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٢١ آذر، فراز و فرود	فرقھ دموکرات آذربایجان!

زمینھ ھای شکل گیری فرقھ دموکرات 

٢١ آذر یادآور دو رویداد تـاریخی در آذربـایجان می بـاشـد کھ بـا 
نام "فرقھ دموکرات آذربایجان" ھمراه است.  

در مـورد این دو واقـعھ تـاریخی و فـرقـھ دمـوکرات آذربـایجان در 
رأس این وقـایع تـاکنون مـطالـب زیادی نـوشـتھ شـده اسـت. ولی 
اگــر ھــدف از بــررسی مــسائــل تــاریخی گــذشــتھ دســت یابی بــھ 
درس ھــای نــھفتھ در آنــھا بــھ مــنظور حــل مــسائــل امــروز و 
فـرداسـت، این مـقصود از ھـمھ آن نـوشـتھ ھـا حـاصـل نمی شـود. در 
این میان امـــا بـــھ جـــرأت می تـــوان گـــفت کھ درســـت تـــرین و 
واقـع بینانـھ تـرین مـوضـع و بـرخـورد بـھ وقـایع آن سـال ھـا را بـاید در 
نــوشــتھ چــریک فــدائی خــلق، رفیق علیرضــا نــابــدل بــھ نــام 
"آذربـایجان و مسـئلھ ملی" جسـتجو کرد. در حـالی کھ در اغـلب 
نـوشـتھ ھـای مـربـوط بـھ فـرقـھ دمـوکرات و وقـایع تـاریخی مـربـوط بـھ 
٢١ آذر، مسـئلھ اسـاسـاً درسـت مـطرح نشـده و در نتیجھ بـھ اصـل 

موضوع ھم پرداختھ نشده است.  
نکتھ مـھم دیگر این اسـت کھ بـھ ھـنگام بـررسی در مـورد این دو 
رویـداد تــــاریـخی، کـھ یکی در روز ٢١ آذر ســــال ١٣٢۴ و 
دیگری در روز ٢١ آذر ســال ١٣٢۵ رخ داده انــد، بــاید تــوجــھ 
کرد کھ آن ھــا نیز ھــمانــند ھــر واقــعھ تــاریخی دیگر از طــرف 
نیروھـای مـختلف مـورد تحـریف قـرار گـرفـتھ انـد. بـھ خـصوص از 
آنـجا کھ در این مـورد پـای اتـحاد جـماھیر شـوروی در آن سـال ھـا 
ھـم در میان اسـت، تحـریفات چـھ از مـوضـع ضـدکمونیستی و چـھ 
از مـواضـع خـرده بـورژوائی آن ھـم در اشکال مـختلف وسـعت 
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زیادی دارنـد. بـنابـراین بـا تـوجـھ بـھ انـبوه نـوشـتجات بـر اسـاس 
مـواضـع ضـدکمونیستی و یا غیرکمونیستی در این زمینھ، جھـت 
دسـت یابی بـھ حقیقت اکیداً الزم اسـت خـود واقعیت و رویدادھـایِ 
رخـداده غیرقـابـل انکار مـورد تـوجـھ قـرار گـرفـتھ و بـدون ھـرگـونـھ 
پیش داوری مـورد قـضاوت واقـع شـونـد. در این مسیر، مـوضـع 
کمونیستی نیز در بــرخــورد بــھ فــرقــھ دمــوکرات آذربــایجان و 

وقایع سال ھای ١٣٢۵- ١٣٢۴ تشخیص داده خواھد شد.  
از آنـجا کھ دو رویداد تـاریخی مـورد نـظر در مـتن جـنگ جـھانی 
دوم و در ارتـباط بـا آن بـھ وجـود آمـده ، ابـتدا تـوضیح کوتـاھی در 
این مـورد ضـروری اسـت. ھـمانـطور کھ می دانیم جـنگ جـھانی 
دوم را ھیتلر بـھ مـنظور کسب مـناطـق نـفوذ و بـازارھـای بیشتر و 
بــھ دســت آوردن مســتعمرات از یک طــرف و نــابــودی اتــحاد 
جـــماھیر ســـوسیالیستی شـــوروی از طـــرف دیگر بـــرپـــا کرد. 
بـنابـراین جـنگ عـالوه بـر اروپـا بسیاری از کشورھـای مسـتعمره 
و نیمھ مسـتعمره در سـطح جـھان را نیز در بـر گـرفـت. در جـریان 
این جـنگ، دو جـبھھ متحـدین و متفقین بـھ وجـود آمـدنـد. شـوروی 
بـھ رھـبری اسـتالین در جـبھھ متفقین ھـمراه بـا انگلیس و فـرانـسھ 
در مـقابـل ھیتلر و متحـدینش (ایتالیا و ژاپـن) قـرار گـرفـت. در 
سـال ١٣٢٠ متفقین بـرای تـقویت جـبھھ خـود در مـقابـل ھیتلر، 
تصمیم بـــھ پیاده کردن نیروی نـــظامی در ایران گـــرفـــتند. در 
نتیجھ، نیروھـــای شـــوروی از شـــمال و نیروھـــای بـــریتانیا از 
جــنوب وارد ایران شــدنــد. در اثــر این امــر بــساط حکومــت 
دیکتاتــوری رضــاشــاه کھ دســت نــشانــده امــپریالیسم انگلیس در 
ایران بــود در ســوم شھــریور ١٣٢٠ بــا تبعید وی بــھ جــزیره 
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مـوریس در آفـریقا، بـرچیده شـد- ھـر چـند انگلیس بـالدرنـگ پسـر 
وی محمدرضاشاه را بھ جای او بر تخت سلطنت نشاند. 

بـا از بین رفـتن دیکتاتـوری سـھمناک رضـاشـاه در جـامـعھ و در 
حـالی کھ حکومـت جـانشین شـدیداً درگیر تـضادھـا و کشمکش ھـای 
داخــلی خــود بــود و حکومتی بسیار ضعیف مــحسوب می شــد، 
ھمچنین در شــرایطی کھ نیروھــای اســتعمارگــر امــپریالیستی 
سـرگـرم جـنگ بـا خـود بـودنـد، بـرای مـردم تـحت سـتم ایران شـرایط 
کامـالً مـساعـد مـبارزاتی در کل جـامـعھ بـھ وجـود آمـده بـود. در 
چنین شـرایطی از یک طـرف مـبارزات مـردم رشـد و گسـترش 
یافـت و از طـرف دیگر نیروھـای سیاسی جـامـعھ امکان تشّکل و 
تحـّزب پیدا نـمودنـد – از جـملھ حـزب تـوده ھـم در سـال ١٣٢١ در 
چنین شــرایطی شکل گــرفــت. در آذربــایجان حتی بــا حــضور 
ارتـش سـرخ شـوروی شـرایط مـبارزاتی مـساعـدتـری بـھ وجـود 
آمــد، بــھ طــوری کھ پیش از تشکیل فــرقــھ دمــوکرات، مــبارزه 
تـوده ھـا بـھ خـصوص دھـقانـان در مـناطـق روسـتائی در آذربـایجان 
رشــد و گســترش زیادی یافــت و در مــناطقی حتی جــنبش ھــای 
مسـلحانـھ پـا گـرفـتند. در کتاب "تـاریخ نـوین ایران" (نـوشـتھ م. س. 
ایوانــف، پــروفــسور تــاریخ در دانــشگاه مسکو – ص ١٠٨) بــا 
اشاره بھ رشد و گسترش مبارزات توده ھا، گفتھ شده است کھ: 

"طـبق آمـار مـطبوعـات ایران، فـقط در مـاه اکتبر سـال ١٩۴۵ 
دسـتجات مسـلح مـحافـل ارتـجاعی و ژانـدارمـری و پلیس در حـدود 
١٠٠ نـفر را کشتھ و ١٠٠٠ نـفر را بـازداشـت کردنـد کھ اغـلب 

شان از دھقانان آذربایجان بودند." 
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ھمچنین در کتاب یاد شـده از "گـروه ھـائی بـھ اسـم فـدائیان"١ نـام 
بـرده شـده کھ بـرای دفـاع از مـنافـع دھـقانـان در مـقابـل مـالکین 
فـئودال و از میان خـود دھـقانـان شکل گـرفـتھ و بـھ طـور مسـلحانـھ 
مــبارزه می کردنــد. رفیق بیژن جــزنی نیز در کتابی کھ عــنوان 
"طـرح جـامـعھ شـناسی و مـبانی اسـتراتـژی جـنبش انـقالبی ایران" 
را دارد بـھ بعضی از این جـنبش ھـا اشـاره کرده و "پـارتـن ھـا" را 

"مھمترین" آنھا خوانده و می نویسد: 
"این جـنبش در سـال ھـای ٢١ تـا ٢۴ در سـراب و قـره داغ جـریان 

داشت." 
وی ھمچنین از جنبشی یاد می کند کھ بـھ رھـبری مـبارزی بـھ نـام 
غـالمحسین خـان شـوش بـاشی ابـتدا در مـراغـھ آغـاز بـھ کار کرد و 
بـعد بـھ بـناب و آذرشھـر نیز گسـترش یافـت. بـر اسـاس ھمین مـنبع، 
در این جـنبش چـند صـد نـفر بـھ عـنوان سـوار مسـلح فـعالیت داشـتند 

و عمدتاً بھ مصادره انبار مالکان فئودال منطقھ می پرداختند.٢ 
این واقعیات، وجـود آشکار زمینھ ھـای مـبارزاتی در آذربـایجان 
قـبل از تشکیل فـرقـھ دمـوکرات را آشکار می سـازد. تـازه فـرقـھ 
دمـوکرات خـود در بـطن یک شـرایط مـساعـدتـر مـبارزاتی شکل 
گـرفـت. این تشکل در شـرایطی بـھ وجـود آمـد کھ شکست ھیتلر و 
متحـدین در پـایان جـنگ جـھانی دوم و بـھ ویژه پیروزی ارتـش 
سـرخ کھ کارگـران و زحـمتکشان در سـراسـر جـھان و از جـملھ 
در آذربــایجان آن را پیروزی خــود می دانســتند، شــور و امید و 

جوشش مبارزاتی زیادی را در میان توده ھا ایجاد کرده بود. 

زیرنویس ھا: 
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١- پـس از تشکیل حکومـت ملی در آذربـایجان، نیروھـای نـظامی 
فـرقـھ دمـوکرات ھـم "فـدائیان" یا "فـدائی ھـا" نـامیده شـدنـد. بـا تـوجـھ 
بـھ وجـود گـروه ھـای فـدائی پیش از تشکیل فـرقـھ، این نـام سـابـقھ 
اســم فــدائی ھــا را در جــریان مــبارزات تــوده ھــای ســتمدیده 
آذربــایجان نــشان می دھــد. نــام فــدائی در حقیقت، یادآور نــام 
انـقالبیون جـان بـرکف مشـروطیت در آذربـایجان می بـاشـد کھ بـا 
دالوری ھـا و آفـرینش حـماسـھ ھـای بـھ یادمـانـدنی شـان ھـمواره در 

یاد خلق زنده بوده اند. 

٢- الــبتھ علیرغــم ارائــھ این فــاکت ھــا کھ بیانــگر وجــود زمینھ 
مـبارزه و فـعالیت ھـای سیاسی در آذربـایجان بـود، رفیق جـزنی 
تشکیل شـدن فـرقـھ دمـوکرات را "عـجوالنـھ و بـنا بـر مـصالـح 
شـوروی" خـوانـده و بـھ جـای تجـزیھ و تحـلیل عملکردھـای فـرقـھ 
دمـوکرات در ارتـباط بـا مـسائـل مـبارزاتی و اوضـاع سیاسی آن 
دوره و تـعییـن ایـنکـھ در آن شــــرایـط مــــشـخـص بــــرای پیـشـبـرد 
مـبارزات تـوده ھـا چـھ وظـایفی در مـقابـل یک نیروی انـقالبی قـرار 
داشـت و فـرقـھ دمـوکرات بـا آن وظـایف چـگونـھ بـرخـورد کرد، از 
آنــجا کھ او تشکیل فــرقــھ را بــنا بــھ مــصالــح شــوروی ارزیابی 
می کند، عــلت شکست آنــرا ھــم نــاشی از مــصالــح شــوروی 
می شـمارد. بـر این اسـاس رفیق جـزنی بـھ جـای بـررسی ھـمھ جـانـبھ 
واقعیِت خـود فـرقـھ دمـوکرات، در ارتـباط بـا عـدم مـقاومـت آنـھا در 
مــقابــل نیروھــای مــھاجــم حکومــت مــرکزی بــھ آذربــایجان، 

می نویسد: 
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"فـرقـھ در پـایان یک سـال حکومـت خـود، قـدرت مـقاومـت و حتی 
درھـم کوبیدن ارتـش اعـزامی را داشـت ولی ھـمان طـوری کھ بـا 
تـوصیھ شـوروی کار خـود را آغـاز کرده بـود در مـقابـل تـوصیھ 

شوروی ھا مقاومتی نکرد." 
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پیشھ وری و تلقی توده ھا از فرقھ دموکرات 
رھـبر و مسـئول اصلی فـرقـھ دمـوکرات، میرجـعفر پیشھ وری بـود 
کھ قـبالً در جـنبش گیالن و تشکیل حـزب کمونیست ایران فـعاالنـھ 
شـرکت داشـت و ١٢ سـال از عـمرش را در زنـدان ھـای رضـاشـاه 
گـذرانـده بـود. پـس از تشکیل فـرقـھ دمکرات، ھـمھ نیروھـای حـزب 
تــوده در آذربــایجان بــھ آن پیوســتند و حــزب تــوده تشکیالت 
آذربـایجان خـود را منحـل کرد. بـھ این تـرتیب تـرکیب نیروھـای 
تشکیل دھـنده فـرقـھ دمـوکرات، فـرقـھ ای ھـا و تـوده ای ھـا بـودنـد. بـاید 
دانسـت کھ کارگـران و تـوده ھـای محـروم آذربـایجان بـا تـوجـھ بـھ 
اطـالعـاتی کھ از رفـاه و آزادی ھـم طـبقھ ای ھـای خـود در شـوروی 
داشـتند بـا عـالقـھ وافـر بـھ کشور شـوراھـا می نـگریستند. بـر این 
اسـاس، فـرقـھ دمـوکرات نیز کھ روی رفـع سـتم ملی در آذربـایجان 
تـأکید داشـت و ظـاھـر چـپ بـھ خـود می گـرفـت، در فـقدان یک 
سـازمـان واقـعاً کمونیستی در میدان مـبارزه، در نـزد تـوده مـردم 
ھـمچون بـلشویک ھـا بـھ عـنوان یک جـریان کمونیستی تلقی شـد.٣ 
تـوده ھـای سـتمدیده آذربـایجان از دھـقانـان گـرفـتھ کھ در زیر ظـلم و 
جـور بی حـد و حـصر فـئودال ھـا بـھ سـر می بـردنـد تـا کارگـران و 
زحـــمتکشان و تـــوده ھـــای محـــروم شھـــری کھ زیر ســـلطھ 
بـورژوازی کمپرادور بیست سـال سـرکوب و اخـتناق و فـشارھـای 
غیرقـابـل تحـمل رژیم وابسـتھ بـھ امـپریالیسم رضـاشـاه را تحـمل 
کرده بـودنـد بـا آغـوش بـاز از فـرقـھ دمـوکرات اسـتقبال کرده و آنـرا 
مـورد حـمایت خـود قـرار دادنـد. این تـوده ھـا بـا گـرد آمـدن بـھ دور 
فـرقـھ در حـالی کھ امید و انـتظار رھـبری مـبارزات خـود علیھ 
دشـمنانـشان تـوسـط این تشکل را داشـتند بـا قـدرت خـود بـھ آن نیرو 
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و اعـتبار بخشیدنـد. ھـمھ این واقعیات در عین حـال بـھ طـور مـؤکد 
بیانـگر آن اسـت کھ بـرای فـعالیت انـقالبی فـرقـھ دمـوکرات در 
آذربـایجان جھـت سـازمـانـدھی و رھـبری مـبارزات تـوده ھـا در 
جھت تحقق خواستھ ھای آنان زمینھ کامالً بکری وجود داشت. 

در اینجا بــاید بــھ ادعــاھــائی ھــم، چــھ از جــانــب نیروھــای 
ضـدکمونیست و چـھ نیروھـائی بـا مـاھیت خـرده بـورژوائی (حـال 
بــا ھــر ادعــائی)، اشــاره کرد کھ تشکیل فــرقــھ دمــوکرات را 
خـلق الـساعـھ و بـھ "فـرمـوده" شـوروی بـرای تـأمین مـنافـع آنـھا تلقی 
کرده و فـرقـھ دمـوکرات را آلـت دسـت شـوروی می خـوانـند. امـا 
صـرفـنظر از این کھ مـناسـبات فـرقـھ دمـوکرات بـا شـوروی از چـھ 
مـاھیتی بـرخـوردار بـود، این بـرداشـت، بـا قـائـل شـدن خـصلت 
نــوکری و مــزدوری بــرای رھــبران فــرقــھ کھ گــویا تــمامــاً بــھ 
"فــرمــوده" عــمل می کردنــد و بــا آلــت دســت خــوانــدن فــرقــھ 
دمـوکرات، در حـالی کھ از یک طـرف این تشکل سیاسی را یک 
جـریان غیراصیل و بی ریشھ مـعرفی کرده و می کوبـد، از طـرف 
دیگر مسـئولیت عملکردھـای فـرقـھ دمـوکرات را ھـم نـھ بـا خـود آن 
بلکھ بـا شـوروی تـوضیح می دھـد. در حـالی کھ بـرخـورد درسـت و 
واقـع بینانـھ ایجاب می کند کھ فـرقـھ دمـوکرات را اوالً در ارتـباط بـا 
جنبشی کھ در سـراسـر آذربـایجان جـریان داشـت مـورد بـررسی 
قــــرار داد و ثــــانیاً بــــھ این نیروی سیاسی بــــا عملکردھــــا و 
مسـئولیت ھـای خـودش بـرخـورد نـمود. در مـورد شـوروی نیز – 
صـرفـنظر از این کھ چـھ تحـلیلی از نیات و چـشم انـدازھـای آن در 
ایران وجـود داشـتھ بـاشـد- تـا آنـجا کھ مـوضـوع بـر سـر بـررسی و 
شـناخـت فـرقـھ دمـوکرات آذربـایجان اسـت اسـاسـاً بـاید واقعیت 
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عملکردھــای شــوروی در رابــطھ بــا مــردم آذربــایجان و فــرقــھ 
دمـوکرات مـورد تـوجـھ قـرار گیرد. آیا شـوروی بـا ارتـش سـرخ اش 
در آذربـایجان، در طـرف تـوده ھـای محـروم این دیار قـرار داشـتھ 
و عـمالً بـھ مـبارزه آنـان بـا دشـمنانـشان یاری می رسـانـد و یا عکس 
این امـر صـادق اسـت؟ آیا حـضور ارتـش سـرخ در آذربـایجان 
بـاعـث تـقویت مـبارزات کارگـران و دھـقانـان و دیگر تـوده ھـای 
سـتمدیده گشـتھ بـود و یا آنـھا بـا حـضور خـود در این دیار مـانعی 
در مـقابـل رشـد مـبارزات این اقـشار و طـبقات بـھ وجـود آورده 
بـودنـد؟ واقعیت این اسـت کھ حتی مـرتـجع تـرین دشـمنان تـوده ھـا 
نیز نمی تـوانـند کمک ھـای شـوروی بـھ تـوده ھـای سـتمدیده و یا بـھ 
فـرقـھ دمـوکرات آذربـایجان را انکار کرده و اعـتراف نکنند کھ 
حـضور ارتـش سـرخ در آذربـایجان، رشـد و گسـترش مـبارزات 
تـوده ھـای تـحت سـتم را تسھیل نـمود. بـنابـراین، طـرح درسـت 
مســئلھ در مــورد فــرقــھ دمــوکرات بــاید این بــاشــد کھ فــرقــھ از 
وضعیت طـالئی ای کھ بـھ دلیل ضـعف حکومـت مـرکزی (کھ بـھ 
خـصوص در آذربـایجان بـھ دلیل حـضور ارتـش سـرخ عملکرد 
چـندانی نـداشـت) از یک طـرف و کمک ھـای شـوروی بـھ جـنبش 
آذربـایجان و در صـحنھ مـبارزه بـودن تـوده ھـا و پشـتیبانی وسیع 
آنـھا از فـرقـھ دمـوکرات از طـرف دیگر بـھ وجـود آمـده بـود، بـھ 
نـفع مـردم آذربـایجان و نـھ فـقط آنـھا بلکھ بـھ نـفع ھـمھ کارگـران و 
دھــقانــان و تــوده ھــای محــروم و رنجــدیده ســراســر ایران چــھ 
اسـتفاده ای کرد؟ چـھ می تـوانسـت و می بـایست بکند و چـھ کرد و 
چـــھ نکرد؟ امـــا، بـــرداشـــت یا تحـــلیل از نیات شـــوروی در 
آذربــایجان ھــر چــھ بــوده بــاشــد – بــھ شــرط متکی بــودن بــر 
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فـاکت ھـای عینی – تـنھا بـرای تشخیص وضعیت دولـت شـوروی 
در این مــقطع حــائــز اھمیت اســت، امــری کھ الــبتھ بــھ ھــنگام 
بـررسی فـعالیت ھـای فـرقـھ دمـوکرات بـھ طـور مسـتقل، آن را ھـم 
بـاید مـورد تـوجـھ قـرار داد. اصـل مـطلب این اسـت کھ بـا تـمرکز 
صـرف روی یک عـامـل خـارجی نمی تـوان از حـرکت و جنبشی 
کھ طی یک سـال در آذربـایجان جـریان داشـت بـھ یک جـمعبندی 
درسـت دسـت یافـت و از تـجارب تـاریخی آن بـرای ھـموار کردن 

راه آینده سود جست. 

زیرنویس: 

3- رفیق نابدل در این مورد می نویسد: 
"ھـــنگامیکھ در ایران زیر فـــشار فـــاشیستی رژیم رضـــاشـــاه، 
ملیت ھـای آذربـایجانی و ُکرد ھـرچـھ سـریعتر بـھ کسب شـعور ملی 
نــایل می آمــدنــد، در آن ســوی رود ارس پــرولــتاریا بــھ رھــبری 
حـزب کمونیست اتـحاد شـوروی و بـا جـلب پشـتیبانی دھـقانـان و 
ملیت ھـای آزادشـده در کار سـاخـتمان سـوسیالیسم بـود. این امـر نـھ 
تـنھا قشـرھـای پیشرو خـلق ھـای محـروم ایران را بـھ حـقانیت و 
ممکن بـــودن آزادی ملی در کادر یک کشور چـــندملیتی مـــعتقد 
سـاخـت، ھمچنین نسـبت بـھ نـظام شـوروی آنـان را عـالقـمند نـمود. 
در آن زمـان پـرولـتاریای مـا بسیار جـوان بـود و ھـنوز انـقالبیون 
پـرولـتری در میان خـلق مـا پـرورش نیافـتھ بـودنـد. نتیجھ این شـد 
کھ آزادیخواھی ملی بــا مــفھوم بــلشویسم مــترادف گشــت. در 
آذربــایجان تــمایل بــھ زبــان و ادبیات آذری در نــظر ارتــجاع و 
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مـردم عـادِی بی اطـالع، نـشانـھ گـرایش ھـای بـلشویسم بـھ حـساب 
آمـد. در سـالـھای ٢۵ـ ١٣٢۴ مـردم، فـرقـھ ای ھـا را بـھ صـرف 
اینکھ روی تـرویج زبـان آذری پـافـشاری می کردنـد و ژسـت ھـای 
چـپ نـما می گـرفـتند، بـلشویک بـھ حـساب می آوردنـد و یکسال بـرای 

مردم ما زمان کوتاھی بود تا اینگونھ مسائل را بازشناسند." 
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دشمنان اصلی و چگونگی برخورد فرقھ دموکرات 
اگـر بـھ شـرایط اقـتصادی – اجـتماعی ایران در دوره مـورد بـحث 
رجــوع کنیم می بینیم کھ امــپریالیست ھــای انگلیس و آمــریکا کھ 
فـئودال ھـا و بـورژوازی کمپرادور پـایگاه اصلی آنـھا را در ایران 
تشکیل می دادنــد، اصلی تــرین دشــمنان مــردم ایران بــودنــد. در 
این زمـان کھ اکثریت مـردم در دھـات زنـدگی می کردنـد، سیستم 
فـئودالی در دھـات ایران حـاکم بـود و در شھـرھـا نیز کارگـران و 
خـــرده بـــورژوازی شھـــری تـــحت ظـــلم و ســـتم بـــورژوازی 
کمپرادورکھ بیشتر واردکننده کاالھــای امــپریالیستی بــھ ایران و 
صـادرکننده فـراورده ھـای خـام بـھ خـارج بـود، قـرار داشـتند. چنین 
بــود کھ مــبارزه بــرای از بین بــردن این دو طــبقھ ســتمکار و 
اســتثمارگــر کھ قــدرت ھــای امــپریالیستی بــھ آنــھا تکیھ داشــتند، 
اصلی تـرین وظیفھ نیروھـای انـقالبی را تشکیل می داد کھ بـدون 
آن نـھ امکان تـحقق خـواسـتھ ھـای طـبقاتی تـوده ھـای تـحت سـتم 
ایران وجـود داشـت و نـھ مـسائلی چـون مسـئلھ ملی قـابـل حـل بـود. 
امــا بــنا بــھ شــرایط تــاریخی – جــھانی در آن مــقطع، انــجام این 
وظیفھ تـنھا بـا وجـود یک رھـبری پـرولـتری امکان پـذیر بـود (ھـم 
امـروز نیز بـا ھـمھ تغییرات بـزرگی کھ در این فـاصـلھ زمـانی رخ 
داده این حکم کماکان صـادق اسـت). در چنین شـرایطی واضـح 
 ً اســت کھ اگــر فــرقــھ دمــوکرات یک نیروی پــرولــتری و واقــعا
کمونیست بـود می بـایست در حـالی کھ بـرای تـحقق حـقوق ملی 
مـردم آذربـایجان مـبارزه می نـمود و در این راسـتا سیاسـت ھـای 
خـــود را بـــھ گـــونـــھ ای تنظیم می کرد کھ درســـت بـــرخـــالف 
سیاسـت ھـای تـفرقـھ افکنانـھ رضـاشـاه مـوجـب اتـحاد ملیت ھـای ایران 
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بـا ھـمدیگر می شـد، بـھ عـنوان وظیفھ اصلی خـود شـعارھـای معین 
طـبقاتی را در ارتـباط بـا کارگـران و دھـقانـان و خـرده بـورژوازی 
شھـر مـطرح و بـا تکیھ بـر نیروی تـوده ھـا در جھـت تـحقق آنـھا گـام 
بـرمی داشـت. این کاری بـود کھ کمونیست ھـای چین در شـرایط 
اقـتصادی – اجـتماعی تـا حـدودی مـشابـھ بـا ایران، در کشور خـود 
انـجام دادنـد. کمونیست ھـای چین تـحت رھـبری مـائـوتـسھ دون در 
حین انـجام کار انـقالبی در میان کارگـران بـھ بسیج و سـازمـانـدھی 
نیروی دھـقانـان پـرداخـتھ و بـا کمک خـود آنـان بـھ جـنگ فـئودال ھـا 
رفـتند و در طی جـنگ، زمین ھـا را از دسـت فـئودال ھـا گـرفـتھ و 
بین دھـقانـان تقسیم کردنـد. بـا انـجام چنین اقـدامـات انـقالبی و در 
پــروســھ از بین بــردن فــئودالیسم در آن کشور، کمونیست ھــای 
چین نیروی انـقالبی تـوده ھـای روسـتائی را بـھ طـرف خـود کشیده 
و مـوفـق بـھ تشکیل ارتـش خـلق شـدنـد. بـا اتکاء بـھ چنین ارتشی 
بـود کھ حـزب کمونیست چین عـالوه بـر فـئودال ھـا بـا بـورژوازی 
کمپرادور و امـپریالیست ھـا نیز در کشور خـود جنگیده و آنـھا را 

شکست داد. 
حـــال بـــاید دید کھ فـــرقـــھ دمـــوکرات در شـــرایط اقـــتصادی – 
اجـتماعی ایران و در شـرایط سیاسی مـوجـود (در شـرایط ضـعف 
شـدید حکومـت مـرکزی کھ ھـمانـطور کھ اشـاره شـد بـھ خـصوص 
در آذربــایجان چــندان قــدرت عــمل نــداشــت و در حــالی کھ از 
حـمایت و پشـتیبانی کامـل ارتـش سـرخ شـوروی ھـم بـرخـورد دار 
بـود – ارتشی کھ بـھ یمن قھـرمـانی ھـا و فـداکاری ھـای بی نظیر 
پـرولـتاریا و زحـمتکشان این کشور بـھ عـنوان فـاتـح جـنگ جـھانی، 
خـوفی در دل امـپریالیست ھـا و وابسـتگانـش بـھ وجـود آورده بـود) 
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چـھ کرد و بـھ طـور مـشخص مـبارزات تـوده ھـای دلیر و مـبارز 
آذربـایجان را بـھ چـھ مسیری رھـبری نـمود! بـا طـرح مسـئلھ بـھ 
این صــورت درســت، وقتی بــھ واقعیت رجــوع کنیم می بینیم کھ 
فـرقـھ دمـوکرات اسـاسـاً مـبارزه طـبقاتی بـا بـورژوازی کمپرادور و 
فـئودال ھـا را بـھ کناری نـھاد. بـھ خـصوص بـھ خـواسـت و مـبارزه 
دھـقانـان وقعی نـنھاد – آن ھـم در شـرایطی کھ خـود دھـقانـان بـھ پـا 
خــاســتھ و بــرای کسب زمین مــبارزه می کردنــد. بــھ این تــرتیب 
فـرقـھ دمـوکرات در واقـع، از انـجام اصلی تـرین وظیفھ ای کھ در 
آن شـرایط بـر عھـده یک نیروی انـقالبی قـرار داشـت شـانـھ خـالی 
کرد. در عـــوض این تـــنھا تشکل وسیع سیاسی در آذربـــایجان، 
حـل مسـئلھ ملی مـردم آذربـایجان را در سـرلـوحـھ کار خـود قـرار 
داد. در ١٢ شـھــــریـور ١٣٢۴ طی بیـانیـھ ای آشکـار شــــد کـھ 
اصلی تـرین ھـدف فـرقـھ دمـوکرات بـھ دسـت آوردن خـودمـختاری 
در آذربـــایجان در چـــھارچـــوب ســـلطھ حکومـــت مـــرکزی 
دســت نــشانــده انگلیس در ایران و انــجام اصــالحــاتی چــند در 
زمینھ ھــای اقــتصادی، اجــتماعی، فــرھنگی و رسمیت دادن بــھ 
زبـان تـرکی در آذربـایجان می بـاشـد. بـعد ھـم کھ حکومـت ملی 
تشکیل شـد ھمین بـرنـامـھ را در دسـتور کار خـود قـرار داد.۴ امـا، 
این یک بـرنـامـھ اصـالح طـلبانـھ بـود کھ فـرقـھ دمـوکرات بـا آن، 
نیروی تـوده ھـای انـقالبی کھ بـرای تغییر مـناسـبات ظـالـمانـھ حـاکم 
بـر جـامـعھ بـھ پـا خـاسـتھ بـودنـد را در جھـت تـحقق آن بـھ کار 

گرفت. 

زیرنویس: 

 15



٢١ آذر، فراز و فرود	فرقھ دموکرات آذربایجان!

4- "رئــوس بــرنــامــھ ی دولــت ملی" تــوســط پیشھ وری اینچنین 
اعالم شد: 

"تــالش بــرای بــھ رسمیت شــناســانــدن خــودمــختاری داخــلی 
آذربـایجان در دنیا، تـأسیس انجـمن ھـای والیتی، اقـدام در آبـادی 
آذربـایجان، مـقابـلھ بـا كـارمـندان و عـناصـر خـائـن، تنظیم بـودجـھ 
ملی، تشكیل قـشون ملی، آغـاز تعلیم و آمـوزش عـمومی رایگان 
و اجـباری بـھ زبـان تـرکی آذربـایجانی و تـأسیس دانـشگاه، تـوسـعھ 
صـنایع و تـجارت، تعمیر و تـوسـعھ راه ھـا و گسـترش ارتـباطـات، 
حـل قـانـونی اخـتالف زارع و مـالـك، تقسیم امـالك مـالكین مـتواری 
بین زارعین و تــقویت بــانــك كــشاورزی، مــبارزه بــا بیكاری، 
تنظیم قــانــون كــار و بیمھ كــارگــری، تــأمین بھــداشــت، تنظیم و 
تطبیق قـــوانین مـــصوب مجـــلس شـــورای ملی بـــا اقـــتضائیات 
خـــودمـــختاری آذربـــایجان، بـــھ رسمیت شـــناخـــتن مـــالكیت 
خـصوصی، حـمایت از بـخش خـصوصی بـرای تـرقی اقـتصاد، 
احــــترام بــــھ آزادی عقیده، قــــبول حــــقوق مــــساوی بــــرای 
آذربــایجانی ھــای غیرتــرك (كــرد و ارمنی و…)، بــھ رسمیت 
شـناخـتن حکومـت مـرکزی ایران و صیانـت از مـختاریت داخـلی 
آذربـایجان و قـبول مـصوبـات مجـلس ملی بـھ طـوری كـھ مـباینتی بـا 
مـختاریت آذربـایجان نـداشـتھ بـاشـد." (نـقل از: "فـرقـھ دمـوکرات از 
تشکیل حکومـت ملی آذربـایجان تـا سـقوط نـھائی"، بـرگـرفـتھ از 

وبالگ "آذربایجان، آنا وطن"). 
بـھ لیست بـاال بـاید بـرنـامـھ ھـای دیگر نظیر تـأسیس کارخـانـھ ھـا و 
فـابـریک ھـای جـدید و تقسیم زمین ھـای خـالـصھ بین دھـقانـان را ھـم 

اضافھ کرد. 
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قدرت گیری و رفرم ھای فرقھ دموکرات در خدمت 
توده ھا 

بـھ درسـتی گـفتھ شـده اسـت کھ "قـدرت سیاسی از لـولـھ تـفنگ 
بیرون می آید" (این سـخن نـغز از مـائـوتـسھ دون می بـاشـد) و این 
واقعیتی اسـت کھ یک حکومـت تـنھا بـا بـرخـورداری از نیروی 
نـظامی مـتعلق بـھ خـود و بـا تکیھ بـر آن می تـوانـد بـر پـا شـود. امـا 
فـرقـھ دمـوکرات در شـرایطی خـواسـت خـودمـختاری را از دولـت 
مــرکزی طــلب می کرد کھ از خــود دارای نیروی نــظامی نــبود. 
واقعیت این اسـت کھ فـرقـھ بـا تکیھ بـر ارتـش سـرخ چنین خـواسـتی 
را مـطرح و بـعد علیرغـم ھـمھ مـخالـفت ھـای دولـت مـرکزی و 
حـامیان امـپریالیست آن دولـت (انگلیس و آمـریکا) بـا بـرپـائی یک 
حکومـت ملی در آذربـایجان آن خـواسـت را بـھ مـرحـلھ عـمل در 
آورد. پـروسـھ بـرپـائی این حکومـت بـھ این صـورت بـود کھ مـدت 
کوتــاھی پــس از تشکیل فــرقــھ دمــوکرات و اعــالم خــواســت 
خــودمــختاری و مــتعاقــب آن انــجام اقــدامــات سیاسی دیگر، بــا 
کمک ھـای تسـلیحاتی ای کھ ارتـش سـرخ در اختیار آنـان قـرار داده 
بـود تـوده ھـای وابسـتھ بـھ فـرقـھ مسـلح شـده و در نـقاط مـختلف 
آذربـایجان مـراکز نـظامی دولـت مـرکزی را مـورد حـملھ قـرار 
دادنـد. در مـقابـل این حـمالت ھـر چـند در مـواردی مـقاومـت ھـائی 
صـورت گـرفـت (مـثالً در پـادگـان ارومیھ و یا بـرخی از مـالکین 
فـئودال مسـتقالً بـا دسـتجات مسـلح خـود در میانـھ و زنـجان بـھ 
درگیری بــا نیروھــای فــرقــھ پــرداخــتند)، امــا خیلی از مــراکز 
نـظامی رژیم شـاه بـدون مـقاومـت تسـلیم شـدنـد و در نتیجھ ھـمھ 
مــراکز نــظامی در آذربــایجان بــھ تــصرف "فــدائیان" فــرقــھ 
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دمـوکرات در آمـد. نیروھـای مسـلح رژیم شـاه در خـود تـبریز، 
مــرکز آذربــایجان بــدون ھیچ مــقاومتی تســلیم نیروھــای نــظامی 
فــرقــھ شــدنــد. بــعدھــا ســرتیپ درخــشانی، فــرمــانــده لشکر ٣ 
آذربـایجان کھ بـھ نیروھـای تـحت فـرمـان خـود دسـتور داده بـود تـا 
در مـقابـل فـرقـھ دمـوکرات اسـلحھ ھـای خـود را بـھ زمین بـگذارنـد، 

در خاطرات خود نوشت: 
"لشکر آذربــایجان تــنھا بــا پیشھ وری و یارانــش طــرف نیست، 
افسـران پـادگـان تـبریز ھـم بـھ خـوبی میدانسـتند كـھ طـرف مـا ارتـش 
زورمـند و سـرمسـت و مـغرور از بـاده فـتح بـرلین و فـاتـح جـنگ 
جـھانی دوم میبـاشـد." (بـرگـرفـتھ از : "گـوشـھ ای از جـنایات فـرقـھ 
دمـوکرات بـھ روایت فـرمـانـده لشکر تـبریز در سـال ١٣٢۴". در 
مـورد درگیری ھـای نـظامی فـدائیان فـرقـھ دمـوکرات بـا نیروھـای 
حکومـت مـرکزی در آذرمـاه سـال ١٣٢۴ھمچنین رجـوع شـود بـھ 
"فــرقــھ دمــوکرات آذربــایجان، مــنصور پــورمــوذن – تــاریخ 

ایران").۵ 
در ضـمن این اظـھار نـظر، قـبل از ھـر چیز خـوف و وحشـتی کھ 
ارتـش سـرخ در دل نیروھـای مسـلح دولـت مـرکزی بـھ وجـود 

آورده بود را بھ نمایش می گذارد. 
این پـروسـھ را ھـم بـاید ذکر کرد کھ فـرقـھ دمـوکرات، ابـتدا دسـت 
بـھ انـتخابـات "انجـمن ایالتی" زد. این انـتخابـات الـبتھ از طـرف 
دولـت مـرکزی شـاه غیرقـانـونی اعـالم شـد. امـا بـرخـورداری فـرقـھ 
دمـوکرات از حـمایت و پشـتیبانی تـوده ای و سـازمـان یابی نیروی 
مسـلحی کھ بـھ عـنوان "فـدائی ھـا"، ارتـش فـرقـھ را تشکیل دادنـد و 
پشـتیبانی ارتـش سـرخ، این امکان را بـھ فـرقـھ دمـوکرات داد کھ بـا 
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احـساس قـدرت، وقعی بـھ دولـت مـرکزی نـگذاشـتھ و حتی کار را 
بـھ آنـجا رسـانـد کھ "انجـمن ایالتی" خـود را مجـلس ملی آذربـایجان 
نـامید و در روز ٢١ آذر سـال ١٣٢۴ یک دولـت خـودمـختار در 
آذربــایجان تشکیل و وجــود آن را تــحت عــنوان "حکومــت ملی 

آذربایجان" رسماً اعالم نمود. 
ھــدف از تشکیل حکومــت ملی در آذربــایجان نــھ فــقط در بیانیھ 
١٢ شھـریور بلکھ در دیگر اسـناد مـربـوط بـھ این حکومـت و در 
نـطق ھـای پیشھ وری و دیگر دسـت انـدرکاران فـرقـھ نیز بـھ طـور 
آشکار تشـریح شـده اسـت. رسمیت دادن بـھ زبـان تـرکی یکی از 
مـھمترین ھـدف ھـای این حکومـت بـود. رھـبران فـرقـھ ھـمواره 
تــأکید داشــتند کھ از نــظر آنــھا زبــان یکی از مــسائــل اســاسی و 
حیاتی مـردم آذربـایجان اسـت. ھمچنین پیشھ وری کھ قـبالً – نظیر 
بسیاری از "تـوده ای"ھـای آن دوره – بـھ مـبارزه پـارلـمانی امید 
بسـتھ بـود و بـھ عـنوان نـماینده مـردم تـبریز بـھ مجـلس شـورای ملی 
راه یافـتھ ولی اعـتبارنـامـھ اش در مجـلس مـورد تـصویب قـرار 

نگرفتھ بود، حال بر این نظر بود کھ: 
"تھـران مـرکز ارتـجاع و اسـتبداد اسـت و ارتـجاع تھـران ھمیشھ 
علیھ آذربــایجان بــوده و ھــمواره سعی کرده اســت غــرور ملی 
آذربـایجانی ھـا را در ھـم بشکند؛ و ارتـجاع تھـران بـر قھـرمـانـان 
آذربـایجان ھـم چـون سـتارخـان و شیخ محـمد خیابـانی سـتم ھـای 
زیادی روا داشـتھ و آنـھا را کشتھ اسـت." (نـقل بـھ معنی از نـطق 

پیشھ وری در تاریخ ١٩ شھریور ١٣٢۴). 
ھــمھ این ھــا بیانــگر آن اســت کھ این حکومــت ملی بــھ جــای 
مـرزبـندی بـا فـئودال ھـا و بـورژوازی کمپرادور (چـھ تھـرانی بـوده 
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بـاشـند و چـھ آذربـایجانی)، بـا تھـران (بـھ عـنوان مـرکز ارتـجاع و 
اسـتبداد) مـرزبـندی کرده و مـوجـودیت خـود را بـا چنین ھـویتی (بـا 
آذربــایجانی کھ گــویا نــھ ارتــجاع و نــھ مســتبد داشــت) مــشخص 
می کند. بـــنابـــراین این حکومـــت بـــا حـــفظ سیستم اقـــتصادی – 
اجـتماعی مـوجـود و در چنین چـھارچـوبی، خـواھـان آن بـود کھ 
عـالوه بـر تـحقق حـقوق ملی مـردم آذربـایجان و رسمیت دادن بـھ 
زبـان تـرکی، بـھ انـجام اصـالحـاتی در جھـت بھـبود شـرایط زنـدگی 
مـردم آذربـایجان پـرداخـتھ و در حـوزه ھـای اقـتصادی، فـرھـنگ، 

بھداشت و آبادسازی شھرھا دست بھ اقداماتی بزند.  
حکومـت ملی آذربـایجان در طی یک سـالی کھ بـر سـر کار بـود، 
در جھـت تـحقق اھـداف فـوق قـدم ھـای عملی بـرداشـت – ھـر چـند 
کھ تـحقق آن اھـداف پـاسـخگوی مـسائـل اصلی و اسـاسی تـوده ھـای 
تـحت سـتم آذربـایجان نـبود. در واقـع در شـرایطی کھ مـسائـل و 
مــعضالت تــوده ھــای تــحت ســتم و اســتثمار نیاز بــھ بــرخــورد 
ریشھ ای و تغییر بنیاد اقـتصادی مـوجـود داشـت، آنـچھ کھ انـجام 
شــد صــرفــاً رفــرم ھــایی در راســتای پــاســخگوئی بــھ بــرخی از 
نیازھــای مــردم بــود. بــا این حــال پــس از ٢٠ ســال حــاکمیت 
ضـدخـلقی رضـاشـاه و تحـمل دیکتاتـوری و اخـتناق شـدید، پـس از 
٢٠ سـال تحـمل شـدیدتـرین تـوھین و تحقیر ملی از طـرف ارتـجاع 
نـژادپـرسـت حـاکم، تـوده ھـای تـحت سـتم آذربـایجان اقـدامـاتی را 
تجـربـھ می کردنـد کھ حتی امـروز ھـم یادآوری آنـھا بـاعـث می شـود 
کھ ھـر انـسان مـترقی و آزادیخواه شـور و شـعف تـوده ھـای دالور 

آذربایجان را در آن زمان کامالً احساس کند.  
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تـحت حـاکمیت حکومـت ملی، زبـان تـرکی در آذربـایجان رسمیت 
یافـت کھ در نتیجھ آن نـھ فـقط غـرور ملی بـھ مـردم آذربـایجان پـس 
از سـال ھـا مـواجـھھ بـا فـشارھـای شـدیداً ارتـجاعی شـوینیسم فـارس 
رضــاشــاھی بــاز گــردانــده شــد بلکھ این امــر عــالوه بــر دیگر 
تـأثیرات مـثبت خـود، بـھ خـصوص بـا تـوجـھ بـھ نشـر و تبلیغ و 
تــرویج بــرخی از آثــار مــترقی و کمونیستی در آذربــایجان در 
ارتــقای آگــاھی کارگــران و زحــمتکشان بسیار مــؤثــر افــتاد. 
نـامـگذاری خیابـان ھـا و مـراکز مـختلف بـھ نـام قھـرمـانـان مـردم 
ایران چـون سـتارخـان و نـصب مـجسمھ ھـای آنـان در شھـر در 
ردیف انـجام کارھـای ملی قـرار داشـت.۶ بـرای آبـادسـازی شھـرھـا 
اقـدام شـد، از جـملھ آسـفالـت کردن خیابـان ھـا و احـداث خیابـان ھـای 
جـدید، ایجاد بـاغ و فـضای سـبز در شھـر تـبریز و تعمیر بعضی 
جـاده ھـا و غیره کارھـائی بـود کھ بـا انـجام آنـھا در عین حـال بـا 
بیکاری نیز مــبارزه می شــد. پــائین آوردن قیمت ارزاق، ســر و 
سـامـان دادن بـھ سیستم آبـرسـانی (در تـبریز)، تـوجـھ بـھ بھـداشـت 
عــمومی و ایجاد بیمارســتان و درمــانــگاه، بھــبود شــرایط کار 
کارگـران، مـبارزه بـا بیسوادی، کوشـش در شـرکت دادن زنـان در 
کارھـای اجـتماعی و قـائـل شـدن حـق رأی بـرای آنـان (امـری کھ 
بـرای اولین بـار در ایران صـورت می گـرفـت)، ایجاد دانـشگاه بـا 
ســھ دانشکده کشاورزی، پــزشکی و تعلیم و تــربیت بــا انــجام 
کارھـای فـرھنگی مـختلف، راه انـدازی تـئاتـر و سینما کھ کارگـران 
و زحـمتکشان نیز بـھ آن مکان ھـا راه یافـتند، راه انـدازی رادیو و 
بعضی کارھـای دیگر بـھ نـفع مـردم، از جـملھ اقـدامـات حکومـت 
ملی در آذربــایجان بــود. جــای تــردید نیست کھ بسیاری از این 
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اقـــدامـــات نظیر بـــرقـــراری حـــق بیمھ بـــرای کارگـــران و یا 
بــرخــوردار کردن زنــان از حــق رأی، بــا تــأثیرگیری از اتــحاد 
جــماھیر شــوروی و در شــرایط بین المللی ای کھ ســوسیالیسم در 
ســطح جــھان در میان افکار عــمومی کامــالً مــقبولیت یافــتھ و 
گـرایش شـدیدی نسـبت بـھ آن وجـود داشـت، عملی گـردید. بـا این 
حـال از آن جـا کھ دفـاع از حـقوق ملی مـردم آذربـایجان در مـرکز 
تـوجـھ فـرقـھ دمـوکرات قـرار داشـت، ھـمھ اقـدامـات یاد شـده بـا رواج 
تبلیغاتی صـــورت می گـــرفـــت کھ در آن ملیت و ملیت خـــواھی 
آذربـایجانی نـقش اول را بـازی می کرد. در این رابـطھ و بـا تـوجـھ 
بـھ ھـدف کلی ای کھ فـرقـھ دمـوکرات در مـقابـل خـود گـذاشـتھ بـود، 
رفیق نـابـدل بـا مـراجـعھ بـھ "سـاخـتمان سیاسی" فـرقـھ و ابـراز این 
نکتھ کھ فــرقــھ "بــا آن ســاخــتمان سیاسی اش" فــقط یک "نــظم 
بـــوروکراتیک" می تـــوانســـت بـــرقـــرار کند و نـــھ چیز دیگر، 

می نویسد:  
"امــا بــرای تحکیم این نــظام می بــایست احــساســات ملی مــردم 
تـقویت می یافـت و بـھ سـوی فـرقـھ بـھ حـرکت در می آمـد. بـخش 
مھمی از این وظیفھ بـھ عھـده ادبیات بـود. در تـبریز انجـمنی از 
شـاعـران کھ چنین انـدیشھ و بیانی داشـتند تشکیل شـد و بـھ نـحو 
ســــازمــــان یافــــتھ ای بــــھ تبلیغ نــــاسیونــــالیستی آذربــــایجانی 
پـرداخـتند." (نـقل از "آذربـایجان و مسـئلھ ملی"، قـسمِت جـنبش 

دموکراتیک سال ھای ١٣٢۵-١٣٢۴).  

زیرنویس ھا:	
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5- بـر اسـاس سـندی کھ از آن زمـان بـھ جـا مـانـده و در جـاھـای 
مــختلف (از جــملھ در "فــرقــھ دمــوکرات آذربــایجان – مــنصور 
پــورمــوذن – تــاریخ ایران") درج شــده، ســرتیپ درخــشانی، 
فــرمــانــده لشکر ٣ آذربــایجان در ھــمان زمــان فــرمــان زیر را 

صادر می کند: 
"نـظر بـھ تصمیمات متخـذه در کمسیون متشکلھ بـا افسـران ارشـد 
پـادگـان تـبریز بـھ مـنظور جـلوگیری از خـونـریزی و بـرادرکشی و 
اتـالف نـفوس و عـدم فـقدان امـوال دولتی و بـازرگـانـان و سـایر 
مـردم دسـتور می دھـم کلیھ پـادگـان تـبریز اسـلحھ خـود را بـھ زمین 

بگذارند و مطابق دستورات صادره رفتار نمایند. 
فرمانده لشکر ٣ آذربایجان – سرتیپ درخشانی" 
ھمچنین در نـوشـتھ ای از محـمد حـاج علیلو بـھ نـام "حـزب تـوده 
ایران – قوام السلطنھ – شوروی – فرقھ دمکرات" آمده است:  
"در ســاعــت ٨ بــعداز ظھــر پــنجشنبھ ٢٢ آذر ١٣٢۴، پــادگــان 

تبریز با شرایط ذیل تسلیم شد: 
– ھیچ یک از افـراد پـادگـان نـباید تـا دسـتور ثـانـوی از سـربـازخـانـھ 

خارج شوند.  
– ھمھ تسلیحات در انبار جمع می شوند. 

– ھـر یک از افسـران در صـورت تـمایل می تـوانـند بـھ مـوطـن 
خود بازگردند.  

– ھـر یک از افسـران نیز در صـورت تـمایل می تـوانـند در ارتـش 
آذربـایجان خـدمـت نـمایند و پـس از انـجام مـراسـم تحـلیف بـھ خـدمـت 

پذیرفتھ شوند." 
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۶- بـرای درک ھـر چـھ قـابـل لـمس تـر مـفھوم بـازگـردانـده شـدن 
غــرور ملی بــھ مــردم آذربــایجان و ھمچنین اھمیت تغییر نــام 
خیابـان ھـا و غیره بـھ نـام انـقالبیون گـذشـتھ، بـاید شـدت فـشارھـای 
ھـمھ جـانـبھ ای کھ در دوره رضـاشـاه بـھ مـردم آذربـایجان وارد آمـده 
بـود در نـظر گـرفـتھ شـود. نـھ تـنھا سیاسـت ھـای اقـتصادی رضـاشـاه 
در جھـت مـنافـع امـپریالیست ھـا بـاعـث شـد کھ آذربـایجان (و بـھ 
ویژه شھـر تـبریز) کھ قـبالً یکی از پیشرفـتھ تـرین اسـتان ھـای ایران 
بـھ شـمار می رفـت، نـقش پیشگامی قبلی خـود را از دسـت بـدھـد 
بلکھ تـنگناھـا و فـشارھـای فـرھنگی در این دوره تـا بـھ آن حـد بـود 
کھ یک اسـتانـدار بـھ خـود اجـازه می داد عـلناً بـھ مـردم آذربـایجان 

توھین کرده و بگوید: 
"آذرباـیجانی ھاـ ترـکند! یونجـھ خوـرده مشرـوطھـ گرـفتھ اندـ حاـال 
نیز کاه می خـورنـد ایران را آبـاد می سـازنـد!" (نـام آن اسـتانـدار 
آذربــایجان، عــبدهللا مســتوفی بــود. نــقل از "گــذشــتھ چــراغ راه 

آینده") 
و محسنی، رئیس اداره فــرھــنگ رضــاشــاه در آذربــایجان نیز 

خزعبالتی از این قبیل برای مدارس تجویز کند کھ: 
"ھـر کس کھ تـرکی حـرف می زنـد، افـسار االغ بـر او بـزنید و او 

را بھ آخور ببندید." 
ھمچنین در ھـمان زمـان رضـاشـاه، بـھ کمک "ادبـای" شـوینیست، 
بــــرای "آریائی" کردن کلمات (!!) "فــــرھنگســــتان ایران" را 
تــأسیس کردنــد کھ بــعداً کمسیون جــغرافیا ھــم بــا ســرپــرســتی 
محـمدعلی فـروغی و وثـوق الـدولـھ بـھ آن اضـافـھ شـد کھ از جـملھ 
وظیفھ داشـت نـام ھـای تـرکی کوه ھـا، رودخـانـھ ھـا، روسـتاھـا و 
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شھـرھـا و خـالصـھ ھـر چـھ نـشانی از آذربـایجانی و تـرکی داشـت 
را بــدون تــوجــھ بــھ زمینھ ھــای تــاریخی آن اســامی بــھ فــارسی 
بـرگـردانـند. (بـا اسـتفاده از مـقالـھ "آذربـایجان در دوره رضـاشـاه"، 

حامد یوسف پور سوال) 
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"تنظیم رابطھ بین دھقان و ارباب" بھ جای لغو 
"مالکیت اربابان" 

حکومـت ملی در مـورد دھـقانـان نیز در اسـاس بـھ ھـمانـگونـھ 
رفـتار کرد کھ در بیانیھ ١٢ شھـریور فـرقـھ دمـوکرات قید گـردیده 

بود. در آنجا چنین گفتھ شده بود:  
"بنیانـگذاران فـرقـھ دمـوکرات آذربـایجان بـھ خـوبی می دانـند کھ 
نیروی مـولـد ثـروت و قـدرت اقـتصادی کشور، بـازوان تـوانـای 
دھـقانـان اسـت. لـذا این فــرقــھ نمی تـوانـد جنبشی را کھ در میان 
دھـقانـان بـوجـود آمـده، نـادیده بگیرد و بـھ ھمین خـاطـر فـرقـھ سعی 
خـواھـد کرد کھ بـرای تـامین احتیاجـات دھـقانـان اقـدامـات اسـاسی 
انـجام دھـد. مـخصوصـاً تعیین حـدود مـشخص روابـط بین اربـابـان 
و دھـقانـان و جـلوگیری از مـالیات ھـای غیرقـانـونی کھ تـوسـط 
بـرخی از اربـابـان گـرفـتھ می شـود یکی از وظـایف فـوری فـرقـھ 
دمـوکرات اسـت. فـرقـھ سعی خـواھـد کرد این مسـئلھ بـھ شکلی حـل 
شـود کھ ھـم دھـقانـان راضی شـونـد و ھـم مـالکین بـھ آینده خـود 
اطمینان پیدا کرده و بــا عــالقــھ و رغــبت در آبــاد ســاخــتن ده و 
کشور خـود کوشـش نـمایند. زمین ھـای خـالـصھ و زمین ھـای مـتعلق 
بـھ اربـابـانی کھ آذربـایجان را تـرک و فـرار کرده انـد و مـحصول 
دسـترنـج مـردم آذربـایجان را در تھـران و سـایر شھـرھـا مـصرف 
می کنند، چــنانــچھ بــزودی مــراجــعت نــنمایند، بــھ نــظر فــرقــھ 
دمـوکرات بـاید بـدون قید و شـرط در اختیار دھـقانـان قـرار گیرد. 
مـا کسانی را کھ بـھ خـاطـر عیش و نـوش خـود ثـروت آذربـایجان 
را بــھ خــارج می بــرنــد، آذربــایجانی نمی دانیم. چــنانــچھ آنــھا از 
بــازگشــت بــھ آذربــایجان خــودداری نــمایند، مــا بــرای آنــھا در 
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آذربـایجان حقی قـائـل نیستیم. عـالوه بـر این فـرقـھ خـواھـد کوشید 
کھ بـھ طـور سھـل و آسـان، اکثریت دھـقانـان را از نـظر وسـایل 
کشت و زرع تــامین نــماید." (تــأکیدھــا از نــویسنده این ســطور 

است)  
بـاید دانسـت کھ فـرقـھ دمـوکرات ھـمانـند حـزب تـوده رسـماً اعـالم 
می کرد کھ مـالکیت خـصوصی را مـحترم می شـمارد. بـر این مـبنا 
آنـھا خـواھـان لـغو مـالکیت اربـابـان ده نـبودنـد و در نتیجھ بـرخـالف 
تبلیغاتی کھ امـــروز اینطور جـــلوه می دھـــند کھ گـــویا فـــرقـــھ 
دمـوکرات در دھـات آذربـایجان اصـالحـات ارضی کرد، واقعیت 
این اسـت کھ آنـھا حتی در انـدیشھ انـجام این کار ھـم نـبودنـد. بـھ 
ھمین خـاطـر ھـم ھیچ وقـت خـواھـان اصـالحـات ارضی و تقسیم 
زمین در میان دھــقانــان نشــدنــد و ھــمواره از تنظیم رابــطھ بین 
دھــقان و اربــاب در شکل بــھ اصــطالح "عــادالنــھ" صــحبت 
می کردنـد، و بـھ طـوری کھ در بیانیھ ١٢ شھـریور ھـم قید شـده 
حـداکثر حـذف بعضی از مـالیات ھـا کھ بـھ قـول خـودشـان "تـوسـط 
بـرخی از اربـابـان گـرفـتھ می شـود" را در دھـات در نـظر داشـتند. 
در عــمل ھــم بــنا بــر ھــمان بیانیھ، زمین ھــای مــالکینی کھ از 
آذربـایجان بـھ تھـران فـرار کرده بـودنـد – آن ھـم بـعد از آن کھ 
فـرقـھ دمـوکرات بـھ آنـھا اخـطار کرد کھ اگـر بـاز نـگردنـد امـالکشان 
را از دسـت خـواھـند داد – و نیز زمین ھـای خـالـصھ از طـرف 
فـرقـھ دمـوکرات بین دھـقانـان تقسیم گـردید. اتـفاقـاً خـودداری از 
پـاسـخگوئی بـھ خـواسـت دھـقانـان و عـدم مـبارزه بـرای از بین 
بـــردن فـــئودالیسم در دھـــات، یکی از ایرادات اســـاسی فـــرقـــھ 
دمـوکرات آذربـایجان بـود. در واقـع، رھـبران فـرقـھ دمـوکرات 
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علیرغــم خــواســت دھــقانــان بــرای رانــدن اربــابــان از دھــات و 
صـاحـب زمین شـدن و در حـالی کھ خـود "جنبشی را کھ در میان 
دھــقانــان بــھ وجــود آمــده" (نــقل از بیانیھ خــود فــرقــھ)، بــود را 
می دیدنـد، از قـدرت "حکومـت ملی" در حـفظ روابـط اربـاب – 
رعیتی اســتفاده کرده و مــانــع پیشرفــت جــنبش دھــقانــان علیھ 

فئودال ھا در دھات شدند. 
در دوره ای کھ "حکومـت ملی آذربـایجان" تشکیل شـد، دھـقانـان 
اکثریت نیروی جـامـعھ را تشکیل می دادنـد و بـا سـقوط رضـاشـاه و 
آشفتگی و تضعیف نیروی ژانـــدارم در دھـــات کھ در دوره آن 
دیکتاتـور جـای میرغـضب ھـای فـئودال ھـا را گـرفـتھ بـودنـد، جنبشی 
در میان دھـقانـان بـرای بـھ دسـت آوردن زمین بـھ وجـود آمـده بـود. 
در چنین شـرایطی تـأمین خـواسـت روسـتائیان و تغییر اسـاسی در 
سـاخـتار اقـتصادی – اجـتماعی دھـات از طـریق مـبارزه ھـر چـھ 
قـاطـعانـھ تـر بـا مـالکین و ھـمھ مـرتجعینی کھ پشـتیبان آنـھا بـودنـد، و 
بـھ عـبارت دیگر کمک بـھ روسـتائیان بـرای رانـدن اربـابـان از ده 
و تقسیم زمین فی مـابین خـود، اقـدام انـقالبی بسیار مھمی بـود کھ 
فــرقــھ بــا دســت یازیدن بــھ آن و بسیج و ســازمــانــدھی نیروی 
دھـقانـان می تـوانسـت بـھ قـدرت مسـلح قـابـل اتکاء و از آن خـود 
دسـت یابـد. امـا ھـمانـطور کھ گـفتھ شـد فـرقـھ دمـوکرات علیرغـم 
آمـادگی کامـل دھـقانـان در سـراسـر آذربـایجان بـرای مـبارزه بـا 
مـالکین، بـھ خـواسـت واقعی دھـقانـان تـوجھی نکرد، ھـرگـز بـھ فکر 
رھــبری مــبارزات آنــھا نیافــتاد، دســت بــھ تقسیم اراضی نــزد. 
بــرعکس حکومــت ملی بــھ ضــرر دھــقانــان، تــحت اتــوریتھ و 
سیطره خـود، فـئودال ھـای ظـالـم و مسـتبد و بھـره کش آذربـایجان را 
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ھــمچنان در ھــمان مــوقعیت ھــای خــود مســلط بــر جــان و مــال 
دھقانان باقی گذاشت.٧ 

زیرنویس : 
7- حـزب تـوده بـھ عـنوان یک سـازمـان سـراسـری نیز در مـورد 
دھـقانـان بـرخـورد مـشابھی انـجام داد. در آن زمـان بـھ خـصوص و 
بـھ طـور بـرجسـتھ در شـمال کشور جـنبش دھـقانی جـریان داشـت. 
ھـمانـطور کھ می دانیم رضـاشـاه در دوره سـلطنت خـود بسیاری 
از بھــترین زمین ھــای شــمال را بــھ زور از دســت مــالکین شــان 
خـارج و آنـھا را تـصاحـب نـمود بـھ طـوری کھ خـود بـھ بـزرگـترین 
فــئودال کشور تــبدیل گــردید. پــس از ســقوط وی، دھــقانــانی کھ 
روی زمین ھـای غـصب شـده تـوسـط رضـاشـاه کار می کردنـد اقـدام 
بـھ تـصرف آن زمین ھـا کردنـد و این بـاعـث کشمکش بین دھـقانـان 
و مـــالکین ســـابـــق آن زمین ھـــا شـــد کھ در پـــروســـھ حتی بـــھ 
بـرخـوردھـای قھـرآمیز و رانـدن اربـابـان از دھـات تـوسـط دھـقانـان 
نیز انـجامید. حـزب تـوده کھ در این زمـان بـھ مـبارزه پـارلـمانی و 
قـانـونی مـشغول بـود و شـرکت در کابینھ نخسـت وزیر شـاه مـشغلھ 
ذھنی اش را تشکیل می داد بـا عـدم تـوجـھ بـھ مسـئلھ دھـقانی و قـرار 
نـگرفـتن در پیشاپیش مـبارزات آنـان نـشان داد کھ علیرغـم ھـمھ 
ژسـت ھـا و ادعـاھـای چـپ اش، نیروی سیاسی رفـرمیستی بیش 

نیست. 
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مبارزه با دشمن مشترک ضامن حل مسئلھ ملی در 
ایران 

بـا بـررسی ھـر چـھ بیشتر اسـناد فـرقـھ دمـوکرات در می یابیم کھ 
این تشکل اسـاسـاً بـرای تـحقق خـواسـتھ ھـای طـبقاتی کارگـران و 
دھـقانـان و دیگر تـوده ھـای تـحت سـتم بـھ وجـود نیامـده بـود بلکھ 
ھــمانــطور کھ خــود نیز آشکارا اعــالم می کرد اجــرای قــانــون 
اســاسی در مــورد "انجــمن ھــای ایالتی و والیتی" و بــھ طــور 
مـشخص مـختاریت در اداره امـور آذربـایجان و رسمیت دادن بـھ 
زبـان تـرکی مسـئلھ اصلی اش را تشکیل می داد.٨ بـر این اسـاس 
فـرقـھ دمـوکرات نـھ فـقط تـوده ھـای تـحت سـتم بلکھ فـئودال ھـا و 
سـرمـایھ داران را نیز در خـود جـای داد؛ کما اینکھ از ھـمان آغـاز 
بـا صـراحـت از مـردم آذربـایجان خـواسـت کھ صـرفـنظر از این کھ 
بـھ چـھ طـبقھ و قشـری تـعلق دارنـد بـھ تشکیالت فـرقـھ دمـوکرات 
پیوســتھ و در آن ثــبت نــام کنند. مســلم اســت کھ چنین حــزبی کھ 
طـبقات دارای مـنافـع مـتضاد بـا یکدیگر را صـرفـاً حـول مسـئلھ 
ملی دور خـود جـمع کرده بـود نـھ خـواسـت و نـھ تـوانـائی مـبارزه 
طـبقاتی بـا دشـمنان تـوده ھـای رنجـدیده آذربـایجان را داشـت. این 
ھـم خـود دلیل آشکار دیگری اسـت کھ نـشان می دھـد بـھ اصـطالح 
اتـحاد دھـقانـان بـا فـئودال ھـا در این تشکل مـانـع از آن بـود کھ فـرقـھ 
دمـوکرات حتی انـدیشھ مـبارزه علیھ مـنافـع فـئودال ھـا را بـھ خـود 
راه داده و از مـــبارزات دھـــقانـــان بـــرای کسب زمین دفـــاع و 
حـمایت جـدی بکند، بـمانـد بـھ این کھ در پیشاپیش آن مـبارزات 
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قـرار گـرفـتھ و آنـھا را بـرای تـحقق خـواسـتھ ھـای عـادالنـھ شـان 
رھبری نماید. 

در رابـطھ بـا مسـئلھ ملی مـردم آذربـایجان، یکی از ایراداتی کھ 
بـھ این فـرقـھ یا حـزب وارد می کنند این اسـت کھ گـویا بـھ خـواسـت 
شـوروی قـصد جـدا کردن آذربـایجان از ایران را داشـتھ اسـت. 
اتــفاقــاً، مــغرضین و مــرتجعین در آن زمــان بــا "جــدائی طــلب" 
خــوانــدن فــرقــھ، این نیروی سیاسی را مــدام تــحت فــشار قــرار 
می دادنـد؛ و این در حـالی بـود کھ چـھ در بیانیھ ھـا و نـوشـتھ ھـای 
رسمی فـرقـھ دمـوکرات و چـھ در سـخنرانی ھـای خـود پیشھ وری 
بــارھــا تــأکید می شــد کھ بــھ "اســتقالل و تــمامیت ارضی" ایران 
احــترام می گــذارنــد و صــراحــتاً گــفتھ می شــد کھ آنــھا خــواســتار 
جـدائی و اسـتقالل آذربـایجان نمی بـاشـند. امـا صـرفـنظر از چـنان 
تـأکیداتی، بـا در نـظر گـرفـتن این امـر کھ اصـوالً، در ھـر حـرکتی 
بـاید سـعادت و آزادی تـوده ھـای تـحت سـتم معیار بـرخـورد قـرار 
گیرد، بـا قـبول چنین انـدیشھ ای، این حـق بـاید بـھ مـردم آذربـایجان 
داده می شـد کھ سـرنـوشـت خـود را بـھ ھـر شکل کھ صـالح خـود 
می دانسـتند تعیین کنند و فـرقـھ نیز حـق داشـت بـر آن مـبنا حـرکت 
کند. امـا می دانیم کھ نـھ نیروھـای ضـدانـقالبی و نـھ بسیاری از 
خـرده بـورژواھـای کوتـھ انـدیش آلـوده بـھ نـاسیونـالیسم چنین حقی 
بـرای ملیت ھـای ایران و از جـملھ مـردم آذربـایجان قـائـل نـبوده و 
نیستند. در ھــر حــال ایراد واقعی در این چــھارچــوب بــھ فــرقــھ 
دمــوکرات آن اســت کھ این حــزب حتی در زمینھ تــحقق حــقوق 
ملی مـردم آذربـایجان نیز بـھ یک مـبارزه اصـولی دسـت نـزد و 
نـتوانسـت شـرایطی بـرای این مـردم بـھ وجـود آورد کھ آنـھا بـتوانـند 
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سـرنـوشـت خـود را آزادانـھ بـھ دسـت خـود تعیین و در عـمل، بـھ آن 
صـورت واقعیت بـدھـند. ایراد اصلی آن بـود کھ فـرقـھ دمـوکرات 
تــصور می کرد کھ بــدون مــبارزه قــاطــع بــا دشــمنان طــبقاتی 
تـوده ھـای تـحت سـتم آذربـایجان می تـوانـد خـواسـت ملی بـر حـق این 
مــردم را مــتحقق ســازد؛ و تــصور می کرد کھ بــا تکیھ زدن بــر 
قـدرت سیاسی در یک اسـتان از یک کشور (ایران) و امید بسـتن 
بـھ ارتـش سـرخ شـوروی (انـگار کھ قـرار بـود آنـھا ھـمواره در 
آذربــایجان بــاقی مــانــده و از فــرقــھ دمــوکرات پشــتیبانی کنند)، 
می تـوانـد حکومـت ملی خـود را حـفظ نـماید. در اینجاسـت کھ بـرای 
قــضاوت درســت در رابــطھ بــا پــایان کار فــرقــھ دمــوکرات و 
مســئولیت آنــھا در قــبال رویدادھــای فــاجــعھ آمیزی کھ مــردم 
آذربـایجان بـا آنـھا مـواجـھ شـدنـد بـاید بـھ پـاسـخ این سـئواالت انـدیشید 
کھ: بـھ راسـتی رھـبران فـرقـھ دمـوکرات بـا چـھ دورانـدیشی و بـا 
کدام چـشم انـداز یک حکومـت ملی در آذربـایجان تشکیل دادنـد؟ 
آنـھا بـرای حـفظ این حکومـت بـھ کدام تـدارکات و اقـدامـات عملی 
دسـت زدنـد؟ آیا رھـبران فـرقـھ دمـوکرات پیشاپیش بـرای خـود 
مــشخص کرده بــودنــد کھ در صــورت تغییر اوضــاع و تــھاجــم 
حکومـت مـرکزی بـھ تـوده ھـای مـردم آذربـایجان، چـھ بـاید بکنند؟ 
آیا آنــھا در مــقابــل مــردم آذربــایجان آنــقدر احــساس مســئولیت 

می کردند کھ دفاع از آنھا را وظیفھ خود بدانند؟ 
واقعیت این اســت کھ بــا تــمرکز ِصــرف روی مســئلھ ملی و بــا 
کنار گـذاشـتن مـبارزه طـبقاتی، نـھ در آن زمـان و نـھ در شـرایط 
کنونی جـامـعھ مـا، امکان نـدارد کھ خـواسـت ھـای بـرحـق و عـادالنـھ 
ملی یک مــلت مــتحقق شــود. در ســخنان فــوق الــذکر پیشھ وری، 
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ملی گـرائی ِصـرف کامـالً آشکار اسـت. بـرخـالف نـظر او، این 
"ارتــجاع تھــران" نــبود کھ شیخ محــمد خیابــانی را کشت، بــھ 
سـتارخـان تیرانـدازی کرد و انـواع تـوھین و تحقیر و سـتم ھـای بی 
حـد و حـصر بـھ مـردم آذربـایجان روا داشـت بلکھ این کارھـا از 
سـوی حکومـت مـدافـع مـنافـع امـپریالیست ھـای اسـتعمارگـر کھ در 
عین حـال بـرای مـقابـلھ بـا تـوده ھـای ضـد امـپریالیست، از فـئودال ھـا 
پشـتیبانی می کرد صـورت گـرفـت، حکومتی کھ "آذربـایجانی"ھـا 
ھـم در آن شـرکت داشـتند. بـھ زبـانی دیگر، آن کارھـای ارتـجاعی 
و جـنایتکارانـھ را حکومـِت "فـئودال – اسـتعماری" (اصـطالح 
رفیق نـابـدل در کتاب "آذربـایجان و مسـئلھ ملی") انـجام داد کھ نـھ 
فـقط دشـمن خـلق آذربـایجان بلکھ دشـمن تـوده ھـای رنـج دیده تھـران 
و دیگر نــقاط ایران ھــم بــود. ھمچنین آن "ارتــجاع" صــرفــاً در 
تھــران النــھ نــداشــت بلکھ پشــتیبانــان و طــرفــداران ســتمکار و 
اســــتثمارگــــرش در ســــراســــر ایران در کمین جــــنبش ھــــای 
دمــوکراتیک و ضــدامــپریالیستی تــوده ھــا نشســتھ بــودنــد؛ و این 
ارتــجاع بــود کھ مــردم آذربــایجان و قھــرمــانــانــشان - کھ الــبتھ 
قھـرمـانـان ھـمھ مـردم ایران ھسـتند را مـورد انـواع تـوھین و تحقیر 
و ســـرکوب قـــرار می داد. بـــا در نـــظر گـــرفـــتن چنین واقعیت 
غیرقـابـل انکار اسـت کھ می تـوان بـا شـفافیت مـتوجـھ شـد کھ تـأمین 
مـنافـع مـردم آذربـایجان بـرای رھـائی از زیر سـتم ھـای گـونـاگـون و 
از جـملھ سـتم ملی ایجاب می کرد کھ فـرقـھ دمـوکرات در جھـت 
اتـحاد تـوده ھـای آذربـایجان بـا دیگر تـوده ھـای تـحت سـتم ایران 
حـرکت کند. خـلق آذربـایجان در مـقابـل دشمنی قـرار داشـت کھ 
دشــمن دیگر خــلق ھــای ایران نیز بــود لــذا بــرای تــقویت نیرو و 
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غـلبھ بـر دشـمن، الزم بـود شـرایطی بـھ وجـود آورد کھ این خـلق 
مـبارز بـا دیگر خـلق ھـای کشور متحـد شـده و ھـمھ آنـھا در اتـحاد و 

یگانگی با یکدیگر با دشمن مشترک شان بجنگند. 
در دوره ھـای قبلی، سـتارخـان و خیابـانی، آذربـایجان را پـایگاھی 
بـرای گسـترش مـبارزه انـقالبی در سـراسـر ایران قـرار داده و 
نـوک تیز حـملھ خـود را مـتوجـھ امـپریالیست ھـا و وابسـتگان شـان بـھ 
مــثابــھ دشــمنان اصلی ھــمھ مــردم ایران از تھــرانی گــرفــتھ تــا 
لـرسـتانی و آذربـایجانی سـاخـتھ بـودنـد. بـھ ھمین خـاطـر ھـم آنـھا بـا 
مـبارزات انـقالبی خـود (علیرغـم شکست آن مـبارزات در مـقابـل 
جــبھھ پُــرقــدرت ارتــجاع) بــرای مــردم ایران تــجارب سیاسی 
ارزنـده ای بـھ جـا گـذاشـتند کھ در خـدمـت پیشبرد مـبارزات آیندگـان 
قـرار گـرفـت. امـا "حکومـت ملی آذربـایجان" درسـت بـرعکس 
دوره مشـروطیت و جـنبش خیابـانی، نـھ فـقط سـرنـوشـت مـردم 
آذربـایجان را از سـرنـوشـت بقیھ مـردم ایران جـدا کرد بلکھ بـا راه 
دادن بــــھ تـبـلیـغـاتی کـھ عــــظـمـت طـلـبی و روح مــــلـت خــــواھی 
آذربــایجانی در آنــھا حــرف اول را می زد، بــھ تــضاد بین مــردم 
تـرک آذربـایجان بـا مـردم فـارس و دیگر خـلق ھـای ایران ھـم دامـن 
می زد. بــنابــراین، و بــھ عــنوان جــمعبندی از بــحث ھــای فــوق 
می تـوان گـفت کھ از نـقطھ نـظر مـنافـع اسـتراتـژیک کارگـران، 
دھـقانـان و دیگر تـوده ھـای تـحت سـتم - ھـم در آذربـایجان و ھـم در 
سـراسـر ایران - فـرقـھ دمـوکرات ضـمن پـرداخـتن بـھ مسـئلھ ملی و 
زبـان در آذربـایجان (نـھ بـا عـمده کردن آنـھا) می بـایست بـا طـرح 
شــعارھــای مــشخص طــبقاتی و بــا قــبول این واقعیت کھ مــردم 
آذربـایجان بـا دیگر خـلق ھـای ایران در مـقابـل دشـمن مشـترک شـان 
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ھـم سـرنـوشـت می بـاشـند، از مـوقعیت بسیار مـساعـدی کھ در این 
مـنطقھ وجـود داشـت بـرای تـقویت مـبارزات ضـدامـپریالیستی و 
ضـدفـئودالی در سـراسـر ایران اسـتفاده می کرد و ضـمن پـراکنده 
کردن نیروھـــای دشـــمن، نیروی مـــبارزاتی ھـــر چـــھ بیشتر و 

وسیعتری را برای جنگ علیھ آنھا بسیج می کرد.٩ 

زیرنویس ھا: 

٨- اھــداف و خــواســتھ ھــای فــرقــھ دمــوکرات در "بیانیھ ١٢ 
شھریور ١٣٢۴"، بھ صورت زیر بیان شده است: 

"مـاده ١- ضـمن حـفظ اسـتقالل و تـمامیت ارضی ایران، بـاید بـھ 
مـردم آذربـایجان آزادی داخـلی و خـود مـختاری مـدنی داده شـود تـا 
بـتوانـند در پیشبرد فـرھـنگ خـود و تـرقی و آبـادی آذربـایجان بـا 
مـرعی داشـتن قـوانین عـادالنـھ کشور، سـرنـوشـت خـود را تعیین 

نمایند. 
اصـل ٢- در این راسـتا بـاید بـزودی انجـمن ھـای ایالتی انـتخاب 
شــده و شــروع بکار نــمایند. این انجــمن ھــا ضــمن فــعالیت در 
زمینھ ھـای فـرھنگی، اقـتصادی و بھـداشـتی بـھ مـوجـب قـانـون 
اســاسی اعــمال تــمام مــامــورین دولتی را بــازرسی کرده و در 

تغـییر و تبدیل آنھا اظھـار نظـر خواھند کرد. 
اصـل ٣- در مـدارس آذربـایجان تـا کالس سـوم تـدریس فـقط بـھ 
زبـان (تـرکی) آذربـایجانی خـواھـد بـود. از آن بـھ بـعد زبـان فـارسی 
بـھ عـنوان زبـان دولتی تـوام بـا زبـان آذربـایجان تـدریس خـواھـد 
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شـد. تشکیل دانـشگاه ملی در آذربـایجان یکی از مـقاصـد اسـاسی 
فرقھ دموکرات است. 

اصــل ۴- فــرقــھ دمــوکرات آذربــایجان در تــوســعھ صــنایع و 
کارخـانـجات جـداً خـواھـد کوشید و سعی خـواھـد کرد بـرای رفـع 
بیکاری و تـوسـعھ صـنایع دسـتی وسـایل الزم را فـراھـم نـموده و 
تـوام بـا تکمیل کارخـانـجات مـوجـود، کارخـانـجات جـدید ایجاد 

نماید. 
اصـل ۵- فـرقـھ دمـوکرات آذربـایجان تـوسـعھ تـجارت را یکی از 
مـسایل ضـروری و جـدی مـحسوب می کند. مسـدود بـودن راه ھـای 
تـجاری تـا بـھ امـروز سـبب از دسـت رفـتن ثـروت عـده کثیری از 
دھـقانـان، مـخصوصـاً بـاغـداران و خـرده مـالکین شـده و مـوجـب 

فقر و فالکت آنھا گردیده است. 
فـرقـھ دمـوکرات آذربـایجان بـرای جـلوگیری از این وضـع در نـظر 
دارد در پیدا کردن بــازار و جســتجوی راه ھــای تــرانــزیتی، کھ 
بـتوان بـا اسـتفاده از آن ھـا کاالھـای آذربـایجان را صـادر نـموده و 

از اتالف ثروت ملی جلوگیری کرد، اقدام جدی نماید. 
اصــل ۶- یکی دیگر از مــقاصــد اصلی فــرقــھ دمــوکرات، آبــاد 
سـاخـتن شھـرھـای آذربـایجان اسـت. بـرای نیل بـھ این ھـدف فـرقـھ 
سعی خـواھـد کرد کھ ھـر چـھ زودتـر قـانـون انجـمن ھـای شھـر 
تغییر یافـتھ و بـھ اھـالی شھـر امکان داده شـود کھ بـھ طـور مسـتقل 
در آبـادی شھـر خـود کوشیده و آنـرا بـھ صـورت مـعاصـر و مـترقی 
درآورنـد. مـخصوصـاً تـامین آب شھـر تـبریز یکی از مـسایل بسیار 

فوری فرقھ دموکرات است٠ 
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اصــل ٧- بنیانــگذاران فــرقــھ دمــوکرات آذربــایجان بــھ خــوبی 
می دانــند کھ نیروی مــولــد ثــروت و قــدرت اقــتصادی کشور، 
بـازوان تـوانـای دھـقانـان اسـت. لـذا این فــرقــھ نمی تـوانـد جنبشی را 
کھ در میان دھــقانــان بــھ وجــود آمــده، نــادیده بگیرد و بــھ ھمین 
خـاطـر فـرقـھ سعی خـواھـد کرد کھ بـرای تـامین احتیاجـات دھـقانـان 

اقدامات اساسی انجام دھد. 
مـخصوصـاً تعیین حـدود مـشخص روابـط بین اربـابـان و دھـقانـان و 
جـلوگیری از مـالیات ھـای غیرقـانـونی کھ تـوسـط بـرخی از اربـابـان 
گـرفـتھ می شـود یکی از وظـایف فـوری فـرقـھ دمـوکرات اسـت. 
فـرقـھ سعی خـواھـد کرد این مسـئلھ بـھ شکلی حـل شـود کھ ھـم 
دھـقانـان راضی شـونـد و ھـم مـالکین بـھ آینده خـود اطمینان پیدا 
کرده و بــا عــالقــھ و رغــبت در آبــاد ســاخــتن ده و کشور خــود 
کوشـش نـمایند. زمین ھـای خـالـصھ و زمین ھـای مـتعلق بـھ اربـابـانی 
کھ آذربــایجان را تــرک و فــرار کرده انــد و مــحصول دســترنــج 
مـردم آذربـایجان را در تھـران و سـایر شھـرھـا مـصرف می کنند، 
چـنانـچھ بـزودی مـراجـعت نـنمایند، بـھ نـظر فـرقـھ دمـوکرات بـاید 
بـدون قید و شـرط در اختیار دھـقانـان قـرار گیرد. مـا کسانی را کھ 
بــھ خــاطــر عیش و نــوش خــود ثــروت آذربــایجان را بــھ خــارج 
می بــرنــد، آذربــایجانی نمی دانیم. چــنانــچھ آنــھا از بــازگشــت بــھ 
آذربـایجان خـودداری نـمایند، مـا بـرای آنـھا در آذربـایجان حقی 
قـائـل نیستیم. عـالوه بـر این فـرقـھ خـواھـد کوشید کھ بـھ طـور سھـل 
و آسـان، اکثریت دھـقانـان را از نـظر وسـایل کشت و زرع تـامین 

نماید. 
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اصـل ٨- یکی دیگر از وظـایف مـھم فـرقـھ دمـوکرات، مـبارزه بـا 
بیکاری اسـت. این خـطر از ھـم اکنون خـود را بـھ صـورت جـدی 
نـــشان می دھـــد و این سیل در آینده روز بـــھ روز نیرومـــندتـــر 

خواھد شد. 
در این مـورد از طـرف دولـت مـرکزی و مـامـورین محـلی کاری 
انـجام نـگرفـتھ اسـت. چـنانـچھ کار بـدین مـنوال ادامـھ یابـد، اکثریت 
اھــالی آذربــایجان دچــار فــنا و نیستی خــواھــد شــد. فــرقــھ سعی 
خـواھـد کرد بـرای جـلوگیری از این خـطر، تـدابیری جـدی اتـخاذ 
نـماید. فـعالً تـدابیری نظیر تـاسیس کارخـانـجات، تـوسـعھ تـجارت، 
ایجاد مـوسـسات زراعتی و کشیدن راه آھـن و شـوسـھ، ممکن اسـت 

تا حدودی مفید واقع شود. 
اصـل ٩- در قـانـون انـتخابـات سـتم بـزرگی بـھ مـردم آذربـایجان 
روا داشــتھ انــد. طــبق اطــالعــات دقیق در این ســرزمین بیش از 
چـھار میلیون نـفر آذربـایجانی زنـدگی می کنند. بـھ مـوجـب ھمین 
قـانـون غیرعـادالنـھ، بـھ نـمایندگـان آذربـایجان فـقط ٢٠ کرسی داده 

شده است و این بھ طور قطع تقسیم متناسبی نیست. 
فـرقـھ دمـوکرات خـواھـد کوشید کھ آذربـایجان بـھ تـناسـب جـمعیت 
خـود حـق انـتخاب نـماینده داشـتھ بـاشـد کھ تـقریباً مـعادل یک سـوم 

نمایندگان مجلس شورا می شود. 
فــرقــھ دمــوکرات آذربــایجان طــرفــدار آزادی مــطلق انــتخابــات 
مجـلس شـورای ملی اسـت. فــرقــھ بـا دخـالـت مـامـورین دولتی و 
عــناصــر داخــلی و خــارجی و ھمچنین در میان ثــروتــمندان بــھ 
طـریق ارعـاب و فـریب، در انـتخابـات مـخالـف اسـت. انـتخابـات 
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بـاید ھـم زمـان در سـرتـاسـر ایران شـروع شـده و بـھ سـرعـت پـایان 
پذیرد. 

اصـل ١٠- فـرقـھ دمـوکرات آذربـایجان بـا اشـخاص فـاسـد، مـختلس 
و رشـوه گیری کھ در ادارات دولتی جـای گـرفـتھ انـد مـبارزه جـدی 
بـھ عـمل خـواھـد آورد و از مـامـورین صـالـح و درسـتکار قـدردانی 

خواھد نمود. 
مــخصوصــاً فــرقــھ کوشــش خــواھــد کرد کھ مــعاش و زنــدگی 
مـامـورین دولتی آنـچنان اصـالح شـود کھ بـھانـھ دزدی و خیانـت 
بـرای آنـھا بـاقی نـمانـد و آنـھا بـتوانـند زنـدگی آبـرومـندی جھـت خـود 

بھ وجود آوردند. 
اصــل ١١- فــرقــھ دمــوکرات خــواھــد کوشید بیش از نــصف 
مـالیات ھـایی کھ از آذربـایجان گـرفـتھ می شـود صـرف احتیاجـات 

خود آذربایجان شود و مالیات ھای غیرمستقیم لغو گردند. 
اصـل ١٢- فـرقـھ دمـوکرات آذربـایجان طـرفـدار دوسـتی بـا کلیھ 
دولـت ھـای دمـوکرات مـخصوصـاً بـا متفقین می بـاشـد و بـرای حـفظ 
و ادامـھ این دوسـتی کوشـش خـواھـد کرد در مـرکز و شھـرسـتان ھـا 
دســت عــناصــر خــائنی را کھ می خــواھــند دوســتی بین ایران و 
دولت ھای دمکرات را بھ ھم زنند از امور دولتی کوتاه نماید." 

٩ - تـــالش بـــرای کسب خـــودمـــختاری در چـــھارچـــوب یک 
حکومـت مـرکزی وابسـتھ بـھ امـپریالیسم و محـدود کردن مـبارزه 
تـنھا بـھ یک مـنطقھ خـاص، ھـمان تجـربـھ منفی ای اسـت کھ پـس از 
قیام بــھمن نیز، ھــر چــند در شــرایط کامــالً مــتفاوت از دوره 
حکومـــت ملی آذربـــایجان، در کردســـتان، در شـــرایط خیزش 
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مسـلحانـھ خـلق کرد علیھ رژیم وابسـتھ بـھ امـپریالیسم جـمھوری 
اسـالمی، تـوسـط بـرخی از نیروھـای دسـت انـدرکار در آن جـنبش 
تکرار شـد. این نیروھـا ابـتدا بـرای بـھ دسـت آوردن خـودمـختاری 
در کردســتان، بــا تشکیل "ھیأت نــمایندگی خــلق کرد" سیاســت 
مـذاکره بـا رژیم جـمھوری اسـالمی را در پیش گـرفـتند؛ بـعد کھ آن 
مـذاکرات شکست خـورد بـھ جـای اسـتفاده از این پـایگاه انـقالبی 
بـرای گسـترش و تـقویت مـبارزه در دیگر نـقاط ایران مـبارزه را 

در کردستان محدود کردند. 
این نکتھ را ھـم بـاید یادآور شـد کھ در کردسـتان نیز ھـمانـند ھـمھ 
مـــناطـــق ایران عـــنصر "چـــریک فـــدائی" بـــھ یمن مـــبارزات 
قھـرمـانـانـھ و کمونیستی چـریکھای فـدائی خـلق، شـدیداً و بـھ طـور 
وسیع در میان خـلق ُکرد مـقبولیت داشـت. امـا پـس از قیام بـھمن 
١٣۵٧ بـھ اصـطالح "سـازمـان چـریکھای فـدائی خـلق ایران" (کھ 
آنـقدر بـا سـازمـان واقعی چـریکھای فـدائی خـلق بیگانـھ بـود کھ از 
بـردن نـام چـریک ھـم وحشـت داشـت و در نشـریاتـش خـود را 
"فـــدائیان" می نـــامید)، از ھـــمان آغـــاز در خـــدمـــت بـــھ رژیم 
جـمھوری اسـالمی بـھ نفی مـبارزه مسـلحانـھ پـرداخـتھ و تـا جـائی 
کھ تـوانسـت بـھ خـلع سـالح تـوده ھـای ھـوادار فـدائی در کردسـتان 
اقـدام نـمود. بـر این اسـاس بـھ اعـتبار فـدائی در این مـنطقھ ضـربـھ 
وارد شـد و نیروھـای دیگری در کردسـتان قـدرت یافـتھ و رھـبری 

مبارزات خلق دالور ُکرد را بھ دست گرفتند. 
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"پرتگاه وحشتناکی" در انتظار مردم آذربایجان	
اکنون بــھ این بــحث بــپردازیم کھ فــرقــھ دمــوکرات در حــالی کھ 
نـتوانسـت عملکرد یک نیروی کمونیستی را داشـتھ بـاشـد کھ بـا 
تـوجـھ بـھ شـرایط مـوجـود بـھ نـفع کارگـران و دھـقانـان و دیگر 
تــوده ھــای تــحت ســلطھ امــپریالیسم در جھــت تغییر مــناســبات 
اقـتصادی- اجـتماعی حـاکم بـر جـامـعھ حـرکت کند، پـایان بسیار 
دردنـاک کار آن آشکار سـاخـت کھ این فـرقـھ حتی بـھ عـنوان یک 
نیروی خـــرده بـــورژوا نیز انـــقالبی عـــمل نکرد. رھـــبران و 
گـردانـندگـان فـرقـھ دمـوکرات در عـمل نـشان دادنـد کھ اگـر بـرای 
کار وزارت و صـــدارت و حکومـــت کردن، بـــھ قـــولی دارای 
"لیاقـت و اسـتعداد" بـودنـد ولی علیرغـم ھـمھ ادعـاھـای شـان اھـل 
جــنگ در میدان رزم بــا دشــمن نــبودنــد. آنــھا کھ بــدون یک 
چــشم انــداز روشــن و بــدون دورانــدیشی کھ در فــردای تغییر 
اوضـاع سیاسی بـھ نـفع حکومـت مـرکزی بـھ چـھ اقـدامـاتی بـاید 
دســت بــزنــند و در مــقابــل حــملھ دشــمنان شــان چــگونــھ بــاید از 
تـوده ھـای مـردم آذربـایجان مـحافـظت و دفـاع بکنند، حکومـت بـرپـا 
کرده بـودنـد، ھمین رھـبران کھ چـشم بـھ ارتـش سـرخ دوخـتھ و 
قـدرت این ارتـش تـمام امیدشـان را تشکیل می داد، پـس از خـروج 
نیروھـای شـوروی از ایران و تـھاجـم نیروھـای مسـلح حکومـت 
مــرکزی بــھ آذربــایجان، بــھ جــای مــقابــلھ بــا دشــمن و دفــاع از 
تـوده ھـا، بی ھیچ احـساس مسـئولیتی در قـبال مـردم آذربـایجان، 

حکومت ملی خود را رھا کرده و راه فرار در پیش گرفتند.  
ارتـش سـرخ در اردیبھشت ١٣٢۵ ایران را تـرک گـفت. ھـنوز تـا 
٢١ آذر ١٣٢۵ کھ آذربــایجان مــورد تــھاجــم وسیع نیروھــای 
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نـظامی رژیم شـاه قـرار گـرفـت، شـش مـاه فـاصـلھ بـود. امـا حکومـت 
ملی آذربـایجان بـا این کھ از حـمایت بی دریغ تـوده ھـای رزمـنده و 
انـقالبی ای بـرخـوردار بـود کھ بـا ھـمھ وجـود حـاضـر بـھ جـنگ بـا 
دشـمنان خـود بـودنـد و در عین حـال این حکومـت ارتـش مسـلحی 
داشـت کھ بـھ روایتی تـعداد نـفرات آن تـا ٨٠ ھـزار نـفر ھـم رسیده 
بـود، ولی بـھ جـای آمـاده سـاخـتن خـود بـرای مـقابـلھ بـا تـھاجـم 
نیروھــای دشــمن، راه ســازشکاری و مــماشــات بــا "ارتــجاع 
تھــران" را در پیش گــرفــت و خــواھــان آن شــد کھ از طــریق 
مـذاکره و دادن امتیازاتی، بـھ صـلح و آشـتی بـا حکومـت مـرکزی 
نـایل آید. بـھ این تـرتیب، رھـبران فـرقـھ دمـوکرات بـا این کھ بـھ 
خـوبی از شـدت کینھ حکومـت مـرتـجع و وابسـتھ بـھ امـپریالیسم 
شـاه از مـردم آذربـایجان کامـالً آگـاه بـودنـد، نـھ فـقط بـھ کمترین 
اقـدامی بـرای مـقابـلھ بـا نیروھـای مـھاجـم دسـت نـزدنـد، بلکھ حتی بـا 
رھـنمودھـای سـازشکارانـھ و سـاده انـگارانـھ خـود بـھ خـام کردن 
تـوده ھـا نیز پـرداخـتند. این رھـبران کھ قـصد مـبارزه و مـقاومـت 
در مـقابـل دشـمنان مـردم یا بـھ قـول خـودشـان "ارتـجاع تھـران" را 
نـداشـتند، نـھ طـرح و نـقشھ جنگی بـرای این مـنظور تـدارک دیده 
بـودنـد و نـھ بـرای تـقویت روحیھ انـقالبی در میان "فـدائیان" بـرای 

مقابلھ با نیروھای مھاجم کاری کرده بودند. 
پـایان کار فـرقـھ دمـوکرات و حکومـت ملی در واقـعھ تـاریخی ٢١ 
آذر سـال ١٣٢۵ رقـم خـورد. ابـتدا بـر اسـاس تـوافـقات انـجام شـده 
بین فـرقـھ دمـوکرات و حکومـت مـرکزی، نیروھـای فـدائی در 
شھـر زنـجان از طـرف فـرقـھ خـلع سـالح شـده و شھـر بـھ نیروھـای 
ارتـش شـاھـنشاھی تـحویل داده شـد. علیرغـم اینکھ طـبق تـوافـقات 
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صــــورت گــــرفــــتھ قــــرار بــــود حکومــــت مــــرکزی روش 
"مـسالـمت آمیز" در پیش بگیرد ولی ارتـش ضـدخـلقی در آن شھـر 
بـھ کشت و کشتار مـردم پـرداخـت و دسـت بـھ جـنایات فجیعی زد 
کھ در نــوشــتھ ھــای مــختلف از آنــھا یاد شــده اســت. این واقــعھ 
ھشـداری بـرای رھـبران فـرقـھ دمـوکرات بـود کھ نیروھـای مسـلح 
خـود را بـرای مـقابـلھ بـا تـھاجـم این ارتـش بـھ دیگر شھـرھـا و 
مـناطـق آذربـایجان آمـاده کرده و مـقاومـت تـوده ھـا را سـازمـان 
دھـند. امـا بـرعکس، رھـبران فـرقـھ از آن کشتارھـای جـنایت بـار بـھ 
نتیجھ دیگری رسیدنـد. لـذا ھـنگامی کھ ارتـش شـاه در تـاریخ ١٩ 
آذر سـال ١٣٢۵ بـھ بـھانـھ نـظارت بـر انـتخابـات مجـلس پـانـزدھـم 
خـواسـتار ورود بـھ آذربـایجان شـد، کمیتھ مـرکزی فـرقـھ دمـوکرات 
تصمیم بـھ عـدم مـقاومـت گـرفـت و در مـقابـل ارتـش ضـدخـلقی 
حکومـت مـرکزی کھ افـسارش در دسـت جـنایتکاران آمـریکائی و 
انگلیسی بـود سـپر انـداخـت و راه تسـلیم و گـریز از میدان رزم را 
بـرگـزید. در این رابـطھ ادعـا شـده اسـت کھ در میان رھـبران فـرقـھ 
دمـوکرات تنی چـند و از جـملھ پیشھ وری خـواھـان مـقاومـت در 
مـقابـل دشـمن بـودنـد، در حـالی کھ نیت پیشھ وری ھـر چـھ بـود، 
عــمل وی تــفاوتی را بین بــرخــورد او و دیگر رھــبران فــرقــھ 
تـرسیم نمی کند. چـرا کھ پیشھ وری نیز بـدون اقـدام بـھ ھیچ عـمل 
مــقاومــت جــویانــھ ای در روز ١٩ آذر، قــبل از اینکھ پــای قــوای 
دشـمن بـھ تـبریز بـرسـد از مـرز جـلفا گـذشـت و بـھ آذربـایجان 
آن طــرف مــرز (آذربــایجان شــوروی) پــناھــنده شــد.١٠ بــا رفــتن 
پیشھ وری، محـمد بیریا (وزیر فـرھـنگ حکومـت ملی) دبیر کل 
فـرقـھ دمکرات گـردید. او در آن روزھـای سـرنـوشـت سـاز بـر 
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اسـاس تصمیم کمیتھ مـرکزی فـرقـھ، مـردم آذربـایجان را بـھ عـدم 
مـقاومـت در مـقابـل نیروھـای نـظامی اعـزامی از طـرف رژیم شـاه 
دعـوت می کرد و از ُحـسن نیت "آقـای قـوام السـطنھ" (این شـخص، 
نــوکر انگلیس و نخســت وزیر شــاه بــود. قــوام الســلطنھ بــرادر 
وثــوق الــدولــھ، عــاقــد قــرارداد ننگین ١٩١٩ بــا انگلیس بــود و 
ھــمچون بــرادرش در خــدمــت تــأمین مــنافــع این امــپریالیسم در 
ایران کار می کرد) سـخن می گـفت و بـھ مـردم اطمینان می داد کھ 
کارھـا بـا مـسالـمت پیش خـواھـد رفـت.١١ امـا رھـنمودھـای او در 
پشـت رادیو بـھ مـردم آذربـایجان ھـنوز بـھ پـایان نـرسیده و مـرکب 
دسـتورات کتبی اش مبنی بـر عـدم مـقاومـت، خشک نشـده بـود کھ 
طــبقات اســتثمارگــر و مــرتــجع در خــود آذربــایجان بــا کسب 
اطمینان از خـالی بـودن میدان، جـسارت یافـتھ و مـزدوران خـود 
را مجھـز بـھ سـالح ھـای سـرد و گـرم بـرای حـملھ بـھ مـردم تشجیع 
نـمودنـد. بـھ این تـرتیب در روز ٢١ آذر سـال ١٣٢۵ حتی قـبل از 
این کھ پـای ارتـش شـاھـنشاھی بـھ رھـبری شـوارتسکف آمـریکائی 
(این مھـره امـپریالیسم آمـریکا بـا تـوافـق مـرتجعین رژیم شـاه، در 
این زمـان در رأس ژانـدارمـری کل ایران بـھ رتـق و فـتق امـور 
می پـرداخـت) بـھ تـبریز بـرسـد بـا حـمالت دسـتجات لـمپن و اوبـاش 
بسیج شـده از طـرف بـورژواھـای وابسـتھ و فـئودال ھـا بـھ تـوده ھـای 
بی دفـاع مـردم، فـاجـعھ وحشـتناکی کھ تـوده ھـای دلیر آذربـایجان 
انــتظار آنــرا نــداشــتند بــھ وقــوع پیوســت.١٢ این مــزدوران بــا 
وحشی گـــری تـــمام بـــر ســـر تـــوده ھـــای بی دفـــاع ریختھ و بـــھ 
ددمـنشانـھ تـرین اعـمال در حـق مـردم دسـت زدنـد. بـا ورود ارتـش 
بـھ تـبریز تـاخـت وتـاز شـدت بیسابـقھ ای یافـت. نیروھـای ارتـش 
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ضـدخـلقی بـھ ھـمراه لـمپن ھـا در سـراسـر آذربـایجان در شھـرھـا و 
دھـات بـا بیرحـمی و قـساوت تـمام بـھ زن و مـرد و جـوان و کودک 
حـملھ کرده و خـون آنـھا را بـر زمین می ریختند. این نیروھـا در 
حـالی کھ در کوچـھ ھـا بـھ راه افـتاده و بی رویھ بـھ سـوی مـردم 

تیراندازی می کردند، خانھ ھای بسیاری را غارت می کردند.١٣ 
در مــورد جــنایاتی کھ ارتــش شــاه در این مــقطع در حــق مــردم 
آذربـایجان مـرتکب شـد حتی فـردی چـون ویلیام داگـالس، قـاضی 
عـالیرتـبھ دیوان عـالی دادگسـتری آمـریکا نیز در کتابی بـا عـنوان 
پُـرطـمطراق "سـرزمین ھـای شـگفت انگیز و مـردمـانی مھـربـان" 
نـوشـتھ اسـت. نـامـبرده از "خـشونـت ارتـش ایران"، از سـوزانـدن 
ریش دھــقانــان، تــجاوز بــھ زنــان و دخــتران و غــارت امــوال و 
دزدیدن دام ھای آنھا و توھین و تحقیر مردم گزارش داده است: 
"زمـانی کھ ارتـش دولتی وارد آذربـایجان شـد فـضای وحشـتناک 
و تـرس آوری ایجاد کرد. سـربـازان دولتی تـاراج را آغـاز کردنـد، 
ھـمھ جـا را غـارت می کردنـد و می بـردنـد، ھـرچـھ بـھ دسـتشان 
می رسید بـھ آن ھـم رحـم نمی کردنـد." (تـرجـمھ کتاب مـزبـور از 

حمید دادیزاده تبریزی، در وبالگ یوردداش). 
بـر اسـاس بـرخی آمـارھـا تـنھا در تـبریز بیست تـا بیست وپـنج ھـزار 
نـفر قـتل عـام شـدنـد بـھ گـونـھ ای کھ در کوچـھ و خیابـان ھـای تـبریز 
جـوی ھـای خـون جـاری بـود. تـوجـھ بـھ سـخنان زیر نیز تـصویر 

روشنی تری از آن وقایع بھ دست می دھد: 
"وارد فـرودگـاه تـبریز کھ شـدیم سـاخـتمان آن ھـنوز می سـوخـت. بـا 
کامیون بـھ شھـر رفتیم. تـمام مسیر و سـطح خیابـان ھـا مـملو از 
جـمعیت بـود و ھـمھ یک سـالح (تـفنگ) داشـتند و بـھ نـفع ارتـش 
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تـظاھـرات می کردنـد و دائـماً تیر ھـوایی خـالی می کردنـد و بـاز ھـم 
بـھ دنـبال طـرفـداران پیشھ وری بـودنـد و آنـھا را از خـانـھ ھـایشان 
بیرون آورده و خـــوِد آنـــھا اعـــدامـــشان می کردنـــد . در کنار 
خیابـان ھـا جسـد اعـدام شـده ھـا زیاد دیده می شـد و حـدود ٢٠٠٠ الی 

٣٠٠٠ نفر اعدام کرده بودند." 
اینھا از ســخنان فــردوســت، ارتشــبد رژیم شــاه در مــورد واقــعھ 
خـونـبار ٢١ آذر اسـت. بـا در نـظر گـرفـتن این سـخنان می تـوان 
جـوی ھـای خـونی کھ آن "جـمعیت" سـالح بـھ دسـت، در شـرایط 
فـرار رھـبران فـرقـھ دمـوکرات در کوچـھ و خیابـان ھـای تـبریز بـھ 
راه انـداخـتھ بـودنـد را در تـصور خـود گـنجانـد. دسـتگیری ھـا ابـعاد 
وسیعی ای یافـتھ بـود تـا جـائی کھ دیگر در زنـدان ھـا جـا نـبود. بـا پُـر 
شــدن زنــدان ھــا اعــدام ھــای دســتھ جــمعی بی رویھ کھ غــالــباً بــھ 
صــورت آویختن بــھ دار در مــالء عــام صــورت می گــرفــت در 
دسـتور کار رژیم شـاه بـھ مـثابـھ نـماینده امـپریالیست ھـا و طـبقات 
سـتمکار و اسـتثمارگـر قـرار گـرفـت کھ ھـر روز ادامـھ داشـت. در 
تــبریز اعــدام ھــا در محــلی کھ مــردم تــبریز از آن بــھ عــنوان 
"سـاھـات قـابـاغی" نـام می بـرنـد انـجام می شـد. مـرتجعین بـھ راسـتی 

از کشتھ پُشتھ ساختند. 

زیرنویس ھا: 

10- در بعضی نـوشـتجات کھ تـحت عـنوان بـھ اصـطالح اسـناد ھـم 
منتشــر شــده، ادعــا شــده اســت کھ پیشھ وری و بــرخی دیگر از 
رھـبران فـرقـھ دمـوکرات خـواھـان مـقاومـت در مـقابـل ھـجوم 
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حکومـت مـرکزی بـودنـد امـا چـون سـالح نـداشـتند قـادر بـھ چنین 
کاری نشـدنـد. واضـح اسـت کھ بـا تـوجـھ بـھ بـرخـورداری حکومـت 
مـلی از یک نیـروی مـســــلـح و مـتـشکـل، ایـن ســــخـن غیـرواقـعی 
می بـاشـد و اگـر قـرار بـر مـقاومـت بـود بـا وجـود یک ارتـش و آن 
ھـمھ سـالح و تجھیزات در دسـت نیروھـای فـرقـھ نـھ تـنھا امکان 
مـقاومـت وجـود داشـت بلکھ بـا تـوجـھ بـھ شـرایط مـبارزاتی در کل 
جـامـعھ و حـضور تـوده ھـا در میدان مـبارزه در سـراسـر ایران، 
تـحت یک سیاسـت پـرولـتری حتی امکان در ھـم شکستن نیروی 
دشـــمنان مـــردم نیز بـــود. در اینجا بی مـــناســـبت نیست کھ از 
خـاطـرات ارتشـبد حسین فـردوسـت، از افسـران نیروھـای مسـلح 
ارتـش شـاھـنشاھی کھ در آن زمـان بـرای بـازدید بـھ آذربـایجان 

رفتھ بود نیز مطالبی ذکر شود. وی می نویسد: 
"دو لشکر بـــھ ســـمت آذربـــایجان حـــرکت داده شـــد: یکی بـــھ 
فـرمـانـدھی سـرتیپ ھـاشمی از مـحور میانـھ ـ تـبریز و دیگری بـھ 
فـرمـانـدھی سـرتیپ ضـرابی از مـحور میانـھ ـ مـراغـھ ـ تـبریز. 
ھـاشمی اھـل تـبریز بـود و در مـنطقھ نـفوذی داشـت. ضـرابی ھـم 
اھـل کاشـان بـود و بـعداً بـا درجـھ سـرلشکری رئیس کل شھـربـانی 
شـد... سـرزمین آذربـایجان پـوشیده از جـبال اسـت و چـھار رشـتھ 
کوه مـھم دارد. اولین رشـتھ کوه قـبل از میانـھ قـافـالن کوه اسـت کھ 
کوھی اسـت عظیم و سـر بـھ فلک کشیده. قـبل از ورود بـھ کوه، 
پـل عظیمی بـود کھ نیروھـای پیشھ وری آنـرا تخـریب کرده بـودنـد 
تـا راه عـبور و مـرور بـا خـودرو امکان پـذیر نـباشـد و مـن می دیدم 
کھ سـربـازان مـا داخـل دره ھـا می رفـتند و اگـر نیروھـای پیشھ وری 
می خـواسـتند مـقابـلھ کنند، بھـترین مـواضـع را داشـتند، کھ مـھمترین 
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آن ھمین قـافـالن کوه بـود... مسـئلھ تـصرف آذربـایجان جـدی نـبود و 
اگـر جـدی بـود بـا تـوجـھ بـھ مـواضـع قـافـالن کوه و کوه ھـای عجیب 
آن، ده لشکر ھــم نمی تــوانســت آنــجا را تــصرف کند.... محــل 
دیگری کھ بـــازدید کردم، مـــخازن ســـالح دمکرات ھـــا بـــود و 
سـرتیپ ھـاشمی گـفت کھ در تـبریز ٢٠ انـبار اسـلحھ دمکرات ھـا 
صحیح و سـالـم بـھ جـای مـانـده اسـت. بـھ عـنوان نـمونـھ بـھ بـازدید ۵، 
۶ انـبار رفـتم. سـاخـتمان بـزرگی بـود کھ خـوب انـتخاب شـده بـود و 
زیرزمین ھـای وسیع داشـت. در این زیرزمین ھـا انـواع سـالح ھـا 
از نــارنجک و تــفنگ و مســلسل ســبک و سنگین و تــپانــچھ و 
غیره، وجـود داشـت تـعداد سـالح ھـای انـبارشـده در تـبریز بیش از 
١٠٠ ھـزار بـود." (رجـوع شـود بـھ "خـالصـھ شـده از کتاب ظـھور 
و سـقوط سـلطنت پھـلوی ـ خـاطـرات ارتشـبد حسین فـردوسـت" 

توسط آذرماد تبریزی پاییز ١٣٩٠ خورشیدی.) 

١١- دســـتورات ســـازشکارانـــھ بی ریا بـــاعـــث ســـردرگمی و 
بـالتکلیفی نیروھـای مسـلح فـرقـھ و نـھایتاً مـوجـب از ھـم پـاشیدن 
شیرازه امــور حکومــت ملی شــد – الــبتھ ھــمراه بــا مــطلع شــدن 
مــردم از فــرار پیشھ وری و دیگر اعــضای دولــت و مجــلس. 
بی مـناسـبت نیست در اینجا یادآوری شـود کھ مـردم ایران تـاکنون 
نـھ از مـبارزه قـاطـع و انـقالبی بـا دشـمنان شـان بلکھ درسـت بـھ 
خــاطــر تــزلــزل در مــقابــل آنــھا و پیروی از سیاســت ھــای 
سـازشکارانـھ، ضـربـھ ھـا دیده و مصیبت ھـا کشیده انـد. خـالصـھ ای 

از دستورات بی ریا چنین بود: 
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"بـا اتکا بـھ ُحـسن نیت آقـای قـوام السـلطنھ و قـرار انجـمن ایالتی 
آذربایجان تصمیم گرفتھ شد: 

١. بــھ مــنظور جــلوگیری از بــرادرکشی ھــنگام ورود قــوای 
تـامینھ ی دولتی بـھ شھـر تـبریز از ھـر نـوع تـظاھـرات مـخالـفت آمیز 

خودداری شده با کمال متانت از آنھا استقبال بھ عمل آید. 
٢. فـرقـھ ی دمـوکرات آذربـایجان مـانـند گـذشـتھ پشـتیبان و مـدافـع 

تمامیت و استقالل ایران و سعادت مردم می باشد. 
 ٣. تـمام سـازمـان ھـای فـرقـھ و اتـحادیھ ھـا کمافی الـسابـق بـھ کارھـای 
روزانـھ ی خـود مـشغول خـواھـند بـود. (نـقل از "فـرقـھ دمـوکرات 

آذربایجان"، محرم حقی) 
١٢- دکتر غـالمحسین سـاعـدی از مـشاھـدات عینی خـود از آن 
روزھـا نـوشـتھ اسـت. او ابـتدا از فـرار یک افسـر فـرقـھ دمـوکرات 
و غـارت خـانـھ او تـوسـط یک کفاش کھ سـاعـدی می گـوید "جـزو 
طـبقھ لـومپنی بـود کھ آن مـوقـع داشـتند رشـد می کردنـد، یعنی رشـد 

کرده بودند" صحبت می کند و بعد می نویسد: 
"قــبل از اینکھ ارتــش بیاید، ســھ روز حکومــت دســت الت و 
لـوت ھـا بـود. و ھـمان اربـاب ھـائی کھ می گـفتم ھـمھ شـان قـایم بـودنـد، 
آن ھـمسایھ اربـاب مـا، حـاج عـباس آقـا، پسـرھـایش ریختھ بـودنـد 
بیرون، اول حــملھ کردن بــھ {؟}. بــعد حــملھ کردنــد بــھ طــرف 
خـانـھ ھـا، ھـمھ شـان بـچھ اربـاب ھـا بـودنـد. تـابـلوھـا را پـائین بکشند، 
بشکنند، چـاقـو بـزنـند... آره. آن وقـت این ھـا ریختند بیرون. غـارت 
کھ شـروع شـد، شـروع کردنـد بـھ کشتن آن ھـائی کھ چـپ بـودنـد، 
مـثالً طـرفـدار فـرقـھ بـودنـد و آنـقدر آدم کشتند کھ حـد و حـساب 
نـداشـت... مـن یادم ھسـت کھ حتی قـبل از اینکھ ارتـش بیاید آنـقدر 
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آدم کشتھ بــودنــد، جســد روی جســد ریختھ بــودنــد... یک دانــھ 
سکودار حـمام بـود. پیرمـرد کھ مـھاجـر بـود و نـود و خـرده ای سـال 
داشـت، رفـتند او را بکشند. آدم بـدبـخت تکان نمی تـوانـد بـخورد. 
زیر گـنبد حـمام نشسـتھ و بـعد رفـتند بـاال، گـنبد حـمام را شکستند و 
از آن تـــو ھمینطور تیر در می کردنـــد. بـــابـــا ول کن، بیچاره 
پیرمـرد رفـتھ بـود تـوی سـوراخ قـایم شـده بـود. (نـقل از "سـاعـدی 

از او و درباره او"، باقر مرتضوی، صفحھ ٢٢) 

١٣- اسـد بھـرنگی در کتاب خـود: "بـرادرم صـمد بھـرنگی"، از 
آن روزھـا خـاطـراتی نـقل کرده و از جـملھ در رابـطھ بـا غـارت 

خانھ ھا و تیراندازی ھای بی رویھ می نویسد: 
"تــو کوچــھ کھ ایستاده بــودیم می دیدیم کھ عــده ای کھ از طــرف 
پـایین شھـر می آیند، دیگ و فـرش و سـایر اثـاث مـنزل می آورنـد، 
بعضی ھـــا ھـــم کیسھ گـــردو، سنجـــد و امـــثال آن کول کرده، 
می آورنـد. محـلھ مـا افـتاده بـود دسـت لـوتی اسـماعیل و رفـقایش، 
ھـر چی دسـت کسی می دید، سـھم خـود را بـر می داشـت. مـن و 
صـمد و سـایر بـچھ ھـای محـل تـو کوچـھ ھـا می گشـتیم و پـوکھ فـشنگ 
جــمع می کردیم. وقتی بــھ خــانــھ بــرگشــتیم، جیبمان پــر بــود از 

پوکھ ھای فشنگ". 
او ھمچنین از پـدرش نیز کھ در آن روزھـا از شھـر خـوی عـازم 

تبریز گشتھ بود سخنان زیر را نقل کرده است: 
"وقتی صـبح آمـدیم بیرون جـنازه بـود کھ تـو خیابـان افـتاده بـود. 
یک نـفر را بـھ گـاری بسـتھ بـودنـد و بـا شـالق می زدنـد کھ راه 
بـرو!، یکی دیگر را بـھ دو گـاری بسـتھ بـودنـد و شـقھ اش کرده 
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بــودنــد، چــھ بــگویم، وضــِع خیلی مصیبت بــاری شــده بــود. از 
فـرقـھ ای ھـا ھـر کی تـوانسـتھ بـود فـرار کرده بـود، آنـھائی ھـم کھ 
نـتوانسـتھ بـودنـد و یا نـخواسـتھ بـودنـد فـرار کنند، زیر دسـت و پـای 
اوبـاش خـرد شـده بـودنـد. تـو راه کھ می آمـدیم وضـع دھـات بـدتـر از 
این بـود. خـان و مـباشـرش بـرنگشـتھ، ایادی اش خیلی از دھـاتی ھـا 
را کھ داوطـلب گـرفـتن زمین شـده بـودنـد، کشتھ بـودنـد، جـنازه شـان 
تــو دھــات افــتاده بــود، جــگر آدم کباب می شــد." (نــقل از کتاب 

فوق الذکر صفحات ۵٨ و ۶٠). 
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دیگر وحشی گری ھای رژیم شاه علیھ مردم آذربایجان 
از دیگر اعـمال ددمـنشانـھ نیروھـای مـرتـجع رژیم شـاه، بـرپـائی 
"جـشن" کتاب سـوزان بـود. آنـھا کتابـخانـھ ھـای عـمومی و ھـر چـھ 
کتاب بـھ زبـان تـرکی بـود از جـملھ کتاب ھـای درسی را از خـانـھ ھـا 
و مـدارس و امـاکن مـختلف بیرون آورده و بـھ آتـش کشیدنـد. در 
اعــتراض بــھ ســوزانــدن کتاب ھــای تــرکی در این دوره، صــمد 
وورغـون، یکی از شـعرای مـبارز آذربـایجان (١٩۵۶-١٩٠۶) 
مـنظومـھ زیر را سـرود و بـا ارائـھ آن در کنگره صـلح جـھانی 
پـاریس در سـال ١٩۵٢ بـھ افـشای اعـمال تبھکارانـھ رژیم شـاه 
پـرداخـت. گـفتھ می شـود کھ این شـعر تـنھا بـرخـورد اعـتراضی در 
آن زمـان بـھ اعـمال رژیم شـاه در آذربـایجان بـود. شـعر صـمد 

وورغون چنین است: 
جالد! سنین قاالق قاالق یاندیردیغین كیتابالر  

مین كمالین شؤھرتیدیر، مین اوره یین آرزیسى،  
بیز كؤچھ ریك بو دونیادان، اونالر قالیر یادیگار.  

ھر ورقھ نقش اولونموش نئچھ اینسان دویغوسو  
مین كمالین شؤھرتیدیر، مین اوره یین آرزیسى،  
یاندیردیغین او كیتابالر آلووالنیر، یاخشى باخ!  

او آلووالر شؤعلھ چكیب شفق سالیر ظولمتھ،  
شاعیرلرین نجیب روحو مزاریندان قالخاراق  
او آلووالر شؤعلھ چكیب شفق سالیر ظولمتھ  

آلقیش دئییر عشقى بؤیوك، بیر قھرمان میللتھ…. 
ترجمھ بھ فارسی: 

جالد! کتاب ھائی کھ تو آنھا را تل تل می سوزانی 
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معرف ھزار درایت و آرزوی ھزار دل است 
ما از این دنیا کوچ می کنیم و آنھا بھ یادگار می مانند 

در ھر ورقش احساس انسان ھائی نقش بستھ است 
معرف ھزار درایت و آرزوی ھزار دل است 

کتاب ھائی کھ سوزاندی شعلھ می کشند، درست نگاه کن! 
شعلھ ھا ُگر می گیرند و تاریکی را روشن می سازند 
روح ھای نجیب شاعران از مزار خود بر می خیزند 

و با شعلھ ھای این آتش ظلمت را روشن می سازند 
و بھ ملت قھرمانی کھ عشق بزرگی دارد آفرین می گویند... 

شکستن مـجسمھ ھـای سـتارخـان و بـاقـرخـان و دیگر قھـرمـانـان 
مـردم ایران و تـعویض آنـھا بـا مـجسمھ جـالدانی چـون رضـاشـاه و 
پسـرش محـمدرضـاشـاه و غیره و وحشی گـری ھـای دیگر کھ حتی 
شکستن آالت مـوسیقی را ھـم در بـر می گـرفـت (یک شـاھـد عینی 
تــعریف کرده اســت کھ ضــمن شکستن ســورنــای نــوجــوانی کھ 
سـرود ملی فـرقـھ دمـوکرات را بـا آن می نـواخـت، زبـان وی را ھـم 
بـریدنـد) جـزئی دیگر از اعـمال ارتـجاعی آنـان بـود. بـھ طـور کلی 
بـاید گـفت کھ وحشی گـری ھـائی کھ نیروھـای نـظامی و اراذل و 
اوبــاش طــرفــدار رژیم وابســتھ بــھ امــپریالیسم شــاه در ســراســر 
آذربـایجان بـھ وجـود آوردنـد بـھ سختی در تـوصیف می گـنجند. در 
مـورد این فـجایع ھـر چـند تـاکنون تـا حـدودی نـوشـتھ شـده اسـت (از 
جـملھ رجـوع شـود بـھ "آذربـایجان بـا زخـمی عمیق"- ابـو جـعفر 
خــدیر) ولی آنــھا تــنھا دربــرگیرنــده گــوشــھ ای از آن فــجایع 
می بـاشـند، ھمچنین در ضـمن از مصیبت ھـای واردشـده بـھ مـردم، 
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پـس از تسـلط مجـدد نیروھـای "فـئودال – اسـتعماری" حکومـت 
شـاه بـھ آذربـایجان نیز شـرح کاملی وجـود نـدارد. در این میان بـاید 
از رقـم بـزرگ بین ۴٠ تـا ٧٠ ھـزار نـفر کھ خـانـھ و کاشـانـھ خـود 
را رھـا کرده و بـھ شـوروی پـناھـنده شـدنـد یاد کرد و تبعیدشـدن ھـا 
و دربـــدری ھـــا در داخـــل ایران و پـــاشیده شـــدن بسیاری از 
خـانـواده ھـا را نیز بـاید بـھ آنـھا اضـافـھ کرد. اسـاسـاً، وسـعت و شـدت 
جــنایات و فــجایع رخ داده و مصیبت ھــای واردشــده بــھ مــردم 
سـراسـر آذربـایجان - از دھـات گـرفـتھ تـا شھـرھـا- پـس از سـقوط 
"حکومـت ملی" بـھ حـدی بـود کھ امـروز شـاید بـا بـھ یاد آوردن 
کشتار و فـجایع رژیم وابسـتھ بـھ امـپریالیسم جـمھوری اسـالمی در 
حــق مــردم ایران در دھــھ ۶٠ کھ سیاه تــرین دھــھ در این رژیم 
وحشی و جــنایتکار نــام گــرفــتھ اســت، بــتوان در تــصور خــود 
گـنجانـد کھ در آن سـال بـر تـوده ھـای مـبارز آذربـایجان چـھ گـذشـت 
و چـھ ابـعادی از مصیبت و ظـلم و سـتم بـر آنـھا روا شـد- حـال از 
شـرح شـدت اخـتناق و اعـمال فـشارھـای ارتـجاعی گـونـاگـون و 
تـــوھین و تحقیرھـــای ملی بـــعد از آن وقـــایع در حـــق مـــردم 
آذربـایجان کھ شـامـل نسـل ھـای بـعدی ھـم شـد، در اینجا سخنی 

نمی گوئیم. 
دولــت مــرکزی ارتــجاعی شــاه در جھــت حــفظ مــنافــع طــبقات 
اسـتثمارگـر ایران و امـپریالیست ھـای انگلیس و آمـریکا، بـا چنین 
اعـمال جـنایتکارانـھ و بی شـرمـانـھ، بـر راھی کھ تـوسـط فـرقـھ 
دمـوکرات پیموده شـده بـود نـقطھ پـایان گـذاشـت. این نـتایج بسیار 
تـلخ و نـاگـوار گـویای آن اسـت کھ رھـبران فـرقـھ دمـوکرات بـا عـدم 
اتکاء بـھ قـدرت خـلق و بـھ جـای آن تکیھ زدن بـھ نیروئی کھ در 
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ھـر حـال یک نیروی خـارجی بـود (و فـرقـھ نمی بـایست انـتظار 
می داشـت کھ تـا ابـد در خـاک ایران بـاقی بـمانـد) تـوده ھـای مـبارز 
مـردم آذربـایجان را بـھ سـوی "پـرتـگاه وحشـتناکی" رھـبری کردنـد 
(عـبارت تـوی گیومـھ را رفیق نـابـدل دقیقاً در ھمین رابـطھ در 
کتاب خـود بـھ کار بـرده اسـت).١۴ بـرچیدن حکومـت ملی بـھ دسـت 
خــود، گــریختن از میدان رزم، عــدم مــبارزه در مــقابــل یورش 
ارتـجاع و رھـا کردن تـوده ھـا در چـنگال اوبـاشـان و دژخیمان و 
ســالــم رســانــدن خــود بــھ آن ســوی مــرز- آن ھــم علیرغــم ھــمھ 
شـعارھـا و قـول و قـرارھـای شـان در مـورد رزمـجوئی و مـبارزه تـا 
دم مـرگ بـا دشـمن- واقعیت دردنـاک و وحشـت انگیزی بـود کھ 
رھـبران و گـردانـندگـان فـرقـھ دمـوکرات، مـردم آذربـایجان را بـا آن 
مــواجــھ ســاخــتند. یادآوری این واقعیات حتی بــعدھــا نیز بــرای 
مــردم آذربــایجان کھ بــھ فــرقــھ دمــوکرات امید بســتھ بــودنــد و 
پیشھ وری را بـھ دلیل بـرخـوردھـای مـردمی اش شخصیت مـحبوبی 
بـھ شـمار می آوردنـد، امـری بسیار شـوک آور بـوده و بـھ ھیچ وجـھ 
قـابـل ھـضم نـبود.١۵ امـا این نکتھ را بـاید بـا تـأکید بیان کرد کھ 
یکی از اثــرات بسیار منفی و زیان بــار گــریختن رھــبران بــھ 
خـارج از مـرزھـای کشور و رھـا کردن تـوده ھـا در کام ارتـجاع 
وحشی، ضـربـھ روحی بسیار عمیقی بـود کھ بـر تـن و جـان مـردم 
آذربـایجان وارد شـد و مـردم دیگر نـقاط ایران کھ در آن شـرایط 
در صـحنھ مـبارزه فـعال بـودنـد را نیز مـتأثـر سـاخـت. این تـأثیر 
نــامیمون بــعداً بــا خیانــت حــزب تــوده در ٢٨ مــرداد ١٣٣٢ بــھ 
مـردم ایران تکمیل شـد و بـھ صـورت زخـم عمیقی بـا بـرجسـتگی 
بـر روح و روان مـردم سـراسـر ایران کھ ھـر روز بـا شـدت ھـر 
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چـھ بیشتری تـحت ظـلم و سـتم امـپریالیست ھـا و ایادی شـان قـرار 
می گــرفــتند، مســتولی گــردید. واقــعھ دردنــاک ٢١ آذر ١٣٢۵ 
ھـمراه بـا واقـعھ مـشابـھ در وسـعت سـراسـر ایران در ٢٨ مـرداد 
١٣٣٢ و شکست ھـــای مـــبارزاتی دیگر، در مجـــموع در یک 
مــقطع تــاریخی شــرایط روحی خــاصی را در میان تــوده ھــای 
ایران بـھ وجـود آورد و بـاعـث شـد کھ بـھ تـدریج ھـر گـونـھ اعـتماد 
بـھ روشنفکران و مـبارزین سیاسی در میان مـردم از بین رفـتھ و 
بی بـاوری نسـبت بـھ مـبارزه بـھ بـاور تـوده ھـا تـبدیل شـده و یأس و 

ناامیدی بر آنھا غلبھ کند.١۶ 
یک مــوضــوع دردنــاک دیگر در مــورد وقــایع خــونین ٢١ آذر 
سـال ١٣٢۵ این اسـت کھ اوالً، در آن زمـان ھیچ نیروی سیاسی 
در مـــورد آن ھـــمھ جـــنایات و فـــجایعی کھ رژیم وابســـتھ بـــھ 
امـپریالیسم شـاه در آذربـایجان بـھ وجـود آورد لـب بـھ اعـتراض 
نـگشود و آن فـجایع را محکوم نکرده و بـھ افـشای آنـھا نـپرداخـت. 
تـــازه حتی حـــزب تـــوده بیشرمی را بـــھ آنـــجا رســـانـــد کھ آن 
وحشیگری ھـا و عملکرد جـنایتکارانـھ "اعلیحضرت شـاه جـوان" 
و نخسـت وزیرش "آقـای قـوام السـلطنھ" را تـأئید و آنـرا "بـھ خـاطـر 
صــلح در داخــل ایران کھ بــرای حــفظ صــلح جــھان مفید اســت" 
قـلمداد نـمود. حـزب تـوده در نشـریھ مـردم شـماره ۴، سـال اول دی 

ماه ١٣٢۵، نوشت:  
"بـرخی از رھـبران فـرقـھ دمـوکرات آذربـایجان کھ پـس از حـادثـھ 
زنــجان نســبت بــھ ورود قــوای دولتی خــوشــبین نــبودنــد قــصد 
مـقاومـت داشـتند ولی از قـرار مـعلوم سـرانـجام کمیتھ مـرکزی 
فـرقـھ دمـوکرات، مـسالـمت را در ھـر حـال بـر مـناقـشھ تـرجیح داد 
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و بـھ خـاطـر صـلح در داخـل ایران کھ بـرای حـفظ صـلح جـھان 
مفید اســت و بــھ مــنظور جــلوگیری از جــنگ و بــرادرکشی، از 
قـصد مـقاومـت صـرفـنظر کرد و تـرک مـخاصـمت اعـالم شـد. بـا 
تـوجـھ بـھ فـوائـد کلی تـری کھ از این اقـدام نـاشی می شـود بـاید بـھ ھـر 

جھت از آن ھواداری کرد." 
در این مـورد فـریدون کشاورز، یکی از رھـبران حـزب تـوده کھ 
در کابینھ قـوام السـلطنھ بـھ او پسـت وزارت فـرھـنگ اعـطاء شـده 

بود ھم در روزنامھ ارس بھ تاریخ ١١ دی ماه ١٣٢۵ نوشت: 
"خـاتـمھ مسـئلھ آذربـایجان، چـنانـچھ در اطـالعیھ کمیتھ مـرکزی 
حـزب تـوده ایران ذکر شـده اسـت بـھ نـحوی کھ انـجام شـد بھـتر از 
عکس آن بــوده. زیرا ھیچ ایرانی وطــن پــرســتی میل نــداشــتھ و 
نــدارد کھ ایران صــحنھ یک جــنگ داخــلی و یا احیانــاً وسیلھ و 

بھانھ ایجاد اختالف بین دول بزرگ جھان گردد."١٧ 
ثــانیأ، بــعدھــا نیز ھیچ نیروئی و حتی بــاقیمانــده ھــای فــرقــھ 
دمـوکرات آذربـایجان نیز در صـدد جـمع بـندی تـجارب یک سـالـھ 
حکومــت ملی آذربــایجان بــرنیامــده و بــھ خــصوص و بــھ طــور 
بـرجسـتھ تـوضیح نـدادنـد کھ مسـئولیت فـرقـھ دمـوکرات در بـھ 
وجـود آمـدن شـرایطی کھ منجـر بـھ تحـمیل چـنان فـجایعی از طـرف 
جـنایتکاران و جـالدان رژیم شـاه و چـنان مـصایبی بـرای مـردم 
آذربـایجان شـد، چـھ بـود!١٨ و... مـوضـوع دیگر آن کھ اسـاسـاً آیا 
بــا اقــدامــات اصــالحی کھ فــرقــھ دمــوکرات در طی یک ســال 
حـاکمیت خـود بـھ آنـھا دسـت زد امکان داشـت کھ بـتوان کارگـران 
و دھـقانـان و دیگر تـوده ھـای سـتمدیده آذربـایجان را از قید ظـلم و 
ســتم دشــمنان شــان - از فــئودال ھــای مــرتــجع ظــالــم گــرفــتھ تــا 
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بـورژوازی وابسـتھ و حکومـت مـرکزی ای کھ امـپریالیست ھـای 
انگلیس و آمـریکا پشـتیبانـش بـودنـد- رھـا و مـنافـع آنـھا را تـأمین و 
تضمین نـمود؟ آیا تـحقق حـقوق ملی بـرحـق مـردم آذربـایجان بـدون 
نــابــودی طــبقات اســتثمارگــر و قــطع قطعی ھــر گــونــھ نــفوذ 
امـپریالیست ھـا در ایران و در این مسیر بـالّـطبع بـدون سـرنـگونی 

رژیم وابستھ بھ امپریالیسم در جامعھ ما امکان پذیر می باشد؟ 

زیرنویس ھا: 

١۴- در اکثر نـوشـتھ ھـا عـلت شکست فـرقـھ دمـوکرات خـروج 
ارتـش سـرخ از ایران عـنوان شـده و در ھمین رابـطھ از زوایای 
مـختلف عملکردھـای شـوروی مـورد بـرخـورد قـرار گـرفـتھ اسـت. 
مــثالً کسانی عــلت خــروج ارتــش ســرخ از ایران را بــھ خــاطــر 
سـازش شـوروی بـا قـوام السـلطنھ و اینکھ شـوروی فـریب قـول ھـای 
آن سیاسـتمدار مکار را خـورده و بـھ خـاطـر گـرفـتن امتیازاتی در 
مـــورد نـــفت، ایران را تـــرک کرد ذکر می کنند. در حـــالی کھ 
بعضی دیگر مـطرح می کنند کھ شـوروی ھـا شـدیداً تـحت فـشار 
امـپریالیست ھـای انگلیس و آمـریکا قـرار داشـتند و بـھ خـصوص 
گـفتھ می شـود کھ آمـریکا بـا اسـتناد بـھ تـوافـقات کنفرانـس سـھ جـانـبھ 
تھـران کھ نیروھـای انگلیس و شـوروی را مـلزم بـھ خـروج از 
ایران می کرد، مـوضـوع آذربـایجان را بـھ شـورای امنیت سـازمـان 
مـلل کشانـده و در آنـجا شـوروی بـھ خـاطـر حـضور در آذربـایجان 
شـدیداً مـورد حـملھ قـرار می گـرفـت. آمـریکا حتی شـوروی را در 
صـورت پـافـشاری در مـانـدن در آذربـایجان تھـدید بـھ اسـتفاده از 
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بـمب اتمی کرده بـود. امـا صـرفـنظر از اینکھ چـھ دلیل یا دالیلی 
شــوروی را راضی یا مــجبور بــھ تــرک خــاک آذربــایجان کرد، 
عـلت شکست فـرقـھ دمـوکرات را خـروج شـوروی از ایران تلقی 
کردن بـھ معنی سـلب مسـئولیت از فـرقـھ دمـوکرات می بـاشـد و 
ھـمانـطور کھ در این مـقالـھ در ابـتدا تـوضیح داده شـد بـھ مـنظور 
بـررسی ھـمھ جـانـبھ جنبشی کھ یک سـال در آذربـایجان جـریان 
داشـت بـاید بـھ فـرقـھ دمـوکرات و عملکردھـا و مسـئولیت ھـایش بـھ 
طـور مسـتقل پـرداخـتھ شـود و سیاسـت ھـا و عملکردھـای شـوروی 
نیز باید بھ طور مستقل مورد برخورد و بررسی قرار گیرند.  

١۵- بی مــناســبت نیست در اینجا از خــاطــرات بــھ یادمــانــده از 
خـانـواده خـودم نیز بھـره گیرم. پـدر و مـادر مـن در تـبریز طـرفـدار 
فـرقـھ دمـوکرات بـودنـد و یکی از بـرادران مـن کھ در آنـزمـان یک 
نـوجـوان بـود (پـرویز) جـزو فـدائی ھـای فـرقـھ بـود. افـراد خـانـواده 
مـن ھـمواره از اقـدامـات فـرقـھ دمـوکرات نظیر پـائین آوردن قیمت 
ارزاق عـمومی، آسـفالـت خیابـان ھـا و ایجاد خیابـان ھـای جـدید در 
شھـر تـبریز بـھ خـوبی یاد می کردنـد. مـثالً گـفتھ می شـد کھ مـا شـب 
می خــوابیدیم و صــبح کھ بــلند می شــدیم می دیدیم کھ یک خیابــان 
جـدید سـاخـتھ شـده بـود. از اقـدامـات اصـالح گـرایانـھ دیگر فـرقـھ و 
فــضای امنی کھ در شھــر بــھ وجــود آمــده بــود نیز در خــانــھ مــا 
صـحبت می شـد. تـوجـھ فـرقـھ دمـوکرات بـھ مـسائـل بھـداشـتی، 
آبــادســازی و بــھ وجــود آوردن فــضای ســبز در شھــر، بــرخی 
کارھـای فـرھنگی و سـوادآمـوزی، بـھ راه انـداخـتن تـئاتـر و سینما 
و بــرخــوردار کردن طــبقات پــائین جــامــعھ در اســتفاده از آن 
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امکانــات از دیگر تــعریف ھــا بــود. پــدر و مــادر مــن جــزو 
زحـــمتکشانی بـــودنـــد کھ از چنین امکانـــات فـــرھنگی و دیگر 
امکانـاتی کھ ھـمراه بـا آزادی بیان بـھ وجـود آمـده بـود بـھ خـوبی در 
جھــت ارتــقای آگــاھی انــقالبی خــود اســتفاده می کردنــد. در این 
دوره در شــرایطی کھ ھــمھ گــفتارھــا و نــوشــتجات بــھ زبــان 
مـادری شـان، تـرکی بـود، آنـھا ضـمن شـناخـتن لنین و بعضی دیگر 
 ً از رھـبران جـنبش کمونیستی بـا انـدیشھ ھـای آنـان نیز کھ مسـتقیما
بـھ زنـدگی کارگـری خـودشـان ربـط داشـت آشـنا شـده بـودنـد. مـادرم 
بـھ خـصوص بـھ شـعر عـالقـھ مـند بـود و از شـعرھـای بی ریا یاد 
می کرد. آنـھا ھمچنین بـھ تـماشـای فیلمھای بـاارزش و آگـاھی دھـنده 
می رفــتند و از جــملھ تــعریف می کردنــد کھ فیلم مشــدی عــباد و 
آرشین مـال آالن، دو فیلم تـفریحی و در عین حـال آگـاھی دھـنده 
کھ در میان آذربـایجانیان مـعروف ھسـتند را آنـھا اولین بـار در 
آنـزمـان در سینما دیده بـودنـد. مـادرم ھـمواره بـا افـتخار از اینکھ 
بھـروز (رفیق بھـروز دھـقانی) کالس اول دبسـتان را بـھ زبـان 
مــادری خــود درس خــوانــده بــود صــحبت می کرد و از شــور و 

شوق او برای درس خواندن می گفت. 
از طـــرف دیگر از وقـــایع پیش آمـــده در ٢١ آذر ١٣٢۵ چـــون 
غـارت خـانـھ ھـا، کشتار مـردم، عکس الـعمل ھـای افـراد فـامیل یا 
ھـمسایھ ھـا تـعریف ھـائی می شـد و آن رویدادھـا بـھ طـور عینی و بـا 
مـثال ھـای مـشخص تشـریح می شـدنـد. در خـانـھ حتی از شـعرھـای 
تـوھین آمیزی سـخن گـفتھ می شـد کھ مـرتجعین نسـبت بـھ پیشھ وری 
و فـرقـھ ای ھـای دیگر سـاخـتھ و گـاه کودکان نیز آنـھا را تکرار 
می کردنــد. خــانــواده مــا نــمونــھ ای از بسیاری از خــانــواده ھــای 
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کارگــری و زحــمتکش در آذربــایجان بــودنــد کھ ضــمن تــأئید 
کارھـای اصـالح گـرایانـھ فـرقـھ دمـوکرات، بـا حیرت و حـالـت 
ُشـوک زده در مـورد تـرس و جـبونی رھـبران فـرقـھ و پشـت کردن 

آنھا بھ مردم می گفتند. 

١۶- پیآمـد بسیار منفی وقـایع خـونـبار ٢١ آذر ١٣٢۵ ھـمراه بـا 
شکست مـبارزات ضـد امـپریالیستی تـوده ھـا بـھ رھـبری مـصدق و 
عملکرد خــائــنانــھ حــزب تــوده در مــقابــل کودتــای- آمــریکائی- 
انگلیسی ٢٨ مـرداد در شـرایط حـاکم شـدن دیکتاتـوری شـدیداً و 
وسیعا قھـرآمیز در جـامـعھ بـھ خـصوص در دھـھ چھـل پـس از 
"انــقالب سفید" شــاه و حــاکمیت کامــل بــورژوازی وابســتھ، بــا 
فـاکت ھـای عینی دیگر چـون تبلیغات زھـرآگین رژیم و فـقدان یک 
نیروی متشکل انـقالبی در صـحنھ مـبارزه در ھـم آمیختھ شـد و 
اوضــاع خــاصی را در دھــھ سی و چھــل در جــامــعھ ایران بــھ 
وجـود آورد. ھـمھ آن واقعیات تـلخ و نـاگـوار بـاعـث غـلبھ روحیھ 
یأس و نـاامیدی شـدیدی بـر مـردم ایران شـد، بـھ گـونـھ ای کھ تـوده ھـا 
دیگر خـود را ضعیف و نیروی دشـمنان خـود را قـوی تـر از آنـچھ 
بـود بـھ حـساب آورده و ایمان خـود را نسـبت بـھ مـبارزه و رھـائی 
از این طـریق از دسـت دادنـد. این ھـمان شـرایطی بـود کھ جـامـعھ 
ایران را بـرای سـال ھـای سـال دچـار یک بُـن بسـت مـبارزاتی نـمود. 
سـال ھـای سـال حـرکت مـبارزاتی چـشم گیری در جـامـعھ دیده نشـد 
و ھــمراه بــا خــفقان و دیکتاتــوری بــورژوازی وابســتھ، سکوت 
قـبرسـتانی بـر جـامـعھ حـاکم شـد. ھـمانـطور کھ می دانیم بُـن بسـت 
مــبارزاتی ایجاد شــده در این دوره در جــامــعھ ایران را تــنھا 
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چـــریکھای فـــدائی خـــلق ایران کھ رفـــقا مـــسعود احـــمدزاده، 
امیرپــرویز پــویان و عــباس مــفتاحی بــھ مــثابــھ کمونیست ھــای 
انـقالبی در رأس آن قـرار داشـتند بـا راه گـشائی ھـای تـئوریک و 
عملی خـود - کھ انـجام مـبارزات قھـرمـانـانـھ علیھ دشـمنان طـبقاتی 
مـردم ایران و فـداکاری ھـای تـا پـای جـانـشان، جـای ھیچگونـھ 
تـردیدی نسـبت بـھ صـداقـت بیکران این کمونیست ھـای راسـتین و 
صمیمیت واقعی شـان بـا کارگـران و دیگر تـوده ھـای خـلق بـاقی 
نـگذاشـت- تـوانسـتند در ھـم شکستھ و فـضای شـاداب مـبارزاتی در 

جامعھ ایران ایجاد کنند. 

١٧- فـریدون کشاورز در ضـمن ھـمان کسی اسـت کھ وقتی پـس 
از قیام بـھمن ١٣۵٧، رھـبری "سـازمـان چـریکھای فـدائی خـلق 
ایران" بـھ دسـت بـانـد فـرخ نگھـدار افـتاد، بـرای کمک بـھ این بـانـد 
و در حــمایت از آنــھا، حــملھ بــھ خــط مشی مــبارزه مســلحانــھ و 
نــظرات انــقالبی چــریکھای فــدائی خــلق را بــا کمک گیری از 

نظرات نادرست رفیق جزنی وظیفھ خود قرار داد. 

١٨ - رفــقائی چــون بھــروز دھــقانی و علیرضــا نــابــدل اھمیت 
زیادی بــرای تــدوین تــاریخ واقعی آذربــایجان قــائــل بــودنــد. در 
اواخــر ســال ١٣۴٨ و اوایل ســال ١٣۴٩ رفیق بھــروز دھــقانی 
مـوفـق شـد تـاریخی از فـرقـھ دمـوکرات آذربـایجان را بـھ رشـتھ 
تحـریر در آورد کھ مـتأسـفانـھ در سـال ١٣۵٠ در جـریان ھـجوم 
سـاواک بـھ چـریکھای فـدائی خـلق بـھ دسـت دشـمن افـتاد و امـروز 

نسخھ ای از آن در دست نیست. 
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جمعبندی	
در جـمعبندی مـطالـب فـوق بـاید گـفت کھ فـرقـھ دمـوکرات در یک 
شـرایط کامـالً مـساعـد داخـلی و بین المللی در آذربـایجان تشکیل 
شــد ولی قــادر بــھ اســتفاده از چــنان شــرایطی بــرای پیشبرد 
مــبارزات تــوده ھــا و رھــبری آنــھا بــھ ســوی پیروزی نشــد. این 
تشکل بـا ھـر ادعـائی کھ خـود داشـت و یا تـصوراتی کھ دیگران 
در مـورد وی داشـتند و علیرغـم ھـمھ ژسـت ھـای چـپ گـونـھ اش 
ھـــرگـــز یک نیروی پـــرولـــتری نـــبود بلکھ دارای مـــاھیت 
خــرده بــورژوائی بــود. در شــرایط غــالــب بــودن انــدیشھ ھــای 
کمونیستی در سـطح جـھان و وجـود شـوروی سـوسیالیستی در آن 
مـــقطع، فـــرقـــھ دمـــوکرات در حـــالی کھ بـــھ انـــجام کارھـــای 
اصــالح گــرایانــھ مــترقی دســت زد ولی درســت بــھ دلیل مــاھیت 
غیرپـرولـتری خـود از انـجام اقـدامـات انـقالبی بـھ نـفع تـوده ھـا کھ 
تـنھا بـا حـرکت در جھـت تغییر مـناسـبات اقـتصادی - اجـتماعی 
حـاکم بـر جـامـعھ امکان داشـت بـاز مـانـد. در شـرایطی کھ ھـمھ 
خـلق ھـای ایران در مـقابـل دشـمن مشـترکی قـرار داشـتند (بـھ طـور 
مـشخص در مـقابـل امـپریالیست ھـای انگلیس و آمـریکا و فـئودال ھـا 
و بـورژواھـای وابسـتھ بـھ عـنوان پـایگاه داخـلی امـپریالیسم)، فـرقـھ 
دمـوکرات بـا عـمده کردن زبـان و ملیت آذربـایجانی و جـدا کردن 
سـرنـوشـت مـردم آذربـایجان از سـرنـوشـت بقیھ مـردم ایران و پیونـد 
نـزدن مـبارزه ملی بـا مـبارزه طـبقاتی، در خـالف جھـت اتـحاد ھـمھ 
مـردم ایران و تـقویت نیروی مـبارزاتی آنـھا گـام بـرداشـت. عـدم 
اتکاء بـھ نیروی تـوده ھـا و در عـوض متکی شـدن بـھ ارتـش سـرخ 
شـوروی و چـشم امید بسـتن بـھ آن، از خـطاھـای جـبران نـاپـذیر 
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فـرقـھ دمـوکرات بـود کھ وقتی بـا عـدم بـرخـورد انـقالبی آنـھا نسـبت 
بـھ حکومـت مـرکزی ارتـجاعی وابسـتھ بـھ امـپریالیسم و خـالی 
کردن میدان و عــدم مــقابــلھ رزمــجویانــھ بــا نیروھــای نــظامی 
ارتــجاع ھــمراه شــد، فــاجــعھ آفــرید. ھمچنین فــرار رھــبران و 
دسـت انـدرکاران فـرقـھ دمـوکرات و تـنھا و بی دفـاع گـذاشـتن مـردم 
مـبارز آذربـایجان در مـقابـل تـھاجـم وحشیانـھ نیروھـای نـظامی 
رژیم شـاه و اراذل و اوبـاش وابسـتھ بـھ آنـھا، تـأثیرات بسیار منفی 
بـر روحیھ مـردم بـر جـای نـھاد. بـا اینکھ خـروج ارتـش سـرخ از 
ایران تـأثیر غیرقـابـل انکاری بـر سـرنـوشـت فـرقـھ دمـوکرات و 
مـردم آذربـایجان بـھ جـا گـذاشـت ولی بـررسی دالیل این امـر بـاید 
جـدا از بـررسی فـراز و فـرود فـرقـھ دمـوکرات و وقـایع ٢١ آذر 
در سـال ھـای ١٣٢۴ و ١٣٢۵ صـورت گیرد، در عین حـال جـای 
انکار نیست کھ کمک ھـای شـوروی بـھ فـرقـھ دمـوکرات بـا ھـر 
نیتی کھ صـــورت می گـــرفـــت در خـــدمـــت رشـــد مـــبارزات 

آزادیخواھانھ مردم آذربایجان قرار داشت. 
تجـربـھ فـرقـھ دمـوکرات و حکومـت ملی آذربـایجان نـشان می دھـد 
کھ این نیرو بـھ خـاطـر مـاھیت خـرده بـورژوائی خـود قـادر بـھ انـجام 
وظـــایف انـــقالبی ای کھ در آن بـــرھـــھ بـــر عھـــده یک نیروی 
کمونیست و انـقالبی قـرار داشـت، نـبود و واقعیت این اسـت کھ 
در عـصری کھ مـا در آن بـھ سـر می بـریم، تـنھا بـا یک رھـبری 
پـرولـتری، غـلبھ بـر امـپریالیسم و ھـمھ مـرتجعین وابسـتھ بـھ آن 
جھـت نیل بـھ پیروزی ممکن اسـت. ھمچنین تـنھا بـا بسیج تـمام 
نیروھـای انـقالبی در سـطح جـامـعھ ایران زیر پـرچـم پـرولـتاریا 
می تـوان دشـمنان طـبقاتی را نـابـود و دمـوکراسی را در جـامـعھ کھ 
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شـرط بـروز اراده آزاد تـوده ھـاسـت و تـنھا در آن شـرایط امکان 
حـل مسـئلھ ملی وجـود دارد، بـنا نـھاد. بـھ طـور کلی خـلق ھـای 
ایران و از جــملھ خــلق آذربــایجان تــنھا در یک شــرایط کامــالً 
دمـوکراتیک می تـوانـند سـرنـوشـت خـود را بـھ ھـر شکل کھ مـایلند 
و درسـت تشخیص می دھـند تعیین کرده و بـھ حـل مسـئلھ ملی نـایل 

آیند.١٩ 

زیرنویس : 
١٩- بــرای نــوشــتن این مــطلب از مــنابــع مــختلف (از جــملھ از 
مـنابـع مـوجـود در سـایت ھـای اینترنتی) اسـتفاده شـده کھ نـام بـرخی 

از آنھا در متن ھمین مقالھ ذکر شده است. 
آذرماه سال ١٣٩٢ 
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