زبا 
ن زبان آذربایجان
ت میکنند .م�ا از مخالفا 
ن دعو 
ظ میکنند و آنان را به انجام وظایف دینیش�ا 
وع� 
میپرس�یم :آیا این کار بد اس�ت؟ چرا از زبانی میت�وان در منابر بهره گرفت ،ام�ا نمیتوان از آن در
مدارس استفاده کرد؟
ل و چند س�ال پیش
ی ندارد ،چه 
ن آذربایجان هم تازگ 
ن و نوش�تن ب ه زبا 
وانگهی مس�ئلهی خواند 
ابتدایی مدرسهیی که تشکیل
از این میرزاحس�ن رش�دیه 1که افتخار فرهنگ ایران است ،در دورهی
ِ
ف و منتش�ر کرده بود
ن زمان تألی 
داد ه بود به زبان مادری تدریس میکرد .کتاب درس�یای ک ه او در آ 
ن را از زبان مادری آغاز
ن و نوش�ت 
س ماس�ت .عالوه بر این در اینجا نیز کس�انی که خواند 
در دس�تر 
کردهاند ،کم نیستند.
ن زبان در مدارس
ت و آقای دکتر رضازادهی ش�فق هم ب ه ای� 
ی فیوضا 
ن طور که ش�نیدهییم آق�ا 
آ 
آذربایجان تدریس کردهاند .گذش�ت ه از این من در روس�تاها و ش�هرهای کوچ�ک معلمانی دید م ک ه
ی
ن فارس�ی در مورد فرهنگ سخنران 
ن فارس�ی بلد نبودند ،به زبا 
برای روس�تاییان و افرادی که ابد 
1

ت رفت و مدت  3سال دربارهی مدارس آنجا تحقیق کرد .در سال
ی ب ه بیرو 
ن رشدی ه متولد  1227در تبریز ،در جوان 
میرزاحس 

ن و متعصبین مذهبی به مشهد رفت .با
ن تبریز راه انداخت ،اما تحت فشار قشریو 
ن مدرسهی مدرن ایران را در محل هی ششگال 
 1305اولی 

ی و از ناحیهی پا زخمی
ی از این رفتوآمدها به طرف وی تیرانداز 
ل وی بارها به تبریز آمد و هر بار در مدرسهیی تدریس کرد که در یک 
این حا 
ن ساخت به
ف ایرا 
ن را نیز رشدی ه بنا نهاده است .رشدی ه به دلیل مدارس بسیاری که در شهرهای مختل 
ی مدرن تهرا 
شد .اولین مدرسه 

م نابینایان اختراع کرد .وی در سال  1323در شهر قم وفات یافت.
س نوین ایران» ملقب شد .او در اواخر عمر اصولی برای تعلی 
«پدر مدار 

74

آوازخوان رقص بردهگان
میکردند.
ن مخصوصن از
ک و ش�رمآور را ببینم .م 
به ویژه پارس�ال در س�لماس موفق ش�دم این کار مضح 
ی
سلماس س�خن گفتم چرا که ما به ش�اهپور علیرضا ارادتی نداریم .صحبت از شاهپور ،جنایتها 
اخالقی او را به یاد میآورد .تغییر نا م خیابان ستارخان به پهلوی هم گوشهایمان را میآزارد و ما را
آزرده خاطر میکند .در تبریز خیابانی ب ه نام رضاخان پهلوی که آذربایجانیها را مانند گوسفند قربانی
ن ملی
ی تبریز ب ه ن�ام قهرما 
تکهتکه کرده اس�ت ،نمیتواند وجود داش�ته باش�د .این خیابان را اهال 
ن پهلوی میرسند
خودشان ستارخان نامگذاری کردهاند .پس�تخانه بداند نامههایی ک ه به نا م خیابا 
ت
گ ما به نا م سردار بزرگمان اس 
ن بزر 
باید برگشت بخورد .در تبریز خیابان پهلوی وجود ندارد .خیابا 
و باید به همین نام خوانده شود.
ث بخش�یدن حتی یک
ن کاملن عالقهمندیم ،ابدن بح 
در پایان تکرار میکنم ما به اس�تقالل ایرا 
ق داخلی و
ت از حقو 
وجب از خاک آن ب ه کش�وری دیگر در میان نیست .خواس�تههای ما عبارت اس 
ت و مسئلهی زبان هم جزئی از همان است.
آزادیهای مدنی که در قانون اساسی تصریح شده اس 
ی خودمان را خودمان
م�ا همانطور که در بیانیهی خود گفتهییم به فکر این هس�تیم ک ه امور خانه 
ق ایران را در اسارت
م کوش�ید .کس�انی که با زور خل 
اداره کنیم و برای این منظور با تما م توان خواهی 
نگا ه داشتهاند باید این را بفهمند.
ی  .8پنجشنبه 29
(روزنامهی آذربایجان .دورهی دوم .ش�مارهی .4یکشنبه 25شهریور تا شماره 
ی  12سهشنب ه  4مهر سال ).1324
شهریور و شمار هی  .10یکشنبه  1مهر تا شماره 
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ف افتراآمیز
ی تلگرا 
ی برا 
ه کس 
چ
ع کرد ه بود؟
امضا جم 
ی ماجراجویان نوش�ته
در ش�مارهی دیروز ،ماجرای اغفال ش�دن تع�دادی از بازاریها را از س�و 
ن به ادارهی روزنامه
بودیم .چون مقال هی ما کمی سرپوش�یده بود ،دیروز چند نفری از خوانندگانما 
ن تقاضای مشروع را
ح بنویسیم .برای اینکه ای 
مراجعه کرده و تقاضا کردند موضوع را آش�کار و صری 
ت داریم ،منتشر کنیم.
بیجواب نگذاریم ،ناچار شدیم بخش کوچکی از اطالعاتی را که در دس 
ی ک�ه تلگرافهایی را ک� ه معنای آن را نمیفهمن�د امضا میکنن�د ،بخوانند ،بدانند،
بگذار کس�ان 
چشمهایشان را باز کنند و ببینند در دا م چه کسی افتادهاند.
ل دس�تگاه س�یدضیا
ل رس�می ،جدی و فعا 
تقریب�ن ی�ک ماه پی�ش از این «فقه�ی» 1که از عوام 
محس�وب میشود ،با هدف ایجاد فتنه در آذربایجان ،با اعتباراتی بسیار از تهران ب ه تبریز میآید و با
ن بازار را با وعده و وعید میخرد .از بعضی افراد مرموزی که
پولی ک ه به همراه آورد ه چند نفر از دالال 
با س�یدضیا و سایر مقامات مشکوک ارتباط دارند ،کمک گرفت ه و کارش را آغاز میکند .افراد خائن و
ش دروغ و افترا بوده
ف توهینآمیز ک ه سرتاس�ر 
دو رو هم به این آتش دامن میزنند .در نهایت تلگرا 
ی امضا و
ک کاروانس�راها و تیمچهها با حقهباز 
و موجب نفاق میان مرد م اس�ت ،در گوشههای تاری 
مخابره میشود.
ت شاهس�ون ب ه
ی تحریک ایال 
ی برای تکمیل مأموریتش به اردبیل و از آنجا برا 
س آقای فقه 
س�پ 
1

حاج میرزا غالم فقهی ،روحانی و مالکی که امالکی در اطراف ارومیه داشت .او از هواداران سیدضیاالدین طباطبایی بود و

یکی از اعضای موسس «مجمع نجات اسالم» محسوب میشد که در اواخر سال  1320در هماهنگی با سیدضیا و عوامل مرتبط با سفارت
انگلستان در ارومیه تشکیل شد و به دلیل حضور ارتش سرخ در ارومیه مخفیانه فعالیت میکرد .او در سال  1323به همراه تعدادی از

رهبران این مجمع توسط ارتش سرخ به تهران تبعید و امالک او بعد از قیام فرقه مصادره شد.
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شورش ،به میان آنان میرود.
ی
ف به راس�ت 
ن تلگرا 
ن س�خن بگوییم .اگ�ر امضاکنندگا 
م�ا نمیخواهی�م در این م�ورد بیش از ای 
ق بودند ،باید در همان جلسهی عمومی ،در حضور هزار و پانصد شرکتکننده،
افرادی فداکار و صاد 
ن جلس�ه حضور داشتند و
ن در ای 
اعتراض میکردند؛ چرا ک ه اگر نه اکثر آنها اما بخش مهمی از ایش�ا 
ن اعتراض و به اتفاق آرا تصویب شده بود.
ن جلسه به لندن مخابره شد ،بدو 
تلگرافی هم که در آ 
ف
ن در اسناد هر دو طر 
در میان امضاکنندگان تلگراف ِ مخالفین ،افرادی دیده میشوند ک ه نا م ایشا 
ل انجمن ایالتی و والیتی
ت تشکی 
وجود دارد .فردی که خودش با رغبت و رضا اعالمیهی درخواس� 
ش عالقهمند است نباید برخالف آن کاری میکرد.
را امضا میکند ،اگر به شرافت 
ی قاتالن و جانیان هم وج�ود دارد« .صادق مجتهدی» با
علاوه بر این در می�ان امضاها ،امضا 
ی ک ه امضای
ح کرده است .کسان 
ن مجرو 
ش سه نفر را به قتل رسانده و ن ه نفر را ش�دید 
دس�تان خود 
ی ک ه دستشان به خون مظلومان آلوده است ،میگذارند ،قباحت
خود را در کنار امضای چنین جانیان 
کاری را که انجام دادهاند درک نمیکنند؟
ی نداریم .ولی بعضی افراد هستند
همانطور ک ه در شمارهی دیروز گفتیم ،ما با شخصیت افراد کار 
ت بازاری «فقهی» را میشناختند
که نمیشود ش�خصیت آنها را برای مردم افش�ا نکرد .اگر جماع 
قطعن در دام او نمیافتادند.
جوانانی که تلگ�راف را امضا کردهاند ،اگر میدانس�تند که امضای آنها به وس�یلهی عوامل خائن
ف امضا جمع میکردند
دزدیده و در مقابل پول فروخته میش�ود ،حتا نزدیک کس�انی که برای تلگرا 
ی
ت را بر عهده 
ن را آش�کار کنیم و قضاو 
هم نمیش�دند .متأسفانه حقیقت این است .ما خواستیم آ 
وجدان افراد بیطرف میگذاریم.
ی دوم .شمارهی  .30چهارشنبه  25مهر )1324
(روزنامهی آذربایجان .دوره 
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ت را خود مرد م صادر کنند
ن انتخابا 
باید فرما 
ی ب�ا بهانههای مضحک،
ن مح�و آزاد 
ی را پایمال ک�رد و بر بنیا 
م قانون اساس� 
مجل�س چهارده 
ن دو راهی [آزادی یا
ی که اکثریت فعلی [این مجلس] را تشکیل میدهند در میا 
ل شد .خائنان 
تش�کی 
ب کردند .وکالی قالبی فعلی مانند روباه از فرصتهایی که
استبداد] ،راه ارتجاع و استبداد را انتخا 
ی مرد م را از آنه ا بگیرند .تکلیف ما روشن
ن آمد ،استفاده کرد ه و تصمیم گرفتند حق قانون 
ب ه دستش�ا 
ع و مشروطه را حفظ خواهیم کرد.
است .با تمام توان از حقوقمان دفا 
ل ش�ود .ما اجاز ه نمیدهی�م مجلس را تعطیل
س قانون اساس�ی ،مجلس نمیتواند تعطی 
بر اس�ا 
ی بسیار نزدیک تشکیل میشود،
ی که در زمان 
کنند .بنابراین باید در اجالس عمومی کمیتهی مرکز 
ب کنیم.
در این مورد مصوبهیی جدی تصوی 
ظ کنیم ،اجازه نخواهیم
ت آوردهاند ،حف 
برای آنکه بتوانیم آزادیای را که مردم آذربایجان به دس 
ن نوش�ت ه شد ه است ،نابود کنند .تمامی آزادیخواهان
داد قوانین مش�روطه را ک ه با خون سرخ جوانا 
ن منتظر کارهای ما هستند.
ایران چشم امیدش�ان به آذربایجان اس�ت .هم هی دموکراتهای ایرا 
ع از اعماق قلبم�ان ایمان
فرق�هی ما اج�ازه نخواه�د داد این امیدها ب�ر باد رود ،م�ا به این موض�و 
س ارتجاعی را بدهد .مردم ما
داریم .فرقه باید با ش�جاعتی مردانه پاس�خ ضربههای خائنان هی مجل 
میخواهند انتخابات مجلس به فوریت برگزار شود .فرقه باید این قدم بزرگ را بردارد.
ی آنک ه مردم ما قادر ش�وند حقش�ان را بگیرند
حق را نمیدهند ،حق را باید گرفت و حفظ کرد .برا 
ن را اجرا کند .بگ�ذار مرتجعان
و آن را حف�ظ کنن�د ،فرقه باید ب ه س�رعت تصمیمی جدی بگی�رد و آ 
ل کردند .بنابراین
ن قانون را از بین برده و مشروط ه را کلن تعطی 
ف خودشان را بدانند .آنا 
تهران تکلی 
نمیتوانند به کارهایی که ما در راه تجدید حیات آزادی و مش�روط ه انجام میدهیم ،اعتراض کنند.
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ن راه را پیش پای ما قرار داده اس�ت.
فرمان انتخابات را خود مردم باید صادر کنند .تهران خودش ای 
ن را بدانند .این موضوع نه
عناصر خائنی هم ک ه با این موضوع مخالفت میکنند باید تکلیف خودشا 
ی را دارد .حقهبازهایی که
گ و زندگ 
م مر 
ی همهی مردم ایران حک 
تنها برای آذربایجانیها ،بلکه برا 
ی مرد م ش�دیدن عذاب خواهند
ل و حیله و نیرنگ به میدان آمده بودند ،از تحقق آرمانها 
به زور پو 
کشید.
ی خونریزی
م کنیم .ارتجاع تش�نه 
آزادی قربان�ی طلب میکند .م�ا آمادهییم این قربانیها را تقدی 
است .ولی آزادیخواهان نباید بگذارند به این هدف دست یابد و [باید] آرزوهایش را بر باد دهند.
ک و بیطرفان ه برگ�زار کنیم .بگذار مرتجعان
ت را آغ�از و آن را ب ه گونهیی دموکراتی 
م�ا باید انتخابا 
ل نکنند .آن وق�ت تکلیف ما هم
ته�ران نمایندگانی را که از ط�رف مردم ما انتخاب میش�وند ،قبو 
م انجام ش�ود .ول�ی میبینیم مانند
روش�ن میش�ود .ما امیدواریم ای�ن کار در دیگر نق�اط ایران ه 
همیش�ه ،برداشتن قدم اول باز هم بر عهد هی آذربایجان گذاشته شد ه است .مسئلهیی نیست ،این
کار پرافتخار را هم ما آغاز خواهیم کرد.
ت خاتم ه یابد و اعضای
ن دارد ،به س�رع 
تکرار میکنم باید کنفرانسهای فرقه که در محالت جریا 
ن تصمیم مه�م را درک کرده و
کمیتهها که از روس�تاها و ش�هرها آمدهاند و رهبران مس�ئول فرقه ای 
خودشان را آمادهی اجرای آن کنند.
ت مجلس با تمام توان
ن خیان 
ی فرقه در برابر انجام وظیفهی بزرگ ِ آشکار کرد 
عالوه بر این اعضا 
ی برای مب�ارزه در راه آزادی ،قرار دارند .بگذار عناص�ر خائنی که با پول
و آمادهس�ازی افکار عموم 
ن را برداش�ته و ش�خصیت حقیقی
س�یدضیا و توطئهی بیگانگان به میدان آمدهاند ،ماسکهایش�ا 
ی را دارند .مرتجعان و دشمنان
ن عناصر خائن 
خودش�ان را آش�کار کنند .مردم توانایی مجازات چنی 
ت نداشته باشند.
آزادی امیدی به نجا 
ی دوم .شمارهی  .33یکشنب ه  29مهر )1324
(روزنامهی آذربایجان .دور ه 
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ط کرد
صدر سقو 
گ در پایان صدارتش یک ویرانهی
ی صدر را رادیوها پخش کردند .این کهنهگر 
خبر س�قوط کابین ه 
ی پوس�ید ه و عقبماندهیی که پس از ش�هریور
ب�زرگ از خود بر جای گذاش�ت .رؤس�ای کابینهه�ا 
ی محو آزادی ،از خود
ن برا 
ن هر کدامشا 
[بیس�ت] روی کار آمدند ،همه همین مسیر را پیمودند .آنا 
ی که تاریخ را لکهدار کرده است ،افتخار کنند!!
ی به جای گذاشتهاند و میتوانند به انجام کار 
یادگار 
ت نخستوزیر شدن را دارند .یکی
ن نش�ان میدهد که دو نفر بخ 
اینک مروری بر مطبوعات تهرا 
ش ناشنوا است و دیگری نیز قوامالسلطنه
از اینها حکیمالملک است که پیر و از کار افتاده شده و گوش 
است که تنها چند سال از حکیمالملک کوچکتر است.
در م�ورد ش�خصیت نخس�توزیر صحب�ت نمیکنی�م .از نظ�ر م�ا ش�خصیت صدراالش�رف،
حکیمالملک و قوامالس�لطنه یکی است و اساسن از یک سرچشمه آب میخورند .ما گذشتهی این
ن حتا یک قد م در راه سعادت
افراد معلومالحال را به خوبی میشناسیم .اینان هیچگاه به فکر برداشت 
ی خونین بزرگی وجود دارد.
ی هر کدامشان لکهها 
ملت ایران نبودهاند و در تاریخ زندگ 
اینک قوامالس�لطنه و یا حکیمالملک را به این دلیل بر سر کار میآورند ک ه نقشههای خائنانهیی را
ی اینان فوقالعاده
ل نماین�د .نیرنگها 
ی کنن�د و آزادیخواهان را اغفا 
ح کنند ،الپوش�ان 
که دارند طر 
ع برمیدارند ،سپس برای تجدید قوا در
دقیق و اس�تادانه است .اول یک قدم بزرگ به س�وی ارتجا 
ظاهر کمی هم عقبنشینی میکنند.
ح کنند ،با تمام توان از
س مطر 
ت در مجل 
ی که موفق نشد ه بودند موضوع نفت را به آن صور 
تا زمان 
ساعد دفاع و تالش میکردند او را بر سر کار نگاه دارند .هنگامی ک ه مسئله آنطور ک ه میدانیم تمام
ف است ،بر سر کار آوردند و
ی معرو 
ش�د« ،سهامالسلطان بیات» را ک ه به بیحالی ،سس�تی و مهمل 
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ق شدند سیاست انحصارطلبانهیی را که در پیش گرفته بودند ،الپوشانی کنند.
ب ه وسیل هی او موف 
ن متفقین عدهیی را راضی
ش از رفت 
ن ساعد بود .باید پی 
روی کار آمدن صدر هم مانند روی کار آمد 
ن میبردند .وجود احزاب
ع قدعلم کرد ه بودند ،از بی� 
میکردن�د و مزاحمانی!! را که در برابر ارتج�ا 
ی موقتی زمان جنگ اس�تفاده کرد ه و روزبهروز به قدرتشان
ی که از آزاد 
سیاس�ی و جمعیتهای مل 
ن میس�ر نبود که جلوی این
میافزودند ،اندام آنان را به لرزه انداخته بود .با حضور متفقین برای آنا 
خطر را بگیرند.
آنان به خوبی میدانس�تند که اگر تحت این ش�رایط انتخابات برگزار ش�ود ،آزادیخواهان خواهند
توانس�ت موقعیت خوبی در مجلس به دس�ت آورند .آنان ضربشست و رشادت فراکسیون توده که
ن با تمام نیرو ب ه صدر رسمیت بخشیدند و از وحشتی
ش از هش�ت نفر نبودند را دیده بودند .بنابرای 
بی 
ت را تا زمانی که میخواستند ،عقب
که او در خارج از مجلس ایجاد کرده بود ،استفاده کرده و انتخابا 
ت آسوده گرداند،
ن را از هر جه 
ل که خاطر ایشا 
ک کابینهی مجل 
انداختند .امروز نیز به فکر تشکیل ی 
افتادهاند.
ی بیش از آنچ ه کابینهی بیات کرد،
این کابینه از هر کس�ی که تش�کیل ش�ده باش�د ،نمیتواند کار 
ی عملی و جدیای
انجا م دهد .از طرف دیگر در سیاس�ت ایران آرامآرام وجود فرقهی ما و شعارها 
که پیگیری میکند ،یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار ب ه حساب میآید.
ش میکند با مطرح
ن تال 
ی پدرانمان بازی درآوردن خرس به خاطر یک گردو اس�ت .تهرا 
به گفته 
ی چون حکیمالملک و قوامالس�لطنه به ما گردو نشان دهد .آنطور که شنیدهییم در
کردن نامزدهای 
فکر دعوت بعضی افراد به کابینه هستند که زبان روسی میدانند و به این وسیله میخواهند خودشان
ک سیاست پیشرو نش�ان دهند ،ولی نمیتوانند دم
را در چش�م دوایر دیپلماتیک ش�وروی طرفدار ی 
خروس را پنهان کنند.
س س�خنانی گف�ت که هیتلر و موس�ولینی جرأت نداش�تند بگویند،
در حالی که س�یدضیا در مجل 
ت مورد اعتماد مجلس�ی که لیدرش
اکثریت مجلس حتا ب ه او اعتراض کوچکی هم نکرد .رییس دول 
آش�کارا میگوید« :من برای س�رنگونی رژیم با روس�یه قرارداد بس�تم ».هر که میخواهد باش�د،
ی و فریبکاری است .تنها زمانی در
ت بیطرفانه داشت ه باش�د .همهی اینها باز 
ک سیاس� 
نمیتواند ی 
ی ایالتی و والیتی ایجاد ش�وند و مردم
ی ب ه وجود خواهد آمد ک�ه انجمنها 
ای�ران یک حکوم�ت مل 
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بتوانند ب�دون آنکه منتظر اوامر تهران باش�ند ،نمایندگان خود را انتخاب ک�رد ه و در مهلت قانونی
س کنند.
مجلس را تأسی 
گ از خصوصیات آزادیخواهان
ما صراحت را میستاییم .س�تایش آش�کار حقیقت حتا در برابر مر 
آذربایجان است .در این راه امتحانهایی هم دادهییم.
ک نهاد ملی نیس�ت .ایالتهای
امروز در ای�ران حکومتی ملی وج�ود ندارد .مجلس ش�ورا هم ی 
ش را میچرخاند ولی
ن اس�ت .تهران نی�ز در ظاهر با پ�ول ش�اه امورات� 
جنوب�ی در دس�ت بیگانگا 
ش را از مرز بی�رون بگذارد،
خ پای 
ش س�ر 
در حقیق�ت بازیچهی بیگانگان ش�د ه اس�ت .روزی که ارت 
م با زور سالح وضعیتی مش�ابه پیدا خواهند کرد ،جهنمی ک ه ژاندارمها از حاال
یه 
ایالتهای ش�مال 
در روستاهای آذربایجان بر پا کردهاند برای اثبات این حرف کافی است .اگر کارها اینطور پیش رود
ی مملکت ،سیاه و وهمناک خواهد بود.
آینده 
ی «آهی»
ی بیرحمانه میشود .تلگرافها 
ک حمله 
ارتجاع از آبرویش چشم پوشیده و آمادهی ی 

1

ن مس�ئلهیی به وضوح
ن بزرگمان ترس از چنی 
و «تقیزاده» 2نش�ان میده�د که در پایتخت متفق�ا 
ل خود کنند و درد
ی به حا 
احساس میش�ود .ولی این چار هی درد نیست .مردم باید خودش�ان فکر 
خودشان را درمان نمایند.
ن را پس دادهاند .نمیش�ود ب ه آنان امی�دوار بود و
قوامالس�لطنهها و حکیمالملکه�ا امتحانش�ا 
ع تهران برای سرکوب انقالب
ش را از دست داد .تاریخ در حال تکرا ر است .ارتجا 
فرصتهای با ارز 
خ محمد خیابانی
گیالن از نفوذ و وجههی ملی مرحوم مشیرالدوله 3استفاده کرد .آزادیخواه کبیر شی 
ت بودن ،میکرد ،شهید کردند.
را به دس�ت حاج مخبرالس�لطن ه که تظاهر به آزادیخواهی و دموکرا 
ن میپیمود و باید او را سرمشق
مردم ما باید همان راهی را بروند که سردار ملی پیش از رفتن ب ه تهرا 
1

2

3

ن مقاله سفیر ایران در مسکو بود.
مجید آهی وزیر دادگستری ِ دولت فروغی بعد از شهریور  20که در زمان نگاشتن ای 
ن مقاله سفیر ایران در لندن بود.
سیدحسن تقیزاده در زمان نگاشت 

سیاسی اصالحطلب عصر قاجار بود که در دوران حکومت قاجاریه و به ویژه در
حسن پیرنیا ملقب به مشیرالدوله از رجال
ِ

سالهای بحرانی این حکومت بارها رییس دولت شد .مشیرالدوله ضمن اینکه با معوق گذاشتن اجرای قرارداد  1919و احالهی آن به
تصمیم مجلس توانست حمایت مخالفان قرارداد را جلب کند ،تالش کرد از طریق مذاکره به قیام شیخ محمد خیابانی در آذربایجان و جنبش

شمال ایران پایان دهد .در عین حال او با انتصاب حاج مخبرالسلطنه ،که به مخالفت با قرارداد  1919معروف بود ،به حکمرانی
جنگل در
ِ
تبریز او را به همراه فوجهای قزاق به آذربایجان گسیل کرد و خیابانی در نتیجهی اعتماد به مخبرالسلطنه و مشیرالدوله با مقاومت اندکی

شکست خورد و کشته شد .همچنین مشیرالدوله ضمن تالش برای شکاف انداختن در جنبش جنگل و جدا کردن میرزا کوچک خان
از نیروهای رادیکال و جناح کمونیستی جنبش و نیز تالش موفقیتآمیز برای قطع حمایت دولت شوروی از جنبش جنگل ،دستههای

ژاندارم و قزاق را برای سرکوب جنبش به گیالن و مازندران اعزام کرد.
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خود قرار دهند.
ن به دس�ت آوریم.
ت خودما 
تس�لیم ،ن�ام دیگر نابودی اس�ت .م�ا باید حقم�ان را با نی�روی مل� 
ی که
تلگرافهای خائنانهیی که به وس�یل هی دالالن بازاری فرستاده میشود ،نمیتواند ما را از راه 
در پیش گرفتهییم ،منصرف کند .آتشهایی که ژاندارمها در روستاها برمیافروزند ب ه غیر از تحریک
ق ب ه پایان رس�یده
ی خائنان نخواهد داش�ت .صبر خل 
ی دهقان�ان هیچ ثمرهیی برا 
ح�س انتقامجوی 
است.
ی که ب ه س�وی مشعل آزادی دراز میش�وند ،بریده خواهند ش�د .مرد م پهلوانان
دس�تهای خائن 
ی مج�ازات خواهند کرد.
ت بیرحمانهی 
دروغین�ی را که از پش�ت به آزادی خنج�ر میزنند به ص�ور 
ی که شایستهی پستتر از خودشان است ،روز انتقام ملت را نزدیک میکنند.
دشمنان ما با رفتارهای 
عشق انتقام زندگی میکنیم.
ما انکار نمیکنیم که ب ه
ِ
ی
اش�تباه نش�ود ،صحبت در مورد انتقام ش�خصی نیس�ت .ما با کسی دش�منی و عداوت شخص 
نداریم و اتفاقن در مورد مس�ائل ش�خصی طرفدار عفو و اغماض هس�تیم ،ولی نمیش�ود از انتقا م
ع را در پیش
مردم صرفنظر کرد .ما در یکی از شمارههای گذشته گفت ه بودیم« :اگر تهران را ه ارتجا 
ی امروزمان ای�ن گفت ه را تکمیل
بگیرد ،خداحافظ! ما به س�وی آزادی خواهیم رفت ».در ش�ماره 
میکنیم.
ن و تبریز ک ه تالش میکنند مردم را در اسارت نگا ه دارند ،را ه اختناق را در پیش
اگر مس�تبدان تهرا 
ن انتقام بس�یار
گیرن�د و مردم را به چنین مس�یری هدایت کنند ،خلق از آنان انتقام خواهد گرفت .ای 
ت مردم ما بازی کردهاند.
شدید خواهد بود .خائنان چهل سال تمام آزادی ما را حراج کرد ه و با سرنوش 
م پاشید ه و زحمتکشان گرسنهماند هی
ی از ه 
ل سالهی خونهای ریخته ،خانوادهها 
باید انتقام چه 
روستاها و شهرها را از خائنان گرفت.
م را در را ه تحدید آزادی
ی ثروت� 
عناصر خائن ،منفعتپرس�ت و دروغگ�و که میگویند« :من همه 
م در بدن داش�ته باش�د
ی که یک قطر ه خون ه 
صرف خواهم کرد ».بدانند که خلق آذربایجان تا زمان 
ب کرده و بر سرشان
ت و ثروت ایشان را تبدیل به سر 
ی که انتخاب کرده اس�ت باز نخواهد گش 
از راه 
خواهد کوبید.
گ نخواهیم
خ دیگری ب ه جز مر 
ن پاس 
ما اش�تباه مرحوم خیابانی را تکرار نخواهیم کرد .برای خائنا 
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داش�ت .مردم برای گرفتن حقشان از قربانی دادن نمیهراسند .ملتی ک ه حاضر نباشد قربانی بدهد
لیاقت آزاد زیستن را ندارد.
ی عملی کردن
ش نکند .م�ا برا 
ج  -ش�ش خائن خودفروخت ه خو 
م دلش را به تلگراف پن 
ته�ران ه 
ی حرفهای خائنان
ت نمیدهیم و رو 
ض کابینهها اهمی 
آرمانمان ب ه موضوعات کوچکی چون تعوی 
م کرد.
حساب باز نخواهی 
ی دوم .شمارهی  .36چهارشنبه  2آبان )1324
(روزنامهی آذربایجان .دوره 
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ی دوم
ی دور ه 
شعارها 
ت مجلس پانزدهم است .این
ش�عار امروز ما تش�کیل س�ریع انجمنها و برگزاری س�ریع انتخابا 
ت بزرگ سیاس�ی اس�ت .این کار میتواند فرق�هی ما را به مرد م نزدیکت�ر و آن را در مقام
یک حرک 
ت کند.
ی مرد م تثبی 
حقیقیاش یعنی رهبر 
ی خودش به خواس�تههایش برسد .بیش
ب سیاس�ی نمیتواند تنها ب ه پش�توانهی اعضا 
هیچ حز 
ی از آرمانهای مردم و تالش
ک عمیقتر 
از پیش با کارهای مردم درگیر ش�دن ،به دس�ت آوردن در 
ت شکستناپذیر
برای عملی ساختن آنان ،حزب را به مردم نزدیکتر میکند و حزب میتواند از قدر 
ن کنند.
ی دو م چنی 
مرد م بیشتر استفاده کند .ما از فعاالن فرقه میخواهیم ،در دوره 
هر چه کوتاهتر س�خن بگوییم بهتر اس�ت ،از اولین وظایفی ک� ه در دورهی دوم بر عهدهی ما قرار
ی حوزهها و کمیتهه�ای حومه در همه
دارند اول :مس�تحکم ک�ردن ردههای پایین تش�کیالت یعن 
ن معن�ای انجمنها و انتخابات مجلس ب ه مرد م به وس�یلهی میتینگهای بزرگ
جا .دوم :فهماند 
ن راه .در یک کالم دورهی س�ازماندهی
و کنفرانسهای وس�یع و آماده کردن آنان برای مبارزه در ای 
خاتمه یافته و دور هی تبلیغات و عمل آغاز ش�ده اس�ت .از امروز فرقه در راه کس�ب قدرت سیاس�ی
ن اش�خاص دموکرات و
ب ش�د 
ت سیاس�ی در س�ایهی قدرت انجمنها و انتخا 
مبارزه میکند .قدر 
آزادیخواه به نمایندگی مجلس به دست میآید .این را هیچ یک از اعضای فرقه نباید فراموش کنند.
ی  .51یکشنبه  20آبان )1324
(روزنام هی آذربایجان .دور هی دوم .شماره 
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گ مردمی
ی بزر 
گردهمآییها 
ی و والیتی و آغاز انتخابات مجلس،
ی تشکیل انجمنهای ایالت 
در شهرهایمان برای بحث درباره 
ت را تشکیالت فرقه بر عهده
ن جلسا 
گردهمآییهای بزرگ مردمی تشکیل شده است .نظارت بر ای 
ق اطالعاتی که ب ه دست آوردهییم
دارد که از میان مردم برای هدایت این نهضت برآمده اس�ت .طب 
ن ثابت کردند
ن کار مردم آذربایجا 
چنین جلساتی در قصبات و دهستانها هم تشکیل شده است .با ای 
ت تهران برای بریدن پر و
ل و نادان حکوم 
ل فرقه مأموران جاه 
که ملتی پویا هس�تند .پس از تش�کی 
ت یازیدند .خوشبختانه اقدامات
بال این نیرو در روستاها به تدابیری وحشیانه و تحقیر انسانها دس 
ن وسیله فرق هی ما به
ک میکند و به ای 
آنها به نفع فرقه تمام ش�ده است ،اهالی روستاها را به ما نزدی 
سرعت در روستاها ریشه میدواند.
درس�ت اس�ت که صدها س�ال زحمتکش�ان روس�تایی ب�رای گری�ز از ظل�م ژاندامها اجب�ارن در
ل و عیالشان
کوهس�تانها زندگی میکردند .درست است که ما نتوانس�تهییم ب ه روستاییانی که با اه 
ت و بدبختی آنان
ن فهمیدهاند که فالک 
ی روستاییا 
به فرقه پناهنده ش�دهاند ،کمک زیادی بکنیم ،ول 
موقتی اس�ت و اگر انجمنهای ایالتی و والیتی به وجود بیاین�د ،میتوانند ب ه چنین جنایتهایی در
م با تم�ا م نیرو خواهان انجام
ت که روس�تاییان ه 
مدتزمانی اندک خاتم ه دهند .به همین دلیل اس� 
این کار در اسرع وقت هستند.
ما میدانیم که نیروهای ارتجاعیای که مردم ما را در اسارت نگاه داشتهاند ،با همهی توانشان از
تالش برای جلوگیری از پیوستن مردم به یک تشکیالت ملی فروگذار نخواهند کرد .ولی در سایهی
ن ب ه یأس بدل خواهد شد.
ت و امیدشا 
ح و متین فرقه آرزوهای آنان بر باد خواهد رف 
ی صحی 
گامها 
این�ک در سرتاس�ر آذربایجان دو جریان وج�ود دارد ،یکی مأموران دولت ک�ه میخواهند مردم را
ن اصول
ب کنند و دیگری نیروهای ملی ک�ه برای عملی کرد 
منک�وب و محدود و مال و مکنت کس� 
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ی تالش میکنند .جریان اول چون بر ظلم و بیدادگری اس�توار اس�ت روزبهروز
ی و دموکراس� 
آزاد 
ی تأمین سعادت
ی قهرمانانهاش برا 
ضعیفتر و از میدان خارج میش�ود و دومی در نتیجهی مبارزه 
ن مرد م بر محور خویش بنای
ی انسانها ،قدرت کسب کرده ،پیش میرود و با گرد آورد 
و خوش�بخت 
ی ش�عارهایی که حرکت کبیر
قدرت ملیای را که در پیش اس�ت ،مس�تحکمتر میکن�د .زمان اجرا 
ی تأمین آزادی مطرح کرده بود ،فرا رس�ید ه اس�ت .اینک گوشی برای شنیدن
ملی ،پیش از این برا 
تهمتها و افتراهای پیشین وجود ندارد .دو ماه و نیم فعالیت جدی چهرهی اتهامزنندگان را آشکار
و اثبات کرده ،راهی ک ه فرقه برگزیده ،راه درستی است.
ی دموکرات برخالف آنچ ه دش�منان میگویند به نفع اس�تقالل و
ک هم�ه میدانند ک ه فرق�ه 
این 
ن فهمیدهاند که مفهو م خودمختاری ملی،
ن تالش میکند .اینک دوست و دشم 
تمامیت ارضی ایرا 
ن نبود ه است .کسی نمیخواهد میهنش
س خواهان جدایی آذربایجان از ایرا 
تجزیه نیس�ت .هیچک 
ب مرتجعان برای تحدید
را به بیگانگان بفروشد .این حرفها تهمتهای خائنانهیی است ک ه از جان 
ح میشود.
ی مطر 
آزاد 
ق آذربایجان میخواهد امور سیاسی ،اقتصادی و اجتماعیاش
ی است که خل 
بسیار س�اده و طبیع 
ن راهه�ای تکامل و ترقی
را ،خ�ودش ادار ه کند .م�ردم آذربایجان با زور بازویش�ان برای گش�ود 
خودشان تالش میکنند.
ی ک ه سرتاس�ر آذربایجان را فرا گرفت ه نیز همین است.
هدف میتینگها ،گردهمآییها و اجتماعات 
ش بس�یاری گفته و وعدههای
ت�ا به امروز دربارهی آزادی ،برابری و دموکراس�ی س�خنان لذتبخ 
ن حق دارند که عمل
ش�یرین زیادی داده ش�د ه بود .مردم دیگر نمیتوانند حرافیها را باور کنند .آنا 
بخواهند .تا به امروز احزابی ک ه با نامهای گوناگون پدید آمد ه بودند ،نتوانستهاند کار عملی به مردم
ف میتینگها نیز همین است.
نشان دهند .فرق هی ما میخواهد این شعارها را عملی کند ،هد 
ی و والیتی هستند و برای جلوگیری از پایمال شدن
مردم آشکارا خواهان تشکیل انجمنهای ایالت 
ب میکنند و از فرقه انتظار دارند که هدایت
س پانزدهم را طل 
قانون اساسی ،برگزاری انتخابات مجل 
این امور را ب�ر عهده بگیرد .معنای تداوم میتینگها و دمونستراس�یونهای امروز آذربایجان ،این
است.
ی  .54چهارشنبه  23آبان )1324
(روزنامهی آذربایجان .دور هی دوم .شماره 
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ت انجام شده
ی مذاکرا 
دربار ه 
ت مرکزی
ی حکوم 
با نمایند ه 
ک مأم�ور عالیرتبه را به
ل مس�ئل ه ی 
یح 
ن ملغمهی عجیبی اس�ت .از یک طرف برا 
حکومت تهرا 
شهرمان میفرستد و مذاکره با هیأت نمایندگان ما را رسمن آغاز میکند و از طرف دیگر در مجلس و
ت استمداد به سوی دول بیگانه
مطبوعات علیه حرکت ملی ما هیاهوی شدیدی به راه انداخته و دس 
ل میکند.
ن را مخت 
ت مردم ایرا 
ن حق حاکمی 
دراز کرده است و با استمداد از بیگانگا 
ت خللناپذیر و اعالمیهیی ک ه مجلس
ما ب ه آقای بیات ،نمایند هی دولت مرکزی ،آش�کارا مصوب�ا 
ی ملتمان پدید آمده ،ب ه سرتاسر جهان فرستاده را شرح
مؤسسان ملی ما که در س�ایهی عز م و اراد ه 
ی دولت را آغاز
م مذاکر ه با نماینده 
دادیم و گفتیم :زمانی که ما خودمختاری داش�ت ه باش�یم میتوانی 
ی اساسی مورد قبول قرار
ن مس�ئله 
ن کنیم .تا ای 
و حدود ارتباطی را که با مرکز خواهیم داش�ت ،تعیی 
ت و صحبتها فایدهیی نخواهد داشت.
نگیرد مذاکرا 
ف بود و با وجود آنک ه پرنس�یب و اصول فکری ما را صحیح
آقای بیات ش�خصن به حقوق ما معتر 
ت با حرف ،هدف ما را عوض
میدانست ،نتوانست در مورد آن سخن روش�نی بگوید .او میخواس 
ی وجدانش نبود ،بلکه مانند
کن�د و عنوان خودمختاری را از بین ببرد .صحبته�ای او قطعن صدا 
ش بسته است کوشش میکرد ،ولی درجا میزد
ی که اختیارات محدودی دارد و دست و پای 
هر انسان 
ی انجام میداد.
و برای تلف کردن وقت در مورد جزئیات  ،مباحثات طوالن 
ن دادند و ب�رای اینکه به او
ت به او نش�ا 
ت را همانگونه که هس� 
ن وضعی� 
ت نمایندگانم�ا 
در نهای� 
ش وارد مبارزه ش�ده اس�ت،
بفهمانن�د ملت میتواند حق خودش را بگیرد و در این راه با تمام وجود 
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ت ملی خود را تش�کیل داده و سرنوش�ت
ن یک تن واحد به پا خاس�ته ،حکوم 
گفتن�د« :م�ردم چونا 
ت ملی) هستند که از سوی
ی (هیأ 
خودشان را در اختیار گرفتهاند .همهی مرد م پشتیبان حکومت مل 
ح مجلس ملی افتتاح خواهد شد و
کنگرهی ملی (مجلس مؤسس�ان) تشکیل شده اس�ت .امروز صب 
حکومت قانونی و رس�می ما تش�کیل خواهد گردید و مش�روط به آنک ه از ایران جدا نشود ،ادارهی
ن الزم ب ه تهران اطالع داده شده بود.
امور داخلی آذربایجان را آغاز خواهد کرد .این موضوع در زما 
ن سیاست احمقانهیی
ن موضوع است .ای 
اما حکومت تهران با وقت تلف کردن ،به فکر الپوشانی ای 
ی دستی را که ما ب ه سویش دراز کردهییم پس بزند ،بعد از این دیگر دستی
اس�ت ،اگر حکومت مرکز 
ی حکومت مرکزی ثبت خواهد
گ و اساس 
دراز نخواهد شد و این هم به عنوان یکی از خیانتهای بزر 
ی بزرگ و حکومتی
گردی�د .آذربایجان اس�تعداد و لیاقت خود را نش�ان داده ،در مدتی اندک فرقهی� 
مطمئن پدید آورده و میتواند از آن پاسداری کند.
ت بدون آنکه به نتیجهی مش�خصی برسد ،خاتمه یافت و ثابت شد که در حقیقت
باالخره مذاکرا 
ی مردم و تیر ه کردن اوضاع به
ن چشمها 
دولت ،آقای بیات را ن ه برای حل این مس�ئله که برای بست 
ن اعزام کرده بود.
آذربایجا 
ی جز تأسفی تلخ ،نتیجهیی
یو 
ن کارهایی برا 
ن به انجام چنی 
حسن نیت آقای بیات و تمایل ایش�ا 
ل او میخواس�تند چون
در بر نداش�ت .چرا که آب از سرچش�مه گلآلود اس�ت« .فهیم�ی» 1و امثا 
همیشه در این شطرنج هم ،به دست این مهره برنده شوند.
ش از شروع بازی اعال م
ن پی 
ی نبود که در بازی مهارت نداشته باشد ،ولی کیشی ک ه طرفی 
بیات کس 
ن
ن به پات شد 
ی نجات از مات شد 
کرده بودند ،میدان بازی او را تنگ کرده و وادارش نموده بود برا 
ت مرکزی
ی کردن .حکوم 
ی شان ه خال 
راضی ش�ود .یک شطرنجباز میداند که در ش�طرنج ،پات یعن 
بازی را باخت.
ی  .75دوشنبه  19آذر )1324
ی دوم .شماره 
(روزنامهی آذربایجان .دوره 
1

ی ملقب به فهیمالملک یکی از استانداران آذربایجان پیش از حکومت فرقهی دموکرات بود .وی جمعیت آذربایجان
خلیل فهیم 

ی فرقه شد) فعال بودند ،متالشی کرد و برای مقابله با شاخ هی
ی (که بعدها از رهبران بلندپایه 
ی شبستر 
ن میرزاعل 
ن افرادی چو 
را ک ه در آ 

ت و اشرار و راهزنانی نظیر ،جمشیدخان اسفندیاری،
ی میساخ 
حزب تود ه در تبریز و دیگر نواحی آذربایجان ،اتحادیههای کارگری قالب 

ی را مسلح میکرد تا دهقانان عضو حزب تود ه را غارت کنند و به
ن بیدق 
هلل یورتچی ،امیرجعفر اصالنی ،منصور اصالنی و حسی 
سردار نصرا 
قتل رسانند.
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ی پیدا کنیم
باید بازار تجار 
ی تاز ه ساز کردهاند و میخواهند
مرتجعان تهران که در میدان سیاست مغلوب شدهاند ،اینک نغمهی 
روحی�هی مردم را ب�ا ایجاد بحران اقتصادی ،ضعی�ف کنند .بنابراین تالش میکنن�د ثروت ما را به
ی چون در هر کاری از روی نقش ه و محاسبات دقیق
شیوههای گوناگون به تهران ببرند .حکومت مل 
حرکت میکند ،در این جبهه هم متانتش را از دست نداده و با خونسردی قد م ب ه پیش میگذارد .این
ی همیش�ه بدانند که مش�کالت موقتی ،ما را از راهی ک ه در پیش گرفتهییم باز
را باید هم ه یک بار برا 
ی میدانیم ک ه هیچکاری بدون
ت و سختیها نمیهراس�یم و ب ه خوب 
نخواهد داش�ت .ما از مشکال 
ت نرسیده است .بدبختی
رنج انجام نمیش�ود و هیچ ملتی بدون تحمل زحمات و مش�قات به سعاد 
ش را گم کند و از اندیشیدن تدبیری
ت که در برابر مشکالت دست و پای خود 
بزرگ یک ملت آن اس 
م همواره مش�کالت را در نظر داش�ته
ن باش�د .دولت ملی و فرق هی ما ه 
برای حل مش�کالت ناتوا 
ت که میتواند با سین هی فراخ ب ه س�وی خطرات برود و برای رفع آنها تدابیر جدی
و نش�ان داد ه اس� 
بیاندیشد.
م ش�د در سایهی
البته بحران اقتصادی و مالی بس�یار س�خت و س�نگین اس�ت .اما موفق خواهی 
جدیت فرقه و ارادهی دولت آن را هم از بین ببریم.
ی پاس�خ میگویی�م و حتا اگر
عجالت�ن ما ب ه سیاس�تهای اقتصادی تهران با تدابیر بس�یار خش�ن 
الزم باش�د تمام�ی مرزها را خواهیم بس�ت و اجازه نخواهی�م داد حتا یک دین�ار کاال [از آذربایجان]
ن را ب ه تهران میبرند ،تکلیف
ی آذربایجا 
ی که س�رمایه 
خارج ش�ود .بگذار مرتجعان تهران و خائنان 
ی خود بنشینند .برای توسعهی تجارت و
خودش�ان را بفهمند ،دندان طمعشان را بکشند و س�ر جا 
ن تالش کرده و خواهد کرد .مخصوص�ن برای تقاضای مالکان
رون�ق بازار ،دولت ملی با تم�ا م توا 
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ی انجام این تقاضا
ن بازارهای خارجی ،دولت اهمیت بس�یاری قائل اس�ت .برا 
و تجار در مورد یافت 
ش را تش�خیص دهد .آذربایجان
باید با جدیت تالش کرد .امروز آذربایجان میتواند خیر و ش�ر خود 
ل و رهبری فهمیده دارد،
ک مرکز ثق 
یک حکومت ملی ،مجلس ملی و فرقهی ملی و در یک جمل ه ی 
ی مجبور به تسلیم کرد.
نمیشود آن را به زور از میدان بیرون یا با کالهبرداریهای اقتصادی و مال 
ن و تجار نه تنها منافع اینان بلک ه مناف ع مردم را در نظر میگیریم.
ما با در نظر گرفتن تقاضای مالکا 
ی مردم شود.
ن دلیل که رکود تجارت میتواند مسبب از پا افتادن همه 
به ای 
ی تجاری ببندد نه تنها
ل همسایه قراردادها 
ق شود بازارهای خارجی پیدا کند و با دو 
اگر دولت موف 
برای شهریها بلکه برای روستاییان هم بسیار مفید خواهد بود.
ص ش�دهییم ،در اقتصاد و
ع ته�ران خال 
ت از پنج�هی قهار ارتجا 
م�ا باید همانطور که در سیاس� 
م از اس�ارت رها شویم و احتیاجات مالی خودمان را تأمین کنیم .نمیشود در انجا م این کار
تجارت ه 
ن آمادهی فداکاریهای
حت�ا یک آن غفلت کرد .میهنمان غنی ولی ملتمان فقیر اس�ت .بای�د ملتما 
ن عظیم باشند.
بزرگی برای رفع این نقصا 
ی  .101سهشنبه  25دی )1324
(روزنام هی آذربایجان .دور هی دوم .شماره 
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ی را هرگز
ی عقبنشین 
م ول 
گ را میپذیری 
مر 
ی برداش�ته است،
ق ما در راه آزاد 
ن تهران که از درک معنای حقیقی قدم بزرگی که خل 
آزادیخواها 
ی میگیرند .یکی از اینها
ی به ما ایرادات بزرگ 
ی خودش�ان در دو مسئل هی اساس� 
عاجزند ،به عقیده 
تأکید بر زبان آذربایجان و دومی تأکید بر ملیت آذربایجانیها است.
م�ا این ای�راد را از همهی فارسهای متعص�ب که خودش�ان را آزادیخواه میدانند ،ش�نیدهییم و
ت آذربایجانیها زبان
س نیس�تند و اکثری 
پاس�خمان نیز بس�یار س�اده بوده اس�ت .آذربایجانیها فار 
ن را ب� ه آذربایجانیها
ن زبا 
فارس�ی را نمیفهمند ،هیچکس نتوانس�ت ه و نخواهد توانس�ت ب ه زور ای 
تحمیل کند.
ت با زبان دیگری
در آذربایجان خانهیی پیدا نمیشود که ساکنان آن آذربایجانی باشند ،اما به صحب 
س از چهل سال زندگی
یپ 
غیر از زبان آذربایجان رغبت نش�ان دهند .مرحوم حاج امامجمعهی خوئ 
ن یک
ک کند و ب ه جای آ 
ی پس�ر] را تر 
ی اوغالن» [ه 
در تهران نتوانس�ته بود تکی ه کالم خودش «پ 
ل بدل گشته است .در خود
ن به ضربالمث 
ن موضوع در تهرا 
کلمهی مناس�ب فارس�ی به کار برد .ای 
ن در بین خودش�ان
ی اینا 
تهران بی�ش از صدهزار نفر وضعیتی مش�ابه حاج امامجمع ه دارند و همه 
ت میبرن�د .اگر یک
ن زب�ان لذ 
م به ای 
ترجی�ح میدهن�د به زب�ان آذربایجان صحب�ت کنن�د و از تکل 
ج از آذربایجان بماند از نظر اخالق ،روحیات و طرز تفکر ،آذربایجانی
ل هم خار 
ی صد س�ا 
آذربایجان 
است ،او میهن خودش ،خانهی اجدادی خودش را دوست دارد و از ب ه یاد آوردن آن افتخار میکند.
باید به آزادیخواهان فارسی که برای آذربایجان دل میسوزانند بگوییم :شما اگر بتوانید از منویات
درونی آذربایجانیهایی که به وحشت انداخته و به تهران کشیدهیید ،آگا ه شوید ،از دیدن عشق آنها
ی به میهن خود نداری�د .آذربایجانیها
به آذربایجان حیرتزده خواهید ش�د .چرا ک ه ش�ما عالقهی� 
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ت ندارند در مورد عشق ب ه وطن نیز شبیه شما نیستند .شما
همانگونه که از هیچ نظر به ش�ما ش�باه 
نمیتوانی�د آنها را بشناس�ید .چرا ک ه از احساس�ات و غرور ملیای ک ه در نهاد ایش�ان وجود دارد ،در
ت که آذربایجانیها تا زمان آغاز نهضت دموکراتیک در مورد ملیت
ش�ما اثری نیس�ت .درس�ت اس� 
ل دانسته ،مرتجعانی
خودشان کم س�خن گفته بودند ،ولی در عمل همواره خودشان را ملتی مستق 
ت حاکمیت ایشان را ننگ و
را که دایهی مهربانتر از مادر ش�دهاند را دروغگو پنداش�ت ه و زندگی تح 
عار محسوب کردهاند.
ق کنید ،ب�ا وضعیت
ن تحقی 
ن عمیق� 
بروی�د در محلات جنوب�ی و کوچههای کارگرنش�ین ته�را 
ی به دست آوردن کفی نان
ی آذربایجان برا 
ی که از گوشهگوش� ه 
ن و انس�انهای قهرمان 
زحمتکشا 
ت کرده و در این اماکن ،با فقر و نداری زندگی میکنند ،آش�نا شوید و بفهمید ک ه چرا ما ایشان
مهاجر 
ی امور خودشان هستند ،میدانیم.
ی حق اداره 
ت که دارا 
ک مل 
را ی 
ی ش�مارهی  863خودش را تحت
روزنام هی «کیهان» که درتهران منتش�ر میش�ود س�رمقاله 
م خودس�تایی کنم و
عنوان «پیام ب ه پیش�هوری» خطاب به من نوش�ت ه اس�ت ،من چون نمیخواه 
ت نمیکنم .اصلن
برای سخنان مثبتی که در مورد من نوشته ارزشی قائل نیستم ،در این مورد صحب 
مرتجعان ،آذربایجانیها را در مقایس� ه با خودشان نفهم و بیادب میدانند و حتا از این که روی آنان
ت نمیکش�ند .آقایی ک ه در کیهان مقاله
ی خودش�ان است ،خجال 
اس�مهایی میگذارند که شایسته 
نوشت ه است هم با همین خیال میخواست ه زیر بغل من هندوانه بگذارد.
م و حیلهگریهای آنان
ح س�خن میگویی 
بگذار ری�اکاری و دورویی برای تهرانیها بماند .ما صری 
ی فایدهیی ندارد .نهضت بزرگی را که
نمیتواند ما را به اشتباه بیاندازد .پیا م فرستادن برای پیشهور 
ی به وجود آمده که
ت در اثر غریو رسای 
در آذربایجان به وجود آمده پیش�هوری ایجاد نکرده ،این نهض 
ن مردم را دوست دارند و
ن او نیز چو 
ح و جان مردم برخاسته است .پیشهوری و همرزما 
از اعماق رو 
ت باشند .پیشهوری یک روزنامهنگار
سعادت آنها را آرزومندند ،نمیتوانستند تنها نظارهگر این نهض 
ش را از مرد م گرفته ،احتیاجات آنان را
س�اده است .ولی او همواره از کسانی بوده ک ه چون اندیش�ها 
ف خود میداند.
ت مردم را هد 
میفهمد و دردهایشان را میشناسد و سعاد 
ی «نوشاد» نویس�ندهی روزنامهی کیهان در این است ک ه او علل پیوستن پیشهوری را
اشتباه آقا 
ل مبارزه به او زدهاند یا
ن در طو 
ی ک� ه مرتجعا 
ی آذربایجان در خس�ارتهای 
به نهضت آزادیخواهی مل 
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ن تحقیر کردن پیشهوری
در خیانتهایی که مرتجعان در مورد او روا داش�تهاند ،جستجو میکند .ای 
ی خود را در مبارزات سیاسی
ی ک ه چون او خادم مردمند ،احساسات شخص 
است .پیشهوری و افراد 
ی افراد حقیر و جاهل است.
دخالت نمیدهند .چنین کاری شایست ه 
ن مجلس ب�ر علیه
ی مرتجعا 
م�ن زندان ی�ازده س�ال هی پهل�وی و اقدام�ات مس�خره و کودکان�ه 
ل انجا م کار بزرگی هس�تیم ،وقتی
ت که از یاد بردهام ،ما امروز مش�غو 
ی اس� 
اعتبارنامهام را دیر زمان 
ی زندگی نکردهام
ف انتقام شخص 
ن با هد 
برای یادآوری گذش�ته نداریم .حتا در آن روزهای س�یاه م 
ن من در این مورد راحت و آس�وده اس�ت .متظاهرین به
و میتوان�م این را با افتخار بنویس�م ،وجدا 
ی بدهند و آن را ب�ا معیارهای
ی ش�خص 
آزادیخواه�ی میخواهن�د به مبارز هی مل�ی خلقمان جنبه 
ی از هیچکس را نداریم.
خودش�ان بسنجند .مبارز هی ما شخصی نیست و قصد گرفتن انتقام شخص 
ق شخصی پیشهوری
در سیاس�ت نمیش�ود با اندیش هی انتقام مشغول ش�د .صحبت در مورد اخال 
ن ک ه بیهود ه تالش میکنند ما را
ن تهرا 
نیس�ت .ما بعد از خواندن چنین نوشتههایی بر روزنامهنگارا 
ف کنیم.
ن را تضعی 
م میگیریم و مینویسیم تا روحیهی آنا 
تطمیع کنند ،خش 
ن صرفنظر کنید میتوانید تبدیل به یک
مثلن کیهان مینویسد« :شما اگر از زبان و ملیت آذربایجا 
ی بزرگ را با احترام
ی شوید ».من هموار ه نام شخصیتها 
کوچکخان ،یک ستارخان ،یک خیابان 
ت تالش نمیکنم ،من
ی شهر 
ن برا 
بر زبان آوردهام اما هرگز نمیخواهم از آنان تقلید کنم .چرا ک ه م 
ن به نام فرقهی
ت مردمما 
ی فرقهی دموکرات آذربایجان هس�تم و آرزو میکنم نهض 
یک عضو عاد 
ما تما م ش�ود و من هم به نام کبیر فرقه افتخار کنم .از این گذشته پاداشی که تهران به افراد فداکاری
ی نیست که
ن و محمدتقیخان [پس�یان] داده اس�ت ،پاداش� 
چون س�تارخان ،خیابانی ،کوچکخا 
ش مانند «لنین» یا «مصطفا کمال»
بتوان بر آن غبط ه خورد .من ابدن نمیتوانم فکر کنم که ای کا 
شوم .چرا که شخصیتهایی چون «لنین» در هر محیطی پدید نمیآیند و «آتاتورک» نیز در شرایط
دیگری زاییده شده بود.
ن مرزی را که
ن بگذارید و ای 
«بیایید پایتان را از این دایرهی کوچک که دور خودتان کشیدهیید ،بیرو 
ن یا ستارخان یا خیابانی،
میان آذربایجان و دیگر نقاط ایران کشیدهیید ،از میان بردارید .تا کوچکخا 
ن ثابت میکند که
ن نوش�ته اس�ت .ای 
ن و یا آتاتورک ش�وید ».این را یکی از آزادیخواهان تهرا 
یا لنی 
آنها افرادی بس�یار زب�ون و عاجزند ،به اراده و نی�روی خود اعتمادی ندارند و ب� ه دنبال یک منجی
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ن را منجی خود
خارجی میگردند .این بزرگترین بدبختی یک ملت است .کسانی ک ه دیروز رضاخا 
میدانستند ،امروز از پیشهوری میخواهند که دایرهیی را ک ه دور خودش کشیده ،بشکند و ایشان را
آزاد کند .این بدبختی بزرگی است که ملتهای بیدار و آگا ه از شنیدن آن نفرت دارند .پیشهوری نیز
ن وضعیت مسخرهیی گرفتار آمده ،خجالت میکشد.
از اینک ه در چنی 
درست اس�ت که پیشهوری یکی از ریشس�فیدان فرقهی دموکرات آذربایجان محسوب میشود
ی نش�اند ه اس�ت ،ولی او فرد خودسری
و مجلس ملی به او اعتماد کرده و وی را بر صدر حکومت مل 
س براساس
ق با دس�تور مردم و سپ 
ی فرقه و ملت اس�ت .او ابتدا مطاب 
نیس�ت .او یک سرباز س�اد ه 
ش فعالیت میکند.
ن خود 
آرما 
ک نکردهاند .آنان فکر میکنند که ش�هرت
م که س�ادهلوحان هن�وز هم قدرت م�ردم را در 
میبینی 
ن کشیده بود ،به وجود
ش از ای 
ی که مرد م به او دارند بر اساس نقشهیی ک ه او پی 
پیشهوری و یا اعتماد 
ی برتری خودش
ن که نزد او تالش برای پیش�برد مبارزه جای خود را به تالش برا 
آمد ه اس�ت و یا ای 
داده است.
در اینجا ذکاوت و روحی هی متعالی خلق آذربایجان آش�کار میش�ود .آذربایجانیها هیچگاه از یک
نف�ر انتظار ندارند نجاتش�ان دهد و به هیچک�س نمیگویند« :مرزها را باز کن و برای ما س�تارخان و
ی خجالت
ن چنین حرفهای� 
ل ش�و ».س�ادهلوحانی ک� ه ش�رایط را نمیفهمند از گفت� 
مصطفا کما 
نمیکش�ند و حت ا جس�ورانه آن را در س�رمقالهی خود هم منتش�ر میکنند .آنها نمیخواهند بفهمند
ق آذربایجان را متحد و آنها را
که قدرت و نیروی ما از خصوصیات مبارزهیی ملی اس�ت .آنچه ک ه خل 
ی دموکرات کرده است ،همان شعارهای ملی است که فرق ه مطرح میکند.
جذب فرقه 
م به نام ایران س�خن نگفتهییم .هنوز تلگرافهای بیش�ماری ک ه حزب توده ب ه تهران ارسال
ما ک 
کرده بود ،فراموش نش�ده اس�ت .اینها ام�ا بینتیجه بود .ته�ران نمیتواند ب ه م�ا آزادی بدهد .ما
ی مردممان به قوت خود
ت آوردن این آزادی در آذربایجان ،اسارت مل 
م که با وجود به دس� 
میفهمی 
ن باز کردهاند به وس�یلهی
ت س�الهیی ک� ه تاز ه زبا 
ن کودکان هف 
ج داد 
م به رن 
باقیس�ت .م�ا نمیتوانی 
ی را به زور ب ه تابعیت حاکمیت
ج میلیون� 
ی ک�ه نمیفهمند ،نام آزادی نهیم .یک خلق پن 
تدری�س زبان 
ت جماعتی ک ه در طول قرنها قهرمانانه
ی یک خلق دیگر در آوردن ،آزادی نیست .انکار ملی 
ارتجاع 
مبارزه کرده است به خاطر خوشآمد سه نفر ،شایست هی انسانیت نیست .کسانی ک ه میخواهند رنگ
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ش میکنند ک ه مردممان را خلع سالح
ی که ما آغاز کردهییم ،بگیرند ،تال 
و بوی ملی را از حرکت بزرگ 
کنند .ماس�کهای آزادیخواهی اینان نمیتواند ما را اغفال کن�د .آزادیخواهان نمیتوانند خواهان
ی آزادیخوا ه شد .انسانهای آزادیخواه
ک ملت بر ملتی دیگر باشند .نمیشود با سخنسرای 
تسلط ی 
ب و رس�و م ملی ،اخالق ملی،
ت همان حقوق ملی ،زبان ملی ،آدا 
نباید حقیقت را انکار کنند .حقیق 
ن تهران با انکار ملیت ما دارای روحیهیی
استعداد ملی و تاریخ ملی آذربایجانیها است .آزادیخواها 
ن هم مرتجعترند .مردم آذربایجان قدرت خود را در
خشن و مستبد شدهاند و ثابت کردهاند از مرتجعا 
ق قهرمانش لیاقت خود را
اتحاد و آزادی ملی نشان دادهاند .اینک آذربایجان سرزمینی است ک ه خل 
ی خائنانهی مرتجعین
برای ادارهی امورش به سرتاسر جهان اثبات کرده است .تبریز به سیاستها 
توجهی نمیکند و از هر جهت از تهران جلوتر است.
ی و تدابیر اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی،
امنیت ،آسایش ،وفای ب ه عهد ،ارزانی ،مبارزه با بیکار 
م�ردم را در آینده روزبهروز بیش�تر امیدوار خواهد کرد .در قلمرو حکوم�ت تهران اما ناامیدی قطعی
و عمیقی حکم میراند .ملتی ک ه مأیوس باش�د ،محکوم ب ه انقراض اس�ت .یک ملت انقالبی اما بر
ن آرمانهایش از هیچ فداکاریای
ی کرد 
ن غلبه کرده و زندگی میکند و در را ه عمل 
مشکالت گوناگو 
دریغ نمیکند.
ت س�ایهی سیا ه مرتجعان و حرافانی
ت به پیش میرویم .اما تهران تح 
اینک ما هر روز و هر س�اع 
ت سقوط میکند .ما قسم خوردهییم که
که تالش میکنند خود را آزادیخواه بنمایانند به س�وی فالک 
ی را تا آخر ادامه دهیم.
این مبارزهی مل 
مرگ را میپذیریم ولی عقبنشینی را هرگز!
ی  .109پنجشنب ه  4بهمن )1324
ی دوم .شماره 
(روزنامهی آذربایجان .دوره 
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ه و دولت
ی فرق 
ل اساس 
ی مسائ 
دربار ه 
ی مرکزی
ه
ی کمیت 
س عموم 
در اجال 

ی برگزار شد؟
ی مرکزی تحت چ ه شرایط 
ی کمیته 
س پیشین نشست عموم 
اجال 
ل ش�ده بود .در آن
ی تشکی 
ی در ش�رایط دشوار 
اجالس پیش�ین نشس�ت عمومی کمیت هی مرکز 
زمان روستاییان و شعب فرقه ب ه وسیل هی جالدان ژاندارمری تحت تضییقات و فشارهای سنگینی
بودند .ه�ر روز صدها روس�تایی از ظلم ژاندارمها فرار ک�رده ،به کمیتههای فرق ه پن�ا ه میآوردند و
ن از روس�تاییان بازداش�ت ش�ده ،لبریز
کمک و یاری طلب میکردند .زندانها با بهانههای گوناگو 
ی ما بر پا خاسته بود .حکومت
ی منکوب کردن فعالیتهای مل 
بود .القصه تمامی دستگاه دولت برا 
ن با تمام قدرتش
ج کردن رهبران آ 
ت فرقه و حذف و از صحن ه خار 
تهران برای منحل کردن تشکیال 
تالش میکرد و در این راه از هیچ جنایتی رویگردان نبود.
ت آورده
ت بزرگی به دس 
تشکیل دستههای فدایی تازه آغاز شده بود .این نیروی ملی ک ه امروز قدر 
ن مس�ئله آن قدر کوچک
ی ای 
و اندام مرتجعان تهران را به لرزه انداخته اس�ت ،تازه پا میگرفت .حت 
و آن قدر س�اد ه بود که ما جرأت نکنیم در اجالس کمیتهی مرکزی در خصوص آن اطالعات جامعی
ی بود .در این نشست ،فرقه حرف
ت تاریخ 
ارائه بدهیم .بنابراین نشس�ت عمومی پیشین یک نشس 
م افتخار کنم ک ه در آن جلس�ه به
قطع�ی خودش را زد و فرمان حمل ه به جای دفاع صادر کرد .میتوان 
پش�توانهی توجه و اعتماد فرقه به نشس�ت عمومی ،آغاز دورهیی جدید در مبارزهی ملی خودمان را
ن روز من به روشنی
اعالم و برآورد ه ش�دن آرمانهایمان را آرزو کردم .اگر فراموش نکرد ه باش�ید آ 
گفتم که ،دورهی دفاع ،خیلی ِ
ن ما به قلهی کو ه رسیدهییم و مقصد و
وقت پیش گذش�ته است .اکنو 
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ش از حد ژاندارمها را آغاز کرده
هدف در مقابل چشمانمان است .نیروهای فدایی مقابله با جنایات بی 
ی در معرض خطر
بودند و به روس�تایی اجازهی انتقام گرفتن داده شده بود .آن روز فرقه و خیزش مل 
ت امر دولت جنایتکار و
ی نظامی تح 
ی بود .در ش�هرهای مهم آذربایجان و مناطق نظامی ،قوا 
بزرگ 
ب خیزش ما را داشت.
ن سرکو 
ارتجاعی تهران فرما 
ی ارتش نسبت ب ه ما موضعی خصمانه
در تبریز ،اردبیل ،میاندوآب ،شاهیندژ و سایر مناطق ،قوا 
گ زنگنه 3مصمم بودند،
گرفت ه بودند .نیروهای س�رتیپ درخشانی 1،س�رهنگ ورهرام 2و س�رهن 
ی مرکزی به
ی کمیته 
میهنمان را در دریایی از خون و آتش غرق کنند .در چنین زمانی نشست عموم 
ن حمله داد و آغاز مبارزهی ملی برای آزادی را ب�ه تمامی اعضای فرقه اعالم کرد .بنابراین
م�ا فرما 
ت مس�لح شدند و
ی مورد اعتماد تش�کیال 
ی اعضا 
ت نظامی آغاز گش�ت ،تمام 
ف فرقه فعالی 
در صفو 
ح نشس�ت عمومی
م صری 
ق تصمی 
ل ش�د .مطاب 
هس�تههای اولیه و بنیان دس�تههای فدایی تش�کی 
ی خلق خروشیدند ،بر پاخاستند و احقاق آرمانهای ملیشان را آغاز کردند.
کمیت هی مرکزی ،تمام 
ل دستههای فدایی
تشکی 
ح حال این
م ش�نید ه ش�ده است .ش�ر 
دربارهی دس�تههای فدایی متأس�فانه تا این زمان بس�یار ک 
تش�کیالت یکی از پرافتخارترین صفحات تاریخ ملی ما را تش�کیل میدهد .تش�کیالت فداییان در
ی تشکیالت
ن جریان انکار فداکاریها 
روندی کاملن طبیعی از درون خیزش خلق زاییده شد .در ای 
فرقه که به قصد انتقام گرفتن در روستاها به میدان آمده بود ،لزومی ندارد .درست است ک ه روستایی ِ
ی مبارزه قیام کرده بود ،ولی
به جان آمده از ظلم ژاندارمها برای کم کردن شر او ،سالح به دست برا 
ف صحیح ،قهرمانهای
ی او به سوی هد 
س�ازماندهند هی او ،رهبریکنندهی او و هدایتکننده 
تربیت شده در سازمانهای محلی فرقهی ما بودند.
م بوده اس�ت .در بس�یاری
م�ن اعتراف میکنم ک�ه در فعالیتهای فداییان نقصانهای بزرگی ه 
ن ن�ام مقدس کردهان�د .حتی در بعضی
از مناط�ق عناصر کثی�ف و بیگانه اقدام به سواس�تفاده از ای 
1

سرتیپ علیاکبر درخشانی ،فرماندهی لشگر س ه تبریز ک ه موافقتنامهیی با پیشهوری امضا و مطابق آن پادگان تبریز از مقاومت

ن ب ه همین اتها م محاکمه شد ،دو سال و ده ماه به زندان رفت و از ارتش اخراج شد .بعدها
ی کرد .او در تهرا 
در برابر قیا م فرقه خوددار 

ت و همان شب در شرایط نامعلومی در زندان درگذشت .اتهام
ن  1357به اتهام ارتباط با کا.گ.ب توسط ساواک بازداش 
ت فروردی 
در هف 
ارتباط او با سرویس اطالعاتی اتحاد شوروی هرگز ثابت نشد.

2

3

سرهنگ کریم ورهرام رییس ستاد لشگر آذربایجان در دوران قیام فرقهی دموکرات.

پ رضاییه در دوران قیام فرقه بود .او بعد از سقوط پادگان «رضاییه» در دادگاه فرقه محکوم
سرهنگ احمد زنگنه ،فرماند هی تی 

زندانی هوادار فرقه که پیش از قیام به تهران منتقل شده بودند ،معاوضه کردند.
روستایی
به اعدام شد اما در نهایت او را با چند
ِ
ِ
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ی کمکرس�انیهای داوطلبان�هی اهالی به نیروه�ای فدایی ک ه ش�بانهروز بیخواب و
مناط�ق برا 
ی اربابها دیده ش�ده است .اما
گرس�نه بودند؛ غارت انبارها و یا مصادرهی موقتی اس�بهای بعض 
ن عمومیت ندارد ،در عمومیت فداییها در بس�یاری مواق ع در حالی که گرسن ه و محتاج بودند ،به
ای 
ن دادهاند.
ل مرد م طمع نکردهاند و خودشان را از مال دنیا بینیاز نشا 
اموا 
ن اطالعاتی وجود
ی پاکش�ا 
ت نش�ان دادن بعضی فداییها و رفتارها 
ی فرقهی ما از لیاق 
در کمیته 
ی گرس�نه و فقیر پول
دارد که در دیگر مواق ع باور کردن آن غیرقابل قبول اس�ت .آیا اینکه فداییها 
ی تحویل میدهند از اتفاقهای
زیادی را که به دستش�ان رسیده اس�ت ،میآورند و به ادارات دولت 
نادر نیست؟
ن بای�د انجام دهد ،قید میکنیم :امروز در بس�یاری جاها دیده
ت فداییا 
اینک آنچه را که تش�کیال 
میش�ود که رهبران فداییها در حیطهی وظایف خود عمل نمیکنند .پس از آنک ه حکومت ملی در
ن اعمال گرفته خواهد شد و این نقصان
مدتی اندک آغاز به ایجاد ارتش ملی کند ،ب ه فوریت جلوی ای 
تأس�فانگیز نیز رفع خواهد گردید ،به همین دلیل برخی از فداییان برای حفظ امنیت وطنمان عضو
ت نظمیه خواهند شد.
تشکیال 
ت ملی آن را منحل
ی بود ،حکوم 
با در نظر گرفتن اینک ه تش�کیالت ژاندارمری اصولن علیه آزاد 
م و اس�ارت نگاه داش�تن
ت ظل 
ط او ،برای تح 
ن رضاخان و چ ه پس از س�قو 
کرد .ژاندارم چه در دورا 
روستاییان نقش جالد را بازی کرده است.
ت غیرنظامی وابسته به وزارت
در یک مملکت قانونمدار امنیت داخلی بر عهدهی یک تش�کیال 
ن انتظامی عدلیه به ش�مار
داخل�ه گذارده میش�ود .در واقع ژاندارمه�ا یا مأموران نظمی�ه ،ضابطا 
ک س�ازمان مستقل
میروند .در اینجا اما همه چیز برعکس این اس�ت ،ژاندارمری به دلیل آنکه ی 
ت بنا ب ه ارادهی دیکتاتورها ،نیت
نظامی است تابع وزارت جنگ بوده و مستقیمن برای غارت مملک 
فاسد آنها را اجرا میکند.
ت را برای همیشه نابود و مدفون میکنیم ک ه مبادا ناگهان جان بگیرد
ن پس ،این تش�کیال 
ما از ای 
ل میشود .باید امنیت
ن شعبهیی از وزارت داخل ه تشکی 
ن نیز نظمیه ب ه عنوا 
و بر پا بایستد .به جای آ 
روس�تاها نیز مانند ش�هرها بر عهدهی آنان گذارد ه ش�ود .ب ه نظر میرس�د واجب است که عدهیی از
ی فداییان نیز یا جذب
فداییان محلی صادق اس�تخدام و در اختیار وزارت داخله گذاشته شوند .بقیه 
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ب در روستاها و
ن به شغلهای شخصی خود باز میگردند .بدین ترتی 
ارتش میش�وند یا به مرور زما 
ت عادی ب ه وجود خواهد آمد.
شهرها وضعی 
ت ملی پیشنهادهای
ل حکوم 
ی تشکی 
ن فداییان را آغاز کرده بودیم برا 
ی که ما تشکیل س�ازما 
زمان 
ک روز معی�ن ،اش�غال ادارات دولتی و
ی اعض�ای فرقه ،قی�ام در ی 
گوناگون�ی وجود داش�ت .بعض 
ن ه�دف بزرگ را به
انحلال و خل ع سلاح ارتش را پیش�نهاد میکردند .بعضیها نیز رس�یدن به ای 
گ در کوچ ه و خیابان ممکن
ی بزر 
وسیلهی تلگراف زدن به تهران و برگزاری تظاهرات و میتینگها 
ی ما کمیت�هی مرکزی را به
ی عموم�ی ،بعضی اعض�ای فرقه 
ن گردهمای 
میش�مردند .حتا ت�ا اولی 
ت اعضای فرقه
ن میتینگ و تظاهرا 
محافظ�هکاری متهم میکردند و میگفتند به دلیل برگزار نش�د 
ک زمانی تظاهرات و دمونستراسیونها را
از ش�ور افتادهاند و رو به ناامید ش�دن میروند .اگر در اند 
ن را برخواهد چید .از سوی
آغاز نکنیم ،ارتجاع تش�کیالت ما را تمامن منحل خواهد کرد و بساطما 
ی هم بدبینی روزبهروز بیش�تر میش�د و اعض�ای جدی فرقه رها کردن
دیگر در خود کمیتهی مرکز 
ن میکشیدند و با بیان اینکه
ن را ب ه رخما 
ن ب ه دردهای آنا 
روس�تاییان ب ه حال خود و رس�یدگی نکرد 
م خودشان را تخلیه میکردند.
ما بازی را باختهایم ،خش 
ن بسیار امید بسته بودیم .سخنهای
ما بیتوجه به این نارضایتیها به پا گرفتن تش�کیالت فداییا 
تل�خ برخ�ی اعضای فرق�ه را که از بطن قضای�ا بیخبر بودند ب�ه دل نمیگرفتیم و اس�اس کارمان را
م که مرد م با ما هستند و از ما حمایت خواهند کرد،
اس�توارتر میکردیم .آن روز ما احس�اس میکردی 
م یا با برگزاری میتینگ و دمونستراسیون دشمن را هشیار کنیم،
ی ش�وی 
ولی اگر ما عجله کنیم و علن 
ایج�اد هرج و مرج را بهانه میکنند و جل�وی فعالیتهای ما را میگیرن�د .در نتیج ه مردم مرعوب و
ناامید میشوند و از ما فاصله میگیرند .به همین دلیل انتقادهای تلخ و اعتراضهای شدید را نادیده
ی تحت
ی دستههای فدای 
ی س�ازمانده 
م و در کمال خونس�ردی مردم را سازماندهی و برا 
میگرفتی 
ن خودش آغاز ش�د و
ش خلق از درو 
ن فرقه تالش میکردیم .در نهایت ،خرو 
رهبری اعضای با ایما 
ی قش�ون ارتجاع را مانند نگین انگش�تری در میان گرفت و در
تمامی میهنمان را درنوردید ،قلعهها 
قدرت ملی ما ،به عقبنشینی وا داشت.
ِ
مقابل
ِ
ل دولت
دربارهی تشکی 
ملی ما ،یکی از اتفاقهای بینظیر در تاریخ
س�رعت قدمها 
ی برداشته ش�ده برای تش�کیل دولت ِ
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جهان اس�ت .اگر فعالیتمان از طریق انقالب و کودتا آغاز شد ه بود شاید زمانی ک ه ما صرف کردهییم،
ن را ه از طریق تشکیالت
زیاد ب ه نظر میآمد .مسئله در اینجاست که ما به تمام معنی در پیش بردن ای 
ی مردمی به ما شده
ی تش�کلها 
موفق ش�دهییم .باید به کمکهای بزرگی که در این راه به وس�یله 
ت میکرد که دلهای
ی که در آنها جمعآوری شده بود ،ثاب 
اس�ت ،اشاره کنیم .میتینگها و امضاهای 
ی میکنند.
ت و آنگا ه که بخواهیم برپا میخیزند و ما را همراه 
مردم با ماس 
ی روس�تاها و ش�هرهای
بع�د از دو هفت�ه آمادهب�اش ،میتینگهایی ک�ه در یک روز معین در تمام 
آذربایج�ان برگزار ش�د ،قدرت بزرگی را ک ه فرقه ب ه دس�ت آورد ه بود ،اثبات ک�رد .قطعنامههایی که
ی پارچهها نوش�ته ش�ده بود ،متجاوز از صدها هزار امضا دارد ،که اینها اس�ناد
در این میتینگها رو 
موز هی ملی آذربایجان به حس�اب خواهد آمد .باور کنید اگر تمایل و توج ه مرد م نبود جمعآوری این
ن در میتینگهای گذشته به میلیونها
ک امکان نداشت .شمار شرکتکنندگا 
همه امضا در مدتی اند 
ی مردم مطرح میشد.
ی از سوی همه 
نفر رس�یده بود و از این طریق شعارهای ما مبنی بر آزادی مل 
ی همیشه به این کار بزرگ تاریخی افتخار خواهند کرد.
فرق ه و کمیتهی مرکز 
ن ب�ه عنوان مجلس
ل بالفاصل هی کنگرهی ب�زرگ ملی و نامگذاری آ 
غی�ر از میتینگها ،تش�کی 
ش از هفتصد نماینده ش�رکت
ن کنگر ه بی� 
مؤسس�ان کاری تاریخ�ی ب�ود .چنانک�ه میدانید در ای� 
ن توج ه اس�ت .از بخشهای دوردس�ت آذربایجان
کرد ه بودند .این از نقطهنظر س�ازماندهی ش�ایا 
نمایندگانی گرد آمد ه بودند .تش�کیل کنگرهی مل�ی از کارهای انجامناپذیر به نظر میآمد .در این جا
ی عظیم و نظمی شدید حاکم بود.
نیز سازمانده 
ی فع�ال و قهرمان فرق�ه در ای�ن راه فداکاریه�ای بزرگی کردن�د و بیش از توان انس�انی
اعض�ا 
م و فوقالعاد ه با ارزش است .در اینجا
شایستگی نشان دادند .مصوبههای کنگره نیز فوقالعاده مه 
ح کرد.
ی شعار مجلس ملی و حکومت ملی را مطر 
نیز دولت مل 
ی داشتند اراده و آرمان ملت
عجبا! اگر عامل متحد کردن هفتصد نفری که از همدیگر شناخت کم 
س چ ه بود؟
نبود ،پ 
ن نیز فوقالعاده با معنی
یآ 
در حالی که گردش کار کنگره ،فوقالعاده متین و منظم بود ،مصوبهها 
ی تاریخی ه�م برای اینکه آن را
ی دولتم�ان را بنیان نهاد ،اعالمیه 
بود .پ�س از آنکه کنگرهی مل 
ی دنیا بشناس�اند ،ش�ایان اهمیت اس�ت .ما این بیانی ه را ب ه قصد اتم�ا م حجت برای مجلس
به تمام 
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م فرستادیم تا شاید از خر ش�یطان پیاده شوند و حقوق و آزادیهای ما را تصدیق
ن و ش�ا ه ه 
ملی ایرا 
ف بود ،چشمها را باز نکرد و از دیدن
کنند .ولی ارتجاع تهران مانند همیشه ک ه با هر نوع آزادی مخال 
ی ما ،رهبرانمان را ماجراجو خواند
ی به بیانیه 
حقیقت س�ر باز زد و نخستوزیر در عوض پاس�خگوی 
ی نداش�تیم ،وظیفه داش�تیم کارمان را
و جنبش�مان را تهدید ب ه س�رکوبی قهرآمیز کرد .ما راه دیگر 
ن کنیم .به همین دلیل
ن را تأمی 
ی خودما 
ن به انجا م برس�انیم ،وظیفه داش�تیم آزادی مل 
بدون تهرا 
ت مجلس ملی را آغاز
م و انتخابا 
خ بمانیم ،سومین قدم بزرگ را برداشتی 
بدون آنکه دیگر منتظر پاس 
ی فرقه و مرد م بود و فرقهی ما و مرد م از این امتحان س�ربلند بیرون
کردی�م .این امتحان بزرگی برا 
م تهدیدها و تطمیعها،
کم انتخابات مجل�س و عدم آمادگی فرقه و علیرغ� 
آمدن�د .علیرغم زمان ِ
ی مناطق صدها برابر
ن در برخ 
صدها هزار نفر از اهالی در انتخابات شرکت کردند .شمار رأیدهندگا 
ن رأیی که بدان باور
ف با داد 
ت و اصنا 
بیش�تر از انتخابات دورههای گذشته بود .همهی مردم ،طبقا 
داشتند ،پذیرش شعارهای ما را نشان دادند.
ن را اثبات کرد .در
ن شدنش�ا 
ن و مدر 
ن و خواهرانمان در انتخابات ،اتح�اد مردمما 
ش�رکت مادرا 
نهایت همزمان با تش�کیل مجلس ملی که آرمانمان بود حکومت ملی نیز تش�کیل شد .در حالی که
ن ادارات توسط
ش و در اختیار گرفت 
م ارت 
ت مجلسمان در شهر تبریز تشکیل شد با تس�لی 
اولین نشس� 
حکومت ملی ،یک عید بزرگ میهنی شکل گرفت.
ی داشت .در زمانی اندک ،لوایح قانونی
ن نشس�ت خود مصوبههای پرمفهوم 
مجلس ملی در اولی 
م نمود و نظامنامهی داخلی خودش را مطالعه
ی را تصویب کرد ،بنای دولت ملی را مس�تحک 
بسیار 
ی بود .این تشکیالت رفته رفته
ی آذربایجان تش�کیالت بیسابقهی 
و تصدیق کرد .البته مجلس برا 
ل خواهد شد و به شکل منظمی در خواهد آمد .لوایح قانونیای ک ه با عجل ه تنظیم شد ه است،
تکمی 
ل عادی خود را خواهد یافت و تمامی
نمیتواند بدون نقص باش�د .ولی در زمانی بسیار اندک کار روا 
نواقصمان رفع خواهد شد.
ل اساسیای ک ه پیگیری کرد
حکومت ملی و مسائ 
ن برنامه در راستای
س ملی کرد .ای 
ل شد ،برنام هی خود را تقدیم مجل 
حکومت ملی روزی که تشکی 
ی اول ساختار
ن برنام ه در درجه 
م شد .در ای 
ی که فرقه تا آن روز منتشر و تبلیغ کرده بود ،تنظی 
شعارهای 
ی پیشین و بر پا
ن تش�کیالت دولت و مردم ،زدودن نظا م پوسید ه و فاس�د دولت 
دولت و نزدیک ش�د 
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ن نیز تنها به وس�یلهی تشکیل
داش�تن آن از روی [الگوی] نظامهای دموکراتیک قید ش�ده بود .ای 
ت اساس�ی اقدام به این کار شد .امیدواریم
ل پس از اصالحا 
انجمنها ممکن میش�د .به همین دلی 
تا بیس�تم این م�اه در تمامی آذربایجان موفق به تش�کیل انجمنهای بلوکه�ا ،محالت و والیات
بش�ویم .این عملی بسیار با ارزش و بس�یار بزرگ است .ب ه این وس�یله مرد م مستقیمن در حکومت
ش�رکت میکنند و اعمال مأموران دولت را تحت نظارت خود میگیرند .از این گذش�ت ه انجمنها از
جهت نش�ر دانش سیاسی در میان مردم و رش�د دادن آنها از جهت سیاسی بسیار ارزشمندند ،بعد از
انجمنهای بلوک مس�ئلهی تش�کیل انجمنهای دهس�تان ب ه میان میآید که این هم شاید پس از
ی قبوالن�دن حکومت ما به جهان
ی مطالعه عملی ش�ود .آنچه بیش از این اهمیت دارد مس�ئله 
کم 
است .در این خصوص حکومت ملی با تمام توانش در حال تالش است.
ل شد ه بود ،شرکت و ساختار حکومت
ما در گردهمایی وزرای دولتهای متحد ک ه در مسکو تشکی 
ل مس�ئلهی آذربایجان فقط
ملی خودم�ان و آرمانهای مردم آذربایجان را معرفی کردیم ،اینک ه ح 
ن راس�تا تالش
ی در ای 
ت مل 
ح�ق خلق آذربایجان اس�ت را به تمام�ی دنیا فهماندیم و ب�از هم حکوم 
ی بسیاری قید شد ه بود .در این عرصه
ی دولت ،اصالحات اقتصاد 
میکند .عالوه بر این در برنامه 
ی برخوردیم .اولن به
ی خائنانهی حکومت تهران به دش�واریهای بزرگ� 
ی سیاس�تها 
در نتیجه 
ی از پول نقدی را که
ت مهم 
ی تاجران خیانتکار قس�م 
ش از ایشان برخ 
ن خائن و بی 
ی مأمورا 
وس�یله 
ن میفروشیم را
ن بردند .چون نگذاش�تند ما تنها پول کاالهایی که در تهرا 
در آذربایجان بود به تهرا 
ی آذربایجان یک بحران موقت در بازار پدید
ل کردن و تخلی� ه 
ب�ه میهنمان بازگردانیم ،با قصد چپاو 
آوردند.
ت تأثیر دارد .به دلیل کمبود نقدینگیای ک ه نزد مردم است ،جمعآوری
ن عمل در فعالیتهای دول 
ای 
ی ممکن نمیش�ود .به
ل تجاریای که در اختیار دولت اس�ت ،ب ه آس�ان 
مالی�ات و یا نق�د کردن اموا 
ی دیگر برنامه اخالل ایجاد ش�د ه اس�ت .از این پس دولت از یک
ی قس�متها 
همین دلیل در اجرا 
ت تدبیرهای جدی خواهد
ی تجار 
ل نقد و از سوی دیگر برای یافتن راههایی برا 
سو برای تهیهی پو 
ک خارجی حاضر به
ش فرا رسد تقاضای تجار و مالکان را عملی کرد ه و با ممال 
اندیش�ید .حتا اگر زمان 
ت مشکلتر از ب ه دست آوردن
ظ حکوم 
عقد قرارداد مستقیم خواهد شد .ما بسیار خوب میدانیم حف 
ی و پیشرفت سوق دادن
آن و از همهی اینها دش�وارتر به وس�یل هی حکومت ،مردم را به س�وی ترق 
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گ استعدادها بیش از پیش احتیاج است.
گ و سازماندهیهای بزر 
ک به فداکاریهای بزر 
است .این 
ی است.
ل عظیم گرداندن ادارات دولت 
مسئلهی امروز یافتن افراد کارآمد و مجرب برای مشک 
ک نمیکنند .این نگرانی ،آنها را بیش�تر خش�کانده و فاسد
ی هدف و آرمان ما را در 
کارمندان قدیم 
ی که فشار کم باشد سردرگم میشوند و در میمانند.
کرده است .آنها زمان 
ن اکثر آنها با کارهای اداری آشنا نیستند.
ن تعدادشان بسیار کم اس�ت ،ثانی 
کارمندان جدید نیز اول 
ی آموزش کارمندان باسواد است .به
به این دلیل آنچ ه برای فرقه بس�یار مهم تلقی میشود ،مسئله 
ت داشته باشد.
ن دلیل در ادارات دولتی فرقه تنها میتواند هدایت کارها را در دس 
همی 
ت بس�یاری اتفاق افتاد .بعضن تشکیالت فرقه
ن که ما دولت را در اختیار گرفتیم اش�تباها 
پس از آ 
ت را در انحص�ار خود در آورد ه بود .این میتواند برای فعالیتهای ما ضرر بس�یاری
ادارهی حکوم� 
ی اماکن فداییها در کارهای فرقه
ل گرفت ه شود .در برخ 
داش�ته باشد .باید ب ه فوریت جلوی این اعما 
ل نیز پایان یابد .فرقه
ن اعما 
ی انجام میدهند ،باید ای 
و حکومت دخالت میکنند و خودسرانه کارهای 
م و قانون ع�ادت بدهد .در مملکتی ک ه امنیت و قانون نباش�د ،آزادی نیز
ت نظ 
بای�د مردم را به رعای 
نمیتواند [وجود داشته] باشد .ما باید ب ه واسطهی برابر فرض کردن مرد م در پیشگاه قانون ،برادری
ی و گ�ردن کلفتیها
حقیق�ی و براب�ری واقعی به وجود آوریم .ایس�تادگی در برابر امتیازات ش�خص 
ت بای�د از یکدیگر جدا
ی و بیامان میخواهد .فعالیته�ای فرق ه و فعالیتهای دول 
مبارزهیی ج�د 
ی دیگر ،دخالت نکند.
شوند .همچنین کارمند یک وزارتخانه در کارهای کارمندان وزارتخانهها 
مسئلهی دانش و فرهنگ
ی خود را از دس�ت ندهند باید
کاره�ای روزم�ره ثابت میکند که م�ردم برای آنکه حاکمی�ت حقیق 
ن سخن گفتن از
ث شده است ،اکنو 
ی بح 
باس�واد شوند .در مورد روشهای گذش�ته به اندازهی کاف 
ت میدهیم .تعداد محصالن کالسهای
آینده ضرورت دارد .ما بسیار کم به کارهای فرهنگی اهمی 
ی شخصی و
م که دور هی تحصیلی را گذراندهاند در زندگ 
م است .بسیاری از کسانی ه 
شبانه بسیار ک 
ن مشاغل و رفع
ی بر عهده گرفت 
کارهای اداری بسیار ضعیفند .ما باید برای تربیت جوانهایمان برا 
ت معارف باید در سال
ی کنیم .در این مورد بسیار ضعیف عمل شده است .وزار 
احتیاجات برنامهریز 
س دانش�کدهی ملی
ی تأس�ی 
ی بگنجاند .درباره 
ی اساس� 
پیش رو در برنامهاش اصالحات 
تحصیل�ی ِ
ی شود ،پیش روی مردممان راههایی
قدمهای جدی برداش�ته شده است .این آرمان بزرگ اگر عمل 
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ی تربیت معلم در دانشکده اهمیت
برای ترقی گش�ود ه خواهد شد .ما مخصوصن به تشکیل رش�ته 
ی کند .تأسیس رشتههای
گ نمیتواند ترق 
س است .بدون معلم فرهن 
میدهیم .چرا ک ه معلم ،اس�ا 
ن مطرح خواهد شد.
ی احتیاجاتما 
ت که به اقتضا 
ی نیز از جمل ه مسائلی اس 
کشاورزی و پزشک 
ت مس�اعد استفاده بکند .در
ط کادر فعال میخواهد که از این وضعی 
کار بس�یار و میدان ِ وس�یع ،فق 
ِ
ن کار هم اهمیتی جدی
ی ای 
ت فرقه هس�تیم ،باید برا 
ل مربوط به تش�کیال 
ی که مش�غول مسائ 
حال 
ن کاری از پیش نخواهیم برد.
قائل شویم .در هر زمینهیی به افراد مجرب احتیاج داریم و بدون ایشا 
پیش روی فرق ه و دولت
مسائل مه 
م ِ
ت دموکراتیک ملی و مردمی
فرقه در عرض پنج ما ه کارهای بزرگی انجام داده و در نهایت یک دول 
ن در میان ابرهای
ش از ای 
ج ما ه پی 
ن که پش�تیبانش باش�د ،به وجود آورده است .پن 
به تمام معنی مدر 
ب ایج�اد کرده بودند ،ادعای ملت
ن و فارسهای متعص 
ی ک�ه مطبوعات مرتجع تهرا 
اوهام خرافات 
ش از پیش به اثبات
ن را بی 
ک ملتم�ا 
بودن و دولت داش�تن برای آذربایجانیها کاری س�اده نبود .این 
س کردهییم .رفتهرفته م�رد م و ملل خارجی عادت
ی تأس�ی 
رس�اندهییم و دولتمان را بر یک بنیان مل 
ن نامها را بشنوند.
میکنند ای 
ی سیاست جاهالنهی خودش
دولت ملی آذربایجان یک حقیقت است ،حکومت تهران به وسیله 
ش متفقین در ایران
س تا زمانی ک� ه ارت 
کار ما را آس�ان کرده اس�ت .ب ه تعویق انداختن انتخابات مجل 
هس�تند و تعیین «ف�رخ» 1به عنوان والی آذربایجان با اختیارات وس�یع ،پرده را برانداخت .گس�یل
ت
ی ناروایی که در مجلس شورا و مطبوعا 
داش�تن ارتش برای قلع و قمع کردن فداییان و س�خنها 
ی
ل خلقمان ایمان آورد ک ه به این آس�ان 
بر علیه ما بیان میش�د ،ما را بس�یار کمک کرد .ب ه همین دلی 
ت ملی را پدید آورد .البت ه
ی یافت و دول 
به او آزادی و خودمختاری داده نخواهد ش�د و خودش چارهی 
س
س قانونی اس�توار تشکیل ش�ود .ما مخصوصن در مجل 
ی نبود .حکومت باید براس�ا 
این نیز کاف 
ن اساس�یای را ک ه آماده کرده بودیم ،به بحث نگذاشتیم.
ی قانو 
مؤسس�ان (کنگرهی ملی) الیحه 
ت
م باز کند و با دیدن حقیقت ،دول 
ن چش 
م که شاید حکومت ارتجاعی تهرا 
ن بودی 
آن زمان بر این گما 
ل بر علیه ما انجام داده ،آش�کار
ی که این حکومت در خارج و داخ 
مل�ی ما را تأیید کن�د .امروز اقدامات 
ت نمیتواند ب ه
ن از انکار ملیت ما خجالت نمیکش�د .گویا ک ه این دول� 
گش�ته اس�ت .حکومت تهرا 
1

س ک ه در  20شهریور  1324از طرف دولت صدر به عنوان استاندار
ب ب ه معتصمالسلطنه ،نمایندهی مجل 
خ ملق 
سیدمهدی فر 

ن منصوب ولی پیش از آنکه به آذربایجان برسد از سمتش برکنار شد.
آذربایجا 
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م بنش�ینیم و دس�ت روی دس�ت بگذاریم .باید کاری را که آغاز
ی دیگر رفتار کند .ما نمیتوانی 
گونهی 
م و خلق را به س�وی هدفش رهنمون
کردهییم به پایان بریم ،اس�اس تش�کیل دولتمان را تعیین کنی 
ن مجلس مؤسسان
ک دومی 
ش�ویم .بالتکلیف ماندن بیمعناست .الزم است در زمانی بس�یار نزدی 
ت و مجلس ملی هم
را فرا خوانیم و قانون اساس�ی میهنمان را تصویب کنیم .در ای�ن خصوص دول 
گ انتخاب شد ه و کارش را آغاز
ت بزر 
ک هیأ 
پیمان ش�دهاند .برای تنظیم الیحهی قانون اساسی ،ی 
ی آخر
ن کشورهای دموکراتیک نوشته شود .تصمیمگیر 
کرد ه اس�ت .این قانون باید مطابق با قوانی 
آن
با مردم اس�ت ،مرد م سخن خود را به وسیلهی مجلس مؤسس�ان خواهند گفت« :آذربایجان از ِ
ل بیگان ه نخواهیم رفت.
ت مل 
ت قیومی 
ل همراه باشد .ما تح 
آذربایجانیهاست!» اما شعار باید با عم 
ت شود .وظیفهی بزرگی ک ه بر عهدهی فرقه و دولت قرار دارد،
بگذار این شعارها در تاریخ خلق ما ثب 
ن شعار است.
احقاق ای 
ل میدهند برای
مرد م لیاقت و استعداد خود را نشان دادهاند .روستاییان ک ه اکثریت مرد م را تشکی 
ن پس مسائل بزرگی
ن جانش�ان حفظ میکنند .از ای 
س سالحشان را چو 
رس�یدن ب ه این آرمان مقد 
ی روابط دهقان
ی کش�اورزی ،سالمس�از 
پی�ش روی ما ق�رار دارد مانند به نظم کش�یدن فعالیتها 
ن ملحق ش�دهاند و همچنین
ن آذربایجا 
ی که ب ه دش�منا 
و ارباب ،تقس�یم ک�ردن امالک اربابهای� 
ی بغرنج است
ن کار مسئلهی 
تقس�یم زمینهای دولتی میان روستاییان .در عمل دید ه شد که انجام ای 
ت زیادی در دس�ت نیس�ت،
و میتواند اختالفهای بس�یاری میان روس�تاییان ایجاد کند .اطالعا 
کارمن�دان خب�ره و متخصص برای تقس�یم زمینها و دادن آنها ب ه روس�تاییان به تع�داد الزم وجود
ندارند .از روز تأسیس حکومت ،وزرات کشاورزی مشغول این کار است .هنوز تدوین یک الیحهی
ی محلی فرقه کمکه�ای جدی انتظار
ی این کار از س�ازمانها 
صحی�ح و کامل ممکن نش�ده و برا 
ع تبلیغات تشکیالت
ض شود .باید موضو 
میرود .اصلن اصول فعالیتهای تشکیالت فرقه باید عو 
ی از هیأت حاکمه زاید
ن سخنس�رای 
ش از ای 
ی باشد .بی 
ی که دولت مش�غول آنهاس�ت یک 
با اصالحات 
ی جنایتهای حکومت اس�تبدادی مردم را قان ع نمیکند .باید عملن کارهای خوب
است .برش�مار 
دولت ملی را نش�ان بدهیم .بگذار مردم حرکت به س�وی س�عادتی را ک ه انتظار میکشند ،احساس
کنند .فرقه باید در فعالیتش این حقیقت را مشعل راه قرار دهد.
ع از میهنمان مطرح میش�ود .فداییان همانطور که در باال گفتم
بعد از همهی اینها مس�ئلهی دفا 
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ی منسجم امکان ندارد.
ی در برابر دشمن 
خدمات بزرگی انجام دادند ولی به پش�توانهی آنها ایستادگ 
ی محو کردن آزادی ما
ل امپریالیست بیگانه ،آماده 
بدانیم ک ه دشمن در خواب نیست .او با کمک دو 
م غفلت کنیم ،به همین دلیل
ن ملیتمان از روی زمین میش�ود .ما نمیتوانی�م یک لحظه ه 
و زدود 
ی آماده باشد .افراد صادق
باید ارتش ملی منظم تشکیل دهیم .به همین دلیل فرقه باید به طور جد 
ی است که
ی بزرگ 
ن مسئله 
ی انجام وظیفهی ملی بس�یج و یک ارتش ملی مدرن ایجاد کند .ای 
را برا 
پی�ش روی فرقه قرار دارد .ما همیش�ه گفتهییم ،آزادی را نمیدهند ،پ�س باید آن را بگیریم .ما این
ِ
کار را انجام دادهییم ،ولی کافی نیس�ت .مهم پاس�داری از آزادی به کف آورده و استفاده کردن از آن
ن زمینه برابر اس�ت با تشکیل ارتش
ی این امر آماده ش�ود و آمادگی در ای 
اس�ت .اینک فرقه باید برا 
ملی.
ت با اهمیت
ب مسئلهیی اس 
عالوه بر این س�ازماندهی متش�کل فرقه و تصفی هی آن از عناصر نابا 
ن با جلب اعتماد مردم ،در جامعه نام
بسیار زیاد .امروز فرق هی ما دولت را هدایت میکند و اعضای آ 
ن هر کسی میتواند وسوس ه ش�ود ک ه در فرقه نفوذ کند .عناصر
و ش�هرت ب ه دست میآورند .بنابرای 
ی راه پیدا میکنند و در نتیجهی رفتارهای
ق عضوی�ت در فرقه به ادارات دولت 
ن از طری 
نفوذی و خائ 
ن تش�کیالت فرقه در
ل باید در پاک بود 
ت فاصله میگیرند ،به همین دلی 
خائنان�هی آنها مردم از دول 
همهجا دقت زیادی صورت گیرد.
ت فرقه در امر اطالعرسانی تقویت شود .هر کدا م از اعضای فرقه
ی اینها الزم اس� 
گذشت ه از همه 
پیش روی آن آشنا باشد و اهداف و مقاصد فرق ه را بفهمد.
باید با تاریخ فرقهی ما ،ش�عارها و وظایف ِ
ی کس�انی یافت میشوند که اسناد
این هم کار آس�انی نیس�ت .هنوز در میان اعضای کمیتهی مرکز 
رس�می را که از سوی دولت ما منتشر شده خواندهاند اما نفهمیدهاند .اعضای عادی فرق ه نیز به باور
من در این مورد بسیار ضعیفند .پس جدن الزم است این نقصان را رفع نماییم.
ی اجالس عمومی امروز
بگذار هر یک از اعضای فرقه هر چه از اولین بیانی هی فرق ه تا پیماننامه 
ن موضوع در داخل فرقه
ن بگوید .ای 
منتش�ر شد ه است را بخواند ،بفهمد و بتواند دربار هی آن س�خ 
اصالحاتی بزرگ و حتی انقالبی بزرگ ایجاد میکند و باید این را انجام داد.
ی ق�رار دارد ،اما ب ه مح�ض آگاهی از آنها
گ و مس�ائل دش�وار 
پیش رو ،کارهای بزر 
میبینی�د که ِ
میتوانیم در سایهی علم ،اتحاد و همبستگی افراد فرقه ،آنها را رف ع کنیم.
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ل مبارزات ملی هستند
ق آذربایجان و ملتهایی که مش�غو 
موضوع دیگر اینک ه فرقه باید میان خل 
اتحاد ایجاد کند .در این زمینه همکاری برادرانه با کردها و جلب اعتماد آنها از وظایف جدی ماست.
بای�د برخی نارضایتیه�ا را که در این خصوص میان اعضای فرق ه ایجاد ش�ده ،رف�ع کرد .عالوه بر
کردها باید برای اتحاد ارمنیها و آسوریها با فرقه تالش کرد .این ملتها نیز باید در آذربایجان آزاد
ت ملی را تحمل
ع اس�ار 
ی ما هیچ نو 
ی و به زبان ملی خود امورش�ان را اداره کنند .حکومت مل 
زندگ� 
ی ملتهای دیگر
م امکان آزاد 
نخواهد ک�رد .باید همانگون ه که آزادی را برای مردممان میخواهی 
م کنیم.
را نیز فراه 
ی مالیات
درباره 
ع تا ب ه امروز چندین بار گفته ش�ده
ت داش�ت ه باش�یم گرچه این موضو 
ما باید تأکید زیادی روی مالیا 
است.
م و درس�ت به
ن را رفع کنی 
ت میهنما 
ما مالیات را به این دلیل میگیریم که به وس�یلهی آن احتیاجا 
ک م�کان تمرکز یابند و برای
ت که مالیاتها به زودی جمعآوری ش�وند ،در ی 
همین دلیل الزم اس� 
ف ش�وند .آقای حبیبالهی گفتند ک ه در روزنام�هی «آژیر» تا به امروز
رف�ع نیازهای میهنمان مصر 
ن طور نیس�ت .م�ا از اول طرفدار
ت بس�یاری علیه مالیاتبردرآمد نوش�ته ش�ده اس�ت ،اما ای 
مقاال 
ی مالیات در مس�ائل
پرداخ�ت مالیاتبردرآم�د بودهییم .اما «دکتر میلیس�پو» 1عالو ه ب�ر جمعآور 
ی
ی ما را مح�دود کند و ما هم�واره مخالف کارها 
سیاس�ی هم دخالت میکرد و س�عی میک�رد آزاد 
ی «آژیر» منتش�ر میش�د در کنار
خالف ادار هی مالیاتبردرآمد بودهییم .ما در دورهیی ک ه روزنامه 
ن مالیاتبردرآمد
دفاع از مالیاتبردرآمد با فعالیتهای سیاسی «میلیس�پو» مبارزه میکردیم .قانو 
ی غیرعادی صحیح بود.
ت گرفتن از درآمدها و س�ودها 
در زمان جن�گ ،قانونی عادالن ه بود .مالیا 
ی شانه خالی کردن از
ت آورد ه بودند برا 
ی که از جنگ سواستفاده کرده و ثروت هنگفتی به دس 
کسان 
ن مردم فساد و فتن ه تولید کنند.
این مالیات عادالنه ،تالش میکردند تا میا 
ت خانهاش را به چندین
ن در تهران از تاج�ری لوازمالتحریر میخریدم .بعدها دیدم ک ه او تج�ار 
م� 
1

ن رییس کل دارایی ایران
آرتور میلیسپو ،اقتصاددان آمریکایی که پس از شهریور  1320با تصویب مجلس به مدت  5سال به عنوا 

ی مسافرت به آمریکا و مسافرتهای داخلی ،استخدا م شد .با تصویب
ت هزینه 
ی و دریاف 
ق  18هزار دالر در سال ،خانهی مسکون 
با حقو 

ن به
وزیر دارایی ب ه وی اختیار تام در تنظیم بودجهی کل کشور ،تجدید سازمان وزارت دارایی و سایر دوایر وابسته ،استخدام مستشارا 

ل یا معافیت از خدمت آنان ،داده شده بود.
ل رتبهی کارمندان و انتقا 
ی ک ه صالح بداند ،ترفی ع و تنزی 
تعداد 
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مغازه تقسیم کرده است تا به این شیوه مالیات نپردازد.
در اینج�ا نیز بعضیها هس�تند ک�ه این کار را میکنن�د و هنگا م [پرداخ�ت] مالی�ات داد و فریاد را ه
ی نشود ،کارها درست نمیشود و ما
میاندازند تا ش�اید مالیاتش�ان را ندهند .اما اگر مالیات جمعآور 
نمیتوانیم میهنمان را اداره کنیم .بگذار کس�انی که هنگا م جنگ  ،خون خلق را در شیش�ه کردهاند
ی میهنشان مصرف کنند.
ش مردم و آباد 
از درآمدهای نامش�روع میلیونیشان کمی هم برای آس�ای 
آنها دار و ندار میلیونها انس�ان را به یغما بردهاند و حاال باید مالیاتش�ان را عادالن ه پرداخت کنند .اما
ی که مالیات میگیریم نباید به هیچکس توهین کنیم ،ما مانند مأموران نظا م پیش�ین با مرد م
هنگام� 
ن را رف ع کنیم ،نمیتوانیم دانشگا ه
بدرفتاری نمیکنیم .ما اگر مالیات نگیریم نمیتوانیم احتیاجاتما 
ت تبلیغ میکنند ،بایستد
ت مالیا 
درست کنیم .به همین دلیل فرقه باید در برابر کسانی که علیه پرداخ 
و ب ه مرد م لزوم پرداخت مالیات را تفهیم کند.
ی و هوی و داد و فریاد
ت میخواستند ،ها 
ی هستند که در نظام پیشین اگر از آنها مالیا 
افراد بس�یار 
ت از این
ی بر گرفتن مالیا 
ش از این اصرار 
ن شانه خالی میکردند .ما پی 
راه میانداختند و از پرداخت آ 
ف
س از جمعآوری ،از مرد م دزدید ه میشود و صر 
افراد نداشتیم چرا که میدانستیم این مالیاتها پ 
رف�ع احتیاجات مرد م نخواهد ش�د .ام�ا ما امروز مالی�ات میگیریم که برای مرد م دانش�گاه ،جاده،
ت جمعآوری ش�ود ،مأموران مالیاتی رفتار
کارخانه و بهداری بس�ازیم .شاید زمانی که بنا ش�د مالیا 
ی است.
ک مالیات قانون 
ن جنگ ی 
ت زما 
ع عمومیت ندارد .مالیا 
ی نداشتهاند ،ولی این موضو 
خوب 
ن پول به جیب میزدند ،هزاران کودک فقیر و زن بیچیز شبها
آنگاه که بعضیها میلیونها توما 
ن
ی و بیکاری جا 
ن از گرس�نگ 
ح در برابر مغازههای نانوایی صف میایس�تادند ،هزاران انس�ا 
ت�ا صب 
ن
میس�پردند .اینک باید آن�ان مالیات عادالنهی درآمدهای بیحدش�ان را پرداخت کنند و ما هم ای 
مالیاتهای مشروع را حتم ًا خواهیم گرفت( .تشویق حضار)
ن )1324
(روزنامهی آذربایجان ،دورهی دوم .شمارهی  110و  .112یکشنبه و سهشنبه  7و  9بهم 
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ه همه
ه همه ،ب 
ه همه ،ب 
ب
هموطنان عزیز!
ت�ا به امروز وظایف افتخارآمیزی را که تاریخ بر عهدهی ما محول کرد ه با س�ربلندی انجا م دادهییم
ی
ن تأس�یس فرقهیی با نفوذ و حکومتی ملی و در یک کالم «دولت ملی» را عمل 
و توانس�تهییم آرما 
ک
ش کردند .در آذربایجان حتا ی 
س�ازیم .در این را ه همهی مرد م ب ه پا خاس�تند و با تمامی توان کوش 
ت
ش�هر ،یک روس�تا ،یک محله ،یک خانه و یک کلبه هم یافت نمیشود ک ه ساکنانش در راه ب ه دس 
ن مرد م از ان�کار نهضتی ک ه خلق به
ی نش�ان نداد ه باش�ند .دش�منا 
ی فداکار 
آوردن این حقوق قانون 
ن مرد ،زن ،پیر و ج�وان در انتخابات مجلس
وجود آورده ،عاجزند .عالقه و احساس�اتی ک�ه هزارا 
ن حقیقتی
ت ملی آذربایجا 
ن پس دول 
ملی از خود نش�ان دادند ،پایه و اساس آزادی ملی ماست .از ای 
ن حقیقی اس�ت.
اس�ت که تداوم بق�ای آن یکی از آرمانهای مه�م عناصر دموکرات و عدالتطلبا 
ت و استعداد شگرفی از خود نشان دادهاند.
ن زمینه قابلی 
مردم ما در ای 
ن و مستبدان
ت ک ه بدون توج ه به مبارز هی شدیدی که مرتجعان تهرا 
ک به دو ماه اس 
ما اکنون نزدی 
ت اداره کردهییم و به
حامی ایشان در سرتاسر جهان ،علیه ما انجام میدهند ،حکومت ملی را با لیاق 
ش مردم بیاندیشیم.
زودی موفق خواهیم شد تدابیری جدی برای پیشرفت و آسای 
ن مصوب
مردم ما چ ه با پیوستن به صفوف فرقه ،چ ه با اجرای قوانین دولت ملی و چ ه با تأیید قوانی 
ی ب ه تمام معنا
ن آذربایجان سرزمین 
ی خودشان را ثابت کردهاند .بعد از ای 
مجلس ملی ،اتحاد و یگانگ 
ن
ی مردممان ممک 
ن را برا 
آزاد اس�ت .این سرزمین میخواهد پابرجا بماند و پیشرفت کند .ما باید ای 
کنیم.
ی و فقر سوختهاند ،با شنیدن این
بگذار مردم آذربایجان که سالها در آتش رنج و مشقت و گرسنگ 
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ت به رویشان گشود ه ش�د ه و شاد شوند و نسلهای آینده ایمان بیاورند
ی س�عاد 
مژده ببینند که درها 
ی شایستهی انسان ممکن است.
که زندگ 
هموطنان عزیز!
ن برای
ن را حف�ظ و از آ 
ی و حق�وق باید آ 
ش�ما به خوبی میدانی�د که پس از به دس�ت آوردن آزاد 
ن انجا م این وظیفهی
س�عادت مردم اس�تفاد ه کرد .فرقهی دموکرات و حکومت ملی آنگاه ک ه زم�ا 
ک چشمشان محافظت میکنند.
ن مردم 
ی چو 
ن خواهند داد که از آزاد 
مقدس فرا رسد ،ب ه شما نشا 
این انتظار تاریخ از ماست!
ن ما نیروهای مس�لح منظم دولت
م�ا بای�د تمام توانم�ان را صرف دفاع از وطنم�ان کنیم .فدایی�ا 
ج از خاک مقدس�مان کردن�د .اینک هزاران
ارتجاع�ی را ب ه زور سلاح وادار ب ه عقبنش�ینی و خرو 
ی برفهای س�پید مشغول
جوان و فرزند رش�یدمان در کوهها ،درهها ،بیابانهای بینش�ان ،بر رو 
ن تهران طنین دارد.
ش مرتجعا 
پاس�داری از آزادی ما هس�تند .هنوز نعر هی تفنگهای آنان در گو 
س نمیتواند
ن را ب ه لرزه در میآورد .هیچک 
ی مرتجعان ایرا 
هنوز نام قهرمانان آذربایجان وجود تمام 
این را انکار کند ،ولی این کافی نیست.
س از اینکه از
ل خود رها نخواهند کرد .آنان میخواهند پ 
دشمنان آزادی به این سادگی ما را به حا 
س شدند ،مسلحانه علیه ما اقدام
ن مأیو 
ت خائنانه و بندوبستهای دیپلماتیک در خارج از ایرا 
تبلیغا 
ن را هیچوقت فراموش
ن اس�یر کنن�د .ای 
کنن�د و مردممان را وادار ب ه زانو زدن نمایند و آنها را مجدد 
نکنید.
ن عزیز!
هموطنا 
م�ا به دنیا ثابت کردهییم که طرفدار صلح و آش�تی هس�تیم .حت�ا راضی نیس�تیم قطرهیی خون از
ب میکند و از آه و ناله لذت
دماغ کس�ی ریخته ش�ود .ولی ارتجاع خون میخواهد ،اشک چش�م طل 
میبرد .ما دیگر گوس�فند نیس�تیم که خودمان را دس�ت و پا بست ه تس�لیم جالدان کنیم .ملل بیدار،
ی ساده ولی مهم دارند :اگر
ی و س�عادت خود را میدانند ش�عار 
ی که راه آزاد 
ملل قهرمان و ملتهای 
ی مرگ باش!
زندگی میخواهی ،آماد ه 
ح ایستاد و پاسخ ارتش
ح باید با سال 
ما حت ا نباید یک لحظه این ش�عار را از خاطر ببریم ،در برابر سال 
را باید با ارتش داد.
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ش نخواهد شد.
ی آنان هیچگاه فرامو 
مردم ما عاجز و زبون و بیچار ه نیس�تند .دالوریهای تاریخ 
ن مغرور و مقتدر برس�د ،ایشان به احترام سر
ش به گوش فرماندها 
حتا امروز هم اگر نام اردوی قزلبا 
ن اردویی را پدید
ن یک بار چنی�ن اردویی زاییده ،باز هم میتوان�د چنی 
ن چو 
خ�م میکنند .آذربایجا 
آورد .این مادر قهرمان با پرورش فرزندانی دالور امتحانش را پس داده است.
ی آنگاه که طوفان دهش�تآورش بر پا ش�ود ،جه�ان را با
آذربایج�ان دی�اری خاموش اس�ت ،ول 
ی است ک ه تاریخ بر صحت آن
فریادش بیدار و بشریت را وادار به آگاهی خواهد کرد .این از آن موارد 
شهادت خواهد داد.
ن عزیز!
هموطنا 
ن سعادت مردم میکوشد،
ی تأمی 
ی ما ک ه برا 
ی ما که رهبری مردم را برعهده دارد و حکومت مل 
فرقه 
ی خودتان پاس�داری کنی�د .هر آذربایجانی بای�د از امروز در این راه
ش�ما را دعوت میکند که از آزاد 
م و ملی به دست آوریم و
ش مسلح ،منظ 
ی را بدون داش�تن یک ارت 
ش کند .ما نمیتوانیم آزاد 
کوش� 
ت بگیرند ،بنابراین فرق ه و دولت همهی
ی مردم سالح به دس 
این نیز آنگاه ممکن میشود که همه 
ن سالح هستند ،به صفوف ارتش مردمی فرا میخواند .بگذار
آذربایجانیهایی را که قادر به برداشت 
ن سپردهاند و فرقهیی را که
ن را به آ 
مردم صدای دعوت دولت ملیای را که انتخاب کرده و اموراتشا 
ن واحد برپا خیزند.
ن ایمان دارند ،بشنوند و چونان یک ت 
ب ه عنوان رهبر قبول کرده و به آ 
ی که هنگام تش�کیل دستههای فدایی ابراز میشد باز هم بیشتر شود.
بگذار احساسات عمومیا 
ع از وطن و آزادی
بگذار مادران ،خواه�ران و مادربزرگها باز هم جوانانمان را ببوس�ند و برای دفا 
ی کنند.
راهی ارتش مل 
بگذار غریو ش�ادی ،سرتاس�ر آذربایج�ان را درنوردد ،بگ�ذار همهی اعضای فرق ه کارهایش�ان را
موقتن رها و با تش�کیل میتینگها و گردهمآییها در روس�تاها ،ش�هرها ،کوچهها و محلهها مردم
را ب�ه انجا م وظیفهی ملیش�ان تش�ویق کنند .بگذار روحانیونم�ان در منابر و مس�اجد جوانان را به
جهاد در را ه دفاع از وطنش�ان دعوت کنند .بگذار این ملت به دنیا بفهماند ک ه تا آخرین نفر از آزادی و
ن را گفت ه و سرنوشت
ف آخرشا 
ی حر 
اس�تقاللش دفاع خواهد کرد .آذربایجانیها با تشکیل دولت مل 
خویش را رقم زدهاند .یا زیستن با آزادی یا ِ
مرگ باافتخار.
ی جهانیان اعال م کردهاند ،نمیتوانند
ن سخن را به تمام 
این سخن آخر مردم ماست .مردمی ک ه ای 
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ن منعقد میش�ود ،تبعی�ت کنند .آذربایجانیها
ی ک ه در خارج از آذربایجا 
از قرارداده�ای حیلهگرانهی 
گ را میپذیرد ،زندگی
میمیرند ولی از راهی که در پیش گرفتهاند ،باز نخواهند گش�ت .کسی ک ه مر 
م و چ�ون مرگ را
خواه�د ک�رد و حق�ش را خواهد گرفت .م�ا زندگی کردهیی�م ،حقم�ان را گرفتهیی 
گ میهراسند.
ی نیستیم ک ه از مر 
م چرا که از آن دست مردمان 
ظ کنی 
پذیرفتهییم میتوانیم آن را حف 
ن حت ا س�نگها و خاکهای بیجان ِ آن
ی سرتاسر آذربایجا 
هموطنان! بگذارید انس�انهای زنده 
ت و میهن ما تنها نیستند.
ی دفاع از رهایی ملی وطنمان سوگند یاد کنند .بگذارید دنیا بداند ک ه مل 
برا 
ن عزیز!
هموطنا 
ن اس�ت ،در مورد
ی ملتما 
ن آن رس�یده ک ه قوانین مصوب مجلس ملیمان را ک ه س�مبل اراده 
زما 
ت ارتش مردمی
ملی تش�کیل ارتش مردمی ،اجرا کنیم .برای اجرای این قان�ون ب ه وزار 
وظیفهی ِ
ی ما ،جوان�ان ما ،پدر و
ی را ک�ه به آنها مح�ول کردهییم با جدیت آغ�از کنند .فرقه 
میس�پاریم ،کار 
ی مرد م در برابر یک امتحان قرار
مادر ،خواهر و برادر ،عروس و دختر ،کودک و بالغ و باالخر ه همه 
دارند .باید س�عی کنیم از این امتحان بزرگ سربلند بگذریم .اینک باید سخنانتان و سوگندهایتان را
ت و میتینگها ،در عمل ثابت کنید.
در جلسات ،اجتماعا 
همهی مردم باید بسیج شوند تا این وظیفهی مقدس را آنگونه ک ه شایستهی نام آذربایجان است،
ت جدی و
ن مورد تبلیغا 
ی جوانان و زنان موظفند در ای 
ب ه انجا م برسانند .نیروهای فرقه و جمعیتها 
ن خواهد رسید.
م به پایا 
ی عظی 
گستردهیی انجام دهند .این کار بزرگ آغاز شده و با موفقیت 
زندهباد مردممان!
ی مردم به چنگ آوردهاند!
ی که آزادی را برا 
زندهباد فداییان 
زندهبادارتش ملی ما ،مدافع این آزادی!
ی  .120پنجشنبه  18بهمن )1324
ی دوم .شماره 
(روزنامهی آذربایجان .دوره 
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ن دانشسرا
در سال 
ی و لیاقتی که نشان
ن با شایستگ 
من به قصد سخنرانی اینجا نیامده بودم .ولی خواهران و دخترانما 
دادند من را مجبور کردند که از این احساسات تشکر کنم .در اینجا از حکومت ملی تشکر کردند .من
ی سپاسگزارید من نیز
ت مل 
باید بگویم که حکومت ملی از خلقمان جدا نیست .حال که شما از حکوم 
ی صمیمان ه از ش�ما سپاس�گزارم .اینک تما م خانمها و آقایان احساس کردهاند که
به نام حکومت مل 
راه ما ،را ه سعادت است.
ن فارغالتحصیالن
ت داشتم .در جش� 
من دو س�ال پیش از این ،در همین مکان در جش�نی ش�رک 
ی س�خن گفتن ب ه زبان آذربایجان
آن روز ،س�خنانی که گفته ش�د قوریوار و طوطیوار بود .اجازه 
ی ب ه نظر میآمد .در آن شرایط من تحقیر شدم و
ن چونان عیب 
داده نمیش�د و سخن گفتن به این زبا 
تحت فش�ار روحی بودم .اینک اما میبینم که خوشبختان ه در سایهی فرقهی ما ،جوانان قهرمان و
ن ش�ده است .زنان ما
ن تار عنکبوت ،ویرا 
زنان فداکار ما ،آن پرد هی موهوم ،آن زنجیر پوس�یده و آ 
ن چند ماه اخالق ملی ما به
ن در ای 
نش�ان دادند که خلق ما ،خلقی مترقی و با استعداد است .و حقیقت 
ل مردم را میشکستند به دلیل
ی مناز 
کلی دگرگون ش�ده است .ما میگوییم ش�اید از آنانی که درها 
ن نشان میدهد که
هراسش�ان خبری نیست ،ولی چرا از دزدان نترس هم اثری یافت نمیشود؟ ای 
ش من با یک
ک تحول اخالقی پدید آمده اس�ت .چندی پی 
در درون ملت ما یک انقالب معنوی و ی 
ن کس�انی که در زیر باری
ن دهقانان را چونا 
ی گفتگ�و میکردم ،او میگفت« :من پی�ش از ای 
خارج� 
ن بیتوجه به کهنگی و
س�نگین خم شده باش�ند ،س�ربهزیر و افس�رده دیدم .اما اینک همان دهقانا 
ل میدانند ».از همین
ی مس�تق 
ن را انسان 
ن سرش�ان را باال میگیرند و خودش�ا 
پارگی لباسهایش�ا 
نکته میش�ود فهمید که خلق ما به ش�خصیت خود پی برد ه و ش�أن خود را فهمیده است .این ملت
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ی جس�ورانهیی انجام داده
را نمیتوان بیش از ای�ن تحقیر کرد .حکومت ملی در مدتی اندک کارها 
ی ما اندک کسانی بودند که
اس�ت .اولین بیانیهی ما پنج ماه پیش از این منتش�ر ش�ده بود .در فرقه 
ن دهند .اما ما این مس�ئل ه را قهرمانانه حل و
ت نش�ا 
ن آذربایجان رغب 
امروز مرد م به زبا 
ب�ه اندازهی
ِ
زبانمان را از اسارت رها کردیم.
ن و ش�رکت دادن آن�ان در تمامی
ی زنا 
ی جس�ورانهیی ک ه برداش�تهییم آزاد 
یک�ی دیگ�ر از گامها 
ی بدهن�د ،نامزد
م در انتخابات رأ 
عرصهها اس�ت .تصمی�م جدی گرفتی�م و گفتیم بگ�ذار زنان ه� 
انتخاباتی شوند ،وکیل شوند و شاید در آینده وزیر زن هم داشت ه باشیم .زنان هم لیاقت خود را نشان
ن وس�یله شایس�تگی آذربایجانیها به
ی دادند و به ای 
ک ب ه چهار هزار نفر از زنان تبریز رأ 
دادند .نزدی 
جهانیان ثابت شد.
ن قش�ون قزلباش آذربایجان
ن اس�ت .اگر امروز ای�ران حکومتی دارد مدیو 
خل�ق ما خلقی قهرما 
س کردهاند .آذربایجان
ی تأسی 
ن آذربایجان 
اس�ت .این حکومت را پنج  -شش شیخ ،با قدرت دهقانا 
ی اس�ت تنها الزم است آن را به حرکت درآوریم و این کار را فرقهی دموکرات انجام داده
قدرت بزرگ 
ن در روزنامههایش�ان
ت آوردهییم .آنا 
ط دیگر ایران ما احترام بس�یاری به دس� 
اس�ت .ام�روز در نقا 
ت رها سازند ».اما ما میگوییم که شما
مینویسند« :رهبران مقتدر دموکرات بیایند و ما را نیز از اسار 
م کرد ،اما ما به ش�ما هیچ احتیاجی
ش کنید .ما هم ش�ما را یاری خواهی 
خودتان باید برای رهایی تال 
ت نشناسید ،ما بدون شما هم به
نداریم .شما باید این را بدانید که حتی اگر آزادی ملت ما را به رسمی 
زندگی ادام ه خواهیم داد .تنها چند ماه پیش از این ،نظام پیش�ین به «کاظ 
م ش�کمپارهها» 1دستور
میداد مقابل مدارس بایس�تند و معلم�ان و محصالن بیحجاب را آزار دهن�د .حکومت ما «کاظم
شکمپارهها» را مجازات کرد و مطبوعات مرتجع تهران آنان را وطنپرست نامیدند ،حاال در سای هی
دولت ما امکان آزاد زیستن برای هم ه فراهم شده است .ما خودمان را ب ه تمامی دنیا شناساندیم .در
ی آذربایجان سخن نگوید.
ش کلم ه درباره 
ت که روزانه حداقل پنج  -ش 
سراس�ر جهان رادیویی نیس 
ما در سرفراز کردن این نام موفق گشتهییم.
1

م خوشباور معروف به کاظم شکمپاره از شروران سابقهدار تبریز بود که به همراه سه نفر دیگر در  8دیماه  1324ب ه دست
کاظ 

ی پنبهای اعدام شد .روزنامهی باختر در تاریخ  26دی همان سال
ت عباسعل 
فرق هی دموکرات آذربایجان به حکم دادگاهی با ریاس 

ن گوسفند
ن افراد این بود ک ه در موق ع ورود قشون ایران به تبریز ،سال گذشته در جلوی سربازا 
ن افراد نوشت« :گناه ای 
ی ای 
زیرعکس جنازه 
قربانی کرده و با فریادهای زندهباد ایران از سربازان پذیرایی نمودند».
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ی اس�ت .ما جنگ را دوس�ت نداریم،
ش مل 
م�ا این روزها کار بزرگی انجا م دادهییم ک ه تأس�یس ارت 
ن میکنم اگر بخواهند
ن گما 
ن خونریزی انجام دادی�م ،اما م 
دیدید ک�ه انقالبی ب ه این بزرگی را بدو 
ل کنند ش�ما هم چون ما ب�ر پا خواهید خاس�ت و در را ه دف�اع از ملیت و حاکمیت
آزادی م�ا را لگدما 
خودتان مبارزه خواهید کرد( .تشویقهای طوالنی و شدید)
من تصدیق میکنم که هیچ ملتی بدون دانش نمیتواند زندگی کند .دنیا بر پایهی دانش و فرهنگ
م مانند ملته�ای دیگر ترقی کنیم ،برای
میچرخد .میهن ما باید در دس�ت خودمان باش�د تا بتوانی 
همی�ن هم بای�د مالیات جمعآوری و به مدارس داد ه ش�ود .تما م اینها در صورتی عملی خواهد ش�د
ت و کارهای ما را به
ج زحما 
ن باشد .اگر اینگونه نباش�د ،بیگانه نتای 
ن در دس�ت خودما 
که حکومتما 
یغم�ا میبرد و برای خودش پارک و آپارتمان میس�ازد .همانگونه ک ه در نظا م پیش�ین اجازهی آزاد
ی در مسجد را هم
ی اجازهی عزادار 
زیستن ،گرد هم آمدن و جلسه گذاشتن را نمیدادند ،این بار حت 
ن را ایجاد کنیم ک ه مردم استعداد خود را در
نخواهند داد .پس ما باید حکومت را حفظ کنیم و امکان آ 
ن استفاده کنند .امروز
ن دهند تا همه بتوانند از دستاوردهای آ 
زمینههای علمی و دیگر عرصهها نشا 
ن وسیله است
مس�ئل هی دانشگاه برای ما مسئلهی مهمی است .باید آن را تأس�یس کنیم و تنها بدی 
ن و پزش�کان با لیاقت خواهیم داش�ت .این کار را در صورتی میتوانیم انجام
که معلمان ،مهندس�ا 
ل نش�ده است،
ن ناز 
م که حکومت ملی پا برجا بماند .حکومت ما از مرد م جدا نیس�ت ،از آس�ما 
دهی 
ی درها به روی همه باز است ،آذربایجان
ن آن را تش�کیل دادهاند .حاال تمام 
پدران و برادران خودما 
ی برای ترقی دارد .تا به امروز
ن و کش�اورزی آن امکان بزرگ 
ی و ثروتمند اس�ت .معاد 
ما مملکتی غن 
س ثروتمند شود.
ت استفاده کردن از این امکانات را نداده بودند .بگذار ملت ما از این پ 
فرص 
س ب�ه تقویت تئاتر
ی از بدو تأس�ی 
م�ا باید ب�ه تئاتر اهمیت بدهیم .ب� ه خاطر همین هم حکومت مل 
ی تعیین کرده اس�ت.
ی مناس�ب 
ی توس�عه دادن تئاتر آذربایجان حکومت بودجه 
پرداخت .اینک برا 
م از ش�اد بودن و ش�اد زیس�تن صرف نظ�ر نکردند .اما ما
ملل پویا در س�ختترین لحظات جنگ ه 
ی گریس�تن ،بخن�دد .اینک مردم
ی خلقمان به جا 
همیش� ه گریه کردهییم .بگ�ذار بعد از این چهره 
ق نیفتاده اس�ت .این
ما متحد ش�دهاند .ببینید که در پنج ماه گذش�ته هیچ جنایت بزرگی در تبریز اتفا 
ن ما و ناشران فرهنگ ما باید
نتیجهی ترس نیس�ت بلکه نتیجهی صمیمیت و ایمان اس�ت .معلما 
ق کنند تا ما ترقی کنیم .ما ب ه این
ک ما تزری 
ن معصوم و کوچ 
حب وطن و عش�ق به آزادی را به کودکا 
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ت نیز ب�ا تمامی آنچه در توان دارد برای
ش کنید و دول 
م و ش�ما تا نیرو دارید در این راه تال 
ایمان داری 
شما امکانات فراهم خواهد کرد( .تشویقهای شدید)
(روزنامهی آذربایجان .دورهی دوم .شمارهی  .124سهشنبه  23بهمن )1324
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س دهقانی
ن کنفران 
در اولی 
ت و خفقانآور بود .ژاندارمها،
ن بس�یار س�خ 
زمانی ک ه فرقهی ما تش�کیل ش�د وضعیت آذربایجا 
دست ه دست ه دهقانان را به زندان میانداختند و البته مقصودشان از این کار تیغزدن دهقانان و تأمین
ن بود .دهقانان نیز در همه جا به ما شکایت میکردند .ما نیز چند نفری از اعضای
ک خودشا 
پول تریا 
ی کار ایش�ان ب ه عدلیه فرستادیم .همه میدانند که عدلیه در آن زمان
فرق ه را برگزیدیم و برای پیگیر 
ی به کارهای ما رس�یدگی میک�رد .به همین دلیل هم فرقه ب�رای خالصی دهقانان از
ب ه چه صورت 
ی یافت شد .ما به
ظلم ژاندارمها و س�ایر مأموران دولتی به دنبال راهی میگش�ت .این راه به سادگ 
ت بگیرید .دهقانان توصی�هی ما را قبول
گ به دس� 
دهقان�ان گفتیم اگ�ر آزادی میخواهید باید تفن 
ن کردند .تجربه
کردند و ژاندارمهایی را که به جان و مال و ناموسشان تجاوز میکردند از روستا بیرو 
ی دس�ت از سر
ق به این س�ادگ 
ثابت کرد ک ه این کافی نیس�ت .مأموران مرتج ع در تبریز و س�ایر مناط 
روستاییان برنخواهند داشت.
ل فرقه مجبور ش�د قدم دوم را بردارد ک ه به دست گرفتن حکومت بود و این کار توسط
ب ه همین دلی 
ک دهقانان وظیفهی بزرگ�ی دارند و آن
دهقانانی انجام ش�د ک ه سلاح به دس�ت گرفته بودند .این� 
ی اتحاد خود آنچنان قدرت بزرگی
ن باید دهقانان در س�ای ه 
حفظ آزادی ِ به دس�ت آمده است .اکنو 
بیافرینند که هیچ کس جرأت زورگویی نداش�ت ه باش�د .به این دلیل اس�ت ک ه دهقانان ما باید فعالیت
ت شد که آزادی حقیقی دهقانان در گرو
سیاس�ی کنند چرا که در نتیجهی حکومت ملی ِ ما به آنان ثاب 
ت که از آنان حمایت کند.
تأسیس و پشتیبانی از دولتی اس 
ی بریزد  -چون کش�تن آس�ان و
م خون 
م�ا هنوز هم در میدان مبارزه هس�تیم .گرچه ما نمیخواهی 
م و در این مبارزه
ت را برقرار میکنی 
ن س�خت اس�ت  -اما اگر ما را مجبور کنند ،امنی 
زندگی بخش�ید 
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ن هم پش�تیبان ما خواهند ب�ود ،چنانک ه تا ب�ه امروز بودهان�د .دهقانان برای پاس�داری از
دهقان�ا 
ن دفاع خواهند کرد .چنان که همین
زمینهایی که ب ه دست آوردهاند وجب به وجب از خاک آذربایجا 
ی نیروهای ارتجاعی را
فداییان روستای 
حاال شادمانه میش�نوید ک ه در زنجان و مابین مراغه و میانه
ِ
م غنائم جنگی به دست آوردهاند .آری! دهقانان ،نیک میدانند
یه 
شکس�ت دادهاند و مقدار زیاد 
ی کنند.
ن مردمک چشمشان پاسدار 
که برای حفاظت از زمینشان باید از آن چو 
ن ب�ه دهقانان دادیم ،ولی امس�ال نمیتوانیم در زمینهه�ای دیگر ب ه آنان کمک
م�ا زمین را رایگا 
ن یاریهای دیگری نیز
کنیم .چرا که در روستا تنها زمین مطرح نیس�ت بلکه الزم است ب ه روستاییا 
ک حتی اگر زمین هم
ی آنها تراکتور و س�ایر وس�ایل کش�اورزی را تأمین کنیم .اما این 
برس�انیم و برا 
ن کار را بکنیم باید پول
ی دیگ�ر را نمیتوانیم رایگان بدهی�م .اگر بخواهیم ای� 
رایگان باش�د چیزها 
ک بانکهای کشاورزی این
بیش�تری از مردم بگیریم و این امکانپذیر نیس�ت .البته در آینده ب ه کم 
ن از مسائل اساسیای
ت قسطی در اختیار دهقانان قرار میدهیم .ای 
م و به صور 
ماشینها را میخری 
ی نخواهد توانس�ت
چ زورگوی 
م ش�ود هی 
ت که پیش روی حکومت ما قرار دارد .اگر دنیا ویران ه 
اس� 
م باالجبار س�ر تعظیم فرود آورده
ن بگیرد .چنانچ ه اکنون حکومت تهران ه 
این زمینها را از دهقانا 
ل میان دهقانان و اربابها در آذربایجان ب ه زور اس�لحه حل ش�د ،در
ن چنان که مس�ائ 
و میخواهد آ 
ن هم این را عملی س�ازد .ولی آنها نمیتوانند این کار را انج�ا م دهند .حکومت ملی
س�ایر نقاط ایرا 
ق میخواهد پدید آورد و این
ی را که خل� 
هم�واره پابرجا و برقرار خواهد ماند چرا که میتواند س�عادت 
ی که تسخیر کردهاند نخواهند گذشت.
آرمان اوست .دهقانان از امالک 
م گرفت .بگذار دهقانان تفنگهایی
ما هیچگاه اسلحههایی را که در اختیار دهقانان است نخواهی 
را که با آن آزادی را به کف آوردهاند هنگام کار در مزارع نیز با خود داشته باشند .ما میدانیم دهقانان
این سلاحها را حتی به برادرانشان نیز واگذار نخواهند کرد .دهقانان ب ه خوبی دانستهاند اگر آزادی
ی کنند .ح�اال خلق آذربایجان
ی خود آزاد زندگ 
حقیقی نداش�ته باش�ند ،حتی نمیتوانند در زمینها 
میداند که اگر حکومت در دست کسانی باشد که خودشان انتخاب کردهاند ،بهروزی آنان امکانپذیر
ت الزم را دادهاند .بگذار دهقانان بدانند
م که در این مورد آقای پادگان 1توضیحا 
اس�ت .گمان میکن 
1

ی دوم از باکو به تبریز بازگشت و در بازار تبریز حسابداری میکرد.
ق پادگان ،جزو مهاجرانی بود که پیش از جنگ جهان 
صاد 

ی علی
در نخستین کنگرهی حزب تودهی ایران شرکت کرد و عضو کمیت هی حزب در تبریز بود .پادگان در اوایل شهریور  1324به جا 
ی را برای
ی ایالتی حزب تود ه در آذربایجان را عهدهدار شد .او همان فردی بود که تصمیم این کمیتهی ایالت 
ی کمیته 
امیرخیزی ،دبیر 

ادامه صفحهی بعد
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ی زمینهای «خالصه» را با
که زمین از آن خودش�ان اس�ت .حکومت تهران میخواس�ت مس�ئله 
ی ما این مس�ئله را به
ی بدهد که آنها نی�ز در اختیار اربابها قرار گیرد .ول 
ل مواجه کن�د و ترتیب 
مش�ک 
ی حل کردیم .ما ب ه دهقانان گفتیم طناب را بردارید و زمینها را تقسیم کنید .برای آن
فوریت و سادگ 
ی در آذربایجان بعضی مالکها هستند
که حکومت دهقانی اس�توار گردد ،زمین نیز از آن اوست .ول 
ی «خالصه» که آن هم بعد از گذشت
ت است از دو  -سه دانگ از زمینها 
که تمامی دارایی آنان عبار 
ت کردهاند ،به دست
ن زمینها پرداخ 
ت آنان رس�یده و حتی پولی را که بابت ای 
ل به دس� 
چندین س�ا 
م ک�رد و پول این افراد را
ی دفاتر تحقیق خواهی 
ق مالکانه از رو 
ن بردن ح� 
نیاوردهان�د .ما برای از بی 
ی و جنایت را هم نخواهیم
م داد .ما نمیخواهیم به کس�ی ظلم کنیم ،ولی اجازهی زورگوی� 
خواهی� 
داد.
ن نیست ،دهقانان ما باید تا آنجا ک ه میتوانند توتون ،پنبه ،چغندر قند،
مسئلهی دهقانان فقط زمی 
ت آذربایجان حمل و
ن صنعتی و پرارزش و امثال اینها را کش�ت کنند .در نقاط دوردس� 
چای و گیاها 
ی کش�ت شده صرف ندارد ،باید کشت و کار پرسودتری را آغاز کرد .ما باید تراکتور
فروش گندم و جو 
ی مانده است .دولت
ن نوح بر جا 
ی را جایگزین خیش�ی کنیم که از زما 
ت کش�اورز 
و سایر ماشینآال 
گ تاز ه پایان یافته ،هزینهی
ن موضوع را امسال عملی کند ولی به دلیل اینکه جن 
میخواست که ای 
ماشینآالت ِ اینچنینی سنگین بود .برای همین ،امسال را هم باید با صبر و انتظار بگذرانیم .امروز
س همانطور ک� ه میخواهد زندگی میکند و
برای دهقانان آزادی بیحدی پدید آمده اس�ت .هر ک 
س نمیتوان�د ب ه حقوق دهقانان
هر آنچ� ه را که میخواهد میکارد و برداش�ت میکند .دیگر هیچک 
ن نبودند این آزادی
تجاوز کند .ما اعتراف میکنیم که مس�بب این آزادی ،دهقانان هس�تند و اگر آنا 
ن پشتیبانی خواهند کرد .اگر
ت هستند از آ 
ب ه دست نمیآمد .دهقانان ،چون برپاکنندهی این حکوم 
ت مانند گذش�ته بود ،راههایی که با برف زمستانی بند میآمد ماهها باز نمیشد ،ولی دهقانان
وضعی 
م�ا با فداکاری نگذاش�تند حتی یک روز این خط ارتباطی قط ع ش�ود .قدرت روس�تایی قدرتی بزرگ
ش را ندارد .تا زمانی که حکومت ملی
اس�ت ،قدرتی سیلآس�ا که هیچکس توان ایس�تادگی در برابر 
ی مرکزی حزب توده و اجالس فرقهی دموکرات رساند .پادگان نمایندهی تبریز
پیوستن ب ه فرق هی دموکرات آذربایجان ب ه اطالع کمیته 

ط دولت فرق ه به
س از سقو 
ی فرقه و معاون پیشهوری در امور حزبی بود .پ 
ی مرکز 
ی و کمیته 
در مجلس ملی آذربایجان ،عضو دفتر سیاس 

گ مشکوک
ت در کمیتهی مرکزی و دفتر سیاسی باقی ماند .پس از مر 
همراه دیگر رهبران به باکو رفت و در آنجا به عنوان دبیر تشکیال 

ل فرقهی دموکرات آذربایجان بود.
ی خروشچف ،دبیر او 
پیشهوری تا زمان ریاست جمهور 
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در آذربایجان پابرجاس�ت ،دهقان�ان برگزیدهترین جایگاه را خواهند داش�ت .برترین و حقیقیترین
ی برمیخوریم به آن�ان مراجعه
فرمان�روای آذربایج�ان دهقانان هس�تند ،چرا که ه�رگاه ب ه مش�کل 
ش تقسیم زمین
ک ما شما را برای آموز 
میکنیم و آنان کس�انی هستند که قدر آزادی را میدانند .این 
ی ب ه وجود آید .از این به بعد باید
فرا خواندهییم .نباید زمان تقسیم در روستاها میان رعیتها نارضایت 
ی خوبی داشته
در روس�تاهای آذربایجان رعیتی وجود نداشته باش�د و هم ه ِملک ،کشاورزی و زندگ 
ن حفاظت کنیم.
ی خودما 
باش�ند .ما همگی برادریم ،باید هم ه دس�ت به دس�ت هم دهیم و از آزاد 
ن آذربایجان زندگی میکنند،
ی متعفنش�ان را در جایی ک ه دهقان�ا 
بگ�ذار ژاندارمها و مرتجعان پاها 
نگذارند.
ت تهران بفهمد ک� ه هم ه این حکوم�ت را قبول کردهان�د چرا ک�ه ادارهکنندگان آن
بگ�ذار حکوم� 
ی مردمند و در دستگاه دولتی ما دزدی جایی ندارد.
منتخبین حقیق 
ی باش�د چرا ک ه تنها ،کس�ی که از میان
ما میگوییم باید یک آذربایجانی در رأس این حکومت محل 
ن و آذربایجان سابقه نداشته
خلق برگزیده شده خواستههای مرد م را میداند .تا به امروز در تاریخ ایرا 
ق آذربایجان قیام کرده و
ک�ه مردم حکومتی را که میخواهند برپا دارند .درس�ت اس�ت ک ه بارها خل� 
ی نتوانسته از این آزادی برای تأسیس حکومتی ملی استفاده کند.
آزادی را ب ه دست آورده است ،ول 
ت انجام داد .اینک در عرض این چهار
ت کرد که میش�ود این کار را با موفقی� 
اما حکومت ملی ما ثاب 
ت بر در خان�هی دهقانان نکوبیده
ما ه هیچک�س در طلب مرغ ،تخممرغ ،کره و چیزهای دیگر مش� 
ش را تجرب ه میکنند .ما باید این آزادی را به کمک
اس�ت .چهار ما ه اس�ت که مردم ما آزادی و آس�ای 
شما حفظ کنیم.
ن غیرتمند ما!
زندهباد آزادی و زندهباد پشتیبان حقیقی آن دهقانا 
(روزنام هی آذربایجان .دورهی دوم .شمارهی  .176پنجشنبه  29فروردین )1325
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س شخصیتهای
ه در کنفران 
آنچ 
ه شد
ن گفت 
ق آذربایجا 
ت خل 
با صالحی 
هموطنان عزیز و محترم! پیش از آنکه به اصل موضوع بپردازم ،اجاز ه میخواهم قدری دربارهی
ت موجودمان و آنچ ه سبب به وجود آمدنش شد ه است ،توضیح دهم.
وضعی 
ک بیانی هی تاریخی
ن با انتش�ار ی 
هم هی ش�ما میدانید که فرقهی ما در دوازدهم ش�هریور همزما 
ن بیانیه به صورتی صریح و آش�کار
که از دوازده ماده تش�کیل ش�ده بود ،آغاز به فعالیت کرد .ما در ای 
م که میخواهیم درون مرزهای ایران ،به شرط مراعات استقالل و تمامیت ارضی
مطرح کرد ه بودی 
ن را با ارادهی خود
ی خودما 
ت داش�ته باش�یم و خانه 
ایران ،ادار هی امور داخلی خودمان را در دس� 
ی و امروزی گردانی�م .برای آنکه
ادار ه کنی�م و فرهنگ ملی برخاس�ته از زبان مادریم�ان را مترق 
ن به هدف با صلح
ی رسید 
ن هموطنان پیش نیاید و در راس�تای تالش برا 
س�وتفاهمها و جنگی میا 
م تا مطالباتمان را
ی تبلیغاتمان را آغ�از کردی 
ی و اغتش�اش ،ب ه صورتی جد 
ن خونریز 
و آگاه�ی و بدو 
ی به کف آوریم .در حالی که
ی و والیت 
ب ه اس�تناد قانون اساسی ایران و ب ه واسط هی انجمنهای ایالت 
ن شعار فرقه با رویی باز
ن شد ه بودند از ای 
ت و توهی 
مردم ما که سالها محکو م ب ه تحقیر نژادی ،اسار 
ی تهران و در عمومیت
ت ارتجاع 
استقبال کردند و چون سیل ب ه صفوف آن ملحق میشدند ،حکوم 
ی خود میدانستند
ی سعادت و فرادست 
تمامی مأموران پس�ت و خائن دولت که اس�ارت خلق را مایه 
صدا در صدای عناصر مرتجع ،مس�تبد و خودخواه در آویختند و برای آن ک ه خواس�تههای س�اده و
م خاموش کنن�د ،در دنیا هیاهو به پا
طبیع�ی ما را منکوب و مش�عل آزادیای را که برافروخت�ه بودی 
ی ک ه از مرکز میهنمان ،از ش�هر تبریز برخاست بر هیاهوی
کردند .همانطور که میدانیم آوای آزاد 
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ن و سپس در تمامی جهان
ل ایرا 
ن افتراآمیزشان چیره گشت و به سرعت ،اول در داخ 
آنان و س�خنا 
س شد.
منعک 
ل خود میداند به وس�یلهی
ی ایران که هر فعالیت مترقی را برابر با محو و اضمحال 
ت حاکمه 
هی�أ 
ق ما مبنی بر آزادی،
تشکیالت دولتی که در کف اختیاراتش است ،خواستههای قانونی و مشروع خل 
ل و غارتهای فجیع پاسخ داد.
خودمختاری ،حق و عدالت را با اختناق ،شالق ،حبس ،تبعید و قت 
هنوز ش�هریورماه ب ه پایان نرس�ید ه بود که در روس�تاها ب ه ژاندارمها و در ش�هرها به پلیس و قوای
نظامی دس�تور داد ه شد ب ه زور سلاح فرقهی دموکرات را سرکوب و رهبران آن را توقیف نمایند و از
ب ف�را گرفت .مخصوصن که مال
بین ببرند .ب ه همین دلیل تمامی آذربایجان را وحش�ت و اضطرا 
ی کثیف ،ناخلف و متعفن
ن طمع�کار و ژاندارمها 
ی روس�تاها به دزدا 
و جان و حیثیت و ناموس اهال 
ق آذربایجان آغاز گشت.
م رضاخان س�پرده ش�د .از این طریق بود که مبارزهی جدی و شدید خل 
رژی 
ی یافت .م�ردم ،مبارزه برای
ی عموم 
مب�ارزه از چهارچوب فرقه و تش�کیالتش خارج ش�د و جنب�ه 
ل اسارت را آغاز کردند .این آرمان دیرین هی آذربایجانیها بود .کاسهی صبر و تحمل
رهایی از چنگا 
ن لبریز ش�ده بود ،آنان س�الها برای خاتمه دادن به خیانتها ،تحقیره�ا و توهینهای مأموران
آنا 
ن فرستاد ه میش�دند ،در انتظار چنین
ی که از تهران برای پر کردن جیبهایش�ا 
کش�وری و لش�گر 
س بود که س�الها در
ی مقد 
ی رنجآور ول 
ی بودند .این تنها آرمان مرد م آذربایجان نبود بلکه درد 
روز 
ن درد زندگی میکنند.
ن ای� 
ن وجود داش�ت .امروز هم خلق ایران به امید درما 
س�ینههای ملت ایرا 
ی جدی یافته و
خلق آذربایجان میدید که برآورد ه ش�دن این آرمان بسیار نزدیک اس�ت ،او پشتیبان 
تش�کیالت ملی خودش را به وجود آورد ه بود .او به زیبایی حس کرده بود که نقطهی ثقلی اس�توار و
ی ما بود .دش�منان ما حتی
ی همان فرقه 
رهبریت�ی تزلزلناپذیر دارد .ای�ن نقطهی ثقل و این رهبر 
ی از دوس�تانمان هنوز قادر به درک علل پیش�روی س�ری ع و رعدآس�ای ما در به دست آوردن
بس�یار 
ت ما شد
ب موفقی 
ن قضیه بسیار ساده و روشن است .آنچ ه موج 
قدرتی بزرگ نیس�تند ،در حالی که ای 
س خلقمان را
ل و آرزوهای دیرین ه و مقد 
م قلب میخواس�تیم آما 
ن پاک و از صمی 
این بود که با وجدا 
ی که حمالت وحشیانهی دولت ارتجاعی و عناصر مرتجع علیه ما
ی سازیم .به همین دلیل زمان 
عمل 
ک مادران ،ناموس دختران
آغاز شد ،مردم در خیزش�ی قهرمانان ه پاسخشان را دادند و به قیمت اش 
و خون جوانان ،ژاندارمها و جالدهای حاکم را ابتدا در روس�تاها و س�پس در شهرها کنار گذاشتند.
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ن حکمرانی کنند .اما
ن بر سرنوشتشا 
ت کردند استعداد این را دارند که خودشا 
مردم ب ه این وسیله ثاب 
ی نبود ،الزم بود برای
ف و مرتج ع از شهرها کاف 
بیرون راندن جالدها از روستاها و مأموران دزد ،کثی 
ادارهی امور به جای تش�کیالت پوسیدهی دولت ،تش�کیالتی پدید آید ک ه بتواند احتیاجات مردم را
ی حل ش�د .بیانیههایی که
ی طبیع 
ی س�ازد .این مس�ئله در روند 
تأمی�ن کند و آرمانهای آنها را عمل 
ی از تهران صادر ش�ده
ی مل 
ب�ا صدهاهزار امضا در گردهمآییهای مردمی مبنی بر درخواس�ت آزاد 
ت ملی منتش�ر گش�ته
ی و تش�کیل حکوم 
بود و پیماننامههایی که در مورد درخواس�ت خودمختار 
ت نسبت ب ه این درخواست
بود چونان سیل به س�وی تبریز سرازیر ش�دند .فرقهی ما نیز نمیتوانس 
ت برای عملی
ن دلیل به سرع 
درونی و واقعی مردم بیاعتنا بماند و آنها را به حال خود رها کند .به ای 
ک�ردن آرمانهای گردهماییه�ای مردمی و جهتده�ی اعتراضهای مرد م در  29آب�ان در تبریز
ی کرد ،بیانیهی تش�کیل فوری
ن خواند و بن�ای حکومت ملی را پیریز 
خودش را مجلس مؤسس�ا 
ی انتخاب نمود و با فرس�تادن
ی کردن این بیانیه یک هیأت مل 
ی عمل 
مجل�س ملی را صادر کرد و برا 
ی و مش�روع بودن
ل خارجی ،قانون 
ن دو 
اعالمیهی تاریخی و کبیرش برای مجلس ایران و نمایندگا 
ن بر س�ر این موض�وع را اعالم کرد .بعد
تأس�یس حکومت محلی و آمادگی مذاکره با حکومت تهرا 
از این اعالمیه بود که میا 
ن آقای بیات 1،اس�تانداری که از ط�رف حکومت تهران ظاهرن اختیارات
ی ما مذاکراتی آغاز شد .این مذاکره
فراوانی داش�ت و نمایندگان هیأت ملی در مورد درخواس�تها 
ش را ب�ا انجمن ایالتی و والیتی
ت موافقت 
مقدمهی مذاکرات امروزمان به حس�اب میآید .آقای بیا 
ی صریح
ل کرد و نتوانست ب ه ما پاسخ 
اعالم ولی اجرای آن را به تصویب مجلس ش�ورای ملی محو 
ت انجمنها بود ،ام�ا وی قادر نبود
ده�د .خواس�تههای ما از او حف�ظ آزادیهایمان و تداوم فعالی� 
چنی�ن قولی ب ه ما بدهد ،به ای�ن دلیل مذاکره با تهران بینتیج ه مان�د .همانطور که میدانید چون
ی در آذربایجان نداشت،
ش از این کار 
ت بی 
س از تش�کیل مجلس ملی و حکومت ملی ِ ما ،آقای بیا 
پ 
ن ب ه هیچ
ت ارتجاعی تهرا 
به تهران رفت .مذاکراتی ک ه با بیات انجا م ش�د به م�ا اثبات کرد ک ه حکوم 
م تالش کنند،
ک مأمورانش ه 
وج�ه اجازه نمیدهد آرمانهای ما عملی ش�ود ،اما حتا اگر تک به ت� 
1

ت ملقب به سهامالسلطنه ،در اواخر سال  1323به مدت دو ماه نخست وزیر ایران شد و در  29فروردین 1324
مرتضیقلی بیا 

ن وارد
ل ب ه عنوان نمایندهی مرکز از جانب دولت حکیمی با هیأت ملی آذربایجا 
ن سا 
ی داد .در هفدهم آذرماه هما 
ی خود را به حکیم 
جا 

ت ایران
ت ملی نف 
مذاکرات بیسرانجامی شد .بیات بعدها پس از کودتای  28مرداد  1332در دولت زاهدی به سمت مدیرعامل شرک 
منصوب گشت.
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نمیتوانند در برابر ما بایستند.
ت ملی را
س مل�ی و حکوم 
ی خودم�ان در  21آذر مجل 
ب ه همی�ن دلیل ما به پش�توانهی قدرت مل� 
م از ش�ور و ش�عفی که مردم هنگام
تش�کیل داده و با آزادی کام�ل آغاز به کار کردیم .من نمیخواه 
م که آن روز
م بگوی� 
ط میتوان 
تش�کیل حکومت و مجل�س ملی ابراز میکردند ،س�خن بگوی�م .فق 
همهی مردم ،خواه در ش�هرها و خواه در روس�تاها ،به پا خاس�ته بودند و یک نهضت عمومی ،یک
ج ما ه میگذرد.
قیام ملی ،یک حرکت ملی ب ه تمام معنی پدید آمده بود .از  21آذر تا ب ه امروز تقریبن پن 
س ملی و مردممان کارهای
در این زمان اندک ،حکومت ما به پش�توان هی حس�ن توجه فرقه ،مجل� 
ن را جسارت بخشیده و
بزرگی انجام داده است ،اصالحاتی اساسی آغاز کرده و به این وسیل ه خلقما 
به زندگی سعادتمند در آیند ه امیدوار کرد ه است.
خ
ن دهقانان ،ب ه راه انداختن چر 
قدمهایی که برداش�ته ش�ده مانند تقس�یم زمینهای خالص ه میا 
ی منظم
کارخانهها آن هم با جدیت تمام ،مبارزهی ش�دید با بیکاری ،آباد کردن ش�هرها ،سازمانده 
ت
ی از امنیت وطنمان و آزادی ملی ما تشکیل شدهاند و در نهای 
ی که برای پاس�دار 
دس�تههای فدای 
ت
ی ماست ،همچنین پیشرف 
معجزهی تش�کیل ارتش ملی در عرض دو ما ه ک ه س�تون اس�توار آزاد 
ن را برای ادارهی امور
ت ملتما 
فرهنگ و بهداش�ت و تجارت و پیشگیری از ورشکستگی بازار ،لیاق 
خودش ثابت کرد .از همهی اینها مهمتر ایمان اس�توار و پیوندی خدشهناپذیر است ک ه میان مردم،
ن خلقمان دید ه میش�ود،
ت و فرقهی ما پدید آمده .اتحاد شکس�تناپذیری ک ه میان رهبرا 
حکوم� 
ی ملت ایران را نیز نوید میدهد.
توانایی مردم ما را نشان میدهد .موفقیتهای بزرگ خلق ما ،رهای 
ن توانسته بودند از
ما این را به آش�کاری در چهره و رفتار افرادی میدیدیم ک ه هنگام ورود ما ب ه تهرا 
ی آزادیخواهانی
حلقههای ژاندارمها و سایر محافظان رد شوند و خودشان را به ما برسانند .شعارها 
که موفق شده بودند به فرودگاه تهران بیایند ،روح ما را ب ه لرزه در آورد:
«شما ما را نجات دادید ،شما خلق ایران را از اسارت رهایی بخشیدید ،مراقب باشید اشتبا ه نکنید!
ن آذربایجان! زندهباد مشعلدار
ت شما وابسته اس�ت .زندهباد خلق قهرما 
آزادی ما به درس�تی حرک 
آزادی آزادیخواهان ،آذربایجان!»
ی امور خ�ودش نبود،
ی اداره 
این ش�عارها تنه�ا به دلیل س�ربلندی خلق آذربایج�ان ،در نتیج�ه 
بلک�ه ثابت کرد م�ردم آذربایجان توانایی ای�ن را دارند که تمامی خل�ق ایران را رها س�ازند .ما هنوز
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م ش�عارهای «بیایید ما را هم نجات دهید» را ک ه از روزی ک ه نهضتمان آغاز شد در
فراموش نکردهای 
ن جا مجبورم سخنان
ن متأسفم که در ای 
ن و سایر شهرهای ایران منتشر میشد .م 
روزنامههای تهرا 
ن را بازگو کنم .در بخشی جدی و جذاب از مذاکراتمان صحبت از تعیین والی
یکی از زمامداران ایرا 
ن دارم که شما به
آذربایجان شد .آقای زمامدار گفت« :شما کسی را ندارید که بتواند والی شود» یقی 
ل میخواهم
س نیازی به تکرار آن نیس�ت .با این مثا 
ی به او دادم پ 
ن چه جواب 
خوبی میدانی�د که م 
ن زمامدار این سخن
م بدانید شاید آ 
نشان دهم حکومت تهران در دست چ ه افرادی است و میخواه 
ن قادر نیستند
را س�هون نگفته اس�ت ،بلک ه فهم و درک او بیشتر از این نمیتواند باش�د .مردم تهرا 
ی بزرگی
ق دارند ب ه ما بگویند« :کارها 
چنی�ن زمامدارهایی را کنار بگذارند .حاال آیا چنین افرادی ح 
ن ما مرکز ایران محسوب میشویم
را که آغاز کردهیید نیمهکاره رها کنید و زیر بیرق ما قرار گیرید ،چو 
و اش�رف مخلوقاتیم»؟ آیا گفتن این حرف برای آنکه روح لطیف انسانی را به سوی عصیان سوق
دهد کفایت نمیکند؟
پس از این الزم اس�ت س�خن یک ریاضیدا 
ن و دانشمند مش�هور 1را تکرار کنیم که «با وجود این
ل که
زمین میچرخد» یعنی خلق آذربایجان ،خلقی متمدن ،فداکار و شایس�ت ه اس�ت .او در عین حا 
ی خلق ایران نیز هست.
امور خودش را اداره میکند پرچمدار آزاد 
ث در مورد مذاکرات ما و ته�ران بود .همانطور که میدانید چون کابینههای صدر و حکیمی
بح 

2

ن بودند ک ه با سلاح مقابل
ک سرش�ان را زیر برف کرد ه و از دنیا بیخبر بودند ،به فکر ای 
همچون کب 
ن مردم ،کس�انی چون
نهض�ت م�ا بایس�تند .از دیدگاه آنان خل�ق آذربایج�ان عبارت بود از دش�منا 

1

2

منظور گالیله است.

ی خیلی زود در  14خرداد همان سال،
ل  1324نخستوزیر شد ،ول 
ب به حکیمالملک در  29فروردین سا 
ی ملق 
ابراهیم حکیم 

ب
م گرفت برای سرکو 
ن حکیمی تصمی 
ت صدر باز هم بر سر کار آمد .در اواخر آبا 
ن  1324پس از سقوط دول 
دولتش سقوط کرد .در  7آبا 

ق وزیر
ن عال ،سفیر کبیر ایران در واشنگتن هم دستور داد که از طری 
ن فرق ه نیروهای نظامی را به آذربایجان اعزام کند و به حس 
قیامکنندگا 
ی
ی کرد .حکیم 
ی از ورود نیروهای نظامی به آذربایجان جلوگیر 
ت آن کشور ،استمداد نماید .اما ارتش شورو 
امور خارجهی آمریکا از دول 
ت او موافقت نکرد .حکیمی که نتوانسته بود به زور سرنیز ه فرق ه را
ی شوروی با درخواس 
ی حل ماجرا به مسکو برود ،ول 
م گرفت برا 
تصمی 

ل
سرکوب کند ،تصمیم گرفت با اعمال فشار اقتصادی نیتش را عملی سازد ،لذا موجودی شعب بانک ملی در آذربایجان را به تهران منتق 
ت فشار
ص را در تمام آذربایجان معوق گذاشت .دولت حکیمی تح 
ن ریال مطالبات بازرگانان ،شرکتها و اشخا 
ش از  150میلیو 
کرد و بی 

ی را در سراسر کشور آغاز کند.
افکار عمومی در اواخر آذرماه به وزارت کشور دستور داد برگزاری انتخابات انجمنهای ایالتی و والیت 
کابینهی حکیمی در بهمن  1324سقوط کرد.
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ق مجتهدی 4.به همین دلیل به
ذوالفقاری 1،میرجواد کور ،ابوالقاس�م جوان 2،امیرنصرت 3و صاد 
جای شنیدن صدای حقیقت آن را پش�ت گوش میانداختند و احمقانه ب ه امید ایجاد شورش در بین
ن رویاهایشان را
چ بود 
ن به آنها نشان دادند پو 
ی که فداییا 
ما تالش میکردند .در نهایت ضرب شست 
ی مرد م آذربایجان مقاومت
روش�ن س�اخت .باالخره تهران فهمید که با زور نمیتواند در برابر اراده 
کن�د و در نتیجه در ارکان ارتجاع تزلزل ایجاد گش�ت و در نهایت با کمک عناصر آزادیخواه ،کابین هی
ی قوامالس�لطنه را تشکیل داد.
ی کابینه 
حکیمی س�رنگون ش�د و با اکثریتی اندک مجلس ارتجاع 
ی
ن با روش صلحآمیز پاس�خگو 
ی قوامالس�لطنه روش زور و خش�ونت را کنار گذاش�ت و چو 
کابینه 
ت رس�می او را قبول کردیم و ب ه دس�تور حکومت و مجلس ملی برای به
خواس�تههای ما بود ،دعو 
ن خواستههایمان با شیوههای مسالمتآمیز ،به تهران رفتیم.
دست آورد 
م چرا ک�ه ما موفق ش�د ه بودیم آنچ ه
ن را باید هم�ه بدانند که م�ا از تهران چیزی نمیخواس�تی 
ای� 
1

ی در دورهی حکومت فرقه بر آذربایجان نمایند هی
ی بزرگ خاندان ذوالفقاری از خوانین زنجان بود .و 
محمودخان ذوالفقار 

س از اینک ه فرقه در زنجان ،قدرت را به دست گرفت ،فراری شد و مدتها ب ه جنگ با
ایران قوامالسلطن ه در زنجان بود .پ 
ِ
حزب دموکرات
ن امنیت
گ ورهرام بسیار بهرهمند شد و سرگرد تیمور بختیار ،رییس بعدی سازما 
ی سرهن 
ش فرق ه مشغول بود .از کمکها 
ن و ارت 
فداییا 
س از فرار ذوالفقاری از زنجان ،بخشی از خانهاش تبدیل به ستاد فرقه و بخشی دیگر تبدیل به
آموزش تفنگدارانش را بر عهد ه داشت .پ 

ش با در دست گرفتن یک جلد قرآن سوگند خورد که ب ه خاطر
ی تراس خانها 
ط زنجان ،محمودخان رو 
سالن تأتر و موسیقی شد .پس از سقو 

ش ارتش وارد میان ه شدند و در آنجا به کشتاری فجیع دست
این کتاب با فرقه جنگید ه است .نیروهای او ب ه فرماندهی خودش ،دوشادو 

زدند .خاندان ذوالفقاری همچنین نقش مهمی در همراهی با کودتای  28مرداد  1332در زنجان داشتند .محمود خان پس از کودتای 28

مرداد سه دورهی متولی نمایندهی زنجان در مجلس شورای ملی شد و برادران دیگر او ،مصطفا ،ناصر ،رضا و هدایتاهلل نیز در دورههای

س از انقالب  57ابتدا بازداشت شد ولی به سرعت با اعمال نفوذ برخی
نپ 
مختلف سمتهایی در مجلس ،دربار و دولت داشتند .محمودخا 
روحانیون بلندپایه از جمله سید هاشم موسوی آزاد و ظاهرن به تهران تبعید شد .او در نهایت در تهران ،در سال  1366و در منزلی که پس
از مصادرهی خانه و امالکش از سوی بنیاد مستضعفان در اختیار او گذاشته شده بود ،درگذشت.

2

حاج ابوالقاسم جوان صاحب کارخانهی قالیبافی در تبریز و از دشمنان فرقهی دموکرات آذربایجان بود .اوباشی که توسط او

سازماندهی شده بودند در کشتار اعضای فرقه و غارت اموال آنان پس از سقوط دولت ملی آذربایجان سنگ تمام گذاشتند و از آن پس هر
سال بخش اصلی برگزاری جشن سالروز سقوط فرقه بر عهدهی جوان بود که کارگران کارخانهاش را وامیداشت با لباسهای متحدالشکل

رژه بروند .به همین سبب بود که کسب و کار او رونق گرفت و به یکی از اصلیترین تولید و صادرکنندگان قالی در سرتاسر ایران تبدیل شد.
او در کارخانهاش بازداشتگاه خصوصی دایر کرده بود و کارگران ناراضی یا مخالفان حکومت شاه را در آن شکنجه و زندانی میکرد .جوان و
اوباشی که همواره در اطراف او بودند در کودتای  28مرداد  1332در تبریز نیز نقش اصلی را ایفا کردند.

3

امیرنصرت اسکندری بزرگ خاندان اسکندری از خوانین سراب بود که امالکی هم در اطراف تبریز داشتند .نمایندهی مجلس

شورای ملی و از دشمنان فرقهی دموکرات بود .نیروهای تحت امر او که بخشی از نیروی مسلح شبهنظامیای بودند که در جریان نبردهای
منتهی به سقوط دولت ملی آذربایجان پیشاپیش ارتش شاهنشاهی حرکت میکردند ،در کشتار اعضا و هواداران فرقه در سراب نقش اصلی

را بر عهده داشتند .به پیشنهاد او بود که در سال  1328تعداد زیادی از ترکهای آذربایجانی مقیم تهران که بخش عمدهیی از آنها بعد از

سرکوب فرقه به تهران گریخته بودند شناسایی شده و با کامیونهای ارتشی به بیابانهای جنوبی کرج و تهران تبعید شدند .اسکندری که
از مخالفان دولت مصدق بود بعد از کودتای  28مرداد به سمت استانداری اصفهان منصوب شد.

4

محمدصادق مجتهدی مالک روستای عجمی از محال هشترود که دو ماه پیش از قیام فرقهی دموکرات به همراه مباشر و چند

نفر تفنگدار چهار نفر از روستاییهای هوادار فرقه را به قتل رساندند.
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گ و خونریزی بود و نیز
ن از جن 
ن افرادما 
میخواهیم را به دس�ت آوریم .مس�ئلهی ما بر حذر داش�ت 
ی ایران عملی
م در مرزها 
ف ما این اس�ت که آنچ� ه را میخواهی 
اینک ه ما فراموش نکرده بودیم هد 
ش ما ارتش
ل ندادهییم .ارت 
کنی�م .میدانید که ما هنوز وزارتخانههای جنگ و امور خارجه را تش�کی 
خلق نام دارد.
ش خلق قوایی اس�ت که برای تأمین
وظیفه و هدف ارتش خلق با ارتش دولتی متفاوت اس�ت ،ارت 
م و نا م ما همان چیزی است که در ایران
آزادی ملی و حفظ امنیت داخلی تش�کیل شد ه و پول و پرچ 
ن وضعیتی نمیتوانس�ت مدتی طوالنی تداوم داش�ت ه باش�د .باالخره باید
وجود دارد .بنابراین چنی 
ص ش�ود دس�ت
ن مش�خ 
تکلیفم�ان را با حکومت مرکزی روش�ن میکردیم و برای آنکه تکلیفما 
ن بیتوج ه ب ه بیماری ش�دیدم
ن رفتیم .حت ا خود م 
ح آقای قوامالس�لطنه را رد نکردیم و ب�ه تهرا 
صل 
ن مسئله شخصن دعوت آقای
ل ش�دن ای 
و توصیههای رفقای صمیمی و پزش�کان ،برای زودتر ح 
ی ش�دم .چه در دیدارهای خصوصی و چ� ه در دیدارهای
ل ک�ردم و ب ه همراه هیأت راه 
ق�وام را قبو 
ل کنند .آقای قوامالس�لطنه
ت را ح 
رس�می ما گفتیم که م�ردم ما حاضرند با صلح و آرام�ش اختالفا 
ی در عمل حاض�ر نبودند از حدود
ق بودند ول� 
ن با س�خنان م�ا مواف 
ن دولت عموم 
و س�ایر نماین�دگا 
تصویبنامهی هفت مادهیی دولت تجاوز کنند.
ی نمایندگی منتش�ر ش�ده،
ت هیأتها 
البته ش�ما اعالمی�هی رس�میای را که در م�ورد مذاک�را 
ل مذاکره را ب ه دنیا اعالم کردیم و به
ش�نیدهیید .چون ما معتقد ب ه پنهانکاری سیاسی نیس�تم تفصی 
ی شکس�ت خورده ،بیقید و ش�رط
م که حکومت تهران از ما میخواهد مانند یک نیرو 
دنیا فهماندی 
م ش�ویم و این موضوع وضعیتی مضحک ایجاد میک�رد .ما گفتیم وقتی ک�ه تصویبنامهی
تس�لی 
ن دعوت کردید؟
ت آس�مانی تغییرناپذیر بوده اس�ت چرا با این اص�رار ما را ب ه ته�را 
دول�ت مانن�د آیا 
ی بیات گفته شده بود.
ی بود که در تبریز از س�وی آقا 
س�خنان مقامات رس�می تهران همانند سخنان 
ی س�خن میگفتند و تالش میکردند با سفسطه روی
آنان مانند همیش�ه از اصول و از قانون اساس 
ع سرپوش بگذارند.
موضو 
ن به اندازهی کافی
ی و س�ایر قوانی 
م که ما سیاس�تمدار نیس�تیم ولی از قانون اساس 
ما روز اول گفتی 
ی قانوناساس�ی تا به امروز مس�کوت مانده است ،ما از تغییر
مطلعیم .ما میدانیم مهمترین بندها 
ی رضاخان بیخبر نیستیم ،ما سر منشأ اینکه ایران را بیقانونی
ی در دورهی دیکتاتور 
ن اساس 
قانو 
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م و از ش�یوهی اجرای قوانین در
ی هس�تی 
فرا گرفته اس�ت را میدانیم ،ما از آمریکا نیامدهییم ،ایران 
ت میکنن�د و نظر مردم ایران
ی در ایران حکوم 
ای�ران خبر داریم و ای�ن را نیز میدانیم که چ ه کس�ان 
ن بر علی ه استبداد قیام کرد،
ق آذربایجا 
نس�بت به آنها چیست .بیایید س�اده صحبت کنیم .روزی خل 
ع را نیمقرن
ن ته�ران این موضو 
قانون اساس�ی را پدید آورد و حکومت ملی را بنا گذاش�ت ،مرتجعا 
ت بر سرنوشت خویش محروم
ق حاکمی 
مس�کوت نگاه داشتند و به ش�یوههای متفاوت مردم را از ح 
ن حق را به دس�ت آورد ،شما تنها باید
ن خیزش آذربایجان میخواهد همی 
س�اختند .امروز هم دومی 
ن زمینهای دولت از دس�ت غاصبین و
م زمینهای خالصه و گرفت 
به این خواس�ته تن دهید .تقس�ی 
ن در قانون اساسی منع نشد ه است .قانون ،ارادهی خلق است.
ن دهقانان و کشتکارا 
م آن میا 
تقسی 
ی خودش�ان زمینها را تقسیم
ن از این پیش�تر حق خودش�ان را گرفتهاند و با اراده 
ن آذربایجا 
دهقانا 
ی ایاالت و
ی ش�ود باید این کار را در تمام 
کردهاند .دولت نیز برای آنکه تمامی ایران با آذربایجان یک 
ی سازد.
والیات ایران عمل 
ت و مجل�س ملی صرفنظر
گ کردی�م و از عنوان حکوم 
ی بزر 
ما حت�ا برای رفع اختالف ،گذش�ت 
ن ایالتی خودشان مأموران
ی انجم 
نمودیم و گفتیم تنها به ما اجازه دهید مردم آذربایجان ب ه وس�یله 
ن از سوی دولت مرکزی صادر شود
م اینا 
ادارات دولتی و والی ایالت را به دولت پیش�نهاد کنند و حک 
و اگر بخواهیم ساده بگوییم اینان آذربایجان را اداره کنند.
حکومت تهران نخواس� 
ت همانطور که این حق را تنها ب�رای «ملکمدنی»« 1،امیرنصرت» و
ت بشناسد و میخواست ادارهی
«صمصام بختیاری» 2قائل است ،برای آذربایجانیها نیز ب ه رسمی 
ی جلوه دهد و نف�وذ آن را که در
کل ژاندارم�ری را ک ه با قانون اساس�ی مغایر اس�ت ،یک نه�اد قانون 
ی محسوب کرده بود و
آذربایجان تولید وحش�ت میکرد ،احیا کند .ارتش خلق را نظاموظیفهی عاد 
پیشنهاد میداد فرماندهان آن را از تهران تعیین کنند.
ی پوش�یده و
ی که لباس افس�ر 
ن دروغین 
م�ا به خوبی میدانس�تیم که م�رد م آذربایجان به پهلوانا 

1

هاشم ملکمدنی ،نمایندهی مجلس شورای ملی و اصلیترین سخنگوی فراکسیون میهن در مجلس که اعضای آن عمدتن

از مناطق تحت نفوذ انگلستان انتخاب شده و به هواداری از سیاستهای انگلستان در ایران مشهور بودند .سیدضیاالدین طباطبایی در

دورهی چهاردهم مجلس شورای ملی عضو همین فراکسیون بود .ملکمدنی در راهاندازی دستهجات مسلح در جنوب ایران دخیل بود.

2

یو
ی انگلیس و با تحریک عشایر بختیار 
ب بود ،که با پا در میان 
ی از رهبران نهضت استعمارساختهی جنو 
صمصام بختیار 

ت مرکزی برای سرکوب فرقهی دموکرات آذربایجان تحت فشار قرار بگیرد.
ت تا دول 
قشقایی همزمان با نهضت آذربایجان شکل گرف 
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ی خود را در سوم شهریور بیست 1نشان داده بودند با چه دیدی مینگرد و میدانستیم
شخصیت حقیق 
ی تریاکی
ی س�رهنگها 
ن تحمل ندارند که بقچهی معش�وقهها 
ن س�تارخان بیش از ای� 
که فرزندا 
ت چند نفر
م از جانب دول 
تهران را تا حمام حمل کنند .به همین دلیل پیشنهاد آنان را رد کردیم و گفتی 
ل شود و باز هم ب ه حکومت تهران یادآوری
به آذربایجان بیایند و در اینجا مسئله با رضایت طرفین ح 
ن را مجبور کرد که آزادی
ی اس�ت .نمیش�ود آ 
م که ارتش آذربایجان ،ارتش مردم و ارتش آزاد 
کردی 
ن راس�ت میگوید و
ش درنمیماند .اگر تهرا 
م�ردم را از میان بردارد .مردم ما در ادارهی ارتش خود 
ش برگزیند .این
آذربایجانیها را ایرانی میداند ،کس�انی را که ما پیشنهاد میکنیم به فرماندهی ارت 
ت که در مخیلهی آنان بگنج�د .آنها ایران را تنها تهران و حکوم�ت ایران را منحصر به
چیزی نیس� 
چهار  -پنج نفر میدانند.
ی به
ی مقامات غیرمس�ئول راض 
یک�ی هم اینکه میخواس�تند بفهمانند فرماندهی کل قوا و بعض 
ب قانون مش�روط ه تفسیر میکنیم .از
این کار نمیش�وند .ما مس�ئل هی فرماند هی کل قوا را به موج 
نظ�ر ما فرماندهی کل قوا تنها میتواند جنگی را که مجلس ش�ورای ملی تصویب کرده به خارجیها
ن مورد غیرمس�ئول است با
اعالم و امضا کند .دخالت او در امور جاری مملکت به دلیل اینکه در ای 
ن اختیارات فرماندهی ،ریش هی
ن با استفاد ه از همی 
قانون مشروطه و آزادی هم مغایر است .رضاخا 
آزادی را در ایران س�وزاند و کش�ور را به وض ع فالکتباری که میدانیم نش�اند .ام�روز هم به وجود
ت غیرمس�ئول در
ت و اگر مقاما 
آوردن فرماندهی مطلق قوا برخالف آزادی ایران و مردم ایران اس� 
ت این
ی پدید خواهد آمد و معلوم نیس 
این مورد اصرار داش�ته باشند پس از این در ایران حوادث بزرگ 
طمعورزی بتواند به نفع مقامات غیرمس�ئول تما م ش�ود .در ظاهر ساده اس�ت ک ه مسئلهی صلح را
ن هیچ
س از پانزده روز معطلی در تهران بدو 
ق با سفس�طه آمیختند و ما را مجبور کردند پ 
به این طری 
نتیجهیی به آذربایجان بازگردیم.
ی بزرگی را که ما آغاز کردهییم
خالص هی سخن اینکه هیأت حاکم هی تهران تالش میکند کارها 
ی متروک مبدل س�ازد
ش ش�هرهایمان را ب ه قبرس�تانها 
به تمامی از میان بردارد و مانند پنج ماه پی 
ن دزد ،مخنث و
م و جور رهایی یافته ،زی�ر پای ژاندارمها و مأم�ورا 
و خلقم�ان را که به تازگ�ی از ظل 
ن را هم برای
ن اساس�ی و س�ایر قوانی� 
ل توجهتر آنکه بدبختان ه قانو 
جنایت�کار ل�ه کند و از هم� ه قاب 
1

ی دول متفق ،آمریکا ،انگلیس و شوروی وارد ایران شدند و رضاخان ک ه در اواخر
ت که ارتشها 
سوم شهریور  1320روزیس 

ن هیتلری متمایل شده بود ،سقوط کرد .ارتشیهای ایران در این روز از برابر ارتشهای بیگانه گریختند.
سلطنتش ب ه آلما 

130

آوازخوان رقص بردهگان
ن به این هدف آلت دست قرار داده است.
رسید 
ی و دموکراسی
این مسئله ،تنها مسئلهی آذربایجان نیست .صحبت در مورد شکوفایی اصول رهای 
ن را ب ه وحش�ت
گ تهرا 
ن بزر 
در سراس�ر ایران اس�ت .آنچ ه که هیأت حاکمه ،فئودالها و زمیندارا 
ق م�ردم را پایمال
ن اساس�ی حقو 
ن اس�ت .آنان تالش میکنند تحت عنوان قانو 
م همی 
انداخت� ه ه 
کنند.
م بفهمیم که کاس�هیی زیر نیمکاسه
ما آدمهایی بس�یار ساده هس�تیم ولی نه آنقدر س�اده که نتوانی 
م عاجز نیستیم.
ن د م خروس ه 
است .شاید ما سیاستمدار نباشیم اما از دید 
ن و حق
ط دهقانا 
ی تس�خی ر ش�ده توس� 
هم�هی دعوا بر س�ر لحاف مالنصرالدین ،یعنی زمینها 
ن باتوجه ب ه زوزه کشیدنهای مطبوعات
حاکمیت گرفته ش�د ه توسط مردم اس�ت .این را مردم ایرا 
ت دربار هی جدایی آذربایجان
ارتجاعی و کاسهلیس�ان عناصر ارتجاعی تهران فهمیده بودند .صحب 
ی را مط�رح نکردهییم .صحبت
از ایران نیس�ت ،کس�ی هم این ادعا را ن�دارد .ما هرگز چنی�ن حرف 
ن برنامهی اصالحات بزرگی
دربارهی اجرای اصول مش�روطه و دموکراس�ی در ایران و عملی کرد 
که ما آغاز کردهییم ،در سراسر مملکت است.
م برد ،ته�ران نیز باید حق
م�ا راه دیگری نداری�م .اصالحاتی را که آغ�از کردهییم از بی�ن نخواهی 
ت مملک�ت از فالکت و هرج و مرج
ی نجا 
حاکمی�ت مردم ای�ران را تصدیق کند و قدمهای جدی برا 
م نس�لی جدی�د به وجود آمده
بردارد .آقای قوامالس�لطنه بای�د بداند ک ه دنیا تغییر کرده و در ایران ه 
است.
نمیشود این نسل را با طرز تفکر و اصول نیمقرن پیش اداره کرد و باز هم اینک ه احساس میشد در
ی قوامالسلطنه
هیأت وزیران توافقنظر وجود ندارد و اصلن اکثر وزرا افرادی هستند که شخص آقا 
م هر کدام
به مالحظ هی مناس�بات خصوصی و دوس�تانه به کابینه دعوتش�ان کرده اس�ت .اینه�ا ه 
ن تازهبهدورانرسید هی
ی مردا 
سرشان به جایی بند است .حتا شایعاتی وجود دارد که همسران بعض 
ت واقعن مخوف و خطرناک ک ه ایران را
دربار بر اعضای دولت نفوذ دارند .تهران مرکز فس�ادی اس� 
ت و مردم ایران را به سوی گرسنگی ،فقر و نداری میکشاند.
به سوی فالک 
م از تهران چنین
ن هس�تیم اما نمیتوانی� 
م�ا با این که طرفدار صلح و آش�تی و تمامیت ارضی ایرا 
ت کابینهیی با دوام باشد
چشمداشتی داشته باش�یم .کابینهی آقای قوامالس�لطنه آنگا ه میتوانس� 
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ق نش�ده است در این خصوص قدمی
که با مرد م آذربایجان کنار میآمد اما متأس�فانه تا به امروز موف 
ی بزرگ است که متأسفانه هنوز آقای قوام
جدی بردارد .حس�نظن و فداکاری ما برای کابینه شانس 
ن استفاده کند.
نمیتواند از آ 
ی رفتار آقای قوامالسلطنه
ی کابین ه رو 
م به شما بقبوالنم که نظر شخصی بعضی از اعضا 
میخواه 
ک ما ،ب�ا آذربایجانیها
ن ضدتریا 
ل اجرای قانو 
ی عمیق دارد .مثلن ش�اید یکی از وزرا به دلی� 
تأثی�ر 
ی شده است و نظرات اوست که در رفتار آقای قوامالسلطن ه منعکس میشود .متأسفانه
دشمن خون 
ن صادر کرد ه اس�ت،
ی قوامالس�لطنه در مورد آذربایجا 
ی ک ه آقا 
ی برای تحلیل ابالغیهی 
دیگر فرصت 
ت ما شد ،پیش کش�یدن موضوع نفت و موضوع
ن س�ند رس�می موجب حیر 
وجود ندارد .آنچه در ای 
ک مسئلهی ساد هی مربوط
انتخابات و در حقیقت گرو نگاهداشتن آنها است .اولن مسئل هی نفت ی 
چ منطقی
ن با هی 
ی آذربایجا 
ع با مسئله 
ن این موضو 
به اقتصاد و سیاست خارجی است .مخلوط کرد 
م تصدیق و اعالم کرد ه بود که مسئلهی
درست نیست ،چرا که باالخره حت ا خود آقای قوامالسلطنه ه 
ک مسئلهی ملی است.
آذربایجان ی 
ت نخواهد کرد مگ�ر اینکه تصور کنیم
هیچک�س از اعالم انتخابات آزاد در سرتاس�ر ای�ران ممانع 
ن ه�ر جا که پول و زور و
دولت میخواهد حوادث گذش�ته تکرار ش�ود .مثلن میخواهد در آذربایجا 
ی مجلس
ی مردم کرسیها 
تهدید و تطمیع وجود دارد ،یک عده دزد و مرتجع و خائن ب ه نا م نماینده 
ل کنند.
را اشغا 
ن مجلس�ی را مینگرند و حتی خود
ت و انزج�ار چنی 
ن اس�ت ،م�ردم آذربایجان با نفر 
اگر هدف ای 
ی خواهد بود که به
ن ضربه به تعهدات� 
آق�ای قوام هم نمیتواند ان�کار کند ک ه این مجل�س بزرگتری 
ی اینها ما ب�ه مصلحت دولت میدانیم که
اتحاد جماهیر ش�وروی داده اس�ت .با در نظر گرفتن تمام 
ی دس�ت بش�ویند ک ه برای
ی صادقانه با مردم آذربایجان را آغاز کند و از آنان نخواهد از چیز 
مذاکره 
م مرگ و زندگی را دارد.
ن مردم حک 
ای 
ب ما برای
م و از جان 
با وجود همهی اینها ما هنوز از حل مسائل به صورتی صلحآمیز مأیوس نشدهیی 
بر هم زدن آرامش کنونی قدمی برداشته نخواهد شد .حتا فرستادن دستههای ژاندارمها و سربازها
ک کند .گمان میکنم در آیند ه مرتجع�ان تهران ،میرجواد کور،
ب�ه مرزهای ما نمیتواند م�ا را تحری 
امیرنصرت و س�ایر دش�منان فراری مردم مثلن ذوالفقاری ،وحشتی همانند آنچ ه ما امروز احساس
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میکنی�م را تجربه کنند .م�ا آنچه را که در دور هی کابینهی صدر و حکیم�ی گفتهییم تکرار میکنیم:
ن میدانیم که با
ش اس�ت! ما آقای قوام را عاقلتر از آ 
ن به آذربایجان مانند بازی با آت 
مس�لحانه آمد 
ن از زن و مرد ،چون
ش بیاید خلقما 
ی پی 
ق را شعلهورتر کند! اگر چنین مسئلهی 
دست خودش این حری 
ی را که ب ه خاکمان تجاوز کردهاند برای
ک تن واحد برپا خواهند خاس�ت و دستهای خائن و متعفن 
ی 
همیشه قط ع خواهند کرد!
ی خلق آذربایجان!
زندهباد اتحاد مل 
زندهباد فرقهی ما ،پدیدآورندهی این اتحاد!
ی خلقه�ای ایران
ی را ب�ه رو 
زندهب�اد ارتش رش�ید و فدایی�ان قهرمان م�ا که دروازهه�ای آزاد 
میگشایند!
ی دوم .شمارهی  .199چهارشنب ه  25اردیبهشت )1325
(روزنامهی آذربایجان .دوره 
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ن فارغالتحصیالن
در جش 
ی تبریز
ی افسر 
دانشکد ه 

ت گزارش تنظیم شد ه است
ن سخنرانی به صور 
ای 

ی درخشان خود بود .در این
ک ش�اهد یکی از موفقیتها 
روز دوش�نبه آذربایجان آزاد و دموکراتی 
ی
ن موطن آتشهای مقدس ب ه درجهی افس�ر 
روز دویس�ت و پنج�اه نفر از فرزندان رش�ید و قهرما 
ل
ظ تمامیت و استقال 
ی و حف 
ی آذربایجان و سعادت مل 
نائل شدند و آمادگی خود را برای دفاع از آزاد 
ن اعالم کردند.
ایرا 
ن را
ی مشخص این افسرا 
این دانش�کده در اولین دورهی خود با اصول تربیتی درست ،برای هدف 
ل داده است.
ن ب ه جامع هی آذربایجان تحوی 
ت و وطنما 
ی خدمت ب ه مل 
تربیت کرده و برا 
ن
در مراس�م س�اده ولی پراحس�اس دیروز در چش�مهای مدعوین ،اعضای حکومت ملی ،رهبرا 
ی
فرقهی دموکرات و استادان این دانشکد ه نور شادی میدرخشید .فرماندهی این دانشکده با لحن 
ن
ی درخش�ان از وضعیت نوی 
تأثیرگذار گزارش س�ادهی خود را خواند .این جمالت پرمعنا ک ه نمونهی 
ن طنین دارد:
جامعهی ماست ،هنوز هم درگوشهایما 
ی
ف آذربایجان هستند با روحیهی 
ت مختل 
در این مدت کوتاه شاگردان دانشکد هی جنگ ک ه از طبقا 
ن
ی آموخت 
ب ب�را 
ح تا ش� 
ل و از صب 
ش�اداب و ارادهی�ی اس�توار ،دش�واری برنامهی درس�ی را تحم 
ی برای ف�داکاری در راه وطن
برنامههای عملی خس�تهکننده تلاش کردهاند .هدف ایش�ان آمادگ 
است.
ف آذربایجان برگزیده شد ه
ت مختل 
افسرانی که دیروز تحصیالت خود را ب ه پایان رس�اندند از طبقا 
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بودند.
ک
ت سربازی تالش میکردند ،این 
کسانی که در دور هی گذشته برای معافیت فرزندانشان از خدم 
ت به وطن ،در اختیار حکومت ملی قرار
م پسرانش�ان را برای خدم 
با چهرهیی خندان و ایمانی محک 
میدهند.
ن
ی تهران با اینجا چنی 
گ بعد از مقایس� هی تعلیمات دانشکد هی افسر 
فرماندهی دانش�کدهی جن 
ن زیادی از دو  -س�ه س�الی را ک ه دوره
ت که ش�اگردان دانش�کدهی افس�ری تهران زما 
نتیجه گرف 
ن جدید
ن دلیل افسرا 
چ و بیمصرف نظری هدر میدهند .ب ه همی 
ی مسائل پو 
میبینند برای یادگیر 
ت عجله
ما برای انجام وظایف�ی که از آنها انتظار میرود از هر حیث آمادهاند و برای اعزا م ب ه مأموری 
دارند و از هم پیشی میگیرند.
آقای پیشهوری ،نخستوزیر حکومت ملی آذربایجان در میان احساسات و تشویقهای رعدآسای
ن ممکن
ن گفت :ای 
گ چنی 
ی جن 
مردم ،در مورد موانع موجود در زمان تالش برای افتتاح دانشکده 
است که ملتی پس از صدها سال در جا زدن در نتیجهی حرکتی قاط ع و سریع به موفقیتهای بزرگی
ک خیزش تاریخی است که ملت ما را به
نی 
ل ش�ود و بخواهد عقبماندگی خود را جبران کند .ای 
نائ 
ت مانند آتشفشانی خاموش است ک ه اگر طغیان
ترقی و موفقیت کنونیاش رس�انده است .نیروی مل 
کند ،قدرت زیادی خواهد داشت.
ق ماس�ت که بدون توجه به
ی بزرگ خل 
ن تأس�یس دانش�کدهی افس�ری یکی از موفقیتها 
همی 
ی چهار ماههی خود را در دو
ق ش�د برنامه 
مش�کالت مادی تشکیل ش�ده است .این دانشکده موف 
ی ملت ما با
ت کوتا ه کار بس�یار سختی است ول 
ماه ب ه پایان برس�اند .آمادهس�ازی برای رژه در این مد 
ت انجام داد.
ت عظیم را با موفقی 
ایمانی محکم و در سای هی ارادهی شکستناپذیر خود این حرک 
خ هستند .آنان برای خدمت
ی راس 
ک هدفی عالی و ایمان 
ن جوان ما ش�یفتهی آزادی و مال 
افس�را 
ن میدهد که خلق
ن عزیزش�ان بیصبرند و در فداکاری ،با یکدیگر رقابت میکنند .این نش�ا 
به میه 
ی عاش�قانه از وطن ،آزادی ،زبان ،آداب و رس�و م خود آماده اس�ت .افسران جوان ما
ما برای دفاع 
ن این
در ارت�ش آذربایجان خدمت خواهند کرد ،ما این ارتش را ب ه تهران نخواهیم س�پرد .فرماندها 
ل ایران است.
ش ضامن آزادی آذربایجان و استقال 
ارتش آذربایجانی خواهند بود ،این ارت 
ل تج�اوز و تعرض بیگانگان
ن در مقاب 
ع از اس�تقالل و تمامی�ت ارضی ایرا 
ارتش ملی ما برای دفا 
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ل دموکراسی در ایران.
آماد ه اس�ت .در عین حال ارتش آذربایجان نیرویی اس�ت برای دفاع از اصو 
ی تهران به آذربایجان آمده
ت که افسران آزادیخواه و بیزار از رژیم فاسد و پوسیده 
به همین دلیل اس 
و به ارتش ما میپیوندند.
ت آذربایجان از فرماندهان و مربیان دانشکدهی افسری تشکر کرد و در پایان
صدر فرقهی دموکرا 
ی را به افسران
ل سیاس 
ی مس�ائ 
ل ساده 
ش چنین گفت :ارتش ما از مردم جدا نیس�ت .اصو 
س�خنان 
ی سیاس�ی تنها روشن کردن هدفی مقدس است که
ارتش ما آموزش میدهند .هدف از آموزشها 
ل و تمامیت ایران
ن و اس�تقال 
ی آذربایجا 
پی�ش روی مرد م آذربایجان قرار دارد و آن هم دفاع از آزاد 
ِ
است.
ی حقیقی
ت دارند .م�رد م ما معنا 
م�ردم ما ارت�ش ،یعنی برگزیدگان قهرمان و فداکار خود را دوس� 
ن چنین است که یک ملت
دموکراس�ی و آزادی را درک کرد ه و با تمام نیرو از آن دفاع خواهند کرد .ای 
همیشه به سربلندی خواهد زیست.
ی دوم .شمارهی  .205چهارشنب ه  1خرداد )1325
(روزنامهی آذربایجان .دوره 
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ن از دیدگا ه ما
ن و آذربایجا 
ی ایرا 
ه
مسئل 
ی [دوم] ،موجب مباحث
گ جهان� 
گ بزر 
ف ش�دن حرکت ملی و دموکراتیک م�ا با پایان جن 
مصاد 
ی کوچک و
ی ش�د .محافل دیپلماتیک و مطبوعاتی دولتها 
ش�دیدی در آشفتهبازار سیاست جهان 
ن مناف ع خودش�ان در خیزش
بزرگ مانن�د هر مورد دیگری برای ماهی گرفت�ن از آب گلآلود و تأمی 
دموکراتیک ما ،شایعات حیرتآور و اخبار شگفتانگیزی به خورد بشریت میدهند.
ی محیط داخلی ایران بهرهمند
ت ک ه از تکامل و تعال� 
ن که امروز تنها نهضتی اس� 
نهضت آذربایجا 
ی جلو ه میدهند ،ب ه شکل یک ماجرای
است ،به وسیل هی سیاستمداران منفعتجو ک ه پشهیی را فیل 
عظیم به دنیا معرفی شده است.
ی جاسوس�ی مس�تقیم و غیرمس�تقیم ِ مقاماتی که میخواهند ملل ضعیف را در اس�ارت
آژانسها 
نگاه دارند و خون ملل عقبمانده را مکید ه و میهنش�ان را تحت اس�تعمار قرار دهند ،حتا از اینکه از
م از س�خنرانیهای
ی ندارند .ما نمیتوانی 
این موضوع س�اده یک جنگ بزرگ پدی�د آورند ،واهمهی 
م میخوان�د ،یعنی نمایندگان
نه 
مادر «حس�ین عال» که خود را س�فیر ایرا 
دایهه�ای مهربانتر از ِ
ن نیروهای ارتجاعی
ی بگذریم .در اینجا همکاسه بود 
انگلیس و آمریکا در ش�ورای امنیت ب ه س�ادگ 
ل دیگری بروز یافته
ن سرنوشت ملتهای ضعیف ،ب ه شک 
داخلی و خارجی برای اخالل در حق تعیی 
است.
ی عناصر خائن
ن نمایندهی حقیق 
ی خود ک ه با رفتارش ب ه عنوا 
«عال» از آشکار شدن چهر هی واقع 
ی که امپریالیستها در کشورهای ضعیف تربیت میکنند ،مشهور گشته است ،خجالت
و وطنفروش 
ی بزرگ نزاکت بینالمللی را
نمیکش�د و در نتیجهی رفتار حقیران هی او نمایندگان بعض�ی دولتها 
ت مردم صلحجوی ایران را جریحهدار میکنند.
زیر پا میگذارند و احساسا 
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ح تخلیهی کشور را از سوی
اینکه «عال» پس از انتش�ار اعالمیهیی که در آن دولت ایران ب ه وضو 
ی چون ش�ورای امنیت برخالف ابالغیهی رسمی دولت
ارتش س�رخ تأیید کرد ،در یک مکان رسم 
ش س�خن میگوید و برای مس�کوت ماندن مس�ئل ه در ش�ورا تالش میکند ،نشان میدهد
مطبوع 
ن به غیر از دولت رس�می ،دولت دیگری هم وجود دارد که «عال» ب ه پش�تیبانی آن برای
که در ایرا 
ل مملکت فعالیت میکند.
ت مردم و استقال 
خاتم ه دادن ب ه حق حاکمی 
ی نیروهای ش�وروی حقیقتی است ک ه حتی دیپلماتهایی که شورای
ی کامل ایران از س�و 
تخلیه 
امنی�ت را در حد کانونی ض�د امنیت تنزل دادهاند ه�م نمیتوانند آن را ب ه این صراح�ت انکار کنند.
ع خود کاری مشکوک
ی که در حال حاضر در ش�ورای امنیت در جریان اس�ت در نو 
اینکه گفتگوهای 
و فوقالعاده خطرناک اس�ت ،به حقیقتی انکار نش�دنی تبدیل ش�ده و ماندگار میگردد .واقعن رفتار
ی که در ش�ورای امنیت بازنده ش�دهاند آنقدر بینمک و بیمزه اس�ت ک ه حتا افراد س�اده هم
آقایان� 
ی مسموم است.
احساس کردهاند که رفتار آنان آلوده ب ه غرضها 
م جهان را به دریای
ی از سیاست مرموزی شدهییم ک ه سعی میکند باز ه 
ل به بخش 
البته ما چون مبد 
ی س�خن از عالقه ب ه اعتباری است که مستقیمن از
خون بدل س�ازد ،نمیتوانیم خونسرد باشیم ول 
کار ما عاید وطنمان میشود.
ی ایران
ل و تمامیت ارض 
ما همیش�ه گفتهیی�م و امروز هم تصریح میکنیم ک�ه ما جدن به اس�تقال 
عالقهمندی�م و اگر از هر جهت خللی بر آن وارد ش�ود ،ش�اید جدیتر و فداکارانهتر از س�اکنان دیگر
ع از ملتمان ،زبانم�ان ،آداب و
ایالته�ای ای�ران در برابر آن خواهیم ایس�تاد .در کن�ار این  ،از دف�ا 
ن وارد نکند ،دست
ن به شرط آنکه خللی بر استقالل مملکتمان یعنی ایرا 
رسوممان و ویژگیهایما 
ن مغایر نیست ،بلک ه برعکس ،اینکه ما
م کشید .این با قانون و حق حاکمیت خلقهای ایرا 
نخواهی 
ن شود .نهضت ملی ما نیز از
ل و ترقی ایرا 
امور خودمان را اداره کنیم ،میتواند موجب تس�ری ع تکام 
چارچوب محلی به در آمده و مقام پیشآهنگی مبارزات دموکراتیک ایران را به دس�ت آورده اس�ت.
م مردم ایران معنای حقیقی این نهضت را میفهمند.
امروز کمک 
ب دشمنانمان ب ه بهانههای
ی هم ک ه در تهران آغاز ش�د ه است ،س�وتفاهماتی را ک ه از جان 
مذاکرات 
ن حسنتفاهم
ن دیگر نقاط ایرا 
ن و س�اکنا 
گوناگون ایجاد ش�ده ،بر طرف کرد و میان مردم آذربایجا 
ل مذبوحان� هی مرتجعان داخلی و خارجی این حس�نتفاهم
پدید آورد ه اس�ت .ب�دون توجه به اعما 
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ج مثبتی به بار میآورد.
روزبهروز عمیقتر میشود و نتای 
ی
ن مس�ئله 
ی تبدیل ای 
در چنین ش�رایطی ،خارجیها از داد و قال راه انداختن بیش�تر و تالش برا 
ن زیانآور باشد .مخصوصن رادیوی
س�اد ه به مس�ئلهیی جهانی هدفی دارند که میتواند برای ایرا 
ن رادیو ما را وادار میکند ک ه
ترکیه بیش از همه حرارت به خرج میدهد تا فضا را متشنج کند .لحن ای 
ت و افترایی به ما
ت دادن هر تهم 
با جدیت در مورد این مس�ئله بیاندیشیم .افرادی که تا دیروز از نسب 
ک آذربایجان را به عنوان یک دولت مس�تقل جلوه میدهند و تالش میکنند
پرهی�ز نمیکردند ،این 
ن در سرتاسر ایران ،ذهنیت جهانیان را سیا ه
ی گوناگون در مورد گسترش نهضتما 
با تفاسیر س�اختگ 
کنند.
ت دموکراتیک ملیمان نوش�ته بودیم که:
ی آغازین نهض 
این در حالی اس�ت که ما در همان روزها 
ب دهانش�ان را قورت ندهند ،از این نمد کالهی نسیب آنان نخواهد
«افندیهای عثمانی بیهوده آ 
ن در داخل ایران است .به هر حال ما
شد ».خواستههای آذربایجان هر چ ه که باشد مشروط به ماند 
ن
ن و در مرزهای ایرا 
س ایرانی بود 
ن بگوییم و هر هدفی که داشت ه باشیم بر اسا 
ی که سخ 
به هر زبان 
ماندن ،خواهد بود .هر چ ه توافقات ما و حکومت مرکزی مس�تحکمتر میشود تشویش و اضطراب
ی
م از این موضوع راض 
ن آمریکا ه 
آنکارا هم ش�دیدتر میشود .به نظر میرس�د بعضی از جاسوس�ا 
نیستند.
ی
ت نماینده 
ن رادیوی آنکارا ،جاسوس�ان آمریکا ،حس�ین عال و اظهارا 
ما احس�اس میکنیم میا 
ک
ی ما این رابط ه ی 
اس�ترالیا که در ش�ورای امنیت ابراز وجود کرد ،رابطهیی وجود دارد .ب ه عقی�ده 
ت
ی نیست .قطعن تمامی اینها از یک سرچشمه آب میخورد و براساس تعالیمی اس 
رابط هی تصادف 
ک ه نغمههای ناسازی را که روزبهروز هم شدیدتر میشود ،سر میدهند.
ی
ن نمیتوانیم از تالش برا 
ت دموکراتیکما 
ن با ادامهی اصالحا 
گذش�ته از هم هی اینها ما همزما 
حل اختالفاتمان با حکومت مرکزی از طریق صلح و آش�تی ،صرفنظر کنیم .حتا اگر خدای نکرد ه
ت خائنانهی عناصر ارتجاعی تهران قرار باشد مسئل ه را با زور سالح حل کنیم ،ما
در سایهی تحریکا 
اجازه نخواهیم داد بیگانگان در امور داخلی ما دخالت کنند.
ش اس�تعمارگران آمریکای�ی بیاندازند ما
مرتجع�ان ترکیه اگ�ر میخواهند م�ردم ترکیه را ب ه آغ�و 
ن
ن نیس�تیم .ترکها ای 
ن از ایرا 
نمیتوانیم چیزی بگوییم ،ولی ما در اندیش�هی جدا کردن آذربایجا 
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ل خود رها کنند .ما بارها تکرار کردهییم که باید مس�ئلهی
ن را بِ ُبرند و ما را به حا 
را بفهمند ،صدایش�ا 

ل شود.
نح 
م مردم آذربایجا 
آذربایجان در آذربایجان و با دخالت مستقی 

این حق قانونی و مش�روع خلق آذربایجان و ایران مس�ئلهیی نیست ک ه به ش�ورای امنیت مربوط
ت کن�د ،آنگاه ما
ی کش�ورها ش�ورای امنیت دخال 
باش�د .اگر قرار باش�د در اختالفات داخلی هم ه 
ایرانیه�ا چ�ون جزو مل�ل متفق هس�تیم ،میخواهیم ک ه ب�ر [س�رکوب] اعتصاباتی ک� ه در آمریکا
ت شود و اختیارات وس�یعی ک ه رییسجمهور آمریکا در دست
روزبهروز ش�دیدتر هم میگردد ،نظار 
ی دموکراتیک میدانیم و
گ ب ه رژیمه�ا 
م ضربهیی بزر 
ح و امنیت جهان�ی و ه 
ل صل 
دارد را ه�م مخ 
ن کشور کوچکی هستیم،
مصلحت میدانیم ک ه ش�ورای امنیت این اختیارات را محدود کند .ما چو 
ن ادعایمان مضحک به نظ�ر میآید .اما آیا دخالت در امور داخلی دول�ت ایران ک ه دارای هزاران
ای� 
م از س�وی استرالیا که هنوز استقالل واقعی ندارد و لیاقت داشتن
نه 
ل تاریخ و استقالل است آ 
سا 
ی امنیت ،مسخره نیست؟
استقالل را هم از خود نشان نداده ،از تریبون شورا 
ی افتخار است و برای
ی ما مایه 
ی ما ،برا 
مخالفت آمریکا با حرکت س�اده و طبیعی مرد م صلحجو 
ت میکنند ،یک سقوط
ت آمریکا حرک 
ت شرکت نف 
ی ک ه با انگش� 
ت و دیپلماتهای 
نمایندگان مطبوعا 
ی انحصار نفت جهان
ت استعماریاش و حرص و ولعی که برا 
ی است .چرا که آمریکا با سیاس 
اخالق 
ی عظیم سوق میدهد.
به هر قیمتی از خود نشان میدهد ،بشریت را به سوی خطر 
ما ش�رقیها پیش از ش�روع این جنگ نتوانس�ت ه بودی�م آمری�کا و فرهنگش را به ان�دازهی کافی
ن ناخواند ه هستند ،در پایتخت از خود نشان
بشناس�یم .حرکات جلفی ک ه نظامیان آمریکا که مهمانا 
ی ما داش�تند ،این فرهنگ
دادند و رفتار کثی�ف و حقیرانهیی که متخصصان مالی آنها در ادارات مال 
ن مذهبی آمریکا انجام داده
ن مبلغا 
مادی و بیروح را به ما نش�ان داد و زحم�ات و تبلیغاتی که نیمقر 
ت سقوط کرد .چون شرقیها ب ه معنویت بیشتر اهمیت
ن درجا 
بودند ،در نظر مردم ایران به خوارتری 
ص در مورد نفت میبینند ،از آنان روی
ی ک� ه حرص و ولع مادی آمریکاییها را باالخ 
میدهند ،وقت 
ن معروف ما ،خری را
ی که در ش�ورای امنیت نشس�تهاند مانند مالنصرالدی 
برمیگردانند .نمایندگان 
که خودشان سوارش هستند ،نمیشمارند.
ی آمریکا بر اس�اس ک�دا م قانون و
هیچک�س نمیتوان�د از نماین�دهی آمریکا بپرس�د ک�ه نیروه�ا 
ی با چه صالحیتی خودش�ان را
ن آمریکای 
ایران بیطرف ش�دهاند؟ متخصصا 
صالحیتی وارد خاک
ِ
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مجاز میدانند که برخالف وظایفشان در کارهای داخلی مردم ایران مداخله کنند؟ «شوارتسکف»

1

کیست؟ از جان ایرانیها چه میخواهد؟ اعمال خالف قانونی ک ه دکتر میلیسپو و سایر متخصصان
ن پاک نش�ده اس�ت .ما امروز به دایههای
آمریکایی در ایران انجام دادهاند ،هنوز از ذهن مردم ایرا 
م و از این پس هم
ن س�ال ادار ه کردهیی 
ن میهنمان را هزارا 
مهربانت�ر از مادر نیاز نداریم .ما خودم�ا 
ن محروم کند .عمل
ق مش�روعما 
نح 
م کرد .هیچ نیروی خارج�ی نمیتواند ما را از ای 
اداره خواهی� 
ی ارتجاعی که
ی در دس�تور کار نیروها 
خیانتآمی�ز «عال» هم برای ما تازگی ندارد .ما از نقش�هها 
ع نیس�تیم .مردم ایران باید
تحت حمایت بیگان�گان در پایتخت میهنمان فعالیت میکنند ،بیاطال 
ن عناصر روشن کنند.
ف خودشان را با ای 
دیر یا زود تکلی 
ن اف�راد خودفروختهیی هس�تند که
این�ان میخواهن�د ایران را تبدی�ل به دریای خ�ون کنند .اینا 
ل غیرمسئوالنهی
ی ما را تقدیم بیگانگان میکنند .اعما 
اس�تقاللمان را از بین میبرند و منابع طبیع 
«عال» اوضاع را تیرهتر میکند.
این کار ،کسانی را که با شرایط ایران آشنا هستند وادار میکند بیشتر بیاندیشند .مخالفت آشکارای
ی مجریهی رسمی ایران
ت آقای قوامالس�لطنه ک ه امروز قوه 
یک مأمور با دس�تورات رسمی حکوم 
ش�ناخته میش�ود ،حتا اگر مربوط به مقامات مخفی و غیرمس�ئول ایران باش�د ،باز هم برای مردم
ایران حکم یک افتضاح بزرگ سیاسی را دارد.
ن اخاللی اس�ت
ن وزیر دربار س�ابق« ،عال» ب ه امر مقامات غیرمس�ئول رفتار میکند ،ای 
اگر واقع 
ی با این موضوع
ن با خونسرد 
ن اساس�ی که به باور ما از جانب مرد م ایرا 
ن و قانو 
در مش�روطهی ایرا 
برخورد نخواهد شد.
اگ�ر این مضحک ه افش�ا ش�ود کار ب� ه جاه�ای باریکی خواهد کش�ید ک ه ب�ه عقیدهی م�ا مطابق با
منافع ایران نیس�ت .امروز باید ایران بدل ب ه یک کش�ور دموکراتیک به تمام معنا ش�ود و باید رژیمی
ک در ضمن پاسداری از آزادی
ی در سرتاسر ایران روی کار آید .این 
دموکراتیک بدون جنگ و خونریز 
ن برای ماندن
ن دلیل و برها 
ف هم ره میسپاریم .ما هزارا 
ملی و داخلی خودمان ،ب ه س�وی این هد 
ت داریم .خاطر ترکیهییها و
ن و ش�ریک شدن در سرنوش�ت مردممان در دس 
در داخل مرزهای ایرا 
1

ن در مقام
ن به تهرا 
سرهنگ هربرت شوارتسکف مستشار آمریکایی ارتش ایران بود .او هنگا م ورود هیأت ملی آذربایجا 

ی «سیا»
ت استقبالکنندگان ب ه سوی فرودگاه ،دستور سرکوب خونینی را صادر کرد .وی بعدها به عنوان افسر عالی رتبه 
جلوگیری از حرک 

ل فعال در جریان کودتای  28مرداد  1332بود.
از عوام 
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ت و نخواهد
ن نیس 
س�ایر دایههای مهربانتر از مادر آسوده باشد .آذربایجان در فکر جدا شدن از ایرا 
بود .ولی ادارهی امور خودش را به دست خواهد گرفت.
ی  .212پنجشنبه  9خرداد )1325
ی دوم .شماره 
(روزنامهی آذربایجان .دوره 
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ی آذربایجان
س مل 
ی مجل 
ه
ن جلس 
در آخری 
ن محترم!
آقایا 
ی
ن یک صفح�ه از مبارزه 
م س�خنان ام�روز من مصادف اس�ت با زمان�ی ک ه مردمم�ا 
فک�ر میکن 
ی ک ه شما ب ه من اعتماد
تاریخیاش را ب ه پایان رس�انده و دومین صفحهی آن را گشوده اس�ت .زمان 
ن را به من
ی نهضت ملیم�ا 
کردی�د و انتخ�اب هیأت وزیران و معرف�ی آنان به مجلس ب�رای اداره 
ی
س�پردید ،چیزی به نام دولت در آذربایجان وجود نداش�ت .تشکیل دولت و ادارهی وزارتخانه برا 
ک آذربایجان شرکت کرد ه
ی که در نهضت دموکراتی 
ن کسان 
همهی ما کاری بیسابقه بود .من در میا 
ی وزارت داشته باشد،
بودند و در را ه س�عادت مردم فعالیت میکردند ،کسی را پیدا نکردم که سابقه 
ی کردم.
ت ب ه مجلس معرف 
ب و برای وزار 
ی جوان را انتخا 
به همین دلیل برای گسترش فرقه ،افراد 
م به ما امکان
ت آوردهیی� 
ن مبارز ه به دس� 
تجربیات�ی که در تش�کیالت منظم و وس�ی ع فرقه و میدا 
ت ندارد ،ب�ه این دلیل
داد فک�ر کنی�م که وزیر ش�دن ربطی به اش�رافیت و فعالیت طوالن�ی در ادارا 
محافظ�هکاری و مالحظه را کنار گذاش�تیم و از برداش�تن قدمهای جس�وران ه پرهی�ز نکردیم .من
آزادیخ�واه و دموکرات بودن کس�انی که به وزارت دعوت ش�د ه بودند را باور داش�تم به خاطر همین
نو
ل بیسابق ه بود و در تهرا 
ن عم 
ن سرنوشت مملکت ب ه آنان نترس�یدم .ای 
ب آنان و س�پرد 
از انتخا 
م و حکومت را تش�کیل دادیم.
دیگر جاها بعید ب ه نظر میآمد .ولی ما ب ه این موضوع اعتنایی نکردی 
ی بود.
ن ش�بی ه ب ه یک کمیت هی انقالب 
از ی�اد نبریم ک ه این حکومت ،حکومتی معمولی نبود و حقیقت 
ن دلیل انقالبیون
معمول�ن پس از انقالب امکان ندارد که یک دولت معمولی بر س�ر کار آید .به همی 
ی انتخاب
ی انقالبی موقت 
برای ادارهی کارها و زمینهسازی برای تشکیل یک دولت قانونی ،کمیته 
ی نبود و چون از
ت ما ی�ک کمیت هی انقالب 
میکنن�د .اما ما این کار را نکردیم .به خاطر همین حکوم 
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جانب مجلس ملی انتخاب شد در صورت انقالبی بودن هم یک حکومت قانونی بود.
ی میدهد ک ه در دنیا بیسابقه
تاریخ شگفتیهای گوناگونی دارد .گاهی در تاریخ چنان حوادثی رو 
ی به وجود آمد ک ه در دنیا نظیر نداشت.
ن در روسیه در نتیج هی انقالب کبیر اکتبر حکومت 
اس�ت .مثل 
م منجر به تشکیل حکومتی
ب فرانس�ه ه 
حکومتی که موجب اتحاد کارگران و دهقانان ش�د .انقال 
خ بس�یار کم اس�ت .آنچه که
م در تاری 
بهخصوص ش�د .میتوان گف�ت که نظایر حکوم�ت ملی ما ه 
ق قانونی انجام ش�ده اس�ت .ولی در
حکوم�ت م�ا انجام داده و تدابی�ری که اندیش�یده همه از طری 
ب چنین حرکتی بسیار کم دید ه شده بود.
تشکلهای انقالبی و هنگام انقال 
س به دلیل تشکیل آن
مس�بب این وضعیت رهبری درست فرق هی ماس�ت ،انجام این کار در مجل 
ن مجلس و دولت و فرق ه توافق نظر
ن همیش ه میا 
ن بود .عالوه بر ای 
ن آسا 
ی فرقه نس�بت 
تحت رهبر 
و صمیمتی خدش�هناپذیر وجود داشته اس�ت .مثلن هیأت دولت س�اعت  4بعد از نیمهشب تشکیل
ن جلسه را تصویب میکرد
ی پیشنهادی آ 
ت پس از آن الیحه 
ک س�اع 
س هم ی 
جلس�ه میداد و مجل 
ی انجام دادند و یکی از
ع همیاری بزرگ� 
ن موضو 
ن همان روز اجرا میش�د .مردم نیز در ای 
ن قان�و 
وآ 
علتهای اساسی پیشرفت سریع کارهایمان همین است.
ش از بیس�ت کار مه�م تصمیمگیری
ل بی 
هی�چگاه فرام�وش نمیکنم ک�ه روز  21آذر من ب�رای ح 
س در چند س�اعت اول
کردم و موفق ش�دم برقآس�ا تصمیماتم را عملی کنم .هنگا م گش�ایش مجل 
ی مواد اساسنامه و تصویب
نظامنام هی آن را نوش�تیم و پس از افتتاح مجلس ،توضیح در مورد تمام 
س را انتخاب کردیم .در نهای�ت دولت ملی را
س همان نظامنامه ،هیأت رئیس�هی مجل� 
آن براس�ا 
م کردیم ،تقدیم مجلس نمودیم و آغاز ب ه کار کردیم ،آن هنگام در
تشکیل دادیم ،برنامهی آن را تنظی 
سرتاسر آذربایجان انگشتهای ارتجاع به عنوان یک مهرهی بازیگر حضور داشت ،مثلن در تبریز،
ت و پنجه نر م کردن با ما آماده
ارومیه ،اردبیل ،شاهیندژ و سایر مناطق پادگانهای ارتش برای دس 
گ و زد و خورد هر آن
م واهم ه از جن 
ی بودی 
میش�دند .آن روز ک ه مشغول تشکیل دولت و مجلس مل 
ت خود ادامه میداد.
ش�دیدتر میشد و مجلس ملی زیر صدای رگبار مسلس�لها و تفنگها به فعالی 
پ درخش�انی از شما برای
اگر فراموش نکرد ه باش�ید به دلیل به بنبس�ت رسیدن مذاکرات با سرتی 
ی درخواست سالح
ع از آزاد 
ی دفا 
اعالم جنگ رأی اعتماد خواستم و شما همگی برپا خاستید و برا 
ی قهرمانان مینویسند و عقل آنها را
ت که در داستانها و افسانهها 
کردید .هم هی اینها کارهایی اس 
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ن جلسهی این دور هی مجلس
ن آخری 
ف نیستم ولی چو 
باور نمیکند .من جزو شعاردهندههای حرا 
ت ش�ود .بگذارید در تاریخ بنویسند که
اس�ت ،میخواس�تم کارهایی را که انجا م دادهییم در تاریخ ثب 
ش س�اعت تما م با سرتیپ
م ش� 
ی از خونریزی در حالی که مش�غل هی زیادی داش�ت 
من برای جلوگیر 
ن از خودم تعریف نمیکنم .این
ی سازم .م 
درخشانی مذاکره کردم تا توانس�تم آرمان خلقمان را عمل 
موض�وع ربطی به من ندارد بلکه نمونهیی از قدرت مردم و فرقهی ما اس�ت .اینها قدرت ،فعالیت و
ت پشتوانهیی آهنین
وحدت مردم و فرقهی ما را اثبات میکنند .کاری که در آذربایجان آغاز شده اس 
برای برپایی اصول آزادی و دموکراس�ی در تمامی ایران نیز است .صدها دلیل وجود دارد که این کار
ی فعالیتی قهرمانانه است.
ل و نتیجه 
ن توسعه خواهد یافت و این محصو 
در تمامی ایرا 
ت حیرتآوری که به دست
آن زمان تمامی فرقهی ما ب ه پاخاسته بود ،ب ه همین دلیل ما با حفظ قدر 
م و همانطور که میدانید
ی عملی ساختن آرمانهای آن شگفتیها پدید میآوردی 
آورده بودیم ،برا 
ض یک روز حکومت
ی نوش�ته ش�ده در بیس�ت و یکم آذر کار را آغاز کردیم .در عر 
بر اس�اس برنامه 
م پیشرفتهایی
ق ش�دهیی 
ک نیز موف 
ل دادیم ،این 
پیش�ین را سرنگون س�اخته و دولتی جدید تش�کی 
ن برنامه داشته باشیم .عالوه بر برنامهیی ک ه اجرا کردهییم تصمیم ب ه ساختن چندین
بسیار بیشتر از آ 
ن هزینه خواهد داشت،
ن توما 
ک میلیو 
گ در مدتی اندک گرفتهییم که هر کدامشان ی 
س�اختمان بزر 
ن ش�غل ایجاد خواهد ش�د .اگر ب ه ی�اد آورید زمانی به
ن آنها برای تمامی بیکارانما 
ولی با آغاز س�اخت 
ی ملوکانه داد ه شده بود که هیچکس نفهمید در کجا خرج شد،
آذربایجان س�یصد هزار تومان عطیه 
ی س�اختن این س�اختمانها پنج میلیون تومان بودجه تخصیص دادهییم .این پولها را
اینک ما برا 
ی جمعآوری
ک بیرون کش�یدهییم ،ما ثروت 
ما در س�ای هی فعالیت فرقه و در اثر ارادهی مردم از زیر خا 
کردیم که در فکر هیچکس نمیگنجید.
ن موضوع
ی قدرت فرق�ه و حکومت ما بود که با اراد هی مرد م ایجاد ش�د ه بود .ای 
ای�ن فقط نتیجه 
ثابت میکند ک ه مردم باید امور خودشان را به دست افرادی بسپارند ک ه خودشان انتخاب کردهاند.
ی بر جای نگذاش�ته بود .زمانی ک ه م�ا حکومت را به دس�ت گرفتیم در
دول�ت تهران برای م�ا پول 
ی مجبور ش�دیم
ن آذر ماه ادارات دولت 
ل بود که ما برای تأمین حقوق هما 
بان�ک دو میلیون تومان پو 
ن زمان مرتجعان با سلاح و مطبوعات ب ه م�ا حمله میکردند .ما مجبور
دو براب�ر آن را تهیه کنیم .آ 
بودیم که آزادی به دس�ت آورد ه و حکومتی را که تشکیل داد ه بودیم ،حفظ کنیم .س ه ما ه برای دفاع
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از حکومت تنها از قدرت فداییها اس�تفاد ه کردیم .اما نمیشد تنها با نیروی فداییها در برابر ارتشی
ن کار هم پول الزم
م که ارتش ملی تشکیل دهیم برای انجام ای 
منظم مقاومت کنیم ،پس ناچار شدی 
ی پول
م و مشکل تهیه 
بود .اوایل با مشکالتی روبرو شدیم ولی در زمانی اندک در کار ،مجرب شدی 
ن کارها ب�ود ،حکومت میان دو
ی ما به س�ختی ِ انجام همهی ای 
را از می�ان بردیم .ت�داوم مبارزه برا 
ل یعنی متمکنان
ش او 
گرایش مردد بود ،یکی راس�تها و دومی چپها .اگر به طبق�ات دارای گرای 
ن از ما میرنجیدند .اگر برعکس
ن و دهقانا 
ل نش�ان میدادیم ،کارگرا 
و س�رمایهداران بیش�تر تمای 
ن و دهقانان را میگرفتیم ،س�رمایهداران علی ه ما مبارزه میکردند و عدهیی از فقرا هم
جانب کارگرا 
م ک ه منافع هر دو طرف حفظ شود.
آلتدس�ت آنان میش�دند ،ب ه همین دلیل راهی را انتخاب کردی 
ن ثابت شد که قدمهای برداشته
راست و چپ ،هر دو ،راه ما را قبول کردند و در نهایت ب ه هر دوی آنا 
ن و کارگران دیدند که
ی به راستی درست بوده اس�ت .مخصوصن دهقانا 
ش�ده از سوی حکومت مل 
هیچ نیرویی به آنان نزدیکتر و دلسوزتر از فرقهی دموکرات نیست.
ن و زحمتکشان را عملی
حکومت ملی تنها سیستمی است ک ه تالش میکند خواستههای دهقانا 
ت را رعایت کردیم .ما تنها زمینهای
ک در برابر رعی 
ت در برابر مالک و حقوق مال 
کند .ما حقوق رعی 
ن حقیقی آن هس�تند ،تقس�یم کردیم.
ن ک ه صاحبا 
ن دهقانا 
خالص�ه را که دارایی ملی مرد م بود ،میا 
م و به مال�کان باوراندیم که ب ه فکر پایمال کردن حقوق آنان نیس�تیم.
ظ کردی 
ما ح�ق مالکیت را حف 
ت کار س�ازماندهی
ی پیش�رف 
ما حت�ا یک دقیق ه هم در آس�ایش نبودهییم ،همواره کار کردهییم و برا 
ی زمینهها ،مخصوصن ایجاد تغییرات
ن قدمهای بزرگ در همه 
نمودهییم .مس�بب برداش�ت ه ش�د 
ن در میتینگها و
م در اخالقیات مردممان بودهییم ،مردم ما متمدن و با فرهنگ ش�دهاند ،مثل 
عظی 
ی ش�عور دیده میش�ود .حتی کودکان کوچک ک ه وقتشان را به کشتی
اجتماعات نظمی متین و دارا 
م تشکیل دادهاند و کارهای مفید انجام
ح شدهاند ،دستههای منظ 
در خاکوخل میگذراندند ،اصال 
میدهند.
ت دیگر باید ای�ن حکومت را
ی از جها 
در ب�اال گفتم حکوم�ت ملی یک کمیت� هی انقالبی بود ،ول� 
حکومتی به تمام معنی قانونی ،رسمی و دموکراتیک بدانیم .چرا که ما در قدم اول ب ه رفتار مطابق با
م یک قد م خارج از مسیر قانونی
م و نخواستی 
ی تصویب کرده است ،اهمیت دادی 
قانونی ک ه مجلس مل 
م که حقی از کسی ضایع شود و همواره سعی کردیم در راهکارهایمان
برداش�ته شود .ما کاری نکردی 
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ی نبود بلکه یک
ی انقالب 
صلح و مس�المت را در نظر بگیریم .از این جهت حکوم�ت ملی یک کمیته 
ی بود .نظی�ر چنین حکومتی در تاریخ ،کم بوده و میتوان گفت این از ش�گفتیهای
حکوم�ت قانون 
ن را حی�رتزده میکند .کارهای
ب ناگهان پدیدار میش�ود و دیگرا 
تاریخ اس�ت که تنها هنگام انقال 
ی میش�د که خارج از آذربایجان زندگی میکنند .ما چون خودمان درون این
ب تعجب کس�ان 
ما موج 
ی این کارها کس�انی را که از
م ول 
ک نمیکنی 
ی را که انجام دادهییم ،در 
جریان هس�تیم عظمت کارهای 
ی کارهای بزرگی انجام
ی خال 
بیرون نظارهگر هس�تند به تعجب وامیدارد .ما در مدتی اندک با دس�ت 
دادهییم.
ی شهر ،تأسیس ارتش
س بانک ملی ،دانشگاه ،سازمان رادیو ،لولهکش 
کارهای بزرگی مانند :تأسی 
ن تنها میتواند نتیجهی فداکاری و
م که به نف ع هم هی مرد م اس�ت ،و ای 
ملی و مانند اینها انجام دادی 
شهامتی فوقالعاده باشد.
ن مورد به اندازهی
ت سخن بگویم ،چرا ک ه وزرا در ای 
نمیخواهم در مورد علم ،کشاورزی و بهداش 
ی تهران ش�باهت
ی ما مبتکرانه بوده اس�ت و هیچکدا م آنها به کارها 
ی توضیح دادهان�د .کارها 
کاف� 
ن وزیر نبودهییم،
ش از ای 
ن هیچکدا م پی 
ندارد .مجلس ما شبیه مجلس تهران نیست .من و رفقای م 
تمامی اینها در س�ایهی ابتکارات مردم پدید آمد ه اس�ت .کارهایی ک ه ما انجام دادهییم در دیگر نقاط
ن از کاره�ای ما تقلید میکند .چون تقس�یم اراضی در آذربایجان
ن انع�کاس یافته و اینک تهرا 
ایرا 
عملی شده است ،در تمامی ایران هم این کار انجام خواهد شد.
امروز س�اکنان دیگر نقاط ایران آرزوی انجام کارهایی را دارند ک ه در آذربایجان به آنها عمل ش�ده
اس�ت .اگر آنه�ا میخواهند موفقیتهایی ک ه ما به دس�ت آوردهییم را به دس�ت آورن�د باید زحمات
بسیاری بکشند .اگر آنها میخواهند خودشان را با اتفاقاتی ک ه در آذربایجان در جریان است هماهنگ
ی کنن�د ،باید کثافت را از
ن عمل 
ن خودش�ا 
ی را ک ه در اینجا انجام میش�ود در موط 
س�ازند و اصالحات 
ن را با آب تمیز
ن را تخلیه و آ 
گندابهای�ی که آنها را احاط ه کرده بزدایند .یعنی آب ماندهی حوضش�ا 
ل ش�د ،رأی اعتماد خواس�تم و
ت تش�کی 
ی ک ه حکوم 
ف پر کنند .همانطور که اول گفتم روز 
و ش�فا 
ل نمیشد ما آن را با زور
ق مسالمتآمیز ح 
ن رأی اعتماد داد .پس اگر مس�ئله از طری 
س هم به م 
مجل 
ن ما بودند .لیکن در
س و مرد م پشتیبا 
سلاح حل میکردیم .در این هیچ شکی نیست ،چرا که مجل 
ی حسنتدبیر و رفتار غیرمغرضانهی ما از خونریزی جلوگیری شد.
سایه 
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ک در دنیا .فعالیت همزمان
ی دیپلماتی 
نهضت  21آذر مصادف ش�د با کوران ش�دید کش�مکشها 
ل ق�رار داد و در نهایت
ی ما را در ردیف او 
ن که روز به روز هم ش�دیدتر میش�د مس�ئله 
ما با این کورا 
ک بینالمللی شد .از
ی و دیپلماتی 
ی سیاس� 
ن موضوع کش�مکشها 
مس�ئلهی آذربایجان اصلیتری 
گ [جهانی دوم] خلقهای مستعمرات
طرفی اس�تعمارگران گمان میکردند که اگر پس از پایان جن 
ن نماین�د .به همین
آنه�ا برای به دس�ت آوردن اس�تقالل و آزادی قیام کنند ،میتوانند سرکوبش�ا 
ی جعلی
ی ش�دید کرد و تصمیم گرفتند ب�رای آن عنوان 
دلیل نهضت آذربایجان ،آنان را دچار هراس� 
م ریخت ه بودند ،تصمیم گرفتند از نهضت
ب فاشیس 
ی که آب به آس�یا 
بس�ازند .از طرف دیگر مرتجعان 
ن مرتجع جهان تالش
ل سیاستمدارا 
ما سواس�تفاد ه کنند و علیه شوروی دسیسه بچینند .به این دلی 
ل کنند .مرتجعان داخلی
ی تبدی 
ج بینالملل 
کردند مس�ئلهی س�اده و داخلی ما را به یک ماجرای بغرن 
ن ترسویی بیش نبودند ،پس
نیز نمیتوانستند با سالح در برابر نهضت ما بایستند چرا که آنان روباها 
ت دیپلماتیک دیگر
ن و جلس�ا 
به وس�یلهی دالالنی چون «تقیزاده» و «عال» در لندن ،واش�نگت 
ن تالش میکردند که
ن مانند اربابانش�ا 
ب را گلآلود کنند .آنا 
هایوهوی راه انداختند و خواس�تند آ 
نهضت ما را تحت کنترل شوروی جلوه دهند و از نهضت ما بر علیه شوروی سواستفاده کنند و برای
ن به دست خارجیها بهان ه بدهند ،شاید به این وسیله کمیتهیی راهی
مداخله در مس�ائل داخلی ایرا 
ق حاکمیت ایرانیها دخالت کن�د .اگر چه ما از کمیتههایی ک ه آنها میفرس�تادند
ایران ش�ود تا در ح� 
ن روبرو میش�دند ،ولی این
ق آذربایجا 
ن پوالدین خل 
ترس�ی نداش�تیم و این کمیتهها با اراده و ایما 
موضوع میتوانس�ت ضربهیی عظیم به استقالل ایران باشد .ما ش�اهد کارهای مضحک بسیاری
ش س�رخ ،ایران را تخلیه
ن و ش�وروی بس�ته ش�د ه بود ،ارت 
ی که میان ایرا 
بودیم .مطابق با قرارداد 
ن در آمری�کا و نمایند هی ایران در
ن هم به «عال» ،س�فیرکبیر رس�می ایرا 
ک�رده بود ،حکومت ایرا 
ی ارتش ش�وروی ،شکایت ایران
ش�ورای امینت دس�تور داد ه بود که به دلیل تخلیهی ایران از سو 
ت خ�ودش اقدام کرد و برای
را از ش�ورای امنیت پس بگیرد .ولی ای�ن دالل خودفروخت ه علیه دول 
ی موضوع در شورای امنیت را داد .در نهایت مشت آهنین خلق
ب درخواست بررس 
ایجاد فتنه و آشو 
ی ایران در ش�ورای
ت مرکزی مجبور ش�د او را از نمایندگ 
آذربایج�ان دندانهای او را خرد کرد و دول 
ل کند.
امنیت عز 
م�ن به خبرنگاران آمریکایی ک�ه در تبریز با من مصاحبه میکردند ،گفتم ک�ه اگر ممکن بود من به
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ت پرش�ور و پاک مردمش را به
اروپا و آمریکا میرفتم و ماهیت حقیقی نهضت آذربایجان و احساس�ا 
ح اتحاد شوروی تیر مرتجعان به سنگ
مردم آنجا میفهماندم .باالخره در نتیجهی سیاس�ت صحی 
ن در نتیجهی رفتار
ی بگذارند .م� 
ت آذربایجان را به حس�اب اتحاد ش�ورو 
خورد و نتوانس�تند نهض 
ن باور رسیدم که دولتهای
س گرفتم ،به ای 
ی ک ه همین چند وقت پیش با آنها تما 
دیپلماتهای خارج 
ی مناف ع خود و مقاصد
استعمارگر صداقت ندارند .آنها میخواهند یک ملت چند میلیون نفری را برا 
شومشان قربانی کنند .هدف آنها تنها سودجویی ،سودجویی و سودجویی است.
ق مردمش را تشخیص
ق شد منافع و حقو 
ن دریای طوفانی و خروشانی ،حکومت ملی موف 
در چنی 
ق ش�دیم در عرصهی
ن ایس�تادیم و موف 
ی فتنهانگیزا 
ده�د و آنها را حف�ظ کند .ما در برابر تهمتها 
سیاس�ت خارجی قدمهای جدی و اساس�ی برداریم و تدابیر درست و عاقالنهیی به کار بندیم .ما اگر
ن دلیل با متانت بسیار رفتار کردیم.
کمی تندروی میکردیم ،بازنده بودیم و به همی 
ی دارد و به همین دلیل
ت ما قدرت زیاد 
ما اس�تقالل ایران را تأمین و ب ه آن خدمت کردهییم .نهض 
ی را ترس�اند تنها نهضت
ت مرکز 
ن را به چن�گ آوریم .آنچه ک�ه حکوم 
م خواس�تههایما 
ما توانس�تی 
ت دموکراتیک ما
آذربایجان بود .حتی کس�انی که نه ماه ب�ا جدیت علیه ما مبارزه کردند این�ک نهض 
ن در اثر سیاس�ت عاقالنهی ما و
ش آن به تمامی ایران تالش میکنند و ای 
را تحس�ین و برای گس�تر 
ی پاک و مقدس بنا شده و
س سیاست 
ی که ما تشکیل دادهییم بر اسا 
ت درستمان است .حکومت 
اقداما 
ت مردم در آن عملی گشته است.
ش و امنی 
آسای 
ت آذربایجانیها را
ی س�اکن در دیگر نق�اط ایران اقدام�ا 
برای حفظ اس�تقالل ایران باید خلقها 
ل مبارز ه تغییر یافته است .بنابراین هر
سرمشق خود قرار دهند .نهضت ما ب ه پایان نرسیده بلکه شک 
کس خیال میکند میتواند از این توافق سواس�تفاد ه کند و فکر میکند ،میتواند ب ه مردم ظلم کند،
ت مجازات مردم و قانون
بداند که با چنین اش�خاصی جدن مبارزه خواهد شد .آنها نمیتوانند از دس 
ب باش�یم ،بلک ه آنان را دعوت میکنیم که
فرار کنند .ما نمیخواهیم مش�وق مردم ایران برای انقال 
در مملکت ،اصول دموکراسی را عملی سازند.
م در مورد وضعیت عمومی ایران سخن بگوییم
م است قدری ه 
الز 
ت مینوشتند که اگر تهران به آذربایجان
در آغاز نهضت ملی ما ،روزنامههای تهران برای ش�یطن 
ت این نیست.
خوب میرس�ید و حاکم عادلی به آنجا میفرستاد این ماجرا پیش نمیآمد ،ولی حقیق 
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ن خلق آذربایجان بود.
نهضت ما تنها نتیجهی اراده و ایما 
ن
ی دارند .مردم آذربایجا 
ت و خصوصیات 
آذربایجانیها برای خود زبان ،آداب و رسوم ،تاریخ ،ملی 
ن همانطور که در
را نمیتوان با خوزس�تانیها ،خراس�انیها و دیگر ملیتها مش�اب ه دانس�ت .آن�ا 
ن سیاس�تی ک ه در خوزس�تان اجرا
عمومی�ت ایرانیان�د ،به ط�ور اخص نی�ز آذربایجانی هس�تند .آ 
میش�ود ،در اینجا قابل اجرا نیس�ت .آذربایجانیها در طول قرنها میخواس�تند آزاد زندگی کنند.
ن تنها تهران نیست .باید در
م باشند .ایرا 
ت خودشان سهی 
مردم آذربایجان میخواس�تند در سرنوش 
ن تأثیر داش�ته باش�د .آذربایجان به هر شکلی خصوصیات خود را
م سیاس�ت تهران تمامی ایرا 
تنظی 
ی ش�ش س�اله تحمیل کرد.
ک آذربایجان 
حف�ظ خواهد کرد .نمیتوان به زور ،زبانی بیگانه را به کود 
ن آمده است.
ی بسیار عمیقتر ب ه میدا 
این دعوای نان و حاکم خوب نیست .نهضت ملی ما به دالیل 
ن نهضت ب ه
ی بودن به وجود آمده اس�ت .جل�وه دادن ای 
ای�ن نهضت تنه�ا در اثر تعصب آذربایجان 
ی جنگ
ش�کلی دیگر و ب ه گونهیی دیگ�ر آن را تعبیر کردن ،احمقانه اس�ت .میدانید ک� ه در نتیج ه 
ت
ن در ظاهر ی�ک حکوم 
ی س�رنگون ش�د و ب ه ج�ای آ 
[جهان�ی دوم] در ای�ران حکومت اس�تبداد 
ی
ت را دموکراسی دانست ،چرا ک ه با رو 
دموکراتیک روی کار آمد .ولی نمیش�د این شیو هی حکوم 
ی
کار آم�دن آن هیچ تغییری در دس�تگاههای دولتی داده نش�د .ما نمیتوانس�تیم به این دموکراس� 
س س�یزدهم و
ی مجل 
ظاه�ری و هیأت حاکم�هی آن اطمینان کنیم .به ای�ن دلیل که تمامی اعضا 
ی
اکثریت انتخابش�دگان مجلس چهاردهم کسانی بودند ک ه رضاخان آنها را در مجالس پیشین جا 
داده بود.
ط شکل استبداد تغییر کرد ه
در حقیقت در ایران پس از رضاخان هیچ تغییراتی انجام نش�ده بود .فق 
ی چون س�هیلیها ،تدینها،
بود .در واقع به جای رضاخان افرادی حقیرتر و حریصتر از او ،کس�ان 
گ علیه آزادی مرد م
ی بزر 
حکیمیها ،س�اعدها و صدراالشرافها نشس�تند .چنین وضعیتی خطر 
س از پایان جنگ متفقین
ایران محس�وب میش�د و این هراس روز به روز بیشتر میگشت ،چرا ک ه پ 
ی
ن حضور داش�تند مرتجعین مجب�ور بودند قدر 
از ای�ران خارج میش�دند .تا زمانی که آنه�ا در ایرا 
ظاهرسازی کنند.
ن دو نیرو تنها یکی
ن داش�ت .از ای 
ی ش�دید جریا 
در چنی�ن وضعیتی در ایران میان دو نیرو مبارزهی 
ی مرتجع چون
ش میش�دند و نیروها 
ی هم هر روز ضعیفتر از روز پی 
بای�د میماند .نیروهای مردم 
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ل و سلاح داش�تند قویتر میگش�تند .آنان ظلم ب� ه دهقانان ،توقی�ف روزنامههای
حکومت و پو 
ن اتحادیهها و تشکلهای آزادیطلب را آغاز کرده بودند.
آزادیخواه و بست 
ن نرود ،چارهیی اندیش�ید .مبارزه
ن از بی 
ن وضعیتی الزم بود ب�رای آنکه آزادی مردم ایرا 
در چنی� 
ن در این مورد میاندیشیدیم
ن هر قدر ما و رفقایما 
ی مرگ و زندگی بود .آن زما 
برای آزادی ،مبارزه 
و صحبت میکردیم ،به نتیجهیی دست نمییافتیم.
ل قدرت با قدرت ایستاد.
در نهایت دیدیم که با حرف زدن نتیجهیی به دس�ت نمیآید .باید در مقاب 
بنابرای�ن در دوازده�م ش�هریور با عدهیی اندک ،جس�ورانه قد م برداش�تیم ،پیش افتادی�م و آزادی
ن زمان ما آش�کارا نوش�تیم:
آذربایجان را اولین قدم برای تأمین آزادی تمام ایران در نظر گرفتیم .آ 
ی عظیم در آذربایجان پدید آید.
برای آزادی تمام ایران ضروری است نهضت 
ن به دست خلق آذربایجان سرنگون خواهد شد .بنابراین امروز میگوییم که آذربایجان
ع ایرا 
ارتجا 
ک ماده از توافقنامهیی را
ت بگیرند و حتا ی 
ضامن آزادی ایران اس�ت .اگر پس از این مرتجعان قدر 
م کرد.
ت و از آن دفاع خواهی 
که امضا کردهییم ،دستکاری کنند ما باز هم برخواهیم خاس 
ع ایس�تاد .تا روزی که
ل ارتجا 
م کرد .باید در مقاب 
ع را بر گردنمان تحمل نخواهی 
م�ا دیگر یوغ ارتجا 
اعالمی هی ما منتش�ر نش�ده بود ارتجاع از تلگرافها و میتینگها نمیترس�ید و برای خواستههای
ل نبود .حتا اگر این اعالمی�ه در تنبان آنها کک هم انداخت ه باش�د ،به آن اهمیت
م�ردم اهمیتی قائ� 
ی بود که در آن اعالمی ه پیشبینی ش�ده بود .م�ا از این موقعیت
ندادن�د و این ه�م یکی از موضوعات 
ی حزب توده متحد شدیم و حزبی
ت فرقه را پدید آوردیم ،با تشکیالت محل 
استفاده کردیم و تشکیال 
واح�د و قدرتمند به وجود آوردیم .مرتجعان تا روزی که ص�دای تفنگهای فداییان ما را در مراغه،
سراب ،میانه و زنجان نشنیده بودند قدرت واقعی این اعالمیه را درک نمیکردند و از آن پس بود که
ی قدرتمند شناخت ه شد.
آذربایجان ب ه عنوان عامل 
ن در برابر تش�کیالت و نهضت ما ایستادگی
مرتجعان در ابتدا میخواس�تند با ش�یوههای گوناگو 
ی چون «کاتوزی�ان»« ،زنگنه» و «ورهرام» را به آذربایجان
کنند ،ب ه همین دلیل خودفروختههای 
ی مردمی را از بین برد.
فرستادند ،ولی نتیج ه آن شد که ناامید شدند و ثابت شد که نمیشود نهضت 
ت طوفانی بوده که از س�ینههای خلق
ای�ن تجرب ه برای آنان یأسآور بود و ثاب�ت کرد ک ه این نهض 
ظل�م ارتجاع ب�ود .در این
تو
ی پایان دادن ب ه اس�ار 
ی ما ب�را 
آذربایج�ان برخاس�ته اس�ت .مبارز ه 
ِ
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م حقانی�ت نهضت آذربایجان را
نه 
ن ما بودن�د .در این زمان آزادیخواهان ایرا 
مبارزه مردم پش�تیبا 
م کرد و ب ه خارجیها متوس�ل ش�د تا
ش را گ 
فهمید ه و آن را تقویت میکردند .ارتجاع نیز دس�ت و پای 
ن و اعتقاد اس�توار مردم
ن ببرد .ولی ایما 
ی آن را از بی� 
ب کن�د و با هایوهو 
ماهی�ت نهضت ما را قل 
ن با رأی اکثریت ،آقای قوامالس�لطن ه را ب ه نخس�توزیری رس�اندند تا
م�ا بر آنان پیروز ش�د .بنابرای 
ن یک ازخودگذشتگی نبود بلکه
ت دموکراتیک آذربایجان را ارج نهند .ای 
ی او نهض 
شاید به وس�یل ه 
ن فهمید ه بودند که آقای قوامالس�لطنه در س�ایهی تجربیاتی
آنان مجبور ب ه این کار ش�دند .مرتجعا 
ن آذربایجان راه�ی پیدا کند .البته روی کار
ک�ه هم ه به آن واقف هس�تند ،میتواند برای راضی کرد 
ن جمع
ی او مرتجعان ایرا 
م در کابینه 
ت بود ولی باز ه 
ن یک موفقی 
ی قوامالسلطن ه برای آنا 
ن آقا 
آمد 
شد ه بودند .آقای قوام مجبور بود که آنان را به کابینه دعوت کند .اگر این کار را نمیکرد نمیتوانست
رأی اکثریت را ب ه دست آورد ،این موضوع زبردستی آقای قوامالسلطنه را نشان میدهد .در مجلس
ایران گذشته از اهداف ارتجاعی ،یک هدف خصوصی هم وجود دارد .اینکه هر کس تالش میکند
ق شد از این
ن آشنا بود ،موف 
ی نمایندگا 
عوامل خودش را بر کارها بگمارد .آقای قوام چون با روحیه 
موضوع استفاده کند .او غیر از این راه دیگری نداشت.
ای�ن کابینه داس�تان معروف ارابه راندن ماهی ،اردک و خرچنگ نوش�تهی «کریل�وف» 1را به یاد
م�یآورد .از این پس کس�انی که در کابینه حضور دارن�د ،باید بدانند در نتیج�هی نهضت آذربایجان
ن کابینه افرادی هس�تند که زبان
بر س�ر کار آمدهاند و مجبورند برای ما اعتبار قائل باش�ند .حت ا در ای 
ی پیشرفت و تدریس این
ن آنان نتوانس�تند جلو 
ن از مرگ بدتر اس�ت .با وجود ای 
ن برایش�ا 
آذربایجا 
زبان را در آذربایجان بگیرند.
س ابتدایی بلکه در
اینک ما موفق شدهییم حق تحصیل کردن به زبان مادریمان را ن ه تنها در مدار 
ی دیگر از مسائل مهم ،مسئلهی زمین است.
ی هم ب ه دست آوریم .یک 
مقطع متوسطه و آموزش عال 
ن مرد م میان دهقانان را
ی دشمنا 
ما در بیانیهی  12شهریور تنها تقسیم زمینهای خالصه و زمینها 
ی بس�یاری ب ه دست آوردهییم
مطرح کرد ه بودیم .اینک در این زمینه در نتیجهی مبارزه موفقیتها 
و تهران هم مجبور است از ما پیروی کند.
1

ایوان آندرییویچ کریلوف ،نویسنده و روزنامهنگار قرن هجدهم و نوزدهم روسیه که بخشی از افسانههای مردم روسیه را در

دوران خودش بازنویسی کرد .او مورد ستایش نویسندگانی مانند پوشکین و گوگول بود و لنین نیز گاهی در سخنرانیهایش از افسانههای

او استفاده میکرد.
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ت و نهضت پرقدرت
ت درس� 
البت ه آنچ�ه که آنها را مجبور کرده اس�ت اینگونه رفتار کنند ،سیاس� 
ن وسیل ه سنگ گرانی که چهل
ماس�ت.این موضوع در ارکان ارتجاع شکافی بزرگ ایجاد کرد .به ای 
ل تمام جلوی رش�د نهال انقلاب مش�روطه را گرفته بود ،حتا کمی هم ک ه ش�ده کنار زده ش�د.
س�ا 
ت بگیرند ،ولی مرتجعان
ق افتاد که مردم حاکمیت خودشان را ب ه دس 
انقالب مشروطه برای آن اتفا 
ت افراد مستبد افتاد .نهضت
ی آن را خفه کردند و حاکمیت از دست شاه مستبد به دس 
داخلی و خارج 
ما جنبش مشروط ه را که چهل سال راکد مانده بود جانی دوباره بخشید .البت ه امروز ارتجاع به تمامی
ن از تش�کیالت
س پانزدهم نفوذ کنند .آنا 
از میان نرفته اس�ت .بلکه آنان میخواهند باز هم در مجل 
ی مبارز ه ایجاد کرد .نهضت آذربایجان به
ت ما در ایران بستری وسیع برا 
فرقهی ما میترسند .نهض 
ی است .عامل دیگر طرفداری و
ی پیروز 
فرقه و مردمی کبیر تکیه کرده است و این عاملی بزرگ برا 
ی آزادیخواه و تقسیم اراضی است.
جلبنظر دهقانان ایران در نتیجهی قدرت روزافزون تشکلها 
ن تشکیل دولت قوامالسلطنه با تشکیل
ف شد 
ی تاریخ ،مصاد 
همانطور که گفتم یکی از شگفتیها 
ارتش ماست.
ن پیش از
ی زمامدارا 
آقای قوامالس�لطنه میخواست به مس�کو برود تا فضای تیرهیی را که از سو 
ن روابط مسالمتآمیز با اتحاد
او در سیاس�ت خارجی ایجاد ش�ده بود ،ترمیم کند .واقعن برقراری ای 
ن موضوع
ش غیرمنتظر ه شد .ای 
ک چرخ 
ی بسیار مؤثر بود و در سیاس�ت بینالمللی موجب ی 
ش�ورو 
اعتبار و نفوذ قوامالسلطنه را هم افزایش داد.
م دربارهی توافقنامه سخن بگوییم
م است چند کلمهیی ه 
الز 
ن را مک�رر حالجی کرده
م ش�ما کردیم ب ه س�ادگی پدید نیام�د .هر مادهی آ 
ی که تقدی 
توافقنامهی� 
خ مسئول میدانست ک ه کار را آسان نگیرد
ی آنقدر خودش را در برابر مردم و تاری 
بودیم .حکومت مل 
و با تمام قدرتش از حقوق مردم دفاع کند .اجازه دهید پیش از آنکه توافقنامهیی را که امضا کردهییم
بخوانم ،در مورد ضمانت اجرایی آن کمی توضیح دهم.
م تا بتوانی�م آن را به عنوان
ی نداش�تی 
اول�ن میدانید ما زمانی که ای�ن کار را آغاز کردیم هیچ قدرت 
ق ش�دیم آنچه را
م و موف 
چ واهمهیی ب ه خود راه ندادی 
ن زمان ما هی 
ی در نظر بگیریم .آ 
ضمانت اجرای 
ظ کنیم .ثانین اولین ضامن
م آن را حف 
میخواهیم به دست آوریم .امروز هم ایمان داریم که میتوانی 
اجرای این توافقنامه مجلس ملی و مردممان هستند .این مجلس هموار ه پشتیبان دستاوردهایمان
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ش دنبالهروی خواهد کرد.
س خود 
خواهد بود .آذربایجان همواره از مجل 
پش�تیبان مردم و مجلس�مان نیز فرق� هی ما خواهد ب�ود .فرق ه ب�ه هیچوجه ب ه مرتجع�ان امکان
ن مجلس را به وجود آورده ضامن
نمیدهد تا دس�تاوردهایمان را از بین ببرند .همان فرقهیی ک ه ای� 
ن هستند .آنان میدانند که
ج ایرا 
ل و خار 
ن خواهد بود .پشتیبان دیگرمان نیروهای آزادیخواه داخ 
آ 
ن
م آنها را هم از بین خواهند برد .آنها از ما حمایت میکنند و از ما انتظار یاری دارند و ای 
اگر ما نباش�ی 
یک پشتوان هی قدرتمند است.
ن ما باید چنان نمایندگانی
س ش�ورای ملی آینده اس�ت .بنابرای 
ضامن دیگر آزادی آذربایجان مجل 
م داریم .ما باید مجلس آیند ه
م که طرفدار مرد م باش�ند .بیش�ک ما توانایی این کار را ه 
انتخاب کنی 
م کاری کنیم که از
ی باش�د .هرگا ه ما موفق ش�وی 
را آنچنان تش�کیل دهیم ک ه بتواند مرکز ثقل آزاد 
ت
م توانس 
ب شوند ،خواهی 
س انتخا 
آذربایجان و دیگر نقاط ایران عناصر آزادیخواه به نمایندگی مجل 
نیروهای ارتجاعی را شکست دهیم و در ایران آزادی ابدی را برقرار سازیم.
م و یا باید تنها با قدرت
ت آوری� 
این�ک در برابر ما دو راه وجود دارد؛ یا باید اکثریت مجلس را ب ه دس� 
ی ما تعرض کنند آنگاه مردممان
ن دستاوردهایمان را حفظ کنیم .اگر بخواهند ب ه دستاوردها 
خودما 
با تمام نیرو مطالباتشان را به چنگ خواهند آورد.
ی ما نهالی اس�ت که از ریش�ههای
ت و فرقهی خودمان را باور کردهام .فرقه 
ن توانایی تش�کیال 
م 
مش�روطه روییده .من فکر میکنم نماین�دگان برگزید هی آذربایجان هم�ه از آزادیخواهان خواهند
ی ما میداند
ق فهمیده 
بود .هیچ ش�کی نیس�ت که فرقهی ما افراد با ایمانی را نامزد خواهد کرد .خل 
ن
ی دموک�رات آذربایجا 
ی باش�د که بخواهد مناف�ع آذربایجانیها را حف�ظ کند همانا فرقه 
اگر نیروی 
اس�ت .باید در میان مردممان اتحاد ،ایمان و برادری وجود داش�ت ه باشد .عد م اعتماد ما به همدیگر
م
و عد م اتحادمان میتواند تقویتکنندهی اندیش�ههای ارتجاعی باش�د ،ما باید با تمام نیرو نگذاری 
اتحادم�ان از بین برود .هر فردی که با اتحاد و اتفاق آذربایجانیها مخالف باش�د ،بیرحمانه او را از
ت آمده اس�ت .در اینجا صفحهیی
م برد .این توافقنامه در نتیج هی مبارزهی ما به دس� 
ن خواهی 
بی� 
ی ما گشوده میشود ،دستاوردهای نهضتمان در اینجا ثبت میگردد و مبارزهی
نوین از تاریخ مبارز ه 
ما ب ه دومین دور هی خود پا میگذارد.
(روزنامهی آذربایجان .دور هی دوم .شمار ه  .236پنجشنبه  6تیر )1325
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ی تبریز؛
ه
م کمیت 
ی هفت 
در حوز ه 
شهر پرچمدار ستارخان

ت گزارش تنظیم شد ه است
ن سخنرانی به صور 
ای 

فرق�هی ما ب�ه دورهی جدیدی از حیات خ�ود پای میگ�ذارد .در تاریخ فرق ه تغییرات گس�تردهیی
ی الز م اس�ت .تا دیروز با اس�لحه و تفنگ
ع اس�ت .بعد از این جدیت و فداکاری بیش�تر 
در حال وقو 
ن
ش تبلیغات و مس�تحکم کرد 
برای حف�ظ حقوق و آرمانمان تالش میکردیم ،از این به بعد با افزای 
ی م�ا در دورهی حضور ن ه
تش�کیالتمان موفقیتهای بزرگی به دس�ت خواهیم آورد .حتا اگر فرقه 
ی
ن را با متانت بیشتری ط 
س باید راهما 
م به دس�ت آورده باشد ،از این پ 
ماههاش موفقیت بزرگی ه 
ت بیشتر و خودنمایی کمتر اعضای فرقه
ن نیز فعالی 
م و دستاوردهایمان را با جدیت حفظ کنیم .ای 
کنی 
را طلب میکند.
ن ما و تهران وجود دارد اختصاص یافت ه
ی عمومی امروز مجلس به مسائلی که میا 
س�ومین جلسه 
ی
ح مذاکرات 
ی تشری 
س پیش�هوری برا 
ب ش�د .سپ 
بود .بعد از نه س�اعت مذاکره توافقنامهیی تصوی 
ف
که در تهران با قوامالس�لطنه انجام داده بود ،اعالمی� هی هفت مادهیی در مورد آذربایجان ،تکالی 
س�ی و دو مادهیی ما و تقس�یم اراضی گفت :خاک و زمین از آن کس�ی اس�ت که آن را میکارد ،باید
ل
ق با اصو 
ت مطاب 
ی و معنوی دول 
ک ماد 
حق روس�تایی به خودش داده ش�ود ،او باید زمین را با کم 
ن وس�یله ایران پیش�رفت کن�د و نجات یابد.
پیش�رفته و م�درن بکارد و از زمین اس�تفاده کند تا به ای 

155

آوازخوان رقص بردهگان
ی مردم ب ه وجود آمده ،باید برای حفظ
ی که برای آزاد 
مسئلهی دیگر ،مسئلهی ارتش است .ارتش� 
ن آزادی ایران کاری انجام
ن در را ه پایمال کرد 
ن قشو 
آزادی ایران توسط افسران پاک ادار ه شود .ای 
نمیدهد.
م تنها چند نفر بودیم ،سپس
ل دادی 
ک این فرقه را تشکی 
زمانی که در ش�هریور  1324در اتاقی کوچ 
ن تقس�یم زمینهای
ن زما 
ل نفر و پس از آن به تعدادی بس�یار رس�ید .آ 
آرام آرا م تعدادم�ان ب�ه چه 
ن به خود آذربایجان
خالص�ه ،تدریس به زبان م�ادری در مدارس و تخصیص  %75درآمد آذربایج�ا 
از اولین مواد اعالمی�هی دوازده مادهیی ما بود .در نتیج هی ن ه ما ه مبارزهی متمادی موفق ش�دیم
ی آموزشگاههایمان خواه ابتدایی ،متوسطه،
خواستههایمان را به دس�ت آوریم .از این پس در تمام 
عالی یا حتا در دانشگاههایمان تدریس به زبان مادری انجام خواهد گرفت.
س تهران بودم.
ی در مجل 
ن شامل تمامی ایران میشد ،حل گش�ت .روز 
مس�ئلهی زمین هم چو 
نمایندهی یکی از فراکسیونهای مجلس پیشنهاد کرد که زمین ب ه صورت رایگان در اختیار دهقانان
م برای خودش�ان
ن ارباب کلبهیی ه 
ی زمی 
ن به این معناس�ت ک� ه دهقانان بدبخت رو 
قرار گیرد( .ای 
م مانده بود که آن فراکسیون از هم
س هیاهوی بزرگی راه افتاد و ک 
ن خاطر در مجل 
بس�ازند) .به همی 
ن را پس بگیرد .اما امروز دولت
ی که این پیشنهاد را داده بود ،مجبور شد آ 
بپاشد .خالصه ،نمایندهی 
ی خودش با آذربایجان مجبور ش�ده اس�ت آنها را در
گ کردن زمینهای خالصه 
ن ب�رای همرن 
ایرا 
م کند.
میان دهقانان تقسی 
ق اجتماعی و سیاس�ی
ن در تمام حقو 
ت هم تمام زنان ایران مانن�د زنان آذربایجا 
در م�ورد انتخابا 
ی س�ایر برادران
م ما برا 
یه 
ن برابر خواهند ش�د .در خص�وص انجمنهای ایالت�ی و والیت 
ب�ا مردا 
ت بس�یار را تأمین خواهی�م کرد .دولت تعهد کرده
ل انجمنهایی با اختیارا 
ایرانیمان امکان تش�کی 
ی و والیتی
ح قانون انتخابات دارالشوراهای ایالت 
ت هنگام افتتاح مجلس پانزدهم ب ه سرعت طر 
اس 
و انجمنهای شهر را تقدیم مجلس کند.
فداییان با ش�هامتش تنها متعلق ب ه آذربایجان نیس�تند بلکه از خدمات
فرق� هی مرد م آذربایجان و
ِ
تاریخی آنها برای ایران ،سالها ،بلکه صدها سال یاد خواهند کرد( .تشویقهای شدید و طوالنی)
ن به دس�ت آوردی�م ،ولی از ثمرات مش�روطه
ن نوجوا 
ن س�رخ ه�زارا 
ی خو 
مش�روطه را ب�ه بها 
ن استفادهیی داده نشد.
ن چنی 
آنطور که ملت ایران میخواستند استفاده نش�د یا به بیان دیگر امکا 
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س ش�د و قرار بود آتشخانهی امید و خانهی
کرس�یهای دارالشورایی که با س�یل خونهای ما تأسی 
ن مرد م را به لب رسانده و
ل سال توسط جالدان ضدمش�روطهیی ک ه جا 
عدالت مردممان باش�د چه 
خونشان را مکیده بودند ،اشغال شد.
ن برادرانمان این موفقیت را
ف هزینههای زیاد و ریخته شدن خو 
س از دادن قربانیان بسیار ،صر 
پ 
ن خونها بر آوردن آرزوهای ملت ایران بود و این هم مانند دیگر
به کف آوردیم .هدف ما از اهدای ای 
خواستههایمان به دست آمد.
ن به دس�ت آمد.
ی باش�کوهما 
تم�ام ای�ن موفقیته�ا در نتیجهی سیاس�ت درس�ت م�ا در فرقه 
(تشویقهای شدید و طوالنی و فریادهای هورا)
ی و ضمیمهی پانزد ه مادهیی آن را بخوانم:
حاال اجاز ه بدهید اعالمیهی هفت مادهی 
ت متعهد شد ه است ،پس از بازگشایی
حدود پنجاه نفر به تعداد نمایندگانمان افزوده خواهد شد .دول 
م مجلس کند.
مجلس قانون انتخابات را مطابق با اصول دموکراسی ب ه سرعت تقدی 
ق با اصول دموکراس�ی اختیارات
در قانون انتخابات ،انجمنها در همه جای ایران ،مانند ما مطاب 
ی خواهند داشت .ما به خاطر این بسیار شاد و ممنونیم.
وسیع 
ق داش�تیم ،چرا که ما از ایران
ت ارتش خل 
ما اساس�ن وزیر جنگ و وزیر خارجه نداش�تیم بلکه وزار 
ن م�رد م را میمکند و آنها را در
ل زالو خو 
جدا نش�دهییم .این حرف جالدهای مرتجعی اس�ت که مث 
اسارت نگاه میدارند .این تهمت و افترایی بیش نیست.
ن  %25ب ه دانشگاه ملی آذربایجان
آن دولت اس�ت .اما از درآمد گمرک آذربایجا 
عایدات گمرک از ِ
ن زد ه میشود .برای فرقه هم در
ن تخمی 
داد ه خواهد شد که در ما ه بین صد تا صد و بیست هزار توما 
ک دانشگاه
م رسمن با مدار 
م میلیون تومان تخصیص دادهییم .مدارک دانشگا ه ما ه 
سال ،یک ونی 
تهران ارزشی یکسان خواهند داشت.
ی آبادانی «ش�اهگلی» ،گردش�گاه و محل س�یاحت
ی نوانخانهها و  %5برا 
 %5از پول گمرک برا 
اهال�ی ش�هرمان در نظر گرفته ش�د ه ک ه اینها ه�م حدود چهل هزار تومان میش�ود .علاوه بر این
ی ش�هرها پولی هنگفت
ی آذربایجان و آباد 
ی ش�هرها 
ن هم برای نوانخانههای تمام 
پ�ول ،خودما 
ی اروپا ،نوانخانه به
ی ما مانند نوانخانهها 
م کرد .باید نوانخانهها 
اختص�اص داده و پرداخت خواهی 
معنای واقعی کلم ه شود.
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ع هیچ نش�انهیی باقی
ش�هرهایمان خیلی زود باید آباد ش�وند و از خرابهه�ای کهنهی یادگار ارتجا 
ی بنا خواهیم کرد که از
نماند« .شاهگلی» را مانند ییالقهای اروپا آباد خواهیم کرد .آنجا را ب ه صورت 
ت و سرگرمی را فراهم
ی امکانات استراح 
ت به اینجا بیایند .در آنجا همه 
سایر ممالک برای استراح 
ن بودجه تعیین ش�ده
ک و نیم میلیو 
ی نوانخانهها در هر نقط هی آذربایجان فعلن ی 
خواهیم کرد .برا 
است.
ن عزیز دهقان�ان از روس�تاها و خانههای خود به عن�وان نگهبان
از ای�ن پس فداییان م�ا ،فرزندا 
پاسداری خواهند کرد.
ن و ایران نام
ن در آذربایجا 
ن دهقانا 
م سپرد .بعد از ای 
پس از این امور دهقانان را ب ه خودشان خواهی 
ی شومش را نخواهند دید.
ژاندارم را که دست منحوس ارتجاع است ،نخواهند شنید و سیما 
م از مرد م آذربایجان جدا نیستند.
میخواهم در مورد مسئلهی خمس ه هم بگویم:خمس�هییها ه 
م خلق ،کسانی
ی است .بعد از این دشمنان ظال 
ن هم مانند اینجا خواهد شد .خون و جانمان یک 
زنجا 
مانند ذوالفقاریها ،یمینیها 1،سلاحداریها 2نخواهند توانس�ت قدم ب ه زنجان بگذارند .تمامی
چ نگرانی برای
ی هی 
م کرد جا 
س هم تلاش خواهی 
نیروه�ای فرقه در زنجان خواهند ماند .در مجل 
ی ادارات
برادران زنجانیمان وجود نداشت ه باشد و از هر جهت در امنیت به سر برند .با حضور رؤسا 
و هیأت رئیسهی انجمن ایالتی ،یک شورای ایالتی تشکیل خواهد شد واین شورا به امور آذربایجان
رسیدگی خواهد کرد.
امروز در همه جای ایران حتا در تهران و مطبوعات تهران ،شادی آزادیخواهان و دموکراسیطلبان
ن دلیل میشود به اینکه ایران از فالکت نجات پیدا کند ،امیدوار شد.
قابل مشاهده است .ب ه همی 
ن اقلیت کرد ،ارمنی
ق با یک برنامهی دموکراتیک پیش�رفت خواهد کرد .ب�رادرا 
دانش�مان مطاب 
ی و تما م حقوقش�ان برخوردار خواهند ش�د .آنها هم در [زمینهی]
و آس�وری ما در آذربایجان از آزاد 
ن مادری خودش�ان
فعالیته�ای مل�ی و اجتماعی کامل�ن آزاد خواهند ب�ود ،در مدارسش�ان ب ه زبا 
1

ب ب ه یمینلشکر بزرگ خاندان یمینیافشار بود که از خوانین منطقهی میاندوآب و شاهیندژ
هدایتاهلل خان یمینیافشا ر ملق 

ل بود و پس از تخلیهی زنجان از سوی فرقهی دموکرات آذربایجان ،در
گ با فرقه مشغو 
بودند یمینلشک ر همپیمان با ذوالفقاریها ب ه جن 

ف به کشتارهای بزرگی دست زد.
روستاهای اطرا 

2

هلل خان اسلحهدارباشی بزرگ خاندان بیگدلی از خوانین خمسه و همدان بود .او در دوران
یداهلل خان بیگدلی معروف به یدا 

ن ذوالفقاریها در جنگ با فرق ه بود .یداهلل خان
حکومت پهلوی پدر و پسر سمت تشریفاتی اسلحهدار مخصوص دربار را داشت از همپیمانا 

برای کسب مجوز شرعی پیش از پیوستن به قشون خوانین نزد آیتاهلل بروجردی رفت و از او فتوای شرکت در جنگ با فرقهی دموکرات را
دریافت کرد.
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تحصیل خواهند کرد و روزنامهها و تئاترهایشان به زبان خودشان خواهد بود.
ی همانط�ور که م�ا برگزیدهیی�م خواهند مان�د .زمانی ک ه دول�ت ،قانون
انجمنه�ای ش�هردار 
م مجلس
انتخابات ش�هرداریها را همانطور که ما مطابق با اصول دموکراسی اجرا کردهییم ،تقدی 
ن کرد ه درک خواهند
کرد ،اهالی والیات و ش�هرهای ایران خدمت بزرگ�ی را ک ه آذربایجان ب ه ای�را 
نمود.
ت و سختیهایی که فداییان قهرمانمان،
ما باید چنان کس�انی را راهی مجلس شورا کنیم که زحما 
ی فداکارمان تحمل کردهاند ،قربانیانی ک ه داده ش�ده و خونهایی که ریخته
ش خلقم�ان و فرق ه 
ارت 
ن خواهند بود .نمایندگان ما باید
ت آذربایجا 
ش�ده است ب ه هدر نرود! نمایندگان ما از فرقهی دموکرا 
ت بدارند ،از آنان دفاع کنند و در راه
ن را دوس� 
کس�انی باش�ند ک ه به خلق ما ایمان داشت ه باش�ند ،آنا 
ن مردم جان بدهند.
عشق ای 
ی زود با آغاز س�اختن بنای
تا امروز ب�رای دههزار نفر از بیکاران اش�تغال ایج�اد کردهییم .به زود 
ک آذربایجان و آغاز ب� ه کار کارخانهها برای
ی ملی ،انجمن ایالت�ی آذربایجان و بان 
دانش�گاه ،موزه 
م شغل ایجاد خواهد شد.
چهار  -پنج هزار نفر دیگر ه 
ن کردهیی�م .با اینکه فرقهی ما در
ن بناها فعل�ن پنج میلیون تومان بودج ه تعیی 
ما برای س�اختن ای 
ی خیلی بزرگی انجام دادهییم .مثلن
شرایط بسیار س�ختی آغاز به کار کرده اس�ت ،تا به امروز کارها 
ل باید  4میلیون هم به کارمندان
ن حا 
ل ب�ود و در عی 
در ابت�دای نهضتمان در بانک تنها  4میلیون پو 
ت میدادیم.
دول 
ی دموکرات
ی نداش�تیم .ح�ال اینکه امروز در س�ایهی فرقه 
ت که از نظر مادی چیز 
میش�ود گف 
ی انجام ش�د ه یا در حال انجام است .تا
م کارهای بزرگ 
نه 
ن ه تنها در تبریز بلک ه در س�ایر ش�هرهایما 
ک هزار تختخواب دارند .تا به
به حال بیس�ت بیمارستان در ش�هرهایمان تأس�یس کردهییم ک ه نزدی 
ی فعالیتهای اجتماعی تصویب کرده اس�ت.
ن تومان بودجه برا 
امروز مجلس مل�ی دوازد ه میلیو 
س الزم است باز هم
ی پلهی دوم ایس�تاده اس�ت .از این پ 
ی ما پلهی اول را رد کرده و رو 
اینک فرقه 
ی ش�دهییم .تا به امروز در دس�ت اعضای
با صب�وری و متانت قد م برداریم چرا که وارد دوران تازها 
ن باید ب ه جای اس�لحه ،بیل
فرقهی ما تفنگ بود .از این پس برای تالش در راه آبادانی ش�هرهایما 
ک دس�تمان و برای افزودن علم و تجربه و دانش ،کتاب در دس�ت دیگرمان باش�د ،تا
و کلنگ در ی 
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ی سعادت رهنمون شویم.
مردممان را به سو 
ش کنیم .در راه ،در خان� ه و در هر جای دیگر هم ه بای�د با تربیت و
م�ا بای�د در را ه علم و تربیت تلا 
ن را به
ت خوبم�ان جذب کنیم و آنا 
ق زیبایمان و تربی 
نزاک�ت رفتار کنیم تا م�ردم را با نزاکتمان ،اخال 
سعادت برسانیم.
زندهباد خلق ما! زندهباد فرقهی ما!
ی  .238دوشنبه  10تیر )1325
ی دوم .شماره 
(روزنامهی آذربایجان .دوره 
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ن کنگر ه 
ی
ه اولی 
پیا م ب 
ن دموکرات آذربایجان
جوانا 
ن مبارزمان ش�رکت کنم.
ی جوانا 
بس�یار متأس�فم که به علت بیماری نتوانس�تم در اولین کنگ�ره 
ی خود را برای موفقیت آن از
ی خود را به کنگره میفرستم و عالقهمند 
ت صمیمانه 
بنابراین تبریکا 
ب اعالم میکنم.
صمیم قل 
ی س�نگین و تا بخواهی جدی اس�ت.
ی ک�ه در برابر جوانان دموکرات قرار دارد تا بخواه 
وظیفهی� 
ت یافت ه است ،مردم را سازماندهی
فرقهی ما در نتیج هی ده ماه مبارزهی شدید به موفقیت بزرگی دس 
و مسیر گسترش این نهضت دموکراتیک را ب ه سراسر ایران هموار کرده است.
ی به دس�ت آمد ه باش�ند تا س�عادت نس�لهای آینده را
ن باید با تمام توان مدافع موفقیتها 
جوانا 
ی است ،باید دقت و
ک تشکیالت سیاس 
ن کنند .تش�کیالت جوانان دموکرات در کنار آنکه ی 
تضمی 
ی امروز ملتی که دانش و علم
توجه بس�یاری نس�بت ب ه تعلیم و تربیت عمومی به خرج دهد .در دنیا 
ح میشود .هر جوان
ی مطر 
ش سیاس 
ندارد نمیتواند سعادتمند شود .بعد از آن مسئلهی هدف و دان 
ی باید بداند میخواهد به کجا برسد ،او باید بداند که برای چ ه مبارز ه میکند .هیچ جمعیتی
آذربایجان 
با حرکت کورکورانه به جایی نمیرسد و در بیابانهای [پر سراب] سرگردان میشود.
ن ایرانیها از زی�ر یوغ ارتجاع به
ه�دف م�ا اول ،تأمین آزادی خلق آذربایجان و س�پس نجات داد 
وسیلهی ایجاد رژیمی دموکراتیک در سرتاسر ایران است.
جوانان ،آیندهی ما هس�تند .ما همیش�ه به آنان با امی�دواری مینگریم .اگر اص�ول تربیتی آنان
ی نادرست حرکت
ت خواهیم شد و اگر خدای نکرد ه آنها در مسیرها 
ح باشد همهی ما خوشبخ 
صحی 
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ت مردم به هدر خواهد رفت.
کنند ،تمامی زحما 
ن را که جوانانمان در مدتی اندک موفقیتهای بزرگی به دست آوردهاند ،به خصوص اینکه
من ای 
توانس�تهاند اولین کنگره را تش�کیل دهند ،به فال نیک میگیرم و امیدوارم آنان هوا و هوس را کنار
ی به دست آورند.
ت مردممان را رهبری کنند و موفقیتهای بزرگ 
بگذارند و در مسیری درس 
زندهباد رهبریکنندهی نسل جوان ما ،تشکیالت جوانان دموکرات!
ی مردم ،فرقهی ما!
زندهباد تأمینکنندهی آزاد 
ش داده است!
ش پرور 
ن که خلقی قهرمان را در آغوش 
زندهباد آذربایجان ،مادر باشکوهما 
ن آذربایج�ان از زیر یوغ ارتجاع رها
زندهب�اد ایران و ایرانیهایی که در س�ای هی زور بازوی قهرمانا 
خواهند شد!
ی دوم .شماره  .242پنجشنبه 14 .تیر )1325
(روزنامهی آذربایجان .دوره 
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نضروریاست
یبیاما 
هومبارزهی 
یبیرحمان 
نقاد 
ن میراث مسموم و کثیف
ن بردن یادگاریهای منحوس اصول اس�تبداد کار بزرگی اس�ت .ای 
از بی 
ی ما هنوز در جامع ه به اشکال گوناگونی تداوم دارد.
ی شدید فرقه و قوای مل 
علیرغم مبارزه 
ن هنوز از بین نرفته است.
همانطور که دزدی ،اختالس ،رش�وهخواری و ممانعت از اجرای قانو 
ص مرتکبین این جرائم هنوز مانند
سرپوش گذاشتن روی چنین اعمالی و ایجاد زمینههای استخال 
ی بس�یار بانفوذ و محترم برای رهایی
ک عمل مش�روع تلقی میش�ود .هنوز هم مانند سابق افراد 
ی 
مجرمین ،جانیان و کسانی که به ضرر جامعه فعالیت میکنند ،از چنگ قانون ب ه طور خستگیناپذیر
ت دونپایه و بلندمرتب ه مراجعه میکنند و
به ادارات ،محکمهها ،پزشکان و باالخره به تمامی مقاما 
ی برسند از زندان بیرون
در نهایت به هر وس�یلهیی که بش�ود ،اینها را پیش از آنکه ب ه مجازات قانون 
ش فرقه ،قوای ملی ،مأموران اجرای قوانین و کارمندانی
میآورند و به این وسیله در حالی که به ری 
ت خودشان را در جامعه
س قانون قضاوت میکنند ،میخندند ،حرمت ،نفوذ ،آبرو و حیثی 
که بر اس�ا 
ن نش�ود نمیتوانیم جامع ه را از فساد
ی اس�ت و تا زمانی که این درد درما 
حفظ میکنند .این درد بزرگ 
ت دهیم.
و پوسیدگی نجا 
فکر کنید ،بفهمید و ببینید دستوبال جانوران انگل و طفیلیای که جامعهی ما را تحقیر میکنند،
ت و اینها برای ترکتازی
ب ه واس�ط هی پ�ول و ثروت عناصر کثیف ،ناالی�ق و بدطینت چقدر باز اس� 
ی انجام این
ی چ ه ق�در برا 
چه میدان وس�یعی را اش�غال کردهاند .همه میدانند که فرقه و قوای مل 
ت زحمتکش و فرودست
ت کرده و طبقا 
وظیفه اهمیت قائل اس�ت ،برای انجام این کار چقدر تبلیغا 
ن آزادیخواه و
چقدر مش�تاق به انجام رسیدن این وظیفه هس�تند .همه میدانند رهبران ما و افسرا 
وطنپرستی که دلشان برای ارتش میتپد ،چقدر مراقب انجام ِ صحیح این کار هستند.
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ن میلیونرهای ش�هرمان را به
ب�دون توج�ه به تمام اینها در همین چند روز اخیر س�ه نف�ر از فرزندا 
بهان�هی بیماری از پادگان مرخ�ص کردهاند .مقامات صالحیتدار ما ای�ن موضوع را به طور جدی
ن را دچار زحمت رش�وهدادن و اس�تفاده
ی که میتواند این جوانا 
ی قانون 
تعقیب نمودهاند ،به پزش�ک 
از نفوذ پدرانش�ان نکند ،مراجعه کردهاند و این مرکز شهادت داده اس�ت که این جوانان گرفتار هیچ
ص ش�دهاند و به وسیلهی
ت که از س�ربازخان ه خال 
مرضی نش�دهاند .آقایان هم بیش از یک ماه اس� 
ثروت میلیونی پدرانش�ان در باغهای خلوت با عیش و نوشهای کثیف و شرمآور وقت میگذرانند.
ن را به فرقه منسوب
ی پزشکانی که خودشا 
متأس�فانه در این جنایت اخالقی و اجتماعی ردپای بعض 
ت فرقه دارای مقام شدهاند هم دید ه میشود.
کردهاند و ب ه واسطهی کار 
م که تریاک سمی کشنده است .هم ه از قوانینی که فرق ه و حکومت ما
ل دیگر :همه میدانی 
یک مثا 
ب کردهاند ،اطالع دارند.
ی که جامعه را آلود ه میکند ،تصوی 
برای مبارزه و ریش�هکن کردن این س�م 
ی که بیست و هف 
همین اواخر یکی از جانیهای 
ت باتمان 1تریاک قاچاق کرد ه بود ،ب ه بهانهی بیماری
ل و اعمال نفوذ ،آزاد شده است و شاید هم باز
ابتدا به مریضخانه منتقل گش�ته و سپس در سایهی پو 
ش را ادامه میدهد.
همان کارهای 
ن روشن نمیشود .بیست
ی قابل فهم برنگردانیم ،اهمیت آ 
ت باتمان را به زبان 
اگر ما بیس�ت و هف 
ی کاملن
ن انسان 
ی مسموم کرد 
و هفت باتمان تریاک ،بیس�ت هزار گرم میشود .یک گرم تریاک برا 
ی
ی مسموم کردن بیست هزار آذربایجان 
ن فرد به اندازه 
ت ای 
ی است .میتوان گف 
قوی و تندرست کاف 
ت بین مرد م
تری�اک قاچاق کرد ه بود .این ش�خص ،فرد محترمی هم هس�ت .در بازار ب�دون خجال 
ت با او را کری ه نمیدانند.
م تجار 
گ ما ه 
میگردد و با اش�خاص محترم معاشرت میکند و تاجران بزر 
ق تریاک از دیدگا ه ما
ت قاچ�ا 
عائلهاش هم به زیرکی این فرد بیش�رف افتخ�ار میکند .میتوان گف 
کاری کاملن مش�روع است!! چرا ک ه همانطور که میدانید اکثر بازاریها افرادی را ک ه مشغول این
ن
ل تا امروز چندی 
ن تشکی 
کار هس�تند ،میشناس�ند و کار آنان را قبیح نمیدانند .حکومت ملی از زما 
ن مردم زندگی میکنند.
خروار تریاک کشف کرده است .این قاچاقچیها در میا 
یکی از داروفروش�ان معروفی که داروی تقلبی میفروخت دس�تگیر شد ،پزشکانی ک ه کارت فرق ه
ن ای�ن دزد دارو مهیا
م در جی�ب دارن�د او را از زندان به مریضخان�ه منتقل و محلی را ب�رای ماند 
ه� 
1

باتمان واحد سنتی آذربایجانی برای وزن است .پیش از استانداردسازی واحدها در ایران ،باتمان در شهرهای مختلف معنای

گوناگونی داشته است .مثلن در تبریز هر باتمان معادل  5کیلوگرم بوده و در مرند  10کیلوگرم.
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ن و میلیونرهای
ی هندوس�تا 
کردهان�د که پیش از جن�گ محل زندگی لردهای انگلس�تان ،راجهها 
آمریکایی بوده است و او در آنجا میخورد و میخوابد و کیف میکند.
ن مرد م را در شیش�ه کنند،
ی اینک ه خو 
هم�ه میدانند که زمان جنگ بعض�ی از داروفروشها برا 
گ چند نفر از هموطنان بیگناهمان
ب مر 
چقدر بیش�رفانه رفتار کردند و طمعکاری این افراد مس�ب 
شد .یکی از این داروفروشها چون روشن میشود که مقدار زیادی از داروهایی که به ارتش مردمی
ت وساطتکنندهها ،قو م و خویشها ،دوست
فروخته ،تقلبی است ،گیر میافتد .بدون توج ه به قدر 
ی محکوم میشود .پس
و آش�ناها و باالخره پول و سایر واسطهها ،این آقا از جانب محکمهی قانون 
ن میآورند ،مح�ل آبرومندانهیی در
ن بیرو 
ت ک�ه همانطور که در باال گفتی�م او را از زندا 
ن اس� 
از ای 
ی اسباب اس�تراحت ،حتا وسایل تفریح
ی برای او تدارک میبینند و از تهیه 
مریضخان هی ش�هردار 
برای او مضایقه نمیکنند.
ن ما دس�تگا ه حکومتی را
ی بود اما نظایرش�ان بیش�مار اس�ت .پیش از ای 
ی س�ادهی 
اینها مثالها 
ی جدی ک ه دس�تگاه حکومتی
مقصر میدانس�تیم و از آن انتقاد میکردیم .امروز هم همه از مبارزه 
ی مطرح میش�ود:پس این
ما مخصوصن فرق ه با این اعمال انجام میدهد ،آگاهند .در اینجا س�ؤال 
ل حکومت�یاش در چنین
ق و اصو 
ت س�اب 
اعمال از کجا و چ ه کس�ی نش�أت میگی�رد؟ البته حکوم 
جنایتهایی مس�تقیمن مقصرند .چرا که در سایهی آن رژیم اخالقها کاملن فاسد شده و کارمندان
ی درد نیس�ت .نوع تربیت افکار عمومی در
ن همه 
به انجا م چنین اعمالی عادت کرده بودند .ولی ای 
چ اهمیتی داده نمیشد .اگر خیانت کار
اینجا نقش بزرگی دارد .در دور هی گذش�ته به این مس�ئل ه هی 
بدی محسوب میشد ،اگر جامعه مختلسان ،مأمورانی که از مقام خودشان سواستفاد ه مینمودند و
ق و تقلب معامله میکردند ،طرد میکرد ،اگر به پسران دزدها،
کاسبها و تجاری را که براساس قاچا 
ج نمیکردند ،اگر همسایگی،
قاچاقچیها و س�ایر جنایتکاران دختر نمیدادند و با دخترانشان ازدوا 
ی خالصی بتوانند
ت آنها برا 
ی با این افراد ،ناشایست بود ،آنگاه امکان نداش 
خویش�اوندی و دوست 
ن تدبیرهایی را ب�ه کار بندند .دختران ،زنان ،فرزندان ،م�ادران و خواهران جنایتکاران جرأت
چنی� 
ی رهبران مردم
ن از چنگ قان�ون ،آبرو 
ن ایش�ا 
ص کرد 
ی بیایند و با خال 
نمیکردن�د به ادارات دولت 
ی جس�ارت اینکه
ب خ�ود به این افراد کثیف�ی را انکار میکردند .حت 
را ببرن�د .بلک ه برعکس انتس�ا 
ی نیست ،باید در جامعه این افکار
ل این افراد بر روی آنان باش�د را به خود راه نمیدادند .چارهی 
فامی 
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ش دهیم.
و اخالق را پرور 
ی ملیاش فراری
باالخره جامعه باید حاجآقایی را که پس�رش را ب ه واسطهی پول از انجا م وظیفه 
ی
ی را از انجام وظیف هی مل 
میدهد ،طرد کند .باید آن پزش�کی که پول گرفته اس�ت تا پس�ر میلیونر 
س برای طبابت به
معاف کند ،نتواند در جامعه زندگی کند ،در مطب او همیش�ه بس�ته باشد و هیچک 
ن همکارانی را میان خود
ی که به آبرو و حیثیت خود عالقهمندند ،چنی 
او مراجعه نکند .باید پزش�کان 
ن
نپذیرند .باید آن افس�رانی ک ه به انجام چنین اعمال خفتباری کم�ک میکنند ،از خجالت به زمی 
ت و مرد م است ،پرهیز کنند.
ف مل 
ی که افتخار و شر 
فرو روند و از حمل پاگونهای 
ت ما قرار دارد ،این
ش مطبوعا 
ی بسیار سنگین ،بسیار بزرگ و بسیار مهمی که بر دو 
اینک وظیف ه 
ق عمومیای ایجاد کنند ک ه بدکاران ،دروغگویان،
ی و چونان اخال 
است که در جامعه چنان روحیهی 
ن و کسانی ک ه
ی میکنند ،رش�وهخوارا 
ی ش�انه خال 
ی که از انجام وظایف مل 
دزدان ،متقلبان ،کس�ان 
ت ایش�ان تالش میکنند ،نتوانند خودش�ان را طاهر جلو ه دهند و مجبور شوند محروم از
برای نجا 
حقوق مدنی ،تنها ،منفور و مطرود زندگی کنند.
برای انجام این کار مبارزهیی ش�دید و انتقادی بیرحمان ه ضروری اس�ت .اگر چنین نشود مردم ما
ن استفاد ه کنند.
ی که به دست آوردهاند برای سعادتشا 
نمیتوانند از حقوق و اختیارات 
(روزنام هی آذربایجان .دورهی دوم .شمارهی  .238دوشنبه  4شهریور )1325
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ن مبارز ه کرد
باید با کالهبرداریها شدید 
ی و تجاری با تهران ،خودشان
این اواخر بعضی مقاطعهکاران حقهباز برای ایجاد مناس�بات سیاس 
ی انجام میدهند.
ی بزرگ� 
را ب�ه ادارات تهران معرفی میکنند و به ن�ام آذربایجان کالهبرداریها 
ی برنداش�ته و حتا در
ن هیچ قدم 
ی آذربایجا 
این کالهبرداران اغلب افرادی هس�تند ک�ه در راه آزاد 
زمان الز م علیه آن اقدام هم کردهاند .اینان چنان افراد نیرنگبازی هستند ک ه حتا بدون خجالت به
ت کرده ،از عدم اطالع رؤسای ادارات ما سوءاستفاده میکنند و سفارشات
مؤسسات ملی ما مراجع 
بزرگی میگیرند .س�پس وس�ایلی را که پنج تومان خریدهان�د ،صدتومان با ادار ه حس�اب میکنند.
همچنین از هرجومرجی که در ادارات تهران وجود دارد اس�تفاد ه کرده و به نا م آذربایجان معامالت
ی آذربایجان به تم�ام ادارات
ن ایالت� 
بزرگ�ی انجام میدهن�د .با در نظ�ر گرفتن این موض�وع انجم 
ن خودداری کنند و اگر
ی انجم 
ی بدون داشتن مجوز رس�م 
بخش�نامه کرد که از انجام چنین معامالت 
ن انجام دهند ،مس�ئولیتش
ی آذربایجا 
ادارات ته�ران چنین معامالت�ی را بدون اطالع انجمن ایالت 
برعهدهی خودش�ان خواهد بود و م�ردم آذربایجان در چنین مواردی خودش�ان را مدیون نخواهند
دانست.
ن نهضت را پدید
ی با ایمانی که ای 
از ای�ن پس انتظار ما از مردممان ،ادارات ملیمان ،دموکراتها 
ی را با زور بازوی خود به دست آوردهاند،
ن فداییان ک ه ش�بانهروز تالش کرده و آزاد 
آوردهاند ،س�را 
این اس�ت که با چنی�ن کالهبرداریهایی جدن مبارزه کنن�د و قدر پولهایی را ک ه م�ردم از راه داد و
ستد به دس�ت آوردهاند ،بدانند .فریب حیلهی الشخورهایی را ک ه مانند مور و ملخ از تهران به اینجا
سرازیر شدهاند ،نخورند و برای زبانبازیهای ایشان ارزشی قائل نشوند.
ی که تا دیروز هزاران تهمت و افترا را ب ه ما نس�بت میدادند ،نمیتوانند امروز دایههای
حقهبازهای 
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ت آذربایجانیهای ف�داکاری که از
ی انج�ام دهیم ب�ا دس� 
مهربانت�ر از م�ادر ما ش�وند .ما ه�ر کار 
ل میس�وزانند ،انجام خواهیم داد .برای
جانش�ان برای آزادی مایه گذاشتهاند و برای مردممان د 
ی عرضاندام نیست.
ن حیلهگر و دالالن عقبمانده در آذربایجان جایی برا 
مقاطعهکارا 
ی  .284سهشنب ه  5شهریور )1325
ی دوم .شماره 
(روزنامهی آذربایجان .دوره 
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ی ماست
ی موفقیتها 
ه
«آذربایجان» آئین 
م پیش آم�ده بود که
ی ش�دهام .بس�یار ک 
ت که من وارد عال�م روزنامهنگار 
ی س�ال اس� 
بیش از س� 
م و نوش�تههایم در جامع ه تأثیر نگذارد .هم�واره هم در حالی که
نتوان�م آنچه را میخواهم ،بنویس� 
ی را که در مورد تأمین سعادت مردم داشتهام ،فراموش
قلمم دربارهی مسائل روز مینوش�ت ،هدف 
ث را تصویر و به زبانی که
نک�ردهام .در هر وضعیت و در هر ش�رایطی تالش کردهام ،حقیقت ح�واد 
م پر از صمیمیت بود و چون
ی کنم .به اعتراف دوس�ت و دشمن نوش�تههای 
مردم بفهمند قلمفرس�ای 
ق مردم بسیار مؤثر بود ،چون
از دل برمیآمد الجرم بر دل مینشس�ت .نوشتههایم در تبلیغ و تشوی 
ی نزد آش�نایانی که
ت مهم 
م همهی این موارد برای من موقعی 
حقیقت را بی�ان میکردم .فکر میکن 
ل مقاالتی که در
ی اینها تنه�ا ب ه دلی 
در عال�م روزنامهنگاری داش�تم ،ایجاد کرده بود .عالو ه بر همه 
ی روزنامهنگاران سیاس�ی
م که من هم موفق ش�دها م وارد جرگه 
روزنامه نوش�تهام میتوان�م بگوی 
شوم.
ی انجام دادهیی ،بیشتر افتخار
ت مل 
اگر از من بپرسند به کدام یک از کارهایی که در مقام رهبر نهض 
ی "آذربایجان" نوشتهام».
میکنی؟ میگویم« :به مقاالتی که در روزنام ه 
ن به عنوان صدر فرقه بیشتر از
«آذربایجان» به راس�تی سالح مبارزهی مردممان شده اس�ت .م 
ن سالح استفاده کنم.
همه توانستهام از ای 
ی روش�ن کردن
ت بس�یار س�نگین ،بس�یار جدی و بس�یار ش�دید در نهضتمان برا 
در دقایق فعالی 
ی فرقه و مردم ،س�ر مقالههای «آذربایجان» را
سیاس�ت فرقه و نزدیک ک�ردن رهبری آن به اعضا 
م خودم انجام دادهام
ح آخرش را ه 
ت خود نوشتهام و حت ا بسیاری اوقات تصحی 
هر روز خود م با دس� 
و ب ه ای�ن افتخار میکنم .اعتراف میکن�م روزنامهی «آذربایجان» تبدیل به نقطهضعف من ش�ده
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ن نزدیکم هم بارها این
ق نوشتهام و با عش�ق خواندهام .حتا دوس�تا 
اس�ت .مقالههای آن را با عش� 
ن مرا در زمانی که نخس�توزیر شدم،
نکته را به من تذکر دادهاند .حتا بعضی از ایش�ان مقاله نوش�ت 
ت بکش�م ،بلکه با در نظر گرفتن
ایراد میدانس�تند .ولی من هیچگاه نتوانس�تهام از این روزنامه دس 
پ کردهام.
ن خردهگیریها مقاالتم را بدون امضا یا به امضای دیگران چا 
ای 
ی بیامان است ،آئین هی کارهای
ح مبارزهی 
به نظر من روزنامهی «آذربایجان» همانقدر ک ه سال 
ن منعکس میشود
فرقه و مرد م هم شده است و من از نظراتی که در مورد نقصانها و اشتباهات در آ 
ی در آئینه متأثر شدهام.
مانند دیدن لکههای 
ن را بدون توجه به وظایف
ن مقاالت آ 
اینک «آذربایجان» وارد دومین س�ال فعالیتش میشود .م 
ن روزهای نهضتمان برعهده داش�تهام ،نوش�ته و این روزنامه را اداره
ی که از اولی 
س�خت و س�نگین 
ب بودهام که مقالههای آن به موق ع نوشته شود و به موقع به
کردهام .ش�ش ماه تما م ش�بانهروز مراق 
ن مقاالت و
ی انتش�ار ،نوش�ته شد 
دس�ت مردم برس�د .من زمانی که به یاد میآورم چه زحماتی برا 
چاپ این روزنامه کش�یدهام و چه بیخوابیهایی که تحمل کردهام ،وجدانم آس�ود ه میشود چرا که
این روزنامه در پیشرفت و تکامل نهضت ما نقش بزرگی برعهد ه داشته است.
ن چاپخانه ،توزیعکنندگان ،فروشندگان
نویسندگان ،خبرنگاران ،مترجمان ،حروفچینان ،کارگرا 
گ و رسالتی را که فرقه بر عهدهی
ی بزر 
و باالخره همهی ما افتخار میکنیم که موفق شدهییم وظیفه 
ما گذاشته بود با شرافت و افتخار به انجام برسانیم.
ن و مشعل پیشاهنگ فرقهی ما!
زندهباد روزنامهی «آذربایجان» ،سالح مبارزهی خلقما 
ی  .)290( 1پنجشنبه  13شهریور )1325
(روزنام هی آذربایجان .دور هی دوم .شماره 
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ن تئاتر دولتی
در سال 
س فرق 
ه
ن سالگرد تأسی 
ن اولی 
ت جش 
ه مناسب 
ب
ی خودم و از سوی فرقه تبریک میگویم.
من این جشن را از سو 
ل گذشته توانستیم در
م شهریور سا 
 12ش�هریور به نظر من خیلی زود رسید .به یاد دارم که دوازده 
ن تمامی طبقات را گرد
ن بار نمایندگا 
همین س�الن با اجازهی استثنایی آقای دکتر اورنگی 1برای اولی 
آوریم و اهداف فرقه را ب ه مرد م اعالم کنیم.
ش
م و از ایشان خواه 
ن پرسیدی 
م به مردم گفتیم .نواقص این اعالمی ه را از آنا 
ما آنچه را میخواستی 
ح و بعد منتش�ر
کردیم ک�ه اگر موردی برای اصالح در اعالمیه وجود دارد ب ه ما بگویند تا آن را اصال 
کنیم.
ت و آزادی ما درون
ن س�الن نقش�هی ایران را تشریح کردم و گفتم که اصالحا 
من آن زمان در همی 
ک سال
ی ما میگذرد .در این ی 
ق خواهد ش�د .اینک یک سال از تأسیس فرقه 
مرزهای ایران متحق 
ل
ی تأمین استقال 
ت بلکه برا 
ی اصالح آذربایجان نیس 
به دنیا ثابت ش�ده است که نهضت ما فقط برا 
ن آمدهییم ما را
ن س�ربلند بی�رو 
کل ایران اس�ت .حاال دش�منان ما بدون توجه به اینکه ما از امتحا 
ب و دشمن آزادی ایران میخوانند.
تجزیهطل 
ت
ن افراد دش�منان مردم و کس�انی هس�تند که مردم را در اس�ار 
ما از طرفی خوش�بختیم چرا که ای 
ن حرفها را میگویند
نگا ه داشتهاند .کارهای این افراد به تمامی دنیا فهماند ،هنگامی ک ه ایشان ای 
1

س بهداری آذربایجان پیش از ب ه حکومت رسیدن فرقه بود .پس از قیام  21آذر وزیر بهداری دولت فرق ه شد
حسین اورنگی ،ریی 

ی حبس شد و پس از محاکمه با سپردن تعهد آزاد
ط فرقه چند روز 
ش چندین درمانگا ه جدید در تبریز ساخت .پس از سقو 
و در دورهی وزارت 

گشت .بعدها مجددن رییس بهداری آذربایجان شد.
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ت مانند تهمتهایی ک�ه همواره برای منافع
م افترایی اس� 
ن س�خنها ه 
تمامی مردم میدانند ک ه ای 
ت نمایندگان ما و دولت تهران از قول ما
ن همزمان با مذاکرا 
خودشان به دیگران میزنند .رادیو لند 
ی نیز این حرف را تکرار کرد
ش کرد که گویا ما میخواهیم از ایران جدا ش�ویم .رادیو دهل 
در رادیو پخ 
ن را با آبوتاب درج کردند.
ت ک ه در تهران منتشر میشود و سایر روزنامهها نیز آ 
و روزنامهی اطالعا 
ت که تمام م�ردم ای�ران میدانند این اف�راد از کجا دس�تور میگیرند و
خوش�بختی ما در اینجاس� 
ن ش�ایعاتی میپراکنند تا در مورد اش�غال خوزس�تان صحبت نشود .ما هم میگوییم:
بیگانگان چنی 
«گرچه سگ پارس میکند اما کاروان میگذرد».
گ را افتتاح کردهییم :یکی
ی بزر 
شمار کارهایی که ما انجام دادهییم بسیار است ،دیروز دو مؤسسه 
ف نیست بلکه عمل
ن نظیر ندارد .اینها حر 
ت و آن یکی ارکستر ملی که در ایرا 
دانشکدهی مامایی اس 
ت و عمل همواره برتر از حرف بوده است.
اس 
ن زمان فرق ه شرایط را در نظر گرفت .ما
م فرقه اس�ت .آ 
ی کارهایی ک ه ما انجام دادهیی 
ل اساس� 
عام 
احتیاج�ات مردم را درک نمودیم ،آنها را در اعالمیهی  12ش�هریور نوش�ته و منتش�ر کردیم .ما فکر
چ حزبی ب ه تنهای�ی نمیتواند کاری
م هی� 
ن ما هس�تند چرا که من میدانس�ت 
م که مردم پش�تیبا 
کردی 
ن اطمینان داشته باشند .ما در اعالمیهی 12
انجام دهد و مرد م باید پشتیبانش باشند .مردم باید به آ 
ن را تشریح کردیم.
ن و آذربایجا 
شهریور شعارهایمان را در دوازده ماد ه نوشته ومنتشر و وضعیت ایرا 
در آنجا هم مس�ئلهی اصل�ی ،خودمختاری آذربایجان اس�ت .فکر میکردیم ک�ه اگر خودمختاری
ت مردمی میتواند
ن کنی�م .تنها حکوم 
آذربایجان ممکن نش�ود نمیتوانیم احتیاجات مرد م را تأمی 
ت مردم را تأمین کند.
احتیاجا 
ی اگر به تاریخ
ع تازهای نیست .حت 
ن هم موضو 
ن است .ای 
مسئلهی دیگر مسئلهی ملیت آذربایجا 
ت آذربایجان صادر شد ولی آن را
مش�روطه نگاهی بیاندازیم ،فرمان مشروطه و تلگرافها به نا م مل 
ن بردند .این کار را دو جریان انجا م دادند :متعصبان فارسی ک ه گمان میکردند
الپوشانی کرد ه و از بی 
ت آنان ایجاد خواهد ش�د ،بنابراین
ی در حاکمی 
ن امور خودش�ان را ادار ه کنند ،خلل 
اگر مرد م آذربایجا 
ن آذربایجان میترس�یدند که
م مرتجعا 
ی اندیش�یدن مردم را بگیرند .از طرفی ه 
میخواس�تند جلو 
ن آنها بودند .مرتجعان آذربایجان بیش
مقا م آنان از بین برود و نیروهای ارتجاعی تهران هم پشتیبا 
از هر کس دیگری علیه ما بودند .چرا که آنان میترسیدند سرنوشت مردم از دستشان خارج شود .به
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همین دلیل هم ما را تجزیهطلب خواندند ،در صورتی که ما نمیخواس�تیم ایران را تجزیه کنیم .اگر
ی ما استقالل
س اعالمیه 
ما خودمختاری داش�تیم حکومت مرکزی ایران مستحکمتر میشد .اسا 
ایران بود.
ن میخواهد
ت آوردند ،مرتجعان میگفتند ک ه آذربایجا 
زمانی که مردم آذربایجان مشروطه را به دس 
ل دهد و تهران هم از این موضوع میترسید .در حقیقت نیز مردم آذربایجان بودند
جمهوری تش�کی 
ی امروز ش�باهتی نداشت.
ی آن زمان ب ه انجمنهای ایالت 
که مش�روطه را گرفتند .انجمنهای ایالت 
ن روزه�ا قانون اساس�ی را ب ه تبریز
آن زم�ان حکوم�ت مرک�زی از انجمنهای ایالتی میترس�ید ،آ 
ش از س�ه  -چهار نفر هم
فرس�تاده بودند تا م�رد م آذربایجان هم آن را تصدی�ق کنند .خائنینی ک ه بی 
ن م�ردم آذربایجان را انکار
ش میکردند زبا 
نبودند ،میخواس�تند نهضت ما را س�رکوب کنند و تلا 
ی بزرگی
ن مس�ئله 
ی زبا 
کنن�د .در حالی که مردم آذربایجان دارای زبان و ادبیات هس�تند .مس�ئله 
ن شهامت را نشان
اس�ت .ب ه دس�ت آوردن این حق و مبارزه با مرتجعان شهامت میخواس�ت ،ما آ 
دادیم و نترسیدیم( .تشویقهای شدید)
ن را نمیفهمید و آن را موضوعی معمولی
ن معنای ای 
ی سیاسی بود ،در ابتدا تهرا 
این یک مس�ئله 
میدانست .او فکر میکرد که این اعالمیهها و تلگرافها مثل گذشته در حد حرف باقی خواهد ماند
ن اعالمیهها افراد مجهولالهویهیی
و نمیخواس�ت به آنها پاسخ دهد .آنها میگفتند نویسندگان ای 
ی انجمنهای ایالت�ی را قانونی منقرض میدانس�ت .اما م�ا امروز موفق
هس�تند .تهران مس�ئله 
ن آن را احیا کنیم.
شدهییم رسم 
گ و زندگی را داشت ،چرا ک ه ما میتوانستیم
ن بود ک ه برای ما حکم مر 
مسئلهی دوم ،مسئلهی زبا 
ن دلیل از همان ابتدا
ی زبان مردم را ب ه س�وی خودمان جلب کنیم .ب ه همی� 
ح کردن مس�ئله 
با مطر 
ن بیگان ه برهانی�م و به آن
غ زب�ا 
م کودکانم�ان را از یو 
ش کردی� 
ع زب�ان را مط�رح کردیم ،تال 
موض�و 
ن زبانی ندارند و زبانشان
ی که تالش میکردند زبان ما را از بین ببرند و میگفتند که اینا 
تاریخنویس�ان 
ی مستقل است.
شعبهیی است از زبان فارسی ،ثابت کردیم که زبان ما زبان 
ی خاص است .درک این نکته حکم درک
ی از زبان فارسی نیست ،بلکه زبان 
زبان آذربایجان شعبهی 
ی را بلد نیستند ،میگویند :زبان
ن فارس 
ن که زبا 
ی هستند که با وجود آ 
حقیقت را دارد .میان ما افراد 
ی زبان بدی است ،ولی زبان من زبان آذربایجان است .آن
ی اس�ت .من نمیگویم که فارس 
ما فارس 
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س چه نام دارد؟
ن خودش را انکار میکند اگر خائن نامیده نشود ،پ 
ی که زبا 
آذربایجان 
ی همیش�ه مغلوب
ما برای خودمان افتخاراتی هم داریم .ما با تمامی مفتریه ا مبارزه و آنها را برا 
ق ش�دیم مصوب کنیم ک� ه در تمامی مدارس متوس�طه و حتا در
کردی�م .م�ا در مذاکرات تهران موف 
آموزشکدههای عالی و ادارات به زبان آذربایجان مکاتبه شود.
ی س�ال ریش�ه دوانده بود خط
ت س�یاهی که س�الها 
م و بر روی تبلیغا 
ما کار بزرگی انجام دادهیی 
بطلان کش�یدیم .زبان ما را پی�ش از نهضت ،آنقدر محدود ک�رد ه بودند که حت ا تئاتره�ا هم به زبان
ن نمیدادند .اما امروز مردم ما
فارس�ی اجرا میش�د و ب ه همین دلیل مردم رغبتی ب ه دیدن تئاتر نشا 
ن میشنوند.
ن خودشا 
نسبت به موسیقی و تئاتر عالقهمند شدهاند ،چرا که امروز آنها را به زبا 
ی نهض�ت ملی ما حل
ی از دس�تاوردها 
ی توج�ه مرد م را جل�ب کرد .یک 
ای�ن حرکت ب�زرگ انقالب 
ی جهانی شد .دنیا
ی شهرت و نفوذ 
مس�ئلهی زبان بود .نهضت ما به دلیل طرح مسئلهی زبان دارا 
ت این
ش مینویس�د و میخواند .اثبا 
فهمید که یک جمعیت پنج میلیونی وجود دارد که به زبان خود 
ی تحسین و
ن ما را به دیده 
موضوع به جهان عملی قهرمانانه است .امروز ملتهای تحت ظلم جها 
ح تنها نمایندگان خاور نزدیک
به چشم یک منجی مینگرند .شرکتکنندگان کنفرانس [جهانی] صل 
م به نمایندگان م�ا گفته بودند که کار بزرگ
سه 
ن مطبوعات الجزایر و تون 
نبودهان�د ،بلکه نماین�دگا 
ی نخواهیم داشت .در
ن هیچ گذش�ت 
ما را تحس�ین میکنند .پس ما از هر چیزی بگذریم در مورد زبا 
ی در حکم شکست است.
ن سنگر اصل 
ن پس و پیش رفت ،اما از دست داد 
مبارزهی سیاس�ی میتوا 
ن را سرسری گرفت.
مسئلهی زبان هم یکی از اصلیترین مسائل ماست و نمیشود آ 
یکی دیگر از مس�ائلی که در بیانیه مطرح کردیم مسئلهی زمین اس�ت .ما سعی کردیم که در اولین
ن هستند .ولی چون به
ن دهقانا 
فرصت زمینهای خالصه را تقس�یم کنیم .اینک اکثریت مردم ایرا 
ل مجلس میشدند اما در مجلس علیه
ل نمیشده ،مالکان با رأی رعیتها وکی 
قانون مش�روطه عم 
ن خان�ه ندارند ،تمامی
ن دهقانا 
م چو 
ن س�خن میگفتند .ما در این نهضت ب ه آن�ان فهماندی 
دهقانا 
ن را از دست ژاندارمها خالص
ن باش�د .ما در این نهضت دهقانا 
آن دهقانا 
زمینها 
ی خالصه باید از ِ
ن نداشت ،اما ما حق آنان را گرفتیم.
چ دستاوردی برای دهقانا 
ب مشروطه هی 
کردیم .انقال 
ن عمل کردیم .اختیارات ارباب
ن مش�روطه همه در پیش�گا ه قانون برابرند .ما به این قانو 
در قانو 
را ک�ه حاکم مطلق روس�تاها بود ،محدود کردیم و ژاندارمهایی را ک ه با اربابان دس�ت به یکی کرده و
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ت روس�تاییان را از همهی جهات بهبود
به دهقانان ظلم میکردند ،از میان بردیم ،نهضت ما وضعی 
بخشید.
یکی دیگر از مهمترین مواد اعالمیهی  12شهریور از میان بردن سیستم فئودالی بود .در نتیجهی
ی  12شهریور منتشر شد
شعارهای  12شهریور بود که مردم ما را پشتیبانی کردند .زمانی ک ه اعالمیه 
ف کنار کشیدند ،ولی
ی مختل 
آن را تنها  48نفر امضا کرده بودند ،حتا برخی از همین افراد ب ه بهانهها 
ی متحد هی مرکزی
ب توده و ش�ورا 
ی ما ش�دند و حز 
بعد از انتش�ار اعالمیه ،دههزار نفر عضو فرقه 
ن را خ�وب ادار ه کردیم .زمانی که کنگره
م ب ه ما پیوس�تند .بعد از یک ماه کنگره تش�کیل دادیم و آ 
ه 
ن کنگره از ما سیصد سؤال پرسیده شد و
تش�کیل ش�د ،اعضای فرقه حدود صدهزار نفر بودند .در ای 
در مورد آنها بحث کردیم.
ی مینشاندیم.
آن روز ما از طرفی آزادیخواهان را جذب میکردیم و از سویی گفتههایمان را به کرس 
ی ما مطابق برنامه
ی کارها 
ن حضور نداش�ت .تمام 
ی میانما 
ن بود که فرد خائن 
یکی از افتخارات ما ای 
ش نخواهیم برد.
ی از پی 
م مطابق برنام ه بود .عدهیی فکر میکردند که ما کار 
ب�ود .حتا قیام  21آذر ه 
ن باشد و پیش از کنفرانس لندن
م که تأس�یس مجلس ملیمان پیش از کنفرانس لند 
ما اصرار داشتی 
س ما با حض�ور هفتصد نفر ی�ک گردهمایی بزرگ
ی را اعالم کردیم .س�پ 
هم تأس�یس حکوم�ت مل 
س ملی و حکومت ملی ما گذاش�ته ش�د .به این
ی بنای مجل 
مردم�ی برگزار کردیم و در این گردهمای 
ی معینی دست یافت.
ترتیب بود که نهضت بزرگمان به نتیجه 
ما در انتخابات مجلس با اهدای حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ب ه زنان قدم بزرگی برداشتیم.
ت الیحه ب ه مجلس داده و تصویب
ن قانون را به صور 
ط کردیم که ای 
ن هم ش�ر 
ما در مذاکرات با تهرا 
کنند.
ی تصویب
م و قانون 
ل تنزل دادی 
ما حد نصاب سنی حقوق انتخاباتی جوانان را از  27سال به  21سا 
ت نیز یکی دیگ�ر از کارهای
ظ امنی 
ن آذربایجان در مجلس  42نفر باش�ند .حف� 
کردی�م که نماین�دگا 
ی شهرها را آغاز کردیم و قیمت خواربار
ت که در جهان بینظیر بود .سپس آبادساز 
افتخارآمیز ما اس� 
ی این کارها ب�ود که م�ردم از ما طرف�داری کردند .اگر نمیتوانس�تیم
را کاه�ش دادی�م .در نتیج�ه 
ک س�ربلندیم که به
ی نمیک�رد .این 
ن عمل کنی�م امروز هیچک�س از فرق ه پش�تیبان 
ب�ه وعدههایم�ا 
ل مردم ما را باور کرده و به ما اعتماد دارند( .تشویق حضار)
ن دلی 
ن عمل کردهییم .به ای 
گفتههایما 
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ف ما ب ه پایان نرس�ید ه اس�ت .امروز ما باید س�عادت خلق را بیش از پیش
همباورهای عزیز! وظای 
ت ما نیس�ت،
ت در دس� 
ن میگفتیم قدر 
ی بخش�یم .پیش از ای 
تأمین کنیم و مردم را از فالکت ،رهای 
ن س�عادت و بهروزی مرد م باش�یم .نباید از ی�اد ببریم که بعضی
م باید ضام 
اما ام�روز ک ه قدرت داری 
روزنامههای آزادیخواه تهران مانند رهبر ،ایران ما ،ظفر و دیگر نش�ریات کمکهای بالعوضی به
ت ما هس�تند .اینک ما باید از آنان قدردانی
ن س�تون دوم نهض 
ت آنا 
نهضت ما کردهاند .میتوان گف 
س در را ه مناف� ع مردم ما قدمی
م که خلق ما ،مردمی حقشناس�ند .هر ک 
ن نش�ان دهی� 
کنیم و به آنا 
ن را نثارش
م و هر کس ه�م ضد آن اقدا م کند مردم نفرتش�ا 
ی آن ده قدم برمیداری 
ب�ردارد ما به ج�ا 
ن برداشتنش تالش میکنند.
خواهند کرد و برای از میا 
ی ک ه به دس�ت آوردهییم و گس�ترش
ل صورت قانونی دادن به آزادیا 
ح�اال ما دو ش�عار داریم :او 
تشکیالتمان! دوم ایجاد آزادی و دموکراسی در سرتاسر ایران!
(روزنام هی آذربایجان .دوره 
ی دوم .شمارهی  1.1پنجشنبه  13شهریور )1325

1

ل دوم انتشار روزنامهی آذربایجان است و شمارگان آن از شمارهی  1آغاز میشود.
از این پس سا 
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ی شهر تبریز
ه
ن فرق 
ی فعاال 
ه
در جلس 
ی را از س�ر گذرانیدهاند .بیش از یک ماه
مردم آذربایجان بعد از  12ش�هریور ه�ر روز دقایقی تاریخ 
ن و تکمیل توافقنامهیی که میان
ی ساخت 
است که نمایندگان مردم ما در تهرانند .آنان دربارهی عمل 
ن توافقنامه
ن امضا ش�ده اس�ت ،مذاکره میکنند .در م�ورد بعضی مواد ای 
دولت مرکزی و آذربایجا 
به توافق رس�یدهاند .اما بعضی از مواد آن بالتکلیف مانده است .میبینیم ک ه مسئل ه خیلی هم ساده
ی بسیار مشکل و حساس است .ارتجاع
ی که میان ما و دولت انجام شده ،مس�ئلهی 
نیس�ت .مذاکرات 
ت دگرگونیطلبی را که در
از طرق گوناگونی میکوش�د که جلوی پیشرفت نهضت آذربایجان و نهض 
ن است ،بگیرد .عناصر مرتجع خودشان
س�ایهی این نهضت پدید آمده و در حال تسری به تمام ایرا 
ت کنند ولی بعضیهایش�ان
ی که آذربایجان وجود دارد آنان نمیتوانند حکوم 
هم میدانند ،ت�ا زمان 
ت ما و تهران آغاز ش�د،
ن باری که مذاکرا 
ای�ن را علنن میگویند و بعضیهای دیگر نمیگویند .اولی 
ق و امتی�ازات را به آذربایجان
ح کردند .آن�ان میگفتند اگر ما ای�ن حقو 
مس�ئلهی خوزس�تان را مطر 
ی ایجاد مان�ع در برابر
ل ارتجاع�ی برا 
بدهیم ،خوزس�تان هم همینه�ا را خواهد خواس�ت .محاف 
نهضت ما ،در خوزس�تان به اقدامهای گوناگونی دست مییازند .اتحادیهی اعراب ایجاد میکنند و
این اتحادی هی دروغین به دول عرب ش�کایت میکند و میخواهد خوزس�تان را از ایران جدا کرده و
به ممالک عرب ملحق کند .در عین حال مرتجعان میخواهند ما را تجزیهطلب جلوه دهند .ولی ما
ل [مرزهای] ایران
هیچگاه شعاری مبنی بر جدایی از ایران نداشتهییم .ما هر چ ه خواستهییم در داخ 
ن بردن نهضت آذربایجان ،خوزستان
ن دشمنان ما هستند که میخواهند برای از بی 
خواستهییم ،ای 
ن مسئلهی خوزستان ،یکی از
را از ایران جدا کنند .بهانههایی ک ه دش�منان ما میآورند و مطرح کرد 
نش�انههای ظهور ماجراجویی سیاسی اس�ت .آنان میخواهند بگویند ک ه شما از نهضت آذربایجان
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صرفنظر کنید وگرن ه خوزستان از ایران جدا خواهد شد.
ی گوناگونی هس�تند که گرچ ه سخنانش�ان با هم ف�رق میکند اما
علاوه بر ای�ن در تهران نیروها 
ت که برای تهدید آذربایجان در شرایطی که نمایندگان
ن این اس 
ی از سخنانشا 
هدفشان یکیست .یک 
م تقس�یم اراضی ادام�ه دارد .باید
آذربایج�ان در ح�ال مذاکرهاند ،میگوین�د:در آذربایجان هنوز ه 
ی که یکی از دالی�ل اینکه نهضت آذربایجان ب ه
آذربایجان از تقس�یم اراضی صرفنظر کند .در حال 
عنوان یک نهضت دموکراتیک ش�ناخته ش�ده ،حل مس�ئلهی زمین به نفع مردم و دهقانان است،
ن
ق مس�لم خلق آذربایجا 
ن نیز جزو حقو 
از این گذش�ته تقس�یم اراضی ب ه طور کامل انجا م شده و ای 
ن بگوییم زمینهایی را ک ه گرفتهیید ،بازگردانید .همانطور
است ،ما هیچگاه نمیتوانیم به روستاییا 
ق آذربایجان است و همینطور
آن دشمنان خل 
که گفتیم تقس�یم اراضی تمام شده و زمینهایی که از ِ 
ح میکنند
ن مسئله را مطر 
زمینهای خالصه تقسیم شده و این مسئله حل گشت ه است .کسانی که ای 
ی
ی از شخصیتها 
ت ما هستند .یک 
ن سرسخت نهض 
ن پشتیبانا 
کاری از پیش نخواهند برد .دهقانا 
ت
اجتماعی دنیا و شارحان الیق مسائل ملی و اجتماعی میگوید« :نهضت دموکراتیک ملی ،نهض 
ت ملی ،انگار گفتهیی�م نهضت دهقانان.
دهقانان و روس�تاییان اس�ت ».وقتی که میگویی�م نهض 
من میدان�م که در آینده ،خلق ایران در اتح�اد با مردم آذربایجان ،ریش�هی فئودالهای بزرگی که
ن
زمینهایش�ان را غص�ب کردهاند و مانع ترقی ایران ش�دهاند را از خ�اک در آورده و ایش�ان را از بی 
خواهند برد( .تشویقهای شدید)
ن
ی دیگر به پایا 
ی در بخشها 
م که بخش�ی از مذاکراتمان با موفقیت انجا م شده ول 
پیش از این گفت 
ی
ل نفوذ میکنن�د و اقدامات 
ت اعما 
ی گوناگون ب�ر دول 
ی از راهها 
نرس�یده اس�ت .نیروهای ارتجاع 
ن دس�ت
ت انجام میدهند .اقداماتی از ای 
ب�رای ایجاد فتنه در دیگر نقاط ایران و س�رگرم کردن دول 
ت
ت اجاب 
ی مرد م آذربایجان را با رضای 
بر مرکز تأثیرگذار است .نمیگذارند دولت مرکزی خواستهها 
ی ب�زرگ مواجه اس�ت ،نمیتواند
کن�د و میخواهن�د اینطور نش�ان دهند که دول�ت چون با خطر 
مس�ئل هی آذربایجان را به تمامی حل کند .امروز نمایندگان ما در تهرانند و ب ه افتخار آنان جش�نها و
ت از ائتالف است .هنگامی که نمایندهها
ی گوناگون برگزار میش�ود و در همه جا صحب 
مهمانیها 
ن بفهمانند که اگر ایش�ان
از تبریز حرک�ت میکردند ما به آنها س�پرد ه بودیم در تهران به آزادیخواها 
ت کنند ،ما آمادگی ائتالف با آنها را
به راستی حاضر باشند بر اساس یک پرنس�یب دموکراتیک فعالی 
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ب دموکرات
ن به حز 
ن و همچنی 
ب ایرا 
ن سخن را با صراحت به حزب تودهی ایران و حز 
داریم .ما ای 
ی وجود منافع
ی یک هدف واحد وجود دارد .یک گروه برا 
هم گفتهییم .ما میدانیم که در هر ائتالف 
ی آزادیخواه
ف نیروها 
ی دیگ�ر را دارد .امروز هم ائتلا 
مش�ترک در مب�ارزه آمادگی ائتالف با گروه 
ی و برای چ ه ائتالف میکنیم .اینک در
ل همین هدف باش�د .ما باید بدانیم با چه کسان 
ایران باید حو 
ی آنان را بر عهده دارند
ی آزادیخوا ه رهبر 
ایران دو نیرو در برابر هم قرار دارند .یکی مرد م که نیروها 
ن از ظلم و فشار و برقراری حاکمیت مرد م هستند .و دومی یک عده
و در فکر آزادی مردم ،رهایی آنا 
ی آزادیخوا ه ایستادهاند و میخواهند
م باش�ند و در برابر نیروها 
انگلند که میخواهند مردم تحت ظل 
ی اس�ت که
ن نیروهای 
ن برد 
ف نیروهای آزادیخوا ه از بی 
ت نگاه دارند .هدف از ائتال 
مردم را در اس�ار 
ی مردم به شمار میآیند.
تهدیدی برای آزاد 
ی درس�ت در لحظات
م کرد .ول 
ک خواهی 
ما گفتهییم به نیروهای�ی که با ارتجاع مبارزه میکنند کم 
ن حزب ت�وده با حزب
ف بدبی�ن میکند .مثل 
ی حوادث اتف�اق میافتد که م�ا را به ائتال 
پایان�ی بعض 
دموک�رات ای�ران ائتالف میکند و وزی�ران تودهیی در کابینه ش�رکت میکنند .ول�ی در همین حال
میبینی�م ک� ه در مازندران ،مش�هد ،گیالن ،اصفهان ،ش�یراز ،کرمانش�اه ،ی�زد و ب ه ط�ور عام در
ن ممنوع میگردد و
ت آن�ا 
جنوب رهبران حزب توده بازداش�ت ،زندانی و تبعید میش�وند ،مطبوعا 
کلوپهایشان را غارت میکنند و میسوزانند.
ی را که در دولت
ی نیروی� 
ی که دولت از دو گروه تش�کیل ش�ده ،چه طور میش�ود ک ه اعضا 
در حال 
حضور دارند ،دستگیر میکنند .این کذب بودن سخنان و پوچ بودن ادعاهایی را که در مورد ائتالف
ن ائتالف میکنی�م و این اجازه را به
میش�ود ،ثابت میکند .ما میگوییم ک�ه با حزب دموکرات ایرا 
ی را مسلح
ن مأموران دولتی عدهی 
ت و گیال 
نمایندگانمان دادهییم ،اما از طرفی هم میبینیم در رش� 
کردهاند ،جوخه تش�کیل دادهاند و غافلگیران ه ب ه فداییان م�ا حمله میکنند .ما با آنها میجنگیم و از
جیب کشتههایش�ان کارتهای حزب دموکرات ایران پیدا میشود .مثلن از جیب یکی از آنها کارتی
ی شمارهی  157با
ی عضو حوزه 
پیدا شده است ک ه به شمار هی  3497در تاریخ  9شهریور  1325برا 
ی عباس ش�اهنده ،مسئول تشکیالت حزب دموکرات ایران صادر شده است .این افراد
امضای آقا 
ت دموکرات آذربایجان
ن پش�تیبان نهض 
ت به خرج میدهند و مس�لحان ه با دستههای فداییا 
جس�ار 
ک میکنیم .ما میگوییم اگر دولت
موش 
درگیر میش�وند .ما وقتی این را میش�نویم ظنین میشوی 
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ی مس�لح میش�وند
ن عدهی 
قدرت دارد چ�را چنین اتفاقاتی روی میدهد؟ چرا در جنگلهای گیال 
م و هر روز با این افراد درگیر میش�ویم.
ن حمل�ه میکنند؟ ما اینها را میگویی 
و ب�ه فداییان آذربایجا 
م�ا به دولت میگویی�م باید جلوی این کارها را بگیرید ،چرا ک ه فردا دیگر ما به ش�ما اعتماد نخواهیم
ک�رد .اگر دولت خب�ر دارد پس چرا این وضع پیش آم�ده و اگر خبر ندارد پس این کارها چیس�ت؟ در
ی که مس�لح ش�دهاند ،به ما هجوم میآورند و امنیت م�رد م را از بین میبرند.
رش�ت و گیالن افراد 
ت در آیند ه در نتیجهی تحریک و
م�ا میگوییم:اگر دول�ت امروز جلوی این کار را نگیرد ،ممکن اس� 
ی سربلند کنند و این کارها را تکرار نمایند .حوادثی که اتفاق میافتد
دسیسهچینی ،گروههای دیگر 
اعتمادی را ک ه ما به ائتالف و حسن نیت دولت داریم کم میکند.
ی انج�ام دهد ،ما او را ب� ه محکمهی فرقه
اگ�ر یک نف�ر از رفقای ما بدون خب�ر مرکزیت فرقه کار 
تحویل میدهیم و اگر در محکمه مجرم شناخته شود ،از او میپرسیم ک ه تو چرا تاب ع دستورات فرقه
نیستی؟
ی به م�ردم میدهد .یک�ی از رهبران
فرق�ه مس�ائل مل�ی را درک میکن�د و رهنمونهای سیاس� 
ک کارخانه هستند
ت مانند ی 
اجتماعی ساختار تشکلها را اینگونه تصویر مینماید :مرد م و تشکیال 
که یک موتور بزرگ دارد و تس�مههایش عبارتند از اتحادیهها ،تش�کیالت جوانان ،تشکیالت زنان
ت وامیدارد .اگر تس�مهها کار
و جمعیتهای فرهنگی .وجود اینهاس�ت که موت�ور مردم را به حرک 
نکنند ،تما م کارخانه از کار میافتد .باید اتحادیهها و تش�کیالت جوانان وجود داش�ته باشند و بسیار
م قوی باش�ند .بعضیها فکر میکنن�د ک ه همهی م�رد م آذربایجان باید عضو فرق�هی دموکرات
ه� 
ک گروه کسانی
ش�وند ،ولی این ش�دنی نیس�ت .اندیش�ههای اجتماعی گوناگونی وجود دارد .در ی 
ن در یک جا جمع
ی کارگ�را 
عضو میش�وند که هدف و اندیش�هاش را قب�ول دارند .در اتحادیه همه 
میش�وند ،اتحادیه میتواند از حقوق اقتصادی آنها دفاع کن�د ب ه همین دلیل همهی کارگران عضو
ت ش�وند .باید اتحادیه
ی همهی آنه�ا نمیتوانند عضو فرق�هی دموکرا 
ن اتحادیه میش�وند ،ول 
ای� 
ت کنند .تا به ام�روز این طور
ت جوان�ان به طور جدی ب�رای ارتباط م�ردم و فرقه فعالی� 
و تش�کیال 
ف خودش را میداند و در آن محدوده فعالی�ت میکند .مثلن بر
بوده اس�ت ک ه هر تش�کیالتی وظای 
م به اطالع
س خواس�تههای مردم ،فرقه تصمیم گرفته است زمینها تقس�یم شوند .این تصمی 
اسا 
ن مسئله حل شده
انجمنها رس�یده است و ب ه دستور انجمنها ،به دست فرماندارها و بخشدارها ای 
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ت نکرده است .ممکن است یک
ی تش�کلهای دیگر دخال 
ک تشکیالت در کارها 
اس�ت .هیچگاه ی 
ن در جلس�ات و
ی عالقهیی ک ه به آرامش خود و خانوادهاش دارد ،برای ش�رکت نکرد 
نفر در نتیج ه 
ت خود محروم
ی مردم را از خدم 
ی اجتماع 
ی فرقه ،عضو فرقه نشود ،ولی در دیگر بخشها 
حوزهها 
نکند.
ش وس�یعی از مردمم�ان با وجود آنکه عضو فرق ه نبودهان�د ،برای به کف آوردن
ت ما بخ 
در نهض 
ن تنها نهضت
ت آذربایج�ا 
آزادی ،فداکاریه�ای عظیم�ی کردهان�د .این نش�ان میدهد ک�ه نهض 
ی در این نهضت ،فرقه در نتیجهی
فرق هی دموکرات نیس�ت بلکه نهضت مرد م آذربایجان است .ول 
م اعتماد مردم به ما
ی را بر عهده دارد .باید تالش کنی� 
اعتمادی ک�ه مردم ب ه آن دارند ،نقش رهب�ر 
ی فرق ه باید برای آنکه بتوانند دردهای مرد م را بش�نوند و عالج�ش را بیابند،
بیش�تر ش�ود .اعضا 
افرادی کارآزموده ،سیاسی و آگاه باشند .ما تشکیالتی الزم داریم که اعضایش فداکار و منظم باشند.
ی هستند ک ه سیاهیلشکر میخواهند ،ولی این اشتباه است .ما سیاهیلشکر نمیخواهیم .ما
عدهی 
ی جهانی گفته
ی برجسته 
اعضایی کم اما فداکار ،جدی و صمیمی میخواهیم .یکی از شخصیتها 
ت زیادی دارد ».ما همیشه باید
اس�ت« :کمیت اعضای یک حزب مهم نیست ولی کیفیت آن اهمی 
ن را بفهمند .ما باید معلومات
این ش�عار را در نظر بگیریم .ما باید افرادی داشت ه باشیم ک ه شعارهایما 
ب بفهمند و بتوانند تشخیص
ی رفقای عضو فرقه را باال ببریم ،باید رفقا مرامنام هی فرقه را خو 
سیاس 
دهند کدام ماد ه چه کارکردی دارد.
ن که در  12شهریورماه ب ه آذربایجان آمده بودند،
ن روزنامههای تهرا 
من هنگام گفتگو با خبرنگارا 
میگفت�م :ش�ما تئوریه�ا را میخوانید و در روزنامهها مینویس�ید ول�ی نمیدانید ک�ه در کجا و به
ی مارکسیس�م و سوسیالیسم برای
چه ش�کلی مورد اس�تفاده قرار میگیرند .تکرار کردن تئوریها 
ت و سوسیالیست بودن کافی نیست ،عملی کردن آنها شرط اصلی است.
مارکسیس 
ن برای فرقهچی
ن اس�اس دانس�تن مرامنامه و نظامنامهی فرقه یا داشتن کارت عضویت آ 
بر همی 
ن مرامنامه ،نظامنامه و شعارهای فرقه را بدانیم.
ن و طریق عملی کرد 
بودن کافی نیست .باید زما 
ن سخن ،تو خالی
م کرد ،ای 
ت تأمین خواهی 
مثلن اگر بگوییم بهداش�ت مردم آذربایجان را به سرع 
ت ما ،در
ش از نهض 
ش میکنند ای�ن کار را عملی کنند .پی� 
اس�ت .ولی فرقه و مردم م�ا با جدیت تال 
ک اما هشتصد تختخواب وجود دارد.
ن جمعن هفتاد تختخواب بود ،این 
بیمارس�تانهای آذربایجا 
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م هر روز بیش از دیروز
اینها نتیجهی فعالیت ما است .کارهایی که برای بهبود بهداشت مردم میکنی 
ی نزدن است .باید
گ نشانه 
گ بزر 
ن زد ،سن 
ت که بتوا 
با سرعت پیشرفت میکند .باید سنگی برداش 
ن آن ممکن باشد ،بعضی گروهها هستند که مدتی طوالنی شعاری را تکرار
شعاری داد که عملی کرد 
ی گفتیم« :مردم
ی نمیگویند .ولی ما وقت� 
ی آن و زمان اج�رای آن چیز 
میکنن�د ولی از ط�رز اجرا 
ن را روش�ن کردیم
ن و زمان آ 
ل روش اجرای آ 
آذربایج�ان باید ب ه زبان خودش�ان تحصیل کنند ».او 
ی این ش�عار به فرقه روی آوردند و این ش�عار را در عمل هم اجرا کردیم .ما گفتیم
و مردم برای اجرا 
ن شعار روستایی میفهمد که نباید به
باید قانونی بین مالک و رعیت وجود داش�ته باشد .بر اساس ای 
ی ناعادالنهیی بدهد
ن چیزها 
ب و چنی 
مالک جوجه ،روغن ،عیدی ،بهرهی مالکانه ،یونج هی اس� 
ش دهد و حبس کند .ارباب هم میفهمد
و مالک حق ندارد از او بیگاری بکشد ،او را کتک بزند ،فح 
ک و رعیت حاکم
ن از حدود قانونی ک ه میان مال 
که دهقان باید مقدار معینی بهره دهد و هیچکدامش�ا 
است ،خارج نمیشوند.
ی به دس�ت آورده و گس�ترش آن به تمامی ایران است .ما
ی کردن آزاد 
امروز ش�عار اصلی ما قانون 
نمیتوانستیم از همان آغاز نهضتمان شعار گسترش آزادی ب ه سرتاسر ایران را مطرح کنیم .آن زمان
م�ا میگفتیم:با بی�رون ِ آذربایجان کاری نداریم ،چرا که ما را نمیش�ناختند و ما هم مردم را با همین
ی اس�تحکام نهضتمان به ما کمک
ش�عار جذب کرده بودیم .مرد م ش�عارهای ما را قبول کرده و برا 
ی به سرتاس�ر ایران را داد .چون ک ه نهضت ما در
میکردند .ولی امروز میش�ود شعار گسترش آزاد 
ی جهان نهضت ما را میشناسند.
همه جای ایران طرفدارانی دارد .نه تنها در ایران بلکه در همه جا 
م کمک کردهییم .اگر این
ما با این ش�عار بر طرفدارانمان افزودهییم و به نیروهای آزادیخواه ایران ه 
س پلیسش آزادیخواه
م گردد و یا رئی 
شعار عملی شود و زمانی در رشت و قزوین فردی آزادیخواه حاک 
ن آزادیخواه هستند،
ی عضو کابینه چو 
ن ما حمله نمیش�ود .وزیران تودهی 
باش�د ،هیچگاه به فداییا 
ل مهم بودن آزادی
ی از دالی 
ی س�رکوب ما فرس�تاده ش�ود .یک 
هیچگاه راضی نمیش�وند ارتش برا 
ایران برای ما این اس�ت ک ه اگر در سرتاسر ایران آزادی حاکم نباشد ،آزادی ما دائمن در خطر خواهد
بود.
ی آنها موفق میشویم .نه
ی ما ش�عاری میدهیم بر اساس تئوریهای عملی است که در اجرا 
وقت 
ی به دست آورند .وقتی ک ه میگوییم:باید
تنها رهبران بلکه تمامی اعضای فرقه باید تجربیات سیاس 
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ی بدهیم ،باید اعضای فرق ه معنی آن را بفهمند .اینک امضای آقای
ل قانون 
به دستاوردهایمان شک 
ن را مجلس هم تصویب کند .خواس�تههای
قوامالس�لطن ه یا مظفر فیروز کافی نیس�ت چرا که باید آ 
ت قانونی درآورد.
ل کند و ب�ه صور 
آذربایج�ان باید در مجلس تصویب ش�ود ،باید مجلس آنها را قبو 
ت پیش روس�ت .م�ا نمیدانیم آزادیخواهان موفق میش�وند یا نه .م�ا ایمان داریم که
حاال انتخابا 
ل  22نفر و در دور بعد هم همین
ی فرقه رأی خواهند داد .ما در دور او 
ن ب ه کاندیداها 
م�ردم آذربایجا 
ن اتفاق میافتد یا نه؟
م گزید .باید دید آیا در دیگر نقاط ایران هم ای 
تع�داد از آزادیخواهان را برخواهی 
ن به نهضت آذربایجان نزدیک میش�وند .آنه�ا میدانند که نه حزب توده ،نه
احزاب آزادیخواه ایرا 
ب ایران و نه حزب دموکرات نمیتوانند در آذربایجان کاندیدا معرفی کنند .نفوذی که فرقهی ما
ح�ز 
ی سعادت مردم آذربایجان است .آنان میخواهند از نفوذ فرقه در خارج آذربایجان
به دست آورده برا 
ت آذربایجان نزدیکتر از دیگرانیم تا آن را
ب دموکرات ایران میگوید ما به نهض� 
اس�تفاده کنند .حز 
ن حرف را میزنند .این
م همی 
ب دیگر ه 
مرتج�ع ندانند .حزب ایران میگوید ما نزدیکتریم و اح�زا 
ی ما ب ه دس�ت آورده
نتیج�هی اعمال فرقه اس�ت .این احزاب تالش میکنن�د تا از نفوذی ک ه فرقه 
ی مجلس آیند ه با شعار قانونی
مانند یک س�رمایهی بزرگ استفاد ه کنند .معلوم نیس�ت تمامی وکال 
ی ما رأی زیادی داده
کردن دستاوردهای ما موافق باشند .باید تالش کنیم در انتخابات به کاندیداها 
ت کنند تا قدرت نهضت ملی ما آشکار
ن شرک 
م و همهی مردم در آ 
شود ،انتخابات را خوب برگزار کنی 
ت پیشین شورای
ی هستند .اگر در انتخابا 
ی شعور سیاس 
شود .باید دنیا بداند که خلق آذربایجان دارا 
ی و حزب تود ه ش�رکت نمیکردند ،در تبری�ز حت ا هزار نفر هم رأی نمیدادند ،به این
ی مرکز 
متحده 
ی خودمان را تشکیل
ل ک ه کاندیداهای دیگر تنها  800رأی آورده بودند .اما زمانی ک ه ما مجلس مل 
دلی 
ی روستاها را نادید ه بگیریم .این نشان
میدادیم در تبریز بیست و چهار هزار نفر رأی دادند ،دیگر آرا 
م ب�ه ما رأی داده
ت ما ،بازاریها ه 
میدهد که مردم از نظر سیاس�ی پیش�رفت کردهان�د .در انتخابا 
س را حرام میدانند هم به ما رأی دادند.
بودند .حت ا کس�انی که هموار ه رأی دادن در انتخابات مجل 
ک است .باید مردم را سازماندهی و
این نش�ان میدهد که نهضت ما یک نهضت حقیقی و دموکراتی 
ی ما در انتخابات آینده بیش
عالقهمند کنیم ،حساسیتش�ان را افزایش دهیم و آنها را آماده کنیم تا رأ 
ک میلیون باشد.
از ی 
ن انتخابات مبارزهی م�ا در مجلس ادام ه خواهد داش�ت .ما میگویی�م باید در تمامی
پ�س از پای�ا 
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ی عالی به زبان آذربایجان
مدارس آذربایجان از مدارس ابتدایی و متوس�طه گرفته تا آموزش�کدهها 
ب کنند .بعضیهایشان
ن را تصوی 
تدریس شود .آنان ب ه آسانی حاضر نمیشوند خواستههایی مانند ای 
ف یار گیر ندهید ،یعنی
ی مس�ئلهی زبان مطرح میش�ود حرفی نخواهند زد ،اما میگویند ب ه زل� 
وقت 
ی مس�ئلهی زبان مطرح
ی نداش�ته باش�ید .بعضیهایش�ان ه�م وقت 
ل با مس�ئلهی زمین کار 
حداق 
ن میآمدند وقتی مس�ئلهی زبان
ی ک� ه به آذربایجا 
ش�ود اخم خواهند ک�رد .حتا بعضی آزادیخواهان 
ی ش�کل قانونی دادن
ی ما در آیند ه برا 
مطرح میش�د ،اخم میکردند .این مس�ائل جزو تالشه�ا 
ب بفهمند ،هم ه آگاهی
به دس�تاوردهایمان اس�ت .باید اعضای فرقه این را بفهمند ،باید هم ه خ�و 
ت منظم به وجود
ت کنند .باید یک تشکیال 
سیاس�ی داشته باش�ند ،همه در جای خود ،مردم را هدای 
ت اعتماد مردم را جلب کنیم .کارهایی
ن کاری از پیش نخواهد رفت .الزم اس 
آورد ،تنها با دستور داد 
که فرقه انجا م داده اس�ت تنها برای دموکراتها نیس�ت ،زمانی ک ه مرامنامهی فرق ه نوشته میشد
ن منظور نظر بود.
ت مردم آذربایجا 
تنها دموکراتها در نظر گرفته نشده بودند ،بلکه سعاد 
ما خیابانها را آس�فالت میکنیم ،دانش�گا ه تأس�یس میکنیم ،مؤسس�ات بهداش�تی میسازیم،
ارکس�تر ملی فیالرمونیک راه میاندازیم ،اینها همه برای مرد م است .باید همه فعالیت کنند تا امور
ن تالش نکند ،س�رباز بدی
ش برود .ناپلئون میگوید« :س�ربازی که برای ژنرال ش�د 
اجتماعی پی 
چ کاری نمیتواند
ت نکند هی� 
اس�ت ».چرا که برای ژنرال ش�دن باید فعالیت کرد ،ف�ردی که فعالی 
ب نماید .جلب اعتماد مردم با
ن را جل 
ت کند و اعتماد آنا 
انجا م دهد .هر عضو فرق ه باید به مردم خدم 
رفاقتهای یک روزه تفاوت دارد.
ی هستند که نمیتوانیم به
ن عریضه میرس�د ،ولی اکثر آنها تقاضاهای شخص 
هر روز ب ه من هزارا 
آنها ترتیب اثر بدهیم چرا که آنوقت رسیدگی ب ه امور عمومی مردم و فرقه عقب میافتد .ما وظایفی
ی را در تمام ایران
را که نس�بت به مردم داریم ب�ا جدیت انجام میدهیم .وقتی ک ه ما میگویی�م آزاد 
م کرد ،باید این وظیفهی سنگین را انجام دهیم .این وظیفهی بزرگی است که در برابر
برقرار خواهی 
خ ما را تقبیح خواهد کرد.
ل نکنیم ،تاری 
هر عضو فرقه قرار دارد .ما اگر به وظیفهی خود به خوبی عم 
آخر کار برای مرد م مهم اس�ت .باید رفقا این را بفهمند و
هر قدر ه 
م ک ه کارهای بزرگی انجام دهیمِ ،
در نظر بگیرند.
تک ب ه تک اعضای فرقه باید بفهمند وظایف س�نگینی بر دوش دارند .عضو فرقه ش�دن ،داشتن

184

آوازخوان رقص بردهگان
م جنب�هی مثبتش را هم
ت منفیاش را گفت 
کارت عضویت نیس�ت بلکه کار کردن اس�ت .من ص�ور 
ش از این دردها
م و بی 
ش نمایی 
ی قهرمان است ،او فعالیت میکند .اما باید تال 
میگویم .خلق ما خلق 
ی فاسد بدن را برید ه و از بین ببریم تا به سایر اعضا سرایت نکند .باید فرقهی
را درمان کنیم .عضوها 
ش جلب کند.
ک باشد تا اعتماد مردم را هر چه بیشتر ب ه خود 
ما تا هست پا 
(روزنامهیآذربایجان .دور هی دوم.شمارهی  .)306(17سهشنب ه 25شهریور)1325
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ی از
ت پردهبردار 
ه مناسب 
ب
خ محمد خیابانی
ی شی 
ه
مجسم 
ی مطرح میش�ود .اگر
با مطرح ش�دن افرادی چون ش�یخ محم�د خیابانی ،اندیش� ه و ملیت خلق 
ن آن را به دس�ت آوردهاند .گامهایی ک ه س�تارخان س�ردار
آذربایجانیها افتخاراتی دارند ،خودش�ا 
ی در راه مش�روطیت برداش�تهاند ،هیچ�گا ه از یاد نمیرود .هر
ملی ،باقرخان و ش�یخ محمد خیابان 
ن میآید .مردم هنگام بردن نام
ن و تبریز برده میش�ود ،نام پرافتخار آنان نیز ب ه میا 
گاه نام آذربایجا 
ی آنان را تا ابد حفظ کنیم .خصوصن
آذربایجان آنان را به دید هی احترام مینگرند .ما باید نش�انهها 
ش است .اگر سردار ملی ،ستارخان با قدرت سالح
نش�انههای شیخ محمد خیابانی را که بسیار باارز 
ص تأثیر بیشتری داشته
ی عالمانهی شیخ در این خصو 
نا م آذربایجان را سرافراز کرد ،س�خنرانیها 
ی که انسان س�خنرانیهای او را میخواند ،چیزهای تازهیی
اس�ت .شیخ متفکر بزرگی بود .هنگام 
ی در س�خنان او بسیار کم است.
میآموزد .حرفهای او بس�یار پرمفهوم و عمیق هس�تند .یاوهگوی 
لیکن پیشنهادهای عملی بس�یاری دارد .با کمال تأسف باید قید کنیم ک ه محیط زندگی شیخ مساعد
ن هنوز امتحان نش�ده بودند و در حالی ک ه ش�یخ خودش از روی
نب�وده اس�ت .آن زمان آزادیخواها 
ی حضور داش�تند ک�ه همزمان با
ایم�ان و اعتق�اد مبارزه میکرد ،بعضن در میان دوس�تان او کس�ان 
خ هر چه هم که باشد ،در ایران
همکاری ،از پشت به او ضربه میزدند .به باور من سرانجا م قیا م شی 
ت است .شیخ نمیتوانست
هنوز از اهمیت بس�یاری برخوردار اس�ت .نهضت ما متمم همان نهض 
ن اجازه را ب� ه او نمیداد.
ی و زمانی ای� 
خواس�تههای ما را آش�کارا مطرح کن�د ،چون ش�رایط مکان 
ع به وضوح دیده میشود.
هنگامی که روزنام هی «تجدد» را مرور میکنیم این موضو 
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ی خاص هس�تند.
ت آذربایجان ملت 
خ در س�خنرانیهایش همواره از آذربایجان نام میبرد .مل 
ش�ی 
ی آذربایجانیها فرس�تاده شده
حتی در تلگرافی که از طرف مظفرالدین ش�اه در اوایل مش�روطه برا 
عبارت انجمن ملی آذربایجان ذکر گشته است.
ت به خوبی نش�ان
کس�روی حتا اگر نهض�ت آذربایجان را منفی بداند ،در تاریخی ک ه نوش�ته اس� 
ظ کردهاند و به راس�تی یک ملتند.
ت خود را حف 
میدهد ،مرد م آذربایجان در واقع همواره خصوصیا 
محیط زندگی ش�یخ اجازه نداده که او اینها را آش�کارا بگوید ،گفتههای شیخ مقدمهی خواستههای
ی س�ه ش�خصیت بزرگ را ماندگار کردهییم .اگر رش�ادت را در نظر بگیریم
ماس�ت .اینک ما خاطره 
ن بوده اس�ت .او در برابر دشمن تس�لیم نشد .اما اگر اندیش�ه و معلومات را در نظر
س�تارخان قهرما 
خ در حالی که این
ی فوقالعاده رفی ع اس�ت .س�ردار رشید بوده است ،ش�ی 
بگیریم ش�یخ دارای مقام 
م نب�ود ه ولی محرک
ن مرد نب�رد ه 
م بود .ش�اید ش�یخ اصل� 
مه 
خصوصی�ت را داش�ت ،فردی عال 
خ بسیار معروف
خ پیش از قیام هم مشهور بود ه و سخنرانیهای ش�ی 
تفنگچیها بوده اس�ت .ش�ی 
ی در مجلس حضور یافتند ،ش�یخ
ت ارتجاع 
بوده اس�ت .خصوصن در دورهی مش�روطه که جریان�ا 
ن تند بودن منطقی هم بود.
خ در ضم 
علیه آنان س�خنرانیهای شدیدی میکرد .سخنرانیهای شی 
ن که انگار در بیابانی خشک با ُگلی برخورد کنی ،شیخ ُگلی این
متأس�فان ه باید گفت او تنها بود آنچنا 
ن زمان شیخ نمیتوانست به اطرافیانش
ن بود .این نهضت منحصر به شیخ و اطرافیان او بود .آ 
چنی 
ی کار آمدن رضاخان این
اعتماد کند ،چرا که در میان آنان خائنینی حضور داش�تند .به ویژه بعد از رو 
مسئله بیشتر آشکار شد.
م بودند کسانی که
ک رویید ه باشد .بسیار ک 
ی بود که در بیابانی خش 
م شیخ مانند ُگل 
همانطور که گفت 
س میکرد .او همواره در
تمامی مفاهیم سخنرانیهای شیخ را بفهمند .شیخ خودش هم این را احسا 
ی از افرادی
ت سخن میگفت .به این دلیل که تعداد زیاد 
سخنرانیهایش از اتحاد ،انضباط و صداق 
ی ش�یخ عدم وجود تش�کیالت
ی از نواقص دوره 
ک�ه دورهاش کرده بودند ،قابل اعتماد نبودند .یک 
بود .درس�ت است که در آن زمان حزب وجود داشت ،ولی ن ه ب ه مفهو م امروزی آن .حکومت نیز در
ت این بود که حرکتها فقط به نام
ت مرتجعان بود .عالو ه بر این یکی دیگ�ر از نواقص آن نهض 
دس� 
ش انجام دهد و تلگرافها
ی را خود 
شیخ تمام میشد .شیخ در آن زمان تنها بود ،مجبور بود هر کار 
ت زود از بین رفت .اگر تشکیالت
ن بود که آن نهض 
و نامهها را خودش پاسخ گوید ،در نتیج هی همی 
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م باید بگوییم ک ه شیخ کمی
ی وجود داش�ت ،نهضت آنقدر سریع س�رکوب نمیشد .این را ه 
پرقدرت 
ن اعتماد داش�ت .مثلن میگفت که حاج مخبرالس�لطنه دموکرات اس�ت ،ش�یخ اگر او را
به مرتجعی 
خوب میشناخت به این آسانی کشته نمیشد.
ب کرد ،حزب دموکرات
ت وثوقالدوله اعتماد مرد م را از احزاب س�ل 
بع�د از جنگ جهانی اول خیان 
ن به دو جناح تقس�یم میش�د .وثوقالدوله عدهیی از آزادیخواهان ،افرادی مثل س�یدضیا و
آن زما 
ق آنها فاس�د ش�ده ب�ود .بعضی اعمال
ملکالش�عرای بهار را فریفت ه بود .در نتیجهی همین ،اخال 
ن رضاخان هم شد .همانطور
ن بود .این انحطاط حتا سبب روی کار آمد 
نتیجهی اخالق فاسد اینا 
ت ما ب ه ای�ن دلیل با
ب کرد ه ب�ود .نهض 
ک�ه گفتم ای�ن تفرقهافکنیها اعتم�اد مردم را از احزاب س�ل 
ن داشتیم .ما توانس�تهییم با انضباط
موفقیت به پیروزی رس�ید که تش�کیالتی محکم و با دیس�یپلی 
ت به فرقه افزون کنیم .ما در اولین
مس�تحکم و در س�ایهی خدمت به خلق ،اعتماد ایش�ان را نس�ب 
ن تأثیر بزرگی داش�ت.
ت کند ،اع�دام کنیم و ای 
کنگ�ر ه تصمیم گرفتیم هر کس�ی را که ب� ه فرقه خیان 
ی آش�کار میگردد ،م�ردم با آن
ی گوناگ�ون کوچکی میش�ود ،ول 
ت که خرابکاریها 
درس�ت اس� 
ن اس�ت که
ل پیش�رفت نهضت ما ای 
ی دیگر از دالی 
مخالف�ت میکنند و آن را از میان برمیدارند .یک 
ن میدانیم و آنگونه ک�ه مردم میخواهند رفت�ار میکنیم .در
افکار م�رد م را آینهی اعمال خودم�ا 
زمان شیخ این عملی نبود .زمان شیخ در شش ماه یک قدم هم برای اصالحات برداشته نشده بود.
ل عمل کردن است .امروز
ف گذش�ته هر دقیقه در حا 
نهضت دموکراتیک امروزی آذربایجان برخال 
ی جدی�د و بناهای نوین
ت جدی انج�ام میگیرد ،خیابانها 
در راس�تای آبادی ش�هرهایمان اقداما 
ی آبادانی اهمیت بزرگی دارد.
ی شهرهایمان آسفالت میگردد و این برا 
ساخته میشود ،خیابانها 
م اهمیت زیادی دارد،
ت تبلیغات ه 
ن از جه 
ب پاکیزگی و نظافت شهر تأمین میشود ،ثانی 
به این ترتی 
ن سیاسیونی که از خارج میآیند ،میبینند که ما واقعن کار میکنیم .آنها میبینند که ما کارهای
اکنو 
ن را جاودانه میکنیم ،با
ن را میس�ازیم .آثارش�ا 
تازهیی انجام میدهیم .ما مجس�مهی قهرمانانما 
ن دادن اینها میخواهیم مردم ارزش کسانی را که در را ه آنان فداکاری کردهاند ،بدانند .ساختن
نشا 
ق میآورد و در آنها حس آزادگی
مجسمهی ستارخان ،باقرخان و شیخ محمد خیابانی مردم را به شو 
و وطنخواهی ایجاد میکند.
ی مرتجع مش�هور بود .اما این درس�ت
پ�س از نهض�ت مش�روطه «دوهچی» به عن�وان محلهی� 
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ی خود نمیتواند مرتجع شود ،آن هم محلهی
نیس�ت ،ب ه اینجا توجه نش�د ه بود .یک محله ب ه خود 
ث میکنیم .در برابر مدرس�هی
فقیرنش�ینی مثل «دوهچی» .اینک ما در «دوهچی» مدرس�ه احدا 
ح تا شب پانصد نفر ب ه تماشا میایستند و عالقهی
ی ک ه در دس�ت احداث اس�ت هر روز ،از صب 
جدید 
ن آنها در اینج�ا درس خواهند خواند.
بس�یاری نش�ان میدهند .چرا که در آیندهیی نزدیک فرزن�دا 
م�ردم این را میبینند ،فرقهی ما را باور و از ما پش�تیبانی میکنند .اصالحاتی که اینک در روس�تاها
خ سخنرانی میکرد ،مرد م گرد او جم ع میشدند و
ی که شی 
انجام ش�ده در زمان شیخ نشده بود .زمان 
ت آنی بود ،پس از آنکه
ن احساسا 
م این را باور میکرد .اما چون آ 
ابراز احساسات میکردند ،شیخ ه 
ت و خاموش میشد.
مردم ب ه خانههایشان میرفتند از بین میرف 
ع باید تشکیالتی مستحکم و
ن موضو 
باید روحی هی آزادگی را در مردم بیدار و تقویت کرد .برای ای 
ت مردم استفاده کند .چنان
ط و شرایط مناسبی پدید آورد و از احساسا 
قدرتمند به وجود آورد که محی 
ی در آن دوره چون
ن آزادیخواهانی متین و ثابتقد م تربیت ش�وند .ول� 
تش�کیالتی که در صف�وف آ 
ی وجود نداشت ،چنین محیطی هم ب ه وجود نیامده بود.
چنین تشکیالت 
ت بگیریم .اکنون وضعیت ما از سرتاسر
ی ش�خصیت بزرگ شیخ نیست .ما باید از این عبر 
اینها ناف 
ط اتفاقاتی میافتد .از نظر ما هنوز برای ابراز عقیده
ن بهتر است .در شیراز ،خوزستان و دیگر نقا 
ایرا 
در این مورد زود اس�ت و به موقع فرق�ه نظرش را اعال م خواهد کرد .ما ایمان داریم که س�نگینی [و
تمایل] ما ب ه هر سو که باشد ،آن طرف پیروز میشود.
ت خیابانی مردم تحت
ی وجود دارد .در نهض 
ت ما و نهضت خیابانی تفاوتهای بس�یار 
میان نهض 
ی دموکرات آذربایجان
ی ما را فرقه 
رهبری یک تشکیالت منظم مبارزه نمیکردند .ولی نهضت فعل 
ی آهنین و قدرتی زیاد است ،رهبری میکند.
که دارای انضباط 
ب کرده و آنه� ا را مطابق با یک تاکتیک
ل کردن ب�ه گفتههایش اعتماد مردم را جل 
ی ما با عم 
فرق�ه 
صحیح هدایت میکند.
ی ایش�ان به شکلی که
ی و ثبت فداکاریها 
مردم ما با س�اختن مجس�مه و مقبر هی قهرمانان آزاد 
ن حال نشانگر این
ق آن هستند ،وظیفهی خود را نسبت ب ه قهرمانانش انجام دادهاند .این در عی 
الی 
ی که در راه آزادی فداکاری میکنند ،قدر دانند.
ت ک ه مردم از کسان 
اس 
ی دوم .شمارهی  .)316( 23یکشنبه  14مهر )1325
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ح دانشگاه
ت افتتا 
ه مناسب 
ب
ش از این دربارهاش
ک سال پی 
ی که امروز افتتاح شد ،مؤسسهیی بود که اگر ی 
به باور من مؤسس�هی 
ت مردممان موفق به انجام
ن ما در سایهی قدر 
ی اکنو 
حرف میزدیم تعجبآور به نظر میرسید ،ول 
ن افتخار میکند که ب ه راحتی خیابانها
کارهای بزرگی شدهییم .روشن بگوییم اینک خلق آذربایجا 
ب لولهکشی را به شهرها میآورد .در زمانی که در دیگر نقاط
را آسفالت میکند ،دانشگاه میسازد و آ 
ایران امنیت نیست ،دزدی و فساد حکم میراند و بیکاری و گرسنگی زندگی مردم را تهدید میکند،
مردم آذربایجان به سوی ترقی و پیشرفت میروند.
ی مردم در شرایطی حقیقتن
ش و زندگ 
دموکراس�ی عبارت اس�ت از حکومت مردم بر مقدرات خوی 
ت طی میکنیم.
آزاد .ما در سای هی آزادیای که به چنگ آوردهییم مراحل تکامل و ترقی را به سرع 
ن مانند ملتی متمدن زندگی خواهند
م دستاوردهایمان حفظ خواهند شد و آیندگانما 
حتی اگر ما بمیری 
کرد.
ما این دانش�گاه را برای ش�هرت افتتاح نکردهییم .امروز اهالی روستاها و قصبات پزشک ندارند.
ما را احتیاج وادار کرده که این دانش�گاه را تأس�یس کنیم و در مواق ع الزم از پزش�کهایی که در اینجا
ت و سالمتی مردم را تأمین کنیم.
تحصیل کردهاند برای حفظ سالمتی مردم استفاده کرده و بهداش 
رییس دانش�گاه در س�خنرانیاش با خوشبینی گفت« :وسایل تحصیل دانش�جوها از هر جهت
آماده اس�ت ».ولی به عقیدهی من اینطور نیست ،به عقیدهی من ما باید زحمات فراوانی متحمل
شویم ،گرسنه بمانیم ،تشنه بمانیم تا بتوانیم افرادی مفید تحویل دهیم.
ک ماند ه و ما نمیتوانیم از آن استفاده
ی است .ولی ثروتش در زیر خا 
آذربایجان سرزمین ثروتمند 
کنیم .م�ا فرزندانمان را آموزش میدهیم که برای ملت و میهنمان مفید باش�ند .معلمان ما زحمات
ن هم هس�تند ک ه از انجام وظیفه شانه خالی میکنند.
بسیاری متحمل ش�دهاند .البته بعضیهایشا 
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ی معلم نداریم .ما در
ی معلمان اس�تفاده کنیم ،چون ب ه ان�دازهی کاف 
از این پس ما مجبوریم از همه 
م که مردم از آنها استفاد ه کنند .ما از روی احتیاج وادار به
ن معلمانی پر کار تربیت میکنی 
دانش�گاهما 
ج بروز مییابد .احتیاج،
غ تنها در اثر احتیا 
انجا م این کار شدهییم .مردم ما با استعدادند .استعداد و نبو 
ن و پزشکان با معلومات
مس�بب اختراعات و اکتشافات علمی مختلفی شده است .مرد م ما ب ه معلما 
ن دانش�گاه هم براساس همین نیاز پدید آمده است ،چنانچ ه در این نهضت ،ما کارهای
نیاز دارند .ای 
دیگر را هم از روی نیاز انجام دادیم .تنها نیاز!
ت حکومتهای
ن رهایی از دس 
ی خواها 
همهی مردم ایران نیازمند یک دموکراسی حقیقی و همگ 
فاس�د گذشته هستند .مردم آذربایجان ،پیشگام نهضت دموکراسی ایران ک ه از هر چیزی حساستر
ی میکنند یا کس�انی ک� ه در دیگر
ی که در ش�یراز زندگ 
م کس�ان 
و واجبت�ر اس�ت ،بودند .من میدان 
ن آرزو میکنند که خلق
ی چون نهضت آذربایجان دارند .آن�ا 
ی میکنند نیز نیاز به نهضت� 
نق�اط زندگ 
آذربایجان ایشان را از ظلم خانهای قلدر و اصول فئودالیسم نجات دهد.
ی بیکاری و بحران
ی شدهییم .ما جلو 
ی موفق ب ه انجا م کارهای بزرگ 
ن در هر عرصهی 
ما در آذربایجا 
ی میکند .ما اگر نمونه باش�یم ثابت
ی بر دیگر نقاط ایران بیکاری حکمران 
اقتصادی را گرفتهییم .ول 
میکنیم که تحت اصول دموکراتیس�م؛ انجا م اصالحات ،ترقی و زندگ�ی با عدالت و قانون ممکن
ن تواناییه�ای خودمان را به جهان
اس�ت .ما با کارهای مترقی این چنین�ی و اجرای عدالت و قانو 
ن پروند ه در عدلیه راکد مانده اس�ت ،در
اثب�ات میکنی�م .در حالی که در دیگ�ر مناطق ایران ه�زارا 
عدلیهی ما پروند هی راکدی وجود ندارد.
ن و دول همس�ایه مفید
ی دیگرا 
م ب�را 
ت کنیم .هر قدر که ما پیش�رفت کنی 
م�ا میخواهیم پیش�رف 
ی دولتها از نظر
ی همه 
ت کنیم ،برا 
خواهد بود .در صورتی که ما بتوانیم در زمین هی صنعتی پیشرف 
ن مشروطیت ایران نیستیم.
ن برد 
تجاری و بینالمللی محیطی آزاد ایجاد میشود .ما در فکر از میا 
ما مشروطهی حقیقی میخواهیم .خواستههای ما مانند خواستههای یک فرد ساده و عادی است.
ن و جوانان روشناندیش
ی محصال 
ما خواهان پیشرفت و سعادت ایران هستیم .بنابراین ما از تمام 
م کرد و در دانش�گاه تدریس
ی بردارند .من خود نی�ز فعالیت خواه 
ی س�ریع 
انتظ�ار داریم که قدمها 
ن و همتش!
خواهم نمود .زندهباد خلقما 
(روزنامهی آذربایجان .دور هی دوم .شمارهی  .)323( 34دوشنب ه  22مهر )1325
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هی
ی تبریز فرق 
ه
ل شاخ 
ی فعا 
ی اعضا 
ه
در جلس 
ن تئاتر
ن که در ساختما 
ت آذربایجا 
دموکرا 
ل شد
ی تشکی 
دولت 
ل ش�د در مورد انتخابات س�خن
ی تکمی 
الزم اس�ت زمان�ی ک�ه توافقنامهی ما و حکوم�ت مرکز 
ی آغاز حل
ی مرد م آذربایجان ب ه منزله 
ی پانزدهم مجلس ش�ورای ملی برا 
بگوییم .انتخابات دوره 
ت و نمایندگانی را که مردم
یک مسئلهی سیاسی اس�ت .ما اگر در این دور ه قانون انتخابات را مراعا 
گ برداشتهییم.
میخواهند ،انتخاب کنیم برای پاسداری از آزادیمان قدمی بزر 
ل ایران هستند .آنان از
ی و اس�تقال 
ن دشمنان آزاد 
ی هما 
دش�منان مردم آذربایجان و نهضت مل 
ن میدانند .این است که در هر مرحله
آزادی مردم آذربایجان میترسند چون آن را ضامن آزادی ایرا 
ی گوناگون ظاهر میشوند و تهمتزدن و لجنپراکنی را شروع میکنند .در
از مبارزهی ما با چهرهها 
ی پانزدهم مجلس اینان میتوانند تحرکات خود را آغاز کنند ،علی ه انتخابات هیاهو
انتخاب�ات دوره 
کرده و شروع به افترازنی و دروغگویی کنند.
ن قانون فعلی انتخابات ک ه اش�تباههایی هم دارد ،اخاللی
ش خواهیم کرد که در اجرای همی 
ما تال 
ی دشمنان آزادی گرفته شود .ما تالش
پیش نیاید تا ب ه این وسیل ه جلوی بهانهها و حرف و حدیثها 
خواهیم کرد همه ،امکان شرکت در انتخابات را داشته باشند و انتخابات کاملن آزادانه برگزار شود.
ل و تهدید انج�ام نمیگیرد بلکه مردم با
ت در آذربایجان با زور و پو 
ما نش�ان خواهیم داد که انتخاب�ا 
آزادی کامل افراد مورد اطمینانشان را انتخاب خواهند کرد .ما اینگونه نشان خواهیم داد که متحد
هستیم .این امتحان بزرگی برای ما است.
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ی تش�کیالتمان ،تبلیغات
ت تمام 
ت در انتخابا 
م�ا خودمان را امتح�ان کردهییم .باید برای موفقی� 
ب ش�ود ،اما باید
ت در آن تقل 
ت ممکن اس� 
جدی و وس�یعی را آغاز کنند .چون انتخابات مخفی اس� 
دانس�ت که انس�انها گوناگونند ،بعضیها از ترس ،دزدی نمیکنند ،بعضیها دزدی را از نظر دینی
ی و تقلب نمیکنند.
ی هم در برابر وجدانشان شرمنده میشوند و دزد 
درست نمیدانند ،عدهی زیاد 
ش مسئول بداند.
هر آذربایجانی باید برای حفظ آزادیاش در انتخابات ،خود را در برابر وجدان 
ما در انتخابات نباید از تهدیدها بترسیم و تحت تأثیر قرار بگیریم .باید به افراد شناخته شده و مورد
ن م�رد م حرمت ندارند،
اعتم�ادی ک ه ب�ه آزادی مردممان عالقهمندند ،رأی دهیم ،کس�انی ک ه میا 
ت نشس�تهاند ،باید بدانند ک ه چون ایش�ان
ی بر صدر حکوم 
ب�ه مردم خدمت نکردهاند و با زور و دزد 
در می�ان مردم حرمت و نف�وذی ندارند ،مردم حرفهایش�ان را گوش نخواهن�د داد و تابع قوانینی
ت دورههای گذشته
ی با انتخابا 
ک ه وضع میکنند ،نمیش�وند .این انتخابات باید تفاوت بس�یار زیاد 
داش�ته باش�د و نباید اجازه داد ک ه روستاییان را مانند گوسفند ،دسته دس�ت ه پای صندوق بیاورند و از
آنان رأی بگیرند.
ن روستای «علیشاه جنوبی»
ت دور چهاردهم مجلس ،روس�تاییا 
به خوبی به یاد دارم در انتخابا 
را در حال�ی پ�ای صندوق میآوردند و ب ه زور ایش�ان را مجب�ور به رأی دادن میکردن�د که آدمهای
ن را محاصره کرده
ابوالحس�ن ثقهاالسلام و کدخ�دا از جل�و و قلچماقهای روس�تا دورادور ایش�ا 
بودن�د .ما اجازهی چنین کارهایی را نخواهیم داد .بلکه انتخابات کاملن آزادانه برگزار خواهد ش�د.
ت خواهد بخشید ،کاندیداهایمان را به مردم
تش�کیالت فرق ه تبلیغاتش را در شهرها و روستاها ش�د 
ن ش�رایطی مردم
ی هس�تند .در چنی 
معرفی کرده و ب ه هم ه خواهد فهماند ،اینان چگونه انس�انهای 
میدانند ب ه چه کسی رأی میدهند و ب ه فردی که میخواهند رأی خواهند داد.
در انتخاب�ات دور چهاردهم مجل�س با وجود همهی س�ختیها و بدون توج ه ب�ه کمبود امکانات
ن بر س�ر راه ما ایجاد میش�د ،تحتتأثیر تبلیغات،
ی که از س�وی مرتجعا 
تبلیغاتی و فش�ارها و موانع 
ن را ش�ناختند و بعد ب� ه او رأی دادند ،در آن
مردم ش�انزده ه�زار رأی به ما دادند .مرد م کاندیدایش�ا 
ی ما نرسید .آن وقت
ل کار میکردند به تعداد رأ 
ق و پو 
دوره تعداد رأی کس�انی که با زور تفنگ و شال 
ن مورد اعتماد م�رد م بود ،مجلس ارتجاعی
ی نق�اط آذربایجا 
ی را که در تمام 
اعتبارنام�هی کاندیدای 
ل ک�رد ک ه ب ه زور پول و تهدی�د رأی آورده بودند
چهارده�م رد کرد و کس�انی را به عنوان نماینده قبو 
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و مورد اعتماد مرد م آذربایجان نبودند .اینک هراس�ی وجود ندارد و ش�رایط برای ما مساعد است.
م تا مردم به ما و به کاندیداهایی که
ی کنی 
بنابراین ما خواهیم توانست کاندیداهایمان را به مردم معرف 
میخواهند رأی دهند.
هر عضو فرق ه باید بداند که قدرت و تداوم نهضت ما وابس�ته به فعالیت فرقه و مخصوصن رهبران
فرقه است .ما از مجلس انتظار نداریم ما را نجات دهد ،بلکه این انتظار را از مردم داریم .به مجلس
م سیاسی اس�ت و با آزادی ما ارتباط مستقیم دارد.
م چون این یک مس�ئلهی مه 
نماینده میفرس�تی 
ی نمیتوانند انجام دهند .در ش�رایطی
ی فرقه و مردم نباش�ند هیچ کار 
وکیالن ما اگر مورد پش�تیبان 
ک حزب با
که نمایندگان ما س�عی میکنند دس�تاوردهایمان را به صورت قانونی تدوین کنن�د ،اگر ی 
انضباط آنان را کمک نکند هیچ کاری از پیش نخواهند برد.
ی که درونشان فاس�د و پوسیده است ،در روزهای
ب و جمعیتهای 
ت که احزا 
تاریخ نش�ان داد ه اس 
ت در برابر مسائل و
ل در روزهای سخ 
سخت ،زیر فشار از بین میروند .اما احزاب با انضباط و متشک 
ل میکنند .در  21آذر همهی رفقای
مش�کالت بزرگ انسجام بیشتری مییابند و آن مشکالت را ح 
ن روز نمیخوابیدند ،بزرگ و کوچک
م که چندی� 
ما فدایی بودند و فعالیت میکردند .رفقایی داش�تی 
ت خطیری بودیم و اعضای
نداش�تیم ،همه تالش میکردند ،فعالیت میکردند .چ�ون که در وضعی 
ن زمان فرق هی ما فاس�د
فرق ه این را به خوبی احس�اس کرده و برای رفع آن متحد ش�د ه بودند .اگر آ 
ی ما مستحکم بود.
ت نمیآورد ،اما فرقه 
بود مردم پراکنده میش�دند و انقالبمان نتیجهیی به دس� 
ن اعضای فرقه وجود داش�ت ،موفق ش�دیم .امروز فرقهی
م�ا در نتیج هی اتحاد و صمیمیتی که بی 
ن خواهد کرد،
ی را تأمی 
ما مستحکمتر اس�ت .اینک ما با مرکز توافقنام ه نوشتهییم .فرقهی ما آزاد 
ش مس�تحکم کند و فعالیتش
ش از پی 
ن همه تالش میکنند که فرقه اتحاد درونی خودش را بی 
بنابرای 
را ادام ه دهد.
انتخابات پیش روس�ت .باید بعد از انتخابات دستاوردهایمان را ب ه شکل قانونی درآوریم و آن را در
ی سنگین انجام شود.
ن وظیفه 
سرتاس�ر ایران عملی سازیم .این است که همه باید تالش کنند تا ای 
اینک وضعیت ما بسیار خوب است .اگر ما فعالیت حوزهها را در نظر نگیریم ،خواهیم دید احساسات
ی شهر بسیار مرتب شدهاند
ن کمیتهها 
م بیشتر شده است .خصوص 
خوب مردم نس�بت به فرق ه باز ه 
و در روستاها نیز همینطور است.
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ی که باش�د ،عضو فرق�ه یا دیگ�ری ،اگر نیت
م که نماینده ،هر کس� 
م�ا باید به مرد م نش�ان بدهی� 
ت به مرد م را داشت ه باشد ،با او مبارزهیی قاطع و آشتیناپذیر خواهیم
سواستفاده از مقامش برای خیان 
کرد .نماینده باید قوانینی را که در مورد بودجه ،امنیت و مسائل دیگر انجمن ایالتی آذربایجان وجود
ن زمانی افراد صادق و دورو از هم تش�خیص داده میشوند
ن و چرا اجرا کند .در چنی 
دارد ،بدون چو 
ش در س�خنرانیام گفت ه بودم که هیچ ترس�ی از
ن دفعهی پی 
و افراد دورو کنار گذاش�ته میش�وند .م 
ن تس�م ه ما را ب ه مرد م وصل کردهاند.
م بودن اعضای فرق ه نداریم .تش�کلهای اجتماعی ب ه س�ا 
ک 
ن تشکلها مردم را هدایت
ن تشکیالت جوانان ،اتحادیهی کارگران و کلوپ زنان .ای 
تسمههایی چو 
م پیدا شود ک ه با اعمالش مرد م را از فرقه ناراضی کند
یه 
ن ما هستند .اگر کس 
میکنند .مردم پشتیبا 
ما او را از صفوف خود خواهیم راند.
ما امروز افتخار میکنیم که در ش�رایطی س�خت ،آن زمان ک ه ارتجاع با تما م ق�درت بر آذربایجان
ن فدایی مس�لح به وج�ود آوردیم ک ه حت�ی یک نفر از
ک س�ازما 
حکمران�ی میکرد ،در آذربایجان ی 
اعض�ای آن خیانت نکرد .اگر یک خیانت کوچک انجام میش�د ،میتوانس�ت در برابر مبارز ه برای
ی ایجاد کند .این در جهان بینظیر است ک ه در تشکلهایی که برای کارهای
آزادی خطر و موانع جد 
ن نتیج�هی ایمان و
ی فداییا 
جدی و بزرگ آماده ش�دهاند ،خائنی پیدا نش�ود .اس�تواری و ف�داکار 
اشتیاق به آزادی آذربایجان بود.
ت گوناگونی میپراکنند ک ه گویا جنگ خواهد شد و یا در تهران
بعضی افراد هستند که در شهر شایعا 
ن حرفها را باور میکنند ،کارشان
م ای 
ل روی زمین ریخته است .عدهیی ه 
حلوا پخش میکنند و پو 
ن میروند ،میبینند
ت میکنند .به تهرا 
را رها کرده ،دار و ندارشان را میفروشند و به تهران مهاجر 
ن�ه از پول خبری هس�ت ،نه از حل�وا .نمیتوانند کار پیدا کنن�د ،آنچه را هم ک ه با خ�ود بردهاند خرج
در ادارهها و سازمانها میشوند تا کار پیدا
میکنند و با دس�ت خال 
ی به آذربایجان باز میگردند و دربه ِ
ب دربهدر شدن
ی که موج 
کنند .باید اعضای فرقه ،حوزهها و کمیتههای محلی فرق ه با چنین شایعات 
ی مبارزه میکنیم ،آزادیهای فردی
مردم میش�ود ،مبارزه کنند و به مردم بفهمانند که ما با بی�کار 
م به کسی را نمیدهیم ،در تهران دقیقن عکس این
را محترم میش�ماریم و به هیچکس اجازهی ظل 
شرایط وجود دارد.
امروز نمیتوانند مانند دورهی رضا ش�اه به مال و ناموس مرد م تجاوز کنند .در دورهی رضا ش�اه از
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ن نیست ،ما امنیت داریم.
ن و ژاندارم کسی جرأت نفس کشیدن نداشت .امروز چنی 
ک پاسبا 
ترس ی 
ی توهین ش�ود او را به عدلیه ارج�اع میدهیم .باید ش�خصیت مردم محترم
اگر به ش�خصیت کس� 
ت یک
ش�مرده ش�ود .در دیگر نقاط ایران این امنیت وجود ندارد .یک ژاندار م تریاکی میتواند حیثی 
ف بسیار کم هس�تند و با همان تعداد کم
انس�ان با ش�رافت را از بین ببرد .ما امنیت داریم .افراد ناخل 
ت حاکمه دزدی و سرکار گذاشتن
ن هدف هیأ 
ن و دیگر شهرهای ایرا 
هم مبارز ه میشود .اما در تهرا 
مردم است .در اینجا هر کسی برای مردم کار کند ،مرد م به او احترا م میگذارند .در اینجا افرادی که
ی کسی میبیند هنگامی ک ه برای مرد م کار میکند ،مردم از او
برای پول کار میکنند بسیار کمند ،وقت 
تقدیر میکنند و به او احترا م میگذارند ،افتخار میکند ،تالش میکند ،فداکاری میکند تا نزد مردم
ی بسیار سالم است .در تهران و
ی از موفقیتهای ما و جریان 
ش دهد .این یک 
و فرقه اعتبارش را افزای 
ی و رشوهخواری
ش حقهباز 
ن چنین نیس�ت ،هر کس برای خودش کار میکند و هدف 
دیگر نقاط ایرا 
است .در آنجا همه برای منافع شخصی خودشان تالش میکنند.
ب اس�ت .ما تالش
ی ما بس�یار خو 
ت اقتصاد 
ن وضعی�ت غیرعادی نیس�ت .وضعی� 
در آذربایج�ا 
ن دیدم صدها نفر از گرسنگی
خواهیم نمود و س�ختیها را رف ع خواهیم کرد .بعد از جنگ گذش�ت ه م 
ک چنین وضعی نیست .امروز وضعیتمان
میمردند و از بین میرفتند .باید ش�کرگزار باش�یم که این 
ب است .ما جلوی تهدید گرس�نگی و قحطی را گرفتیم .از روس�تاها گندم را جمعآوری
نس�بتن خو 
ن مصادر ه ش�ده هم گن�د م را میگیریم و
ی که زمینهایش�ان توس�ط دهقانا 
میکنیم ،در روس�تاهای 
ی و کشاورزی الزم است،
پولش را ب ه دهقانان میدهیم تا در آینده بتوانند لوازمی را که برای دامدار 
تهیه کنند.
ت اس�ت .باید اعضای فرقه
ی انتخابا 
ی دیگر از وظایف مهمی که در برابر ما قرار دارد مس�ئله 
یک� 
ب کنند تا ما بتوانیم به درستی این وظیفه را انجام دهیم .باید انتخابات به سرعت
اعتماد مردم را جل 
ی اس�ت که در برابر ما قرار دارد .ش�ما باید در مورد جزئیات
و منظم انجا م ش�ود .این کلیات مسئلهی 
آن صحب�ت کنید .ه�ر منطقهیی خصوصی�ات خاص خ�ودش را دارد .باید ریشس�فیدان محلی را
دعوت کرده و نواقص آنجا را رفع کنیم .در ضمن باید با کس�انی که عضو فرق ه نیستند تماس گرفت،
ت فرقه را در خصوص انتخابات
ن فهماند ،سیاس� 
ن را گوش داد و مس�ائل روز را به آنا 
حرفهایش�ا 
ت را در نظر بگیریم .باید چنان
برای آنان تش�ریح و آنان را آمادهی انتخابات کرد .م�ا باید تما م جزئیا 

196

آوازخوان رقص بردهگان
ی مجلس ملی
ن جلس�ه 
ن در آخری 
ل و مق�ام بگذرند .م 
ب ش�وند ک�ه در راه مردم از پو 
افرادی انتخا 
ی کسی است
ظ ش�رف در جایگاه ریاس�ت مس�ئلهی مهمی است .انس�ان حقیق 
خودمان گفتم :حف 
ت برخالف آرمانهای ما
ک ه رییس ش�ود و مردم را نفروش�د .اگر در آذربایجان یکی از کارمندان دول 
خ و شانه بکشد ،مرد م ش�اخ او را خواهند گرفت و وی را ب ه زمین خواهند کوبید .به
فعالیت کند و ش�ا 
ی باشند ک ه میان ریاست و مرگ بتوانند
ظ خواهد شد .نمایندگان ما باید افراد 
ن وسیله آزادی ما حف 
ای 
ی باشند ک ه بتوانند اعتماد مردم
ب کنند .باید نمایندگان ما از میان مردم و افراد 
اعتقاداتشان را انتخا 
را جلب کنند.
ی  .)326( 37پنجشنبه  25مهر )1325
(روزنامهی آذربایجان .دورهی دوم .شماره 
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ت هیأ 
ت
ت انتخابا 
ه مناسب 
ی که ب 
در ضیافت 
ن جمعیت
ی آذربایجا 
ی مرکز 
ه
ن شعب 
دبیرا 
ی در
ه اتحاد شورو 
ن عالقهمند ب 
ی ایرانیا 
فرهنگ 
ی برگزار شد
گ شورو 
ی فرهن 
ه
خان 
ن با مش�ارکت خانمها و آقایانی که در اینجا حضور دارند انجام ش�د .گزارشهایی که
فعالیت انجم 
ک یادآوری را داشت .چرا که وسعت
می 
از کارهای انجا م گرفته توس�ط انجمن داده ش�د نیز تنها حک 
فعالیتهایی که انجمن در هر عرصه انجام داده است موجب میشود شرح آن در این ضیافت زمان
ت ک ه فعالیت انجمن پیش از نهضت ملی ما بس�یار وسیع بود .ولی در
زیادی بخواهد .تردیدی نیس� 
نتیجهی نهضت ما این فعالیتها تکمیلتر شد.
م در تشکیل دانشگاه ملی
م بگوی 
در تأس�یس مؤسس�ات علمی و فرهنگی امروز ما و حتی میتوان 
ی در تبریز و تک به تک
ی عالقهمندان» ،خان هی فرهنگ ،مدرس�هی ش�ورو 
م�ا «جمعیت فرهنگ 
ن مردم آذربایجان و
ی میا 
ی فرهنگ 
ن بودند .عالقهها 
اهالی شوروی به صورت تنگاتنگ یاریرسا 
ن این عالق ه سازماندهی نشده بود .همانطور که
خلقهای اتحاد ش�وروی بسیار دیرین ه است .لیک 
ف اتحاد ش�وروی زندگی
ی مختل 
ی بود که بس�یاری از آذربایجانیها در بخشها 
همه میدانند زمان 
ن خلقهای
م بی 
ن مردم ایران و ه 
م میا 
میکردند و این سبب گسترش فرهنگ این دو س�رزمین ،ه 
ت ایران را در
ی از ادبیا 
ش�وروی میش�د .میتوان گفت آذربایجانیها کس�انی بودند ک ه بخش مهم 
ش�وروی رواج دادند .در نتیج هی بازگش�ت همین آذربایجانیها به وطن خودش�ان ،در آذربایجان
ی ش�ناخت ه شدند .در نهایت عالقهی
نویس�ندگان ،ادیبان ،دانشمندان و هنرمندان روس و شورو 
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ت و همس�ایه وجود داشت ،امروز به
سرزمین دوس 
ِ
فرهنگی سازماندهی نش�دهیی ک ه بین مردم دو
ن اتحاد شوروی» در
ی شده است« .جمعیت فرهنگی عالقهمندا 
وس�یلهی این جمعیت سازمانده 
ی س�الها وقت
ت عاد 
م�دت زمانی اندک چنان کارهای مهمی را آغاز کرده اس�ت ک ه در یک موقعی 
س یک مؤسسهی
ت سیاسی پرشور تأسی 
میخواس�ت تا انجام ش�ود .در گرماگرم یک مبارزه و فعالی 
فرهنگی بزرگ مانند تئاتر ملی بسیار دشوار بود ،ولی ما حاضر و آمادهی آن را در سایهی کوششهای
جمعیت تحویل گرفتیم.
ی نمیکردیم ،در حالی
ن رش�د 
ی چنی 
اگ�ر این جمعیت نبود م�ا در عرص هی فرهنگی به ای�ن زود 
ن است که باید از
ی بود ،جمعیت فرهنگی اینها را پدید آورد .ای 
ل سیاس� 
که فرق هی ما مش�غول مسائ 
ق آذربایجان و فرقه به خاطر این موفقیت بزرگ از جمعیت تش�کر کنی�م .این جمعیت در
جانب خل� 
حالی ک ه مردممان را با فرهنگ ش�وروی آش�نا میکرد ،امکانی پدید آورد ک ه روش�نفکرانی که مردم
ک دوست شدند .پیش ازتشکیل
ما را نمیش�ناختند تک تک با آذربایجانیها آشنا و با ایشان از نزدی 
ی حقیقی وجود
ن آذربایجان ،دوستی و عالقه 
«جمعیت فرهنگی عالقهمندان» میان روش�نفکرا 
ت برای ایجاد این دوستی و محبت برای ما بسیار ارزشمند
نداش�ت .امروز نقش و فعالیت این جمعی 
ی آنها از جمیع جهات به ما کمک
است .سال گذشته ارتش سرخ اینجا بود .هنرمندان و موزیسینها 
ن زمان وضعیت ما ش�کل
فرهنگ�ی میکردند .امروز م�ا باید خودمان چنین فضایی را پدید آوریم .آ 
ی به وجود آوریم .این اس�ت ک ه چ�ون فعالیت جمعیت
دیگری داش�ت .امروز باید یک ش�رایط عاد 
ک برنامهی حقوقی هم
بسیار گس�تردهتر و مهمتر از گذشته شد ه اس�ت ،باید عالو ه بر اساس�نام ه ی 
تنظیم کند.
ی نیست ،بلکه باید بعد از این
ت کاف 
ل داده اس 
ی را به دولت تحوی 
اینکه جمعیت ،ارکستر و تئاتر مل 
ن داشت ه باشند ،ولی ما
ی کند .اینها هنرهایی هس�تند که باید هنرس�تا 
تنگاتنگتر و جدیتر ما را یار 
ت فرهنگی عالقهمندان»
ن باید به وس�یلهی «جمعی� 
ن هنرس�تانهایی نداریم .بنابرای 
امروز چنی 
ک پایهی علمی پیش
ی زیبای ما بر ی 
ل دهیم تا هنرها 
اس�تادانی پیدا کنیم و هنرس�تانهایی تش�کی 
ف بلکه در عمل
رود .در اینب�اره بای�د هیأت مدی�ره فعالیت بیش�تری انجا م ده�د و کار را ن ه در ح�ر 
ی هنر وابست ه به آن است .موسیقی،
ی کند .علم مس�ئلهی کوچکی نیست .تمامی رش�تهها 
پیگیر 
ی عمیق است که روح ما را
م بیان میکند .موسیقی چیز 
احساس�اتی را که نمیتوانیم به زبان بیاوری 
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ی گس�ترش موس�یقی ،هنرستان
تغذیه میکند .بنابراین نباید به ارکس�تر ملی کفایت کنیم و باید برا 
ل دهی�م .اینها نهالهای کوچکی اس�ت که ما کاش�تهییم و حاال باید به آنها رس�یدگی کنیم.
تش�کی 
ی شده است .باید مرد م بفهمند کدام یک
ک تشکل مل 
همانطور که آقایان گفتند جمعیت تبدیل به ی 
ن مردم پشت پا میزنند.
ی سعادت آنها تالش میکنند و کدامشان به ای 
از همسایگانشان برا 
ک در مدتی اندک میهنمان
نهضت ما نهضتی مترقی و فرهنگی است .براساس همین نهضت ،این 
ت خیابانها و لولهکشی آب
پیش�رفتهایی مانند تأسیس دانشگاه ،ارکستر ملی ،تئاتر ملی و آس�فال 
ن داشته است.
شهرهایما 
ی ضامن اس�تقالل ایران است ،بنابراین پیمان دوس�تی ایران و اتحاد
دوس�تی ما با اتحاد شورو 
ی باش�د .ما میتوانیم با اس�تفاده از فرهنگ اتحاد ش�وروی به وسیل هی جمعیت،
ی باید ابد 
ش�ورو 
ت مردممان برداریم .اینک روش�نفکران و دیگر اقش�ار ایران به ما به
قدمهای بزرگی در راه پیش�رف 
چشم یک نیروی فرهنگی و مترقی نگاه میکنند .ما برای پیشرفت فرهنگمان باید به اندازهی الزم
ی شوروی استفاده کنیم .در جنگ [جهانی دوم] پیروزی اتحاد شوروی تنها مدیون
از فرهنگ مترق 
ش هم در این پیروزی
ن و در عمومیت تمدن 
اس�لحهاش نبود ،بلکه ادبیات ،فرهنگ ،شعر ،داس�تا 
ی انجام دادند .پزشکان
ی خارقالعادهی 
ن اتحاد شوروی کارها 
تاثیر داشت .در دورهی جنگ پزشکا 
گ مدتزمانی طوالنی
ن جن 
ی ک ه بار س�نگی 
ی ش�وروی استفاده کنند .در حال 
ما باید از دانش پزش�ک 
گ مترقیش�ان پیروز ش�دند .بنابراین
ی تمدن و فرهن 
بر دوش اتحاد ش�وروی ب�ود ،آنها در س�ایه 
ی را مدنظر نداشت .در برابر هیأت جدید وظیفهیی نوین
نمیتوان استفاده از چنین فرهنگ مترقیا 
ل دهد و
ی موس�یقی ،ادبیات و پزشکی تشکی 
ن جدید ،کالسها 
قرار دارد .این هیأت باید با اس�تادا 
ی وسیع انجام دهد.
ت مردممان فعالیت 
تالش کند در را ه سعاد 
ن را به صفوف این
ن آذربایجا 
من ایمان دارم که هیأت جدید خواهد توانس�ت جوانان و روشنفکرا 
ب کند.
ت جل 
جمعی 
ی عالقهمندان» و کسانی که در آن فعالیت میکنند!
زندهباد «جمعیت فرهنگ 
(روزنامهی آذربایجان .دورهی دوم .شمارهی  .)321( 42چهارشنب ه  1آبان )1325
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ن تئاتر دولتی
در ساختما 
ن م�ا همانطور ک� ه آقای پ�ادگان توضی�ح داد توافقنام�هی جدیدی امض�ا نکردهاند.
نماین�دگا 
ل مان�د ه بود که نمایندگانمان
توافقنام ه همان اس�ت ک ه ما در اینجا امضا کرد ه بودیم .بعضی مس�ائ 
آنها را حل کردهاند .یکی از این مس�ائل ،مس�ئلهی زنج�ان بود .ما برای اینک� ه بهانهی مرتجعان
را از ایش�ان بگیریم با مس�ئل هی [تخلیهی] زنجان موافقت کردهییم .م�ا از ابتدا گفتهییم که هیچگاه
خواه�ان جدایی از ایران نیس�تیم و این را باز هم تکرار میکنیم .همانط�ور که میدانید هدف ما از
ت آمده ،به سرتاسر
ن خونهای ما به دس 
همان اوایل نهضت این اس�ت که این آزادی را ،که با ریخت 
ی انجام میدهند ،تا
ایران گس�ترش دهیم .میبینید که علیه ما ح�رکات تحریککنندهی گوناگون� 
ت نش�ان دهیم .در اطراف گیالن خانها را علم میکنند ،دس�تههای ذوالفقاری اقدام به
ما خشون 
ظ میکنیم.
ی ما متانتمان را حف 
غارت میکنند و هزاران اقدام دیگر انجام میدهند .ول 
ی ش�دهییم ولی رابط هی خود را با
ما گرچه در مورد مس�ئل هی [تخلیهی زنجان از ارتش ملی] راض 
زنجان قطع نخواهیم کرد .تشکیالت فرق هی ما در آنجا به فعالیتش ادامه خواهد داد .ما میخواهیم
ی ما آزادی است.
ی حدود مرزها نیست ،مس�ئله 
صداقتمان را نش�ان دهیم .مس�ئلهی ما مس�ئله 
ی مس�ئلهی زنجان المش�نگ ه به راه انداختهاند ،میخواهند آب را
روزنامههای ارتجاعی که درباره 
ظ خواهد ماند ک ه در سرتاس�ر ایران
گلآل�ود کنند .ما از اول گفتهییم :آزادی آذربایجان زمانی محفو 
ت س� ه ما ه پیش اس�ت .مرتجعانی که
آزادی محقق گردد .ما میبینیم وضعیت امروز بهتر از وضعی 
ی ناشایس�تی ب ه خل�ق آذربایجان و
ف�رار کرده بودند در تهران روزنامه تأس�یس میکنند و تهمتها 
ی را آشکار کرد .در جنوب عشایر را مسلح
ی جنوب مسائل بسیار 
نهضت آذربایجان میزنند .مسئله 
کرده ونامش را «نهضت ملی» گذشتهاند.
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ت آذربایجان نبود این اتفاق زودتر
بع�د از جنگ ،مرتجعین در ایران ترکتازی میکنند .اگر نهض� 
ن با نیروی مردم ویران
ی مرتجعی 
ع ایم�ان دارم که دیر یا زود النه 
از ای�ن میافتاد .من ب ه این موضو 
ن مرموز برمیافروزند.
ی باشیم ک ه دستا 
خواهد ش�د .از این پس ما نمیتوانیم نظارهگر آتش ارتجاع 
ن ب ه ما تهمت میزنند و علیه
ی ننگینشا 
ن آزادی ما را هدف قرار دادهاند .در ورقپارهها 
آنها مستقیم 
ما اقدام میکنند .این تهمتها و توطئهها ،یادآور تهمتهایی اس�ت ک ه ب ه اتحاد شوروی میزدند.
ن زمان ب ه اتحاد ش�وروی هزاران تهمت ناروا میزدند و میگفتند ک ه در اتحاد ش�وروی مدرسه
در آ 
ت ه�م را میخورند .در سرتاس�ر جهان ،مطبوعات
وجود ندارد ،انس�انها لخت میگردند و گوش� 
ن مردم شوروی امکان
ی وانمود کرد 
فاشیس�ت چنین دروغهایی میگفتند و میخواستند با وحش� 
ی ایشان برای هم ه آشکار شده است.
ف ش�وم خود را فراهم آورند .ولی امروز دروغها 
اجرای اهدا 
ن تهمت و
ن سیاس�ت از جانب روزنامههای مرتجع تهران علی ه ما اجرا میش�ود .با هزارا 
اینک هما 
افترا به میدان آمدهاند .به گفتهی آنها در آذربایجان خواربار نیست ،امنیت نیست ،روستاییان را آزار
میدهند ،در کوچهها سر انسانها را میبرند و گوشتشان را میفروشند.
ش را بس�ته و ب ه ای�ن روزنامهها
در حال�ی اینها دروغهایش�ان را چاپ میکنند که دولت چش�مهای 
اجازهی افترازنی میدهد .به موجب قانون ،روزنامههایی ک ه ب ه ما تهمت و افترا میزنند ،باید تعقیب
ن تذکر دهد .س�ید ضیا و جمال
و مجازات ش�وند .اما فعلن کس�ی نیس�ت که از طرف دولت به ایشا 
امامی 1،مرتجعین خیانتکاری ک ه توس�ط دولت بازداشت ش�د ه بودند ،بار دیگر به عنوان قهرمانان
ن روزنامهها از
ب چاپ میکنند .همی� 
ملی مطرح ش�دهاند و روزنامهها عکسهایش�ان را ب�ا آبوتا 
چ پرهیزی ندارند.
ت آذربایجان و رهبران آن هی 
نس�بت دادن هر افترایی به مردم آذربایجان ،نهض� 
اینان میخواهند به این وس�یله از آزادی ایران جلوگیری کنند .ما در هر شرایطی توافقنامهیی را که
ت که احتیاجات
امضا کردهییم اجرا خواهی�م کرد ،چون که اولن این توافقنامه ،توافقنامهیی اس� 
ن گس�ترش خواهیم
مردم را تأمین میکند و ثانین ما گفتهییم که آزادی آذربایجان را به سرتاس�ر ایرا 
ن عمل خواهند کرد.
داد و مردم آذربایجان اگر عهدی ببندند ،به آ 
1

جمال امامی از موسسین و رهبران حزب عدالت ،نمایندهی مجلس شورای ملی و از مخالفان پر هایوهوی حزب تودهی

ایران بود که در دوران نخستوزیری قوامالسلطنه برای جلب رضایت حزب توده به همراه سیدضیاالدین طباطبایی و چند نفر دیگر مدتی
بازداشت شد .امامی بعدها هرچند از طرف شاه مامور مذاکره با محمد مصدق برای قبول پست نخستوزیری شد و در مجلس نطق غرایی

در دفاع از نخستوزیری او انجام داد اما در دورهی شانزدهم مجلس شورای ملی رهبری مخالفان دولت را در دست داشت و نقش مهمی

در سقوط دولت مصدق ایفا کرد .امامی از عوامل شناخته شدهی انگلستان در ایران بود.
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ی تداوم خواهد
ت عمل 
ی پایدار نخواهد ماند .مبارزهی ما به صور 
شرایط امروزی نیروهای ارتجاع 
ت نیروهای آزادیخواه
م نمود و با تقوی 
ش خواهیم کرد ،تبلیغات خواهی 
ی تال 
یافت .ما برای سازمانده 
ن صرفنظر نمیکنیم و از آنان به
در برابر مرتجعین خواهیم ایس�تاد .ما میگوییم:از دستاوردهایما 
م کرد .این را باید هم هی مرتجعان بدانند .عناصر ارتجاعی در تالشند
ی خواهی 
صورت جدی پاسدار 
ب بیگانگان اوضاع
م وجود دارد ،چرا ک ه در جنو 
له 
س را به دس�ت آورند و این احتما 
تا اکثریت مجل 
ن اجازه نمیدهند که افراد
را ش�دیدن تحت کنترل دارند و آنجا را تحتفشار نگاه داش�تهاند .بنابرای 
ی مناطق جنوب فئودالها را
ب ش�وند .در بعض 
عالقهمند به اس�تقالل و آزادی ایران در آنجا انتخا 
ت ک ه عناصر ملی نمیتوانند انتخاب شوند.
ی معلو م اس 
ن شرایط 
مسلح کردهاند .در چنی 
گ در کارخانهها را
ل میتین� 
ی که به مرکز میرس�د حکومت نظامی اعال م و تش�کی 
مطاب�ق اخب�ار 
ن وجود ن�دارد .در این وضعیت
ن فعالی�ت آزادان ه ب�رای آزادیخواها 
ممن�وع کردهان�د .در آنجا امکا 
ن میتوان گفت که
ط به غی�ر از آذربایجان قانونی برگزار نخواهد ش�د .بنابرای 
ت در دیگر نقا 
انتخاب�ا 
ن را ب ه م�رد م تحمیل کنند .این خطری
مرتجعان موفق خواهند ش�د به صورت غیرقانونی خودش�ا 
ک مکان انتخابات آزاد
م با افتخار بگویم ک ه تنها در ی 
ت که ما از حاال احس�اس میکنیم .میتوان 
اس� 
برگزار خواهد ش�د ،آن هم در آذربایجان .ما به رفقای فرق ه تأکید میکنیم که ما در انتخابات باید آزاد
م داد که در انتخابات
م کرد .ما به هیچوج ه اجازه نخواهی 
و قانونی عمل کنیم .ما این را اثبات خواهی 
ک نمایند ه خواهیم داش�ت که از حقوق ما
اعمال غیرقانونی انجام ش�ود .ما در مجلس ،بیس�ت و ی 
دفاع کنند.
ن اش�تباه است مشکل
بعضیها گمان میکنند که مجلس مش�کالت ما را حل خواهد کرد ،ولی ای 
ل خواهد شد .ما نمیتوانیم از حاال بگوییم ک ه مجلس آینده مشکالت ما
ما ب ه دست افکار عمومی ح 
ق عدهیی خوش نیاید .بنابراین ما
ت خواستههای ما به مذا 
ن اس� 
را صددرصد حل خواهد کرد .ممک 
ی کند که در برابر
ن سازمانده 
روی یاریهای فرقه حس�اب باز میکنیم .باید فرقهی ما مرد م را آنچنا 
م خلق آذربایجان
ن فکر میکن 
هر حادثهی احتمالی ،مردم بتوانند خودشان از حقشان دفاع کنند .م 
ن وظیفهی افتخارآمیز را با شرافت انجام دهد.
قادر است ای 
س آنچه ک ه دشمنان میگویند ما نمیخواهیم از ایران جدا شویم .خواستههای
تکرار میکنم برعک 
ما همان آرمانهای مردم اس�ت .نهضت ما ،حرکتی دموکراتیک اس�ت .ای�ن نهضت برای این به
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وجود آمد ه که جلوی اعمال زشت و ناپسند را بگیرد.
ش کردهاند که آنچه در
نهضت ما براس�اس احتیاجات مردم به وجود آمده اس�ت .مرتجعان فرامو 
ن
ن تهران .آشکارا میگویم مرتجعا 
آذربایجان اتفاق میافتد عکسالعملی اس�ت به اعمال مرتجعا 
ی نیس�ت.
در تالش�ند نهضت آذربایجان را به کمک مرتجعان بیگانه س�رکوب کنند .ولی این ش�دن 
ک سال است که آذربایجانیها آزاد
نمیشود با هیاهو صدای مردم را خفه کرد .تهران باید بفهمد ،ی 
زندگی میکنند.
ی
ن ش�اهد انجا م کاره�ای بزرگ 
این�ک آذربایجانیه�ا مصالح خودش�ان را خوب میفهمن�د .آنا 
بودهاند .ما در را ه س�عادت مردم قدمهای بزرگی برداش�تهییم .دیگر نمیشود این مردم را سرکوب
کرد .نمیشود با نوشتن و انتشار دروغ در روزنامهها مرد م را ترساند .کسانی ک ه از تهران مستوفیها

1

ف و مرتجعی نمیتوانند
ن عناصر کثی 
م برای ما تعیین میکنند ،در اش�تباهند ،چنی� 
را به عنوان حاک 
ی خودش�ان را ب�ه ما تحمی�ل کنند .ما متحد ب�ا آزادیخواهان ته�ران ،با مرتجع�ان مبارزهیی
اراد ه 
ی با زبان و زمانی با صبر
ی گوناگونی دارد .زمانی با سلاح ،زمان 
ن خواهیم کرد .مبارزه راهها 
بیاما 
و تحمل میش�ود مبارزه کرد .میبینید که امروز چقدر به ما تهمت میزنند .ما ایس�تادگی میکنیم.
ما نمیخواهیم به دس�ت آنان بهانه بدهیم .حاضر نیستیم که برادرکشی ب ه را ه بیفتد و این یک عمل
قهرمانانه است.
م چ�را که باید
با ای�ن اعم�ال نمیتوانند ما را تحری�ک کنند .ما ب�ه عمل ،بیش�تر اهمیت میدهی 
ی ما در این مورد امتحانی بزرگ
ی عظیم است .مردم و فرق ه 
دستاوردهایمان را حفظ کنیم .این کار 
س از پیروزی انقالب
ی کنیم ،پ 
ی جلوگیر 
ق ش�دیم از برادرکش 
دادهاند .همانطور که در  21آذر موف 
ی عادالنه اعتماد مرد م را جلب کردیم و
ی در برابرمان قرار داشت ،اما ما با رفتار 
هم مس�ائل گوناگون 
ش خواهیم کرد پیش ازهر چیزی توان فرقهی خود را بیافزاییم و
ی کردند .ما تال 
مردم از ما پش�تیبان 
اتحاد فرقه ،اعتمادی را که مردم ب ه کمیتهی مرکزی دارند و روحیهی اعضای فرقه را تقویت کنیم.
ت کرده و از نظر معنوی
از سوی دیگر تالش خواهیم کرد ،آزادیخواهان بیرون از آذربایجان را تقوی 
ن را تقویت کنیم،
ن کمک کنیم ،هدف ما از ائتالف همین اس�ت .ما میخواهی�م آزادیخواها 
ب�ه آنا 
ی دارد .مرتجعان این را میدانند
ی ب ه ما دارند .امروز نهضت آذربایج�ان نفوذ زیاد 
آنان امید بس�یار 
1

عبداهلل مستوفی یکی از استانداران آذربایجان پیش از حکومت فرقهی دموکرات بود که در دورهی صدارتش حتی تکلم به زبان

ی ممنوع شد .وی آنقدر ترکهای آذربایجان را تحقیر میکرد که نام سرشماری تبریز را «خرشماری» گذاشته بود.
ترک 
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ت که این ائتالف در
و ب�ه همین دلیل به ما تهمت میزنند .درمورد ائتالف احزاب آزادیخواه باید گف 
آزادی ایران تأثیر شگرفی خواهد داشت .امروز مبارز ه چنین صورتی دارد.
ک مبارزه عمومیت
ن بودیم ولی اینک اینگونه نیست .این 
ل گذشته ما سرگرم مس�ائل خودما 
س�ا 
ی ما چنین امکانی به آنها
یافته است .شاید مرتجعان بخواهند در زنجان به رفقای ما تعرض کنند ،ول 
ت و در روزنامه و رادیو از
م کرد .ما به وسیلهی مذاکر ه با دول 
م داد .ما از رفقایمان دفاع خواهی 
نخواهی 
ش میکنند وضعیت آذربایجان
ن کاملن پش�تیبانی و دفاع خواهیم کرد ،مرتجعان تال 
رفقای خودما 
ی وضعیت امروز ما نسبت به دو ما ه پیش بسیار بهتر است.
را وارونه نشان دهند .ول 
ن گفتند:برای حفظ
ی با ایمانمان را به روس�تاها فرس�تادیم .آنان به دهقان�ا 
م�ا دو ماه پی�ش رفقا 
ق ش�دهییم غلهیی را
آزادیای ک ه به دس�ت آوردهییم ،باید به ش�هرها کمک کنیم .در نتیجه ما موف 
ی ش�ش ماه
که احتیاج داش�تیم تأمین کنی�م .حاال وضع غله هر روز بهتر میش�ود .امروز ما آذوقه 
چ نگرانیای
م که در اطراف داریم به ش�هر بیاوریم دیگ�ر هی 
ی را ه 
را در ش�هر داری�م .اگر گندمهای� 
ن نان نیس�ت .ولی زمان�ی ک ه ما به
م داش�ت .بگذار مرتجع�ان تهران بگوین�د در آذربایجا 
نخواهی� 
ق بسیار مستحکم
ن مانند س�اب 
ن خواهند خندید ،امنیتما 
مرد م نان میدهیم آنان به افترای مرتجعا 
ی سابق اثری نیست .سیاست
اس�ت .در حال حاضر در اداراتی که فساد در آنها موج میزد ،از کارها 
ی پابرجا برقرار میسازد.
ی که در آذربایجان زندگی میکنند ،دوست 
ح فرقهی ما میان ملیتهای 
صحی 
ی کمک کردهییم و کمک خواهیم کرد.
رابطهی ما با کردها بس�یار خوب است .ما به آنها از هر جنبهی 
ی ما هر روز مستحکمتر از
ت درست فرقه ،دوست 
ن به مردم ما ایمان آوردهاند .در نتیجهی سیاس� 
آنا 
پیش میشود .آنان به فرقهی ما اعتماد دارند.
ن بیگان�ه همواره از ایالت اس�تفاده
یک�ی از مس�ائل مهم ایران مس�ئلهی ایالت اس�ت .مرتجعا 
ل کردهییم .ما به کردها
کردهاند .چنانچه مس�ئلهی جنوب ،این را ثابت کرد .اما ما این مس�ئل ه را ح 
ن م�رد م آذربایجان و کردها
بس�یار کمک کردهیی�م .آنان با ما مانند برادر رفتار میکنند .س�الها میا 
ی فرقهی ما در نتیجهی مبارزهیی یک س�ال ه می�ان این دو ملت برادری
نف�اق ایجاد کرده بودند .ول 
ن میدهد و ما باید از این دستاورد
مستحکمی به وجود آورد ه است .این درستی سیاست فرقه را نشا 
ن مدرس�ه تأس�یس و ایشان را در اداراتمان اس�تخدام میکنیم .آنان در
پاس�داری کنیم .ما برای آنا 
ی پابرجا به وجود میآید .زمانی
مجلس نمایندگانی خواهند داش�ت .اینگون ه میان مردممان اتحاد 
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ی نوشته بود« :هنوز دیوار
ی به فرانسه حمله کرد ه بودند یک نویسندهی فرانسو 
که اشغالگران آلمان 
ن نسبت به فاشیسم
ی دیوار محکمند» .دیوار و س�تونها از نظر او ،مرد م و نفرت ایشا 
و س�تونها 
ع روز ب ه روز بیش�تر میشود .احساسات
ی ما هم محکم اس�ت .نفرت مردم از ارتجا 
بود .س�تونها 
ی مرد م ضامن آزادی ماست.
مل 
ی مردم مخالف نیستیم ،ولی
مسئلهی دیگر مس�ئلهی ایام عزاداری اس�ت .ما با اعتقادات مذهب 
ل گذشته  21آذر مصادف
ت سواستفاد ه نکنند .سا 
تالش خواهیم کرد دش�منان مردم از این اعتقادا 
م مش�غول عزاداری
بود با روز تاس�وعا و در این روز بود که انقالب ما با موفقیت انجا م ش�د .مردم ه 
ی مردم طرفداری و
ی که منس�وب به فرقه نبودند از نهضت مل 
بودند .آن زمان من میش�نیدم افراد 
س کرده بودند که ما با اعتقادات
در مساجد و منابر برای پیشرفت نهضتمان دعا میکنند .مرد م احسا 
ش افزوده
ل باش�د ،همانقدر بر ابهت 
مذهبی آنان مخالف نیس�تیم .ولی این عزاداری هر چقدر معقو 
میش�ود .ما تلاش خواهیم کرد دش�منان م�ردم از ای�ن عزاداریها اس�تفادهی سیاس�ی نکنند.
ن رانده ش�دهاند،
ع سواس�تفاده کنند .افراد کثیفی که از آذربایجا 
ن موضو 
مرتجعان میخواهند از ای 
آنانی ک ه دهقانان را غارت میکردند ،میکش�تند و دار و ندارش�ان را ب ه یغم�ا میبردند اینک در فکر
ن ایم�ان دار م که روحانیون
ت ل�وای مذهب دوباره در اینجا حض�ور پیدا کنند .م 
این هس�تند که تح 
ی میدانند رضاخان
ن آذربایجان ب�ه خوب 
عاق�ل و مدبر ما اجاز هی ای�ن کار را نخواهند داد .روحانیو 
ش پیش�اپیش دس�تههای عزاداری راه
زمان�ی که حکومتش را تأس�یس کرد برای اغفال مرد م خود 
میافتاد .بعدها مسجدها را بس�ت و علما را تحقیر کرد .روحانیون ب ه خوبی میدانند که دیکتاتوری
به صالح آنان نیس�ت .دیکتاتورها برای اغفال مردم ابتدا خودش�ان را افرادی عالقهمند به مذهب
ش دیدهییم .گمان میکنم
م خوی 
ن را با چش 
جلوه میدهند ولی سپس علیه مذهب اقدام میکنند .ای 
روحانی�ون هم به خوبی میدانند ک�ه برای هدایت مردم ب ه را ه نیک ،آزادی الزم اس�ت .اگر آزادی
ت مرد م مخالف نیست.
ت م ا با احساسا 
باش�د آنها هم امکان دعوت مردم به راه حق را دارند .سیاس 
ن مس�ئله سواستفاده
ی اس�ت .اینک مرتجعان تهران تالش میکنند از ای 
ی مس�ئلهی مهم 
عزادار 
ن ما انسانهایی فوقالعاده
م روحانیو 
ی ببرند .من فکر میکن 
ق سود 
کنند .ولی نمیتوانند از این طری 
ن هس�تند و تجربه نشان داده اس�ت که آنان هیچگاه بر ضد نهضت آزادیطلبی مردم ما
خوب و متی 
ن ع�زت و احترا م زیادی قائل اس�ت .مردم ما از آن
ی ایش�ا 
نبودهان�د .به همین دلیل فرق هی ما برا 
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ن نخواهند شد و مخصوصن
ت مرتجعا 
جهت که مردمی هوش�یار ،صادق و با ایمان هستند آلت دس 
ی میگزینند.
روحانیونمان از ارتجاع دور 
ی کنید که در میان مردم
همرزمان عزیز! باید کوشش کنید تا بین مردم اتحاد ایجاد نمایید .باید کار 
ت اس�ت ،احترام گذاش�ت .ما به
ی که مورد قبول اکثری 
نفاق پیش نیاید .ما میگوییم باید به هر چیز 
ی را که امضا کردهییم ،مو
مرتجعین امکان گلآلود کردن آب را نخواهی�م داد .بنابراین توافقنامهی 
ن مردم نس�بت به فرق�ه به وجود آمده،
ب�ه مو اجرا خواهیم کرد .م�ا تعصب و عالقهیی را که در میا 
ی پاس�داری از آزادی خودمان  ،تلاش خواهیم کرد این آزادی را
ب�اور میکنیم .ما در عین حال برا 
ت اما ما آن را با فداکاری عملی
ن کار سخت اس� 
ت است که ای 
در سرتاس�ر ایران برقرار س�ازیم .درس 
ن ب�رای انتخابات ،حفظ
ی در ح�دود قانو 
ت اس�ت از:فعالیت جد 
ک وظایف ما عبار 
میکنی�م .این� 
اتحادمان و اجرای جشن  21آذر آنگون ه ک ه در شأن این روز باشد.
ت و فداکاری هر
راهی که کمیتهی مرکزی میپیماید ،راهی روشن است .اعضای فرقه باید با متان 
ن باید مسئولیتی
ی حفظ آزادی ایرا 
ی رسیدن به هدف تالش کنند .فراموش نکنید ک ه برا 
لحظه برا 
را که در برابر تاریخ داریم با شرافت انجام دهیم( .تشویق حضار)
ن انتظار دارند ،با شرافت
ی آذربایجان فداکاریای را که خلق ایران از آنا 
من امیدوارم دموکراتها 
نشان دهند( .تشویقهای شدید)
ی  .)355( 66جمعه  1آذر )1325
ی دوم .شماره 
(روزنامهی آذربایجان .دوره 
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ه میآیند؟!
یچ 
ه کجا و برا 
ب
ن ماجراجویان سعی
ی که شش ما ه تمام با حیله ،نیرنگ و تردستیهایی همسا 
ن کهنهکار 
مرتجعا 
ی خودشان را آشکار کنند.
میکردند ،وقتکشی کنند ،در نهایت مجبور شدند چهرهی حقیق 
ریی�س دولت نیز ک�ه عبارات «حس�ننیت» و «ح�ل مس�المتآمیز» را ب ه خورد م�ردم میداد و
ش را زد .آخری�ن اعالمیهی او مکارانه
پش�تپرده ماجراهای دیگری را ت�دارک میدید ،حرف آخر 
ک مغزانه ک ه همهی جهان را ب ه خنده وا خواهد داشت.
بود و در عین حال آنقدر سب 
هم�ه میدانند که ما چند روزی اس�ت زنجان را تخلیه کردهییم ،اما ن ه ب�ا جنگ .زمانی هم که این
ن نب�ود .بلک ه من چند روز پی�ش از این در
چ مالحظهی ش�خصی در میا 
کار را انج�ام میدادی�م هی 
ی فعال فرقه گفته بودم چون ما وظیف�هی خود میدانیم توافقنامهیی را ک ه امضا
گردهمآی�ی اعضا 
ت و صمیمیت اجرا کنیم ،این کار را انجام خواهیم داد.
کردهییم ،با صداق 
آقای قوامالس�لطنه میخواست در اعالمیهی آخرش اینگون ه جلوه دهد ک ه او زنجان را با جنگ،
ی ما از زنجان با آبوتاب
اشغال کرده است .در حالی که همه میدانند تخلیهی مسالمتآمیز نیروها 
م و غیرمس�تقیم علیه ما
ت مس�تقی 
ن قوام به صور 
ی ک ه ب ه وس�یل هی همکارا 
در روزنامههای ارتجاع 
تجهیز و تحریک شدهاند ،نوشت ه و منتشر گشته است.
الزم نیس�ت خیلی دور برویم .مردم فراموش نکردهاند ک ه خود او در بازگش�ت از سفر الهیجان در
کرج با بیان این مطلب به خودش میبالید و س�عی میکرد مانند کودکان ذوقزده خودش�یرینی کند.
ل داش�تن و آن را «اشغال ظفرمندانه»
رجز خواندن ،س�تونهای ارتش را به ش�هری بیدفاع گسی 
محسوب کردن تنها شایست هی پهلوانان دروغین است.
ی تخلیهی روس�تای
ی خود ،درباره 
آقای قوام برای س�رپوش گذاش�تن روی اعمال ددمنش�انه 
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ن را زیر باران تهمت
ی شایس�تهی مفتریان بیوجدان ،فداییانما 
زرینآباد افس�انهها ساخته و با لحن 
و افترا گرفته اس�ت .در حالی که فداییان بسیار پیشتر زرینآباد را تخلی ه کرد ه بودند .اتفاقن کارهای
ت دهد ،همان کارهایی بود که دستههای
شایستهی بیناموسان که او میخواست ب ه فداییان ما نسب 
ت تجهیز شدهاند ،پس از
«یمین لشکر» و «ذوالفقاری» که مستقیم و غیرمستقیم به وسیلهی دول 
آنکه ما زرینآباد و اطراف آن را تخلیه کردیم ،انجام دادند.
آقای ق�وام نباید فراموش کند که آذربایجانیها صلح را با التماس از او نخواس�تهاند .برعکس؛ او
ح و مس�المت ما را
خودش به وس�یلهی واس�طههای گوناگون به ما مراجعه میکرد تا با ماس�ک صل 
ل کند و بعد چنین علمشنگهای به راه بیاندازد.
اغفا 
ی را تحمل نکردهاند
ن ننگ 
آذربایجانیها نه زانو زدند و نه التماس کردند .آذربایجانیها هیچگاه چنی 
و نخواهند کرد .آنان تنها برای جلوگیری از برادرکش�ی و به خاطر اصرار و س�ماجت نخستوزیری
که خودش را متکی به احزاب آزادیخواه و ملی نشان میداد ،تن ب ه مذاکره دادند و توافقنامهی 23
خرداد را امضا کردند.
ی از بین بردن آزادی ما تالش
ی دنیا میدانند که ما چون احس�اس کرد ه بودیم این فرد ب�را 
هم�ه 
ی دنیا میدانن�د که این فرد برای
میکن�د ،مذاک�رات تهران را قطع کرد ه و به تبریز برگش�تیم .همه 
ب آزادیخواه و دموکرات را به
ی کردن ما و برای جلب اعتماد مردم ما ،چهار نفر از س�ران اح�زا 
راض 
ت ما مخالفت میکردند ،خواسته بود.
ش دعوت کرده بود و عذر وزرایی را ک ه علنن با مذاکرا 
کابینها 
ن بی�ش از دو ماه در تهران
م نمایندگانما 
ی ش�دی 
ی دنیا میدانن�د که ما برای اتمام حجت راض 
هم� ه 
معطل شوند.
ی او را میشناختیم ،برای
خود آقای قوا م هم نمیتواند انکار کند که ما در حالی که مکر و خدعهها 
م گذشتهای بزرگی از خود نشان دهیم .او ب ه خوبی میداند ما
جلوگیری از برادرکش�ی حاضر شدی 
ی کردهییم .در چنین وضعیتی
ی دس�ت یابد ،چه فداکاریهای 
ی آنکه مذاکرات به نتیجهی مثبت 
برا 
ی و صحبتکردن از ستونهای ارتش مضحک نیست؟
آیا رجزخوان 
ن را تخلی� ه کنند ،آیا برای
ن ب�ه نیروهای فدایی و قزلباش دس�تور نمیدادیم ،زنجا 
اگ�ر ما خودما 
ی و س�ایر مرتجعان س�ازماندهی کرد ه بودند ،امکانپذیر بود که تحت
ل و اوباش�ی که ذوالفقار 
اراذ 
ی آذربایجان را غارت و
ی دموکراتها 
ن فرماندهی کل ،خانه 
ش شاهنش�اهی و افس�را 
ت ارت 
حمای 
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ایشان را قتلعام کنند؟
ن س�خن میگفت استناد نمیکردیم ،آیا
اگر ما به «حس�ننیتی» ک ه آقای قوامالس�لطنه بسیار از آ 
ت خلق ،چون روباهی فراری شده
ن و نفر 
ش کی 
ک س�ال پیش از این با جوش 
ی که ی 
نوکران ذوالفقار 
خ محمدعلی آلاسحق 1دست بلند کنند؟
ی چون شی 
بودند ،جرأت میکردند بر روی روحانی بزرگ 
ی قوام چه�رهی حقیقی خودش را نش�ان داد و نقش�ههایش را فاش کرد.
با کش�تن ای�ن مرد ،آقا 
قاتالنی ک ه یک پیش�وای بزرگ دینی را ش�هید کردهاند چرا از عقاید مذهبی مرد م سخن میگویند؟
ن غافل نبودهاند.
آذربایجانیها هیچگاه از نقشههای مرتجعان تهرا 
ما اینها را برای ثبت در افکار عمومی مردم ایران و جهان مینویس�یم ،آقای قوامالس�لطنه اشتباه
میکند ،او قدرت واقعی نهضت ملی را درک نکرده اس�ت .او عادت کرده است وزن هم ه را با واحد
ن قدرت�ش را از مردم
ت و چو 
ت مردم اس� 
اندازهگی�ری خودش بس�نجد .نهض�ت آذربایجان ،نهض 
ف نیس�تند و هر حرکت�ی را با میزان
گرفته ،کس�انی که مردم را دوس�ت ندارند ،ب�ه قدرت مردم واق 
ی که در دس�ت دارند ،تخمی�ن میزنند ،نمیتوانند ق�درت واقعی آن را درک
الح�رارهی ماجراجوی 
ن را باید در اعماق روح
کنند .ریشهی نهضت آذربایجان ،بس�یار پرقوت و عمیق است .ریشههای آ 
مظلومی�ن و س�ینههای خلقهای ایران جس�تجو کرد .آقای قوا م اش�تباه میکنند ،م�ردم ما برای
رویارویی با هر پیشآمدی آمادهاند .مرد م ما س�وگند یاد کردهاند از آزادیای ک ه ب ه دس�ت آوردهاند،
ت کنند.
محافظ 
ن خری را که خودشان سوارند،
ی قوام و مرتجعانی که اطرافش را گرفتهاند ،مانند مالنصرالدی 
آقا 
ل مذاکره با ما ،گفتهاند
ی سخنانی ک ه در طو 
ش تالش میکنند بر رو 
ن از شش ماه پی 
نمیشمارند .آنا 
م مشتبه شده است
و نامهها و تلگرافهایی که فرستادهاند ،سرپوش بگذارند .حتا امر ب ه خودشان ه 
1

شیخ محمدعلی آلاسحق خویینی زنجانی از روحانیون به نام خویین و زنجان بود .او یکی از روحانیونی بود که پس از قیام

فرقهی دموکرات آذربایجان با فرقه و دولت ملی همکاری میکرد .این دسته از روحانیون که در برابر روحانیون بزرگی که اغلب امالکی هم

داشتند و علیه فرقه موضع گرفته بودند ،از فرقه و جنبش آذربایجان دفاع میکردند به «آخوندهای سرخ» (قیرمیزی ماال) معروف بودند.

محمود طالقانی که به طرفداری از قشون ذوالفقاری در زنجان حضور یافته بود نقل میکند که آلاسحق در برخی سخنرانیهایش لنین را
با پیغمبر اسالم و قیام فرقه را با قیام حسین بن علی مقایسه کرده است .پس از تخلیهی زنجان توسط فرقهی دموکرات آذربایجان و پیش از

ورود ارتش شاهنشاهی به زنجان ،قوای شبهنظامی ذوالفقاری وارد زنجان شدند و کشتار اعضا و هواداران فرقهی دموکرات را در شهر و
روستاهای اطراف آغاز کردند .شیخ محمدعلی آلاسحق ،که سردفتر دفتر ثبت اسناد رسمی زنجان واقع در سبزهمیدان بود ،یکی از اولین
کسانی بود که توسط اوباش مسلح ذوالفقاری در محل کارش ابتدا به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در نهایت با ضربات متعدد چاقو

به قتل رسید .جنازهی او را از طبقهی دوم ساختمان به خیابان پرت کردند و جنازهاش تا ساعتها وسط خیابان مانده بود.
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ی که افراد نوظهور منتش�ر
ی ورقپارههای 
ب آن به وس�یله 
و چنین فکر میکنند که انکار حقیقت و قل 
ی میسر است.
میکنند ،به آسان 
ما به خوبی میدانیم ک ه آقای قوام و عناصر ارتجاعی میخواهند دیکتاتوری را برقرار سازند .ما به
ن اساسی ناقص هستند.
م ک ه آقایان در فکر از میان برداشتن مشروط ه و همین قانو 
خوبی فهمیدهیی 
ت و رذل و حقیر ایجاد
ن پس� 
م�ا به خوب�ی فهمیدهییم که آنه�ا میخواهند مجلس�ی آکنده از نوک�را 
ن ریش�هی آزادی را در ایران بخش�کانند .ما ب ه خوبی میدانیم ک ه آنان از مبارزات
کنند و ب ه دس�ت آ 
آزادیخواهانهیی که روزبهروز شدیدتر میشود به وحشت افتادهاند و برای اینکه جلوی آن را بگیرند
ی ارتش ملی
حاضرند به هر نامردیای دست بزنند .ما به خوبی میدانیم ک ه تا ب ه امروز تنها سرنیزه 
ن ایستاده است.
آذربایجان و فداییان آذربایجان در برابر وحشیگریها و خونریزیهای آنا 
ت ک ه هم هی مردم و آزادیخواهان ایران فعالیتهای حکومت ما را
برای ما از روز هم روش�نتر اس 
ب حیلهها و نیرنگها را نخوریم.
ت تعقیب میکنند .آنان همواره آرزو دارند که ما فری 
با دق 
ی قوامالسلطن ه با بیرون کردن وزرای آزادیخواه از کابین ه زیر پای خودش را خالی کرد و با اقدام
آقا 
ح شد.
ی خل ع سال 
علیه ما از نظر اخالق 
ف ما تنها از این اس�ت ک ه در نتیج هی سیاست
بگذار همینطور باش�د .ما تأس�ف نمیخوریم ،تأس 
ن آبس�تن ماجراهای خونآلودی است.
ارتجاعی و غرضورزیهای آقای قوامالس�لطنه ،وطنما 
م ک ه از ما کش�ت ه ش�وند ،کسانی
م وفادار خواهیم ماند و هر چند نفر ه 
اما ما بر س�وگندی که خوردهیی 
ن ببرند ،با قدرت
ی ما را با س�رنیزه از بی 
را که مس�لحان ه ب ه خاکمان تجاوز کردهاند و میخواهند آزاد 
ل و آخر ماست« :مرگ
ن حرف او 
بازوی مردم منکوب کرده و وادار به عقبنش�ینی خواهیم کرد .ای 
را میپذیریم ولی عقبنشینی را هرگز».
ن حمله ب ه آذربایجان را صادر
اگر آقای قوامالسلطنه برخالف توافقنامهیی که قبول کردهییم فرما 
کند ،فداییان و ارتش ملی ما مجبورند شدیدن مقاومت کنند.
ح و آش�تی هس�تیم ،آمادهییم
ی در راه صل 
بگذار دنیا بداند ما همانطور که حاضر به هر فداکاریا 
ن پوزهی کس�انی که آزادی ما را پایمال کنند ،فداکاریهای بزرگی از خود نشان
ی به خاک مالید 
برا 
دهیم.
ی جس�د زنان و مردان
ض میکنن�د ،تنها میتوانند از رو 
ی ک ه ب�ه آذربایجان تعر 
نیروهای مس�لح 
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ح برداشتهاند ،پیشروی کنند.
ن سال 
سرتاسر آذربایجان که برای دفاع از وطنشا 
ش نکنند که هر سکهیی
ن بفرستد ،فرامو 
کس�انی که دولت را تشویق میکنند ارتش را به آذربایجا 
دو رو دارد .جماعت�ی که تحتتأثیر احساس�ات ملی و عش�ق آزادی ب ه هیج�ان آمدهاند ،میتوانند
حمل هی تعرضکنندگان را شکست دهند و پیشروی هم بکنند.
ی نیروه�ای فدایی به قزوین در ته�ران راه افتاد با چه
ی که ش�ایعهی حمله 
آن�ان از یاد نبرند ،روز 
ی چمدانهایشان را جمع کردند و آمادهی فرار شدند.
عجلهی 
گ داخلی به راه
م جن 
ل ش�ود .ما آرزو میکردی 
م این مس�ئله بدون خون و جنگ ح 
ما میخواس�تی 
ت آوری�م .ما تصور
ن ب ه دس� 
نیافتد .ما میخواس�تیم خواس�تههایمان را ب ه س�ادگی و از طریق قانو 
میکردیم که چشمهای زمامداران بیش�تر باز شده است .ما فکر میکردیم شیپور نهضت ما طبقات
ی ک ه در پیش گرفتهاند ،شدهاند.
ت سیاست 
حاکم هی ایران را از خواب بیدار کرده و آنان متوجه خطرا 
ی قوامالسلطنه برخالف این تصورات رفتار میکند ما هم برای هر پیشآمدی آمادهییم.
اینک آقا 
ق ایران
ی ک�ه خل 
ب گردد .ش�اید روز انتقام 
بگذار اینگون ه ش�ود ،ش�اید دعای مظلومین مس�تجا 
س�الها منتظر آن بوده ،فرا رس�یده اس�ت .اینک که آقای قوامالس�لطنه تحتتأثیر تلقینات عناصر
ی دموکرات
ی اینگونه میخواهد ،خوشباد .بگذار این صفحهی پرافتخار تاریخ ب ه نام فرقه 
ارتجاع 
آذربایجان گشوده شود.
(روزنامهی آذربایجان .دورهی دوم .شمارهی  .)357( 68دوشنبه  4آذر )1325
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ی مرکزی
ه
ن کمیت 
در برابر ساختما 
ن عزیز!
هموطنا 
ن شب ،یعنی
ل گذشته در همی 
باز هم یکی از روزهای تاریخی خلق آذربایجان فرا رسید ه است .سا 
ن یافتند خودشان را ب ه تمام
ت کردند و امکا 
ت خودشان را اثبا 
ش�ب تاسوعا مردم آذربایجان موجودی 
ت کردند در طول تاریخ مشعلدار آزادی
ک سال مردم آذربایجان ثاب 
ض این ی 
جهان بشناسانند .در عر 
بودهاند.
ی
ی انجام هر کار 
ی آزاد ،توانای 
م�ا در مدتی اندک کارهای زیادی انجام داد ه و ثابت کردیم ک ه مردم 
ن حاکمیت کهنه و
ن از همهی طبقات ،ب�ا وحدتی خللناپذی�ر ،محکوم ب�ودن آ 
را دارن�د .مردمم�ا 
پوسیده را ثابت کردند.
ی ملی
ل به ویرانه گشت ه بود ،آباد شد ،نهادها 
شهرهایمان که در اثر سیاستهای شوم گذشته تبدی 
به وجود آمد و مردم بر سرنوشت خویش حاکم شدند .چنین است ک ه امروز مردممان خودشان را آزاد
ی
و خوش�بخت میدانند و اصالحاتی را که در نظر دارند ،همانطور ک ه خودش�ان میخواهند ،عمل 
ن
ی پدید آوردهییم و ای 
ی بزرگ فرهنگ 
میکنند .ما به زبان خودمان مدرس�هها ،نش�ریات و کانونها 
ی مرتجعانی ک ه از آزادی ما
م کارهای بزرگ بسیاری انجام دهیم ول 
یک معجزه است .ما میتوانستی 
به وحش�ت افتاده بودند ،سر ما را کال ه گذاش�تند .گفتند ک ه ما میخواهیم همه جا آزاد باشد و آزادی
ن
ش دهیم .هشت ماه ما را معطل کردند .هشت ما ه ما را با دروغهایشا 
شما را به سرتاسر ایران گستر 
ی
ن به تمام 
س�رگرم کردند .ما میدانس�تیم که آنها دروغ میگویند ،ولی گفتیم بگذار دروغهای اینا 
ی ما را به زور سر نیزه از ما
ت ش�ود ،بعد از هش�ت ماه دروغ گفتن اینک میخواهند آزاد 
جهانیان اثبا 
بگیرند .آنان فراموش کردهاند ک ه خلق آذربایجان دیگر تن به اسارت نخواهد داد( .تشویق حضار)
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ی زیادی به آنها شده است ولی هیچ وقت
ی دیدهاند و ظلم و تعد 
آذربایجانیها سختیهای بسیار 
ش�هامت خود را از دس�ت ندادهاند .اینک آنها ما را بر سر یک دو راهی قرار دادهاند:آنان میخواهند
ل کردن آزادی ما ،ژاندارمهای جلاد را وارد اینجا کنند و یا
ش تأمین امنیت برای پایم�ا 
تحت پوش� 
م�ردم آذربایجان را از داش�تن نماینده در مجلس محروم س�ازند .ولی اینگونه نخواهد ش�د .مردم
ن را پس نخواهند
ن زمینهایشا 
آذربایجان آزادیشان را از دس�ت نخواهند داد و دهقانان آذربایجا 
ن دهقانان را میمکند دیگر به اینجا پای نخواهند
ی که خو 
داد (تشویق حضار) مرتجعان و ژاندارمهای 
گذاشت .مردم ما دیگربار اسیر نخواهد شد.
ی مردم ایران ب ه وحش�ت افتادهاند.
ت�رس آنان تنها از مس�ئلهی آذربایجان نیس�ت ،آن�ان از آزاد 
ی ادارهکنندگان ارتش آذربایجان
فرماندهان و ادارهکنندگان ارت�ش ِ آنها ماهیتی ارتجاعی دارند .ول 
فرماندهانی هستند که در ارتش آزادی و مبارزه برای آزادی متولد شدهاند و ب ه همین دلیل پیشروی
کرده و آنها را نابود خواهند کرد( .تشویق حضار)
هر آذربایجانی یک س�رباز اس�ت .آنان به فرقه و آزادی خودشان عالقه دارند و به هر قیمتی از آن
دفاع خواهند کرد.
ی که دولت در زنجان مرتکب آن شده ،ناجوانمردان ه است .شما ب ه یاد دارید ک ه قوای دولتی
جنایات 
ن توجه به ظلمها ،تعدیها و تجاوزهایشان ،پارابلوم افسران و اثاثیهی
که تس�لیم ما میشدند ،بدو 
ل رفتنشان را فراهم میکردیم .ولی
م و وسای 
منزلشان را پس داده ،با احترام آنها را به راه میانداختی 
ی بیسالح را کشتند ،کودکان را زیر پایشان خفه کردند ،ب ه ناموس دختران جوان
آنها در زنجان اهال 
ی زمین کشیدندش�ان.
تجاوز کردن�د ،عمام هی روحانیون را بر گردنش�ان پیچاند ه و در کوچهها رو 
ت آنان حکومتی پوس�یده و جنایتکار اس�ت .این حکومت باید س�رنگون شود .ما به جای آن
حکوم 
یک حکومت ملی برپا خواهیم کرد( .تشویقهای شدید)
ن عزیز!
هموطنا 
ق ایران( .در میان
ی خل 
ت از تأمین آزاد 
تاریخ وظیف هی بزرگی بر عهدهی ما گذاش�ته که عبارت اس 
تشویقهای شدید همه یک صدا فریاد میزنند :آمادهییم)
س�ربازان و فداییان آذربایجان اینک در س�رمای ش�بانگاهی ،در کوهها و دش�تها از آزادی شما
حفاظت میکنند .ش�ما هم بکوش�ید به آنها کمک کنید( .فری�اد جمعیت:آمادهییم ،کمک خواهیم
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ن خواهند کرد .م�ردم باید متحد
س مردم آذربایج�ان در راه آزادی ،مبارزهی�ی بیاما 
ک�رد) از این پ� 
ت متحد علیه ارتجاع مبارزه کنند.
شوند .باید تمامی طبقا 
ی که م�رگ را نپذیرد نمیتوان�د آزاد زندگی کند .م�رد م ما خلقی
ف خواهیم زیس�ت ،ملت 
ما با ش�ر 
قهرمان هس�تند .آنان از دشمن نمیهراس�ند دش�منان در برابر مردممان زانو زد ه و تسلیم خواهند
ی قیام کرد .ما برای حفظ
شد( .تشویق حضار) شما فراموش نکنید که ستارخان به همراه عدهی کم 
ی مس�تحکم و با ایمان
س آن فرقهی 
ی شکس�تناپذیر ،تش�کیالتی وس�یع و در رأ 
آزادیم�ان نیروی 
داریم .در چنین ش�رایطی هیچ خطری ما را تهدید نمیکند .فداییانمان ،سربازانمان و اگر الزم شود
ن نخواهد رفت .من
ت از بی 
ی ما از ش�ما دفاع خواهند ک�رد .ب ه هیچوجه امنی 
اعضای کمیت هی مرکز 
س�ال گذش�ته ،هنگامی که قیام آغاز ش�د گفتم:کس�انی که به فکر تجاوز ب ه مال مردم هستند ،اول
چ ناامنیای وجود نداش�ت .من باز هم
باید از روی جنازههای ما عبور کنند و همانطور که دیدید هی 
ت ما را ب ه مخاطر ه میاندازند ،هر کس
ی که امنی 
م که ناامنی وجود نخواهد داش�ت .به کسان 
میگوی 
که باشند رحم نخواهیم کرد.
ی ما حفاظت میکنند :فداییان قهرمانمان!
ی که در سنگرها از آزاد 
زندهباد کسان 
ی خلقمان!
خ و خصوصیات مل 
زندهباد زبان ،تاری 
زندهباد آزادی و طرفدار حقیقی آن :ملت آذربایجان!
ی  .)366( 77شنبه  6آذر )1325
ی دوم .شماره 
(روزنامهی آذربایجان .دوره 
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ن آخر
سخ 
ن حکومت را نخورده
در نهایت حکومت تهران ماهیت خودش را آشکار کرد .ما از اول هم فریب ای 
ی که س�الها خون مردم ایران را مکید ه بودند ،از هیچچیز بیشتر از
بودیم .ما میدانس�تیم مرتجعان 
ی هس�تند .ما برای ه�ر فداکاری و
آزادی نمیترس�ند .بنابراین مترص�د فرصتی برای تحدید آزاد 
گذشتی آمادگی داشتیم .ما س�عی میکردیم مرتجعانی که میخواستند آتش جنگ داخلی را روشن
ن گسترش دهیم.
ی را ب ه سرتاسر ایرا 
ی نداش�ته باشند .ما میخواس�تیم در صلح ،آزاد 
کنند ،بهانهی 
ی مغایر با وجدان،
ت با رفتار 
ی شومشان صرفنظر نکردند و در نهای 
ولی مرتجعان از اجرای نقشهها 
ت خودشان را برای همهی جهان رو کردند.
دس 
ف از پس
ب� ه این هم کفای�ت نمیکنند و هرچه بیش�تر رو میدهی ،آس�تر هم میخواهند .تلگ�را 
م را پ�اس میدارد،
ک امپریالیس� 
ن و نم 
ت نا 
تلگ�راف چون باران�ی میبارد و قوام فتن�هکار که حرم 
مردمم�ان را تهدید میکند ک ه نیروه�ای «تأمینات» را به آذربایجان خواهد فرس�تاد .این نیروهای
تأمینات تنها از جهت حفظ منافع ارتجاع حافظ امنیت محسوب میشوند .امروز آقای قوامالسلطنه
ت ارتجاع گشته است ،باید بداند
ت مش�هور ش�ده و این عنوان آلت دس� 
ک ه به رییسکل و رییس دول 
که ما با هیچکس تعارف نخواهیم داش�ت .ما حرفهایمان را زدهییم .ما حاضر ش�دیم هر گذش�ت و
ن پی
ن ما بودند ب ه اشتباه خودشا 
ک اما باید کس�انی که به فکر فریب داد 
اغماضی را انجام دهیم .این 
ببرند .ما از ترس ژاندارم و توپ و تفنگ ،آزادی را از دس�ت نخواهیم داد .ما ژاندارمهای تریاکی را
از خیلی وقت پیش میشناسیم .ما ماهیت ارتش ارتجاع را میدانیم.
ن همانطور که آزادی را به دس�ت آورده ،از آن پاسداری خواهد کرد .اینک همهی
خلق آذربایجا 
ی خونمان از وطنمان
ن قط�ره 
ما در راه دفاع از وطنمان برپا خاس�تهییم و آماده ش�دهییم که تا آخری 
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دفاع کنیم.
ن
ت ارتجاعی تهرا 
هزاران تلگرافی که ب�ه ادارهی ما میآید ،نفرتی را که مردممان نس�بت به دول 
ن را برای اعزا م به جبه ه اعالم
ی خودش�ا 
مردم ما ،مرد و زن آمادگ 
دارند به وضوح نش�ان میدهد.
ِ
ی را مجازات کنند.
میکنند .آنان در تلگرافهایشان از رهبر فرقه اجازه میخواهند ک ه دشمنان آزاد 
ن منتظر دستور فرقه هستند و سوگند خوردهاند که این فرمان مقدس را اجرا کنند.
آنا 
ن را
ن عمر نکبتبار خودش�ا 
ی و ترس�اندن م�رد م آذربایجا 
مرتجع�ان آرزو دارند باز هم با حیلهگر 
ی نخواهد داد .این دفعه
ی چنین امکان 
تداوم بخش�ند .ولی اینبار خلق آذربایجان به دش�منان آزاد 
ن را با کسانی که سالها آزادی مردم ایران را غصب کردهاند ،کاملن تصفیه خواهیم کرد.
ما حسابما 
ش را
ت خود ،گور خود 
ت حاکمهی غاصبی که چون زالو خون مردم را میخورد ،با دس� 
بگذار هیأ 
ی خلقهای
ن نیس�ت بلکه مسئل هی آزاد 
بکند .اینبار تنها مس�ئلهی آزادی مردم آذربایجان در میا 
ت خواهند کرد.
ن مطرح است .اینبار مردم ایران در هم ه جا خائنان را مجازا 
ایرا 
ن را از دس�ت
م�ا باز هم س�خن آخرم�ان را میگویی�م :حتا اگر هم هی ما کش�ت ه ش�ویم ،آزادیما 
نخواهیم داد.
اگر دش�من به ما حمله کند مردممان با سرنیزه ،توپ ،تفنگ ،بیل ،کلنگ ،پتک ،شنکش ،پارو،
کاردک ،سنگ و مشت پاسخ آنها را خواهند داد.
ی ک ه در آذربایجان میدرخشد بیشک سرتاسر
حکومت تهران رجزخوانی نکند .مش�عل آزادیا 
ی
ط قرار دارن�د ،از اجرا 
ی زوال و س�قو 
ای�ران را روش�ن خواهد ک�رد و مرتجعانی ک�ه در چند قدم� 
نقشههایی که کشیدهاند ،مأیوس خواهند شد.
آن�ان نمیتوانند زمانی که نف�رت خلق ما و هم هی مردم ایران آش�کارا ب ه جوش آمده ،با افس�ون
ی دفاع هستند .مرد م
ی شو م خودشان را به اجرا درآورند .مردم ما آماده 
اعالمیه و تلگراف ،نیتها 
ما از کشت ه ش�دن و کشتن نمیهراسند .مرتجعانی که گوشهایش�ان کر و چشمهایشان کور است،
ی
ت که« :مرگ را میپذیریم ول 
ی همیش�ه ما را بشناس�ند .خلق آذربایجان گفته اس� 
باید یک بار برا 
عقبنشینی را هرگز»
ی دوم .شمارهی  .)394( 75سهشنبه  12آذر )1325
(روزنامهی آذربایجان .دوره 
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ما میخواستیم فقر نباشد
گفتوگو با روحاهلل صفدری

حمیدرضا عسگرینژاد .هژیر پالسچی
به نقل از پیششمارهی دوم مطبوعهی هفتگی موج بیداری .دی 1382

اش�اره :روحاهلل صف�دری ،یا آنگونه ک�ه رفقایش او را ص�دا میزنند آق�ا روحاهلل زمانی که
در  18س�الگی به حزب تودهی ایران پیوس�ت کارگر چاقوس�ازی بود و هنوز هم چاقوس�از
اس�ت .چاقوهایی میسازد از فوالد آبدیده و ش�اخ گوزن ولی کسی آنها را نمیخرد که بازار
چینی ارزان .چاقوهای آقا روحاهلل فقط و فقط مشتریهای مخصوص
پر ش�ده از چاقوی
ِ
خودش را دارد .او تقریبن تمام زندگیاش را مبارزه کرده و س�الهای طوالنی دربهدر بوده
و نیمهمخف�ی زندگی کرده اس�ت .حاال در آن مغازهی کوچک چاقوس�ازی این آتشها زیر
خاکستر کوره هنوز روشن ماندهاند.

آقا روحاهلل شما فعالیت سیاسی را از چه زمانی شروع کردید؟
من از س�ال  1322عضو حزب تودهی ایران شدم .فعالیت فرقهی دموکرات تقریبن از اواخر سال
 23یا اوایل  24ش�روع ش�د و در کمیتهی تبریز حزب تصمیم گرفته ش�د که ما ب�ه فرقهی دموکرات
بپیوندیم و کلن کارتهای حزب توده عوض ش�د .آن زمان من سنوس�ال کمی داش�تم 19 ،س�اله
بودم .مدتی در دفتر فرقه کار میکردم ،س�ه ماه هم در شهرداری در قسمت بلیط سینما و گمرک کار
میکردم .با این که در فرقه سمتی نداشتم ،با سران فرقه در تبریز به دلیل سابقهی فعالیت مشترک،
رابطهی نزدیکی داش�تم .پیش�هوری ،الهامی ،صادق پادگان و غالمیحیی مرا میش�ناختند .یک
مدرس�ه هم قرار بود بعد از  21آذر تاس�یس ش�ود که افراد فعال بروند در آنج�ا و دورهی نظامیگری
ببینند و قرار بود که من هم بروم.
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اعضای فرقه در زنجان چه کسانی بودند؟
دکتر نصرتاهلل جهانش�اهلو که االن در آلمان اس�ت صدر فرقهی دموک�رات بود ،احمد صفرچی
عضو کمیته بود ،صفرخان شکارچی بود ،نظر منفرد که نقاش بود ،بابازاده ،یونس علیزاده ،حسین
بابای�ی ک�ه االن هم زنده اس�ت ،ابراهیم فرجی عض�و کمیته ب�ود ،ابوالفضل رئوفی ب�ود که بعدن
پاهایش را بریدند و مدتی شهردار بود ،محسنخان وزیری بود که کشتندش ،هادیخان وزیری بود
که اینها عضو کمیته بودند.
پاهای آقای رئوفی را چرا بریدند؟
از اینجا که ما رفتیم ،در خلخال عدهیی از عش�ایر شورش کرده بودند .به این گفتند برو سرکوبشان
کن که شکس�ت خورده و فرار کرد و تا سال  32که به نام اوستا عباس بنایی می کرد ،بازداشت نشد.
پس از  32در تبریز با  17قبضه اس�لحه بازداش�ت ش�د و س�ر خم نکرد .پیش از انقالب که آمده بود
زنجان به ش�وهر خواهرش ،آقای مهندس�ی ،گفته بود که بیاید دنبال من .آمد ،گفت :رفیق رئوفی
آم�ده می گوید فالنی بیاید ،ببینمش .آنجا تعریف کرد که :در دورهی بختیار که مرا گرفتند ،با غلتک
پش�تبام زدند یک پایم را از زانو شکس�تند .پس از چند روز من در بیمارستان به هوش آمدم .یواش
یواش پایم س�یاه میش�د .بعد از چهار س�ال آن یکی را هم شکس�تند .تقریبن بعد از ده سال آزادش
کردند که رفته بود رومانی و پاهایش را از ته بریده بودند .یک بار هم بعدها در اصفهان بازداش�ت شد
که دو سال در زندان ماند.
از زنها کسی فعال نبود؟
بودن�د ام�ا در زنجان زنها خیلی ک�م بودند .خانم حکیمه بل�وری بود ،خانمه�ای دارابی بودند،
مهین و آزاده که االن آمریکاست .یک عده هم از زنان کارگران راهآهن ،نرگس خانم و چند نفر دیگر
بودند .خانم بلوری خیلی فعال بود و دل میس�وزاند .خانم آزاده هم فعال بود ،به هر حال فقط یک
حوزه داشتند.
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فرقه چه زمانی حکومت را در زنجان به دست گرفت؟
فرق�هی دموک�رات در  17آب�ان  1324حکوم�ت را به دس�ت گرف�ت .در اینجا هم�هی ادارات،
ش�هربانی ،ژاندارمری و فرمانداری را به دس�ت گرفتند .حکومت اوایل آنق�در ضعیف بود که برای
روش�ن کردن بخ�اری هیزم نبود .هیزم را ما نس�یه گرفتیم .م�ا در فرمانداری بودی�م ،بعد آمدیم به
خانهی ذوالفقاریها که فرار کرده بودند .در وضعیت بس�یار بدی به س�ر میبردیم .کس�ی هم پول
نداش�ت ،صحبت حقوق هم نبود .البته یک مدتی که گذش�ت ،از تبریز یک پول بسیار جزئی آمد که
با آن در مهمانخانهی اس�تانبول ناهار و شام میدادند .بعد از دو ماه ،ذوالفقاریها جنگ اولشان را
آغاز کردند .نیرو هم که نبود در برابر اینها بایستد ،روستاها را غارت میکردند .بعدن ،از تبریز و میانه
غالمیحیی تعدادی فدایی آورد و در مقابل ذوالفقاریها ایس�تادند که نتوانند پیشروی کنند و دوباره
به زنجان بیایند .بعدن گمرکخانه گذاشتند .دهاتیها که از بیابان بار میآوردند ،از آنها دو قران پول
گمرک میگرفتند ،با اینها و نیز حق عضویت اعضا که هر کس به اندازهی وسعش پرداخت میکرد،
مخارج تامین میشد .حکومت که پا گرفت ،آبادانی را شروع کرد .یعنی آن روز که زنجان را گرفتیم،
نان  4ق�ران بود و حکومت گفت که باید  2قران بفروش�ید .قیمتها را بس�یار پایی�ن آوردند .گفتند
از آس�تارا تا قروه هرکس�ی بتواند تجارت کند ،آزاد اس�ت .اما اگر آن ورتر رود و اگر گرفته شود ،پس
داده نخواهد ش�د .تا عید که شدت جنگ کمتر شد .در عید ،آس�فالت خیابان پهلوی (امام امروزی)
را ش�روع کردی�م .جای همین بانک ملی ،یک س�ینما در حد س�ینماهای تهران درس�ت کردیم .در
عین حال ،پولی برای پرداخت ب�ه فداییها نبود .تا عید همه کجدار و مریز گذران کردند .عید به هر
یکش�ان یک تن گندم دادند 30 ،کیلو شکر 40 ،گز پارچه .این حقوق آنها بود .سربازخانه هم در عید
تشکیل شد .یک عده افسران که از تهران فرار کرده بودند و یک عده از بچهها هم چهار ماه در تبریز
دوره دیدند و سربازخانه تشکیل شد .فداییها را یواشیواش در ادارهها و اینور و آنور پخش کردند
تا ارتش را قوی کنند .همه چیز دقیق ش�د .حقوقها از نو تکمیل شد ،به هرکس به اندازهی خودش
حق�وق میدادند .حق�وق رئوفی  40تومان بود که  4تومانش را ب�رای گداخانه میگرفتند 2 ،تومان
حق عضویت و  4تومان هم بلیط س�ینما میدادند که پول نداشت س�یگار بخرد .برای آن آدمهایی
که در انقالب شرکت کرده بودند ،تقریبن یک ماه بعد از عید از تبریز مدالی آمد که رویش نوشته شده
بود 21« :آذر» .به یک عده از اعضای شهربانی هم درجه دادند.
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اهداف فرقهی دموکرات چه بود؟
روس�تاییها و کارگرها در رن�ج بودند .در عین حال ،حزب توده هم که نمیتوانس�ت انقالب کند.
حزب مب�ارزهی پارلمانی میکرد ،اما فرقهی دموکرات میتوانس�ت انقالب مس�لحانه کند .در کل
ایج�اد حکومت خلقی بود و حمایت از دهقانها و کارگرها .ب�ه همین دلیل تا عید همهی زمینها را
تقسیم کردند.
ولی عدهیی از خانها هم با فرقه همکاری میکردند؟
بل�ه اش�رف همایونی ،ضیاییه�ا ،برهانالس�لطنه ،وزیریها از رهب�ران فرقه بودن�د .فرقه هم
زمینهای مخالفین را تقسیم میکرد ،با اینها فعلن کاری نداشت.
چرا زمینهای اینها را هم تقسیم نکرد؟
چون اینها خودشان در فرقه بودند و نمیتوانستند مانند سابق از مردم بهرهکشی کنند.
یعنی فرقه در این مورد تبعیض قائل میشد؟
نخیر .اگر آنها برمیگش�تند ،کاری به کارش�ان نداش�تیم .حتا فرقه این را اعالم ک�رد و چند نفر از
برادران ذوالفقاری ،مثل حمیدخان ،هم داشتند برمیگشتند.
خب ببینید ،ش�ما برای دفاع از حقوق دهقانها قیام کرده بودی�د .ولی زمینهای خانهایی را که با
فرقه همکاری میکردند ،تقسیم نمیکردید؟
چ�ون اینها زمین را به نوعی اداره میکردند که به روس�تاییان هیچ ظلمی نش�ود .میگفتند :گندم
میخواهید؟ بیایید ،بدهیم .زمین را هرچقدر میخواهید ،بکارید.
یعنی مالکیت این خانها اسمن بود ،ولی رسمن در دست روستاییان بود؟
بله .حتا اگر ذوالفقاریها هم میآمدند ،با امالک آنها هم فعلن کاری نداشتیم.
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آقا روحاهلل ،فرقه در زنجان چند نفر را اعدام کرد؟
فرقه در زنجان  10نفر را اعدام کرد .یکی دادس�تان بود به نام مهدیقلی شاهرخی که فرقهچیها
را زیاد اذیت و آزار میکرد .یکی ادوارد دندانس�از بود که برای ذوالفقاریها اس�لحه تهیه میکرد و
خودش هم آنگونه که میگویند جاس�وس انگلیس بوده است .دیگری علیاکبرخان توفیقی بود که
االن مجسمهاش را گذاشتهاند جلوی شهرداری .یکی هم حسینقلی بود که کدخدای ذوالفقاریها
چییر بود و خیلی آدم ظالمی بود .اینها سری اول بودند 4 .نفر در جبهه دستگیر شدند که زنجانی
در َ

بودن�د ،به نامهای اصغر ،س�ید علیاکبر ،حمید و حبیب .دو نفر دزد هم بودند ،یکی ابی پس�ر حاج
خیرعلی که در محلهی دباغها پدر مردم را درآورده بود و آدم قلدری بود ،یکی هم مهدی پسر مالن
که اول کارگر چاقوس�ازی بود و بعدن دزد قهاری شده بود .اینها را گرفتند ،بردند زندان .گفتند ما به
ش�ما کار میدهیم .یک عده گفتند ما کار میکنیم اما این دو نفر قب�ول نکردند و گفتند :یا باید دولت
هر ماه به ما  120تومان حقوق بدهد یا ما دزدی میکنیم .جواب شنیدند" :حکومت ملی به کسی باج
نمیدهد" .اینها آوردند در سبزهمیدان دار زدند.
فرقه توفیقی را چرا اعدام کرد؟
او قبلن از روس�یه هنگام تشکیل حکومت بلش�ویکی پول گرفته بود ،آمده بود اینجا تشکیالت را
راه بیان�دازد ،اما ب�ا پولها برای خودش ده خریده بود .خودش هم ش�دید مخال�ف فرقه بود .مثلن
موقع جنگ برای ذوالفقاریها پول جمع میکرد و میفرستاد .همیشه هم در اطراف حکومت چرخ
میزد .سالها در انجمن شهر بود و یک مدتی هم شهردار شده بود.
تصمیمات فرقه را چه کسانی میگرفتند؟
در تبریز کمیتهی مرکزی به صورت ش�ورایی تصمیم میگرفت .البته در مس�ائل داخلی ش�هرها،
کمیتهه�ای ایالت�ی تصمی�م میگرفتن�د .ول�ی ب�رای کارهایی ک�ه جنبهی مل�ی داش�ت ،در تبریز
تصمیمگیری میشد و میفرستادند.
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رهبران فرقه در زنجان چه کسانی بودند؟
ص�در فرقه در زنج�ان ،همانطور که گفت�م ،دکتر جهانش�اهلو بود .رهبری فداییان با س�رهنگ
مرتضوی از افسران فراری مشهد بود و سرهنگ قاضی هم در ارتش بود.
زلفعلی قلیزاده در زنجان چه سمتی داشت؟
یک زمان این را موقتن رئیس شهربانی کردند .چون سواد نداشت ،بعد از مدتی خسروخان دارایی
را جایگزینش کردند .زلفعلی هم چون ش�غلش را گرفتند ،قهر کرد و از فرقه جدا ش�د و رفت مشغول
همان گاریچیگری شد.
فرقه در زنجان روزنامه هم منتشر میکرد؟
بل�ه .روزنامهی "آذر" را س�عیدخان وزیری منتش�ر میکرد که بعده�ا از ابهر ی�ک دوره نمایندهی
مجلس شد و االن حقوق نمایندگی را دارند از او پس میگیرند.
آقا روحاهلل ،مردم از فرقه حمایت میکردند؟
یک عده آدمهای روش�نفکر حمایت میکردند .یک سیاهیلشکر هم با فرقه بد بودند .مثلن اگر از
مخالفین بپرسید ،میگویند که اینها غارت میکردند .چیزی نبود که غارت کنند .خانهی چه کسی را
غارت میکردند؟ از کجا چیزی بردند؟ اتفاقن کارگر که کار میکرد ،پانزدهم ماه پولش را میدادند.
میگفتند شاید نتوانست از کسی قرض کند.
اول صحبتهایت�ان گفتید ک�ه حکومت ضعیف بود .علت این ضعف چه بود؟ ش�ما بیبرنامه عمل
کرده بودید؟
ببینی�د ،در زنجان خیلی زود انقالب ش�د .یعنی اول در میانه بود ،بعد زنجان ،بعد س�راب و بعد از
 8-7روز در تبریز .روزی که ما اینجا را گرفتیم ،انگار همین االن به من یک اس�لحه داده باشند .نه
در جیبمان پولی بود ،نه چیزی داش�تیم برای فروختن و ن�ه کارخانهیی بود .آدمهای انقالبی هم
که از تجار نبودند .اکثرن کارگرها و دهقانها بودند .اما تا  21آذر آنقدر حکومت تکمیل ش�ده بود که
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فرق�ه در تبریز خودش پول چ�اپ کرده بود و به ازای هر یک تومان پول فرقه میتوانس�تید  11قران
خرید کنید.
فرقه تا کی در زنجان حکومت کرد؟
ت�ا زمانی که ارتش آمد به زنجان .جماع�ت فرار کردند به میانه .در آنجا کم�ی مقاومت کردیم .اما
ارت�ش هواپیما داش�ت .از آنجا رفتی�م تبریز تا  21آذر که حکومت فرقه در تبریز هم س�رنگون ش�د.
ش�خصیها ریختند خانهها را غارت کردند .آدمها را کش�تند ،جنایتهای زی�ادی اتفاق افتاد .یک
عده ،مثلن پیش�هوری و غالمیحیی به ش�وروی رفتند .یک عده هم کش�ته ش�دند .مثلن فریدون
ابراهیمی که دادس�تان کل بود و صادق انصاری را که ماژور بود ،به دار کشیدند .سرهنگ مرتضوی
و س�رهنگ قاضی را هم ب�ا گلوله زدند .آدمهای بس�یاری از بی�ن رفتند .مردم دچ�ار فقر و فالکت
شدند .گرس�نه ماندند ،خانوادههایشان پراکنده ش�د ،بچهها مردند .عمر انقالب با فجایع بسیاری
به س�ر آم�د .جماعت باز هم فرار کردند ،رفتن�د تهران و اینور و آنور .یک عده زندانی ش�دند مثل
صفر قهرمانی که بیچاره  32س�ال زندان کشید .گرچه س�مت بسیار مهمی نداشت اما روی حرفش
ایس�تاد .دکتر جاوید و یک عدهی دیگر را هم مدتی زندانی کردند .در کل اکثر آنهایی که آدمهای با
وجههیی بودند را قلع و قمع کردند و کشتند.
آقا روحاهلل ،فکر میکنید چرا حکومت فرقه فقط یک سال دوام داشت؟
در ایران س�ابقهی انقالب بس�یار کم بود .ای�ن در واقع اولین انقالب کاملن مردمی بود که س�عی
میک�رد مالکی�ت را از بین ببرد .آدمها  8س�اعت کار کنند ،ظلم و س�تم نباش�د ،فقر نباش�د ،دزدی
نباش�د .آنقدر دقیق بود که یک نفر یک چوب را هم نمیتوانس�ت جابهجا کند .االن میگویند غارت
میکردن�د ،در حال�ی که رییس ما ،آق�ای رئوفی؛ همانطور که گفتم پول نداش�ت س�یگار بخرد ،با
اینکه آدم بسیار فعالی بود .در عین حال ،آنهایی هم که این حکومت را حمایت میکردند ،در واقع
به خاطر منافع خودشان از این حکومت حمایت میکردند.
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دقیقن حکومت فرقه از کجا حمایت میشد؟
اگر اصل حکایت را بخواهی ،این را از آذربایجان ش�وروی حمایت میکردند .آنها عقیدهش�ان بر
این بود که به وس�یلهی حکومت فرقه جلوی پیشروی آمریکاییها را بگیرند تا آنها خودشان را جمع
و جور کنند و آمریکا نتواند نفتهای قفقاز را اشغال کند .باالخره در اینجا حکومت ضعیف شده بود.
تازه جنگ تمام شده بود 45 ،میلیون تلفات داده بودند .دولت ایران هم با آنها مذاکره کرد و قول داد
که اگر دس�ت بردارند ،ارتش را به آذربایجان نفرستد .شورویها هم تازه یک جنگ  5-4ساله را از
سر گذرانده بودند و دیدند نمیتوانند باز هم درگیر شوند .یکدفعه گفتند در عرض سه روز فرار کنید.
آنها که رفتنی بودند ،رفتند .آنها هم که رفتنی نبودند ،دچار بال ش�دند .البته حمایت آنها هم حمایت
مستقیم نبود .حتا در آنجا عدهیی هم مخالف بودند و میگفتند در آذربایجان وقت انقالب نیست.
پس به نظر شما فرقه هیچ ضعفی نداشت؟
ضع�ف که بود اما س�عی میکردند رفعش کنند .مثل�ن یک عده آدمهای سوءاس�تفادهگر بودند که
ب�ه مرور زمان تصفیه میش�دند .فرق�ه یک روزنامهدیواری منتش�ر میکرد که هر هفت�ه از رییس تا
پیش�خدمت و جاروکش ،هرکس خوب بود یا بد بود ،آنجا مینوشت .نقاشیاش را هم میکشیدند.
از ترس این روزنامهدیواری هیچکس نمیتوانس�ت خطا کند .یک نقدعلی توکلی بود که مهمانخانه
داش�ت در راهآهن .زمانی بود که دکتر جهانشاهلو به تبریز رفته بود و رئوفی موقتن صدر کمیته بود.
بچهه�ا در مقابل مهمانخانهی این نان میفروختند .این یکیش�ان را ه�ل داده بود ،نانهایش را
زمین ریخته بود .هفتهی بعد ،نقاش�ی نقدعلی را کش�یده بودند و نانه�ای روی زمین و بچهیی که
افت�اده بود .آمده ب�ود ،داد میزد" :بابا چرا م�را اینطور بیآبرو میکنی�د؟" رئوفی میگفت" :رفیق
نقدعلی این عملت اس�ت" .در عین حال من خ�ودم در حوزه از رئوفی انتق�اد میکردم که رفیق این
کار را چرا انجام دادهیی .مثل حاال نبود که از هیچکس نش�ود انتقاد کرد .انتقاد آزاد بود .از ترس این
انتقادها ،همه سعی میکردند کارشان را درست انجام دهند.
این حق انتقاد برای مخالفان هم بود؟
مخالفان ما به جای انتقاد ،شورش میکردند .در ضمن حکومت هم یک حکومت حقی بود.
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ذوالفقاریها چقدر در شکست شما نقش داشتند؟
ذوالفقاریه�ا اولش اصلن نتوانس�تند مقاوم�ت کنند .آنها در جنگهای اول شکس�ت خوردند و
ب�ه همدان و بیجار فرار کردند و این آخر هم اگر حکومت مرکزی حمله نمیکرد ،عش�ایر و مخالفین
نمیتوانستند کاری کنند .ما که شکس�ت خوردیم ،ذوالفقاریها زودتر از ارتش به زنجان آمدند ،در
میانه مردم را غارت کردند ،کشتند و به جان و مالشان تجاوز کردند.
بعد از سقوط فرقه شما چه کردید؟
مصیبت ما زیاد بود .ما از اینجا تا میانه پیاده رفتیم .یک عدهیی هم به اندازهی  14واگن به سرهنگ
بوس�اقی نامی که با ارتش آمده بود زنجان 17 ،هزار تومانی که فرقه داش�ت را رشوه دادند و با واگن
رفتند .ازجمله حکیمه بلوری و ش�وهرش محمدباقر قنبری .من از میانه به تبریز رفتم .در تبریز یک
جایی تعیین شده بود که آنجا میماندم .حدود  400نفر بودیم که قرار شد ما را به "بدرآباد" تبعید کنند.
بیش�تر این تعداد هم زن و بچه بودند .تا س�ه ماه در تبریز در ش�رایطی خیلی ب�د ،خیلی بد ،خیلی بد
ماندیم .در آنجا یک حاج محمدحس�ین وطن بود که هر روز برای همه چای و نفری دو نان سنگک
میآورد .بعدن تهدیدش کردند که چون با متجاس�رین هم�کاری میکنی ،دکانت را داغان خواهیم
کرد .بچههای کوچک که زیاد هم بودند ،از گرسنگی میمردند .خالصه ،وضعمان خیلی بد بود.
آقا روحاهلل ،بدرآباد کدام طرف است؟
بدرآباد از همدان آنورتر است .یک پادگان نظامی بود که بنا بود ما را ببرند آنجا ،که من با یک بند
و بس�تی فرار کردم .ماجرا این بود که مادرم آمد ،مرا برد ش�هربانی .یک س�رهنگی بود در شهربانی
که مادرم فحش�ش داد و گفت" :یک بچهی  12س�اله مگر چه کرده اس�ت ،ما مهمان بودیم اینجا".
سرهنگ گفت" :هرجایی که مهمان بودید ،بروید یک کاغذ بیاورید ،ما خالصش کنیم ".پاسبانی به
نام حیدری نامه نوش�ت که اینها در خانهی ما مهمان بودند .م�ا رفتیم ،یک عکس انداختیم .برایم
گذرنامه صادر کردند و آمدم زنجان .روز بعد زنجان ماندم و بعد به تهران رفتم.
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در زنجان فرقه که سقوط کرد ،چند نفر از فرقهچیها را کشتند؟
ما فرار کردیم ولی بعدن ش�نیدیم که دو ،س�ه نفری را گویا کشتهاند .یکی علی کچل بود که با چاقو
کش�ته بودندش ،چند نفری را دار زدند .ش�یخ محمد خوئی بود که با ما همکاری میکرد ،در ضمن
گویا دعوای ملک هم با ذوالفقاریها داش�ت .ذوالفقاریه�ا به محض ورود به زنجان گفتند او را از
طبقهی دوم محضرش به پایین پرت کنند .اما خانههای بسیاری غارت شد.
از زنجان چه کسانی به شوروی رفتند؟
افراد زی�ادی رفتند .اما از رهبران دکتر جهانش�اهلو و غالمحس�ینخان اوصانل�و رفتند .در واقع
هرکسی نزدیک مرز بود ،فرار کرد .یک عده دستگیر شدند ،یک عده هم نتوانستند بروند.
شما چرا نرفتید؟
ی�ک ارمنی بود به ن�ام وارطانیان که زنجانی هم بود .این معاون فرقه بود .بعدها س�رگرد و رئیس
پلی�س راهآهن ش�ده بود .م�ن در تبریز رفیقی داش�تم در کمیتهی مرکزی که زن�گ زد و گفت فورن
بیا پیش من .من داش�تم می رفتم ،دیدم این آمد و گفت" :فردا ارت�ش میآید .من خودم دیدم دکتر
الهام�ی هم رفت ".تا ما برس�یم به کمیتهی مرکزی ،حکومت نظامی ش�د .نگو ک�ه دارند میروند.
رفتیم یک گوش�هیی نشس�تیم ،س�ه چهار نفر از بچهها هم آمدند .این یواشکی پا ش�د ،به بهانهی
حیاط رفتن فرار کرد .من ماندم .آن موقع هم حکومت نظامی شده بود .هرکسی میخواست برود،
رفته بود و ما هم بیخبر بودیم.
بعد از اینکه فرقه شکست خورد و شما به تهران رفتید ،باز هم به فعالیتتان ادامه دادید؟
بله ،من س�ال  1325به تهران رفتم .کلوپهای حزب توده فعال بود .تا ترور ش�اه در سال  27در
کلوپه�ا فعالیت میکردم .بعد هم مخفی بودم تا س�ال  32و زمان مصدق .بعد از کودتا فرار کردم و
در مرز روسیه بازداشت شدم.
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بعد از انقالب  57چطور؟
نخیر .رفقا آمدند ،گفتم دیگر کار من نیس�ت .عباس�علی بحری آمد دنبالم ،گفتم من نمیآیم .هر
وقت امور را به دس�ت گرفتید ،یک تفنگ بدهید به من ،بگویید بایس�ت اینجا ،نگذار کسی تو بیاید.
من دو سه بار سرگردان شدم .یک بار  7سال فراری بودم ،بعد از  28مرداد فراری شدم .من مخالف
ش�ما نیستم ،وقتی امور را به دس�ت گرفتید ،بگویید اینجا را جارو کن ،من جارو میکنم .اما بگویید
فعالیت کن ،من نیستم .حاال دیگر نوبت شماست!
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