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  اکبر تک دھقان

  ٢٠٠۵مبر  دس١٨ – ١٣٨۴ آذر ٢٧: انتشار اول

  ١  *٢٠٠٩مبر  دس١٣ -١٣٨٨ آذر ٢٢: انتشار دوم

  

  !، روز توحش سلطنتی عليه مردم ايران]قوس[ آذر٢١
 

يم به نسل جوان کشور که پيرامون تاريخ معاصر ايران، از طبقات حاکمه جز دروغ و تحريف، در اختيار آنان تقد

  !قرار نگرفته است

  

، ياد آور جنايت بزرگ رژيم پھلوی و ماشين سرکوب آن، عليه شھروندان کشور ١٣٢۵روز بيست و يکم آذر سال 

ای پس از آن، با تھاجم سنگين ارتش جنايتکار شاه، و حمايت در اين روز و روزھ. در آذربايجان و کردستان است

فعاالنه قدرتھای امپرياليستی، دولتھای دموکراتيک و خود مختار در آذربايجان و کردستان سقوط کرده، سرنوشت 

  سال پيش از آن،۵ارتش سرسپرده شاه، که . نحو فاجعه باری رقم خورده مبارزات مردم ايران، برای چندين دھه، ب

بدون کمترين مقاومتی، کشور را به ارتشھای متفقين تحويل داده بود، در کشتار کمونيستھا، مردم زحمتکش و 

 - برای جنبش انقالبی کارگری. ٢*شرافتمند ايران، لحظه ای درنگ نکرده، به بربريت تمام عيار متوسل گشت

 ھزار نفر از مردم مبارز و محروم، کمونيستی، ياد آوری اين روز تلخ و گراميداشت خاطره جان باختن دھھا

  .بزرگداشت سنتھای انقالبی تاريخ خود، و درس گيری از تجارب آن است

 -مثابه جناح چپ انقالبی جنبشھای دموکراتيکه ويژه دولت پيشه وری به در ميان دو جنبش انقالبی ياد شده، ب

. ، جايگاه ويژه ای کسب کردند)عت نفتجنبش ضد استعماری و ملی شدن صن ( ٣٠ تا اوائل دھه ٢٠کارگری دھه 

. اين دولت پس از پيروزی، قادر به تحقق يک برنامه مردمی در عرصه ھای سياسی، اقتصادی و فرھنگی گشت

  : داليل اصلی پيدايش و قدرت گيری آن را ميتوان چنين برشمرد

وحيات و سنتھای حزبيت و تشکل  دموکراسی انقالبی در آذربايجان، و وجود ر- ريشه دار بودن سنتھای سوسيال-١

  .يابی در ميان مردم

 نقش تعيين کننده مردم آذربايجان در انقالب مشروطه، و وجود سابقه و زمينه نيرومند در اين منطقه برای تحقق -٢

  .کامل اھداف اين انقالب
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اقعی خواست حقوق  توسعه دموکراتيک سرمايه داری در آذربايجان خالف تھران، و از اين طريق وجود زمينه و-٣

  .شھروندی از سوی کارگران و طبقه متوسط شھری

 سياست تحقير فردی و اجتماعی آشکار عليه شھروندان غير فارس زبان، و نفی حقوق بديھی مردم در کاربرد -۴

  .زبان مادری از سوی رژيم پھلوی

 - بر مناسبات فرھنگی" اد آريا نژ" دوران بدويت، و نحوست " قوم پارس"  غلبه فرھنگ شوينيسم فوق ارتجاعی -۵

  .اجتماعی و سيستم آموزشی، که با عادات دموکراتيک مردم آذربايجان سازگار نبود

 عدم امکان دخالت مردم آذربايجان در اداره منطقه،  درحاليکه  خود در انقالب مشروطه از بانيان انجمن ھای -۶

  . مردم آذربايجان تعلق داشتايالتی و واليتی بودند، و اين به بخشی از فرھنگ سياسی

 تبعيض تحقير آميز عليه شرکت   انحصار موقعيت ھای اداری و قدرت از سوی وابستگان پھلوی، و اعمال-٧

  .ولين غير فارس زبان در نظام اداری سراسریمسؤ

  . سلطه ديکتاتوری افسارگسيخته، و تمرکز افراطی حکومت مرکزی در رژيم پھلوی-٨

 بر زندگی زحمتکشان، در کنار آن غارت علنی ثروتھای کشور از طريق کمپانيھا و دولتھای  فقر ھولناک حاکم-  ٩

  .امپرياليستی، و نقش آشکار دربار در اين تبھکاری

ی که ه فعاليتھای کمونيستی و اتحاديه ئويژه سرکوب بی وقفه  محدوديت وسيع آزاديھای سياسی در کشور، و ب-١٠

  .ين صدمات را از آن متحمل می شدندرھبرانی نظير پيشه وری، بيشتر

 نقش رژيم پھلوی در نابودی دست آوردھای دموکراتيک انقالب مشروطه، و جمھوری شورايی سوسياليستی -١١

  .آگاھی سياسی مردم آذربايجان را می ساخت-، که جزء مھمی از خود)١٢٩٩رشت، ( ايران

مداوم استقالل کشور از سوی دربار سلطنتی، که با  سرسپردگی رژيم پھلوی به قدرتھای امپرياليستی و نقض -١٢

  . مشروطه، بيگانه بودان از طريق انقالب استقالل طلبانۀروحيات شکل گرفته مردم آذربايج

آذربايجانی، از ، که بسياری از انقالبيون )١٢٩٩رشت، ( ثير تجربه جمھوری شورايی سوسياليستی ايران تا-١٣

دولت جمھوری، از طريق توطئه امپرياليسم انگلستان، .  از رھبران آن بودند و پيشه وری،جمله حيدر عمو اغلو

قتل حيدرخان، که در اثر توطئه . دربار قاجار و تھاجم جنايتکارانه قزاقان، تحت فرماندھی رضاخان سرنگون شد

شکيل دسته جات نزديک به رژيم مرکزی صورت گرفت، جزئی از خودآگاھی بخش پيشرو جامعه آذربايجان را ت

  .ميداد

ويژه اينکه اين ارتش، قدرت مھيب فاشيسم را در جھان در ھم ه ثير مثبت حضور ارتش سرخ در ايران، ب تا-١۴

  .شکسته بود؛ قدرتی که حامی اصلی ديکتاتوری رضاخان را تشکيل ميداد

 جديد بوده، و  اتوريته معنوی ناشی از موقعيت سياسی جمھوری شوروی آذربايجان، که بخشی از يک ابرقدرت-١۵

  .در سطح توسعه يافتگی بھتری نسبت به آذربايجان ايران، قرار داشت

 سوء ظن مردم آذربايجان به احتمال تحکيم دوباره نفوذ قدرتھای امپرياليستی، و نابودی آزاديھای نيم بند ناشی -١۶

  . از سقوط رضاخان

ه مشروطه، و جمھوری شورايی سوسياليستی ايران، دولت پيشه وری، ادامه مستقيم انقالب در نيمه راه متوقف ماند

در دوره شکوفايی شرايط جديد توسعه اين جنبشھا، در شرايط تضعيف قدرت سلطنت، و تقويت ھر چه بيشتر قدرت 

  .شوروی و کمونيسم در جھان بود
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کمونيست و در شناخت ماھيت مبارزات سياسی در ھر دوره ای و تحت رھبری ھر طبقه ای، آنچه برای کارگران 

 اجتماعی توده ھای مردم، قبل از ھمه -روشنفکران انقالبی اھميت دارد، نحوه برخورد اين جنبش به حقوق سياسی

جز ه در درک انقالبات اجتماعی و موضع گيری نسبت به آنھا  در ايران، ھيچ معيار ديگری ب. زحمتکشان است

يشه وری نه فقط در محتوای سياست و برنامه ھای خود، بر اين اساس، دولت پ. اين، نمی تواند مبنا قرار گيرد

  . نماينده مردم زحمتکش آذربايجان، بلکه بدون ھيچ ترديدی، نماينده حقيقی منافع اکثريت زحمتکشان ايران نيز بود

ات اقدامات گسترده  دولت پيشه وری، در تأمين برابر حقوقی  شھروندان و مبارزه با تبعيض عليه زنان، ايجاد امکان

وسيع سواد آموزی، کسب مھارت شغلی و سازمانيابی اجتماعی برای آنان، و درک و ترويج اين ضرورت در 

 اجتماعی در کشوری با سنتھای سرکوبگرانه اسالمی، تنھا يکی از عرصه ھايی است، که ماھيت -توسعه اقتصادی

اھی، دست به اصالحات ارضی دولت پيشه وری در مدت کوت. ًعميقا  مردمی اين دولت را آشکار می سازد

 ٣۴٣٧ راھزن را درھم شکسته، با تقسيم زمينھای ھایسراسری در منطقه زده، قدرت مالکان، تجار بزرگ و دسته 

روستا، دھقانان زحمتکش را برای اولين بار در ايران و خاورميانه، از زمين و ابزارھای ارتقاء سطح زندگی خود، 

 و اجتماعی دولت پيشه وری،  با  و جود امکانات مالی ناچيز آن، يعنی بخشی از اقدامات اقتصادی. بھره مند ساخت

درآمد مالياتی منطقه آذربايجان،  به اعالم بسياری از منابع، از ھمه برنامه ھای عملی شده دوران بيست ساله سلطه 

 مدرسه در ۵٠٠وزی، ايجاد ويژه به طرحھای  ھمگانی سواد آمه از اين ميان ب. رضا شاه در اين منطقه بيشتر بود

عرض يک سال، تأسيس دانشگاه و فرستنده راديويی تبريز، تأمين برق و آب  آشاميدنی، ايجاد درمانگاه و مدارس 

دولت پيشه . در روستاھا، ايجاد و گسترش راھھای ارتباطی، شھرسازی و امور رفاھی  ديگر، می توان اشاره کرد

ور کامل  تضمين  نموده،  و ھرگونه سانسور و سرکوب  رايج در رژيم طه وری حق آزادی بيان  و تشکل را ب

با برگزاری انتخاباتی آزاد و تشکيل انجمن ايالتی، وسيعترين سطح دخالت دموکراتيک . سلطنتی را ملغی ساخت

 هدولت خود مختار ھمچنين، حق مردم در ب. مردم در تعيين سرنوشت خود در ايران شرايط مورد بحث، عملی گشت

 آموزشی را به رسميت شناخته، به تحقير رايج و -کار گيری زبان مادری خود در زندگی روزمره و در نظام اداری

دولت دموکراتيک پيشه وری، نه فقط . رژيم  پھلوی در آذربايجان، خاتمه داد" قوم پارس" سلطه شوينيسم 

 بلکه منطبق با شرايط  جديد داخلی  و دستاوردھای دموکراتيک انقالب مشروطه و حقوق مردم را احياء نمود،

  . جھانی، چندين گام  نيز از آن  فراتر رفت

ويژه اربابان امپرياليست آن، که دموکراسی و عدالت در ايران، به سلطه گری و غارت ه برای رژيم پھلوی، ب

ت نحس قدرت و ثروتھای ملل خاورميانه پايان ميداد، دولت پيشه وری يک گستاختی باورنکردنی مردم به ساح

سياست ديپلماسی فريبکارانه . ثروت آنھا بود؛ از اين رو، اقدامات وسيع توطئه گرانه برای برچيدن آن، آغاز گرديد

 که سياست خارجی آن تحت رھبری جناح -با دولت خودمختار، و دادن وعده ھای پوچ اقتصادی به اتحاد شوروی

تحوالت اين دوره، به علل متعدد .  آغاز گرديد-لبی و حماقت بوداستالين، فاقد اصول روشن و انباشته از فرصت ط

داخلی و بين المللی، به تغيير توازن قوای سياسی در مناسبات ميان دو نيرو، منجر گرديده، دولت مرکزی سرسپرده 

  .امپرياليسم، در موقعيت انجام يک تھاجم نظامی سنگين به آذربايجان قرار گرفت

 دموکراتيک - و داليل متعدد ديگر، به سقوط دولت انقالبی١٣٢۵ آذرماه ٢١ شاه در روز ھجوم جنايتکارانه ارتش

  :در آذربايجان منجر گشت

 جنبش ملی در آذربايجان، دارای سابقه و سنت مستقلی نبوده، خود، بخش فعال و پيشرو جنبش ملی در ايران را -١

برای اکثريت . ی در آذربايجان بودنطقه ئک جنبش ملی مدر تاريخ جديد ايران، اين اولين بر آمد ي.  تشکيل ميداد
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مردم با روحيات، عادات، . ًمردم آذربايجان ھنوز کامال روشن و قابل درک نبود، که چه آينده ای در انتظار آنھاست

 تکيه  بر حق استفاده از زبان مادری، علی. احزاب  و سنتھای يک جنبش ملی ويژه آذربايجان، رشد نکرده بودند

ه دنبال آورد؛ به غم ضرورت و اھميت دموکراتيک آن اما، نمی توانست يک حمايت با ثبات از دولت انقالبی بر

ويژه اينکه بورژوازی و روشنفکران آذربايجان در مناسبات سراسری خود، به تسلط بر زبان فارسی و کاربرد آن، 

مين عدالت و يا احياء انجمنھای ايالتی و واليتی ھمچنين خواست تأمين دموکراسی، مبارزه با فقر، تأ. نياز داشتند

اگر يک جنبش . و تحکيم استقالل کشور، خواستھای فوری اکثريت مردم و نه فقط  مردم  آذربايجان بود) شوراھا(

معنای ه ملی قادر شود، خود را با مطالبات سراسری بيان و ھويت يابی کند، دراين صورت ديگر يک جنبش ملی ب

ت، بلکه در وجه غالب، دارای خصلت سراسری، و بخش منطقه ای يک جنبش ملی سراسری است، و حقيقی آن نيس

ويژ پروسه تصميم گيری رھبران جنبش، بی ه اين تفاوت، در تاکتيکھای سياسی احزاب  و سرنوشت نھايی آن، ب

خاص يک جنبش ملی، از اين طريق ھم، مطالبات سراسری يک حزب منطقه ای، قادر به بسيج نيروی . تأثير نيست

تنھايی، ه در منطقه مورد بحث نيست؛ از آنجا که نمايندگی خواستھای يک جنبش سراسری، به آن تحميل شده، و ب

  .دارای ابزارھای سياسی و مادی تحقق آن نيست

ی، نمی ن به عنوان پرچم  يک جنبش منطقه ئ بخش اعظم مطالبات اين جنبش، خصلت فرامحلی داشته، و اعالم آ-٢

توانست بر زمينه نيرومندی از حمايت بورژوازی متوسط و خرده بورژوازی شھری در منطقه، که نيروی محرکه 

 - جنبش انقالبی در آذربايجان بايد بر موجوديت عينی، سراسری، و راديکال. اصلی جنبش ملی بودند، بنا گردد

وجود داشت مراجعه کرده، تعيين تکليف با دموکراتيک خود، که مستقل از اراده افراد و حزب دموکرات آذربايجان 

تناقضات .  نظامی  خود قرار می داد–نظام سلطنتی را تا قبل از خروج ارتش سرخ، ھدف مبرم ستراتژی سياسی 

درونی و جوان بودن جنبش ملی در آذربايجان، و عدم درک روشن از ماھيت و جايگاه آن را، می توان در گذشته 

  . خوبی دريافته فر پيشه وری نيز بسياسی رھبر اين جنبش، جع

، از سوی کارگران ١٩١٨پيشه وری از بنيانگذاران حزب عدالت است، که متاثر از انقالب اکتبر و در سال  -١

 ميالدی، به کابينه انقالبی در ١٩٢٠ ماه مه - شمسی١٢٩٩او در خرداد سال . کمونيست ايرانی در باکو تشکيل يافت

از . ی ايران تعلق داشته، پستھای وزارت کشور و روابط بين المللی را بر عھده گرفتجمھوری شورايی سوسياليست

 و يک انترناسيوناليست -  که لنين در آن حضور داشت- در مسکو١٩٢١سخنرانان اجالس کمينترن در کنگره 

  . ويژه منطقه قفقاز بوده شناخته شده، در جنبش کمونيستی، ب

ايی سوسياليستی ايران، در تھران دست به فعاليتھای گسترده ای زده، در در سالھای پس از سقوط جمھوری شور

وليت ارگان آن روزنامه ء کرده، خود مسؤتأسيس شورای مرکزی اتحاديه ھای کارگری با ھزاران عضو نقش ايفا

تجاوز با ورود ارتش سرخ و . عھده گرفته را، که از بزرگترين و مؤثرترين روزنامه ھای تھران بود، ب" حقيقت"

 سال مقاومت بدون کمترين سازشکاری، از ٩، پيشه وری پس از ١٣٢٠ارتشھای امپرياليستی در شھريور سال 

در تھران اقدام نمود، که " آژير" او سپس به تأسيس روزنامه سراسری . زندان و تبعيد رژيم رضا خانی آزاد گرديد

  . کارگر، تبديل گشتبه يک روزنامه پرخواننده، در ميان روشنفکران و توده ھای 

 سالگی شاغل، يک ١٢ھمانگونه که آشکار است، پيشه وری، برخاسته از محيط و مناسبات کارگری و از سن  

عکس، ھمه تئوری به . ک جنبش ملی در آذربايجان نيستمبارز تربيت شده با انگيزه ھا، ايده ھا و آرمانھای ي

 جنبشھای کارگری در ايران و قفقاز، و درک فرامحلی  او از وپراتيک ناظر بر زندگی او، بر موقعيت او در مرکز

او در بخش اعظم سخنرانی ھای خود در آذربايجان، به ايران و فقر و خفقان و نفوذ قدرتھای . مبارزه، داللت می کند
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واگذاری ً آنجا که به آذربايجان اشاره ميکند، عمدتا موضوع به مبارزه با فقر، -امپرياليستی در کشور می پردازد

. زمين به دھقانان، ارائه خدمات رفاھی به زحمتکشان و ضرورت گسترش حقوق دموکراتيک مردم مربوط است

اين کاراکتر شخصی پيشه وری اما، يک پديده عمومی در جامعه شناسی ھويت سياسی شھروند آذربايجانی در دوره 

 فرھنگی در نسل - يک چنين ويژگی سياسیواقعيت وجود . مورد بحث را، ھمچنين امروز، به نمايش می گذارد

مبارز آذربايجان، بر زمينه عدم وجود يک سنت طوالنی جنبش ملی در اين منطقه، موجب شکل گيری عدم قطعيت 

در تشخيص ماھيت جنبش انقالبی در آذربايجان، و عدم قاطعيت در تصميم گيريھای سياسی و نظامی سرنوشت ساز 

  .گرديد

 نظامی ھمه جانبه، برای دفاع از خود، و مقابله با تھاجم -  به تدوين يک ستراتژی سياسی  دولت پيشه وری دست-٢

ه خوبی آموزش نيروی مسلح فداييان، قادر نشد به سطح يک نيروی نظامی ب.  احتمالی ارتش رژيم سلطنتی نزد

دليل اقدامات سياسی بسيار  هًاين دولت، عمدتا به پشتيبانی کلی مردم، ب. بط، نيرومند و مصمم، رشد کندديده، منض

اين پشتيابانی اما، بايد با اقدامات معينی به ايجاد سازمانھای اجتماعی ضروری ھمراه . مثبت خود، اميد بسته بود

  .شده، تا در شرايط تحت تھاجم گرفتن، قادر به  بسيج عملی يک نيروی بزرگ رزمنده ميگشت

 ايران با ھر سطحی از رعايت حقوق مردم، از جمله حقوق  دولت پيشه وری بر ناسازگاری نظام سلطنتی در-٣

ًاين دولت حقيقتا تصور می کرد، با وجود نظام سلطنتی و نفوذ ھمه جانبه امپرياليسم، . ملی در آذربايجان، آگاه نبود

  .امکان بقای يک دولت خود مختار، دموکراتيک و سوسياليستی در آذربايجان وجود دارد

ًيت جنبش انقالبی در آذربايجان را نه تماما يک جنبش عدالت خواھانه و دموکراتيک، بلکه  دولت پيشه وری ماھ-۴

ات اين از اين رو بخش مھمی از فعاليت سياسی بيرونی آن نيز، صرف اثب.  يک جنبش ملی ارزيابی می کردًعمدتا

در چھارچوب ايران را  کسب يک سری حقوق ملی، ًنبوده، بلکه صرفا"  تجزيه طلب"حقيقت بود، که اين دولت 

اين سياست در نزد رژيم سلطنتی، حمل بر ضعف آن و نشانه خوش باوری پيشه وری به رژيم حاکم . طلب می کند

اين ضعف . تلقی گشته، بر عدم آمادگی آن برای دفاع از خود، در صورت يک تھاجم نظامی گسترده، تعبير گرديد

و مصمم بودن پيشه وری را، در ميان کارگران و گرايشھای راديکال  ھمچنين، عدم ايجاد اعتماد کافی به قدرت خود 

  .در کشور در پی داشت

 و پيشه وری به عنوان نماينده جناح ميانی، -  گرايش راست در اين جنبش، که صرفا بر حقوق ملی تأکيد می کرد-۵

اين طريق، عليه زحمتکشان  به دنبال سازش با حکومت مرکزی و تثبيت موقعيت خود از -تحت فشار آن قرار داشت

اين سياست به انجام مذاکرات متعددی با دولت مرکزی، و ايجاد توھم در ميان مردم، نسبت به کوتاه . آذربايجان بود

  . ٣*آمدن رژيم سلطنتی در مقابل خواستھای دولت خودمختار انجاميد

 استخوان فاسد و مزدوران  دولت پيشه وری اھميت خطر موجوديت خود برای کل طبقات حاکمه، تا مغر-۶

ًد، برای حکومت مرکزی، حقيقتا  اين دولت تصور می کر. ًقدرتھای امپرياليستی در ايران را کامال جدی نگرفت

ًدر صورتی که رژيم سلطنتی با ماھيت عمدتا سوسياليستی اين دولت، . ۴*له اصلی استکشور، مسأ" خطر تجزيه "

گری سياسی زحمتکشان و سرايت اين خواستھا به سراسر ايران ضديت با تأمين حقوق دموکراتيک مردم، دخالت

و حتی ايجاد نوعی خوش بينی در دستگاه فوق ارتجاعی دربار و احزاب نزديک به آن، با حيله گری . داشت

  .ولين دولت آذربايجان، در پس پرده اما، زمينه ھای نابودی آن را آماده می ساختندمسؤ

در حاليکه  بدون پديد آمدن شرايط . شنی از موقعيت استثنايی شکل گيری خود نداشت دولت پيشه وری  ديد رو-٧

از اين . بين المللی حاکم، امکان  تشکيل اين دولت با معضالتی بزرگ مواجه،  چه بسا پيدايش آن، غير ممکن  بود
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اشته، به اقدامات بنيادی رو، سياست ھای عمومی آن نيز به نوعی بر تزلزل و عدم اطمينان از آينده خود گرايش د

  .برای تضمين حيات خود، درشرايط عدم حضور ارتش سرخ بھايی نداد

عنوان حزب حاکم در دولت، فاقد سياست اتحاد ھا و ائتالفھا بوده، برای جلب ه   حزب دموکرات آذربايجان ب-٧

در حاليکه پيشه . دست نزدحمايت احزاب سراسری، اتحاديه ھای کارگری و انجمنھای صنفی، به فعاليتھای موثر 

ی، از ئوری خود به عنوان يک سازمانده شناخته شده جنبشھای کارگری در ايران و سردبير نشريات چپ و اتحاديه 

جانبداری نيم بند، . زمينه مساعدی برای کسب پشتيبانی تشکل ھای دموکراتيک و کارگری برخوردار بود

،  قادر به پر کردن اين - طور علنی صورت نگرفته  ھرگز ھم ب که- سازشکارانه و غير مؤثر رھبری حزب توده 

مثابه يک حمايت قابل ه ولين محلی ارتش سرخ نيز، نمی توانست بحمايت دولت شوروی و يا مسؤ.  نبودخالء

بايد برای حزب دموکرات آذربايجان روشن . محاسبه و ادامه دار، بر جای حمايت توده ھای زحمتکش ايران بنشيند

جنگ داخلی بروز  باھيچ وجه ه که اتحاد شوروی تحت ھيچ شرايطی، مايل به ماندن در آذربايجان نبوده، بميبود، 

  .در ايران، موافقت نميکرد

الب مثابه دولتی متشکل از کمونيستھای ايرانی، نظير چپ انقالبی دوره انقه  دولت آذربايجان خودمختار ب– ٩

گری عليه حکومت مرکزی و قدرتھای بين المللی پرداخته، به سياست ءًبھمن، عمدتا  به توضيح حقانيت خود و افشا

در .  نظامی برای روزھای تھاجم ارتجاع، اھميت الزم قائل نشد- عملی سازماندھی و بسيج نيرو، و آمادگی سياسی

  :ز اھميت ھستندصورتی که در مبارزه سياسی در وحله اول، موارد زير حائ

 طبقاتی موجود، و کيفيت – نه افشاگريھای تکراری، نه اثبات نظری حقانيت خود، بلکه شناخت از آرايش سياسی -

  توازن قوای سياسی نيروھای دخيل در تحوالت اين لحظه،

   ھوشياری در درک فوری شرايط چرخشھای سياسی در جامعه، و انطباق تاکتيکھای سياسی خود با آن،  -

   داشتن يک ستراتژی سياسی روشن و مشخص، و سياست فعال ائتالفھا و اتحادھا در اين راستا،-

  له مبرم و تمرکز ھمه نيرو حول آن، پرھيز از ھرگونه پراکنده کاری، درک از مسأ-

   جلب اعتماد مردم به قابليتھای عملی خود، از طريق تصميمات صحيح و اقدامات موفق،-

  . سيج نيرو،  پيشروی و رشد مداوم قدرت سازماندھی،  ب-

گری، آگاھگری و حقانيت نظری ءدر صورت وجود چنين مشخصه ھايی در کار يک حزب و يا جنبش سياسی، افشا

  .نيز، مؤثر خواھد گشت

  دولت پيشه وری از درک شرايط جديد بين المللی، و قصد قدرتھای امپرياليستی در تسلط استراتژيک بر -١٠

اھداف امپرياليسم بر غارت منابع نفتی کشور و منطقه، تبديل ايران به  يک قلعه نظامی عليه . دايران، غافل مان

برای قدرتھای .  شوروی، و جلوگيری از قدرت گيری بيشتر کمونيسم در جھان به ھر بھايی، متمرکز گشته بود

لی رشد اقتصاد سرمايه داری غرب، امپرياليستی، ادامه تسلط آنھا بر منابع نفتی در ايران و خليج فارس، ضامن اص

از اين رو غلبه  قطعی بر جنبشھای . و حفظ برتری نظامی و اقتصادی عليه اتحاد شوروی، محسوب می گشت

ويژه در دوره مورد بحث، ه اقتصادی خاورميانه، ب -عنوان مرکز ثقل سياسیه کمونيستی در ايران، ب - کارگری

  .تبرای  اين دولتھا  اھميت ستراتژيک داش

  .دولت پيشه وری در آذربايجان، از وجود چندين محدويت عينی و مستقل از عملکرد خود نيز، رنج ميبرد

 اشغال بخشھايی از قلمرو سلسه قاجار در قفقاز و آسيای مرکزی، توسط دولت روسيه تزاری در اوايل قرن -١

ر فعاليت دموکراتيک از سوی احزاب از اين رو ھ. نوزدھم، به بخشی از خود آگاھی شھروند ايرانی تعلق داشت
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چپ، از سوی رژيم سلطنتی با حربه جلوگيری از تجزيه کشور سرکوب شده، و در ميان  اليه ھايی از طبقه متوسط 

شھری و خرده بورژوازی مسموم شده با فرھنگ ارتجاعی نيز با سکوت تأييد آميز، چه بسا با حمايت فعال، پاسخ 

وليت بيزاری مردم مناطق مزبور از دولتھای سلطنتی و فرھنگ اسالمی  خود مسؤايتکار کهسلطنت جن. می گرفت

حاکم، مقبوليت نسبی  سياستھای روسيه تزاری در ميان توده ھای مردم، از اين طريق تسھيل قدرت گيری نظامی آن  

ای جھت ارعاب در قفقاز و آسيای مرکزی را بر عھده داشت، نتايج ھمين سياست خود را در عين حال به وسيله 

دولت پيشه وری برای اثبات عدم . بيشتر مردم ايران و ممانعت از محدود شدن قدرت  خود،  مبدل  می ساخت

وابستگی خود به دولت شوروی و عدم وجود قصد جدايی آذربايجان، با معضالت بزرگی مواجه بود و جلب حمايت 

از اين طريق نيز حمايت شوروی از دولت پيشه وری نه . طبقه متوسط، حتی بخشی از کارگران، برای آن ساده نبود

فقط يک حمايت واقعی و بسيار ضروری، در عين حال  يک نقطه ضعف برای آن محسوب شده، و برای تحريکات 

  ۵.*ارتجاعی رژيم سلطنتی عليه آن، خوراک الزم را فراھم می ساخت

شکل گرفته و رشد کرده بود؛ ھرچند پيشه وری  حزب دموکرات آذربايجان، در مناسبات نزديک با حزب توده، -٢

از اين رو برای جلب حمايت از طبقه کارگر و جناح چپ طبقه متوسط شھری . خود ھرگز عضو حزب توده نبود

اين حزب بايد به اين منظور به  حزب توده مراجعه کرده، و . سراسری، دارای ابزارھا و امکانات مستقلی نبود

اما رھبری حزب توده نيز، گرايشی متزلزل از جناح چپ و ميانی طبقه متوسط .  کردحمايت علنی آن را جلب می

شھری، حاضر و قادر به چنين ائتالف سياسی و از اين طريق، جلب حمايت اجتماعی از جنبش دموکراتيک در 

  .آذربايجان نبود

اتحاد شوروی و قدرتھای  سرنوشت جمھوری خودمختار نمی توانست، در رقابتھا و سازشھای اجتناب ناپذير -٣

در شرايطی که غرب موقعيت برتر شوروی در اروپای شرقی پس از جنگ دوم را . امپرياليستی، به حساب نيايد

پذيرفته بود، دراين صورت امکان ادامه حمايت شوروی از جمھوری خودمختار آذربايجان، چيزی در حد صفر 

ر خليج فارس و عدم ايجاد مزاحمت در صدور انرژی به جھان بود؛ از آنجا که شوروی نيز بايد عدم حضور فعال د

ويژه اينکه اتحاد شوروی به داليل متعددی، خواھان جدايی ھيچ بخشی از ايران، حتی در ه ب. غرب را می پذيرفت

د پس از جنگ  قراردادھای متعدد و الزامات قواعشوروی بايد بين. صورت تمايل به الحاق آن به شوروی نيز، نبود

برای ھر ناظر بی .   غرب، و يا حمايت از جنبش دموکراتيک در آذربايجان ايران، يکی را انتخاب می کردبا

  .طرفی، بايد نتيجه منطقی اين انتخاب روشن باشد

 سال از تاريخ شکل گيری آن ٣٠ يا ٢٠گذشت .  ،  کم و بيش، ھنوز يک ملت جديد است٢٠  جامعه ايران دھه -۴

ه ب.  ه، ھنوز به ايجاد و ثبات کامل پيوندھا، عادات و روحيات ملی جديد منجر نشده استاز طريق انقالب مشروط

ويژه اينکه در طول دوران پس از انقالب مشروطيت نيز، جز دخالت قدرتھای امپرياليستی، ديکتاتوری و ترور 

 شھروندی، با موانع -يکحکومت نکرده، از اين طريق نيز ايجاد وتحکيم پيوندھای ملی، يعنی پيوند ھای دموکرات

ًدر چنين شرايطی اين ملت ظاھرا مدرن، ھنوز خود چيزی قابل عرضه در عرصه حقوق . جدی مواجه گشته بود

 آگاھی و درک سياسی از حقوق ملی نقض شده مردم آذربايجان و -ملی و شھروندی  نداشته، از اين رو خود

صرفنظر از اينکه سلطه بربرمنشانه پادشاھان فئودالی .  گرددکردستان نيز، به يک درک و  پديده ھمگانی تبديل نمی

از ايالت گوناگون، برای صدھا سال نيز مردم را طعمه قدرت اين يا آن گروه راھزن ساخته، حساسيت عليه 

  .حق، منجر ميشده  به تنزل اھميت يک خواست ملی بًکشمکشھای قومی، فورا
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رغم وجود زمينه ھای بسيار نامساعد ادامه حيات آن  ، علی١٣٢۵ -١٣٢۴دولت دموکراتيک آذربايجان در سالھای 

درصورت ايجاد انسجام سياسی و قاطعيت در تصميم گيريھا، تدوين يک ستراتژی . اما، محکوم به شکست نبود

عنوان ه  نظامی ھمه جانبه، و قطع  مذاکرات سازشکارانه با دولت مرکزی، دولت پيشه وری می توانست ب- سياسی

تجربه  شکست اين جنبش و .  دموکراتيک در دوره خود، شرايط سياسی کشور را تغيير دھد- جنبش انقالبیپيشگام

خوبی نشان می دھد، جنبش انقالبی آذربايجان بايد ھمه قدرت خود را صرف ه  ب٣٢سقوط دولت مصدق در سال 

دولت . در کشور می ساختبسيج يک جنبش سراسری، برای برچيدن  فوری سلطنت و استقرار يک نطام جمھوری 

پيشه وری قادر بود، با گذراندن مصوبه ای قانونی در پارلمان آذربايجان و در تداوم انقالب متوقف مانده 

ًمشروطيت، سلطنت در ايران را فورا ملغی ساخته، در کشور جمھوری اعالم کرده و جاری شدن ھمه حقوق 

دولت خود مختار ميبايستی بی .  زحمتکش را فراخوان دھدويژه تأمين عدالت و رفاه برای مردم ه شھروندی، ب

درنگ، تبريز را پايتخت موقت کشور قرار داده، و ھمه نيروی خود را برای مقابله با تھاجم نظامی رژيم تھران، 

عوت د)  شوراھا ( در پی آن، مردم سراسر ايران را برای انجام انتخابات انجمنھای ايالتی و واليتی .  آماده می نمود

نموده، موعد برگذاری انتخابات را معين می ساخت و در تاريخ تعيين شده نيز، انتخابات سراسری در آذربايجان را 

سرعت صف آراييھای سياسی و محتوای کشمکشھای نيروھای اجتماعی را، ه يک چنين تحولی، ب. برگزار می کرد

غيير ميداد، و شرايط مناسب برای سرنگونی به شکل گيری دو اردوی سياسی جمھوريخواھان و سلطنت طلبان ت

  .طور واقعی امکان پذير می ساخته رژيم  پھلوی و جلوگيری از تثبيت رژيم محمدرضا پھلوی را، ب

پس از شکست جمھوری خود مختار، طبقه سرمايه دار آذربايجان با سرعت، در سرمايه داری سراسری ايران 

آذربايجانی خود، آگاھانه به اين روند شدت بخشيدند، تا شکست جنبش ويژه اينکه سرمايه داران ه ادغام گشت؛ ب

  .  اجتماعی آنان در برابر بورژوازی تھران، منجر نشود- دموکراتيک، به تضعيف موقعيت اقتصادی

 سوسياليستی  دولت پيشه -در اين ميان نسل جديد روشنفکران انقالبی آذربايجان، متاثر از اقدامات دموکراتيک

کارگيری تجربه شکست دولت خودمختار، بر تقويت جنبش سراسری برای سرنگونی سريعتر ه  جذب و بوری، با 

 ۴٠ و ٣٠از تکامل اين گرايش در دھه . رژيم سلطنتی روی آورده، راديکال ترين جناح آن را شکل دادند

اظم سعادتی شکل خورشيدی، ھسته کمونيستی تبريز و بنيانگذاران اصلی آن صمد بھرنگی، بھروز دھقانی و ک

، با تشکيل سازمان ۴٠دنبال آن در دھه ه ب. گرفت که دست به اولين اقدام مسلحانه، حتی پيش از عمليات سياھکل زد

چريکھای فدايی خلق ايران، ونقش فعال ھسته کمونيستی تبريز در اين روند، سوسيال دموکراسی انقالبی آذربايجان 

رژيم جنايتکار سلطنتی که . نيز، در جنبش انقالبی سراسری ادغام گرديدو راديکاليسم جناح چپ دولت پيشه وری 

 قتل عام کرد،  خود با مبارزات  با توسل به بربريت آشکار، دھھا ھزار نفر از مردم آذربايجان را١٣٢۵در سال 

 دولت گان از تجربه شکست مبارزات و قيامی که تأثير گرفت. در ھم شکست١٣۵٧ليونی و قيام مسلحانه بھمن م

  . نمودندءپيشه وری، يعنی مردم آذربايجان، بيشترين نقش را در آماده سازی و بر پا ساختن آن ايفا

، ۶٠، و ناکام ماندن انقالب بھمن از تحقق اھداف خود در دھه ٢٠شکست جنبش انقالبی در آذربايجان دھۀ 

ه مختار، ب اح راست جمھوری خودجن. سرنوشت گرايشات سياسی در اين انقالب را، به گونه ای ديگر رقم زد

ًتدريج به نيرويی کامال ناسيوناليست تغيير جھت داد، که جريانھای روشفکری کوچک نزديک به آن، امروزه در 

تکامل بخشی از جناح ميانه رو در جمھوری آذربايجان، و . خارج از کشور، به  خواست جدايی طلبی تمايل دارند

. يک به جناح دوم خرداد، به مدافعين ايجاد يک نظام فدرال سمت گيری کردندًبعضا  گرايشھای سياسی علنی نزد

ھمچنين عناصر و گرايشھای آذربايجانی جدا شده از احزاب چپ ميانه رو سراسری، رفرميست و يا ليبرال در 
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تيک دو جريان نامبرده اما از دوران پس از شکست جنبش دموکرا. خارج نيز، در اين گروھبندی جای می گيرند

لحاظ اقتصادی در ه آذربايجان غير فعال بوده، حتی در پی ادغام سرمايه داری آذربايجان در بورژوازی سراسری، ب

  . شرايط حاکم در کشور، و تقويت جريان اصالح طلبی کنونی، ذينفع گشته اند

ه پيدايش سازمان  دموکراتيک آذربايجان، بعدھا به پروس-گرايشھای کمونيستی متاثر از تجربه جنبش انقالبی

، بخشھا و افرادی که، نه به ١٣۶٠در روند شکست انقالب بھمن از سال . چريکھای فدايی خلق ايران پيوستند

ًگرايش محافظه کار، بلکه به جناح انقالبی در جنبش آذربايجان نزديک بودند، عمدتا در جناحھای انشعابی مبارز 

مدافعين گرايشھای فوق ھم اکنون، ھر چند با تلقی ھای گوناگون، . دسازمان چريکھای فدايی خلق ايران پراکنده شدن

  .از تأسيس يک نظام شورايی در ايران، دفاع می کنند

مثابه يک جريان اجتماعی، بيشترين نزديکی سياسی را، به جنبش ه ھمين امروز ھم، تئوری و پراتيک فدايی، ب

  . شمسی دارد٢٠ دموکراتيک آذربايجان دھه -انقالبی

-----------------------------------------------------------------------   

  

  توضيحات

لحاظ کمی و کيفی تکميل گشته، توضيحات فعلی به آن اضافه، و انشاء آن بھتر شده ه  در انتشار دوم، مطلب ب-١*

  .است

ويژه به ه ر دوره فوق، که ب در ذيل قطعه ای از مقاله عبدالحسين آگاھی، يکی از کادرھای حزب توده د-٢*

 در سايت جريان راست و توده اين مطلب. وحشيگريھا و جنايات ارتش فاشيتسی رژيم شاه مربوط است، نقل ميگردد

  html.agahi-azar-21/html/melli-jonbeshe/hetudera/com.rahetudeh.www://http، "راه توده"ای 

در اين سند ھمچنين روشن ميگردد، که مواضع ارتجاعی جريانات ملی نما در رابطه با موضوع . منتشر شده است

 آذر، ھيچ ربطی به ديدگاھھای محمد مصدق نداشته، بلکه از جزوه ھای آموزشی ساواک و سيا، اقتباس شده ٢١

مطلب اندکی اديت شده، . دليل سنديت و ارزش تاريخی آن، نقل ميگردده ًبحث در اينجا، صرفا بقسمت مورد . است

  :، مطلب داخل آن و تأکيدات، از اين نگارنده و نه منبع اصلی است[ ]عالمت 

، ]کمتر از يک ماه پس از تشکيل دولت خودمختار[  مجلس شورا١٣٢۴ ديماه ١٩ در جلسه دکتر محمد مصدق

نظريات من اين بود که بين دولت، راجع به طرز اداره نمودن قسمتی از : " ست وزير حکيمی گفته بودخطاب به نخ

، شايد اختالف را بتوان با خود بايد با اھالی محل داخل مذاکره شد. مملکت، با اھالی آنجا اختالفات حاصل شده است

ھش می کنم بيش از اين وقت را ضايع من برای صالح و صواب ملت ايران از آقای حکيمی خوا. آنھا حل کرد

تا . له تن در دھدنمی خواست، به حل مسالمت آميز مسأليکن دولت مرکزی ".  از کار کناره جوئی کندًنکند، و فورا

اينکه باالخره در نتيجه پيشرفت جنبش و گسترش مبارزات انقالبی در سراسر ايران، مجبور به عقب نشينی شده، 

  . باالخره با انجام مذاکرات مسالمت آميز، موافقت کرد ماه، ۶ً پس از تقريبا

در موافقتنامه . ، صورت گرفت١٣٢۵در خرداد و شھريور ] نماينده گان دولت تھران و دولت پيشه وری[ مذاکرات 

امضاء رسيد، ھمچنين قبال در تصويب نامه ه  خرداد بين دولت مرکزی، و حکومت ملی آذربايجان ب٢٣رسمی که 

 طبق اين .درسميت شناخته شه  آذربايجان تائيد و ب٢١خصلت دموکراتيک جنبش  ارديبھشت، ٣دولت مورخ 

 درصد از درآمد آذربايجان را به اين استان اختصاص دھد، زبان ٧۵موافقتنامه، دولت مرکزی متعھد شد، که 

فرقه دموکرات آذربايجان را رسميت بشناسد، فعاليت قانونی ه ھمراه زبان فارسی در آذربايجان، به آذربايجانی را ب
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حکومت ملی آذربايجان نيز از طرف . اصالحات دموکراتيک آذربايجان را، در ھمه ايران تعميم دھدمين نمايد، و تأ

 قرار گيرد، و اقدامات الزم مجلس ملی در سطح انجمن ايالتی، و حکومت ملی در سطح استانداری، که موافقت شد

سازمان فدائی، تابع اداره نگھبانی  و قرار گيرد،  اختيار وزارت جنگارتش خلقی تحتعمل آورد، تا ه ب

نظارت بر جريان " ، که تحت عنوان ]ھمان ارتش شاھنشاھی[  شود، و در برابر نيروھای مسلحی )ژاندارمری(

  ."مقاومتی صورت نگيرد، از طرف دولت مرکزی به آذربايجان اعزام می گردد، "انتخابات دوره پانزدھم مجلس

رقه دموکرات آذربايجان، با اطمينان به موافقتنامه دولت مرکزی، و برای ميدان ندادن به توطئه امپرياليست ھا در ف

 صلح و با محاسبه شرايط آن روزی ايران و جھان، مقاومت مسلحانه را  خاطر حفظه مورد تجزيه ايران، و ب

ه  آذربايجان را غدارانه زير پا گذاشت، و بعکس، موافقتنامه رسمی باولی دولت مرکزی، به . مصلحت ندانست

ت  تزھای مصوب ھيأ(" وسيله نيروھای مسلح اعزامی به آذربايجان، جنبش خلق را با آتش و آھن مختنق ساخت

  .)١ شماره ١۵ شماره ١۴اجرائيه کميته مرکزی حزب توده ايران، دنيا، سال 

قاضی آمريکايی، از کشوری که خود مسبب عمده ھمه اين زبان دوگالس،  اين عمل خيانت بار و جنايت آميز را از  

  : او پس از ديدار از آذربايجان نوشت.  بشنويد- جنايات بود

ريش دھقانان را آتش زدند، به ناموس زنان و دختران . ارتش ايران در مسيرخود، آثار خشونت برجای گذاشت" 

به . ... ارتش از زير ھرگونه کنترل بيرون رفت. زديدندآنان تجاوز کردند، خانه ھا را به غارت بردند، دام ھا را د

زندانھا مملو از آذربايجانی ھای بيگناه . غارت مردم غيرنظامی پرداخت و کشته ھا و ويرانی ھا پشت سر نھاد

دھقانان بيچاره را که به . درفتاری می شوده با ناسيوناليست ھا نيز ب. است، چوب ھای دار و اعدام فراوان است

يک دھقان پير آذربايجانی به ما چنين . رات ھا ابراز عالقه کرده بودند، در معرض تحقير و توھين قراردادنددموک

آثار اين حوادث جگر سوز، ھرگز از خاطرآذربايجانی ھا زدوده نخواھد مال و حيثيت ما را پايمال کردند، : " گفت

  ."شد

، چيزی جز دروغ محض و کالشی آشکار "آذربايجاننجات " براساس متن باال روشن ميشود، که تمام ھياھوی 

در حاليکه دربار جنايتکار پھلوی و ارتش . ھمه امور بر اساس توافق کتبی طرفين، صورت گرفته بود. نيست

  . مزدور آن، به مردم تھاجم کرده، قتل و غارت راه انداخته، و توافقات انجام يافته را زير پا نھاده اند

 رھبری سابق حزب دموکرات کردستان ايران، ضمن چندين تالش، در پی سازش با  در دوره اخير نيز-٣*

اما ترور جنايتکارانه دو دبير کل اين حزب توسط تروريستھای رژيم، غير ممکن بودن . حکومت اسالمی بر آمد

  .ھرگونه سازشی با رژيمھای سرکوبگر در ايران را، برای چندمين بار روشن ساخت

کشور، رياکاری و دروغی " تماميت ارضی" له دفاع از آن، مسأتی و اربابان امپرياليست  برای رژيم سلطن-۴*

بحرين را که استان چھاردھم .  شمسی، بر خروج ايران از بحرين صحه گذاشت١٣۴٧رژيم شاه در سال . بيش نبود

ايگاه ناوگان دريايی کشور بود، در ازای قدردانی از نقش آمريکا در سرنگونی دولت مصدق، و به منظور احداث پ

اين ھمه ميزان اعتقاد و عالقه سلطنت ديروز و سلطنت طلب امروز، ! آمريکا در خليج فارس، به اين دولت بخشيد

  . کشور بود و باقی مانده است" تماميت ارضی" به حفظ 

در شمال و شرق  از اوايل قرن نوزدھم تا آخر اين قرن، بخشھای بزرگی از سرزمينھای تحت کنترل ايل قاجار -۵*

در اين ميان، نقش . ًداليل گوناگونی، بعضا اجتناب ناپذير، از سوی قدرتھای استعماری تصرف شده ايران کنونی، ب

در حاليکه، در تاريخ نويسی . انگلستان و حمايت پشت پرده فرانسه، از روسيه کمتر نبوده، چه بسا بيشتر بود

 از آنجا که -وندی، ھمه موضوعات فقط به روسيه محدود ميشودارتجاعی سلطنتی و بورژوازی ملی مفلوک و آخ
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ًظاھرا انگلستان، تبھکاريھای خود در اين رابطه را، با تأسيس ديکتاتوری ضدملی پھلوی، و حمايت ھمه جانبه از 

  !! اين رژيم، جبران کرده است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

  :يادداشت
مشکالت ازکه نشر نوشتۀ شان به خاطر پاره ای " تک دھقان"آقای ما  خدمت ھمکار گرانقدر پوزشعرض ضمن 

  ويراستاری دير تر به نشر می رسد، از ھمکاری ھا متداوم شان کمال سپاس را داريمدر زمينۀ 
      پيروز و کامگار باشيد                                                                                                     
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