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 اشرف دھقانی

  ٢٠١۴ جنوری ٢٧
  ،]قوس[ آذر٢١

 ! دموکرات آذربايجانۀ فراز و فرود فرق
 

 . ھمراه است"  دموکرات آذربايجانۀفرق" آذر يادآور دو رويداد تاريخی در آذربايجان می باشد که با نام ٢١

. درمورد اين دو واقعه تاريخی و فرقه دموکرات آذربايجان در رأس اين وقايع تا کنون مطالب زيادی نوشته شده است

ولی اگر ھدف از بررسی مسايل تاريخی گذشته دست يابی به درس ھای نھفته در آنھا به منظور حل مسايل امروز و 

در اين ميان اما به جرأت می توان گفت که درست ترين و .  آن نوشته ھا حاصل نمی شودۀ ھمفرداست، اين مقصود از

 چريک فدائی خلق، رفيق عليرضا نابدل به نام ۀواقع بينانه ترين موضع و برخورد به وقايع آن سالھا را بايد در نوشت

قايع تاريخی  دموکرات و وۀمربوط به فرقدر حالی که در اغلب نوشته ھای . جو کرد و جست"  ملیألۀآذربايجان و مس"

 .  له اساساً درست مطرح نشده و در نتيجه به اصل موضوع ھم پرداخته نشده استأ آذر، مس٢١مربوط به 

 و ١٣٢۴ آذر سال ٢١ مھم ديگر اين است که به ھنگام بررسی در مورد اين دو رويداد تاريخی، که يکی در ۀنکت

 تاريخی ديگر از طرف ۀ رخ داده اند، بايد توجه کرد که آنھا نيز ھمانند ھر واقع١٣٢۵ آذر در سال ٢١ديگری در روز 

به خصوص از آنجا که در اين مورد پای اتحاد جماھير شوروی در آن . نيروھای مختلف مورد تحريف قرار گرفته اند

ئی آنھم در اشکال مختلف سالھا ھم در ميان است، تحريفات چه از موضع ضد کمونيستی و چه از مواضع خرده بورژوا

 بر اساس مواضع ضد کمونيستی و يا غير کمونيستی در اين ه ھابنابراين با توجه به انبوه نوشت. وسعت زيادی دارند

زمينه، جھت دست يابی به حقيقت اکيداً الزم است خود واقعيت و رويدادھاِی رخداده غيرقابل انکار مورد توجه قرار 

 ۀدر اين مسير، موضع کمونيستی نيز در برخورد به فرق. داوری مورد قضاوت واقع شوندگرفته و بدون ھرگونه پيش 

 .  تشخيص داده خواھد شد١٣٢۴- ١٣٢۵دموکرات آذربايجان و وقايع سال ھای 

 توضيح ءاز آنجا که دو رويداد تاريخی مورد نظر در متن جنگ جھانی دوم و در ارتباط با آن به وجود آمده ابتدا

ھمانطور که می دانيم جنگ جھانی دوم را ھيتلر به منظور کسب مناطق نفوذ و . ين مورد ضروری استکوتاھی در ا

بازار ھای بيشتر و به دست آوردن مستعمرات از يک طرف و نابودی اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی از طرف 

يمه مستعمره در سطح جھان را نيز در بنابراين جنگ عالوه بر اروپا بسياری از کشورھای مستعمره و ن. ديگر برپا کرد

 متفقين ۀشوروی به رھبری ستالين در جبھ.  متحدين و متفقين به وجود آمدندۀدر جريان اين جنگ، دو جبھ. بر گرفت

 متفقين برای تقويت ١٣٢٠در سال . قرار گرفت) جاپانايتاليا و (ھمراه با انگليس و فرانسه در مقابل ھيتلر و متحدينش 

در نتيجه، نيروھای شوروی از شمال . ر مقابل ھيتلر، تصميم به پياده کردن نيروی نظامی در ايران گرفتند خود دۀجبھ
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 ۀدر اثر اين امر بساط حکومت ديکتاتوری رضا شاه که دست نشاند. و نيروھای بريتانيا از جنوب وارد ايران شدند

 -فريقا، برچيده شدا موريس در ۀا تبعيد وی به جزير ب١٣٢٠ ]سنبله[امپرياليسم انگليس در ايران بود در سوم شھريور

 .ھر چند انگليس بالدرنگ پسر وی محمد رضا شاه را به جای او بر تخت سلطنت نشاند

با از بين رفتن ديکتاتوری سھمناک رضا شاه در جامعه و در حالی که حکومت جانشين شديداً درگير تضادھا و کشمکش 

ار ضعيف محسوب می شد، ھمچنين در شرايطی که نيروھای استعمارگر ھای داخلی خود بود و حکومتی بسي

امپرياليستی سرگرم جنگ با خود بودند، برای مردم تحت ستم ايران شرايط کامالً مساعد مبارزاتی در کل جامعه به 

اسی در چنين شرايطی از يک طرف مبارزات مردم رشد و گسترش يافت و از طرف ديگر نيروھای سي. وجود آمده بود

در .  در چنين شرايطی شکل گرفت١٣٢١ از جمله حزب توده ھم در سال - جامعه امکان تشّکل و تحّزب پيدا نمودند

آذربايجان حتی با حضور ارتش سرخ شوروی شرايط مبارزاتی مساعد تری به وجود آمد، به طوری که پيش از تشکيل 

گسترش زيادی يافت و روستائی در آذربايجان رشد و  توده ھا به خصوص دھقانان در مناطق ۀ دموکرات، مبارزۀفرق

سور تاريخ در يايوانف، پروف.س. مۀنوشت" (تاريخ نوين ايران"در کتاب .  جنبش ھای مسلحانه پا گرفتندادر مناطقی حت

طبق آمار مطبوعات : " با اشاره به رشد و گسترش مبارزات توده ھا، گفته شده است که) ١٠٨ص -دانشگاه مسکو

 نفر را ١٠٠ليس در حدود و مسلح محافل ارتجاعی و ژاندارمری و په ھای دست١٩۴۵بر سال وفقط در ماه اکتايران، 

گروه "ھمچنين در کتاب ياد شده از ."  نفر را بازداشت کردند که اغلب شان از دھقانان آذربايجان بودند١٠٠٠کشته و 

افع دھقانان در مقابل مالکين فئودال و از ميان خود دھقانان  نام برده شده که برای دفاع از من)١(" ھائی به اسم فدائيان

طرح جامعه شناسی و "رفيق بيژن جزنی نيز در کتابی که عنوان . شکل گرفته و به طور مسلحانه مبارزه می کردند

آنھا " ينمھمتر"را " پارتن ھا"را دارد به بعضی از اين جنبشھا اشاره کرده و " ژی جنبش انقالبی ايران يمبانی سترات

وی ھمچنين از جنبشی ".  در سراب و قره داغ جريان داشت٢۴ تا ٢١اين جنبش در سال ھای : " خوانده و می نويسد

 در مراغه آغاز به کار کرد و بعد به بناب و ءياد می کند که به رھبری مبارزی به نام غالم حسين خان شوش باشی ابتدا

ع، در اين جنبش چند صد نفر به عنوان سوار مسلح فعاليت داشتند و عمدتاً بر اساس ھمين منب. آذرشھر نيز گسترش يافت

 ) ٢(. انبار مالکان فئودال منطقه می پرداختندۀبه مصادر

تازه .  دموکرات را آشکار می سازدۀاين واقعيات، وجود آشکار زمينه ھای مبارزاتی در آذربايجان قبل از تشکيل فرق

اين تشکل در شرايطی به وجود آمد که . يط مساعد تر مبارزاتی شکل گرفت دموکرات خود در بطن يک شراۀفرق

شکست ھيتلر و متحدين در پايان جنگ جھانی دوم و به ويژه پيروزی ارتش سرخ که کارگران و زحمتکشان در سراسر 

ا در ميان توده جھان و از جمله در آذربايجان آن را پيروزی خود می دانستند، شور و اميد و جوشش مبارزاتی زيادی ر

 .ھا ايجاد کرده بود

 دموکرات، ميرجعفر پيشه وری بود که قبالً در جنبش گيالن و تشکيل حزب کمونيست ايران ۀول اصلی فرقؤرھبر و مس

 ۀ دمکرات، ھمۀپس از تشکيل فرق.  سال از عمرش را در زندانھای رضا شاه گذرانده بود١٢فعاالنه شرکت داشت و 

به اين ترتيب . آذربايجان به آن پيوستند و حزب توده تشکيالت آذربايجان خود را  منحل کردنيروھای حزب توده در 

بايد دانست که کارگران و توده ھای . ی ھا بودندئی ھا و توده ئ دموکرات، فرقه ۀ فرقۀترکيب نيروھای تشکيل دھند

 وافر به ۀی خود در شوروی داشتند با عالقی ھائمحروم آذربايجان با توجه به اطالعاتی که از رفاه و آزادی ھم طبقه 

 دموکرات نيز که روی رفع ستم ملی در آذربايجان تأکيد داشت و ظاھر ۀبر اين اساس، فرق. کشور شوراھا می نگريستند

 مردم ھمچون بلشويک ھا ۀچپ به خود می گرفت، در فقدان يک سازمان واقعاً کمونيستی در ميدان مبارزه، در نزد تود

 آذربايجان از دھقانان گرفته که در زير ظلم و جور بی ۀ توده ھای ستمديد)٣(. يک جريان کمونيستی تلقی شدبه عنوان

 بورژوازی ۀحد و حصر فئودال ھا به سر می بردند تا کارگران و زحمتکشان و توده ھای محروم شھری که زير سل
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 وابسته به امپرياليسم رضا شاه را تحمل کرده کمپرادور بيست سال سرکوب و اختناق و فشارھای غيرقابل تحمل رژيم

اين توده ھا با گرد آمدن به .  دموکرات استقبال کرده و آن را مورد حمايت خود قرار دادندۀبودند با آغوش باز از فرق

ه دور فرقه در حالی که اميد و انتظار رھبری مبارزات خود عليه دشمنانشان توسط اين تشکل را داشتند با قدرت خود ب

 ۀ اين واقعيات در عين حال به طور مؤکد بيانگر آن است که برای فعاليت انقالبی فرقۀھم.  آن نيرو و اعتبار بخشيدند

 کامالً ۀدموکرات در آذربايجان جھت سازماندھی و رھبری مبارزات توده ھا در جھت تحقق خواسته ھای آنان زمين

 .بکری وجود داشت

حال با ( چه از جانب نيروھای ضد کمونيست و چه نيروھائی با ماھيت خرده بورژوائی در اينجا بايد به ادعاھائی ھم، 

شوروی برای تأمين منافع آنھا تلقی " ۀفرمود" دموکرات را خلق الساعه و به ۀ، اشاره کرد که تشکيل فرق)ھر ادعائی

 دموکرات با شوروی از ۀت فرقاما صرفنظر از اين که مناسبا.  دموکرات را آلت دست شوروی می خوانندۀکرده و فرق

چه ماھيتی برخوردار بود، اين برداشت، با قائل شدن خصلت نوکری و مزدوری برای رھبران فرقه که گويا تماماً به 

 دموکرات، در حالی که از يک طرف اين تشکل سياسی را يک ۀعمل می کردند و با آلت دست خواندن فرق" فرموده"

 دموکرات را ھم نه ۀليت عملکردھای فرقوفی کرده و می کوبد، از طرف ديگر مسؤجريان غير اصيل و بی ريشه معر

 دموکرات ۀکند که فرق در حالی که برخورد درست و واقع بينانه ايجاب می. دھد با خود آن بلکه با شوروی توضيح می

ين نيروی سياسی و ثانياً به ارا اوالً در ارتباط با جنبشی که در سراسر آذربايجان جريان داشت مورد بررسی قرار داد 

که چه تحليلی از نيات و   صرفنظر از اين-در مورد شوروی نيز. وليت ھای خودش برخورد نمودؤبا عملکردھا و مس

 دموکرات آذربايجان ۀ تا آنجا که موضوع بر سر بررسی و شناخت فرق-چشم اندازھای آن در ايران وجود داشته باشد

آيا . ار گيرد دموکرات مورد توجه قرۀکردھای شوروی در رابطه با مردم آذربايجان و فرقاست اساساً بايد واقعيت عمل

 آنان با ۀش در آذربايجان، در طرف توده ھای محروم اين ديار قرار داشته و عمالً به مبارزشوروی با ارتش سرخ

بايجان باعث تقويت دشمنانشان ياری می رساند و يا عکس اين امر صادق است؟ آيا حضور ارتش سرخ در آذر

مبارزات کارگران و دھقانان و ديگر توده ھای ستمديده گشته بود و يا آنھا با حضور خود در اين ديار مانعی در مقابل 

رشد مبارزات اين اقشار و طبقات به وجود آورده بودند؟ واقعيت اين است که حتی مرتجع ترين دشمنان توده ھا نيز نمی 

 دموکرات آذربايجان را انکار کرده و اعتراف نکنند که ۀ توده ھای ستمديده و يا به فرقتوانند کمک ھای شوروی به

طرح درست بنابراين، . حضور ارتش سرخ در آذربايجان، رشد و گسترش مبارزات توده ھای تحت ستم را تسھيل نمود

که به ( ضعف حکومت مرکزی ی که به دليل ين باشد که فرقه از وضعيت طالئي دموکرات بايد اۀله در مورد فرقأمس

از يک طرف و کمک ھای شوروی به ) خصوص در آذربايجان به دليل حضور ارتش سرخ عملکرد چندانی نداشت

 دموکرات از طرف ديگر به وجود ۀ مبارزه بودن توده ھا و پشتيبانی وسيع آنھا از فرقۀجنبش آذربايجان و در صحن

 کارگران و دھقانان و توده ھای محروم و رنجديده ۀ آنھا بلکه به نفع ھمآمده بود، به نفع مردم آذربايجان و نه فقط

 اما، برداشت يا تحليل از .سراسر ايران چه استفاده ای کرد؟ چه می توانست و می بايست بکند و چه کرد و چه نکرد

 تشخيص وضعيت  تنھا برای-  به شرط متکی بودن بر فاکت ھای عينی-نيات شوروی در آذربايجان ھر چه بوده باشد

 دموکرات به طور ۀدولت شوروی در اين مقطع حائز اھميت است، امری که البته به ھنگام بررسی فعاليت ھای فرق

اصل مطلب اين است که با تمرکز صرف روی يک عامل خارجی نمی توان . مستقل، آن را ھم بايد مورد توجه قرار داد

ريان داشت به يک جمعبندی درست دست يافت و از تجارب از حرکت و جنبشی که طی يک سال در آذربايجان ج

 .تاريخی آن برای ھموار کردن راه آينده سود جست

مريکا ا مورد بحث رجوع کنيم می بينيم که امپرياليست ھای انگليس و ۀ اجتماعی ايران در دور-اگر به شرايط اقتصادی

ايران تشکيل می دادند،  اصلی ترين دشمنان مردم ايران که فئودال ھا و بورژوازی کمپرادور پايگاه اصلی آنھا را در 
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در اين زمان که اکثريت مردم در دھات زندگی می کردند، سيستم فئودالی در دھات ايران حاکم بود و در شھرھا . بودند

 کاالھای ۀنيز کارگران و خرده بورژوازی شھری تحت ظلم و ستم بورژوازی کمپرادور که بيشتر وارد کنند

چنين بود که مبارزه برای از بين بردن .  فراورده ھای خام به خارج بود قرار داشتندۀليستی به ايران و صادر کنندامپريا

اين دو طبقه ستمکار و استثمارگر که قدرتھای امپرياليستی به آنھا تکيه داشتند، اصلی ترين وظيفه نيروھای انقالبی را 

سته ھای طبقاتی توده ھای تحت ستم ايران وجود داشت و نه مسائلی چون تشکيل می داد که بدون آن نه امکان تحقق خوا

 جھانی در آن مقطع، انجام اين وظيفه تنھا با وجود يک رھبری -اما بنا به شرايط تاريخی. مسئله ملی قابل حل بود

اين حکم کماکان ھم امروز نيز با ھمه تغييرات بزرگی که در اين فاصله زمانی رخ داده (پرولتری امکان پذير بود 

در چنين شرايطی واضح است که اگر فرقه دموکرات يک نيروی پرولتری و واقعاً کمونيست بود می ). صادق است

بايست در حالی که برای تحقق حقوق ملی مردم آذربايجان مبارزه می نمود و در اين راستا سياست ھای خود را به گونه 

ی تفرقه افکنانه رضا شاه موجب اتحاد مليت ھای ايران با ھمديگر می ای تنظيم می کرد که درست برخالف سياست ھا

شد، به عنوان وظيفه اصلی خود شعارھای معين طبقاتی را در ارتباط با کارگران و دھقانان و خرده بورژوازی شھر 

ی چين در اين کاری بود که کمونيست ھا. مطرح و با تکيه بر نيروی توده ھا در جھت تحقق آنھا گام بر می داشت

کمونيست ھای چين تحت رھبری .  اجتماعی تا حدودی مشابه با ايران، در کشور خود انجام دادند- شرايط اقتصادی

مائوتسه دون در حين انجام کار انقالبی در ميان کارگران به بسيج و سازماندھی نيروی دھقانان پرداخته و با کمک خود 

با انجام .  زمين ھا را از دست فئودال ھا گرفته و بين دھقانان تقسيم کردندآنان به جنگ فئودال ھا رفتند و در طی جنگ،

چنين اقدامات انقالبی و در پروسه از بين بردن فئوداليسم در آن کشور، کمونيست ھای چين نيروی انقالبی توده ھای 

ی بود که حزب کمونيست با اتکاء به چنين ارتش. روستائی را به طرف خود کشيده و موفق به تشکيل ارتش خلق شدند

 .چين عالوه بر فئودال ھا با بورژوازی کمپرادور و امپرياليست ھا نيز در کشور خود جنگيده و آنھا را شکست داد

در شرايط ضعف ( اجتماعی ايران و در شرايط سياسی موجود -حال بايد ديد که فرقه دموکرات در شرايط اقتصادی

ره شد به خصوص در آذربايجان چندان قدرت عمل نداشت و در حالی که از شديد حکومت مرکزی که ھمانطور که اشا

 ارتشی که به يمن قھرمانی ھا و فداکاری ھای بی -حمايت و پشتيبانی کامل ارتش سرخ شوروی ھم برخورد دار بود

گانش به وجود نظير پرولتاريا و زحمتکشان اين کشور به عنوان فاتح جنگ جھانی، خوفی در دل امپرياليست ھا و وابست

با ! چه کرد و به طور مشخص مبارزات توده ھای دلير و مبارز آذربايجان را به چه مسيری رھبری نمود) آورده بود

فرقه دموکرات اساساً مبارزه طبقاتی با طرح مسئله به اين صورت درست، وقتی به واقعيت رجوع کنيم می بينيم که 

 آنھم در - به خصوص به خواست و مبارزه دھقانان وقعی ننھاد.ری نھادبورژوازی کمپرادور و فئودال ھا را به کنا

از به اين ترتيب فرقه دموکرات در واقع، . شرايطی که خود دھقانان به پا خاسته و برای کسب زمين مبارزه می کردند

 در عوض اين .انجام اصلی ترين وظيفه ای که در آن شرايط بر عھده يک نيروی انقالبی قرار داشت شانه خالی کرد

 ١٢در . تنھا تشکل وسيع سياسی در آذربايجان، حل مسئله ملی مردم آذربايجان را در سرلوحه کار خود قرار داد

 طی بيانيه ای آشکار شد که اصلی ترين ھدف فرقه دموکرات به دست آوردن خود مختاری در ١٣٢۴شھريور 

ليس در ايران و انجام اصالحاتی چند در زمينه ھای آذربايجان در چھارچوب سلطه حکومت مرکزی دست نشانده انگ

بعد ھم که حکومت ملی تشکيل شد . اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی و رسميت دادن به زبان ترکی در آذربايجان می باشد

اما، اين يک برنامه اصالح طلبانه بود که فرقه دموکرات با آن، ) ۴(. ھمين برنامه را در دستور کار خود قرار داد

 را در جھت تحقق آن به کار  توده ھای انقالبی که برای تغيير مناسبات ظالمانه حاکم بر جامعه به پا خاسته بودندرویني

 .گرفت
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و ) اين سخن نغز از مائوتسه دون می باشد" ( قدرت سياسی از لوله تفنگ بيرون می آيد"به درستی گفته شده است که 

خورداری از نيروی نظامی متعلق به خود و با تکيه بر آن می تواند برپا اين واقعيتی است که يک حکومت تنھا با بر

اما فرقه دموکرات در شرايطی خواست خودمختاری را از دولت مرکزی طلب می کرد که از خود دارای نيروی . شود

مخالفت ھای واقعيت اين است که فرقه با تکيه بر ارتش سرخ چنين خواستی را مطرح و بعد عليرغم ھمه . نظامی نبود

با برپائی يک حکومت ملی در آذربايجان آن خواست ) انگليس و آمريکا(دولت مرکزی و حاميان امپرياليست آن دولت 

پروسه برپائی اين حکومت به اين صورت بود که مدت کوتاھی پس از تشکيل فرقه . را به مرحله عمل در آورد

م اقدامات سياسی ديگر، با کمک ھای تسليحاتی ای که ارتش دموکرات و اعالم خواست خودمختاری و متعاقب آن انجا

سرخ در اختيار آنان قرار داده بود توده ھای وابسته به فرقه مسلح شده و در نقاط مختلف آذربايجان مراکز نظامی دولت 

 در مثالً (در مقابل اين حمالت ھر چند در مواردی مقاومت ھائی صورت گرفت . مرکزی را مورد حمله قرار دادند

پادگان اروميه و يا برخی از مالکين فئودال مستقالً با دستجات مسلح خود در ميانه و زنجان به درگيری با نيروھای فرقه 

، اما خيلی از مراکز نظامی رژيم شاه بدون مقاومت تسليم شدند و در نتيجه ھمه مراکز نظامی در آذربايجان به )پرداختند

نيروھای مسلح رژيم شاه در خود تبريز، مرکز آذربايجان بدون ھيچ مقاومتی .  آمدفرقه دموکرات در" فدائيان"تصرف 

 آذربايجان که به نيروھای تحت فرمان خود ٣بعدھا سرتيپ درخشانی، فرمانده لشکر . تسليم نيروھای نظامی فرقه شدند

لشکر : "خاطرات خود نوشتدستور داده بود تا در مقابل فرقه دموکرات اسلحه ھای خود را به زمين بگذارند، در 

دانستند كه طرف ما ارتش  آذربايجان تنھا با پيشه وری و يارانش طرف نيست، افسران پادگان تبريز ھم به خوبی می

گوشه ای از جنايات : "برگرفته از ." (باشد زورمند و سرمست و مغرور از باده فتح برلين و فاتح جنگ جھاني دوم می

در مورد درگيری ھای نظامی فدائيان فرقه دموکرات ". ١٣٢۴انده لشکر تبريز در سال فرقه دموکرات به روايت فرم

فرقه دموکرات آذربايجان، منصور "ھمچنين رجوع شود به ١٣٢۴با نيروھای حکومت مرکزی در آذر ماه سال 

  ) ۵(").  تاريخ ايران- پورموذن

خ در دل نيروھای مسلح دولت مرکزی به  در ضمن اين اظھار نظر، قبل از ھر چيز خوف و وحشتی که ارتش سر

 .وجود آورده بود را به نمايش می گذارد

اين انتخابات البته از . زد" انجمن ايالتی"اين پروسه را ھم بايد ذکر کرد که فرقه دموکرات، ابتدا دست به انتخابات 

و پشتيبانی توده ای و سازمان اما برخورداری فرقه دموکرات از حمايت . طرف دولت مرکزی شاه غيرقانونی اعالم شد

، ارتش فرقه را تشکيل دادند و پشتيبانی ارتش سرخ، اين امکان را به فرقه "فدائی ھا"يابی نيروی مسلحی که به عنوان 

خود " انجمن ايالتی"د که با احساس قدرت، وقعی به دولت مرکزی نگذاشته و حتی کار را به آنجا رساند که دموکرات دا

 يک دولت خودمختار در آذربايجان تشکيل و وجود آن را ١٣٢۴ آذر سال ٢١را مجلس ملی آذربايجان ناميد و در روز 

 .رسماً اعالم نمود" حکومت ملی آذربايجان"تحت عنوان 

 شھريور بلکه در ديگر اسناد مربوط به اين حکومت و ١٢شکيل حکومت ملی در آذربايجان نه فقط در بيانيه ھدف از ت

رسميت دادن به زبان . در نطق ھای پيشه وری و ديگر دست اندر کاران فرقه نيز به طور آشکار تشريح شده است

أکيد داشتند که از نظر آنھا زبان يکی از رھبران فرقه ھمواره ت. ترکی يکی از مھمترين ھدف ھای اين حکومت بود

 به - ھای آن دوره" توده ای" نظير بسياری از -ھمچنين پيشه وری که قبالً . مسايل اساسی و حياتی مردم آذربايجان است

 مبارزه پارلمانی اميد بسته بود و به عنوان نماينده مردم تبريز به مجلس شورای ملی راه يافته ولی اعتبار نامه اش در

تھران مرکز ارتجاع و استبداد است و ارتجاع تھران "مجلس مورد تصويب قرار نگرفته بود، حال بر اين نظر بود که 

ھميشه عليه آذربايجان بوده و ھمواره سعی کرده است غرور ملی آذربايجانی ھا را در ھم بشکند؛ و ارتجاع تھران بر 

نقل به " (ابانی ستم ھای زيادی روا داشته و آنھا را کشته استقھرمانان آذربايجان ھمچون ستار خان و شيخ محمد خي
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ھمه اينھا بيانگر آن است که اين حکومت ملی به جای ). ١٣٢۴ شھريور ١٩معنی از نطق پيشه وری در تاريخ 

ز به عنوان مرک(، با تھران )چه تھرانی بوده باشند و چه آذربايجانی(مرزبندی با فئودال ھا و بورژوازی کمپرادور 

با آذربايجانی که گويا نه ارتجاع و نه مستبد (مرزبندی کرده و موجوديت خود را با چنين ھويتی ) ارتجاع و استبداد

 اجتماعی موجود و در چنين چھار چوبی، - اين حکومت با حفظ سيستم اقتصادیبنابراين . مشخص می کند) داشت

ن و رسميت دادن به زبان ترکی، به انجام اصالحاتی در خواھان آن بود که عالوه بر تحقق حقوق ملی مردم آذربايجا

جھت بھبود شرايط زندگی مردم آذربايجان پرداخته و در حوزه ھای اقتصادی، فرھنگ، بھداشت و آباد سازی شھرھا 

  . دست به اقداماتی بزند

 ھر - ملی برداشتحکومت ملی آذربايجان در طی يک سالی که بر سر کار بود، در جھت تحقق اھداف فوق قدم ھای ع

در واقع در شرايطی که . چند که تحقق آن اھداف پاسخگوی مسايل اصلی و اساسی توده ھای تحت ستم آذربايجان نبود

مسائل و معضالت توده ھای تحت ستم و استثمار نياز به برخورد ريشه ای و تغيير بنياد اقتصادی موجود داشت، آنچه 

 سال ٢٠با اين حال پس از .  پاسخگوئی به برخی از نيازھای مردم بودکه انجام شد صرفا رفرمھايی در راستای

 سال تحمل شديدترين توھين و تحقير ملی از ٢٠حاکميت ضدخلقی رضا شاه و تحمل ديکتاتوری و اختناق شديد، پس از 

وز ھم يادآوری طرف ارتجاع نژاد پرست حاکم، توده ھای تحت ستم آذربايجان اقداماتی را تجربه می کردند که حتی امر

آنھا باعث می شود که ھر انسان مترقی و آزاديخواه شور و شعف توده ھای دالور آذربايجان را در آن زمان کامالً 

 . احساس کند

تحت حاکميت حکومت ملی، زبان ترکی در آذربايجان رسميت يافت که در نتيجه آن نه فقط غرور ملی به مردم 

فشارھای شديداً ارتجاعی شوينيسم فارس رضا شاھی باز گردانده شد بلکه اين امر آذربايجان پس از سالھا مواجھه با 

عالوه بر ديگر تأثيرات مثبت خود، به خصوص با توجه به نشر و تبليغ و ترويج برخی از آثار مترقی و کمونيستی در 

ھا و مراکز مختلف به نام نامگذاری خيابان . آذربايجان در ارتقای آگاھی کارگران و زحمتکشان بسيار مؤثر افتاد

 )۶(. قھرمانان مردم ايران چون ستار خان و نصب مجسمه ھای آنان در شھر در رديف انجام کارھای ملی قرار داشت

برای آباد سازی شھرھا اقدام شد، از جمله آسفالت کردن خيابان ھا و احداث خيابانھای جديد، ايجاد باغ و فضای سبز در 

.  جاده ھا و غيره کارھائی بود که با انجام آنھا در عين حال با بيکاری نيز مبارزه می شدشھر تبريز و تعمير بعضی

، توجه به بھداشت عمومی و ايجاد بيمارستان )در تبريز(پائين آوردن قيمت ارزاق، سر و سامان دادن به سيستم آبرسانی 

شرکت دادن زنان در کارھای اجتماعی و قائل و درمانگاه، بھبود شرايط کار کارگران، مبارزه با بيسوادی، کوشش در 

، ايجاد دانشگاه با سه دانشکده )امری که برای اولين بار در ايران صورت می گرفت(شدن حق رأی برای آنان 

کشاورزی، پزشکی و تعليم و تربيت با انجام کارھای فرھنگی مختلف، راه اندازی تئاتر و سينما که کارگران و 

کان ھا راه يافتند، راه اندازی راديو و بعضی کارھای ديگر به نفع مردم، از جمله اقدامات زحمتکشان نيز به آن م

جای ترديد نيست که بسياری از اين اقدامات نظير برقراری حق بيمه برای کارگران و . حکومت ملی در آذربايجان بود

 و در شرايط بين المللی ای که سوسياليسم يا برخوردار کردن زنان از حق رأی، با تأثير گيری از اتحاد جماھير شوروی

با . در سطح جھان در ميان افکار عمومی کامالً مقبوليت يافته و گرايش شديدی نسبت به آن وجود داشت، عملی گرديد

اين حال از آنجا که دفاع از حقوق ملی مردم آذربايجان در مرکز توجه فرقه دموکرات قرار داشت، ھمه اقدامات ياد شده 

در اين . اج تبليغاتی صورت می گرفت که در آن مليت و مليت خواھی آذربايجانی نقش اول را بازی می کردبا رو

ساختمان "رابطه و با توجه به ھدف کلی ای که فرقه دموکرات در مقابل خود گذاشته بود، رفيق نابدل با مراجعه به 

می توانست برقرار " نظم بوروکراتيک"فقط يک " اشبا آن ساختمان سياسی "فرقه و ابراز اين نکته که فرقه " سياسی

اما برای تحکيم اين نظام می بايست احساسات ملی مردم تقويت می يافت و به سوی : "کند و نه چيز ديگر، می نويسد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

در تبريز انجمنی از شاعران که چنين انديشه . بخش مھمی از اين وظيفه به عھده ادبيات بود. فرقه به حرکت در می آمد

آذربايجان و "نقل از (."  بيانی داشتند تشکيل شد و به نحو سازمان يافته ای به تبليغ ناسيوناليستی آذربايجانی پرداختندو

  ) ١٣٢۴- ١٣٢۵، قسمتِ جنبش دموکراتيک سالھای "مسئله ملی

کرات قيد  شھريور فرقه دمو١٢حکومت ملی در مورد دھقانان نيز در اساس به ھمانگونه رفتار کرد که در بيانيه 

بنيانگذاران فرقه دموکرات آذربايجان بخوبی می دانند که نيروی مولد ثروت ": در آنجا چنين گفته شده بود. گرديده بود

اين فـرقـه نمی تواند جنبشی را که در ميان دھقانان بوجود لذا . و قدرت اقتصادی کشور، بازوان توانای دھقانان است

طر فرقه سعی خواھد کرد که برای تامين احتياجات دھقانان اقدامات اساسی انجام  و به ھمين خاآمده، ناديده بگيرد

مخصوصا تعيين حدود مشخص روابط  بين اربابان و دھقانان و جلوگيری از مالياتھای غير قانونی که توسط . دھد

اين مسئله به فرقه سعی خواھد کرد . برخی از اربابان گرفته می شود يکی از وظايف فوری فرقه دموکرات است

 و با عالقه و رغبت در آباد ھم دھقانان راضی شوند و ھم مالکين به آينده خود اطمينان پيدا کردهشکلی حل شود که 

زمينھای خالصه و زمينھای متعلق به اربابانی که آذربايجان را ترک و فرار . ساختن ده و کشور خود کوشش نمايند

چنانچه بزودی مراجعت ان را در تھران و ساير شھرھا مصرف می کنند،  و محصول دسترنج مردم آذربايجکرده اند

 ما کسانی را که بخاطر عيش و نوش .، بنظر فرقه دموکرات بايد بدون قيد و شرط در اختيار دھقانان قرار گيردننمايند

ذربايجان خودداری چنانچه آنھا از بازگشت به آ. خود ثروت آذربايجان را به خارج می برند، آذربايجانی نمی دانيم

عالوه بر اين فرقه خواھد کوشيد که بطور سھل و آسان، اکثريت . نمايند، ما برای آنھا در آذربايجان حقی قائل نيستيم

  ) تأکيدھا از نويسنده اين سطور است" (دھقانان را از نظر وسايل کشت و زرع تامين نمايد

بر اين . اعالم می کرد که مالکيت خصوصی را محترم می شماردبايد دانست که فرقه دموکرات ھمانند حزب توده رسماً 

مبنا آنھا خواھان لغو مالکيت اربابان ده نبودند و در نتيجه برخالف تبليغاتی که امروز اين طور جلوه می دھند که گويا 

م اين کار ھم فرقه دموکرات در دھات آذربايجان اصالحات ارضی کرد، واقعيت اين است که آنھا حتی در انديشه انجا

به ھمين خاطر ھم ھيچوقت خواھان اصالحات ارضی و تقسيم زمين در ميان دھقانان نشدند و ھمواره از تنظيم . نبودند

 شھريور ھم ١٢صحبت می کردند، و به طوری که در بيانيه " عادالنه"رابطه بين دھقان و ارباب در شکل به اصطالح 

را در دھات در " توسط برخی از اربابان گرفته می شود"که به قول خودشان قيد شده حداکثر حذف بعضی از ماليات ھا 

 آنھم بعد از - در عمل ھم بنا بر ھمان بيانيه، زمين ھای مالکينی که از آذربايجان به تھران فرار کرده بودند . نظر داشتند

 و نيز زمين ھای خالصه -واھند دادآن که فرقه دموکرات به آنھا اخطار کرد که اگر باز نگردند امالکشان را از دست خ

اتفاقاً خودداری از پاسخگوئی به خواست دھقانان و عدم مبارزه برای . از طرف فرقه دموکرات بين دھقانان تقسيم گرديد

در واقع، رھبران فرقه . از بين بردن فئوداليسم در دھات، يکی از ايرادات اساسی فرقه دموکرات آذربايجان بود

جنبشی را "خواست دھقانان برای راندن اربابان از دھات و صاحب زمين شدن و در حالی که خود دموکرات عليرغم 

در حفظ روابط " حکومت ملی"، بود را می ديدند، از قدرت )نقل از بيانيه خود فرقه" (که در ميان دھقانان بوجود آمده

  .ھا در دھات شدند رعيتی استفاده کرده و مانع پيشرفت جنبش دھقانان عليه فئودال - ارباب

تشکيل شد، دھقانان اکثريت نيروی جامعه را تشکيل می دادند و با سقوط " حکومت ملی آذربايجان"در دوره ای که 

رضا شاه و آشفتگی و تضعيف نيروی ژاندارم در دھات که در دوره آن ديکتاتور جای مير غضب ھای فئودال ھا را 

در چنين شرايطی تأمين خواست .  به دست آوردن زمين به وجود آمده بودگرفته بودند، جنبشی در ميان دھقانان برای

 اجتماعی دھات از طريق مبارزه ھر چه قاطعانه تر با مالکين و ھمه -روستائيان و تغيير اساسی در ساختار اقتصادی

ه و تقسيم زمين فی مرتجعينی که پشتيبان آنھا بودند، و به عبارت ديگر کمک به روستائيان برای راندن اربابان از د

مابين خود، اقدام انقالبی بسيار مھمی بود که فرقه با دست يازيدن به آن و بسيج و سازماندھی نيروی دھقانان می 
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اما ھمانطور که گفته شد فرقه دموکرات عليرغم آمادگی کامل . قدرت مسلح قابل اتکاء و از آن خود دست يابدتوانست به 

 برای مبارزه با مالکين، به خواست واقعی دھقانان توجھی نکرد، ھرگز به فکر رھبری دھقانان در سراسر آذربايجان

برعکس حکومت ملی به ضرر دھقانان، تحت اتوريته و سيطره خود، . مبارزات آنھا نيافتاد، دست به تقسيم اراضی نزد

 مسلط برجان و مال دھقانان فئودال ھای ظالم و مستبد و بھره کش آذربايجان را ھمچنان در ھمان موقعيت ھای خود

  )٧(.باقی گذاشت

  )ادامه دارد(

  

  :زير نويس ھا

ناميده " فدائی ھا"يا " فدائيان" پس از تشکيل حکومت ملی در آذربايجان، نيروھای نظامی فرقه دموکرات ھم -١

 جريان مبارزات توده با توجه به وجود گروه ھای فدائی پيش از تشکيل فرقه، اين نام سابقه اسم فدائی ھا را در. شدند

نام فدايی در حقيقت، يادآور نام انقالبيون جان برکف مشروطيت در آذربايجان . ھای ستمديده آذربايجان نشان می دھد

  .می باشد که با دالوريھا و آفرينش حماسه ھای به ياد ماندنی شان ھمواره در ياد خلق زنده بوده اند

  

ه بيانگر وجود زمينه مبارزه و فعاليت ھای سياسی در آذربايجان بود، رفيق رغم ارائه اين فاکت ھا ک  البته علی-٢

تحليل  خوانده و به جای تجزيه و" عجوالنه و بنا بر مصالح شوروی"جزنی تشکيل شدن فرقه دموکرات را 

رايط عملکردھای فرقه دموکرات در ارتباط با مسايل مبارزاتی و اوضاع سياسی آن دوره و تعيين اين که در آن ش

مشخص برای پيشبرد مبارزات توده ھا چه وظايفی در مقابل يک نيروی انقالبی قرار داشت و فرقه دموکرات با آن 

وظايف چگونه برخورد کرد، از آنجا که او تشکيل فرقه را بنا به مصالح شوروی ارزيابی می کند، علت شکست آن را 

 جزنی به جای بررسی ھمه جانبه واقعيِت خود فرقه بر اين اساس رفيق. ھم ناشی از مصالح شوروی می شمارد

فرقه : " دموکرات، در ارتباط با عدم مقاومت آنھا در مقابل نيروھای مھاجم حکومت مرکزی به آذربايجان، می نويسد

در پايان يک سال حکومت خود، قدرت مقاومت و حتی درھم کوبيدن ارتش اعزامی را داشت ولی ھمانطوری که با 

  ". ی کار خود را آغاز کرده بود در مقابل توصيه شوروی ھا مقاومتی نکردتوصيه شورو

  

ھنگاميکه در ايران زير فشار فاشيستی رژيم رضاشاه، مليتھای آذربايجانی و :  رفيق نابدل در اين مورد می نويسد-٣

زب کمونيست اتحاد کرد ھرچه سريعتر به کسب شعور ملی نايل ميآمدند، در آنسوی رود ارس پرولتاريا به رھبری ح

اين امر نه تنھا قشرھای . شوروی و با جلب پشتيبانی دھقانان و مليتھای آزاد شده در کار ساختمان سوسياليسم بود

پيشرو خلقھای محروم ايران را به حقانيت و ممکن بودن آزادی ملی در کادر يک کشور چند مليتی معتقد ساخت، 

در آنزمان پرولتاريای ما بسيار جوان بود و ھنوز انقالبيون . قمند نمودھمچنين نسبت به نظام شوروی آنان را عال

. نتيجه اين شد که آزاديخواھی ملی با مفھوم بلشويسم مترادف گشت. پرولتری در ميان خلق ما پرورش نيافته بودند

ايشھای بلشويسم به در آذربايجان تمايل به زبان و ادبيات آذری در نظر ارتجاع و مردم عادِی بی اطالع، نشانه گر

 مردم، فرقه ايھا را به صرف اينکه روی ترويج زبان آذری پافشاری ميکردند و ١٣٢۴ـ ٢۵در سالھای . حساب آمد

ژستھای چپ نما ميگرفتند، بلشويک به حساب ميآوردند و يکسال برای مردم ما زمان کوتاھی بود تا اينگونه مسائل 

  .را باز شناسند
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ملی توسط پيشه وری اين چنين اعالم شد؛ تالش برای به رسميت شناساندن خود مختاری دولت ۀ رئوس برنام "-۴

داخلی آذربايجان در دنيا، تأسيس انجمن ھای واليتی، اقدام در آبادی آذربايجان، مقابله با كارمندان و عناصر خائن، 

اری به زبان ترکی آذربايجانی و تنظيم بودجه ی ملی، تشكيل قشون ملی، آغاز تعليم و آموزش عمومی رايگان و اجب

تأسيس دانشگاه، توسعه صنايع و تجارت، تعمير و توسعه راه ھا و گسترش ارتباطات، حل قانونی اختالف زارع و 

مالك، تقسيم امالك مالكين متواری بين زارعين و تقويت بانك كشاورزی، مبارزه با بيكاری، تنظيم قانون كار و بيمه ی 

ت، تنطيم و تطبيق قوانين مصوب مجلس شورای ملی با اقتضائيات خود مختاری آذربايجان، به كارگری، تأمين بھداش

رسميت شناختن مالكيت خصوصی، حمايت از بخش خصوصی برای ترقی اقتصاد، احترام به آزادی عقيده، قبول حقوق 

كزی ايران و صيانت از ، به رسميت شناختن حكومت مر...)كرد و ارمنی و(مساوی برای آذربايجانی ھای غير ترك

." مختاريت داخلی آذربايجان و قبول مصوبات مجلس ملی به طوری كه مباينتی با مختاريت آذربايجان نداشته باشد

آذربايجان، آنا "فرقه دموکرات از تشکيل حکومت ملی آذربايجان تا سقوط نھائی، برگرفته از وبالگ : "نقل از (

ای ديگر نظير تأسيس کارخانه ھا و فابريکھای جديد و تقسيم زمين ھای خالصه به ليست باال بايد برنامه ھ"). وطن

  .بين دھقانان را ھم اضافه کرد

  

 منصور -فرقه دموکرات آذربايجان"از جمله در ( بر اساس سندی که از آن زمان به جا مانده و در جاھای مختلف -۵

 آذربايجان در ھمان زمان فرمان زير را ٣ لشکر درج شده، سرتيپ درخشانی، فرمانده")  تاريخ ايران-پورموذن

نظر به تصميمات متخذه در کمسيون متشکله با افسران ارشد پادگان تبريز به منظور جلوگيری از : " "صادر می کند

خونريزی و برادرکشی و اتالف نفوس و عدم فقدان اموال دولتی و بازرگانان و ساير مردم دستور می دھم کليه پادگان 

 – آذربايجان ٣فرمانده   لشکر ."  اسلحه خود را به زمين بگذارند و مطابق دستورات صادره رفتار نمايندتبريز

  سرتيپ درخشانی

: آمده است" فرقه دمکرات-شوروی-قوام السلطنه-حزب توده ايران"ھمچنين در نوشته ای از محمد حاج عليلو به نام 

  :ادگان تبريز با شرايط ذيل تسليم شد، پ١٣٢۴ آذر ٢٢ بعداز ظھر پنج شنبه ٨در ساعت "

  .  ھيچ يک از افراد پادگان نبايد تا دستور ثانوی از سربازخانه خارج شوند-

  . ھمه تسليحات در انبار جمع می شوند-

  .  ھر يک از افسران در صورت تمايل می توانند به موطن خود بازگردند-

 ارتش آذربايجان خدمت نمايند و پس از انجام مراسم تحليف   ھر يک از افسران نيز در صورت تمايل می توانند در-

  ."به خدمت پذيرفته شوند

  

 برای درک ھر چه قابل لمس تر مفھوم باز گردانده شدن غرور ملی به مردم آذربايجان و ھمچنين اھميت تغيير نام -۶

در دوره رضا شاه به مردم آذربايجان خيابان ھا و غيره به نام انقالبيون گذشته، بايد شدت فشارھای ھمه جانبه ای که 

نه تنھا سياست ھای اقتصادی رضا شاه در جھت منافع امپرياليستھا باعث شد که  . وارد آمده بود در نظر گرفته شود

که قبالً يکی از پيشرفته ترين استان ھای ايران به شمار می رفت، نقش پيشگامی ) و به ويژه شھر تبريز(آذربايجان 

ز دست بدھد بلکه تنگناھا و فشارھای فرھنگی در اين دوره تا به آن حد بود که يک استاندار به خود قبلی خود را ا

يونجه خورده مشروطه گرفته اند ! آذربايجانيھا ترکند: "اجازه می داد علناً به مردم آذربايجان توھين کرده و بگويد

گذشته "نقل از . ندار آذربايجان، عبدهللا مستوفی بودنام آن استا!" (حاال نيز کاه ميخورند ايران را آباد می سازند

و محسنی، رئيس اداره فرھنگ رضا شاه در آذربايجان نيز خزعبالتی از اين قبيل برای مدارس ") چراغ راه آينده



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠

ھمچنين در ھمان ." ھر کس که ترکی حرف ميزند، افسار االغ بر او بزنيد و او را به آخور ببنديد: "تجويز کند که 

را تأسيس " فرھنگستان ايران(!!) "کردن کلمات" آريائی"شوينيست، برای " ادبای"ان رضا شاه، به کمک زم

کردند که بعداً  کمسيون جغرافيا ھم با سرپرستی محمد علی فروغی و وثوق الدوله به آن اضافه شد که از جمله وظيفه 

صه ھر چه نشانی از آذربايجانی و ترکی داشت را داشت نام ھای ترکی کوه ھا، رودخانه ھا، روستاھا و شھرھا و خال

آذربايجان در دوره رضا "با استفاده از مقاله . (بدون توجه به زمينه ھای تاريخی آن اسامی به فارسی برگردانند

  )، حامد يوسف پور سوال"شاه

  

در آن زمان به . دحزب توده به عنوان يک سازمان سراسری نيز در مورد دھقانان برخورد مشابھی انجام دا) ٧(

ھمانطور که می دانيم رضا شاه در دوره . خصوص و به طور برجسته در شمال کشور جنبش دھقانی جريان داشت

سلطنت خود بسياری از بھترين زمين ھای شمال را به زور از دست مالکينشان خارج و آن ھا را تصاحب نمود به 

پس از سقوط وی، دھقانانی که روی زمين ھای غصب شده . طوری که خود به بزرگترين فئودال کشور تبديل گرديد

توسط رضا شاه کار می کردند اقدام به تصرف آن زمين ھا کردند و اين باعث کشمکش بين دھقانان و مالکين سابق 

. آن زمين ھا شد که در پروسه حتی به برخوردھای قھر آميز و راندن اربابان از دھات توسط دھقانان نيز انجاميد

توده که در اين زمان به مبارزه پارلمانی و قانونی مشغول بود و شرکت در کابينه نخست وزير شاه مشغله ذھنی حزب 

اش را تشکيل می داد با عدم توجه به مسئله دھقانی و قرار نگرفتن در پيشاپيش مبارزات آنان نشان داد که عليرغم 

  . نيستھمه ژست ھا و ادعاھای چپ اش، نيروی سياسی رفرميستی بيش

 

 


