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  )توفان(حزب کارايران

  ٢٠١٧ جنوری ٠٢
  

  آذربايجان يا سرکوب نھضت ملی و دموکراتيک مردم ايران" غائله"

  در ھفتاد سال پيش
م تبريز درانتخابات مجلس چھاردھم بود با دسيسه ارتجاع و نمايندگان فئودالھا اعتبارنامه پيشه وری که نماينده اول مرد

وقتی که من به تبريز وارد شدم، “: ترين شھر آذربايجان گفت وی در سخنرانی خويش در باره بھداشت بزرگ. رد شد

ده بودند و چھارده ھزار ديدم برای ھر بيمارستانی که در تبريز است، برای ھر بيمارستانی سی ھزار تومان تقاضا کر

 پنجاه تختخوابی که حساب کرديم، برای ھر بيماری که يک تومان ۀکه برای مريضخان در صورتی. تومان تصويب شد

شود و نسبت به آن چھارده ھزار تومان که حساب کردند، نسبت به ھر  حساب شود، پنجاه و پنج ھزار تومان خرج آن می

اين را که ما .  بھداری تبريز استۀپنجاه و پنج ھزار تومان بودج. شما حساب کنيداين را . رسد بيماری دو لایر می

شود، ديديم به ھر نفری به قيمت  حساب کرديم برای اھالی آذربايجان و قسمت کرديم ببينيم برای ھر نفر چقدر خرج می

 .”ظر باشدتواند منت مريض ھم نمی. اين دو مريضخانه امروز تعطيل است. شود يک سيگار ھم نمی

االن در تبريز از تمام دبستانھا و دبيرستانھائی که ھست، فقط شش تا : " آموزش و پروش آذربايجان افزودۀوی در بار

. بنديد شما اسبتان را نمی. خوانند ھا در آن درس می بنده رفتم ديدم آن اطاقھائی که بچه. اش ملی است دولتی است و بقيه

. دھند به آموزگار ھم ماھی سی تومان حقوق می. شود کسی آنجا باشد  که اطمينان نمیکه اين قدر خراب است برای اين

ھای شما را درس بدھد و تعليم  تواند بچه گيرد، چطور می يک آموزگاری که ماھی سی تومان يا چھل تومان حقوق می

ام آذربايجان يک دبستان فقط از برای تم. کنيم  میءو شما ھم مدعی ھستيد که ما داريم تعليمات عمومی را اجرا. بدھد

آن وقت شما حساب کنيد ببينيد در عرض چند سال با اين ترتيب . محل اعتبار تعليمات عمومی در نظر گرفته شده است

 ".توانيد اين کار انجام بدھيد می

کشاورزی  ۀبنده رفتم ادار: "ی وضعيت کشاورزی و دامداری آذربايجان اضافه کرد وی در ھمان سخنرانی در باره

توانيد اطالع پيدا   کشاورزی نمیۀولی از اين ادار. ماشين نويس مرتب دارد. ھا تمام مرتب است ميز. آذربايجان را ديدم

ای  کنيد که چند گوسفند در آذربايجان است و برای اصالح نژاد حيوانات، برای اصالح فالحت باغبانی، برای اين ميوه

شود به حد وفور تھيه کرد و برای اين قبيل چيزھا کاری  ش بيشتر است و میا که در آذربايجان از طال ھم قيمت

  ".کنند گويند ادارات ما کار نمی اينست که می. ولی کار نيست. يک دستگاه بزرگی است از ميز و صندلی. شود نمی
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ی به انگلستان داده پيشه وری در مقابل اين اجحافات حکومت ضد ملی محمد رضا پھلوی که نفت ايران را در واقع مجان

که حتی مجلس دست نشانده شاه حاضر نشد به شکايات مردم آذربايجان  بود، دست به اعتراض و افشاءگری زد و زمانی

  . رسيدگی کند، راه ديگری باقی نماند تا با تکيه برمردم و نيروی مسلح آنھا حقوق از دست رفته آنھا را به کف آورد

ای  اين حزب با انتشار بيانيه.  در تبريز اعالم موجوديت نمود١٣٢۴ ]سنبله[ شھريور١٢فرقه دموکرات آذربايجان در 

و ھمراھی چندين فعال سياسی ) جعفر جوادزاده(وری ای به زبانھای ترکی و فارسی به رھبری جعفر پيشه  ماده١٢

 در مدارس در کنار زبان تر محلی از لحاظ اداری، تدريس زبان ترکی اختيارات گسترده. آذربايجانی ديگر تشکيل شد

ھای اين تشکل   بود که به عنوان اھداف و خواستهئیھا فارسی و اصالحات ارضی و اقتصادی از جمله مھمترين خواسته

نگار و انقالبی کمونيست ايرانی بود  سياستمدار، روزنامه) ١٣٢۶–١٢٧٢(وری  جعفر پيشه. جديد سياسی عنوان شده بود

 و نه تنھا در آذربايجان سالھا جنگيده و در گيالن کميسر امور داخله جمھوری شورائی که برای دموکراسی در ايران

ٔوی از بنيانگذاران و عضو کميته . وی خواست آزادی ايران را در سرلوحه برنامه خويش قرارداده بود. گيالن بود
بير مسؤول تشکيالت اين مرکزی حزب عدالت در باکو، از مؤسسان حزب کمونيست ايران در نخستين کنگره آن و د

را به عھده " حريت" فارسی –وری در باکو سردبير روزنامه دوزبانه ترکی آذربايجانی  پيشه. حزب در تھران بود

داشت و در ھمانجا برای آزادی ايران و استقرار يک حکومت ملی و دموکراتيک درايران در ميان مھاجران ايرانی در 

شد و گرداننده   در رشت منتشر می١٩٢٠ردبير روزنامه کامونيست، بود که در وی ھمچنين س. باکو مبارزه می کرد

ارتجاع و فئودالھای آذری و غير آذری که سالھا . شد  در تھران منتشر می٢٢–١٩٢١اصلی روزنامه حقيقت بود که در 

تھام بر سر پيشه وری در حکومتھای ايران بر ضد مصالح ملی ايران به ارتجاع و امپرياليسم خدمت کردند، کوھی از ا

پيشه وری اين عمال بيگانه را می شناخت و در گام نخست در آذربايجان . ريختند و وی را نوکر اجنبی معرفی نمودند

ولی ھرگز مبارزه ناسيونال شونيستی را . ھمين نوکران  بيگانه و ارتجاع داخلی آذربايجان را مورد سرکوب قرارداد

 ٢١حکومت دموکراتيک آذربايجان از . د امپرياليستی مجموعه خلقھای ايران نکردجايگزين مبارزه دموکراتيک و ض

 ھفتاد سالگی سرکوب اين نھضت ١٣٩۵ به مدت يکسال بر سر کار بود و امسال ١٣٢۵ ]قوس[ آذر٢١ تا ١٣٢۴آذر 

  .دموکراتيک است

آذربايجان با يکسال حکومت کارنامه حکومت .  سال سلطنت کرد۵٣ يعنی به مدت ١٣۵٧ تا ١٣٠۴دودمان پھلوی از 

  . ساله زمامداری پھلوی مقايسه کنيد۵٣را با سلطنت 

 .راديوی آذربايجان ايجاد شد که بعدھا نيز به کار خود ادامه داد -١

ساختمان آن ابتداء در شھر بود که در ھمان سال ساختمان جديد . در تبريز دانشگاھی به نام دانشگاه آذربايجان ايجاد کرد -٢

 .علی برپا شدآن در محل ف

 .ھای جديدی احداث گرديدروزی آسفالت شده و راهاغلب خيابانھای تبريز با کار شبانه -٣

 .کشی شدکشی آب آغاز شد و تبريز قبل از تھران دارای آب لولهدر تبريز لوله -۴

 .مالکانه را کاھش داد، از غارت قرون وسطائی دھقانان جلوگيری کردبھره -۵

- اين انجمنھا قروض دھقانان را چنان قسط.  نفر نماينده داشتند۵ تا ٣به وجود آورد که از انجمنھای انتخابی در دھات  -۶

فقط طلب خرده مالکان و صاحبان اراضی و مستغالتی که در آذربايجان (بندی کردند که از عھده پرداخت آنھا برآيند

 .)باقی مانده و در تھران به اردوی دشمن نپيوسته بودند، قابل پرداخت بود

 . ھزار خانوار دھقانی صاحب زمين شدند٢۵٠صالحات ارضی را در آذربايجان عملی کرده که قريب ا -٧

 . پارچه بافی بزرگ به نام ظفر را ساختۀکارخان -٨
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در حالی که در آن .(ھا تعميم دادھا و کارخانه  ساعت کار و يک روز تعطيل در ھفته را به تمام کارگاه٨در تمام استان  -٩

 .)ر مناطق کارگری فاقد قانون کار بود و مبارزه برای حداقل ساعت کار ادامه داشتايام تھران و ساي

 . انجمن ھنرمندان و ھنرپيشگان ايجاد شد و تئاتر ملی احياء گرديد که نمايش آن مورد استقبال شديدی مردم واقع شد -١٠

يرستان بزرگ منصور در تبريز در ساختمان دب. جديد داير کرد)  دبيرستان٨٣ دبستان و ٣٢۵(دھھا دبستان و دبيرستان -١١

 .زمان پيشه وری ساخته شد

زبان .  زبان مادری را برقرار کرد و برای تدريس آنھا کتاب به زبان آذربايجانی چاپ کردئی ابتداۀ در دبستانھا و دور -١٢

 .فارسی به عنوان زبان دوم در آنھا تدريس شد

مواد ضروری مردم به قيمت ارزان يعنی به قيمت نصف آن در  در اثر جلوگيری از احتکار مواد غذائی و بازار سياه،  -١٣

 .تھران فروخته شد

 . با ايجاد ارتش چريکی خلقی امنيت کامل در سطح استان برقرار گرديد -١۴

برای مرتکبين مجازات سخت قايل . مورين دولت را خيانت به حقوق عمومی اعالم کرد أ پيشه وری رشوه دادن به م -١۵

 .ھای خويش را قفل نمی کرد مغازهبه طوريکه شبھا کسی. شد

شدند و قيمت ل می شد و احتکار کنندگان سخت مجازات میوقيمت اجناس مورد نياز عمومی به طور جدی کنتر -١۶

 .پائين آمده بود% ۴٠کاالھای مورد نياز عموم 

 .رفتسيس شده بود که از تبريز به دھات اطراف میأکلينيکھای بھداشتی سياری ت -١٧

 .جمعی بسته شده اری و حداکثر ساعت کار تصويب و بين کارفرمايان و کارگران قراردادھای دستقانون حداقل بيک -١٨

 .ھا اسفالت و سنگفرش شدھا و کوچه عمومی کار اجراء و قسمت اعظم خيابانۀبرنام -١٩

 .س گرديدسيأ طب و ادبيات تدۀبرنامه تعليمات عمومی اجراء و در دھات مدارس باز شد و دانشگاه تبريز با دو دانشک -٢٠

برنامه فرقه دموکرات در آغاز برنامه : "و دکتر فروتن در خاطراتش با توجه به مبارزه مترقی مردم آذربايجان نوشت

حفظ استقالل و آزادی ايران، استقرار آزاديھای دموکراتيک، : مرام آن. يک حزب دموکراتيک مترقی در ايران بود

ون اساسی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای زنان، توسعه توليدات تشکيل انجمنھای ايالتی و واليتی بر طبق قان

صنعتی و کشاورزی، مبارزه با بيکاری و غيره ھمه حاکی از آن بود که فرقه فعاليت خود را درچارچوب تماميت 

اما با گذشت زمان، مقامات رھبری لحن و تکيه بيانات خود را بر جدائی آذربايجان از ايران . کردارضی ايران آغاز می

سسان ناميد و از آن مجلس ملی و حکومت ملی بيرون ؤگذاشتند، به قسمی که کنگره خلق آذربايجان، خود را مجلس م

ه الحاق آذربايجان ايران به آذربايجان شوروی معذالک تا زمانی که فرقه در ايران فعاليت داشت، ھيچ صدائی دربار. آمد

 جدائی آذربايجان شمالی و جنوبی را به ميان سألۀدر مھاجرت رھبران فرقه و به تبعيت از آنھا کادرھا م. شنيده نشد

طلبی، ورزی و توسعه اين طمع).  حزب توده در صحنه ايران۴٧صفحه "(گفتندکشيدند و از يکی شدن اين دو سخن می

-رد خيانت رويزيونيستھای خروشچفی بود که در دوران حکومت رويزيونيستھا در شوروی ميدان جوالن پيدا میدستآو

ولی دستآوردھای دمکراتيک خلق آذربايجان که کينه ارتجاع . کرد و تا به امروز نيز توسط جانشينان آنھا ادامه دارد

ارتجاع آذری و فئودالھای آن سامان، . ليسم نابود شدندايران را برافروخته بود، در يورش وحشيانه ارتجاع و امپريا

مجددا به کمک قوای دولتی مرکز، بر سر کار آمدند و دمار از روزگار مردم آذربايجان و ھمه ايرانيانی که به ياری 

ی کسب نان در تبريز ناياب شد، فقر سراپای مردم را گرفت و مردم آذربايجان برا. ھموطنانشان رفته بودند، برآوردند

ھا، برای امرار معاش آب حوض می کشيدند و به با زبان آذری به در تھران آذری. نان در سراسر ايران پراکنده شدند

- می" سالھای بحران"محمد ناصر صولت قشقائی در کتاب . پرداختند تا سد جوع کننداجرای نمايش در خيابانھا می
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- يکی از عوامل استعمار در ايران و از مرتجعان آذری(ایاغه که ساعد مر١٣٢۶کنم در سال فراموش نمی: "نويسد

آن فراماسونر نوکرصفت نخست وزير ايران بود، ھنرمندان آذربايجان که از تبريز رانده شده بودند، در تھران ) توفان

. کندجلوگيری می است زبان بيگانهشھربانی وقت از نمايش آنھا به علت اينکه به . دادندنمايشاتی به زبان آذربايجان می

 درگاه استعمار و ۀای سرسپردکه خود آذربايجانی بود، ولی به اندازه ساعد با اين. کنندآنان به نخست وزير مراجعه می

تکيه ھمه جا ".(نمايش به زبان بيگانه قدغن است. شاه شده بود که با زير پا گذاشتن مليت خود به آنان جواب داده بود

  ).از توفان

ربار و امپرياليسم در آذربايجان مرتکب شدند و امروز با جعل تاريخ آنرا طوری ديگری وانمود می کنند به جنايتی که د

 به نقل از ھمان سند باال روزی مھمان آقای امريکائیقدری فجيع بود که در آن زمان مستر دوگالس قاضی معروف 

 پس از گردش و صحبتھای متفرقه به ذکر ١٣٢٩صولت قشقائی بوده است و در روز چھارشنبه پانزدھم شھريور ماه 

يک روز مھمان واالحضرت . "نمايدپردازد که آقای صولت قشقائی آنرا در کتابش چنين توصيف میای میخاطره

خواستيم ناھار بخوريم، قبال من اظھار داشتم وضع آذربايجان بد است و درچمن می. اشرف بودم، شاه ھم تشريف داشتند

در اين . خواھر شاه مقداری از چمن کند و علف سبز را به ھوا پرت کرد، گفت از اين بخورند. تنداھالی گرسنه ھس

ديدم ناھار مفصلی است گفتم، اين مال چندين نفر است، ممکن است از زيادی اين . موقع خبر دادند که ناھار حاضر است

حيا عصبانی شد يک ران بره را  اين زن بیاز اين حرف من،. شود چندين نفر را غذا دادغذا که ھر روز مصرف می

  ."کند و پرت کرد جلوی سگش من ھم ديگر چيزی نگفتم و غذا را به ھر ترتيبی بود تمام کردم و رفتم

پدر . محمد رضا شاه که کوچکترين احساسی نسبت به مردم کشورش نداشت فرمان قتل مردم آذربايجان را صادر کرد

  .بش جنگل در گيالن بودوی رضا خان نيز عامل سرکوب جن

ھمه پس از ايلغار آذربايجان . ارتش شاھنشاھی سالح سرکوبی مردم بود:"نويسدرفيق فروتن در خاطرات خويش می

محابا به روی مردم آتش بارھا و بارھا اين سازمان مسلح را آزمودند که چگونه نسبت به مردم بيگانه است و چگونه بی 

  .ريزدگ خزان برخاک میگشايد و آنھا را مانند برمی

شکست دولت ملی آذربايجان شکستی ھولناک برای . با ورود ارتش به آذربايجان اثری از فرقه دموکرات برجای نماند

توان پنھان داشت که با تشکيل فرقه و دولت ملی و رويدادھائی اين حقيقت را نمی. جنبش دموکراتيک سراسر ايران بود

. ھا ھمه به سوی آذربايجان دوخته شده بودچشم. سابقه يافتموکراتيک ايران اعتالئی بیکه پس از آن پيش آمد جنبش د

حکومت دموکراتيک آذربايجان را بازوی مسلح " جبھه ملی"صريحا در ارگان خود . حزب ايران، حزب ملی

ھمانھائی که تا . اشتنداما پس از شکست آذربايجان، احزاب و عناصر ملی دست به توبه و استغفار برد. دموکراسی ناميد

فردای شکست حکومت ملی آذربايجان آنرا آلت ". وری ما را نجات بدهپيشه: "گفتندديروز خطاب به پيشه وری می

از آن پس تنھا حزب توده ايران ! يعنی ھمين" ملی. "اجرای مقاصد بيگانگان قلمداد کردند و به سب و لعن آن پرداختند

  .". آذربايجان پرداخت و از اين دفاع بيمی به دل راه ندادبه دفاع از حکومت دموکراتيک 

در تمام دوران . اين انديشه ضد دموکراتيک تا به امروز نيز سراپای نمايندگان بورژوازی ملی ايران را گرفته است

حکومت دکتر مصدق کوچکترين گامی برای رفع اين دروغھای تاريخی و حمايت از خواستھای مردم آذربايجان 

  . شته نشدبردا

 که ايران استقالل سياسی خويش را به دست ۵٧ھمين وضعيت و دسيسه ھای امپرياليسم بعد از انقالب شکوھمند بھمن 

آورد موجب شدند که دشمنان انقالب و ھمان کسانی که در نابودی نھضت دموکراتيک خلق آذربايجان دست داشتند، حال 

ميانه دست به کار شوند تا با تقويت ناسيونال شونيستھای تجزيه طلب به برای ايجاد تفرقه و جغرافيای جديدی در خاور
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سياست تجزيه طلبی و ناسيونال شونيستی . نھضت بزرگ دموکراتيک سراسر ايران ضربه جبران ناپذير وارد کنند

 ٢١ھای دست راستی و کردھای تجزيه طلب در خدمت ھمان اھداف ارتش شاھنشاھی زمان محمد رضا شاه در آذری

راه کسب حقوق دموکراتيک از مبارزه مشترک خلقھا و طبقه کارگر يکپارچه .  در سال پيش است٧٠ در ١٣٢۵آذر 

توان ايرانی تنھا بر اين بستر است که می . ايران به رھبری حزب واحد طبقه کارگر، جبھه واحد خلقھای ايران می گذرد

شديد مبارزه طبقاتی و افشاء ھمدستان امپرياليسم، صھيونيسم و متحد، دموکراتيک، قدرتمند، مستقل و سوسياليستی با ت

تنھا بر اساس تمايز طبقاتی و نه تمايز قومی و مليتی می توان بر استبداد و . ارتجاع حاکم در ايران به وجود آورد

 و دموکراتيک حزب ما مبلغ اين راه است و در اين متن از مبارزات ملی. ھای ارتجاع جھانی و منطقه غلبه کرددسيسه

  . اقوام ايرانی دفاع می کند

طلبان مضمون مبارزه دموکراتيک و ضد امپرياليستی نھضت دموکراتيک آذربايجان را که با ھدف آزادی ايران تجزيه

نھضت دموکراتيک آذربايجان در ايران، برای . خواھند به دستور آنکارا و باکو بفھمندانجام می شد، نمی فھمند و يا نمی

رار دموکراسی در سراسر ايران، برای انجام اصالحات ارضی و ارتقاء سطح آگاھی عمومی و حمايت از منافع استق

اھميت . ملی ايران مبارزه کرد و مانند انقالب مشروطيت در راس اين مبارزه در کنار حزب توده ايران قرار گرفت

يز مورد نفرت بورژوازی امپرياليستی و بورژوازی نفوذ و دستآوردھای نھضت آذربايجان در آن است که تا به امروز ن

آنھا سخنان . ملی ايران قرار دارد و آنھا حاضر نيستند از دستآوردھای اين نھضت دفاع کرده و از جعل دست بردارند

برای آنھا کشتار بيست ھزار نفر ھموطنان ما از مردم . کنندتکرار می" غائله آذربايجان"محمد رضا شاه را در مورد 

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 

يستھای ايران در قالب حزب توده ايران، بجز دموکراتھای اصيل ايران، به به جز کمون. بينيداين کشتار ھموطنان ما نمی

جز طبقه کارگر ايران و نيروھای ضد استعماری و ضد امپرياليستی در ايران کسی حاضر نشد از اين نھضت عظيم در 

اين نھضت ايران و آسيا در بعد از جنگ جھانی دوم حمايت کند، برعکس مضمون دموکراتيک و دستآوردھای بزرگ 

 يک سالگی اين نھضت آنرا بياد آوريم و ٧١ تا ٧٠جا دارد که در . را در زير خرواری از دروغ و اتھام مدفون کردند

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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