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به خصوص به خواست و .  کناری نھادفرقه دموکرات اساساً مبارزه طبقاتی با بورژوازی کمپرادور و فئودال ھا را به"

به .  آن ھم در شرايطی که خود دھقانان به پا خاسته و برای کسب زمين مبارزه می کردند–مبارزه دھقانان وقعی ننھاد 

اين ترتيب فرقه دموکرات در واقع از انجام اصلی ترين وظيفه ای که در آن شرايط بر عھده يک نيروی انقالبی قرار 

در عوض اين تنھا تشکل وسيع سياسی در آذربايجان، حل مسأله ملی مردم آذربايجان را در . ی کردداشت شانه خال

رھبران فرقه ھمواره تأکيد داشتند که از نظر آن ھا زبان يکی از مسايل اساسی و حياتی ... سرلوحه کار خود قرار داد

  )نقل از قسمت اول ھمين مقاله." (مردم آذربايجان است

چه بيشتر اسناد فرقه دموکرات در می يابيم که اين تشکل اساساً برای تحقق خواسته ھای طبقاتی کارگران با بررسی ھر 

و دھقانان و ديگر توده ھای تحت ستم به وجود نيامده بود بلکه ھمان طور که خود نيز آشکارا اعالم می کرد اجرای  

 مشخص مختاريت در اداره امور آذربايجان و رسميت و به طور" انجمن ھای ايالتی و واليتی"قانون اساسی در مورد 

بر اين اساس فرقه دموکرات نه فقط توده ھای تحت ستم بلکه  )١.( اصلی اش را تشکيل می دادألۀدادن به زبان ترکی مس

 که فئودال ھا و سرمايه داران را نيز در خود جای داد؛ کما اين که از ھمان آغاز با صراحت از مردم آذربايجان خواست

مسلم . صرفنظر از اين که به چه طبقه و قشری تعلق دارند به تشکيالت فرقه دموکرات پيوسته و در آن ثبت نام کنند

 ملی دور خود جمع کرده بود نه مسألهاست که چنين حزبی که طبقات دارای منافع متضاد با يکديگر را صرفاً حول 
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اين ھم خود دليل آشکار ديگری .  ھای رنجديده آذربايجان را داشتخواست و نه توانائی مبارزه طبقاتی با دشمنان توده

است که نشان می دھد به اصطالح اتحاد دھقانان با فئودال ھا در اين تشکل مانع از آن بود که فرقه دموکرات حتی 

 و حمايت جدی انديشه مبارزه عليه منافع فئودال ھا را به خود راه داده و از مبارزات دھقانان برای کسب زمين دفاع

بکند، بماند به اين که در پيشاپيش آن مبارزات قرار گرفته و آن ھا را برای تحقق خواسته ھای عادالنه شان رھبری 

 .نمايد

 ملی مردم آذربايجان، يکی از ايراداتی که به اين فرقه يا حزب وارد می کنند اين است که گويا به مسألهدر رابطه با 

جدائی "اتفاقاً، مغرضين و مرتجعين در آن زمان با . ن آذربايجان از ايران را داشته استخواست شوروی قصد جدا کرد

تحت فشار قرار می دادند؛ و اين در حالی بود که چه در بيانيه ھا و خواندن فرقه، اين نيروی سياسی را مدام " طلب

استقالل و تماميت "ه وری بارھا تأکيد می شد که به نوشته ھای رسمی فرقه دموکرات و چه در سخنرانی ھای خود پيش

اما . ايران احترام می گذارند و صراحتاً گفته می شد که آن ھا خواستار جدائی و استقالل آذربايجان نمی باشند" ارضی

تحت صرفنظر از چنان تأکيداتی، با در نظر گرفتن اين امر که اصوالً، در ھر حرکتی بايد سعادت و آزادی توده ھای 

ستم معيار برخورد قرار گيرد، با قبول چنين انديشه ای، اين حق بايد به مردم آذربايجان داده می شد که سرنوشت خود 

اما می دانيم که نه . ن کنند و فرقه نيز حق داشت بر آن مبنا حرکت کندييرا به ھر شکل که صالح خود می دانستند تع

بورژواھای کوته انديش آلوده به ناسيوناليسم چنين حقی برای مليت ھای نيروھای ضد انقالبی و نه بسياری از خرده 

در ھر حال ايراد واقعی در اين چھار چوب به فرقه دموکرات آن . ايران و از جمله مردم آذربايجان قائل نبوده و نيستند

و نتوانست ت نزد اين حزب حتی در زمينه تحقق حقوق ملی مردم آذربايجان نيز به يک مبارزه اصولی دساست که 

ن و در عمل، به آن ييشرايطی برای اين مردم به وجود آورد که آن ھا بتوانند سرنوشت خود را آزادانه به دست خود تع

ايراد اصلی آن بود که فرقه دموکرات تصور می کرد که بدون مبارزه قاطع با دشمنان طبقاتی . صورت واقعيت بدھند

 تصور می کرد که با تکيه ؛ و حق اين مردم را متحقق سازدهاند خواست ملی بتوده ھای تحت ستم آذربايجان می تو

انگار که قرار بود آن (و اميد بستن به ارتش سرخ شوروی ) ايران(زدن بر قدرت سياسی در يک استان از يک کشور 

در .  خود را حفظ نمايد، می تواند حکومت ملی)ھا ھمواره در آذربايجان باقی مانده و از فرقه دموکرات پشتيبانی کنند

وليت آن ھا در قبال رويدادھای فاجعه ؤ با پايان کار فرقه دموکرات و مساينجاست که برای قضاوت درست در رابطه

به راستی رھبران فرقه دموکرات : االت انديشيد کهؤآميزی که مردم آذربايجان با آن ھا مواجه شدند بايد به پاسخ اين س

دام چشم انداز يک حکومت ملی در آذربايجان تشکيل دادند؟  آن ھا برای حفظ اين حکومت به با چه دور انديشی و با ک

کدام تدارکات و اقدامات عملی دست زدند؟ آيا رھبران فرقه دموکرات پيشاپيش برای خود مشخص کرده بودند که در 

 مردم بکنند؟ آيا آن ھا در مقابلر اوضاع و تھاجم حکومت مرکزی به توده ھای مردم آذربايجان، چه بايد ييصورت تغ

  وليت می کردند که دفاع از آن ھا را وظيفه خود بدانند؟ ؤآذربايجان آن قدر احساس مس

 ملی و با کنار گذاشتن مبارزه طبقاتی، نه در آن زمان و نه در شرايط مسألهواقعيت اين است که با تمرکز صرف روی 

در سخنان فوق الذکر پيشه .  ملی يک ملت متحقق شودۀحق و عادالنه بکنونی جامعه ما، امکان ندارد که خواست ھای 

نبود که شيخ محمد خيابانی را کشت، " ارتجاع تھران"خالف نظر او، اين . وری، ملی گرائی صرف کامالً آشکار است

اشت بلکه اين به ستارخان تيراندازی کرد و انواع توھين و تحقير و ستم ھای بی حد و حصر به مردم آذربايجان روا د

کارھا از سوی حکومت مدافع منافع امپرياليست ھای استعمارگر که در عين حال برای مقابله با توده ھای ضد 

به .  ھا ھم در آن شرکت داشتند" آذربايجانی"امپرياليست، از فئودال ھا پشتيبانی می کرد صورت گرفت، حکومتی که 

اصطالح رفيق نابدل در کتاب " ( استعماری-فئودال "ه را حکومِت زبانی ديگر، آن کارھای ارتجاعی و جنايتکاران

انجام داد که نه فقط دشمن خلق آذربايجان بلکه دشمن توده ھای رنج ديده تھران و ديگر نقاط ")  ملیمسألهآذربايجان و "
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مکار و استثمارگرش در صرفاً در تھران النه نداشت بلکه پشتيبانان و طرفداران ست" ارتجاع"ھمچنين آن . ايران ھم بود

سراسر ايران در کمين جنبش ھای دموکراتيک و ضد امپرياليستی توده ھا نشسته بودند؛ و اين ارتجاع بود که مردم 

 که البته قھرمانان ھمه مردم ايران ھستند را مورد انواع توھين و تحقير و سرکوب قرار -آذربايجان و قھرمانان شان 

ين واقعيت غير قابل انکار است که می توان با شفافيت متوجه شد که تأمين منافع مردم با در نظر گرفتن چن. می داد

آذربايجان برای رھائی از زير ستم ھای گوناگون و از جمله ستم ملی ايجاب می کرد که فرقه دموکرات در جھت اتحاد 

 در مقابل دشمنی قرار داشت که خلق آذربايجان. توده ھای آذربايجان با ديگر توده ھای تحت ستم ايران حرکت کند

دشمن ديگر خلق ھای ايران نيز بود لذا برای تقويت نيرو و غلبه بر دشمن، الزم بود شرايطی به وجود آورد که اين خلق 

   .مبارز با ديگر خلق ھای کشور متحد شده و ھمه آن ھا در اتحاد و يگانگی با يکديگر با دشمن مشترک شان بجنگند

، ستارخان و خيابانی، آذربايجان را پايگاھی برای گسترش مبارزه انقالبی در سراسر ايران قرار داده در دوره ھای قبلی

شان به مثابه دشمنان اصلی ھمه مردم ايران از تھرانی  و  نوک تيز حمله خود را متوجه امپرياليست ھا و وابستگان

رغم شکست آن  علی(ھا با مبارزات انقالبی خود  آنبه ھمين خاطر ھم . گرفته تا لرستانی و آذربايجانی ساخته بودند

برای مردم ايران تجارب سياسی ارزنده ای به جا گذاشتند که در خدمت ) مبارزات در مقابل جبھه پرقدرت ارتجاع

 عکس دوره مشروطيت و جنبش خيابانی، هدرست ب" حکومت ملی آذربايجان"اما . پيشبرد مبارزات آيندگان قرار گرفت

نوشت مردم آذربايجان را از سرنوشت بقيه مردم ايران جدا کرد بلکه با راه دادن به تبليغاتی که عظمت طلبی نه فقط سر

ھا حرف اول را می زد، به تضاد بين مردم ترک آذربايجان با مردم فارس و  و روح ملت خواھی آذربايجانی در آن

عبندی از بحث ھای فوق می توان گفت که از نقطه نظر بنابراين، و به عنوان جم. ھای ايران ھم دامن می زد ديگر خلق

 فرقه -   ھم در آذربايجان و ھم در سراسر ايران- ژيک کارگران، دھقانان و ديگر توده ھای تحت ستم يمنافع سترات

می بايست با طرح شعارھای ) نه با عمده کردن آن ھا( ملی و زبان در آذربايجان مسألهدموکرات ضمن پرداختن به 

طبقاتی و با قبول اين واقعيت که مردم آذربايجان با ديگر خلق ھای ايران در مقابل دشمن مشترک شان ھم مشخص 

تقويت مبارزات ضد امپرياليستی و سرنوشت می باشند، از موقعيت بسيار مساعدی که در اين منطقه وجود داشت برای 

ن نيروھای دشمن، نيروی مبارزاتی ھر چه بيشتر و  در سراسر ايران استفاده می کرد و ضمن پراکنده کردضد فئودالیِ 

  ) ٢. (وسيعتری را برای جنگ عليه آن ھا بسيج می کرد

اکنون به اين بحث بپردازيم که فرقه دموکرات در حالی که نتوانست عملکرد يک نيروی کمونيستی را داشته باشد که با 

ر مناسبات ييتغ ھای تحت سلطه امپرياليسم در جھت توجه به شرايط موجود به نفع کارگران و دھقانان و ديگر توده

 حرکت کند، پايان بسيار دردناک کار آن  آشکار ساخت که اين فرقه حتی به عنوان  اجتماعی حاکم بر جامعه-اقتصادی

رھبران و گردانندگان فرقه دموکرات در عمل نشان دادند که اگر برای . يک نيروی خرده بورژوا نيز انقالبی عمل نکرد

رغم ھمه ادعاھای شان اھل  بودند ولی علی" لياقت و استعداد"کار وزارت و صدارت و حکومت کردن، به قولی دارای 

ر ييآن ھا که بدون يک چشم انداز روشن و بدون دور انديشی که در فردای تغ. جنگ در ميدان رزم با دشمن نبودند

ت بزنند و در مقابل حمله دشمنان شان چگونه بايد از توده اوضاع سياسی به نفع حکومت مرکزی به چه اقداماتی بايد دس

 که چشم به ارتش سرخ دوخته و یھای مردم آذربايجان محافظت و دفاع بکنند، حکومت برپا کرده بودند، ھمين رھبران

قدرت اين ارتش تمام اميدشان را تشکيل می داد، پس از خروج نيروھای شوروی از ايران و تھاجم نيروھای مسلح 

وليتی در قبال مردم ؤحکومت مرکزی به آذربايجان، به جای مقابله با دشمن و دفاع از توده ھا، بی ھيچ احساس مس

  .  آذربايجان، حکومت ملی خود را رھا کرده و راه فرار در پيش گرفتند

ورد تھاجم  که آذربايجان م١٣٢۵ ]قوس[ آذر٢١ھنوز تا .  ايران را ترک گفت١٣٢۵ ]ثور[ ارتش سرخ در ارديبھشت

اما حکومت ملی آذربايجان با اين که از حمايت بی . وسيع نيروھای نظامی رژيم شاه قرار گرفت، شش ماه فاصله بود
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ی برخوردار بود که با ھمه وجود حاضر به جنگ با دشمنان خود بودند و در عين حال دريغ توده ھای رزمنده و انقالبي

 ھزار نفر ھم رسيده بود، ولی به جای آماده ساختن ٨٠ تعداد نفرات آن تا اين حکومت ارتش مسلحی داشت که به روايتی

را در پيش گرفت و خواھان " ارتجاع تھران"خود برای مقابله با تھاجم نيروھای دشمن، راه سازشکاری و مماشات با 

ين ترتيب، رھبران فرقه به ا. آن شد که از طريق مذاکره و دادن امتيازاتی، به صلح و آشتی با حکومت مرکزی نايل آيد

دموکرات با اين که به خوبی از شدت کينه حکومت مرتجع و وابسته به امپرياليسم شاه از مردم آذربايجان کامالً آگاه 

بودند، نه فقط به کمترين اقدامی برای مقابله با نيروھای مھاجم دست نزدند، بلکه حتی با رھنمود ھای سازشکارانه و 

اين رھبران که قصد مبارزه و مقاومت در مقابل دشمنان مردم يا .  خام کردن توده ھا نيز پرداختندساده انگارانه خود به

را نداشتند، نه طرح و نقشه جنگی برای اين منظور تدارک ديده بودند و نه برای " ارتجاع تھران"به قول خودشان 

  .جم کاری کرده بودندبرای مقابله با نيروھای مھا" فدائيان"تقويت روحيه انقالبی در ميان 

 بر اساس توافقات ءابتدا.  رقم خورد١٣٢۵ آذر سال ٢١پايان کار فرقه دموکرات و حکومت ملی در واقعه تاريخی 

انجام شده بين فرقه دموکرات و حکومت مرکزی، نيروھای فدائی در شھر زنجان از طرف فرقه خلع سالح شده و شھر 

رغم اين که طبق توافقات صورت گرفته قرار بود حکومت مرکزی  علی. شدبه نيروھای ارتش شاھنشاھی تحويل داده 

در پيش بگيرد ولی ارتش ضد خلقی در آن شھر به کشت و کشتار مردم پرداخت و دست به " مسالمت آميز"روش 

ات اين واقعه ھشداری برای رھبران فرقه دموکر. جنايات فجيعی زد که در نوشته ھای مختلف از آن ھا ياد شده است

بود که نيروھای مسلح خود را برای مقابله با تھاجم اين ارتش به ديگر شھرھا و مناطق آذربايجان آماده کرده و مقاومت 

لذا ھنگامی . عکس، رھبران فرقه از آن کشتارھای جنايت بار به نتيجه ديگری رسيدنده اما ب. توده ھا را سازمان دھند

خواستار ورود به آذربايجان    مجلس پانزدھمبه بھانه نظارت بر انتخابات ١٣٢۵ آذر سال ١٩که ارتش شاه در تاريخ 

شد، کميته مرکزی فرقه دموکرات تصميم به عدم مقاومت گرفت و در مقابل ارتش ضد خلقی حکومت مرکزی که 

در اين . زيد بود سپر انداخت و راه تسليم و گريز از ميدان رزم را برگئی و انگليسامريکاافسارش در دست جنايتکاران 

رابطه ادعا شده است که در ميان رھبران فرقه دموکرات تنی چند و از جمله پيشه وری خواھان مقاومت در مقابل 

دشمن بودند، در حالی که نيت پيشه وری ھر چه بود، عمل وی تفاوتی را بين برخورد او و ديگر رھبران فرقه ترسيم 

 آذر، قبل از اين که پای قوای ١٩ه ھيچ عمل مقاومت جويانه ای در روز چرا که پيشه وری نيز بدون اقدام ب. نمی کند

با رفتن ) ٣.(پناھنده شد) آذربايجان شوروی(دشمن به تبريز برسد از مرز جلفا گذشت و به آذربايجان آن طرف مرز 

رنوشت ساز او در آن روزھای س. دبير کل فرقه دمکرات گرديد) وزير فرھنگ حکومت ملی(پيشه وری، محمد بيريا 

بر اساس تصميم کميته مرکزی فرقه، مردم آذربايجان را به عدم مقاومت در مقابل نيروھای نظامی اعزامی از طرف 

قوام . اين شخص، نوکر انگليس و نخست وزير شاه بود" (آقای قوام السطنه"رژيم شاه دعوت می کرد و از حسن نيت 

 با انگليس بود و ھمچون برادرش در خدمت تأمين منافع اين ١٩١٩ين السلطنه  برادر وثوق الدوله، عاقد قرارداد ننگ

) ۴.(سخن می گفت و به مردم اطمينان می داد که کارھا با مسالمت پيش خواھد رفت) امپرياليسم در ايران کار می کرد

ش مبنی بر عدم اما رھنمودھای او در پشت راديو به مردم آذربايجان ھنوز به پايان نرسيده و مرکب دستورات کتبی ا

طبقات استثمارگر و مرتجع در خود آذربايجان با کسب اطمينان از خالی بودن ميدان، مقاومت، خشک نشده بود که 

به اين ترتيب در . و مزدوران خود را مجھز به سالح ھای سرد و گرم برای حمله به مردم تشجيع نمودندجسارت يافته 

اين مھره (ئی امريکاپای ارتش شاھنشاھی به رھبری شوارتسکف  حتی قبل از اين که ١٣٢۵ آذر سال ٢١روز 

 با توافق مرتجعين رژيم شاه، در اين زمان در رأس ژاندارمری کل ايران به رتق و فتق امور می امريکاامپرياليسم 

ه توده به تبريز برسد با حمالت دستجات لمپن و اوباش بسيج شده از طرف بورژواھای وابسته و فئودال ھا ب) پرداخت

اين ) ۵.(ھای بی دفاع مردم، فاجعه وحشتناکی که توده ھای دلير آذربايجان انتظار آن را نداشتند به وقوع پيوست
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با . مزدوران با وحشی گری تمام بر سر توده ھای بی دفاع ريخته و به ددمنشانه ترين اعمال در حق مردم دست زدند

نيروھای ارتش ضد خلقی به ھمراه لمپن ھا در سراسر . ای يافتورود ارتش به تبريز تاخت و تاز شدت بی سابقه 

آذربايجان در شھرھا و دھات با بی رحمی و قساوت تمام به زن و مرد و جوان و کودک حمله کرده و خون آن ھا را بر 

ی کردند، خانه اين نيروھا در حالی که در کوچه ھا به راه افتاده و بی رويه به سوی مردم تيراندازی م. زمين می ريختند

  ) ۶. (ھای بسياری را غارت می کردند

در مورد جناياتی که ارتش شاه در اين مقطع در حق مردم آذربايجان مرتکب شد حتی فردی چون ويليام داگالس، قاضی 

سرزمين ھای شگفت انگيز و مردمانی " نيز در کتابی با عنوان پرطمطراق امريکاعالی رتبه ديوان عالی دادگستری 

 سوزاندن ريش دھقانان، تجاوز به زنان و دختران و غارت ، از"خشونت ارتش ايران"نامبرده از . نوشته است" انمھرب

 دولتی وارد آذربايجان شد زمانی که ارتش. " و توھين و تحقير مردم گزارش داده استاموال و دزديدن دام ھای آن ھا

کردند و  راج را آغاز کردند، ھمه جا را غارت میسربازان دولتی تا. فضای وحشتناک و ترس آوری ايجاد کرد

ترجمه کتاب مزبور از حميد داديزاده تبريزی، در  (."کردند رسيد به آن ھم رحم نمی بردند، ھرچه به دستشان می می

 بر اساس برخی آمارھا تنھا در تبريز بيست تا بيست و پنج ھزار نفر قتل عام شدند به گونه ای که در). وبالگ يوردداش

توجه به سخنان زير نيز تصوير روشنی تری از آن وقايع به . کوچه و خيابان ھای تبريز جوی ھای خون جاری بود

ر و سطح يتمام مس. ميون به شھر رفتيبا کام.  سوختیم ساختمان آن ھنوز ميز که شديوارد فرودگاه تبر: "دست می دھد

 ئیر ھواي کردند و دائما تیشتند و به نفع ارتش تظاھرات مدا) تفنگ(ک سالح يت بود و ھمه يابان ھا مملو از جمعيخ

رون آورده و خوِد آن ھا يشان بيشه وری بودند و آن ھا را از خانه ھايخالی می کردند و باز ھم به دنبال طرفداران پ

 اعدام کرده  نفر٣٠٠٠ ی ال٢٠٠٠ده می شد و حدود ياد ديابان ھا جسد اعدام شده ھا زيدر کنار خ. اعدامشان می کردند 

با در نظر گرفتن اين سخنان .  آذر است٢١اين ھا از سخنان فردوست، ارتشبد رژيم شاه در مورد واقعه خونبار ."بودند

سالح به دست، در شرايط فرار رھبران فرقه دموکرات در کوچه و خيابان " جمعيت"می توان جوی ھای خونی که آن 

دستگيری ھا ابعاد وسيعی ای يافته بود تا جائی که ديگر در . ور خود گنجاندھای تبريز به راه انداخته بودند را در تص

با پر شدن زندان ھا اعدام ھای دسته جمعی بی رويه که غالباً به صورت آويختن به دار در مالء عام . زندان ھا جا نبود

کار و استثمارگر قرار گرفت صورت می گرفت در دستور کار رژيم شاه به مثابه نماينده امپرياليست ھا و طبقات ستم

نام می برند انجام " ساھات قاباغی"در تبريز اعدام ھا در محلی که مردم تبريز از آن به عنوان . که ھر روز ادامه داشت

  .مرتجعين به راستی از کشته پشته ساختند. می شد

 آن ھا کتابخانه ھای عمومی و .کتاب سوزان بود" جشن"از ديگر اعمال ددمنشانه نيروھای مرتجع رژيم شاه، برپائی 

ھر چه کتاب به زبان ترکی بود از جمله کتاب ھای درسی را از خانه ھا و مدارس و اماکن مختلف بيرون آورده و به 

در اعتراض به سوزاندن کتاب ھای ترکی در اين دوره، صمد وورغون، يکی از شعرای مبارز آذربايجان . آتش کشيدند

 به افشای اعمال ١٩۵٢ا سرود و با ارائه آن در کنگره صلح جھانی پاريس در سال منظومه زير ر) ١٩٠۶-١٩۵۶(

گفته می شود که اين شعر تنھا برخورد اعتراضی در آن زمان به اعمال رژيم شاه در . تبھکارانه رژيم شاه پرداخت

  :شعر صمد وورغون چنين است. آذربايجان بود

  رتابالين كيغيردياندين قاالق قاالق يسن! جالد

  سى،ين آرزئين اوره ير، ميدين شؤھرتين كماليم

 . گاريادير يادان، اونالر قاليك بو دونيز كؤچه ريب

  غوسوينسان دويھر ورقه نقش اولونموش نئچه ا

  سى،ين آرزئين اوره ير، مين شؤھرتيدين كماليم
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 ! اخشى باخير، يتابالر آلووالنين او كيغيردياندي

  ر ظولمته،يسالب شفق ياو آلووالر شؤعله چك

  ندان قالخاراقيب روحو مزارين نجيرلريشاع

  ر ظولمتهيب شفق سالياو آلووالر شؤعله چك

  ….للتهير قھرمان ميوك، بير عشقى بؤئيش دئيآلق

  :ترجمه به فارسی

  کتاب ھائی که تو آنھا را تل تل می سوزانی!  جالد

  معرف ھزار درايت و آرزوی ھزار دل است

   می کنيم و آن ھا به يادگار می مانندما از اين دنيا کوچ

  در ھر ورقش احساس انسان ھائی نقش بسته است

  معرف ھزار درايت و آرزوی ھزار دل است

  !کتاب ھائی که سوزاندی شعله می کشند، درست نگاه کن

  شعله ھا ُگر می گيرند و تاريکی را روشن می سازند

  روح ھای نجيب شاعران از مزار خود بر می خيزند

  ا شعله ھای اين آتش ظلمت را روشن می سازندو ب

  ...و به ملت قھرمانی که عشق بزرگی دارد آفرين می گويند

شکستن مجسمه ھای ستارخان و باقر خان و ديگر قھرمانان مردم ايران و تعويض آن ھا با مجسمه جالدانی چون رضا 

ن آالت موسيقی را ھم در بر می گرفت شاه و پسرش محمدرضا شاه و غيره و وحشی گری ھای ديگر که حتی شکست

يک شاھد عينی تعريف کرده است که ضمن شکستن سورنای نوجوانی که سرود ملی فرقه دموکرات را با آن می (

به طور کلی بايد گفت که وحشی گری ھائی .  جزئی ديگر از اعمال ارتجاعی آنان بود) نواخت، زبان وی را ھم بريدند

 و اوباش طرفدار رژيم وابسته به امپرياليسم شاه در سراسر آذربايجان به وجود آوردند به که نيروھای نظامی و اراذل

از جمله رجوع شود به (در مورد اين فجايع ھر چند تا کنون تا حدودی نوشته شده است . سختی در توصيف می گنجند

ه ای از آن فجايع است، ھمچنين در ولی آن ھا تنھا در برگيرنده گوش)  ابو جعفر  خدير-"آذربايجان با زخمی عميق"

حکومت شاه به آذربايجان "  استعماری- فئودال "ضمن از مصيبت ھای وارد شده به مردم، پس از تسلط مجدد نيروھای 

 ھزار نفر که خانه و کاشانه خود را رھا ٧٠ تا ۴٠در اين ميان بايد از رقم بزرگ بين . نيز شرح کاملی وجود ندارد

ناھنده شدند ياد کرد و تبعيد شدن ھا و دربدری ھا در داخل ايران و پاشيده شدن بسياری از خانواده کرده و به شوروی پ

اساساً،  وسعت و شدت جنايات و فجايع رخ داده و مصيبت ھای وارد شده به مردم . ھا را نيز بايد به آن ھا اضافه کرد

به حدی بود که امروز شايد با به ياد آوردن " مت ملیحکو" پس از سقوط - از دھات گرفته تا شھرھا-سراسر آذربايجان 

 که سياه ترين دھه در اين ۶٠کشتار و فجايع رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی در حق مردم  ايران در دھه 

 چه رژيم وحشی و جنايتکار نام گرفته است، بتوان در تصور خود گنجاند که در آن سال بر توده ھای مبارز آذربايجان

 حال از شرح شدت اختناق و اعمال فشارھای ارتجاعی -گذشت و چه ابعادی از مصيبت و ظلم و ستم بر آن ھا روا شد

گوناگون و توھين و تحقير ھای ملی بعد از آن وقايع در حق مردم آذربايجان که شامل نسل ھای بعدی ھم شد، در اين جا 

  .سخنی نمی گوئيم

، با چنين امريکات حفظ منافع طبقات استثمارگر ايران و امپرياليست ھای انگليس و دولت مرکزی ارتجاعی شاه در جھ

اين نتايج بسيار . اعمال جنايتکارانه و بی شرمانه، بر راھی که توسط فرقه دموکرات پيموده شده بود نقطه پايان گذاشت
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لق و به جای آن تکيه زدن به نيروئی آن است که رھبران فرقه دموکرات با عدم اتکاء به قدرت خ تلخ و ناگوار گويای

توده ) و فرقه نمی بايست انتظار می داشت که تا ابد در خاک ايران باقی بماند(که در ھر حال يک نيروی خارجی بود 

عبارت توی گيومه را رفيق نابدل دقيقاً در  (رھبری کردند" پرتگاه وحشتناکی"ھای مبارز مردم آذربايجان را به سوی 

برچيدن حکومت ملی به دست خود، گريختن از ميدان رزم، عدم ) ٧( ).در کتاب خود به کار برده استھمين رابطه 

مبارزه در مقابل يورش ارتجاع و رھا کردن توده ھا در چنگال اوباشان و دژخيمان و سالم رساندن خود به آن سوی 

واقعيت  -و مبارزه تا دم مرگ با دشمنشان در مورد رزمجوئی  رغم ھمه شعارھا و قول و قرارھای ھم علی  آن-مرز

. دردناک و وحشت انگيزی بود که رھبران و گردانندگان فرقه دموکرات، مردم آذربايجان را با آن مواجه ساختند

يادآوری اين واقعيات حتی بعدھا نيز برای مردم آذربايجان که به فرقه دموکرات اميد بسته بودند و پيشه وری را به دليل 

مردمی اش شخصيت محبوبی به شمار می آوردند، امری بسيار شوک آور بوده و به ھيچ وجه قابل ھضم برخوردھای 

اما اين نکته را بايد با تأکيد بيان کرد که يکی از اثرات بسيار منفی و زيان بار گريختن رھبران به خارج از ) ٨. (نبود

وحی بسيار عميقی بود که بر تن و جان مردم مرزھای کشور و رھا کردن توده ھا در کام ارتجاع وحشی، ضربه ر

اين . آذربايجان وارد شد و مردم ديگر نقاط ايران که در آن شرايط در صحنه مبارزه فعال بودند را نيز متأثر ساخت

 به مردم  ايران تکميل شد و به صورت زخم عميقی با ١٣٣٢ ]اسد[ مرداد٢٨تأثير ناميمون بعداً با خيانت حزب توده در 

تگی بر روح و روان مردم سراسر ايران که ھر روز با شدت ھر چه بيشتری تحت ظلم و ستم امپرياليست ھا و برجس

 ھمراه با واقعه مشابه در وسعت سراسر ١٣٢۵ آذر ٢١واقعه دردناک . ايادی شان قرار می گرفتند، مستولی گرديد

يک مقطع تاريخی شرايط روحی خاصی را  و شکست ھای مبارزاتی ديگر، در مجموع در ١٣٣٢ مرداد ٢٨ايران در 

در ميان توده ھای ايران به وجود آورد و باعث شد که به تدريج ھر گونه اعتماد به روشنفکران و مبارزين سياسی در 

 )٩. (ميان مردم از بين رفته و بی باوری نسبت به مبارزه به باور توده ھا تبديل شده و يأس و نااميدی بر آن ھا غلبه کند

 اين است که اوالً، در آن زمان ھيچ نيروی ١٣٢۵ آذر سال ٢١وضوع دردناک ديگر در مورد وقايع خونين يک م

سياسی در مورد آن ھمه جنايات و فجايعی که رژيم وابسته به امپرياليسم شاه در آذربايجان به وجود آورد لب به 

تازه حتی حزب توده بيشرمی را به آن جا . تاعتراض نگشود و آن فجايع را محکوم نکرده و به افشای آن ھا نپرداخ

را " آقای قوام السلطنه"و نخست وزيرش " اعليحضرت شاه جوان"رساند که آن وحشيگری ھا و عملکرد جنايتکارانه 

حزب توده در نشريه . قلمداد نمود" به خاطر صلح در داخل ايران که برای حفظ صلح جھان مفيد است"تأئيد و آن را 

برخی از رھبران فرقه دموکرات آذربايجان که پس از حادثه : "، نوشت١٣٢۵ ]جدی[ سال اول دی ماه،۴مردم شماره 

زنجان نسبت به ورود قوای دولتی خوشبين نبودند قصد مقاومت داشتند ولی از قرار معلوم سرانجام کميته مرکزی فرقه 

ر داخل ايران که برای حفظ صلح جھان مفيد دموکرات، مسالمت را در ھر حال بر مناقشه ترجيح داد و به خاطر صلح د

با . است و به منظور جلوگيری از جنگ و برادر کشی، از قصد مقاومت صرفنظر کرد و ترک مخاصمت اعالم شد

در اين مورد فريدون ." توجه به فوائد کلی تری که از اين اقدام ناشی می شود بايد به ھر جھت از آن ھواداری کرد

ان حزب توده که در کابينه قوام السلطنه به او پست وزارت فرھنگ اعطاء شده بود ھم در کشاورز، يکی از رھبر

خاتمه مسأله آذربايجان، چنان چه در اطالعيه کميته مرکزی حزب : " نوشت١١/١٠/١٣٢۵روزنامه ارس به تاريخ 

 وطن پرستی ميل نداشته و زيرا ھيچ ايرانی. توده ايران ذکر شده است به نحوی که انجام شد بھتر از عکس آن بوده

  ) ١٠" (ندارد که ايران صحنه يک جنگ داخلی و يا احياناً وسيله و بھانه ايجاد اختالف بين دول بزرگ جھان گردد

، بعدھا نيز ھيچ نيروئی و حتی باقی مانده ھای فرقه دموکرات آذربايجان نيز در صدد جمع بندی تجارب يک ساله اً ثاني

وليت فرقه دموکرات در به ؤمسحکومت ملی آذربايجان بر نيامده و به خصوص و به طور برجسته توضيح ندادند که 

يتکاران و جالدان رژيم شاه و چنان مصايبی برای وجود آمدن شرايطی که منجر به تحميل چنان فجايعی از طرف جنا
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موضوع ديگر آن که اساساً آيا با اقدامات اصالحی که فرقه دموکرات در طی ...  و) ١١ (!مردم آذربايجان شد، چه بود

 يک سال حاکميت خود به آن ھا دست زد امکان داشت که بتوان کارگران و دھقانان و ديگر توده ھای ستمديده آذربايجان

ی که  بورژوازی وابسته و حکومت مرکزي از فئودال ھای مرتجع ظالم گرفته تا-را از قيد ظلم و ستم دشمنان شان 

ه  رھا و منافع آن ھا را تأمين و تضمين نمود؟ آيا تحقق حقوق ملی ب-  پشتيبانش بودندامريکاامپرياليست ھای انگليس و 

ر و قطع قطعی ھر گونه نفوذ امپرياليست ھا در ايران و در اين حق مردم آذربايجان بدون نابودی طبقات استثمار گ

 سم در جامعه ما امکان پذير می باشد؟ياليمسير بالّطبع بدون سرنگونی رژيم وابسته به امپر

در جمع بندی مطالب فوق بايد گفت که فرقه دموکرات در يک شرايط  کامالً مساعد داخلی و بين المللی در آذربايجان 

. ولی قادر به استفاده از چنان شرايطی برای پيشبرد مبارزات توده ھا و رھبری آن ھا به سوی پيروزی نشدتشکيل شد 

رغم ھمه ژست ھای چپ  اين تشکل با ھر ادعائی که خود داشت و يا تصوراتی که ديگران در مورد وی داشتند و علی

در شرايط غالب بودن انديشه ھای . ژوائی بودگونه اش ھرگز يک نيروی پرولتری نبود بلکه دارای ماھيت خرده بور

کمونيستی در سطح جھان و وجود شوروی سوسياليستی در آن مقطع، فرقه دموکرات در حالی که به انجام کارھای 

اصالح گرايانه مترقی دست زد ولی درست به دليل ماھيت غير پرولتری خود از انجام اقدامات انقالبی به نفع توده ھا 

در شرايطی که .  باز ماند اجتماعی حاکم بر جامعه امکان داشت-ر مناسبات اقتصادی ييرکت در جھت تغتنھا با حکه 

 امريکابه طور مشخص در مقابل امپرياليست ھای انگليس و (ھمه خلق ھای ايران در مقابل دشمن مشترکی قرار داشتند 

، فرقه دموکرات با عمده کردن زبان و مليت )سمو فئودال ھا و بورژواھای وابسته به عنوان پايگاه داخلی امپريالي

آذربايجانی و جدا کردن سرنوشت مردم آذربايجان از سرنوشت بقيه مردم ايران و پيوند نزدن مبارزه ملی با مبارزه 

عدم اتکاء به نيروی توده . طبقاتی، در خالف جھت اتحاد ھمه مردم ايران و تقويت نيروی مبارزاتی آن ھا گام برداشت

و در عوض متکی شدن به ارتش سرخ شوروی و چشم اميد بستن به آن، از خطاھای جبران ناپذير فرقه دموکرات ھا 

بود که وقتی با عدم برخورد انقالبی آن ھا نسبت به حکومت مرکزی ارتجاعی وابسته به امپرياليسم و خالی کردن ميدان 

ھمچنين فرار رھبران و دست اندرکاران . د، فاجعه آفريدنيروھای نظامی ارتجاع ھمراه ش و عدم مقابله رزمجويانه با

فرقه دموکرات و تنھا و بی دفاع گذاشتن مردم مبارز آذربايجان در مقابل تھاجم وحشيانه نيروھای نظامی رژيم شاه و 

خ از با اين که خروج ارتش سر. اراذل و اوباش وابسته به آن ھا، تأثيرات بسيار منفی بر روحيه مردم بر جای نھاد

ايران تأثير غير قابل انکاری بر سرنوشت فرقه دموکرات و مردم آذربايجان به جا گذاشت ولی بررسی داليل اين امر 

 صورت گيرد، در عين ١٣٢۵ و ١٣٢۴ آذر در سال ھای ٢١بايد جدا از بررسی فراز و فرود فرقه دموکرات و وقايع 

رات با ھر نيتی که صورت می گرفت در خدمت رشد حال جای انکار نيست که کمک ھای شوروی به فرقه دموک

تجربه فرقه دموکرات و حکومت ملی آذربايجان نشان می دھد که . مبارزات آزاديخواھانه مردم آذربايجان قرار داشت

ی که در آن برھه بر عھده يک نيروی ود قادر به انجام وظايف انقالبياين نيرو به خاطر ماھيت خرده بورژوائی خ

تنھا با يک  انقالبی قرار داشت، نبود و واقعيت اين است که در عصری که ما در آن به سر می بريم، کمونيست و

 ھمچنين تنھا با .رھبری پرولتری، غلبه بر امپرياليسم و ھمه مرتجعين وابسته به آن جھت نيل به پيروزی ممکن است

يا می توان دشمنان طبقاتی را نابود و دموکراسی را بسيج تمام نيروھای انقالبی در سطح جامعه ايران زير پرچم پرولتار

به طور .  ملی وجود دارد، بنا نھادمسألهدر جامعه که شرط بروز اراده آزاد توده ھاست و تنھا در آن شرايط امکان حل 

به ھر کلی خلق ھای ايران و از جمله خلق آذربايجان تنھا در يک شرايط کامالً دموکراتيک می توانند سرنوشت خود را 

  ) ١٢. ( ملی نايل آيندمسألهن کرده و به حل يي تع،شکل که مايلند و درست تشخيص می دھند

  

  :زير نويس ھا
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  : ، به صورت زير بيان شده است"١٣٢۴ ]سنبله[ شھريور١٢بيانيه " اھداف و خواسته ھای فرقه دموکرات در -١ 

جان آزادی داخلی و خود مختاری مدنی داده يم آذرباد به مرديران، بايت ارضی اي ضمن حفظ استقالل و تمام-١ماده 

ن عادالنه کشور، سرنوشت خود يجان با مرعی داشتن قوانيشبرد فرھنگ خود و ترقی و آبادی آذربايشود تا بتوانند در پ

  ٠ندين نماييرا تع

ت ي انجمن ھا ضمن فعالنيا. نديکار نماه التی انتخاب شده و شروع بيزودی انجمن ھای اه د بين راستا باي در ا-٢اصل 

ن دولتی را بازرسی کرده و در ينه ھای فرھنگی، اقتصادی و بھداشتی به موجب قانون اساسی اعمال تمام ماموريدر زم

  ٠ل آن ھا اظھـار نظـر خواھند کردير و تبدييتغـ

ز آن ببعد زبان ا. جانی خواھد بوديآذربا) ترکی(س فقط به زبان يجان تا کالس سوم تدري در مدارس آذربا-٣اصل 

کی از يجان يل دانشگاه ملی در آذربايتشک. س خواھد شديجان تدريم با زبان آذرباأعنوان زبان دولتی توه فارسی ب

  ٠مقاصد اساسی فرقه دموکرات است

د و سعی خواھد کرد برای رفع يع و کارخانجات جدا خواھد کوشيجان در توسعه صناي فرقه دموکرات آذربا- ٤اصل 

جاد يد ايل کارخانجات موجود، کارخانجات جديم با تکمأل الزم را فراھم نموده و تويع دستی وسايوسعه صناکاری و تيب

  ٠دينما

مسدود بودن راه . ل ضروری و جدی محسوب می کنديکی از مسايجان توسعه تجارت را ي فرقه دموکرات آذربا-۵اصل 

ن شده و يز دھقانان، مخصوصا باغداران و خرده مالکری ايھای تجاری تا به امروز سبب از دست رفتن ثروت عده کث

  ٠ده استيموجب فقر و فالکت آن ھا گرد

جوی راه ھای  و دا کردن بازار و جستين وضع در نظر دارد در پيری از ايجان برای جلوگيفرقه دموکرات آذربا

ری کرد، اقدام ياتالف ثروت ملی جلوگجان را صادر نموده و از يتی، که بتوان با استفاده از آن ھا کاالھای آذربايترانز

  ٠ديجدی نما

ن ھدف فرقه يل به ايبرای ن. جان استيگر از مقاصد اصلی فرقه دموکرات، آباد ساختن شھرھای آذربايکی دي - ۶اصل 

طور ه افته و به اھالی شھر امکان داده شود که بير ييسعی خواھد کرد که ھر چه زودتر قانون انجمن ھای شھر تغ

کی يز ين آب شھر تبريمأمخصوصا ت. صورت معاصر و مترقی درآورنده ده و آن را بي آبادی شھر خود کوشمستقل در

  ٠ار فوری فرقه دموکرات استيل بسياز مسا

روی مولد ثروت و قدرت اقتصادی کشور، يخوبی می دانند که نه جان بيانگذاران فرقه دموکرات آذرباي بن-٧اصل 

ه رد و بيده بگيوجود آمده، ناده ان دھقانان بين فـرقـه نمی تواند جنبشی را که در ميذا ال. بازوان توانای دھقانان است

  ٠اجات دھقانان اقدامات اساسی انجام دھدين احتيمأن خاطر فرقه سعی خواھد کرد که برای تيھم

که توسط برخی ر قانونی يات ھای غيری از مالين اربابان و دھقانان و جلوگي ب ن حدود مشخص روابطييمخصوصا تع

 به شکلی حل مسألهن يفرقه سعی خواھد کرد ا. ف فوری فرقه دموکرات استيکی از وظاياز اربابان گرفته می شود 

دا کرده و با عالقه و رغبت در آباد ساختن ده و ينان پينده خود اطمين به آيشود که ھم دھقانان راضی شوند و ھم مالک

جان را ترک و فرار کرده اند و ين ھای متعلق به اربابانی که آذربايه و زمن ھای خالصيزم. نديکشور خود کوشش نما

ه ند، بيزودی مراجعت ننماه ر شھرھا مصرف می کنند، چنانچه بيجان را در تھران و سايمحصول دسترنج مردم آذربا

ش و نوش خود يطر عخاه ما کسانی را که ب. رديار دھقانان قرار گيد و شرط در اختيد بدون قينظر فرقه دموکرات با

ند، يجان خودداری نمايچنانچه آن ھا از بازگشت به آذربا. ميجانی نمی دانيجان را به خارج می برند، آذربايثروت آذربا

ت يطور سھل و آسان، اکثره د که بين فرقه خواھد کوشيعالوه بر ا. ميستيجان حقی قائل نيما برای آن ھا در آذربا

  ٠دين نمايمأ و زرع تل کشتيدھقانان را از نظر وسا
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صورت ه ن خطر از ھم اکنون خود را بيا. کاری استيف مھم فرقه دموکرات، مبارزه با بيگر از وظايکی دي - ٨اصل 

  ٠رومندتر خواھد شدينده روز به روز نيل در آين سيجدی نشان می دھد و ا

ابد، ين منوال ادامه يان چه کار بدچن. ن محلی کاری انجام نگرفته استيمورأن مورد از طرف دولت مرکزی و ميدر ا

ری جدی ين خطر، تدابيری از ايفرقه سعی خواھد کرد برای جلوگ. ستی خواھد شديجان دچار فنا و نيت اھالی آذرباياکثر

دن راه آھن و شوسه، يسسات زراعتی و کشؤجاد ميس کارخانجات، توسعه تجارت، ايسأر تيری نظي تدابفعالً . دياتخاذ نما

  ٠د واقع شودي حدودی مفممکن است تا

ش از ين بين سرزميق در ايطبق اطالعات دق. جان روا داشته اندي در قانون انتخابات ستم بزرگی به مردم آذربا- ٩اصل 

 کرسی ٢٠جان فقط يندگان آذربايرعادالنه، به نماين قانون غيبه موجب ھم. جانی زندگی می کننديون نفر آذربايليچھار م

  ٠ستيم متناسبی نيطور قطع تقسن بيداده شده است و ا

ک يبا معادل ينده داشته باشد که تقريت خود حق انتخاب نمايجان به تناسب جمعيد که آذربايفرقه دموکرات خواھد کوش

  ٠ندگان مجلس شورا می شوديسوم نما

ن دولتی و يمورأفـرقـه با دخالت م. جان طرفدار آزادی مطلق انتخابات مجلس شورای ملی استيفرقه دموکرات آذربا

انتخابات . ب، در انتخابات مخالف استيق ارعاب و فريان ثروتمندان به طرين در ميعناصر داخلی و خارجی و ھم چن

  ٠رديان پذيسرعت پاه ران شروع شده و بيد ھم زمان در سرتاسر ايبا

 جای گرفته اند ری که در ادارات دولتیيجان با اشخاص فاسد، مختلس و رشوه گي فرقه دموکرات آذربا-١٠اصل 

  ٠ن صالح و درستکار قدردانی خواھد نموديمورأمبارزه جدی به عمل خواھد آورد و از م

انت ين دولتی آن چنان اصالح شود که بھانه دزدی و خيمورأمخصوصا فرقه کوشش خواھد کرد که معاش و زندگی م

  ٠آوردندبرای آن ھا باقی نماند و آن ھا بتوانند زندگی آبرومندی جھت خود بوجود 

اجات يجان گرفته می شود صرف احتي که از آذربائیات ھايش از نصف ماليد بي فرقه دموکرات خواھد کوش-١١اصل 

  ٠م لغو گردندير مستقيات ھای غيجان شود و ماليخود آذربا

رای ن می باشد و بيه دولت ھای دموکرات مخصوصا با متفقيجان طرفدار دوستی با کلي فرقه دموکرات آذربا- ١٢اصل 

ن ين دوستی کوشش خواھد کرد در مرکز و شھرستان ھا دست عناصر خائنی را که می خواھند دوستی بيحفظ و ادامه ا

  ٠ديھم زنند از امور دولتی کوتاه نماه ران و دولت ھای دمکرات را بيا

ن مبارزه  تالش برای کسب خود مختاری در چھارچوب يک حکومت مرکزی وابسته به امپرياليسم و محدود کرد-  ٢

ی است که پس از قيام بھمن نيز، ھر چند در شرايط کامالً متفاوت از دوره  يک منطقه خاص، ھمان تجربه منفيتنھا به

حکومت ملی آذربايجان، در کردستان، در شرايط خيزش مسلحانه خلق کرد عليه رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری 

 برای به دست آوردن ءاين نيروھا ابتدا.  در آن جنبش تکرار شداسالمی، توسط برخی از نيروھای دست اندر کار

سياست  مذاکره با رژيم جمھوری اسالمی را در پيش " ھيأت نمايندگی خلق کرد"خودمختاری در کردستان، با تشکيل 

ه در ديگر گرفتند؛ بعد که آن مذاکرات شکست خورد به جای استفاده از اين پايگاه انقالبی برای گسترش و تقويت مبارز

  .نقاط ايران مبارزه را در کردستان محدود کردند

به يمن مبارزات " چريک فدائی"اين نکته را ھم بايد يادآور شد که در کردستان نيز ھمانند ھمه مناطق ايران عنصر 

س از قيام اما پ. قھرمانانه و کمونيستی چريکھای فدائی خلق، شديداً و به طور وسيع در ميان خلق ُکرد مقبوليت داشت

که آن قدر با سازمان واقعی چريکھای فدائی خلق " (سازمان چريکھای فدائی خلق ايران" به اصطالح ١٣۵٧بھمن 

، از ھمان آغاز در )می ناميد" فدائيان"بيگانه بود که از بردن نام چريک ھم وحشت داشت و در نشرياتش خود را 

ه پرداخته و تا جائی که توانست به خلع سالح توده ھای ھوادار خدمت به رژيم جمھوری اسالمی به نفی مبارزه مسلحان
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بر اين اساس به اعتبار فدائی در اين منطقه ضربه وارد شد و نيروھای ديگری در . فدائی در کردستان اقدام نمود

  .کردستان قدرت يافته و رھبری مبارزات خلق دالور ُکرد را به دست گرفتند

وان به اصطالح اسناد ھم منتشر شده، ادعا شده است که پيشه وری و برخی ديگر  در بعضی نوشتجات که تحت عن-٣

از رھبران فرقه دموکرات خواھان مقاومت در مقابل ھجوم حکومت مرکزی بودند اما چون سالح نداشتند قادر به چنين 

ين سخن غير واقعی واضح است که با توجه به برخورداری حکومت ملی از يک نيروی مسلح و متشکل، ا. کاری نشدند

می باشد و اگر قرار بر مقاومت بود با وجود يک ارتش و آن ھمه سالح و تجھيزات در دست نيروھای فرقه نه تنھا 

امکان مقاومت وجود داشت بلکه با توجه به شرايط مبارزاتی در کل جامعه و حضور توده ھا در ميدان مبارزه در 

در اينجا بی مناسبت . امکان در ھم شکستن نيروی دشمنان مردم نيز بود حتی تحت يک سياست پرولتریسراسر ايران، 

نيست که از خاطرات ارتشبد حسين فردوست، از افسران نيروھای مسلح ارتش شاھنشاھی که در آن زمان برای بازديد 

 به یکي:شد جان حرکت داده يدو لشکر به سمت آذربا: "وی می نويسد. به آذربايجان رفته بود نيز مطالبی ذکر شود

. زيتبر -مراغه - انهي از محور میپ ضرابي سرتی به فرماندھیگريز و ديتبر - انهي از محور میپ ھاشمي سرتیفرماندھ

س کل ي رئی با درجه سرلشکر ھم اھل کاشان بود و بعداً یضراب,  داشتیز بود و در منطقه نفوذي اھل تبریھاشم

انه قافالن ين رشته کوه قبل از مياول. ل است وچھار رشته کوه مھم داردده از جبايجان پوشين آذرباي سرزم... شدیشھربان

 آن یشه وري پیروھاي بود که نیميپل عظ, قبل از ورود به کوه . ده يم و سر به فلک کشي است عظیکوه است که کوھ

 ی ما داخل دره ھا مدم که سربازاني دیر نباشد و من ميب کرده بودند تا راه عبور و مرور با خودرو امکان پذيرا تخر

ن قافالن کوه ين آن ھميکه مھمتر, ن مواضع را داشتند يبھتر,  خواستند مقابله کنندی میشه وري پیروھايرفتند و اگر ن

ده لشکر , ب آني عجی بود با توجه به مواضع قافالن کوه و کوه ھای نبود و اگر جدیجان جدي تصرف آذربامسأله ...بود

 یپ ھاشميمخازن سالح دمکرات ھا بود و سرت, د کردم ي که بازدیگريمحل د.... صرف کند توانست آنجا را تیھم نم

 انبار ۶-۵د يبه عنوان نمونه به بازد. مانده استی انبار اسلحه دمکرات ھا صحيح و سالم به جا٢٠ز يگفت که در تبر

ن ھا انواع سالح ھا يرزمين زي ادر.ع داشتي و سین ھايرزمي بود که خوب انتخاب شده بود و زیساختمان بزرگ. رفتم

ش يز بي انبار شده در تبریوجود داشت تعداد سالح ھا, رهين و تپانچه و غياز نارنجک و تفنگ و مسلسل سبک و سنگ

ن يخاطرات ارتشبد حس - یخالصه شده از کتاب ظھور و سقوط سلطنت پھلو"رجوع شود به ." ( ھزار بود١٠٠از 

  .)دیي خورش١٣٩٠ز ئي پایزيتوسط آذرماد تبر" فردوست

 دستورات سازشکارانه بيريا باعث سردرگمی و بال تکليفی نيروھای مسلح فرقه و نھايتاً موجب از ھم پاشيدن شيرازه -٤

بی مناسبت .  البته ھمراه با مطلع شدن مردم از فرار پيشه وری و ديگر اعضای دولت و مجلس–امور حکومت ملی شد 

ه مردم ايران تا کنون نه از مبارزه قاطع و انقالبی با دشمنان شان بلکه درست به خاطر نيست در اين جا يادآوری شود ک

خالصه ای از . تزلزل در مقابل آن ھا و پيروی از سياست ھای سازشکارانه، ضربه ھا ديده و مصيبت ھا کشيده اند

  :ن ايالتی آذربايجان تصميم گرفته شدالسلطنه و قرار انجم به حسن نيت آقای قوامءبا اتکا": دستورات بيريا چنين بود

آميز  دولتی به شھر تبريز از ھر نوع تظاھرات مخالفتۀمينأ به منظور جلوگيری از برادرکشی ھنگام ورود قوای ت .١

  . خودداری شده با کمال متانت از آن ھا استقبال به عمل آيد

 تمام  .٣. باشدميت و استقالل ايران و سعادت مردم می دموکرات آذربايجان مانند گذشته پشتيبان و مدافع تماۀ فرق .٢

فرقه دموکرات "نقل از . ( خود مشغول خواھند بودۀالسابق به کارھای روزانھا کما فیھای فرقه و اتحاديهسازمان

  )، محرم حقی"آذربايجان

ز فرار يک افسر فرقه  اءاو ابتدا.  دکتر غالمحسين ساعدی از مشاھدات عينی خود از آن روزھا نوشته است-۵

جزء طبقه لومپنی بود که آن موقع داشتند رشد می "دموکرات و غارت خانه او توسط يک کفاش که ساعدی می گويد 
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قبل از اين که ارتش بيايد، سه روز حکومت دست : "صحبت می کند و بعد می نويسد" کردند، يعنی رشد کرده بودند

ه می گفتم ھمه شان قايم بودند، آن ھمسايه ارباب ما، حاج عباس آقا، پسرھايش و ھمان ارباب ھائی ک. الت و لوت ھا بود

تابلو ھا . بعد حمله کردند به طرف خانه ھا، ھمه شان بچه ارباب ھا بودند. }؟{ريخته بودند بيرون، اول حمله کردن به 

 که شروع شد، شروع کردند به کشتن غارت. آن وقت اين ھا ريختند بيرون. آره... را پائين بکشند، بشکنند، چاقو بزنند

من يادم ھست که حتی قبل از ...آن ھائی که چپ بودند، مثالً طرفدار فرقه بودند و آنقدر آدم کشتند که حد و حساب نداشت

پيرمرد که . يک دانه سکو دار حمام بود... اين که ارتش بيايد آن قدر آدم کشته بودند، جسد روی جسد ريخته بودند

زير گنبد حمام نشسته و . آدم بدبخت تکان نمی تواند بخورد. و نود و خرده ای سال داشت، رفتند او را بکشندمھاجر بود 

بابا ول کن، بيچاره پيرمرد رفته بود توی . بعد رفتند باال، گنبد حمام را شکستند و از آن تو ھمين طور تير در می کردند

 )٢٢، باقر مرتضوی، صفحه " باره اوساعدی از او و در"نقل از . (سوراخ قايم شده بود

، از آن روزھا خاطراتی نقل کرده و از جمله در رابطه با "برادرم صمد بھرنگی: " اسد بھرنگی در کتاب خود-۶

ن ئيتو کوچه که ايستاده بوديم می ديديم که عده ای که از طرف پا: "غارت خانه ھا و تيراندازی ھای بی رويه می نويسد

 و فرش و ساير اثاث منزل می آورند، بعضی ھا ھم کيسه گردو، سنجد و امثال آن کول کرده، می شھر می آيند، ديگ

من و . محله ما افتاده بود دست لوتی اسماعيل و رفقايش، ھر چی دست کسی ميديد، سھم خود را بر می داشت. آورند

وقتی به خانه برگشتيم، جيبمان پر بود . صمد و ساير بچه ھای محل تو کوچه ھا می گشتيم و پوکه فشنگ جمع می کرديم

او ھمچنين از پدرش نيز که در آن روزھا از شھر خوی عازم تبريز گشته بود سخنان زير را نقل ". از پوکه ھای فشنگ

يک نفر را به گاری بسته بودند و با شالق می . وقتی صبح آمديم بيرون جنازه بود که تو خيابان افتاده بود: "کرده است

، يکی ديگر را به دو گاری بسته بودند و شقه اش کرده بودند، چه بگويم، وضِع خيلی مصيبت باری ! راه بروزدند که

ی ھا ھر کی توانسته بود فرار کرده بود، آن ھائی ھم که نتوانسته بودند و يا نخواسته بودند فرار کنند، ئاز فرقه . شده بود

خان و مباشرش برنگشته، .  می آمديم وضع دھات بدتر از اين بودتو راه که. زير دست و پای اوباش خرد شده بودند

ايادی اش خيلی از دھاتی ھا را که داوطلب گرفتن زمين شده بودند، کشته بودند، جنازه شان تو دھات افتاده بود، جگر 

  ).۶٠ و ۵٨نقل از کتاب فوق الذکر صفحات ." (آدم کباب می شد

دموکرات خروج ارتش سرخ از ايران عنوان شده و در ھمين رابطه از زوايای  در اکثر نوشته ھا علت شکست فرقه -٧

مثالً کسانی علت خروج ارتش سرخ از ايران را به . مختلف عملکردھای شوروی مورد برخورد قرار گرفته است

طر خاطر سازش شوروی با قوام السلطنه و اين که شوروی فريب قول ھای آن سياستمدار مکار را خورده و به خا

در حالی که بعضی ديگر مطرح می کنند که شوروی .  ذکر می کنند،گرفتن امتيازاتی در مورد نفت، ايران را ترک کرد

 با استناد به امريکا قرار داشتند و به خصوص گفته می شود که امريکاھا شديداً تحت فشار امپرياليست ھای انگليس و 

گليس و شوروی را ملزم به خروج از ايران می کرد، موضوع توافقات کنفرانس سه جانبه تھران که نيروھای ان

آذربايجان را به شورای امنيت سازمان ملل کشانده و در آنجا شوروی به خاطر حضور در آذربايجان شديداً مورد حمله 

ی  حتی شوروی را در صورت پافشاری در ماندن در آذربايجان تھديد به استفاده از بمب اتمامريکا. قرار می گرفت

اما صرفنظر از اين که چه دليل يا داليلی شوروی را راضی يا مجبور به ترک خاک آذربايجان کرد، علت . کرده بود

وليت از فرقه دموکرات می باشد و ؤ ايران تلقی کردن به معنی سلب مسشکست فرقه دموکرات را خروج شوروی از

ر بررسی ھمه جانبه جنبشی که يک سال در آذربايجان  توضيح داده شد به منظوءطور که در اين مقاله در ابتدا ھمان

وليت ھايش به طور مستقل پرداخته شود و سياست ھا و ؤبه فرقه دموکرات و عملکردھا و مسجريان داشت بايد 

  .عملکردھای شوروی نيز بايد به طور مستقل مورد برخورد و بررسی قرار گيرند
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پدر و مادر من در تبريز . اد مانده از خانواده خودم نيز بھره گيرم بی مناسبت نيست در اين جا از خاطرات به ي-٨

جزء فدائی ھای فرقه ) پرويز(طرفدار فرقه دموکرات بودند و يکی از برادران من که در آن زمان يک نوجوان بود 

لت خيابان ھا و افراد خانواده من ھمواره از اقدامات فرقه دموکرات نظير پائين آوردن قيمت ارزاق عمومی، آسفا. بود

مثالً گفته می شد که ما شب می خوابيديم و صبح که بلند . ايجاد خيابان ھای جديد در شھر تبريز به خوبی ياد می کردند

از  اقدامات اصالح گرايانه ديگر فرقه و فضای امنی که در . می شديم می ديديم که يک خيابان جديد ساخته شده بود

توجه فرقه دموکرات به مسايل بھداشتی، آباد سازی و به وجود . خانه ما صحبت می شدشھر به وجود آمده بود نيز در 

آوردن فضای سبز در شھر، برخی کارھای فرھنگی و سواد آموزی، به راه انداختن تئاتر و سينما و برخوردار کردن 

جزء زحمتکشانی بودند که از پدر و مادر من . طبقات پائين جامعه در استفاده از آن امکانات از ديگر تعريف ھا بود

چنين امکانات فرھنگی و ديگر امکاناتی که ھمراه با آزادی بيان به وجود آمده بود به خوبی در جھت ارتقای آگاھی 

در اين دوره در شرايطی که ھمه گفتارھا و نوشتجات به زبان مادری شان، ترکی بود، . انقالبی خود استفاده می کردند

ن و بعضی ديگر از رھبران جنبش کمونيستی با انديشه ھای آنان نيز که مستقيماً به زندگی آن ھا ضمن شناختن لني

.   کردمادرم به خصوص به شعر عالقه مند بود و از شعرھای بيريا ياد می. کارگری خودشان ربط داشت آشنا شده بودند

لم مشدی عباد و مله تعريف می کردند که فلم ھای با ارزش و آگاھی دھنده می رفتند و از جآن ھا ھمچنين به تماشای ف

آرشين مال آالن، دو فيلم تفريحی و در عين حال آگاھی دھنده که در ميان آذربايجانيان معروف ھستند را آن ھا اولين بار 

 را کالس اول دبستان) رفيق بھروز دھقانی(مادرم ھمواره با افتخار از اين که بھروز . در آن زمان در سينما ديده بودند

 . به زبان مادری خود درس خوانده بود صحبت می کرد و از شور و شوق او برای درس خواندن می گفت

 چون غارت خانه ھا، کشتار مردم، عکس العمل ھای افراد فاميل ١٣٢۵ آذر ٢١از طرف ديگر از وقايع پيش آمده در 

در خانه حتی . ال ھای مشخص تشريح می شدنديا ھمسايه ھا تعريف ھائی می شد و آن رويدادھا به طور عينی و با مث

ی ھای ديگر ساخته و گاه کودکان ئاز شعرھای توھين آميزی سخن گفته می شد که مرتجعين نسبت به پيشه وری و فرقه 

 ما نمونه ای از بسياری از خانواده ھای کارگری و زحمتکش در آذربايجان بودند ۀخانواد. نيز آن ھا را تکرار می کردند

ن تأئيد کارھای اصالح گرايانه فرقه دموکرات، با حيرت و حالت ُشوک زده در مورد ترس و جبونی رھبران که ضم

  .فرقه و پشت کردن آن ھا به مردم می گفتند

 ھمراه با شکست مبارزات ضد امپرياليستی توده ھا به رھبری ١٣٢۵ آذر ٢١ پی آمد بسيار منفی وقايع خون بار -٩ 

 مرداد در شرايط حاکم شدن ديکتاتوری ٢٨  انگليس-ئیامريکا -نه حزب توده در مقابل کودتایمصدق و عملکرد خائنا

شاه و حاکميت کامل بورژوازی " انقالب سفيد" قھرآميز در جامعه به خصوص در دھه چھل پس از شديداً و وسيعاً 

تشکل انقالبی در صحنه مبارزه در وابسته، با فاکت ھای عينی ديگر چون تبليغات زھر آگين رژيم و فقدان يک نيروی م

ھمه آن واقعيات تلخ و ناگوار . ھم آميخته شد و اوضاع خاصی را در دھه سی و چھل در جامعه ايران به وجود آورد

باعث غلبه روحيه يأس و نا اميدی شديدی بر مردم ايران شد، به گونه ای  که توده ھا ديگر خود را ضعيف و نيروی 

 از آن چه بود به حساب آورده و ايمان خود را نسبت به مبارزه و رھائی از اين طريق از دست دشمنان خود را قوی تر

سال ھای سال . اين ھمان شرايطی بود که جامعه ايران را برای سال ھای سال دچار يک بن بست مبارزاتی نمود. دادند

ری بورژوازی وابسته، سکوت قبرستانی حرکت مبارزاتی چشم گيری در جامعه ديده نشد و ھمراه با خفقان و ديکتاتو

ھمانطور که می دانيم بن بست مبارزاتی ايجاد شده در اين دوره در جامعه ايران را تنھا چريکھای . بر جامعه حاکم شد

 مسعود احمد زاده، امير پرويز پويان و عباس مفتاحی به مثابه کمونيست ھای انقالبی در رأس ءفدائی خلق ايران که رفقا

 که انجام مبارزات قھرمانانه عليه دشمنان طبقاتی مردم ايران -  داشتند با راه گشائی ھای تئوريک و عملی خود آن قرار

و فداکاری ھای تا پای جان شان، جای ھيچگونه ترديدی نسبت به صداقت بی کران اين کمونيست ھای راستين و 
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 توانستند در ھم شکسته و فضای شاداب - تصميميت واقعی شان با کارگران و ديگر توده ھای خلق باقی نگذاش

 .مبارزاتی در جامعه ايران ايجاد کنند

سازمان چريکھای فدائی "، رھبری ١٣۵٧ فريدون کشاورز در ضمن ھمان کسی است که وقتی پس از قيام بھمن -١٠

 ۀه به خط مشی مبارزبه دست باند فرخ نگھدار افتاد، برای کمک به اين باند و در حمايت از آن ھا، حمل" خلق ايران

 .مسلحانه و نظرات انقالبی چريکھای فدائی خلق را با کمک گيری از نظرات نادرست رفيق جزنی وظيفه خود قرار داد

در .  رفقائی چون بھروز دھقانی و عليرضا نابدل اھميت زيادی برای تدوين تاريخ واقعی آذربايجان قائل بودند-  ١١

 رفيق بھروز دھقانی موفق شد تاريخی از فرقه دموکرات آذربايجان را به رشته ١٣۴٩ و اوايل سال ١٣۴٨اواخر سال 

 در جريان ھجوم ساواک به چريکھای فدائی خلق به دست دشمن افتاد و ١٣۵٠تحرير در آورد که متأسفانه در سال 

  .امروز نسخه ای از آن در دست نيست

استفاده شده که نام )  منابع موجود در سايت ھای اينترنتیاز جمله از( برای نوشتن اين مطلب از منابع مختلف -١٢

  .برخی از آن ھا در متن ھمين مقاله ذکر شده است
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