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"غائله" آذربايجان يا سرکوب نھضت ملی و دموکراتيک مردم ايران
در ھفتاد سال پيش
اعتبارنامه پيشه وری که نماينده اول مردم تبريز درانتخابات مجلس چھاردھم بود با دسيسه ارتجاع و نمايندگان فئودالھا
رد شد .وی در سخنرانی خويش در باره بھداشت بزرگترين شھر آذربايجان گفت“ :وقتی که من به تبريز وارد شدم،
ديدم برای ھر بيمارستانی که در تبريز است ،برای ھر بيمارستانی سی ھزار تومان تقاضا کرده بودند و چھارده ھزار
تومان تصويب شد .در صورتی که برای مريضخانۀ پنجاه تختخوابی که حساب کرديم ،برای ھر بيماری که يک تومان
حساب شود ،پنجاه و پنج ھزار تومان خرج آن میشود و نسبت به آن چھارده ھزار تومان که حساب کردند ،نسبت به ھر
بيماری دو ﷼ میرسد .اين را شما حساب کنيد .پنجاه و پنج ھزار تومان بودجۀ بھداری تبريز است .اين را که ما
حساب کرديم برای اھالی آذربايجان و قسمت کرديم ببينيم برای ھر نفر چقدر خرج میشود ،ديديم به ھر نفری به قيمت
يک سيگار ھم نمیشود .اين دو مريضخانه امروز تعطيل است .مريض ھم نمیتواند منتظر باشد”.
وی در بارۀ آموزش و پروش آذربايجان افزود" :االن در تبريز از تمام دبستانھا و دبيرستانھائی که ھست ،فقط شش تا
دولتی است و بقيهاش ملی است .بنده رفتم ديدم آن اطاقھائی که بچهھا در آن درس میخوانند .شما اسبتان را نمیبنديد.
برای اين که اين قدر خراب است که اطمينان نمیشود کسی آنجا باشد .به آموزگار ھم ماھی سی تومان حقوق میدھند.
يک آموزگاری که ماھی سی تومان يا چھل تومان حقوق میگيرد ،چطور میتواند بچهھای شما را درس بدھد و تعليم
بدھد .و شما ھم مدعی ھستيد که ما داريم تعليمات عمومی را اجراء میکنيم .برای تمام آذربايجان يک دبستان فقط از
محل اعتبار تعليمات عمومی در نظر گرفته شده است .آن وقت شما حساب کنيد ببينيد در عرض چند سال با اين ترتيب
میتوانيد اين کار انجام بدھيد".
وی در ھمان سخنرانی در بارهی وضعيت کشاورزی و دامداری آذربايجان اضافه کرد" :بنده رفتم ادارۀ کشاورزی
آذربايجان را ديدم .ميزھا تمام مرتب است .ماشين نويس مرتب دارد .ولی از اين ادارۀ کشاورزی نمیتوانيد اطالع پيدا
کنيد که چند گوسفند در آذربايجان است و برای اصالح نژاد حيوانات ،برای اصالح فالحت باغبانی ،برای اين ميوهای
که در آذربايجان از طال ھم قيمتاش بيشتر است و میشود به حد وفور تھيه کرد و برای اين قبيل چيزھا کاری
نمیشود .يک دستگاه بزرگی است از ميز و صندلی .ولی کار نيست .اينست که میگويند ادارات ما کار نمیکنند".
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پيشه وری در مقابل اين اجحافات حکومت ضد ملی محمد رضا پھلوی که نفت ايران را در واقع مجانی به انگلستان داده
بود ،دست به اعتراض و افشاءگری زد و زمانی که حتی مجلس دست نشانده شاه حاضر نشد به شکايات مردم آذربايجان
رسيدگی کند ،راه ديگری باقی نماند تا با تکيه برمردم و نيروی مسلح آنھا حقوق از دست رفته آنھا را به کف آورد.
فرقه دموکرات آذربايجان در  ١٢شھريور]سنبله[  ١٣٢۴در تبريز اعالم موجوديت نمود .اين حزب با انتشار بيانيهای
 ١٢مادهای به زبانھای ترکی و فارسی به رھبری جعفر پيشهوری)جعفر جوادزاده( و ھمراھی چندين فعال سياسی
آذربايجانی ديگر تشکيل شد .اختيارات گستردهتر محلی از لحاظ اداری ،تدريس زبان ترکی در مدارس در کنار زبان
فارسی و اصالحات ارضی و اقتصادی از جمله مھمترين خواستهھائی بود که به عنوان اھداف و خواستهھای اين تشکل
جديد سياسی عنوان شده بود .جعفر پيشهوری ) (١٣٢۶–١٢٧٢سياستمدار ،روزنامهنگار و انقالبی کمونيست ايرانی بود
که برای دموکراسی در ايران و نه تنھا در آذربايجان سالھا جنگيده و در گيالن کميسر امور داخله جمھوری شورائی
گيالن بود .وی خواست آزادی ايران را در سرلوحه برنامه خويش قرارداده بود .وی از بنيانگذاران و عضو کميتهٔ
مرکزی حزب عدالت در باکو ،از مؤسسان حزب کمونيست ايران در نخستين کنگره آن و دبير مسؤول تشکيالت اين
حزب در تھران بود .پيشهوری در باکو سردبير روزنامه دوزبانه ترکی آذربايجانی – فارسی "حريت" را به عھده
داشت و در ھمانجا برای آزادی ايران و استقرار يک حکومت ملی و دموکراتيک درايران در ميان مھاجران ايرانی در
باکو مبارزه می کرد .وی ھمچنين سردبير روزنامه کامونيست ،بود که در  ١٩٢٠در رشت منتشر میشد و گرداننده
اصلی روزنامه حقيقت بود که در  ٢٢–١٩٢١در تھران منتشر میشد .ارتجاع و فئودالھای آذری و غير آذری که سالھا
در حکومتھای ايران بر ضد مصالح ملی ايران به ارتجاع و امپرياليسم خدمت کردند ،کوھی از اتھام بر سر پيشه وری
ريختند و وی را نوکر اجنبی معرفی نمودند .پيشه وری اين عمال بيگانه را می شناخت و در گام نخست در آذربايجان
ھمين نوکران بيگانه و ارتجاع داخلی آذربايجان را مورد سرکوب قرارداد .ولی ھرگز مبارزه ناسيونال شونيستی را
جايگزين مبارزه دموکراتيک و ضد امپرياليستی مجموعه خلقھای ايران نکرد .حکومت دموکراتيک آذربايجان از ٢١
آذر  ١٣٢۴تا  ٢١آذر]قوس[  ١٣٢۵به مدت يکسال بر سر کار بود و امسال  ١٣٩۵ھفتاد سالگی سرکوب اين نھضت
دموکراتيک است.
دودمان پھلوی از  ١٣٠۴تا  ١٣۵٧يعنی به مدت  ۵٣سال سلطنت کرد .کارنامه حکومت آذربايجان با يکسال حکومت
را با سلطنت  ۵٣ساله زمامداری پھلوی مقايسه کنيد.
 -١راديوی آذربايجان ايجاد شد که بعدھا نيز به کار خود ادامه داد.
 -٢در تبريز دانشگاھی به نام دانشگاه آذربايجان ايجاد کرد .ساختمان آن ابتداء در شھر بود که در ھمان سال ساختمان جديد
آن در محل فعلی برپا شد.
 -٣اغلب خيابانھای تبريز با کار شبانهروزی آسفالت شده و راهھای جديدی احداث گرديد.
 -۴در تبريز لولهکشی آب آغاز شد و تبريز قبل از تھران دارای آب لولهکشی شد.
 -۵بھرهمالکانه را کاھش داد ،از غارت قرون وسطائی دھقانان جلوگيری کرد.
 -۶انجمنھای انتخابی در دھات به وجود آورد که از  ٣تا  ۵نفر نماينده داشتند .اين انجمنھا قروض دھقانان را چنان قسط-
بندی کردند که از عھده پرداخت آنھا برآيند)فقط طلب خرده مالکان و صاحبان اراضی و مستغالتی که در آذربايجان
باقی مانده و در تھران به اردوی دشمن نپيوسته بودند ،قابل پرداخت بود(.
 -٧اصالحات ارضی را در آذربايجان عملی کرده که قريب  ٢۵٠ھزار خانوار دھقانی صاحب زمين شدند.
 -٨کارخانۀ پارچه بافی بزرگ به نام ظفر را ساخت.
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 -٩در تمام استان  ٨ساعت کار و يک روز تعطيل در ھفته را به تمام کارگاهھا و کارخانه ھا تعميم داد).در حالی که در آن
ايام تھران و ساير مناطق کارگری فاقد قانون کار بود و مبارزه برای حداقل ساعت کار ادامه داشت(.
 -١٠انجمن ھنرمندان و ھنرپيشگان ايجاد شد و تئاتر ملی احياء گرديد که نمايش آن مورد استقبال شديدی مردم واقع شد.
 -١١دھھا دبستان و دبيرستان) ٣٢۵دبستان و  ٨٣دبيرستان( جديد داير کرد .ساختمان دبيرستان بزرگ منصور در تبريز در
زمان پيشه وری ساخته شد.
 -١٢در دبستانھا و دورۀ ابتدائی زبان مادری را برقرار کرد و برای تدريس آنھا کتاب به زبان آذربايجانی چاپ کرد .زبان
فارسی به عنوان زبان دوم در آنھا تدريس شد.
 -١٣در اثر جلوگيری از احتکار مواد غذائی و بازار سياه ،مواد ضروری مردم به قيمت ارزان يعنی به قيمت نصف آن در
تھران فروخته شد.
 -١۴با ايجاد ارتش چريکی خلقی امنيت کامل در سطح استان برقرار گرديد.
 -١۵پيشه وری رشوه دادن به مأمورين دولت را خيانت به حقوق عمومی اعالم کرد  .برای مرتکبين مجازات سخت قايل
شد .به طوريکه شبھا کسی مغازهھای خويش را قفل نمی کرد.
 -١۶قيمت اجناس مورد نياز عمومی به طور جدی کنترول می شد و احتکار کنندگان سخت مجازات میشدند و قيمت
کاالھای مورد نياز عموم  %۴٠پائين آمده بود.
 -١٧کلينيکھای بھداشتی سياری تأسيس شده بود که از تبريز به دھات اطراف میرفت.
 -١٨قانون حداقل بيکاری و حداکثر ساعت کار تصويب و بين کارفرمايان و کارگران قراردادھای دسته جمعی بسته شد.
 -١٩برنامۀ عمومی کار اجراء و قسمت اعظم خيابانھا و کوچهھا اسفالت و سنگفرش شد.
 -٢٠برنامه تعليمات عمومی اجراء و در دھات مدارس باز شد و دانشگاه تبريز با دو دانشکدۀ طب و ادبيات تأسيس گرديد.
و دکتر فروتن در خاطراتش با توجه به مبارزه مترقی مردم آذربايجان نوشت" :برنامه فرقه دموکرات در آغاز برنامه
يک حزب دموکراتيک مترقی در ايران بود .مرام آن :حفظ استقالل و آزادی ايران ،استقرار آزاديھای دموکراتيک،
تشکيل انجمنھای ايالتی و واليتی بر طبق قانون اساسی ،حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای زنان ،توسعه توليدات
صنعتی و کشاورزی ،مبارزه با بيکاری و غيره ھمه حاکی از آن بود که فرقه فعاليت خود را درچارچوب تماميت
ارضی ايران آغاز میکرد .اما با گذشت زمان ،مقامات رھبری لحن و تکيه بيانات خود را بر جدائی آذربايجان از ايران
گذاشتند ،به قسمی که کنگره خلق آذربايجان ،خود را مجلس مؤسسان ناميد و از آن مجلس ملی و حکومت ملی بيرون
آمد .معذالک تا زمانی که فرقه در ايران فعاليت داشت ،ھيچ صدائی درباره الحاق آذربايجان ايران به آذربايجان شوروی
شنيده نشد .در مھاجرت رھبران فرقه و به تبعيت از آنھا کادرھا مسألۀ جدائی آذربايجان شمالی و جنوبی را به ميان
کشيدند و از يکی شدن اين دو سخن میگفتند")صفحه  ۴٧حزب توده در صحنه ايران( .اين طمعورزی و توسعه طلبی،
دستآورد خيانت رويزيونيستھای خروشچفی بود که در دوران حکومت رويزيونيستھا در شوروی ميدان جوالن پيدا می-
کرد و تا به امروز نيز توسط جانشينان آنھا ادامه دارد .ولی دستآوردھای دمکراتيک خلق آذربايجان که کينه ارتجاع
ايران را برافروخته بود ،در يورش وحشيانه ارتجاع و امپرياليسم نابود شدند .ارتجاع آذری و فئودالھای آن سامان،
مجددا به کمک قوای دولتی مرکز ،بر سر کار آمدند و دمار از روزگار مردم آذربايجان و ھمه ايرانيانی که به ياری
ھموطنانشان رفته بودند ،برآوردند .نان در تبريز ناياب شد ،فقر سراپای مردم را گرفت و مردم آذربايجان برای کسب
نان در سراسر ايران پراکنده شدند .در تھران آذریھا ،برای امرار معاش آب حوض می کشيدند و به با زبان آذری به
اجرای نمايش در خيابانھا میپرداختند تا سد جوع کنند .محمد ناصر صولت قشقائی در کتاب "سالھای بحران" می-
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نويسد" :فراموش نمیکنم در سال  ١٣٢۶که ساعد مراغهای)يکی از عوامل استعمار در ايران و از مرتجعان آذری-
توفان( آن فراماسونر نوکرصفت نخست وزير ايران بود ،ھنرمندان آذربايجان که از تبريز رانده شده بودند ،در تھران
نمايشاتی به زبان آذربايجان میدادند .شھربانی وقت از نمايش آنھا به علت اينکه به زبان بيگانه است جلوگيری میکند.
آنان به نخست وزير مراجعه میکنند .ساعد با اين که خود آذربايجانی بود ،ولی به اندازهای سرسپردۀ درگاه استعمار و
شاه شده بود که با زير پا گذاشتن مليت خود به آنان جواب داده بود .نمايش به زبان بيگانه قدغن است").تکيه ھمه جا
از توفان(.
جنايتی که دربار و امپرياليسم در آذربايجان مرتکب شدند و امروز با جعل تاريخ آنرا طوری ديگری وانمود می کنند به
قدری فجيع بود که در آن زمان مستر دوگالس قاضی معروف امريکائی به نقل از ھمان سند باال روزی مھمان آقای
صولت قشقائی بوده است و در روز چھارشنبه پانزدھم شھريور ماه  ١٣٢٩پس از گردش و صحبتھای متفرقه به ذکر
خاطرهای میپردازد که آقای صولت قشقائی آنرا در کتابش چنين توصيف مینمايد" .يک روز مھمان واالحضرت
اشرف بودم ،شاه ھم تشريف داشتند .درچمن میخواستيم ناھار بخوريم ،قبال من اظھار داشتم وضع آذربايجان بد است و
اھالی گرسنه ھستند .خواھر شاه مقداری از چمن کند و علف سبز را به ھوا پرت کرد ،گفت از اين بخورند .در اين
موقع خبر دادند که ناھار حاضر است .ديدم ناھار مفصلی است گفتم ،اين مال چندين نفر است ،ممکن است از زيادی اين
غذا که ھر روز مصرف میشود چندين نفر را غذا داد .از اين حرف من ،اين زن بیحيا عصبانی شد يک ران بره را
کند و پرت کرد جلوی سگش من ھم ديگر چيزی نگفتم و غذا را به ھر ترتيبی بود تمام کردم و رفتم".
محمد رضا شاه که کوچکترين احساسی نسبت به مردم کشورش نداشت فرمان قتل مردم آذربايجان را صادر کرد .پدر
وی رضا خان نيز عامل سرکوب جنبش جنگل در گيالن بود.
رفيق فروتن در خاطرات خويش مینويسد":ارتش شاھنشاھی سالح سرکوبی مردم بود .ھمه پس از ايلغار آذربايجان
بارھا و بارھا اين سازمان مسلح را آزمودند که چگونه نسبت به مردم بيگانه است و چگونه بی محابا به روی مردم آتش
میگشايد و آنھا را مانند برگ خزان برخاک میريزد.
با ورود ارتش به آذربايجان اثری از فرقه دموکرات برجای نماند .شکست دولت ملی آذربايجان شکستی ھولناک برای
جنبش دموکراتيک سراسر ايران بود .اين حقيقت را نمیتوان پنھان داشت که با تشکيل فرقه و دولت ملی و رويدادھائی
که پس از آن پيش آمد جنبش دموکراتيک ايران اعتالئی بیسابقه يافت .چشمھا ھمه به سوی آذربايجان دوخته شده بود.
حزب ايران ،حزب ملی .صريحا در ارگان خود "جبھه ملی" حکومت دموکراتيک آذربايجان را بازوی مسلح
دموکراسی ناميد .اما پس از شکست آذربايجان ،احزاب و عناصر ملی دست به توبه و استغفار برداشتند .ھمانھائی که تا
ديروز خطاب به پيشه وری میگفتند" :پيشهوری ما را نجات بده" .فردای شکست حکومت ملی آذربايجان آنرا آلت
اجرای مقاصد بيگانگان قلمداد کردند و به سب و لعن آن پرداختند" .ملی" يعنی ھمين! از آن پس تنھا حزب توده ايران
به دفاع از حکومت دموکراتيک آذربايجان پرداخت و از اين دفاع بيمی به دل راه نداد.".
اين انديشه ضد دموکراتيک تا به امروز نيز سراپای نمايندگان بورژوازی ملی ايران را گرفته است .در تمام دوران
حکومت دکتر مصدق کوچکترين گامی برای رفع اين دروغھای تاريخی و حمايت از خواستھای مردم آذربايجان
برداشته نشد.
ھمين وضعيت و دسيسه ھای امپرياليسم بعد از انقالب شکوھمند بھمن  ۵٧که ايران استقالل سياسی خويش را به دست
آورد موجب شدند که دشمنان انقالب و ھمان کسانی که در نابودی نھضت دموکراتيک خلق آذربايجان دست داشتند ،حال
برای ايجاد تفرقه و جغرافيای جديدی در خاورميانه دست به کار شوند تا با تقويت ناسيونال شونيستھای تجزيه طلب به
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نھضت بزرگ دموکراتيک سراسر ايران ضربه جبران ناپذير وارد کنند .سياست تجزيه طلبی و ناسيونال شونيستی
آذریھای دست راستی و کردھای تجزيه طلب در خدمت ھمان اھداف ارتش شاھنشاھی زمان محمد رضا شاه در ٢١
آذر  ١٣٢۵در  ٧٠در سال پيش است .راه کسب حقوق دموکراتيک از مبارزه مشترک خلقھا و طبقه کارگر يکپارچه
ايران به رھبری حزب واحد طبقه کارگر ،جبھه واحد خلقھای ايران می گذرد .تنھا بر اين بستر است که می توان ايرانی
متحد ،دموکراتيک ،قدرتمند ،مستقل و سوسياليستی با تشديد مبارزه طبقاتی و افشاء ھمدستان امپرياليسم ،صھيونيسم و
ارتجاع حاکم در ايران به وجود آورد .تنھا بر اساس تمايز طبقاتی و نه تمايز قومی و مليتی می توان بر استبداد و
دسيسهھای ارتجاع جھانی و منطقه غلبه کرد .حزب ما مبلغ اين راه است و در اين متن از مبارزات ملی و دموکراتيک
اقوام ايرانی دفاع می کند.
تجزيهطلبان مضمون مبارزه دموکراتيک و ضد امپرياليستی نھضت دموکراتيک آذربايجان را که با ھدف آزادی ايران
انجام می شد ،نمی فھمند و يا نمیخواھند به دستور آنکارا و باکو بفھمند .نھضت دموکراتيک آذربايجان در ايران ،برای
استقرار دموکراسی در سراسر ايران ،برای انجام اصالحات ارضی و ارتقاء سطح آگاھی عمومی و حمايت از منافع
ملی ايران مبارزه کرد و مانند انقالب مشروطيت در راس اين مبارزه در کنار حزب توده ايران قرار گرفت .اھميت
نفوذ و دستآوردھای نھضت آذربايجان در آن است که تا به امروز نيز مورد نفرت بورژوازی امپرياليستی و بورژوازی
ملی ايران قرار دارد و آنھا حاضر نيستند از دستآوردھای اين نھضت دفاع کرده و از جعل دست بردارند .آنھا سخنان
محمد رضا شاه را در مورد "غائله آذربايجان" تکرار میکنند .برای آنھا کشتار بيست ھزار نفر ھموطنان ما از مردم
ستمديده آذربايجان که در مقابل سرکوب ارتجاع آذری ،فئودالھا ،روحانيت ارتجاعی ،تجار کالن ايستاده بودند و اراضی
فئودالھای آذری را به دھقانان دادند ،سکوت کرده اند و حتی شما در زندگينامه مصدق نيز کوچکترين اظھار تاسفی از
اين کشتار ھموطنان ما نمیبينيد .به جز کمونيستھای ايران در قالب حزب توده ايران ،بجز دموکراتھای اصيل ايران ،به
جز طبقه کارگر ايران و نيروھای ضد استعماری و ضد امپرياليستی در ايران کسی حاضر نشد از اين نھضت عظيم در
ايران و آسيا در بعد از جنگ جھانی دوم حمايت کند ،برعکس مضمون دموکراتيک و دستآوردھای بزرگ اين نھضت
را در زير خرواری از دروغ و اتھام مدفون کردند .جا دارد که در  ٧٠تا  ٧١يک سالگی اين نھضت آنرا بياد آوريم و
از آن پرچمی برای وحدت دموکراتيک خلقھای ايران ،بر ضد ارتجاع حاکم ،امپرياليسم و صھيونيسم و تفرقه افکنان
تجزيه طلب نوکر بيگانه بسازيم.
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