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S. C  PİŞӘVӘRİNİN AZӘRBAYCAN DEMOKRAT FİRQӘSİNİN VӘ AZӘRBAYCAN MİLLİ 
HÖKUMӘTİNİN YARANMASI UĞRUNDA 

MÜBARIZӘDӘ ROLU HAQQINDA 

...Cәmiyyәt tarixindә xalq kütlәlәrinin hәlledici qüvvә olduğunu göstәrmәklә yanaşı, siyasi-ictimai 
xadimlәrin dә mühüm rol oynadığı qeyd edilmәlidir. Buna görә dә görkәmli inqilabçıların vә siyasi 
xadimlәrin inqilabi fәaliyyәtini öyrәnmәyin hәm elmi, hәm dә siyasi-praktiki әhәmiyyәti vardır. 

Seyid Cәfәr Pişәvәri * (1983—1947) Azәrbaycan vә İran xalqlarının imperializm vә şahlıq quruluşu 
әleyhinә inqilabi hәrәkatının yetişdirdiyi görkәmli partiya vә ictimai xadimlәrdәn biridir. Cәnubi 
Azәrbaycanda 1945—1946-cı illәrdә Azәrbaycan Demokrat Firqәsinin (ADF) vә Azәrbaycan Milli 
hökumәtinin (AMH) yaranması vә bir illik fәaliyyәti dövründә S. C. Pişәvәrinin yüksәk inqilabi-nәzәri 
hazırlığı vә tәşkilatçılıq bacarığı özünü göstәrmişdir. 

İndiyә qәdәr Sovet İranşünaslığında vә xaricdә Cәnubi Azәrbaycanda 1945—46-cı illәr milli-
azadlıq vә demokratik hәrәkatının mühüm mәsәlәlәrinә aid bir sıra monoqrafik әsәr vә mәqalә 
yazılmışdır. Lakin bu inqilabi hadisәlәr dövründә S. C. Pişәvәrinin siyasi xadim kimi rolu haqqında ayrıca 
tәdqiqat aparılmamışdır. Bu, inqilabi tәcrübә cәhәtdәn mühüm әhәmiyyәtә malik olan bir mevzudur. 
Mәqalәdә S. C. Pişәvәrinin göstәrilәn dövrdә milli-azallıq vә demokratiya uğrunda mübarizәdә rolu 1941 
— 1946-cı illәrdә Cәnubi Azәrbaycanda vә İranda inqilabi hәrәkat qarşısında durmuş bir neçә problem 
әsasında, yığcam surәtdә nәzәrdәn keçirilir. Qeyd olunmalıdır ki, mәqalәdә «tarixi xidmәtlәrә qiymәt 
verilirkәn tarixi xadimlәrin müasir tәlәblәrә nisbәtәn vermәdiklәri şeylәri deyil öz sәlәflәrinә nisbәtәn 
verdiklәri yeni şeylәr әsas tutulur» [1] müddәasından çıxış edilmişdir. 

İranın şahlıq rejiminә, irticaçı vә imperialist- pәrәst hakimiyyәtinә münasibәt mәsәlәsi. 1941 — 
1946-cı illәrdә İranın siyasi-iqtisadi hәyatında şahlıq rejimi, iri mülkәdarlar vә komprador burjuaziya 
hökmranlıq edirdi. 1941-ci ilin avqust-sentyabr aylarında İranda Riza şah diktaturası (1925—1941) 
dağıldı. Xalqın mübarizәsi nәticәsindә mütәrәqqi siyasi partiyalara vә tәşkilatlara fәaliyyәt azadlığı, 
mitinqlәr-nümayişlәr keçirilmәsi vә mәtbuat nәşr olunması kimi bir sıra demokratik azadlıqlar әldә 
edildi. hәtta İranın ali qanunverici orqanı olan mәclisin 14-cü çağrışına (26.01.1944—12.03.1946) Fәhlә 
sinfinin vә diygәr zәhmәtkeş tәbәqәlәrin partiyası İran Tudә partiyasının (ITP) üzvlәrindәn 8 nәfәr vә 
bir neçә azadxah  deputat  seçilmәsinә  müvәffәq  olunmuşdu. 

1945-ci ilin әvvәlindәn M. Bәyat, M. Sәdr vә Hәkiminin başçılıq etdiyi irticaçı hökumәt İranda 
azadlıq qüvvәlәri әleyhinә ümumi hücuma keçәrәk proqressiv siyasi partiyaları vә ictimai tәşkilatları, 
mәtbuatı bağlamağa vә dağıtmağa başladı. Tehranda çıxan demokratik «Armane melli» qәzeti 1945-ci il 
avqustun 30-da yazırdı: «İranda azadlıq vә demokratiya tamamilә tәhlükәyә düşmüşdü. Bu irticaçı 
hökumәt davam etdikcә ölkәdә daxili müharibә, qan tökülmәsi vә vuruşmalar gözlәnilir». 

Belә bir şәraitdә şah başda olmaqla iri mülkәdarlardan, komprador burjuaziyadan, yüksәk rütbәli 
hәrbi vә mülki qulluqçulardan, 14-cü mәclisin «әksәriyyәt» tәşkil edәn deputatlarından ibarәt qatı 
irticaçı qüvvәlәr vә onlara mәnsub İradeye melli, Nehzәte melli, Әdalәt, Vәtәn vә Mihәn kimi partiyalar 
mövcud irticaçı quruluşu saxlamaq vә möhkәmlәtmәk mәqsәdilә mümkün olan butün vasitәlәrlә xalqın 
azadlıq uğrunda hәrәkatını boğmağa çalışırdılar. 

İri burjuaziyanın ölkәnin iqtisadiyyatı ilә bağlı olan hissәsindәn, şәhәrlәrin orta tәbәqәlәrindәn, 14-
cü mәclisdә azlıq («әqәliyyәt») tәşkil edәn deputatlardan vә doktor Mәhәmmәd Müsәddiqin әtrafında 
birlәşmiş şәxslәrdәn ibarәt liberal qüvvәlәr vә onlara mәnsub İran vә Mәrdom partiyaları, ümumiyyәtlә, 
istismarçı siniflәrin hakimiyyәtinә toxunmadan iri mülkәdarların hakimiyyәtdә rolunu bir qәdәr azaltmaq 
istәyirdilәr. Onlar qatı irticaçı qüvvәlәr tәrәfindәn xalqa qarşı qeyri-mәhdud zorakılıq işlәdilmәsinin 
inqilabi çıxışlara sәbәb olacağından qorxurdular. Buna görә dә irticaçı hökumәtlәrin bu әmәllәrinә qarşı 
çıxırdılar. 
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İranın fәhlә sinfindәn, kәndlilәrdәn, sәnәtkarlardan vә azadxah ziyalılardan vә onlara mәnsub İran 
Tudә Hizbindәn, İran Fәhlә vә Zәhmәtkeşlәr Hәmkarlar İttifaqından (İFZHİ) vә İran Azadlıq 
Cәbhәsindәn ibarәt olan demokratik qüvvәlәri ölkәdә hәqiqi demokratik rejim qurulması vә ictimai 
azadlıqlar uğrunda, diktatorluq, istibdad rejimi vә imperializm әleyhinә mübarizә edirdilәr [2]. 1945-ci 
ildә İranın irticaçı qüvvәlәri bütün ölkәdә xalqın azadlıq uğrunda hәrәkatını boğmaq üçün şiddәtli 
hücuma keçdiyi günlәr İranın demokratik qüvvәlәrinin azadlıq uğrunda mübarizә taktikası xalqın fikrini 
işıqlandırmaqdan, öz tәşkilatlarını, genişlәndirmәkdәn vә parlament mübarizәsindәn» [3] ibarәt 
olmuşdur. Hәtta Cәnubi Azәrbaycanda 1945-ci ilin sentyabr-dekabr aylarında inqilabi xalq 
hakimiyyәtinin yaranmağa doğru getdiyi bir şәraitdә Tehranda çıxan vә İranın demokratik qüvvәlәrinә 
mәnsub olan çox nüfuzlu qәzetlәrdәn biri yazıpdı: Hәqiqi demokratik quruluş yaratmaq üçün «Dövlәt 
hakimiyyәtini irticaçılardan tәmizlәmәkdәn, onları mühakimә vә cәzalandırmaqdan başqa heç bir yol 
yoxdur... hakim dairәlәri tәmizlәmәkdәn başqa bir çarә yoxdur» [4], göründüyü kimi, söhbәt İranın 
irticaçı hakimiyyәtini yıxmaqdan getmirdi. 

İranın qatı irticaçı, liberal vә demokratik qüvvәlәrinin 1941 — 1945-ci illәrdә şahlıq rejiminә vә 
irticaçı hakimiyyәtә münasibәtinin әvvәldә nәzәrdәn keçirilәn yığcam tәhlili göstәrir ki, hәmin illәrdә 
İranın siyasi qüvvәlәrinin heç biri Azәrbaycan vә diygәr xalqların milli azadlığını qarşıya mәqsәd 
qoymamışdı. Ümumi hücuma keçmiş irticanın qarşısını almaq, İran azadlıq hәrәkatına dayaq yaratmaq 
vә Azәrbaycan xalqının milli vә demokratik azadlığını tә'min etmәk üçün mövcud siyasi qüvvәlәrdәn 
әsaslı sürәtdә fәrqlәnәn siyasi tәşkilatın yaranması zәruri olmuşdu. 

Belә bir siyasi qüvvә 1945-ci ilin ikinci yarısında Cәnubi Azәrbaycanda yaranmaqda idi. Pişәvәri 
deyirdi: «Biz uzun-uzadı mütaliә etdikdәn sonra yәqin hasil etdik ki, möhkәm bir tәşkilat vücuda 
gәlmәzsә, gündәn-günә qüvvәtlәnmәkdә olan selin (irticanın hücumunun—M. C.) qabağını sәdd etmәk 
mümkün olmayacaq. Ona görә dә birinci növbәdә böyük bir firqә yaratmağa tәşәbbüs etdik» [5]. 
Azәrbaycan Demokrat Firqәsi belә bir siyasi partiya oldu. O zaman Cәnubiq Azәrbaycanda yeni siyasi 
partiyanın yaranmasında fәal iştirak etmiş mәslәkdaşlarının da fikrini ifadә edәrәk S. C. Pişәvәri 
demişdir: «İranda mәclis vә dövlәt maşını tamamilә demokratizmin düşmәni olan müstәbidlәrin әlinә 
düşüb. Onlar bu böyük vasitәdәn istifadә edәrәk azadlığı vә hәqiqi demokratiya yolunda mübarizә edәn 
fәdakar qüvvәlәri әzib mәhv etmәkdәdirlәr. Tehranda kök salmış irtica vә istibdad qüvvәsi xaricdә 
(Tehrandan xaricdә—M. C.) vücuda gәlәn azadlıq hәrәkatlarını yatırmaq işindә heç bir cinayәtdәn geri 
durmayacaqdır. Bu cinayәtlәrә xatimә vermәk üçün oranın (Tehranın—M. C.) qüdrәtini mәhәlli vә milli 
ixtiyarlar vasitәsilә sındırmaq lazım gәlir. Bu işdә Azәrbaycan hәmişә olduğu kimi indi dә qabaqcıl 
olmalıdır. Tehrandan azadlıq ummaq böyük sәhvdir» [6]. Bәhs olunan 1945-ci ildә İranın şahlıq rejiminә 
vә irticaçı hakimiyyәtinә qarşı S. C. Pişәvәrinin tutduğu mövqe diygәr siyasi xadimlәrin vә qüvvәlәrin 
mövqeyindәn tamamilә fәrqli idi. Pişәvәri inqilabi mövqe tutaraq İranın mәrkәzi hökumәtindәn qanun, 
әdalәt vә azadlıq tәlәb edib intizarda oturmağın qәti әleyhinә idi. Aşağıdan, xalq kütlәlәrinin mәhәlli vә 
milli inqilabi qüvvәsi ilә İranda iri mülkәdarların vә komprador burjuaziyanın hakimiyyәtini yıxmağı, әhali 
kütlәsinә vә millәtlәrә geniş hüquqlar verilmәsi yolu ilә İranın dövlәt quruluşunu demokratiklәşdirmәyi 
irәli sürürdü. S. C. Pişәvәri Azәrbaycanda böyük inqilabi imkanlardan istifadә olunmasını vә belәliklә 
hakimiyyәt mәsәlәsinin vә milli mәsәlәnin inqilabi yol ilә hәll edilmәsini tәklif edirdi. 

İnqilabi şәraiti vaxtında müәyyәnlәşdirmәk vә ondan istifadә etmәk mәsәlәsi, başqa inqilabi 
hәrәkatlarda olduğu kimi, 1941 — 1945-ci illәrdә Azәrbaycanda milli-azadlıq vә demokratiya uğrunda 
mübarizә zamanı xalq kütlәlәrinin inqilabi çıxış vaxtının düzgün seçilmәsinin dә böyük әhәmiyyәti 
olmuşdur. 1945-ci ilin ikinci yarısında Cәnubi Azәrbaycanda siyasi mübarizә: mülkәdarlarla kәndlilәr, 
fabrik-zavod sahiblәrilә fәhlәlәr, dövlәt idarәlәri ilә әhali arasında idi. İranın hakim dairәlәrinin 
Azәrbaycandakı milli zülmünә qarşı mübarizә son dәrәcә kәskinlәşmişdi. Azәrbaycanda irticanın 
hücumunun qarşısını almaq vә xalqın azadlığına nail olmaq üçün çox böyük imkan var idi. Tehranda 
çıxan vә İran Azadlıq cәbhәsilә bağlı olan «Bәşәr» qәzeti 1945-ci il avqustun 23-dә yazırdı: «hakim 
siniflәrin özbaşınalığı hәddini keçәndә çarә xalqın mütәşәkkil üsyanından ibarәtdir. Bu üsyanın 
әlamәtlәri İranda görünmәkdәdir. Azәrbaycan tәlatümdәdir vә inqilaba hazırdır». Belә bir şәraitdә 
İranın hәm irticaçı, hәm dә liberal dairәlәri Azәrbaycanda xalqın inqilabi çıxışının yubanmasına, bununla 
da tәdricәn soyunmasına vә nәhayәt qarşısının alınmasına çalışırdılar. Liberal siyasi mövqeyә malik olan 
Bahar heç bir konkret fakt göstәrmәdәn iddia edirdi ki, İranın mәrkәzi dövlәti guya başqa әyalәtlәrdәn 
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daha çox Azәrbaycana tәrәfdarlıq edir [7]. Tehranda çıxan vә hakim dairәlәrlә müәyyәn dәrәcәdә bağlı 
olan qәzetlәrdәn bә'zilәri isә yazırdı: Azәrbaycanlılar öz ehtiyaclarını demişlәr vә mәrkәzi dövlәtin 
diqqәtini cәlb edәcәkdir. Yaxşısı budur ki, azәrbaycanlılar öz milli mәtlәblәrini vә mәqsәdlәrini dövlәtdәn 
istәsinlәr vә sәbr etsinlәr [7 a]. 14-cü mәclis rәisinin müavini Şiraz deputatı Sәrdar Faxer Hikmәt isә 
sentyabrın 25-dә mәclisdәki çıxışında tәlәb edirdi ki, Azәrbaycanda öz hüquqları uğrunda mübarizәyә 
qalxmış şәxslәrin «әllәri vә dillәri kәsilsin» [8]. İranın 14-cü mәclisinin rәisi S. M. Tәbatәbai 1945-ci il 
dekabrın 25-dә mәclisdә çıxışında deyirdi: Fәrz edәk ki, İranda gözә çarpan nöqsanlar vardır. Bütün 
әyalәtlәrdә olduğu kimi, azәrbaycanlıların da gileyi vә şikayәtlәri vardır. Lakin gәrәk sözü öz vaxtında 
demәk, belә bir mövqedә yox [9]. 

Hәmin vaxt hökumәt Azәrbaycanda xalqın inqilabi hәrәkatını boğmaq üçün bir tәrәfdәn silahlı 
qüvvәlәrdәn istifadә etmәyә başladı, diygәr tәrәfdәn vaxt qazanmaq üçün Tәbrizdә inqilabi hәrәkatın 
başçıları ilә danışığa dirdi. 1945-ci ilin yayında M. Sәdr hökumәti tәrәfindәn (5.06—21.10.1945) Cәnubi 
Azәrbaycandakı jandarm qüvvәlәrinә göstәriş verildi ki, mülkәdarlarla kәndlilәr arasında baş verәn 
ixtilaflara birbaşa müstәqil olaraq qarışsınlar vә bu yol ilә inqilabi hәrәkata qoşulan kәndlilәrә divan 
tutsunlar. Bu mәsәlә ilә әlaqәdar Tәbrizdә çıxan «Azәrbaycan» qәzeti yazırdı: «Tehran irticasının qara 
barmağı Azәrbaycan kәndlәrindә görsәnmәyә başlanır. Bunlar kәndlәrә tökülәn saysız-hesabsız 
jandarmlardan ibarәtdir. Mülkәdarların torpaqlarını qorumaq, bәhrә (torpaq rentası—M. Ç.) almaq 
bәhanәsilә kәndlilәri döyür, incidir vә narahat edirlәr» [10]. 

«Azәrbaycan» qәzeti yazırdı: «İranın mәrkәzi hökumәti heç vaxt öz tәcavüzkar mә'murlarının 
cinayәtlәrinin qarşısını almağa hazır olmur. Dodaq kәsmәk, dağ basmaq, qarın yırtmaq vә bu faciә ilә 
qәtl vә qarәt etmәyin orta әsrlәrdә belә az sabiqәsi vardır». Azәrbaycanda xalq hәrәkatını boğmaq 
mәqsәdi ilә Hәkimi hökumәti (3.11.1946—20.01.1946)  1945-ci il noyabrın 17 vә 18-dә Azәrbaycana 
getmәk üçün Tehrandan Qәzvin şәhәrinә tәrәf böyük bir qoşun dәstәsi göndәrdi. Hökumәt bununla 
yanaşı Şәrqi vә Qәrbi Azәrbaycanda bütün qoşun, jandarm vә polis quvvәlәrinin ixtiyarını da bir 
nәfәrin—general Ә. Dirәxşaninin әlindә toplanmasına әmr verdi. İran hökumәti 1945-ci il noyabrın 25-
dә Tәbrizdә Azәrbaycanın bә'zi ruhanilәri, fabrik-zavod sahiblәri, tacirlәri, mülkәdarları vә maarif 
xadimlәri vasitәsilә Azәrbaycan demokratlarının başçıları ilә «danışığa» girdi. Bu danışıqlarda İran 
hökumәtini tәmsil edәn şәxslәr israrla tәlәb edirdilәr ki, jandarmların vә dövlәt mә'murlarının 
zülmündәn cana doymuş vә әlinә silah götürüb azadlıq uğrunda vuruşan kәndlilәrin әlindәki silahları 
yığışdırmaq barәdә qәrar qәbul olunsun vә silahlar tezliklә toplansın vә yalnız bundan sonra «işlәr 
haqqında müzakirә edәk» [11] vә «gözlәyәk görәk Tehrandan dövlәtin nümayәndәsi nә göstәriş 
gәtirir» [12]. Hökumәtin bu siyasi hiylәsi baş tutmadı. 

Hәmin günlәr İran hökumәti Azәrbaycanda inqilabi hәrәkat rәhbәrlәri ilә birbaşa danışığa da girdi. 
Bu iş üçün İran şah dövlәtinin siyasi xadimlәrindәn, o zaman Azәrbaycana vali tә'yin olunmuş Murtuza 
Bәyat (Sәhamüssәltәnә) şahın vә mәrkәzi hökumәin rәsmi nümayәndәsi kimi 1945-ci il dekabrın 7-dә 
Tәbrizә gәldi. Dekabrın 8-dәn 11-nә qәdәr İran hökumәti vә Azәrbaycan xalqının nümayәndәlәri 
arasında danışıqlar getdi. Azәrbaycanın nümayәndә hey'әtinә S. C. Pişәvәri başçılıq edirdi. İran 
hökumәtinin bu danışıqlarda da mәqsәdi baş qatmaqdan, vaxt qazanmaqdan, xalqı aldatmaqdan ibarәt 
idi. İran dövlәtinin nümayәndәsi Azәrbaycan nümayәndәlәrindәn hökumәtә göndәrilmәk üçün 
«Azәrbaycan xalqının tәlәblәrinin siyahısını» [13] istәmişdi. Azәrbaycan nümayәndәlәri 1945-ci il 
noyabrın 20-dә özünü Azәrbaycan müәssislәr mәclisi e'lan etmiş Azәrbaycan Xalq Konqresinin (20—
21.11.1945-ci il Tәbriz) deklarasiyasını, qәrarlarını vә bәyannamәsini İran dövlәtinin nümayәndәlәrinә 
tәqdim etmiş vә bildirmişdir ki, Azәrbaycan xalqının әsas tәlәblәri bu sәnәdlәrdә göstәrilmiş vә vaxtında 
İran şahına, mәclisinә vә hökumәtinә göndәrilmişdir. Hәmin tarixi sәnәdlәrә vә İran Konstitusiyasına 
müvafiq olaraq Azәrbaycan xalqı Azәrbaycanda muxtar hakimiyyәt orqanları yaratmağa başlamışdır. 
İran hökumәti nümayәndәlәri Azәrbaycan xalqının әsas tәlәblәri ilә heç cürә razılaşmadılar, kiçik vә 
әhәmiyyәtsiz mәsәlәlәrin müzakirәsinә israr etdilәr vә milli muxtariyyәtdәn әl çәkilmәsini irәli sürdülәr 
[14]. Bunlara görә dә müzakirә nәticәsiz qurtardı. Murtuza Bәyat şaha vә hökumәtә mә'lumat vermәk 
üçün dekabrın 11-dә Tәbrizdәn Tehrana getmәli oldu. 

Azәrbaycanda azadlıq uğrunda siyasi vә sinfi mubarizәnin son dәrәcә kәskinlәşdiyi, İranın irtica 
qüvvәlәri bütün vasitәlәrlә xalqın inqilabi çıxışının qarşısını almağa çalışdığı bir vaxtda, S. C. Pişәvәri 
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xalq inqilabının yetişdiyini vә onun üçün böyük imkan yarandığını vaxtında görmüşdür. O, yazdığı 
mәqalәlәrindә, nitq vә çıxışlarında dönә-dönә xәbәrdarlıq edirdi ki, inqilabi çıxış üçün yaranmış fürsәti 
әldәn vermәk olmaz, әlverişli şәraitdәn vaxtında istifadә etmәk lazımdır. S. C. Pişәvәri 1945-ci il 
sentyabrın 12-dә deyirdi: «fürsәtdәn istifadә edә bilmәk özu böyük iste'dad vә lәyaqәt istәyir. Biz 
fürsәti әldәn vermәyә razı ola bilmәrik, Әyalәt Әncümәni vә Mәhәlli muxtariyyәt mәsәlәsini әmәli 
surәtdә hәyata keçirmәliyik» [15]. Sentyabrın 20-dә isә o «Azәrbaycan» qәzetindә yazırdı: «Biz hәr 
qiymәtә olur-olsun cahan hadisәlәrinin verdiyi imkandan istifadә edib azadlığımızı tә'min edәcәyik» 
[16]. 

Müttәfiq qoşunlarının İranda olması irtica qüvvәlәrinin әl-qolunu müәyyәn dәrәcәdә bağlamışdı. 
Beynәlxalq şәrait imperializmi Azәrbaycanda milli-azadlıq hәrәkatı әleyhinә bilavasitә çıxmaq 
imkanından mәhrum etmişdi. 1945-ci ilin mayında SSRİ-nin faşist Almaniyası üzәrindә tarixi qәlәbәsi 
dünyada qüvvәlәr nisbәtini milli-azadlıq, demokratiya vә sosializm cәbhәsi xeyrinә dәyişdirdi. İranda, o 
cümlәdәn Azәrbaycanda xalq kütlәlәrinә çox böyük inqilabi tә'sir göstәrdi vә azadlıq hәrәkatına qüdrәtli 
tәkan verdi. Bu tarixi qәlәbә Azәrbaycanda әhalinin orta tәbәqәlәrini—ortabab kәndlilәri, sәnәtkarları, 
azad peşә sahiblәrini, ziyalıları vә xırda burjuaziyanı tәrәddüddәn çıxartdı, öz hüquqları uğrunda sosial-
siyasi mübarizәyә cәlb etdi. Әhalinin daha geniş sinif vә tәbәqәlәri mili-azadlıq vә demokratiya uğrunda 
mübarizәyә qoşuldu. İranın istismarçı hakim tәbәqәlәri isә ölkәnin demokratik qüvvәlәri üzәrinә 
hücuma keçdi. Belә bir şәraitdә S. C. Pişәvәri Azәrbaycanda milli-azadlıq hәrәkatı üçün yaranmış 
fürsәtdәn, әlverişli imkandan vaxtında vә tә'xirә salmadan istifadә etmәyә çağırırdı. O, 1945-ci il 
sentyabrın 12-dә «Azәrbaycan» qәzetindә yazırdı: «İndi Azәrbaycan xalqının әlinә böyük bir fürsәt 
düşmüşdür. Bundan istifadә etmәmәk xәyanәtdir» [17]. İranın liberal burjua dairәlәrinin fikrini ifadә 
edәrәk 1945-ci il oktyabrın 11-dә 14-cü mәclisdәki nitqindә doktor Mәhәmmәd Müsәddiq dә deyirdi: 
«Әn yaxşı mövqe biz istifadә etmәli indiki mövqedir. Mәn yәqin edirәm ki, xarici qoşunlar bu 
mәmlәkәtdәn gedәndәn sonra (hakim dairәlәr) bizim seçki qanunumuzun islah edilmәsinә razı 
olmayacaqlar» [18].  

 

Cәnubi Azәrbaycanda siyasi partiyanın yaranması zәrurәti. 

 Riza şahın diktaturası dağılandan sonra Cәnubi Azәrbaycanda siyasi partiya vә ictimai tәşkilatların 
fәaliyyәtini xüsusi qeyd etmәk olar. O, cümlәdәn Azәrbaycan cәmiyyәti, Azәrbaycan zәhmәtkeşlәri 
tәşkilatı, Demokratiya tәrәfdarları mәrkәzi, Antifaşist cәmiyyәt, Azәrbaycan fәhlә vә zәhmәtkeş 
hәmkarlar ittifaqı, demokratik tәşkilatlardan, mәtbuatdan vә şәxslәrdәn ibarәt olan Azadlıq cәbhәsi vә 
İran Tudә partiyai kimi ictimai vә siyasi tәşkilatlar  1941 — 1945-ci illәrdә Azәrbaycanın bütün vilayәt vә 
mahallarında, şәhәrlәrindә, iş vә yaşayış yerlәrindә geniş tәşkilat şәbәkәsi yaratmış, böyük tәbliğat vә 
tәşviqat işi aparmış, azadlıq, demokratiya vә zәhmәtkeşlәrin hüququ uğrunda mübarizә edirdilәr. 1945-
ci ilin sentyabrında Azәrbaycan fәhlә vә zәhmәtkeş hәmkarlar  İttifaqının  19 min nәfәrdәn çox üzvü var 
idi [19]. Yenә hәmin tarixdә Azәrbaycanda İran Tudә partiyasının üzvlәrinin sayı 60 min nәfәrә çatmışdı 
[20]. Azadlıq Cәbhәsi adlı ictimai tәşkilatın Azәrbaycanın böyük şәhәrlәrindә nümayәndәlәri var idi. Bu 
mütәrәqqi siyasi-ictimai tәşkilatlar 1945-ci ildә İranın irtica qüvvәlәrinin azadlıq hәrәkatı әleyhinә 
ümumi vә şiddәtli hücumunun qarşısını almağa vә xalqın azadlığını tә'min etmәyә qadir  deyildilәr. 
Yalnız ümumxalqın inqilabi qüvvәsi vasitәsilә bu işin öhdәsindәn gәlmәk olardı. Bunun üçün cәmiyyәtin 
daha çox sinif vә tәbәqәlәrinin azadlıq uğrunda mübarizәyә cәlb olunması, xalqın inqilabi әn'әnә vә 
tәcrübәsindәn vaxtında vә bacarıqla istifadә edә bilәn, aqrar münasibәtlәr mәsәlәsini, İranda milli zülm 
olunan xalqlara öz müqәddәratını tә'yin etmәk hüququ verilmәsi mәsәlәsini, orta tәbәqәlәrә vә milli 
burjuaziyaya münasibәti ardıcıl inqilabi mövqedәn qoyan vә sairә inqilabi tәdbirlәri hәyata keçirmәk 
uğrunda mübarizә apara bilәn partiya lazım idi. Hәlә 1927-ci ildә İran Kommunist Firqәsinin  2-ci  
qurultayı  İranda imperializm vә şahlıq quruluşu әleyhinә mübarizәdә geniş mә'nada milli-inqilabi 
partiyanın yaranmasını mümkün hesab etmiş vә göstәrmişdir ki, bu partiya fәhlәlәrin, kәndlilәrin vә 
xırda burjuaziyanın inqilabi blokunun partiyası ola bilәr [21]. İKP-nin bu barәdә qәrarında deyilirdi: 
«İran Kommunist Firqәsi çalışmalıdır ki, mövcud olan bütün tәşkilatlar, fәhlәlәr, kәndlilәr, sәnәtkarlar, 
habelә xırda burjuaziyanın inqilabi dәstәlәri ilә rabitә yaratsın. Bu rabitәni tәşkilat üsulu ilә 
möhkәmlәtsin. Yuxarıdakı tәşkilatda fraksiya rolu oynayan sol dәstәlәr vasitәsilә hәmin dәstәlәr 
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arasında e'tilaf (koalisiya) yaratsın vә bu yol ilә geniş inqilabi partiya tәşkili üçün zәminә hazırlansın» 
[22]. 

İKP-nin bütün İran üçün nәzәrdә tutduğu ümumxalq mә'nasında milli-inqilabi partiyanın 
yaranmasına ilk dәfә әmәli olaraq S. C. Pişәvәri başladı. O, ilk növbәdә Tehranda nәşr etdirdiyi «Ajir» 
adlı qәzetdә (05.1943—11.1945-ci illәrdә) vә Tәbrizdә çıxan «Azәrbaycan» qәzetindә (1945—1946-cı 
illәrdә) marksizm-leninizm tә'liminә vә konkret faktlara әsaslanaraq İranda milli-inqilabi partiyanın milli 
(ümumölkә üzrә) vә sinfi vәzifәlәrini, tәşkilat vә taktika әsaslarını tәhlil edәrәk kütlәlәrә çatdırdı. Bu 
sırada «Ajir» qәzetindә 1944-cü ilin iyun ayında dәrc edilmiş «Hansı partiya doğru vә düzgün 
partiyadır?» başlıqlı silsilә mәqalәlәr xüsusilә qeyd edilmәlidir. S. C. Pişәvәri bu mәqalәlәrdә cәmiyyәtdә 
siniflәrin vә tәbәqәlәrin arasında ziddiyyәt vә mübarizәnin partiyaların meydana gәlmәsinә sәbәb 
olmasından, siyasi partiyaların sinfi mәnafe üzәrindә qurulmasından, bә'zi şәraitdә isә cәmiyyәtin 
mәnafeyinin vahid milli partiyanın meydana gәlmәsi lüzumunu qarşıya çıxartmasından vә milli 
partiyalarında da labüdәn sinfi mәnafe әsasında qüvvәtlәnmәsindәn geniş surәtdә bәhs etmişdir. O, 
göstәrirdi ki, partiyaların bünövrәsi vә әsası mәhz elmi nәzәriyyә üzәrindә qurulmalıdır. S. C. Pişәvәri 
mәqalәlәrindә partiyanın әhәmiyyәtindәn geniş surәtdә bәhs edәrәk göstәrirdi ki, partiya yaradıldıqda 
tarixin tәkamül vә sıçrayışı, zaman vә mәkanın mövcud şәraiti vә onların tә'sirlәri, cәmiyyәtin ehtiyac vә 
tәlәblәri nәzәrә alınmalıdır. Sağlam nәzәriyyә vә dәqiq elmi plan olmadan, siyasi-ictimai fәaliyyәt 
göstәrilmәdәn nәticә әldә edilә bilmәz, partiya rәhbәrliyi olmadan hәrәkat vә üsyanlar cәmiyyәt vә xalq 
üçün xәtәrli vә zәrәrlidir. 

S. C. Pişәvәri siyasi partiyaların sinfi mәnafe üzәrindә qurulduğunu' nәzәrә alaraq 1941 — 1946-cı 
illәrin konkret tarixi şәraitindә İranda siniflәrin vәziyyәtini, bir-birilә әlaqәlәrini, cәmiyyәtdә tutduqları 
mövqelәrini dәrindәn tәdqiq vә tәhlil etmişdir. O, bu nәticәyә gәlmişdir: «Burada (İranda Ç. M.) siniflәr 
heç dә tәrәqqi etmiş ölkәlәrdә olduğu kimi klassik formada gözә çarpmır. Siniflәr hәlә bir-birindәn çox 
da uzaqlaşmamışlar. Hәr bir dәstә müәyyәn şәkildә sair dәstәlәrlә әlaqәdardır. İran kimi geri qalmış 
ölkәlәrdә cәmiyyәtin müxtәlif dәstә vә siniflәrinin mәnafeyi bir çox hallarda bir-birinә uyğun gәlir vә 
eynilәşir. Bu siniflәrin mübarizә mәqsәdi bir çox hallarda bir vә ya bir neçә müәyyәn sinif әleyhinә 
yönәlir. Bu cәhәtdәn İran kimi ölkәlәrdә partiya tam mә'nası ilә sinfi partiya ola bilmәz. Bu әsl üzrәdir 
ki, Şәrq ölkәlәrindәki partiyaların bir çoxu milli (ümumxalq—M. C.) vә kütlәvi xarakterә malik olur» [23]. 

Cәnubi Azәrbaycanda 1941 — 1946-cı illәrdә fәhlә sinfi vә diygәr zәhmәtkeş tәbәqәlәr tәklikdә 
siyasi mübarizәnin qәlәbәsini tә'min etmәk imkanına malik deyildilәr. Qulluqçular, azad peşә sahiblәri, 
dükançılar vә orta tәbәqәlәrin sair dәstәlәri bu vә ya diygәr sinif vә tәbәqә ilә sıxı surәtdә bağlı idilәr. 
Şәhәrlәrdә, qәsәbә vә böyük kәndlәrdә minlәrlә xırda e'malatxana sahiblәri eyni zamanda öz 
sahәlәrindә fәhlәlik edirdilәr. Torpaqsız kәndlilәrlә mülkәdarlar arasında on minlәrlә xırda torpaq 
sahiblәri var idi. Fabrik-zavod sahiblәrinin çoxu eyni zamanda ticarәtlә mәşğul olur vә torpaq sahibi 
idilәr. 

Cәnubi Azәrbaycanda iri mülkәdarlar vә komprador burjuaziya istisna olmaqla, xalqın diygәr sinif 
vә tәbәqәlәrinin mühüm siyasi, iqtisadi vә sosial mәsәlәlәrdә mәnafelәri bir-birinә uyğun gәlirdi. 
Azәrbaycanda göstәrilәn sinif vә tәbәqәlәr arasında müәyyәn mәnafe birliyi vә uyğunluğu var idi ki, 
onlar milli inqilabi partiya, geniş inqilabi partiya yaratmağa vә onun rәhbәrliyi ilә ümumxalqın inqilabi 
gücünü birlәşdirmәyә imkan verәrdi. Bu sırada xüsusilә xalqa demokratik azadlıqlar vermәk, ölkәnin 
sosial-iqtisadi tәrәqqisini vә abadlığını tә'min etmәk, feodalizm qalıqlarını lәğv etmәk, maarifi, 
mәdәniyyәti vә sәhiyyәni inkişaf etdirmәk, milli zülm olunan xalqlara milli azadlıq vermәk, ölkәni 
imperialist dövlәtlәrin asılılığından qurtarmaq, dövlәt mә'murlarının, irticaçı mülkәdarların vә 
jandarmların zülm vә cinayәtlәrinin qarşısını almaq, ölkәdә әdalәtli qanunun vә asayişin hökmranlığını 
yaratmaq mәsәlәlәri ümumxalqın tәlәbi kimi qarşıda dururdu. 

Belәliklә, Pişәvәri Cәnubi Azәrbaycanda ümum-xalqın mәnafeyinә uyğun yeni bir partiyanın 
yaranması zәrurәtini әsaslandırdıqdan sonra hәmin partiyanın yaranması uğrunda mübarizәyә başladı. 
S. C. Pişәvәridә olan peşәkar inqilabçıya mәxsus keyfiyyәtlәr ona belә bir partiyanın tәşkilindә mühüm 
rol oynamağa imkan vә sәlahiyyәt verirdi. Sosial-iqtisadi hәyat vә azadlıq uğrunda mübarizәnin gedişi 
burada yeni siyasi partiyanın yaranması üçün geniş zәmin hazırlamışdı. S. C. Pişәvәri 1944—1945-ci 
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illәrdә Azәrbaycana sәfәrlәri zamanı burada yeni siyasi partiya  yaranması  sahәsindә  ikinci  mühüm  
addımı atmış oldu. O bu mәqsәdlә Cәnubi Azәrbaycan 1905— 1911-ci illәr İran inqilabından başlayaraq 
fәhlә, kommunist vә milli-azadlıq  hәrәkatlarında fәal iştirak etmiş, inqilabi vә demokratik partiyalarda 
fәaliyyәt göstәrmiş görkәmli inqilabçılar vә adlı-sanlı azadxahlarla görüşürdü. S. C. Pişәvәri bu zaman 
Azәobaycanın Tәbriz, Xoy, Salmas, Urmu, Sarab, Әrdәbil, Astara vә başqa şәhәrlәrindә olmuş [24] bu 
yerlәrdә fәhlәlәrin, kәndlilәrin, ziyalıların, sәnәtkarların, fabrik-zavod sahiblәrinin, dükançı vә tacirlәrin, 
xırda vә orta mülkәdarların, ruhanilәrin vә dövlәt qulluqçularının tәrәqqipәrvәr, vәtәnpәrәst vә azadxah 
nümayәndәlәri ilә şәxsәn görüşmüş vә söhbәt etmişdir. Azәrbaycan xalqının ehtiyacları, hüququqları vә 
milli-azadlığı mәsәlәlәri hәrtәrәfli müzakirә edilir vә onların haqqında fikirlәr söylәnilirdi. S. C. Pişәvәri 
bu görüşlәri vә müzakirәlәri barәdә 1944-cü ilin iyununda  «Ajir» qәzetindә yazırdı: «Altı aylıq seçki 
mübarizәsi istәr-istәmәz mәni cәmiyyәtin daxilinә sövğ etdi. Hәr yerә getdim. Mülkәdarların tәmtәraqlı 
evlәri,  kәndlilәrin daxmaları, fәhlәlәrin mәnzillәri, bir sözlә Tәbriz әhalisinin bütün tәbәqәlәri ilә tanış 
oldum. Mәn istәyirdim eşidim, görüm,  anlayım vә әlac yolu tapım, mәnim mәqsәdim dәlil, sәnәd, illәt 
axtarmaq idi» [25]. 

Cәnubi Azәrbaycanın başlıca hәyati problemlәrini әhatә edәn bütün bu söhbәt, mübahisә vә 
müzakirәlәrin gedişindә orada yeni siyasi partiyanı yaradanların rәhbәr qrupu ortaya çıxdı, xalq 
hәrәkatının yaranacaq partiyanın kütlәvi, milli-azadlıq, demokratik vә inqilabi xarakteri vә vәzifәlәri 
müәyyәnlәşdi. Bundan sonra Cәnubi Azәrbaycanda 1945-ci ilin avqust-sentyabr aylarında әmәli surәtdә 
yeni siyasi partiya yaradılmasına başlandı. Bu barәdә S. C. Pişәvәri yazmışdır. «firqәmizi yaradanlar milli 
hәrәkatımızı vücuda gәtirmәk üçün siniflәri milli şüarlar vasitәsilә cәlb etmәk lüzumunu ciddi bir surәtdә 
dәrk etmişdilәr. Bu qәrara gәldilәr: Әvvәl Demokrat Firqәsi (partiyası—M. C.) naminә milli bir tәşkilat 
vücudә gәtirsinlәr» [26]. 

S. C. Pişәvәri partiyanın adına xüsusi әhәmiyyәt verirdi. O, bu әqidәdә idi ki, «partiayaya ad 
qoyduqda әsas mәqsәd nәzәrә alınmalıdır» [27]. «Demokrat» adı geniş sinfi әsası olan bir partiya 
yaranması baxımından, xüsusilә Cәnubi Azәrbaycanda İran mәşrutә inqilabından vә Ş. M. Xiyabani 
dövründәn xalqın bu xarakterdә partiya ilә tanış olması cәhәtdәn çox münasib idi. Bu ad paptiyanın 
demokratik vәzifәlәrә malik olacağını müәyyәn edirdi. 

Azәrbaycan Demokrat Firqәsinin tәşkili. Partiyanın birinci yazılı sәnәdi—Azәrbaycan Demokrat 
Firqәsinin müraciәtnamәsi Azәpbaycan vә Fars dillәrindә S. C. Pişәvәri tәrәfindәn yazıldı. Bündan sonra 
Azәrbaycan Demokrat Firqәsinin (ADF) ilk bәyannamәsi Tәbriz, Urmu vә Xoy şәhәrlәrinin görkәmli 
azadxahlarından 77 nәfәr tәpәfindәn imza edildi vә 1945-ci il sentyabrın 3-dә (1324-cü il şәhrivәr ayının 
12-dә) Azәpbaycanın butün böyük-kiçik şәhәrlәrindә yayıldı (bu sәnәd 12 şәhrivәr bәyannamәsi adı ilә 
dә mәşhur olmuşdur). 

ADF-nin ilk bәyannamәsindә o zaman İranda fәaliyyәt göstәpәn tәrәqqipәrvәr siyasi partiya vә 
tәşkilatlardan fәrqli olaraq bir-birilә üzvi surәtdә bağlı götürülmüş iki mühüm problem: Azәrbaycan 
xalqının milli-azadlığı vә İranın siyasi idarә üsulunun demokpatiklәşdirilmәsi mәsәlәlәpi irәli sürülmüşdü. 
Bu bәyannamәdә Azәrbaycana muxtariyyәt әldә edilmәsi, Azәrbaycanın iqtisadi vә mәdәni tәrәqqisi, 
Azәpbaycan dilinin Azәrbaycanda rәsmi dil olması kimi tәlәblәp 12 maddәdәn ibarәt şüarlar şәklinlә 
verilmişdi. Bәyannamәdә yazılmışdı: İranın istiqlaliyyәtini vә әrazi bütövlüyünü saxlamaqla Azәrbaycana 
daxili azadlıq verilmәlidir ki, öz müqәddәratını özü tә'yin etsin [28]. 

1945-ci il sentyabrın 5-dә Azәrbaycan Demokrat Firqәsinin orqanı olan «Azәrbaycan» qәzetinin 
birinci nömrәsi nәşr edildi. «Azәrbaycan» qәzetinә S. C. Pişәvәri özü şәxsәn rәhbәrlik edirdi. Demәk 
olar ki, bu qәzetin siyasi, ictimai vә tәşkilati әhәmiyyәtli tәqribәn bütün baş mәqalәlәri S. C. Pişәvәri 
tәrәfindәn yazılmışdır. «Azәrbaycan» qәzeti Azәrbaycan dilindә çıxır, xalqa partiyanın mәram vә 
mәqsәdini mәntiqi vә çox aydın dildә çatdırırdı. 

1945-ci il sentyabrın 13-dә Tәbrizdә ADF-ni yaradanların ilk konfransı oldu. Bu konfrans partiya 
işlәrinә rәhbәrlik etmәk üçün 11 nәfәrdәn ibarәt komitә (müәssiәlәr komitәsi) yaratdı. Hәmin komitәyә 
S. C. Pişәvәri sәdr vә M. Ә. Şәbüstәri sәdr müavini seçildi. 
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1945-ci il oktyabrın 2-dә Tәbriz şәhәrindә Azәrbaycan Demokrat Firqәsinin birinci qurultayı açıldı. 
Partiyanın 38 şәhәr, mahal vә vilayәt tәşkilatı qurultaya 277 nәfәr numayәndә seçmişdi. Qurultayın 
birinci iclasında 247 nәfәr nümayәndә iştirak edirdi. ADF-nin birinci qurultayının bütün müzakirәlәri vә 
yazı işlәri Azәrbaycan dilindә aparılırdı. Qurultay ADF-nin proqramını vә nizamnamәsini müzakirә vә 
qәbul etdikdәn, ADF-nin Mәrkәzi Komitәsini (42 nәfәr) vә Mәrkәzi Tәftiş Komissiyasını (12 nәfәr) 
seçdikdәn sonra oktyabrın 4-dә öz işini müvәffәqiyyәtlә qurtardı. S. C. Pişәvәri ADF-nin birinci 
qurultayının gedişinә әvvәldәn axıra qәdәp müstәqim surәtdә rәhbәrlik etmişdir. Qurultay ADF-nin 
mәramnamәsini vә nizamnamәsini qәbul edәrәk ictimai hәyatın bütun sahәlәri üzrә partiyanın hәrәkәt 
xәttini, prinsiplәrini vә tәşkilat quruluşunu müәyyәn etdi. 

ADF-nin mәramnamәsindә әn yaxın vәzifәlәr müәyyәn edilәrәk Azәrbaycanın siyasi vә milli- 
mәdәni tәrәqqisini sür'әtlәndirmәk mәqsәdi ilә bilatә'xir әyalәt vә şәhәr әncumәnlәri seçkisinә 
başlanması, Azәrbaycana İran daxilindә mәhәlli muxtariyyәt vә öz hәyatını istәdiyi kimi qurmaq uçun g 
e n i ş h hüquqlar verilmәsi tәlәb edilirdi [29]. Mәramnamәdә göstәrilirdi ki, xalqa geniş demokratik 
azadlıqlar verilmәli vә müstәbidlәr hakimiyyәti mәhv edilmәlidir. Mәramnamәnin 6-cı maddәsindә isә 
deyilirdi: «Xalqın ümumi sәs vermәsi yolu ilә hәqiqi xalq demokratik dövlәti yaradılmalıdır» [30]. ADF-
nin mәramnamәsindә iqtisadiyyat sahәsindә dövrünü keçirib çürümüş iqtisadi üsulun müasir vә ali 
iqtisali-ictimai quruluş ilә әvәz olunması tәlәb olunurdu. Partiya mәramnamәsi Azәrbaycanda xalq 
kütlәlәrinin xeyrinә әsaslı demokratik islahat hәyata keçirilmәsini bir vәzifә olaraq qarşıya qoyurdu. O 
cümlәdәn mәramnamәdә kәndlilәrin torpaqla tә'min olunması vә fәhlәlәrin sosial-iqtisadi tәlәblәri 
xüsusilә qeyd edilmişdi. ADF-nin mәramnamәsindә Azәrbaycanda maarif vә mәdәniyyәtin demokratik 
mәzmunda vә Azәrbaycan dilindә hәrtәrәfli inkişaf etdirilmәsi tәlәb olunurdu. S. C. Pişәvәri ADF-nin 
mәramnamәsini belә qiymәtlәndirmişdir: «Mәramnamәnin әsas mәsәlәsi azәrbaycanlıların bir millәt 
olapaq tanınması vә muxtaripәt mәsәlәsi hesab olunur» [31]. 

ADF-nin nizamnamәsi demokratik mәrkәziyәt prinsipini qәbul etmәklә partiyanın tәşkilat birliyini 
yaratmağa xidmәt edirdi. Nizamnamәdә göstәrilir ki, partiyaya onun mәramnamә vә nizamnamәsini 
qәbul edәn, azı 20 yaşa malik olan, partiyanın ilk tәşkilatlarından birindә ardıcıl iştirak edәn vә partiya 
mәsuliyyәti daşıyan şәxslәr qәbul oluna bilәrlәr. Onlar partiya tәrәfindәn verilәn vәzifәlәri hәyata 
keçirmәli vә hәr ay partiyaya üzvluk haqqı vermәlidirlәr [32]. ADF-nin sinfi tәrkibinin muxtәlifliyi, milli-
azadlıq hәrәkatının hәlledici mübarizә әrәfәsindә olması vә partiyanı irtica agentlәrindәn qorumaq 
mülahizәsi nәzәrә alınlığından nizamnamәdә partiya üzvlәrinin hüququ müәyyәn dәrәcәdә mәhdud idi. 
Bir sıra hallarda mәrkәziyyәtә ustünlük verilirdi. 

Belәliklә. S. C. Pişәvәrinin tәşkilinә sә'y göstәrdiyi partiya yarandı vә sur'әtlә boy atdı. 

Azәobaycan Demokrat Firqәsinin yaranması muhum, mütәrәqqi vә inqilabi hadisә idi. S. C. 
Pişәvәri yazır ki, bu partiyanın şuarları çox aydın, konkret vә başa düşülәcәk idi. Xalq milli muxtariyyәt, 
dil azadlığı, kәndli-mülkәdar vә fәhlә-sahibkar münasibәtinin düzgün yola qoyulmasını, xalq 
hakimiyyәtini tә'min etmәk şüarını çox yaxşı başa düşürdü [33]. Ona görә dә ADF-nin yaranması xalq 
tәrәfindәn böyük rәğbәt vә ümidlә qarşılandı. 

ADF-nin ilk bәyannamәsi nәşr olan gündәn (3.11. 1945) xalq kütlәlәri Tәbrizә partiyanın vә 
«Azәrbaycan qәzetinin ünvanına göndәrdiklәri teleqram vә mәktub vasitәsilә Demokrat Firqәsinә 
qoşulduqlarını bildirir vә bu partiyaya qәbul olunmalarını xahiş edirdilәr. Tәbrizdәn partiyanın 
mәrkәzindәn göstәriş gözlәmәdәn müәssislәr tәrәfindәn Әrdәbil, Әhәr, Makı, Marağa, Mәrәnd, Urmu vә 
Xoy vilayәtlәrindә Әcәbşirdә, Şişәvanda, Nәqәdeydә, Culfa, Sarab vә diygәr şәhәrlәrdә partiyanın 
tәşkilatları yarandı. Qurultaydan sonra isә ADF öz tәşkilatlarını partiya proqramının vә nizamnamәsinin 
tәlәblәrinә uyğun olaraq qurmağa başladı. O cümlәdәn ilk partiya tәşkilatları yaradıldı. 1945-ci il 
noyabrın әvvәllәrinә qәdәr ADF-nin bütün vilayәt vә şәhәr tәşkilatlarında partiya konfransları keçirildi. 

Milli-azadlıq vә demokratik hәrәkatın baş xәttinin qorunması. İranın şahlıq hökumәti ADF-nin 
yaranmasını düşmәnçiliklә qarşıladı, Azәrbaycan xalqının Azәrbaycana muxtariyyәt verilmәsi, iqtisadi vә 
mәdәni inkişaf kimi qanuni tәlәblәrinin heç birini qәbul etmәdi, Azәrbaycan milli-azadlıq hәrәkatını silah 
gücünә yatırmaq xәttinә keçdi. Belә bir şәraitdә, ADF yaranandan az sonra onun qarşısında 
Azәrbaycanda milli-azadlıq hәrәkatına әmәli surәtdә rәhbәrlik etmәk kimi mühüm vәzifә durmuşdu. Bu 
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vәzifәnin hәyata keçirilmәsindә partiyanın vә hәrәkatın baş xәttinin qorunmasının çox  böyük 
әhәmiyyәti olmuşdur. 

ADF-nin ilk bәyannamәsindә, proqramında vә Azәrbaycan Xalq Konqresinin qәrarlarında İran 
daxilindә Azәrbaycana muxtariyyәt verilmәsi, Azәrbaycanın sosial, iqtisadi vә mәdәni tәrәqqisi, 
Azәrbaycanda Azәrbaycan dilinin rәsmi dil olması vә İranın siyasi quruluşunun demokratiklәşdirilmәsi 
uğrunda mübarizә partiyanın vә hәrәkatın baş xәtti kimi müәyyәnlәşdirilmişdi. 

Azәrbaycan Demokrat Firqәsi yarandığı gündәn baş xәttin qorunması uğrunda mübarizә 
aparmışdır. ADF-nin ilk bәyannamәsi yazılarkәn bu partiyanı yaradanların bir qrupu fәqәt mәdәni 
muxtariyyәt şüarı irәli sürmüşdülәr vә bu birinci maddәdә belә dә әks olmuşdu. Bu barәdә S. C. 
Pişәvәri belә yazır: «Biz bilirdik ki, әlimizdә dövlәt tәşkilatı, siyasi qüdrәt vә ixtiyar olmazsa fars 
mütәәssiblәri bizә mәdәni muxtariyyәt vermәyәcәklәr. Mәdәni muxtariyyәt ibarәsi mәhdud olduğu... 
üçün daxili azadlıq vә öz  müqәddәratını özü tә'yin etsin sözü ilә muxtariyyәt sözünü әvәz etdik» [34]. 
O zaman İran hökumәti bütün vasitәlәrlә ADF-nin vә milli-azadlıq hәrәkatının baş xәttindә әyintilәr 
yaratmağa çalışırdı. Urmu vilayәtindә Tәbrizә—Azәrbaycanın mәrkәzinә tabe olmayaraq Tehranla әlaqә 
saxlayan; muxtariyyәt, milli-mәdәni tәrәqqi, Azәrbaycan dilindә maarif vә idarә kimi xalq üçun hәyati 
әhәmiyyәti olan mәsәlәlәrdәn imtina edan Demokrat Firqәsi yaratmağa cәhd olundu. Bә'zilәri ADF-yә 
daxil olmaq üçün qeyd vә şәrt qoyur, Azәrbaycanın İrandan ayrıldığı vә ilhaq mәsәlәsi kimi yalan 
xәbәrlәr yayır, prezident seçkisi keçirildiyini uydurur, bütun torpaqların bölünmәsini vә sәrmayәdarların 
mәhv edilmәsini vә i. a. irәli sürürdülәr. Digәr tәrәfdәn isә mülkәdarlardan bә'zisi jandarm qüvvәlәri 
vasitәsilә kәndlilәr üzәrindә zülmü son hәddә çatdırıb, bә'zi fabrik-zavod sahibi isә fәhlә sahibkar 
münasibәtini son dorәcә gәrginlәşdirirdi. Bütün bunlar ADF-nin baş xәttinin әleyhinә idi, milli-azadlıq 
hәrәkatını zәiflәdirdi. Ona görә dә partiya qәti surәtdә onların әleyhinә çıxdı. ADF-nin orqanı olan 
«Azopbaycan» qәzeti partiya yaranandan 15 gün sonra yazırdı: « Şüarlarımızın әleyhinә sol şüarlar ilә 
özlәrini pәhlivan  göstәrmәk istәyәn lovğalara Demokrat Firqәsindә meydan verilmәyәçәkdir» [35]. S. 
C. Pişәvәri partiyanın orqanında qәtiyyәtlә bildirirdi: «Bәyannamәdә göstәrilәn şüarları islah etmәk 
mümkündür. Lakin onların әsas vә prinsipini   dәyişmәk olmaz» [36]. S. C. Pişәvәri partiyanın baş 
xәttini inqilabi mövqedәn vә ardıcıl surәtdә müdafiә edirli. O, partiya qurultayında çıxışda deyirdi: «Biz 
İranın istiqlaliyyәtini vә Azәrbaycanın daxili muxtariyyәtini istәyirik. Kimin bu mәramlara әlaqәsi var 
qalsın. Kim bu şüarlar ilә müxalifdir, indidәn getsin» [37]. S. C. Pişәvәrinin sә'yi nәticәsindә partiya 
qurultayında partiyanın baş xәtti qәtiyyәtlә müdafiә olundu. Partiya qurultayının müzakirәsinә verilәn 
partiya proqramı layihәsinin birinci maddәsindә (ümumi siyasi mәsәlәlәr bölmәsindә) Azәrbaycana i x t 
i y a r a t әldә etmәk әsas vәzifәlәrdәn hesab olunurdu. Bu, partiyanın ilk bәyannamәsindә e'lan 
olunmuş baş xәttdәn geri çәkilmәk demәk idi. «İxtiyarat» sözü hakimiyyәt uğrunda mübarizәni vә öz 
müqәddәratını tә'yin etmәk hüququnu özündә әks etdirmirdi. Milli-azadlıq qüvvәlәri onun әtrafında 
birlәşmәzdilәr. Buna görә dә ADF qurultayının nümayәndәlәri ilk çıxışlarından Azәrbaycanın daxili 
muxtariyyәti tәlәbini irәli sürdülәr. S. C. Pişәvәri dә öz çıxışında göstәrirdi: «hökumәt xalqın әlindә 
olmalıdır. Bu da mәhәlli vә milli muxtariyyәt vasitәsi ilә ola bilәr» [38]. Müzakirәlәr nәticәsindә qurultay 
yekdilliklә partiyanın proqramında «ixtiyarat» sözunün muxtariyyәt ilә әvәz edilmәsini qәrara aldı [39]. 
Azәrbaycandan gedib vә Azәrbaycanın azadlığı әleyhinә mübarizә aparan mülkәdarların torpaqlarının 
kәndlilәr arasında bölünmәsi mәsәlәsi qurultayda müzakirә edildiyi zaman iki-üç nәfәrin çıxışında 
partiyanın baş xәttini әymәk meyli özünü göstәrdi. Nümayәndәlәrdәn biri bütün torpaqların bölünmәsini 
tәklif edirdi. S. C. Pişәvәri qurultayda müzakirә olunan bu mәsәlә barәdә çıxışında demişdir: «İndiki 
vәziyәtdә torpaq bölgusü (bütun torpaqların bölgüsü—M. Ç.) mәsәlәsini meydana atmaq sәhih deyildir. 
Bu fikir çox mәntiqi vә adilanәdir, amma bugunkü şәrait ona icazә vermir» [40]. Nümayәndәlәrdәn bir 
neçәsi Azәpbaycandan gedib azadlıq әleyhinә mübarizә aparan mülkәdarların torpaqlarının kәndlilәr 
arasında bölunmәsi әleyhinә çıxaraq, bu torpaqlardan gәlәn gәlirin partiyanın ehtiyaclarına sәrf 
olunmasını vә ya bu gәlir ilә kәnd tәsәrrüfatı bankı yaradılmasını tәklif etdilәr [41]. Qurultay bu tәkliflәri 
dә rәdd etdi vә o dövr üçün daha düzgün olan yol seçdi: azadlıq düşmәni olan mülkәdarların 
torpaqlarının musadirә olunub kәndlilәrin ixtiyarına verilmәsi vә qalan mülkәdarlarla kәndlilәr arasında 
münasibәtin xüsusi qanunla müәyyәn edilmәsi qәrara alındı vә partiyanın proqramına daxil edildi. [42]. 
Bir müddәt sonra, 1947-ci ilin iyun ayında  S. C.  Pişәvәri torpaq bılgüsü barәdә ADF-nin tutduğu 
mövqe haqqında izahat verib belә yazmışdır: «Azәrbaycanda torpağın әn mühum hissәsi iri 
mülkәdarların ixtiyarındadır. Yüz minlәrә qәdәr  xırda mülkәdar vә aztorpaqlı kәndlini kәnar etmәk 
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olmaz. Biz Azәrbaycanda olan şәrait daxilindә xüsusi mülkiyyәti lәğv edә bilmәzdik. Biz elәyә bilmәzdik 
milli (ümumxalq—M. Ç.) bir partiya olduğumuz halda birinci qәdәmdә sinfi mübarizәni alovlandıraq» 
[43]. Partiyanın tәşkilat işlәrindә dә baş xәttdәn әyinti özünü göstәrmişdi. ADF-nin Әrdәbil, Mәrәnd vә 
Urmu vilayәt komitәlәrindә iri mülkәdar vә tacirlәr rәhbәrliyi әlә keçirmişdilәr. Onlar partiyanın 
fәaliyyәtini öz mәnafelәrinә uyğunlaşdırmağa çalışırdılar. Partiyanın Tәbriz tәşkilatlarının da şәhәr 
komitәsinin nәzarәtindәn çıxmaq tәhlükәsi yaranmışdı. S. C. Pişәvәrinin bilavasitә tәşәbbüsü ilә ADF- 
nin Mәrkәzi Komitәsi vә 1945-ci ilin noyabrında keçirilәn vilayәt konfransları bu vәziyyәtin qarşısını aldı. 
Tәbriz komitәsinә vә göstәrilәn vilayәt partiya komitәlәrinә partiyanın proqramını vә milli-azadlıq 
hәrәkatının inqilabi prinsiplәrini ardıcıl olaraq gözlәyәn vә hәyata keçirәn şәxslәr seçildilәr. ADF-ni 
yaradanların ilk konfransında  (13.11.1945) partiyanın müәssislәr Komitәsi yarandığı vә ondan sonra 
ADF-nin qurultayı tәrәfindәn partiyanın Mәrkәzi Komitәsi vә Mәrkәzi Tәftiş Komissiyası seçildiyi 
(4.10.1945)  tarixdәn Azәrbaycanda milli-azadlıq hәrokatına partiya  tәrәfindәn kollektiv rәhbәrlik 
edilmişdir. Partiyanın Mәrkәzi Komitәsinin geniş plenumlarında vaxtaşırı olaraq günün mühüm 
problemlәri müzakirә olunmuş, muvafiq qәrarlar çıxarılmış vә hәyata keçirilmәyә başlanmışdır. Bu 
kollektiv rәhbәrlikdә S. C. Pişәvәri inqilabi tәcrübәsinә, nәzәri hazırlığına, tәşkilatçılıq bacarığına vә 
ölkәnin siyasi, iqtisadi vә milli hәyatına çox dәrindәn bәlәd olduğuna görә xüsusi yer tuturdu. S. C. 
Pişәvәri partiyanın Mәrkәzi Komitәsinin göstlәişlәrini hәyata  keçirәrәk Azәpbaycanda  inqilabi 
hәpәkatın, milli-azadlıq mübarizәsinin ayrı-ayrı mәrhәlәlәrinә çox vaxtında vә düzgün istiqamәt 
vermişdir. 

ADF-nin Mәrkәzi Komitәsinin birinci geniş plenumu 1945-ci il oktyabrın 4-dә Tәbrizdә tәşkil 
olunmuşdur. Plenumda partiyanın rәhbәr vә mәs'ul işçilәrindәn 80 nәfәrә yaxın iştirak etmişlir. Plenum 
cari işlәri idarә etmәk üçün 9 nәfәrdәn ibarәt hey'әt seçdi. Plenumun bu seçkisi haqqında hәmin gün öz 
işini qurtarmaqda olan partiya qurultayına mә'lumat verildi. Qurultay tәrәfindәn S. C. Pişәvәri ADF MK-
nın sәdri, M. Ә. Şәbüstәri vә S. Badәqan müavinlәri seçildilәr [44]. ADF MK-nın icraiyyә hey'әti S. C. 
Pişәvәri, S. Badәqan, M. Birya, S. Cavid vә M. Ә. Şәbüstәridәn ibarәt olmuş vә 1946-cı ilin oktyabrından 
Z. Qiyami, M. Vilayi, M. Nünәkәrani vә T. Şahin dә MK-nın icraiyyә hey'әtinә cәlb olunmuş vә onun 
iclaslarında üzv kimi iştirak etmişlәr. 

 

Azәrbaycan Demokrat Firqәsinin xalq hakimiyyәti uğrunda mübarizәyә rәhbәrliyi. 

İranın şahlıq hökumәti ilә Azәrbaycan xalqı arasında münasibәt son dәrәcә gәrginlәşdiyi şәraitdә, 
1945-ci il noyabrın 8—9-da Tәbriz şәhәrindә ADF Mәrkәzi Komitәsinin ikinci geniş plenumu oldu. 
Plenumda ADF MK-nın sәdri S. C. Pişәvәri «Ümumi siyasi vәziyyәt vә partiyanın gündәlik şüarları» 
haqqında mә'ruzә etdi. Bundan әlavә әyalәt vә vilayәt әncümәnlәri, İran Mәclisi seçkilәrinә dair 
mә'ruzәlәr vә müzakirәlәr dә oldu. Plenumun S. C. Pişәvәrinin mә'ruzәsi әsasında qәbul etdiyi qәrarının 
Azәrbaycan milli-azadlıq hәrәkatında böyük inqilabi әhәmiyyәti olmuşdur. Hәmin qәrarın üçüncü 
maddәsindә deyilirdi: «Әyalәt vә vilayәt әncümәnlәrinin seçkisini xalqın öz gücü ilә başlamaq. Komitә 
(ADF-nin Mәrkәzi Komitәsi— M. Ç.) yaxın bir zamanda bütün Azәrbaycan xalqı tәrәfindәn seçilәn 
nümayәndәlәrdәn böyük bir konfrans tәşkil etmәlidir» [45]. Göstәrilәn qәrarın altıncı maddәsindә isә 
deyilirdi: «Kәndlәrdә kәndlilәrә hücum edәn jandarmların ümum camaatın qüvvәsi ilә qabağı alınsın» 
[46]. ADF MK-nın bu qәrarı Azәrbaycanda xalq hakimiyyәti uğrunda әmәli mübarizәyә göstәriş idi. S. C. 
Pişәvәri xalq hakimiyyәti uğrunda mübarizәnin iki istiqamәtdә getdiyini qeyd edirdi. Biri xalq hakimiyyәti 
yaranması uğrunda dinc yolla siyasi mübarizә, o biri silahlı mubarizә. 

Azәrbaycanda xalq hakimiyyәti yaranması uğrunda dinc siyasi mübarizә 1945-ci il noyabrın 10-dan 
20-dәk Azәrbaycanın butün qәsәbә vә şәhәrlәrindә izdihamlı xalq yığıncaqları tәşkil olunmaqla hәyata 
keçdi. Azәrbaycan әhalisinin bir milyon yarımdan çoxunun iştirak etdiyi bu yığıncaqlarda xalq 
Azәrbaycana İran daxilindә muxtariyyәt verilmәsini, tezliklә әyalәt vә vilayәt әncümәnlәrinin tәşkil 
olunmasını tәlәb edәn qәrarlar qәbul edir, bu qәrarların hәyata keçirilmәsini sür'әtlәndirmәk üçün öz 
aralarında nümayәndәlәr seçirdi. Pişәvәrinin göstәrdiyi kimi «Nümayәndәlәr içәrisindә Azәrbaycan 
xalqının bütün siniflәri gözә çarpırdı» [47]. 
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Xalq yığıncaqlarında seçilmiş nümayәndәlәrin (724 nәfәr) iştirakı ilә 1945-ci il noyabrın 20—21-dә 
Tәbrizdә Azәrbaycan Xalq Konqresi (AXK) keçirildi. Bu zaman Azәrbaycan xalqına yәqin olmuşdu ki, 
İran dövlәti ona muxtariyyәt vә azadlıq vermәyәcәkdir. Hökumәt әyalәt vә vilayәt әncümәnlәrinin tәşkil 
olmayacağını hәtta rәsmi surәtdә e'lan etdi. Ona görә dә Azәrbaycan Xalq Konqresi özünü müәssislәr 
mәclisi e'lan etdi, Azәrbaycan Milli Mәclisi vә Milli hökumәti yaratmağı qәrara aldı. Konqres öz 
nümayәndәlәrindәn 39 nәfәrdәn ibarәt Milli hey'әt seçib, qәrarlarının hәyata keçirilmәsini ona tapşırdı. 
S. C. Pişәvәri ADF MK-nın sәdri vә Milli hey'әtin üzvü olmaqla onun fәaliyyәtindә yaxından iştirak edirdi. 

Azәrbaycan Milli hey'әti işә başladığı gündәn (21.11. 1945) Azәrbaycanda ikihakimiyyәtlilik 
yarandı: biri xalqın, o biri isә irticanın rәsmi dövlәt hakimiyyәti idi. Milli hey'әti vәzifәsinә, gördüyü işlәrә 
vә arxalandığı qüvvәyә görә müvәqqәti inqilabi hökumәt adlandırmaq olardı. Milli hey'әt xalqın 
qüdrәtinә arxalanaraq bir sıra inqilabi әhәmiyyәtli işlәr gördü: İran hökumәti tәrәfindәn Azәrbaycanda 
taxılın daşınıb aparılmasının qarşısını aldı, irticaçı mülkәdarların әsassız şikayәtlәri üzrә hәbs olunmuş 
yüzlәrlә kәndlini hәbsdәn azad etdirdi, xalqın asayişini pozanlarla inqilabi yol ilә mübarizә apardı vә s. 
Milli hey'әt  1945-ci il noyabrın 25-dә Tәbrizdә bir neçә nәfәr iri tacir, mülkәdar, ruhani vә yüksәk 
rütbәli dövlәt qulluqçusunun iştirakı ilә müzakirәlәr vә dekabrın 8—11-dә isә şahın vә İran hökumәtinin 
nümayәndәsi Murtuza Bәyatla danışıqlar apardı. Bu danışıqlara İran hökumәti tәşәbbüs etmişdi. O bu 
yol ilә Azәrbaycan demokratları müqabilindә siyasi qüvvә yaratmaq, vaxt qazanmaq vә xalqı aldatmaq 
istәyirdi. Lakin xalqa bir daha mә'lum oldu ki, İran dövlәti Azәrbaycana muxtariyyәt vermәk istәmir vә 
danışıq üçün göndәrdiyi şәxsin heç bir qәrar qәbul etmәk sәlahiyyәti yoxdur. 

Azәrbaycan Milli hey'әti Azәrbaycan Milli Mәclisi seçkilәrinә başlamaq haqqında 1945-ci il noyabrın 
21-dә fәrman verdi. Bu iş öz-özlüyündә inqilabi әhәmiyyәtә malik idi. İranda seçki fәrmanını dövlәt 
başçısı—şah verirdi. S. C. Pişәvәri seçki fәrmanının şahsız verilmәsini «böyük bir iş» adlandırmışdır [48]. 
Azәrbaycan Milli Mәclisinin seçki qanunu әsasında 1945-ci il noyabrın 27-dәn Azәrbaycanın bütün 
vilayәtlәrindә Azәrbaycan Milli Mәclisinә seçkilәr başlandı. Bu zaman Tәbriz, Әrdәbil, Urmu, Marağa, 
Miyandab, Әhәr, Meşkin, Xalxal, Xoy, Makı, Mәrәnd vә Salmas kimi şәhәrlәr İran hökumәtinin silahlı 
qüvvәlәrinin hökmranlığı altında idi. Onlar Azәrbaycan Milli Mәclisinә seçkilәri pozmağa çalışırdılar. Buna 
baxmayaraq seçkilәr dekabrın 1-dә hәr yerdә böyük müvәffәqiyyәtlә qurtardı. 32 seçki dairәsindәn 100 
nәfәr deputat seçildi. Bunların çox böyük әksәriyyәtini Azәrbaycan әhalisinin әn görkәmli inqilabçı, 
vәtәnpәrәst vә maarifpәrvәr şәxslәri tәşkil edirdilәr. S. C. Pişәvәri Azәrbaycanda xalq hakimiyyәti 
yaranması uğrunda siyasi-ictimai mübarizәdә ADF MK-nın sәdr müavinlәri M. Ә. Şәbüstәri vә S. 
Badәqan başda olmaqla X. Azәrbadәqan, M. Birya, M. Vilayi, Z. Qiyami, H. Zәfiri, K. Haşimniya, H. 
Cövdәt, T. Şahin vә başqalarının** tәşkilatçılıq fәaliyyәtinә yüksәk qiymәt vermişdir [49]. 

ADF xalq hakimiyyәti uğrunda dinc siyasi mübarizә ilә yanaşı silahlı mübarizә istiqamәtindә dә 
hazırlıq işlәri aparırdı. ADF-nin Mәrkәzi Komitәsinin 1945-ci il noyabr plenumunun qәrarında kәndlilәrә 
hücum edәn jandarmların qabağının alınmasına göstәriş verilmişdi. Aydın idi ki, xalq jandarmların 
qarşısını almaq istәdikdә jandarmlarla, irticaçı mülkәdarlarla vә dövlәt qoşunları ilә vuruşmalı olacaqdı 
vә hadisәlәrin gedişi xalqı silahlı mübarizәyә gәtirib çıxaracaqdı. Buna görә dә qabaqcadan hazırlıq 
görülmәdәn, düşünülmәdәn belә bir qәrar hәyati deyildi. S. C. Pişәvәri yazır ki, ADF yaranan gündәn 
«istәdiklәrimizi tә'min etmәk üçün möhkәm bir hәrbi tәşkilat yaratmaq yolunda çalışırdı» [50]. Hәrtәrәfli 
hazırlıqdan sonra 1945-ci il oktyabrın ikinci yarısından xalq hakimiyyәti yaratmaq uğrunda silahlı 
mübarizә başlandı. O zaman әlә silah götürüb xalq hakimiyyәti uğrunda mütәşәkkil mübarizә aparan 
şәxslәr Fәdai adlanırdılar. S. C. Pişәvәri yazır: «O günlәrdә Fәdai dәstәlәri ilә müstәqimәn özüm rabitә 
saxlayırdım» [51]. Xalq hakimiyyәti uğrunda silahlı mübarizәyә dә ADF-nin Mәrkәzi Komitәsinin hәrbi 
rәhbәrliyi başçılıq edirdi. ADF MK-nın sәnәdlәrindәn mә'lum olur ki, silahlı mübarizәnin hәrbi strategiya 
vә taktikası barәdә iki başlıca tәklif olmuşdur. Birincisi, silahlı bir dәstәni gizlicә Tәbriz şәhәrinә 
toplamaq, İran hökumәtinin bu şәhәrdәki silahlı qüvvәlәrinә qәfildәn hücum edәrәk onları tәrksilah 
etmәk, idarәlәri tutmaq, eyni zamanda bu әmәliyyatı bir-iki böyük şәhәrdә dә tәtbiq edәrәk hücumu 
genişlәndirmәk tәklifi idi [52]. ADF-nin hәrbi rәhbәrliyi bu tәklifi rәdd etmişdir, çünki bu tәklif xalqın 
özünün inqilabda iştirak etmәsini nәzәrdә tutmurdu vә silahlı dәstәni xalqın kömәyindәn mәhrum edirdi. 
Qeyri-inqilabi mahiyyәtdә olan bu plan mütlәq mәğlubiyyәtlә nәticәlәnәrdi. Silahlı mübarizә barәdә 
ikinci tәklif Azәrbaycanın bir neçә mahalında, kәnd yerlәrindә eyni vaxtda partizan vuruşlarına 
başlamaqdan ibarәt idi. Ümumi hәrbi taktika olaraq qәrara alınmışdı: İran hökumәtinin Azәrbaycanda 
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böyük şәhәrlәrdәki silahlı qüvvәlәrinin bir-birilә әlaqәlәrini eyni vaxtda kәsmәk, әvvәlcә kәnd yerlәrindә 
silahlı irticaçıları vә jandarm dәstәlәrini tәrksilah etmәk, qәnimәt alınan silahlarla әlavә fәdai qüvvәlәri 
yaratmaq, kiçik şәhәrlәri vә nәhayәt  mühasirә yolu ilә böyük şәhәrlәri azad etmәk [53]. 

İran hökumәti Azәrbaycandakı bütün silahlı qüvvәlәrini vә irticaçı mülkәdarların silahlı dәstәlәrini 
milli-azadlıq hәrәkatı әleyhinә sәfәrbәr etdi vә böyük cinayәtlәrә başladı. 

ADF inqilabi hәrәkatın gedişinә gündәlik rәhbәrlik edirdi. Silahlı mübarizәyә hazırlıqdan asılı olaraq 
ADF-nin orqanı olan «Azәrbaycan» qәzetindә konkret göstәriş verilirdi, S. C. Pişәvәri 1945-ci il 
oktyabrın 12-dә «Azәrbaycan» qәzetindә yazırdı: «Biz bununla bütün xalqımızı tәhәmülә, sәbrә vә 
mәtanәtә dә'vәt edirik». Oktyabrın 26-da isә yazırdı: «Biz açıq deyirik: әgәr jandarm rәislәri başladıqları 
cinayәtlәrdәn әl götürmәzsә, әgәr dövlәt mә'murları yerlәrindә oturmazsa, xalq özü qalxar, onları 
yerindә oturdar». Azәrbaycan xalqı milli-azadlıq uğrunda silahlı mübarizәyә hәrtәrәfli hazır olduğu 
gün— noyabrın 16-da ADF-nin göstәrişi ilә әlaqәdar S. C. Pişәvәri «Azәrbaycan» qәzetindә yazırdı: 
«Xalq öz başına çarә etmәlidir». 

Hәmin gün, 1945-ci il noyabrın 16-da Tehrandan İran qoşunlarının Baş qәrargahı tәrәfindәn 
Tәbrizә, Azәrbaycandakı diviziya komandanına verilәn әmrdә deyilirdi: «Әrdәbil, Tәbriz vә Rizaiyyә 
(Urmu— M. Ç.) şәhәrlәrindә vә sair yerlәrdә jandarmları vә polislәri dә öz әmriniz altına almaqla dövlәt 
idarәlәrini, xüsusәn valiliyi zabitlәrin vә әskәrlәrin son qәtrә qanına qәdәr silahlı müdafiә edin. 
Şәhәrlәrdә sakitlik yaradın vә hәr cür inqilabın qarşısını alın» [54]. 

Azәrbaycan fәdailәri İranın irticaçı hökumәtinin silahlı qüvvәlәrinә ilk zәrbәni 1945-ci il noyabrın 
16-dan 17-sinә keçәn gecә Marağa, Mәrәnd, Miyana, Sarab vә Әrdәbil mahallarında eyni bir vaxtda 
vurdular. Nәticәdә noyabrın 17-dә Miyana, Sarab vә Nir şәhәrlәri, Marağanın Әcәbşir, Binab vә Şişәvan 
qәsәbәlәri, Qulukәnd vә Xacәmir kәndlәri, Mәrәndin Yam kәndi vә Әrdәbilin bir neçә böyük kәndi 
hökumәt qüvvәlәrindәn azad edildilәr. Belәliklә dә Tәbriz, Әrdәbil, Astara, Marağa, Miyandab, Urmu, 
Xoy vә Makı şәhәrlәrindәki hökumәt qüvvәlәri bir-birindәn ayrı salınaraq tәklәnmiş oldular. Azәrbaycan 
fәdailәri bir-birinin ardınca Azәrbaycan kәndlәrini, qәsәbәlәrini vә şәhәrlәrini İran hökumәtinin silahlı 
qüvvәlәrindәn azad etdilәr. Dekabrın 12-dә Tәbriz şәhәri fәdailәr tәrәfindәn mühasirәyә alınaraq İran 
qoşun hissәlәrindәn tәmizlәndi. Әn sonuncu azad edilәn Urmu şәhәri oldu (19.12.1945). Dekabr ayının 
20-dәn Azәbaycan İranın irticaçı hökumәtinin zülmündәn tamamilә xilas edildi. S. C. Pişәvәri 
Azәrbaycanda xalq hakimiyyәti yaranması uğrunda silahlı mübarizәdә (23.10—20.12.1945)  fәdai 
başçılarından Tәbrizdәn C. Kavyanın, Urmudan M. Ә. Azadvәtәnin, Әrdәbildәn Ә. M. Mәhәmmәdvәndin, 
Marağadan M. R. Kәbirinin, Xoydan N. X. Yekaninin, Zәncandan Q. X. Osanlunun, Miyandabdan Q. 
Sübhinin vә A. Sadiqyanın, Sarabdan Q. R. Cavidanın, Mәrәnddәn S. K. Әlәmin, Miyanadәn Q. 
Daneşyanın, Astaradan f. Dehqanın, Ә. Haşiminin vә başqa fәdai başçılarının şücaәt vә fәdakarlıq 
göstәrdiklәrini xüsusilә qeyd etmişdir [55]. İran qoşununda olmuş inqilabçı zabitlәrdәn Azәrbaycana 
gәlәnlәr dә xalq hakimiyyәti qurulması uğrunda qәhrәmanlıqla vuruşdular. 

1945-ci il dekabrın 12-dә Tәbriz şәhәrindә Azәrbaycan Milli Mәclisi açıldı vә hәmin gün 
Azәrbaycan Milli hökumәti tәşkil oldu. 12—13 dekabr günlәri görülәn bütün mühüm inqilabi әhәmiyyәtli 
işlәrә S. C. Pişәvәrinin bilavasitә iştirakı ilә ADF MK tәrәfindәn rәhbәrlik edilmişdir. O cümlәdәn 
dekabrın 12-nә qәdәr Tәbrizi mühasirә etmiş fәdai qüvvәlәrinin Tәbrizә daxil olması, Azәrbaycan Milli 
Mәclisinin açılışı, mәclisin daxili nizamnamәsinin yazılması vә qәbul edilmәsi; Azәrbaycan Milli 
hökumәtinin tәrkibi vә iş proqramı hazırlanaraq Milli Mәclisin müzakirәsinә vә tәsdiqinә tәklif olunması; 
İran hökumәtinin Tәbriz şәhәrindәki jandarm, polis vә qoşun qüvvәlәrinin tәslim olması (13.12.1945) 
haqqında onun komandanları ilә danışıq aparılması kimi çox mühüm inqilabi işlәri göstәrmәk olar. 

Azәrbaycan Milli hökumәti, S. C. Pişәvәri Nazirlәr Şurasının Sәdri (Baş nazir) olmaqla daxili işlәr, 
xalq qoşunları, kәnd tәsәrrüfatı, maarif, sәhiyyә, maliyyә, әdliyyә; yol, poçt, teleqraf vә telefon; ticarәt 
vә iqtisad, iş vә zәhmәt nazirliklәrindәn ibarәt olmuşdur (İran daxilindә Azәrbaycan muxtariyyәti 
prinsipinә vә Azәrbaycan Milli Mәclisinin hәmin prinsipi gözlәyәn daxili nizamnamәsinә uyğun olaraq 
Azәrbaycan Milli hekumәti tәrkibindә hәrbi vә xarici işlәr nazirliklәri yaradılmadı). Milli Mәclis Z.Qiyamini 
Azәrbaycan Ali mәhkәmәsinin rәisi vә F. İbrahimini Azәrbaycan prokuroru seçmişdi. 
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Azәrbaycan Milli hökumәtinin iş proqramında İran daxilindә Azәrbaycanın muxtariyyәti prinsipinә 
tamamilә riayәt olunmuşdur. Bu proqramda Azәrbaycanın siyasi, iqtisadi, sosial vә mәdәni hәyatının 
bütün sahәlәrinin milli-azadlıq vә demokratiya әsasları üzrә yenidәn qurulması, inkişaf etdirilmәsi vә 
Azәrbaycanın muxtariyyәtinin hәyata keçirilmәsi vә möhkәmlәndirilmәsi üçün yaxın müddәtdә 
görülәcәk әsas vәzifәlәr müәyyәn olunmuşdu. 

1946-cı il yanvarın 26—29-da ADF Mәrkәzi Komitәsinin Tәbriz şәhәrindә keçirilmiş üçüncü 
(Azәrbaycanda xalq hakimiyyәti dövründә birinci) plenumu (plenumda partiyanın 36 tәşkilatının vә xalq 
hakimiyyәti orqanlarının 128 nәfәr rәhbәr vә mәs'ul işçilәri iştirak edirdi) ADF MK-nin sәdri S. C. 
Pişәvәrinin «Firqә vә milli dövlәtin әsas mәsәlәlәri haqqında» mә'ruzәsi әsasında qәbul etdiyi qәrarda 
MK icraiyyә hey'әtinin milli-azadlıq mübarizәsindә gördüyü işlәri tәqdir vә Milli hökumәtin yaradılması 
yolunda götürdüyü hәrәkәt xәtti tәsdiq etdi. Bu qәrarda deyilmişdir: «Milli devlәt vә Milli Mәclisin 
başladıqları böyük islahat gәrәk dәqiq bir surәtdә davam etdirilsin vә Mәrkәzi Komitә bu islahatın 
demokratik vә milli әsaslar üzәrindә hәyata keçirilmәsinә yaxından nәzarәt etsin» [56]. Plenum Milli 
hökumәtin iş proqramının daha sür'әtlә vә daha diqqәtlә hәyata keçirilmәsi üçün MK-nın icraiyyә 
hey'әtinә tapşırıq verdi vә bu sahәdә bütün partiya üzvlәrinin var qüvvәsi ilә çalışmasını lazım gördü. 
Mәrkәzi Komitә plenumu Firqәnın xalq hakimiyyәtinә Firqә tәşkilatları vә idarәlәrdә işlәyәn Firqә üzvlәri 
vasitәsilә rәhbәrlik edәcәyini müәyyәn etdi. 

Belәliklә, S. C. Pişәvәri ADF vә AMH-nin yaranması uğrunda mübarizәdә son dәrәcә mühüm rol 
oynamış, bununla yanaşı Firqәnın MK-nın sәdri vә Milli hökumәtin Baş naziri olaraq Firqә proqramının 
vә Milli hekumәtin iş proqramının hәyata keçirilmәsinә dә bilavasitә rәhborlik etmişdir. 

Әdәbiyyat 

1 Lenin, külliyyatı, 2-ci c., s. 192. 

2 Bәrnamә vә nezamnameye Hezbe Tudeye İran, Tehran, 1944, s.2. İran Azadlıq Cәbhәsinin 
mәramnamәsi, bax: «Xavәre No», (Tәbriz), 11.02.1945. 

3 İran Tudә partiyasının mәramnamә vә nizamnamәsi, s.  1. 

4 «Nameye Rәhbәr», (Tehran), 27.11.1945. 

5 «Azәrbaycan», (Tәbriz), 12.09. 1945. 

6 «Azәrbaycan», 10.09.1945. 

7 «Yәğma» (Tehran), 21.10.1945. 

7 a «Nәsime sәba» vә «Azadәqan» (Tehran). 19.11.1945. 

8 H. Keyostvan. Siyasәte movazeneye mәnfi dәr mәclese 14, Tehran, 1950, 2-ci cild, s. 90. 

9 «Cәbhe» (Tehran), 26.12.1945. İran partiyasının orqanı. 

10 «Azәrbaycan», 12.10.1945. 

11 «Azәrbaycan» 30.11.1945. 

12 Qızıl sәhifәlәr, Tәbriz, 1946, s. 373. 

13 «Azәrbaycan», 11.12.1945. 

14 Yenә orada. 

15 «Azәrbaycan», 12.09.1945. 

18 Yenә orada. 20.09.1945. 
 12



   Azərbaycan Federal Demokrat Hərəkatı  www.achiq.org  آچيق سؤز 

17 Mircәfәr Pişәvәri (Cavadzade Xalxali). Seçilmiş әsәrlәri (yersiz), 1965, s. 220. 

18 H. Keyostvan. Siyasәte movazeneyi mәnfi dәr mәclise 14-cü, s. 147—148. 

19 «Azәrbaycan», 24.09.1945. 

20 «Azәrbaycan», 20.09.1945. 

21 Jurnal «Kommunistiçeskii  Internatsional».  M.,  1921, № 50, s. 33. 

22 «Azәrbaycan» (yersiz), 1965, s. 139. ADF MK-nın nәzәri vә siyasi orqanı. 

23 Mircәfәr  Pişәvәri.  Seçilmiiş  әsәrlәri,  s.  406—407. 

24 S. C. Pişәvәri 19.05.1944, 25.09.1944, 10—20.02.1945 may-iyul, avqust 1945-ci ildә 
dәfәlәrlә Tәbrizdә, 1945-ci il martın ortalarında Xoy, Salmas vә Urmu şәhәrlәrindә, aprelin ikinci 
yarısında Әrdәbil vә Astara şәhәrlәrindә olmuşdur. 

25 «Ajir» (Tehran), 11 .06. 1944. 

26 Şәhrivәrin On İkisi. 1945—1946, Tәbriz, 1325, s. 2. 

27 Mircәfәr Pişәvәri. Seçilmiş әsәrlәri, s. 408. 

28 Azәrbaycan  Demokrat  Firqәsinin  mürәciәtnamәsi.  Tәbriz, 1945. 

29 Azәrbaycan Demokrat Firqәsinin   mәramnamәsi vә nizamnamәsi. Tәbriz, 1945, s. 10. 

30 Yenә orada, s. 10. 

31 S. C. Pişdvәri. İran Azәrbaycanında demokratik hәrәkat tarixi (yersiz), 1947, 1c., s. 79. 

32 Azәrbaycan Demokrat Firqәsinin mәramnamәsi vә nizamnamәsi s. 23. 

33 S. C. Pişәvәri. İran Azәrbaycanında demokratik hәrәkat tarixi, 1947, 2-ci c., s. 4. 

34 S. C. Pişәvәri. İran Azәrbayçanında demokratik hәrәkat tarixi, 1 c., s. 45. 

35 «Azәrbaycan» (Tәbriz), 18.09.1945. 

36 Yenә orada, 28.09.1945. 

37 Yenә orada, 5.10.1945. 

38 Azәrbaycan SSR EA TI-nin elmi arxivi, f. 5 inv. 1, iş 29, s. 10. 

39 Yenә orada. 

40 Yenә orada. 

41 Yenә orada. 

42 Azәrbaycan Demokrat Firqәsinin mәramnamәsi vә nizamnamәsi, s. 10—11. 

43 S. C. Pişәvәri. İran Azәrbaycanında demokratik hәrәkat tarixi, I c., s. 72. 

44 Yenә orada, s. 76. 

45 «Qızıl Sәhifәlәr», s. 292. 

46 Yenә orada. 
 13



   Azərbaycan Federal Demokrat Hərəkatı  www.achiq.org  آچيق سؤز 

47 S. C. Pişәvәri. İran Azәrbaycanında demokratik hәrәkat tarixi, 2-ci c. s. 47. 27. 

48 Yenә orada, s. 61. 

49 «Azәrbaycan» (Tәbriz), 4.09.1946: 

50 S. C. Pişәvәri. İran Azәrbaycanında demokratik hәrәkat tarixi, 2-ci c. s. 76. 

51 Yenә orada, s. 15. 

52 Yenә orada, s. 85. 

53 ADF Mәrkәzi-Komitәsinin 26—29.1.1946-cı il tarixli plenumun sәnәdlәri, s. 3. 

54 Pesyan N. -Tarixçeye Ferqeye Demokrate Azәrbaycan vә hezbe Komeleye Kordestan, 
Tehran, 1948, s. 29. 

55 «Azәrbaycan» (Tәbriz), 4.09. 1946. 

56 «Azәrbaycan» (Tәbriz), 31.01.1946. 

* S. C. Pişәrәvi Mircәfәr (vә ya Cәfәr) Pişәrәvi adı ilә dә tanınır. 

 ** Göstәrilәn partiya fәalları sırasında mәqalәnin müәllifi M. M. çeşmazәrin dә adı 
çәkilmişdir—red. hey'әti. 

 14


	Ədəbiyyat

