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» دوازدھم شھريور «١٣٢۴
)ترجمه فارسى قسمت اول(

ترجمه فارسى کتاب »شھريورين اون ايکيسى« ،عمدتا بر مبناى ترجمه منتشر شده از طرف »جمعيت
روشنفکران تورک پيشرو ايرانى« )چاپ تبريز( ،تھيه شده است .اولين ترجمه فارسى کتاب که توسط
انتشارات بابک )ايتاليا( منتشر گرديده نيز مورد مراجعه مکرر و استفاده واقع شده است .به خاطر
قدردانى از زحمت مترجمين فوق الذکر ،ھنگام تطابق با متن اصلى تا حد امکان سعى بر حفظ شکل و
روال ترجمهھاى مذکور بوده است.
آچيق سؤز

1

www.achiq.info

چگونگى تشکيل گردھم آيى  ١٢شھريور
بعد از مذاگرات طوالنى و مکاتبات فراوان بين آقايان پيشهورى و شبسترى ،در نھايت آقای پيشهورى موقتا روزنامه »آژير« را در
اختيار رفقاى خود گذاشت و در اوايل شھريور با آمدن به تبريز ،اولين گام را در تشکيل فرقهمان برداشت.
در اين روز ،اين دو بنيانگذار فرقهمان درباره وضعيت مملکت به طور جدى بحث کردند و سپس به اين نتيجه رسيدند که نظر آقای
بادگان راکه از رؤساى آن موقع تشکيالت حزب توده در آذربايجان بود ،جلب کنند .آقای بادگان با توجه به مبارزات فراوان و تجارب به
دست آمده ،شعارھاى ملى آقای پيشهورى و آقای شبستری را تاييد و براى به ثمر رساندن آن ،آمادگی خود را جھت ھرگونه فداکارى اعالم
کرد .در آن ھنگام در آذربايجان غير از حزب توده و جبھه آزادی ،تشکيالت سياسى ديگرى وجود نداشت .اتحاديه کارگران ھم کامال زير
نفرذ و تاثير حزب توده بود .به نظر آقايان پيشهورى و شبسترى احتمال مشارکت و ھمفکرى )جبھه آزادی( به اين دليل که توسط خود آنان
سازماندھى شده بود ،بسيار قوى پيشبينى ميشد .تا آن ھنگام عناصر و افرادى که پيرامون محور حزب توده گرد آمده بودند ،صرفنظر از
فداکاريھاى چشمگيرشان و مبارزات شديدى که با عناصر واپسگرا داشتند ،نتوانسته بودند در صحنه عملى مبارزه قدمی بردارند .افزون بر
اين ،حزب توده به سبب فعاليتش تحت شعارھاى طبقاتى ،نتوانسته بود ھمه اقشار مردم را به سوى خود جلب کند .اما بنيانگذاران فرقه ما
براى برپا داشتن نھضت ،ضرورت جلب ھمه اقشار مردم را به وسيله شعارھاى مشخص ملى به طور جدى درک ميکردند .به ھمين خاطر،
آقای پيشهورى ،آقای شبسترى و آقای بادگان بعد از سه روز مذاکره به اين نتيجه رسيدندکه آقای پيشهورى و آقای شبسترى ابتدا تشکيالتى
تحت عنوان فرقه دمکرات سازماندھى کنند و ھمچنين آقای بادگان با سران تشکيالت حزب توده مذاکره کند و امکانات اتحاد دو فرقه را
فراھم آورد .بعد از اين تصميم ،آقای پيشهورى به اتفاق آقای شبسترى تشکيل فرقه دمکرات را شروع کردند .نخست بايد شخصيت ھاى
آزاديخواھى را براى تشکيل »ھيئت« مؤسسان پيدا ميکردند و خود اين امر مسئله دشوارى محسوب ميشد .چرا که مردم با نتيجه نگرفتن از
تشکلھاى سياسى و منحصرشدن کار اين تشکل ھا به گفت و گو و در نھايت انجام تظاھرات ،بسيار به ندرت و به سختی به فعاليت و ھمکاری
با تشکيالت سياسی حاضر ميشدند ،خصوصا به خاطر تحت تعقيب بودن رھبران فرقه ،شعارھای ملی بيش از پيش فداکاری ميطلبيد.
در نتيجه تبليغاتی که متعصبان فارس انجام داده بودند ،در آن ھنگام آذربايجانيھا جرات ابراز خصوصيات ملی خود را نداشتند .و به
ھمين سبب تشکيل يک ھئيت مؤسس ملی مساله دشواری بود .به طور کلی ،مردم نميتوانستند خواسته ھای ملی خود را آشکارا اظھار نمايند.
بنابراين ،مستقيما روی آوردن به مردم و دعوت آنان برای تشکيل فرقه ،نميتوانست حاصلی در بر داشته باشد .آقای پيشهوری با در نظر
گرفتن ھمه جوانب امر ،اولين سند مکتوب فرقه را که در حقيقت امر ،نخستين سنگ بنای فعاليت ما نيز بود ،در  ١٢شھريور ماه مدون
کردند .اين بيانيه  ١٢ماده ای به زبانھای آذربايجانی و فارسی نوشته شده بود .پس از گفتگوی آقای شبستری با آقای بادگان ،مقرر شد که اين
بيانيه پس از امضای شخصيتھای آزاديخواه ،در  ١٢شھريور ماه منتشر شود .جمع کردن امضا خود به تنھايی يک مشکل بود .با ھمين وجود،
کسانى که ميخواستند فرقه را به وجود آورند ،مايوس نشده به آزاديخواھانى که ميشناختند و به آنھا اطمينان داشتند ،مراجعه کردند و با
خواندن بيانيه ،اھداف خود را تشريح نمودند.

ھمانطور که گفتيم ،کار در ابتدا دشوار و خطرناک بود .به ھمين خاطر ،بعضى ھا قبل از انتشار بيانيه دچار وحشت شده ،خواستار
امحاى امضايشان شدند .تصميم رفقا قطعى بود ،به ھمين خاطر بيانيه در  ١٢شھريور ماه با امضاى  ٤٨نفر انتشار يافت.
انتشار بيانيه در آذربايجان ،يک رويداد مھم به حسآب ميآمد .چون پيشهورى قبل از  ١٢شھريور نسخهھايى از آن را در نقاط مختلف
توزيع کرده بود ،بالفاصله پس از نشر بيانيه ،سيل تلگراف ھا از نقاط مختلف آذربايجان به سوى فرقه به راه افتاد .توده ھاى مردم که ساليان
متمادى در آرزوی آزادی ميسوختند ،به وسيله تلگراف ،با فرقه اعالم ھمبستگى ميکردند .متن اين تلگراف ھا سندھاى جالب توجه ممتازى
ھستند .در پاى بعضى از آن ھا بيشتر از  ١٠٠امضا وجود داشت .در تمام شھرھا و قصبات و حتى در روستاھا در ھمان روزھاى شھريور
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حرکات چشمگيری به وجود آمد .دومين روز پس از انتشار بيانيه ،صفحات روزنامه آذربايجان از تلگراف ھاي تبريک پر شد .براى مثال،
در يکى از شماره ھاى ھمين روزنامه ،تلگرافھايى که از اھر ،جلفا ،مرند آمده بودند  ٨٧امضا داشت و در شماره دوم ھمان روزنامه
تلگراف ھايى که وارد شده بود ٢٠١ ،امضا و ھمينطور در شماره سوم تعداد اين امضاھا به  ٧۵٠رسيد .به اين نحو تعداد امضاھا روز به
روز افزايش میيافت.
چنانکه ميدانيم ،روزنامه آذربايجان دو روز پس از نشر بيانيه ،انتشار يافت .اين روزنامه قبال نشريه جمعيت آذربايجان محسوب
ميشد و با مديريت آقای شبستری انتشار میيافت .به ھمين خاطر با ھمان نام و با ھمان مديريت به کار شروع کرد .در اين دوره ،به سبب
اينکه آقای پيشهورى شخصا روزنامه آذربايجان را مينوشت و مستقيما آن را اداره ميکرد ،به آيينه تمام نماى فعاليتھای فرقه تبديل شد و مردم
توسط ھمين روزنامه از کارھاى فرقه مطلع ميشدند و اعضاى فرقه نيز با درج مقاالت خود در آن ،کارھاى تبليغاتى خود را انجام ميدادند.
در مقاالت مندرج در روزنامه ،مخصوصا مواد بيانيه تجزيه و تحليل می شد .از روزنامه و مقاالت به صورت ماھرانه اى استفاده
سياسى -تبليغاتى ميکردند و از اين طريق نھضت فکرى عظيمی در ميان مردم افريده شد .به عنوان مثال ،در شماره اول روزنامه آقای

پيشهورى بنيانگذار فرقه ،در مقالهاى تحت عنوان » فرقه ،فعاليت را

آغازکرد« نوشت » :روز دوشنبه بيانيه فرقه ما منتشر شد .اين

بيانيه توسط مردم با استقبال گرم و گسترده اى رو به رو شد .ھزاران آذربايجانی در پاى ديوارھايى که بيانيه روى آن ھا نصب شده بود ،گرد
آمدند .در حالى که دلھايشان در سينه ھايشان می تپيد ،متن بيانيه را تا آخر خواندند ،درباره آن انديشيدند ،آن را گرامی داشتند و با اين ابراز
احساسات قلبا باز شدن راه به سوى سعادت و آزادی راحس کردند«.
زبان بيانيه تا حد امکان روشن بود و صريح و در آن به خواسته ھا و آرزوھا و احتياجات خلقمان به شکل گستردهاى توجه شده بود.
»ما به ھمان مقدار که به استقالل ايرانمان عالقهمند ھستيم ،به ھمان اندازه نيز آرزو ميکنيم خلق آذربايجان به پشتگرمی قوه و توان خود در
تعيين فرھنگ خود اختياراتى داشته باشد ،نخست فرھنگ و زبان خود ،بھداشت و اداره دولت ملى را طلب ميکنيم .بايد به پيدايش کتاب،
روزنامه و متون ادبى در زبان خود به شکل آزادانه و نيل مردم ما به توسعه و ترقى امکان داده شود .ما نخست از خانهمان آذربايجان شروع
کرده و براى ترقى ھمينجا تالش ميکنيم و به ھمين خاطر خواھان تشکيالت ساده و طبيعى ميباشيم .اين تشکيالت بر اساس پايهھاى قانون
اساسى و در قالب انجمن ايالتی و واليتى ميباشد .تشکيالت ايالتی و واليتى يک تشکيالت جديد نيست ،براى خودش گذشته و تاريخ ديرينهاى
دارد .خلقھاى ايران درکسب مشروطه مديون انجمن ايالتی خلق آذربايجان ھستند .به ھمين خاطر مستبدان و دشمنان آزادی ،نخست اين
تشکيالت را از ميان برداشتند » .فرقهمان به خاطر انحصارى نبودن به يک صنف و در نظر نگرفتن طبقه خاصى ،عموم جماعت را به زير
پرچم خود فرا ميخواند و به واسطه ھمين ،ما خواھيم توانست حرکات نارواى عناصرى را که از طرف دولت مرکزى سعى در ايجاد ھرج و
مرج و تحرکات نآبھنجار دارند ،خنثى کنيم«.

باز ھم آقای پيشهورى در ھمان شماره زير عنوان »حرف آخر ما بر سر دو راھى«

وضع عمومی ايران را تشريح و با

تعيين راه فرقه مينويسد» :ما با تمام توان خود براى حفظ دموکراسى و آزادی ،سوگند خوردهايم .اگر ھيتلر تازهاى ھم پيدا شود ،به آذربايجان
راه نخواھد يافت .آنھايى ھم که به تازگيھا به فکر رضاخان شدن افتاده اند ،آرزوی دست يافتن به حکومت آذربايجان را به گور خواھند برد.
آذربايجان توان اداره کردن کارھاى خود را دارد .اگر حقهبازان تھران با الھام گرفتن از لندن به فکر محو کردن آزادی باشند ،ما يک قدم
پيش گذاشته و مجبور به قطع کردن روابطمان با آنان خواھيم بود .حکومت تھران بايد بفھمد که بر سر دو راھى قرارگرفته و آذربايجان راه
خود را انتخاب کرده است .او به آزادی و دموکراسى و اصول آنھا وفادار خواھد ماند .اگر ارتجاع تھران راه ديگرى را انتخاب می کند ،می
تواند به تنھايى و بدون آذربايجان به راھش ادامه داده ،تشريف ببرد ،اين است حرف آخر ما« به اين ترتيب ،روزنامه آذربايجان به زبان برا
و تبليغاتى توانمند فرقه تبديل شده ،مردم و فرقه را رو به سوى ھدف سوق میدھد.
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مقاالت آذربايجان تاثير زيادى در ميان مردم آذربايجان به جا گذاشته و منطق قوی آن ،خوانندگان را به تعمق و انديشه واميدارد .با
اين حا ل ،روزنامه ،بيانيه  ١٢شھريور را لحظهاى از مد نظر دور نميدارد .براى مثال ،در شماره دوم در خصوص انجمن ايالتی ،طى
مقاالتى کوتاه و در عين حال پر معنى ،به جمالت صريحى برخورد ميکنيم» :کميتهمان خيلى سريع شکوفا شده است ،اين می تواند ضامن
آزادی باشد ،ولى کافى نيست .فرقه يک تشکيالت سياسى -اجتماعى است .فرقه بايد توانايى ھدايت خلق را داشته باشد ،ولى نميتواند به مردم
حکومت کند .براى اين کار بايد تشکيالت انجمن ايالتی را در اولويت قرار داد .اين انجمن بايد با اصول دموکراسی از طرف عموم خلق
انتخاب بشود .تمام ادارات دولتى و مديران آنھا بايد درکارھايشان تابع اين تشکيالت ملى باشند و مجبور به اجرای دستورات آنھا )انجمن
ايالتی داراى معناى عميق سياسى است و اين انجمن بايد به جريانات واپسگرا و ضد دموکراسی در تھران و ساير شھرھا جواب محکم و
دندانشکنى بدھد .ارتجاع تھران از شنيدن نام انجمن ما به خود لرزيده و دست و پاى خود را گم خواھدکرد(.
در ھمين مقاله طرح شعارھاى امروزى توسط روساى فرقه پيشبينى و با وضوح بيشترى به صحنه میآيد .با جلب نظر خوانندگان
مخصوصا به جمله زير که توسط آقای پيشهورى در ھمان مقاله نوشته شد ،ميتوان ثابت کرد که رھبر فرقه ما دستآوردھاى موفقيتآميز
امروز ما را ،آن روزھا با وضوحى ھر چه بيشتر ميديده است» :شکلگيرى انجمن ايالتی آذربايجان منحصرا به مثآبه حل مسئله آذربايجان
نيست .بلکه ميتوان گفت به منزله حل تام و تمام مسئله آزادی است« .بيانيه دوازدھم شھريور ،با قلم سوزناکى نوشته شده و در آن وضعيت
آذربايجان به روشنى تشريح شده است .در بيانيه ،عوامل پيدايش وضعيت اسفبار آذربايجان و فالکت و اسارت مردم آذربايجان تحليل و راه
کارھاى عملى از ميان برداشتن اين عوامل نشان داده شده است.در بيانيه  ١٢شھريور ضرورت کسب خودمختارى آذربايجان با داليل متقن و
محکمی ثابت شده و تحصيل اين خودمختارى به وسيله انجمن ايالتی پيش بينى شده است .با مطالعه دقيق بيانيه ميتوان دريافت که فرقه براى
آغاز فعاليت خود وضعيت زمان را به طور جدى و دقيق بررسى و تحليل کرده و شعارھايش را بر اين بررسيھا بنيان گذاشته است.
موفقيتھاى امروز ما نتيجه و ثمره کاربست مضامين و مواد ھمان بيانيه است .براى اثبات اين که امروزه به اھداف پيشبينى شده در بيانيه ١٢

شھريور گذشته نايل شدهايم ،شعارھای  ١٢مادهاى بيانيه را دوباره مرور ميکنيم.
 -١ضمن حفظ استقالل و تماميت ارضى ايران بايد به موازات آن برای خلق آذربايجان آزادی داخلى و خودمختارى مدنى داده شود
که بتواند در راه احياى فرھنگ خود و آبادانى آذربايجان و ھمسو با حفظ قوانين عادالنه کل مملکت ،سرنوشت خود را تعيين کند.
 -٢براى اجرای ھمين منظور ،بالفور انتخاب انجمن ھاى ايالتی و واليتى برگزار و شروع به کار خواھد کرد.
 -٣در مدارس آذربايجان تا کالس سوم به زبان آذربايجانی تدريس و ازکالس سوم به بعد درکنار زبان آذربايجانی ،زبان فارسى نيز
تدريس خواھد شد.
تشکيل دانشگاه علوم در آذربايجان يکى از مقصدھاى اساسى فرقه دموکرات ميباشد.
 -٤فرقه دموکرات آذربايجان در خصوص گسترش صنايع وکارخانه ھا تالش نموده و سعى خواھد کرد کارخانه ھاى موجود را
تکميل و از اين طريق به رفع مشکل بيکارى يرداخته و درگسترش صنايع دستى و ماشينى وسايلى را به وجود خواھد آورد که به تاسيس
کارخانه ھاى نوين منجر خواھد شد.
 -۵گسترش تجارت از مسائل الزم و جدى فرقه دموکرات محسوب ميشود .انسداد راه ھا تا امروز موجب پايمال شدن ثروتھاى خرده
مالکين ،روستايان و باغدران و سبب افالس و دريوزگى آنان شده است .براى جلوگيرى از اين کار ،فرقه دموکرات درپى يافتن راھھايى از
جمله بآزارھاى خارجى براى فروش امتعه آذربايجان با استفاده از راھھاى ترانزيت ميباشد و با جدى قلمداد کردن اين کار از نقصان
ثروتھاى عمومی جلوگيرى به عمل خواھد آورد.
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 -٦يکى ديگر از ھدفھاى اصلى فرقه دموکرات ،آباد کردن شھرھاى آذربايجان است .به ھمين زودى قانون انجمن ھاى شھر تغيير
يافته و از اين رھگذر امکان خوديارى مردم در جھت آبادانى و عمران شھرھا فراھم خواھد شد .به خصوص تامين اين آشاميدنى مردم شھر
تبريز از مسائل فوری و جارى فرقه دموکرات آذربايجان ميباشد.
 -٧بنيانگذاران فرقه دموکرات به خوبى ميدانند که نيروى ثروت آفرين و توان اقتصادى در بازوى روستاييان نھفته است .بنابراين،
فرقه نميتواند تحرکى را که در ميان روستاييان به وجود آمده ،ناديده بگيرد .پس فرقه سعى خواھدکرد که به منظور تامين نيارھاى روستاييان،
قدمھاى اساسى بردارد .تعيين حدود معقولى در پرداخت ھاى رعايا به اربابھا و جلوگيرى از مالياتھاى غير قانونى که اربابان خودسرانه آن
را وضع کردهاند ،از وظايف مبرم و فورى فرقه دموکرات است .فرقه تالش خواھد کرد که اين مسئله را به گونهاى حل کند که رضايت
روستاييان جلب و اطمينان زمينداران به آيندهشان تامين شود تا در آبادانى روستاھا وکل مملکت با جديت بيشتری بکوشند .امالک خالصه و
زمينھايى که اربابان آنھا متواری شدهاند و در آمدھای غيرقانونی از زمينھای آذربايجان را در تھران و جاھای ديگر خرج ميکنند در صورتى
که اين زمينداران بهزودى به آذربايجان مراجعه نکنند ،بر اساس موازين قانونی فرقه ،در اختيار روستاييان گذاشته خواھد شد .ما )فرقه(
کسانى را که ثروتھاى آذربايجان را برای خوش گذرانی به کشورھای خا رج بردهاند ،آذربايجانی نمیشناسيم .اگر آنان به آذربايجان
بازنگردند ،ديگر حقوقى براى آنان قايل نيستيم .افزون بر اين اقدامات ،فرقه تالش خواھد کرد تا نيازھاى روستاييان وکشاورزان به ابزارھای
کشاورزى و زمين را مستقيما و سريع مرتفع نمايد.
 -٨يکى ديگر از مھمترين وظايف فرقه دموکرات ،مبارزه بر عليه بيکارى است .خطر بيکاری از ھم اکنون به طور جدی خودنمايى
ميکند .سيل اين خطر در روزھای آينده خطرناکتر نيز خواھد شد .از طرف دولت مرکزی و ماموران محلى آنھا ،ھيچ اقدامی دراين زمينه
انجام نگرفته است .اگر وضعيت به ھمين منوال ادامه يابد ،برای اکثريت مردم آذربايجان فالکت اسفباری خواھد شد .فرقه مجدانه ميکوشد که
اين خطر مھار شود .فعال ممکن است تاسيس کارخانه ھا ،توسعه بازرگانى ،ايجاد بنيادھاى کشاورزى و احداث راھھاى اھن و شوسه تا
حدودى در مھار بيکاری مفيد واقع شود.
 -٩در تدوين قانون انتخابات ،ظلم عظيمی به مردم آذربايجان رواداشتهشده است .بنابر اطالعات دقيق ،بيشتر از  ٤ميليون نفر
آذربايجانی در اين اياالت زندگى میکنند که بر اساس قانون انتخابات غير عادالنه ،روانه کردن  ٢0نماينده به مجلس شورای ملى ،مطلقا با
سرانه جمعيتی متناسب نيست و اين تسھيم غير عادالنه است .فرقه دموکرات خواھد کوشيد تا آذربايجان متناسب با نفوس خود ،حق انتخاب
نماينده داشته باشد .در اين صورت نمايندگان آذربايجان تقريبا يک سوم کل نمايندگان مجلس را تشکيل خواھد داد .فرقه دموکرات آذربايجان
خواستار آزادی محض در انتخابات است .فرقه دموکرات با مداخله کارکنان دولت از داخل و خارج ،تھديد و تطميع سرمايه داران در
انتخابات مبارزه خواھد کرد .انتخابات بايد در سراسر ايران ھمزمان برگزار و درکمترين زمان ممکن تمام شود.
 -١٠فرقه دموکرات آذربايجان باکارکنانى که خود را در جمع ادارات جا داده و به گرفتن رشوه و عمل اختالس مشغولند ،مبارزه
خواھد کرد و از کارکنان صديق قدردانى به عمل خواھد آورد .مخصوصا تالش خواھد کرد تا درآمد آنھا را طوری تنظيم کند که ايشان نيازى
به دزدی و خيانت نداشته باشند و بھانه براى اين کارھا وجود نداشته باشد تا بتوانند يک زندگى آبرومندی براى خود فراھم کنند.
 -١١فرقه دموکرات سعی خواھد کرد بيشتر از نصف مالياتھاى مستقيم صرف احتياجات خود آذربايجان بشود و از ميزان
مالياتھاى غيرمستقيم ،به ميزان قابل توجھى کاسته شود.
 -١٢فرقه دموکرات آذربايجان خواھان دوستى با تمام دولتھا ،به خصوص دول متفق ميباشد و به اين روند تداوم بخشيده و از تالش
کسانى که بخواھند خللى در اين دوستى ايجاد کنند ،جلوگيرى و از فعاليت عناصر خائن در ادارات دولتى ،سياسى و اجتماعى که بخواھند به
اين روابط لطمه وارد کنند ،ممانعت به عمل خواھد آورد.
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اين ھا ھدفھای بنيادين بنيانگذاران فرقه دموکرات ھستند .ما اميدواريم ھر يک از وطنپرستان آذربايجانی چه در داخل آذربايجان يا
بيرون از آذربايجان در رسيدن به اين ھدف مقدس با ما ھمصدا و متحد شوند .طبيعى است که اگر انسان اول خانه خودش را اصالح نکند،
نميتواند براى محله ،شھر و يا مملکت خود به خوبى کارکند .ما اول از خانه خودمان که آذربايجان ميباشد ،شروع ميکنيم و باورمان اين است
که اصالح و ترقى آذربايجان سبب ترقى ايران خواھد شد و وطنمان از اين رھگذر از چنگال قلدران و مرتجعان نجات خواھد يافت .زنده باد
آذربايجان دموکرات! زنده باد ايران مستقل و آزاد! زنده باد ايران و فرقه دموکرات آذربايجان ،مشعل دار حقيقى آزادی آذربايجان!

تشکيالت چگونه به وجود آمد
بعد ار صدور بيانيه ،تشکيالت گستردهاى در آذربايجان شروع به فعاليت کرد .مردم گروه -گروه گرد آمدند و شعبات فرقه را تشکيل
دادند و اعضاى تشکيالت براى سرو سامان دادن به تشکيالت ،به اطراف گسيل شدند .فعاليت ھاى مجدانه در سراسر اين سرزمين راه افتاد.
با تشکيل کميته ھاى موسس ،بنيانگذارى تشکيالت در ھمه جا آغاز شد .رھبران فرقه ،جدى و خستگى ناپذير صرفا به تبليغات اکتفا نکرده
در پى تشکيل سايرکميته ھا به بررسى استفاده ھاى عملى از اين گسترشھا پرداختند.
براى نيل به اين ھدف ،بعد از انتشار بيانيه ،در  ٢٢شھريور جلسه اى با حضور عموم موسسين تشکيل و موفق شدند  ١١نفر را به
عنوان موسسان کميته انتخاب نمايند .در طى جلسه عمومی با اکثريت آرا ،آقای پيشهورى را به عنوان صدر )رئيس( و آقای شبسترى را به
عنوات معاون انتخاب کردند .در ھمان روز آقای محمد بىريا رئيس شوراى متحده کارگرى ،قبول رياست اتحاديه کارگرى فرقه دموکرات را
رسما وکتبا به کميته گزارش کرد .باز عصر ھمان روز ،آقای بادگان و آقای قيامی تصميمھاى گردھم آيى گسترده عمومی تشکيالت توده را
گزارش کردند .بر اساس اين تصميم ،الحاق حزب توده به فرقه دموکرات در نظرگرفته شده بود .بنا به ھمين تصميم قرار شده بودکه چند تن
از اعضاى با سابقه و پر تجربه حزب توده به جمع فرقه دموکرات ملحق بشوند و اين باعث استحکام روابط وگسترش فعاليتھاى فرقه
دموکرات گشت .بعد از انتشار بيانيه ،روزنامه ھاى تھران بر عليه ما حمالت شديدی را آغازکردند و تھمتھا و افتراھايى نماند که بر عليه ما
عنوان نکنند .رھبران فرقه با ايمان عميق خود به آينده فعاليت ،به جاى جواب دادن به چنين واکنشھايى ،به فعاليت خود ادامه دادند.
با توجه به داشتن نقشه ھاى معين ،کارھا خيلى سريع پيش ميرفت .فرقه به سبب مخالفتش با سياست پنھانکارى و سرپوش گذاشتن
روى ناتوانيھا ،مقاصد خود را به نحو ساده به خلق مان بيان کرد .به دليل ھمزمان شدن شروع به فعاليت ما با حضور ارتش سرخ درکشور
ما ،دشمنان ما ميخواستند فعاليت ما را زير عنوان الحاق ايالتمان به ديگر کشورھا و يا ايجاد زمينه تجزيه ايالت قلمداد کنند ،حال آن که اين
تبليغات سو را دشمنان و خائنين عنوان ميکنند و بدين وسيله ميخواھند فرقه ما را لکه دار سازند .براى رفع چنين شبھهھايى ،از سرکردگان
تمام طبقات دعوت شد که در يک جلسه گرد ھم آيند .در اين اجالس  ،آقای پيشهورى در سخنرانى خود که  ١ /۵ساعت طول کشيد ،به شرح
شعارھای فرقه پرداخت و در عين حال با دستش نقشه ايران را در ھوا رسم کرد .اين حرکت کنايى وى ،در طول دوره نھضت مشعل
فعاليتمان شد .با جريانات دست راستى و دست چپى مخالفت کرد و در  ١٩شھريور با سخنرانى خود توانست به جريانات اشتباه داخل فرقه
پايان بدھد.
ضمن پيشبرد مبارزه با جريان ھاى چب و راست و توجه به حرکت تاريخى آقای پيشهوری در  ١٩شھريور ماه )ترسيم نقشه ايران
در ھوا با دست( راه را بر بروز ھر نوع اشتباھى که ممکن بود در درون فرقه پديدار شود ،مسد ود کرد .بنيان سازمان شھرى تبريز
)شھردارى( بسيار زودتر از انچه تصور ميشد ،يعنى در پنجم مھرماه گذاشته شد .تعدادى از نامهھاى رسيده به فرقه دموکرات که متاثر از
فعاليت  ٢٣روزه آن بود ،از مرز ھزاران نامه )بدون در نظر گرفتن نامه ھاى رسيده به حزب توده( فراتر رفت .در گردھم ايى که در نھم
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مھرماه انجام گرفت ۵٩ ،نفر نماينده براى نخستين کنگره فرقه برگزيده شدند .بدين ترتيب بنيادھاى سازمان شھرى ما پىريزى شد و به طور
سازمان يافته ،شروع به فعاليت کرد.
در اين دوره ،روزنامه آذربايجان نقش مھمی ايفا ميکرد .مردم با اشتياق آن را می خواند و سياست فرقه را درک ميکرد .آقای
پيشهورى تجربه درازمدت نويسندگى و اطالعات سياسى خود را تماما وقف اين نشريه کرده بود .مقاالت ،بسيار کوتاه و آتشين بودند .ھم به
وسيله روزنامه و ھم به وسيله تاثير تبليغات شفاھى در ميان مردم ،نھضت فکرى شايان توجھى شروع شد و روز به روز تناورتر گشت.
شعراى ما از نھضت ملى الھام گرفته و شروع کردند به سرودن اشعارى با عبارات پرمعنا و آتشين .اگر به رورنامهھاى منتشره آذربايجان
در ماه ھاى شھريور و مھر دقت شود ،روشن ميشود که تمام اشعار با ارزش شعرا در آن زمان سروده شده است .آقای اعتماد ،آقای على
فطرت ،آقای آذراوغلى ،مدينه خانم على اکبرزاده ،مظفر درفشى و عاشق حسين جوان در آنروزھا براى نوشتن اشعار ميھنى شور و اشتياق
بىنظيرى از خود نشان دادند.
سرود گوش نواز »ھميشه ليک ياشا آذربايجان« توسط فداييانمان ،که شعر آن را در ھمان شھريور ماه ،آقای نجم تبريزی سروده و
به دفتر روزنامه فرستاده بود ،در شماره سوم مھرماه روزنامه چاپ شد .احساسات قلبى مردم بيدار شده بود .رھبرى درست فرقه نيز اين
احساسات را در راستاى مطلوب ھدايت و نتيجه سازمانى و تشکيالتى سودمندى از آن ميگرفت .فعاليت فرقهمان به اين جھت نتيجه خوبى
ميداد که سرکردهھا کارشان را به تصادف واگذار نکرده و ميکوشيدند که براساس طرحھای معين حرکت کنند.

نخستين کنگره
بر اساس طرح از پيش برنامهريزى شده ،در دھم مھرماه ،اولين کنگره فرقهمان تشکيل شد .اين کنگره با حضور تمام نمايندگان
منتخب از شھرھا ،قصبات و روستاھاى آذربايجان تشکيل شده بود .اين کنگره ضمن اعالم رسميت تشکيل فرقه ،اتحاد حزب توده ايران
)تشکيالت آذربايجان( با تشکيالت فرقه دموکرات را اعالم کرد و به اجرا گذاشت .اين کنگره که سه روز ادامه داشت ،به حل مسائل و
مشکالت زيادی موفق شد .تصويب مرامنامه و نظامنامه فرقه مھمترين اين مسايل به شمار میآمد.

در  -١٢مھرماه ،يعنى بعد ازگذشت  ١ماه از تشکيالت فرقه ،مرامنامه پذيرفته شده ،به صورت بسيارکامل رسميت يافت .خود
مختارى ،واگذارى زمين ،و شعارھاى بنيادينى مانند :رسميت يافتن زبان ملى اساس اين کنگره را تشکيل میداد و اين کنگره با واگذاری
کارھايش به کميته مرکزى ،با عزم راسخ و اميدوارى ،به کار خود پايان داد .در اين کميته يک کميته مرکزى متشکل از  ٤١نفر انتخاب و
آقای پيشهورى به عنوات رئيس و آقای شبسترى و آقای بادگان نيز به عنوان معاونان انتخاب شدند.

مرتجعان تھران براى سرکوب نھضتمان زمينهسازى کردند .ھمان طور که پيشتر نوشتيم ،نھضت ملى ما به سرعت گسترش
مييافت ،تھران نيز به ھمان سرعت در رفتار ارتجاعى خود جدىتر ميشد .صدراالشراف که در دوران مشروطيت پيشه جالدى را بر عھده
داشت ،سيدمھدى فرخ را با اختيارات تام براى سرکوب نھضت ما ،به عنوان والى روانه آذربايجان کرد .فرقه نيز به عنوان پاسخ به اين
حرکت ،گردھم آيى بزرگى تشکيل ميدھد و در آن گردھم آيى قطعنامهاى مبنى بر عدم پذيرش فرخی صادر میکند .مجلس شوراى ملى نيز
ماسک خود را دريده و سياست واپسگرايانه خود را بروز میدھد .اشخاص مستبد و فاشيستى ،مانند ملک مدنىھا و امير تيمور کاللىھا را
به عنوان روساى ھيئت برميگزيند .اين امر خود جھت بازھم گستردهتر شدن نھضت زمينه مساعدى فرا ھم میآورد .در ھمين دوران براى
تعقيب و توقيف آزاديخواھان در تھران اقدام ميکنند .به ويژه آقايان روستا و شميده ،روسای اتحاديه کارگران بازداشت ميشوند .افراد تحت
تعقيب در تھران ھم براى جان به در بردن ،نخست به خراسان و سپس به ترکمن صحرا فرار ميکنند .راديو تھرا ن با به صدا درآوردن
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سرود آذربايجان ،سعى ميکند که تمام مردم ايران را بر عليه ما تحريک کند .تمامی اين اقدامات براى سياستمداران واپسگرا ،نتيجه معکوسى
به بار میآورد و باعث میشود آنان بيشتر سردرگم شوند.

سرانگشت تھران
مقالهاى تحت عنوان »سرانگشت تھران« مندرج در شماره  ٢٠مھر ماه روزنامه آذربايجان پرده از روى روشھاى خائنانه آن روز
مامورين تھران برميدارد .جملهھاى زيرين مندرج در مقاله شايان توجه اند» :سرانگشت سياه تھران در فجايع روستاھاى آذربايجان ديده
ميشوند و اين عبارت است از سرازير شدن ژاندارمھاى بيشمار به روستاھا! به زور روستاييان را به فتنه و فساد سوق ميدھند .به بھانه حفظ
امالک اربابان و گرفتن بھره ،روستاييان را اخيه ميکنند ،کتک ميزنند ،اذيت ميکنند و آزار ميدھند .ما خيلى خوب ميدانيم که عمده مالکين
آذربايجان طرفدار صلح و آرامش ميباشند ،ولى مامورين ،به نام آنھا خلق را ناراحت و با بھانهھاى مختلف به حقوق روستاييان دست درازى
ميکنند .فرقهمان با تمام توان خود براى حفظ ارامش ميکوشد ،ولى فتنهگران دست از فتنهھاى نحس خود بر نميدارند .ما از راه قانونى به

دادگاه مراجعه کرديم ،به ما گفتند» :اين کارھا در حدود اختيارات ما نيست ،ما نمی توانيم به کار مردم در اين سطح
رسيدگى کنيم«.
می بينيدکه مقدرات ملت و مملکت در در دست چه کسانى است؟ ميگويند :ما نميتوانيم به کارھاى حقوقى دخالت کنيم .ھرکس زور
دارد ،ميتواند کار را ازپيش ببرد رؤساى تشکيالت امنيه و ژاندارم در حادثه )ليقوان( جنايتھاى بزرگى را مرتکب شدهاند .اگر در آن روز
اينھا مسئول عمل خود شناخته ميشدند ،رخدادھاى اين چنينى پيش نمیآمد و امروز اگر رئيس عدليه و مدعى العموم )دادستان( جناياتى را که
در روستاھا رخ داده ،مورد بررسى قرار ميدادند و از مسئوليت شانه خالى نميکردند ،به اين شورشھا ميدان داده نميشد .ما بدينوسيله خلقمان
را به حفظ متانت و صبر دعوت ميکنيم و ھمزمان با اسناد و مدارک افرادى را که موجب فساد و فتنه شده اند ،معرفى و توسط تشکيالت بر
عليه آنھا به افشاگرى خواھيم پرداخت.

بعد از اين روزھا به وحشيت ژاندارمھا افزوده ميشود و به جايى ميرسد که فرقه در اين خصوص با انتشار بيانيهاى افشاگری کرده،
پيش دواير صالحيتدار ايرانی و ھمچنان کنسولگريھاى خارجى جنايتھا را شرح داده و بدون تعقيب ماندن اين جنايتھا را نشان ميدھد .ما
سندى راکه  ٢۵آبان ماه نوشته شده بود ،در اين جا براى دومين بار تکرار ميکنيم:

افشاى فجايعى که مامورين دولت در روستاھا مرتکب شدند.
نامه سرگشاده فرقه دموکرات براى ماموران سياسى دول دموکرات
ومقامات صالحيتدار ايران
اعمال وحشيانه و فاجعهآميز مامورين دولت در روستاھا و عدم رسيدگى مقامات ذىصالح ،فرقه دموکرات آذربايجان )کميته
مرکزى( را به مطلع کردن نمايندگان دول موکرات در آذربايجان واميدارد تا به اين وسيله اقدام به رساندن فرياد دلسوزاننده خلق و نالهھايش
به گوش مردم متمدن دنيا ،اقدام کنند ،باشد که در ريشهکن کردن چنين مظالمی مفيد واقع شود.
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سرکنسولھاى دول بزرگ وکارداران آنھا را در مملکتمان مطلع ميکنيم از آتش و شعلهھايى که توسط عمال دولتى بر افروخته شده
و فرقه دموکرات براى نشان دادن چنين فجايعى به افشاى آنھا با مدارک زيادى که در دسترس دارد ،می پردازد .فرقه دموکرات از روى
ناچارى به چنين کاری تن ميدھد چون حکومت به ھيچ عنوان خود را ملزم نميداند از اجحاف مامورينش جلوگيرى کند ،بر عکس ،ھر روز
به شدت آن ميافزايد .حال ،اين اعمال نشان ميدھد آنھا ميخواھند خلق آذربايجان را مانند قرون وسطى در اسارت نگه دارند .بريدن لب،
دريدن شکم و فجايعى از اين نوع و غارت و چپاول در دوران قرون وسطى نيز اين چنين سابقه نداشته است.

آقايان شما نمايندگان دول متمدن و فرستادگان خلقھاى دموکرات شاھد باشيد و انتظار ميرود که مظلوميت خلق آذربايجان و فرقه
دموکرات را به گوش جھانيان برسانيد.

حکومت مرکزى تھران بر تداوم بخشيدن به شديدترين نوع ستيزه جويى حکومتھاى آسيايى ادامه ميدھد و پافشاری ميکند .حکومت
تھران از رسيدن روزنامهھاى ما که انعکاس فرياد مظلوميت ماست ،به دست ديگر ھموطنان جلوگيرى ميکند .چاپ و نشر نامهھا و
تلگرافھاى ما در روزنامهھاى مرکز را ممنوع کرده اند.

اگرکسى پای درد دل يکى از اين ستمديدگان بنشيند و تنھا از يک درصد فجايعى که در حق آنان صورت گرفته ،آگاه شود ،بدون
شک متاثر شده و ماوقع را به گوش ملت آزاد انديش خود خواھد رساند که :ھنوز در دنيا دولتى وجود دارد که مامورين آن ھمه قوانين را
زير پا ميگذارند ،بر خالف ھمه قوانين موجود دنيا و بر خالف انسانيت عمل ميکنند و در آن مملکت قانون ،دادگستری و دادستانى آلت دست
يک مشت مستبد خودسر و سود پرست است .وضعيت کنونى ايران ،ننگ دموکراسى جھانى است .باشد جھانيان بدانند که ستمديدگانى از
روى ناچارى به آنھا روى آورده و مظلوميت خود را اظھار ميدارند تا پاسخى برانگيزند.

موارد زيرين ،قسمتى از فجايعى است که مامورين دولتى مرتکب شده اند و مظالمی که از آنھا براى عدليه و ساير ادارات
صالحيتدار شکايت شده که در حقيقت مشتى است از خروار .ولى تا حاال ھيچ توجھى به آنھا نشده است.

 -١در تاريخ  ٢٤/٧/٩در روستاى عجمی محال ھشترود مالک ده محمد صادق خان مجتھدی و مباشر وی به نام
عبدالحسين ساسانی ھمراه با تعدادى مامور مسلح ژاندارمرى به روستاييان حمله کردهاند .يکى از ژاندارمھا يک نفر
روستائی به نام زلفعلى را از ناحيه بازو زخمی و چھار نفر روستايی ديگر به نامھای حسن آقا ،غالم ،فتحعلى و مشھدى
عباداله را بدون مرتکب شدن گناھى ھدف قرار داده و به گلوله ميبندد و  ۵نفر ديگر از روستاييان را چنان به شدت زخمی
ميکند که ھنوز ھم بستری ھستند ..با اينھمه ھنوز ھم قاتلين تحت تعقيب قرار نگرفتهاند ،لکن از افراد بيگناه روستا چندين
نفرشان دستگير و محبوس شده اند.

 -٢در منطقه کاغذکنان ،در روستاھاى »قوشابوالغ« و »يام بوالغ« در تاريخ  ٢٤/٧/٧محرم و قنبر ،دو نفر
روستايى به دست اصالن ھمايون و استوار ابراھيمی به جرم آزاديخواھى به قتل رسيده و روستاييان به خاطر حمله مسلحانه
ژاندارمھا ،ھمراه با خانوادهھاى خود مجبور به گريختن به صحراشده اند.

 -٣در روستاى شربيان سراب ،يک عده ژاندارم به سرکردگى گروھبان »مقدسى« به منازل روستاييان حمله و با
غارت اموال و زندانى کردن خود روستاييان ،يک روستايى کشته شده و چند زن سقط چنين کردهاند.
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 -٤ژاندارمھا به روستاى تيکمهداش حمله و خانهھاى آزاديخواھان را غارت و حدود دو خانواده روستايى را با زن
و بچهھايشان به بيابان فرارى دادهاند.

 -۵بيست و دو نفر ژاندارم به فرماندھى سروان »ديبا« ،در روستاى »اممند« به جان و مال روستاييان تجاوز
ميکنند که يکصد وينجاه نفر از روستاييان مانند ديوانگان از ترس مھاجمين فرارکرده و در تبريز به مقر فرقه دموکرات
آذربايجان پناه میآورند.

 -٦در روستاى »سنان آباد« حسن ژاندارم و شخصى به نام على ،زنى را آنقدر با قنداق تفنگ ميزنند که به حال
مرگ ميافتد و فرزند دو ساله ھمان زن ،زير قنداق تفنگ جان ميسپارد.

 -٧در روستاى »گول تپه « سروان عابدينى عده زيادى را به درخت ميبندد و از اھالى ھرکدام که براى وساطت پا
ميگذارد ،زندانى ميشود .در روستاى » داغيم« اربابان واپسگرا به کمک ژاندارمھا به خانه ھمه آزاديخواھان يورش ميبرند.
پس از غارت اموال ايشان ،آنچنان شکنجهاى راه مياندازند که عده کثيرى از روستاييان سر به بيابان و بيشه ھا ميگذارند.
 ٣٦نفر از ساکنان روستا زير ضربات ژاندارمھا به سختى مجروح ميشوند که ھم اکنون نيز بسترى ھستند .اين ھا
نمونهھايى از فجايعى است که ژاندارمھا و برخى واپسگرايان محلى آفريدهاند .شکاياتى که تاکنون به دادگاھھا و مراجع
قضايى تسليم و در آن برعليه ستمگران اعالم جرم شده ،از مرز يکصد فقره گذشته است.

در ھمه اين موارد پيگرد مرتکبين جرايم در حدود قانون اساسى و قوانين جزايى مطابق موازين دادگسترى و جلوگيرى از دخالت
غير قانونى مامورين ژاندارمرى در امور حقوقى ،از مسئولين ذيربط خواسته شده است .استقالل قوه قضائيه از قوه مجريه بر اساس بخشنامه
شماره  ،٣۵٣٦به تاريخ  ،١٣٢٤/۵/١١به موجب بخشنامه ارسالى ژاندارمرى مبنى بر عدم دخالت ژاندارمرى در امور حقوقى ،تقاضا شده
است .چرا که مامورين اداره ژاندارمرى ،به جاى تامين امنيت و آسايش مردم ،باعث قتل و غارت و سلب آسايش مردم شدهاند.

شعبه امور اجتماعى کميته مرکزى فرقه دموکرات آذربايجان
نشريه آذربايجان ،شماره  ٢۵ /۵٦آبان ماه ١٦ -نوامبر

سرانگشت تھران ،آفريننده اين جنايات جان مردم ،به خصوص روستائيان را به لب رسانده و آنان را به مبارزه بى امان و خونين
مجبور ميکند .به جاست به اين مسئله اشاره کنيم که فرقه از  ٣٠مھر تا  ٢٠آذر ،ھمواره روستاييان و دھقانان را به حفظ آرامش دعوت کرده
و ضرورت کسب آزادی از راھھاى صلح آميز را يادآوری کرده است.

سرانگشت تھران ،در اعمال جنايات خود آنقدر پافشارى و سماجت به خرج داده که ناگزير فرقه ،فرمان »از خودتان دفاع کنيد« را
خطالب به دھقانان و روستاييان صادرکرده است .در نتيجه صدور اين فرمان ،گروه ھای فداييان پا به عرصه مبارزه گذاشته اند.
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ثمرات نخستين کنگره
تاثيرکنگره اول در بين مردم بسيار چشمگير بوده است .مردم ،برای خود يک مرکز ثقل و يک مرکز رھبرى حقيقى يافته و آن را
به منزله تکيه گاه حقيقى تشخيص دادهاند .به ھمين خاطر ،مانند روزھاى اول ،باز ھم تلگرافھايى از اطراف سرازير شده است .اگر به
قطعنامه کنگره توجه داشته باشيم و به مرامنامهاى که تصويب شده ،توجه بکنيم ،درخواھيم يافت که اين ،يک جلسه ساده نبوده ،بلکه در آن
بنا به قول و اعتراف دوستان و دشمنان به نقش نھضت و تاثير و تدبير آن اشاره و به مثابه يک نھاد انقالبى مبارز ،با تمام آمادگی براى
کارھاى مبارزاتى برخورد شده است .از اين جھت ميتوان گفت که خاتمه کنگره دقيقا مصادف بود با شروع منظم نھضت و دعوت مردم به
تبعيت از نظم تشکيالتى و استقبال مردم از آن.

تھران لرزيد و صدر ساقط شد
مايوس شدن فرخ از آمدن به تبريز و پيشرفت فرقه درکارھاى رورانهاش ،در محيط تھران يک نوع ترس ايجاد کرد .واپسگرايان
مجلس با گم کردن دست و پاى خود ،رئيس مجلس را ازکار برکنارکردند و در ميان ھيئت حاکمه ،مبارزه شديدى شروع شد.
عده اى ميخواستند با تقويت قواى مسلح و پليس خلقمان را سرکوب کنند و سران فرقه را از ميان بردارند .و دسته ديگر با توسل به
عوامفريبى و دادن قولھايى در اين زمينه ،از جمله فرستادن يک والى مناسب با وعدهھاى طمع برانگيز سعى در اغفال خلقمان داشتند .ھر دو
طرف براى پيش بردن اھدافشان تالش ميکردند و در واقع از سياست دو پھلو و به اصطالح »کوسه و ريش پھن« استفاده ميکردند .در حالى
که افرادى چون سرھنگ ورھرام ،پرويزى و زنگنه ،روستاييان و اھالى شھرھا را آزار می دادند و سرکوب ميکردند ،و از پا درمی آوردند.
از طرف ديگر افرادى به ظاھر معروف به ماليمت رفتار ،مانند حسام السطان بيات را والى تعيين نموده و سفارش ميکردند که با رھبران
نھضت سازش کند و با وعده دادن اصالحات بزرگ ،پردهاى مقابل ديدگان حقيقتبين مردم بکشد و آنان را اغفال کنند .البته اين ھر دو
سياست ،يعنى » کوسه و ريش پھن« از چشم مردم ،پنھان نماند و در نھايت به تقويت و پيشرفت فرقه انجاميد و از طرف ديگر سبب شد
محيط پرتنشى در منطقه به وجود آيد و در نتيجه ،مردم بيشتر در صحنه باشند.

در راه تشکيل حکومت ملى
فعاليت نميتوانست در يک چھارچوب ثابت محدود شود .فرقه که با طرح شعارھاى دموکراتيک ملى ،مردم را به خيزش واداشته
بود ،نميتوانست تنھا به حرف و شعار قناعت کند .ھيئت دولت حکيمی ،جايگزين دولت صدراالشراف ،تحت تاثير القائات واپسگرايان فرارى
از تبريز ،حاضر به شنيدن درخواستھاى ما نبود .حتى تالش ميکرد مواد مصرحه مربوط به تشکيل انجمن ايالتی در قانون اساسى را با
سفسطه و پشت ھم اندازى از ميان بردارد.
کميته مرکزى با مد نظر داشتن اوضاع اجتماعى و با تعقيب دقيق روند تحوالت ھيئت حاکمه تھران ،براى عملى کردن آرمان فرقه،
از مرحله سخن به مرحله عمل گام برداشت .از يک سو تشکيل گروه ھاى فدايى از دھقانان جان به لب رسيده از ستم ژاندارمھا و از طرف
ديگر ،ضرورت تشکيل دولت ملى براى برآوردن آرزوھا و آمال مردم پا به عرصه زندگى گذاشت و اجرای بدون فوت وقت اين اقدام به
عھده آقای پيشهورى گذاشته شد .براى نيل به اين ھدف ،ھمه اعضاى فرقه و به طريق اولى سران تشکيل دھنده نھاد کميته مرکزى فرقه ،به
طور جدى شروع به فعاليت کردند .در نتيجه اين فعاليتھا ،نھادھاى دولتى موجود در آذربايجان متزلزل و رفته -رفته به زوال قطعى نزديک
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شد .در نھايت امر ،دو نوع حکومت عمال در عرصه ظاھر شدند که يکى از آنھا تشکيالت )فرقه( دموکرات بود که روز به روز توانمند،
پويا و شکوفا ميشد و ديگری سنگر ھای خود را يکی بعد از ديگری ترک کرده و مجبور به عقب نشينی ميگرديد و اين تشکيالت دولتی بود.
آخرسر کار به جايى رسيد که دبير اول فرقه به منظور ايجاد تحمل و عادت به صبر و متانت و رفتار عاقالنه در اعضاى فرقه،
مقاله زير را نوشت و در روزنامه آذربايجان چاپ و منتشرکرد.

فضولى موقوف
شنيده ايم که از ميان مھمانان دعوت شده ،رئيس شھردارى به يک بيقانونى بزرگ دست زده ،به جاى اين که به طور قانونى از
نمايندگان برگزيده مردم دعوت کند ،از نمايندگان قديمی انجمن شھرکه ھشت ماه پيش ،وقت قانونى فعاليتشان تمام شده ،دعوت به عمل آورده
و به وسيله آنھا دست به بعضى کارھا زده است.
اينگونه فضولى ھا وقتش به سر آمده است .نه تنھا براى رئيس شھردارى ،حتى براى مقامات باالتر از او نيز خلق آذربايجان به
بيقانونى و ديکتاتورى راه نميدھد.
آقای شھردار بايد يکبار برای ھميشه بداند که اينجا آذربايجان است .ديکتاتورى را از اينجا يعنی از مرکز آذربايجان نميتوان شروع
کرد! بوسيله انجمنھايی که موعدش تمام شده و يا توسط مجلس شورای ملی ،نميتوان حتی يک دينار از مال مردم را خرج کرد .کسى که
مرتکب چنين عملى بشود ھرکسى که ميخواھد باشد -خائن و مجرم شناخته شده و بايد به محکمه جلب شود .ما نظر قانون و دادستان را
براساس ضوا بط قانونى به اين دزدى بزرگ و خيانت جدى جلب ميکنيم .پدرجد وزارت کشور ھم نميتواند استقالل برگزيدگان انجمن شھر را
مخدوش کند .اگر مقامات ذى صالح نخواھند اين عناصر مستبد و قلدر را به محکمه بکشند خود مردم پيشقدم ميشوند و از حق خويش دفاع
ميکنند .فضول باشىھا بايد بدانندکه پايمال کردن حقوق مردم يک شھر به آسانی ممکن نيست و ارزان تمام نخواھد شد .اجرای نقشه فرخ به
سادگى سر نميگيرد .ما براى تمشيت امور شھرمان انجمن انتخاب کرده و مردم با حفظ نزاکت و متانت تا آغاز کار انجمن منتظر ماندهاند.
مستبدان ،واپسگرايان و خائنان که وزارت کشور را قبضه کرده اند ،با رفتارکجدار و مريز ،دفع الوقت کرده و در صدد لغو تحفه قانون
ارسالى خويش و پايمال کردن حقوق مردم ھستند .با توجه به اين موارد ،از اجالس عمومی کميته مرکزى فرقهمان که در جريان است،
تشکيل قانونى و رسمی انجمن شھر را تقاضا می کنيم .باشدکه تھران برای اولين و آخرين بار عدم کارساز بودن اين مداخالت را باورکند.

شعارھاى دومين مرحله نھضت
در مقاله اى که تحت اين عنوان نوشته شده ،به طور خالصه چنين آمده است »شعارھاى ما در اين مرحله عبارت است از :تشکيل
انجمنھا و آغاز ھر چه سريعتر انتخابات پانزدھمين دوره مجلس شوراى ملى ،اين امر يک فعاليت سياسى خطير است .اين کار ،فرقه را ھر
چه بيشتر به مردم نزديکتر و حقيقت رھبرى فرقه را تثبيت می کند .ھيچ سازمان سياسى تنھا با اعضاى سازمان نميتواند به اھداف خود نايل
شود
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در دومين مرحله فعاليت ،ازکارگزاران فرقه می خواھيم که:
»با تشکيل گرد ھم آيی ھا و ديدارھاى جمعى ،با تشريح اھميت انتخابات و تشکيل انجمن ھا ،مردم را
براى مبارزه در اين راستا آماده نمايند«.
»در يک کالم ،دوره سازماندھى و بناى تشکيالت پايان يافته و دوره آگاھی وعمل فرا رسيده است .از
امروز ديگر فرقه در راه کسب قدرت سياسی مبارزه ميکند .قدرت سياسى به وسيله انتخاب انجمنھا و
نمايندگان مجلس از ميان آزاديخواھان و شخصيتھاى مردمی و دموکرات قابل حصول است .ھيچ کدام از
اعضاى فرقه نميتواند اين مسئله را نديده بگيرد«.
بدين ترتيب ،آمادگيھاى فرقه به مرحله اقدام گام ميگذارد .روزنامه آذربايجان ،زبان گوياى فرقه ،لحن خود را عوض کرده و مردم

را به خيزش و مبارزه عملى دعوت مينمايد» .ثروت ھاى آذربايجان ،بايد در آذربايجان بماند « و »ناشنوايان بشنوند و
نابينايان

ببينند« عناوين مقاالتى است که آغاز عملى خيزش بزرگ را نويد ميدھد .به ويژه در آخرين مقاله ،آقای پيشهورى نوشته است:

»از تبليغات و مقاالت به تنھايى کارى برنميآيد .مقاالت تنھا و تنھا انعکاس فعاليت فرقه ما در مطبوعات است «.
در اين مرحله ،يعنى در واپسين روزھاى آبان ماه فرقه بر اساس طرحھاى مشخصتر فعاليت ميکند .اجالس عمومی کميته مرکزى
فرقهمان که در  ١7آبان ماه تشکيل يافته بود ،گذر از سخن به عمل را مقرر ميدارد .از يک طرف تشکيل گروھھاى فدايى و از سوى ديگر
وسايل تشکيل دولت تدارک ديده ميشود.
آخر سر ،قيام  ٢١آذر قطعيت مييآبد .در قطعنامه اجالس عمومی ھم گزينش انجمنھاى ايالتی و محلى و انجام انتخابات بدون آنکه
منتظر آمادگی و يا موافقت تھران بمانند ،مقرر ميگردد.

تصميمات
 » -١بياننامه مشھور فرقه و شعارھاى اعالم شده در نخستين کنگره آن عموما در ايران و باالخص در آذربايجان تاثير عميقى بر
جاى گذاشت و حرکت دموکراتيک را توانمندتر ساخت .اجالس عمومی فرقه ،يادمان اين امر را با سرور تمام برگزارکرد و تصميم گرفت که
عملى کردن شعارھا را آغاز کند.
تحقق عملى شعارھا براى تامين خودمختارى ملى آذربايجان ،از طريق تشکيل انجمنھاى ايالتی و واليتى و برگزارى بدون فوت
وقت انتخابات مجلس شوراى ملى امکانپذير است.
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 -٢فرقه ،دوره سازماندھى را به اتمام رسانده است ،بنابراين ،اينک تبليغات گستردهاى را پيش ميبرد و برای گرد آوردن مردم حول
محور فرقه ،گردھم آيىھا و سخنرانيھاى عظيمی را تشکيل ميدھد و قادر است پيوستن نيروھاى فعال به فعاليت فرقه را به منظور پيشبرد
امر ،ميسر سازد.
 -٣ضمن تاکيد بر انجام انتخابات انجمنھاى ايالتی و واليتى با پشتيبانى ،حمايت و توان خود مردم ،خاطرنشان ميسازد که کميته بايد
در آينده نزديک گردھمآيى بزرگى از برگزيدگان مردم آذربايجان برگزار نمايد.
 -٤بايد اوراق عضويت در اسرع وقت ميان کسانى که قبال براى پيوستن به فرقه ثبت نام کرده اند ،توزبع شود و با پخش تمبرھايى
که پيشتر توسط فرقه تدارک ديده شده ،حق عضويت ھا گردآورى شود.
 -۵بايد اشخاص مسئولی براى استحکام فعاليت جوانان ،تعيين و معرفى شوند تا فعاليت را در ميان جوانان گسترش داده و آنان را
براى فعاليتھاى آينده آماده نمايند
 -٦با نيروى متمرکز عموم مردم ،از ھجوم و يورش قانونشکنانه ژاندارمھا به دھقانان در روستاھا ،جلوگيرى به عمل آيد.
در ھمين تاريخ با مقاله زير در روزنامه آذربايجان برخورد می کنيم.

تجمعھاى بزرگ مردمی
در شھرمان ،از مردم براى تشکيل انجمنھاى ايالتی و واليتى و انتخابات مجلس و بحث در خصوص اين ھا دعوت ھمگانى به عمل
آمده است .به اين ھمايش ،تشکيالت فرقه ،رھبرى حقيقى و ميھنى مردممان نظارت ميکند .بنا به معلوماتى که دريافت کرده ايم ،در قصبات و
روستاھا ،نيز اين ھمايشھا چشمگير است.
ھمه اين ھا دليل اين است که ملت آذربايجان زنده است .مامورين حکومت تھران از روى جھل و نادانی بعد از تشکيل فرقه براى از
بين بردن طرفداران و شاخهھای آن در دھات به تدابير وحشيانهای دست زدند که مايه تحقير انسانيت بود .خوشبختانه ،اين اعمال به نفع
فرقهمان تمام شد و موجب نزديکى مردم به فرقه گشت و فرقه با سرعت در روستاھا ريشه دواند.
درست است که صدھا روستايى ،توسط ژاندارمھا مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند و باز ھم بايد اعتراف کرد که فرقه ما
نتوانسته به اين ھا کمک شايانى بکند ،الکن روستايى فھميده که بدبختى و فالکتشان موقتى است .با تشکيل انجمنھاى ايالتی و واليتى خيلى
سريع به اين جنايات ميشود پايان داد .به ھمين خاطر ،روستاييان ھم با تمام قوا ،شروع و سرگيرى فورى اين کار را طلب ميکنند.
ما اين را ميدانيم که نيروھای ارتجاعی از اقدامات خود برای نگھداشتن مردم ما در زير اسارت و ممانعت ازگرد آمدن آنان حول
محور فرقه به آسانی چشم نخواھند پوشيد .ليکن ،فرقهمان با راه و خطى که با دقت و صراحت انتخاب کرده ،اين آرزو را در دل آنھا خواھد
گذاشت .حال در تمام آذربايجان دو جريان به وجود آمده .يکى شامل ماموران دولتی است که برای کسب مال و مکنت مردم را سرکوب و
خفه ميکنند و آن ديگرى عبارت است از نيروھای ملی که در جھت تامين عملی آزادی و دموکراسی براى مردم گام بر ميدارند .آن يکى به
خاطر تکيه بر ظلم و بيداد روز به روز تحليل رفته و از ميدان به در ميرود و اين يکى به خاطر قھرمانى و مبارزه در راه سعادت و
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بھروزی انسانھا ،روز به روز قوت و قدرت بيشتری کسب ميکند و با گرد آوردن مردم در اطراف خود بناى قدرت ملی آينده را محکم تر
ميکند.
ديگر جنبش بزرگ و ملى شروع شده و براى تامين آزادی ،زمان اجرای شعارھای ملی فرا رسيده است .ديگر کسی به تھمتھا و
افتراھا اعتنايى نميکند .چھره کسانيکه به فعاليت جدی دو ماه و نيم فرقه تھمت ميزدند آشکار شده و درست و صحيح بودن راه فرقهمان به
اثبات رسيده است
اکنون ديگر ھمه ميدانندکه فرقه دمکرات آذربايجان بر خالف گفتهھاى دشمنان خود ،به نفع استقالل و تماميت ايران گام بر ميدارد،
اکنون دوست و دشمن فھميدهاند که خود مختاری ملی ،تجزيه نيست .ھيچ کس جدائی آذربايجان را از ايران نميخواھد ،و آنرا به بيگانگان
نميفروشد .ھمه اين تبليغات به خاطر خفه کردن آزادی از طرف مرتجعين مطرح ميشود.
خلق آذربايجان ميخواھد بسيار ساده و طبيعى کارھاى سياسى -اجتماعى و اقتصادى خويش را خود اداره کند و ميخواھد با قدرت
بازوى خود راھھاى تکامل را به روى ملت خويش بگشايد و در اين راه تالش ميکند .ھدف تمام آذربايجانىھاى شرکت کننده در گردھم آيىھا
و اجتماعات ھمين است و بس!
تاکنون در مورد آزادی ،اتحاد و مردمی بودن ،حرفھاى بسيار خوب و فراوانى زده شده و وعده ھاى شيرينى داده شده است .اما خلق
ما ديگر تنھا حرف و وعده را باور ندارد .او حق ھم دارد که عمل بخواھد .تا امروز فرقهھاى مختلفى با عناوين گوناگون پديد آمدهاند ،ولى
نتوانستهاند عملى از خود نشان بدھند و فرقهمان قصدش عمل کردن به شعارھايش ميباشد .ھدف گردھم آيىھا ھم ھمين است .خلق به شکلى
خيلى روشن تشکيل انجمن ھاى ايالتی و واليتى را ميطلبد .براى جلوگيرى از پايمال شدن قانون اساسى ،خواستار انتخابات مجلس پانزدھم
ميباشد و مردم راھبری اين امر را از فرقه انتظار دارد .تداوم گردھم آيىھا و سخنرانيھاى روشنگرانه در آذربايجان به ھمين مناسبت است.
بدين ترتيب ،ھمه آذربايجانيھا بهپا ميخيزند ،در روستاھا ،قصبات و شھرھا گردھم آيىھاى  ٢٠ ،١٠و  ۵٠ھزار نفرى برگزار ميشود و
قطعنامهھاى کتبى صادر ميشود و در اين قطعنامهھا تشکيل انجمنھاى ايالتی و تامين خودمختارى ملى توسط فرقه دمکرات ،درخواست
ميشود .اين ھمايشھا که در برگيرنده اکثريت مردم ميباشند ،به صدور قطعنامه قناعت نميکنند ،شروع به اقدام عملى کرده و براى احقاق
حقوق خود و واقعيت بخشيدن به خواستهھايشان در زندگى اجتماعى ،نمايندگانى انتخاب و به کنگرهاى که در تبريز تشکيل ميشود ،گسيل
ميدارند .بدين ترتيب کنگره بزرگ خلق در آذربايجان شکل ميگيرد.
اين کنگره ،روز  ٢٩آبان ماه ،ساعت  ١٠صبح در شھر تبريز ،در سالن شير و خورشيد و به رياست سنى برادر ستارخان سردار
ملى ،گشايش مييآبد .نخست آقای سعيد ديوان ،يکى از مجاھدان قديمی و بنام آذربايجان ،از طرف آزاديخواھان ،برگزارى کنگره را به حضار
تبريک ميگويد .بعد ،نمايندگانى که از ديگر شھرھاى آذربايجان آمده بودند ،با سخنان گرم و خطابهھاى آتشين خود ،به کنگره و تشکيل
دھندگان آن درود گفتند و سپس نخستين جلسه کنگره را به معارفه وگزاراش کوميسيون )مجمع( اعتبارنامه اختصاص داده شد .بعد از ظھر
ھمان روز ،آقای پيشهورى سخنرانى مفصلى در مورد تحليل کلى وضعيت و وظايف کنگره انجام ميدھد .سخنرانى وى با استقبال گرم ٨٠٠
نفر نمايندگانى که درکنگره گرد ھم آمدهاند ،روبرو و به دفعات با ابراز احساسات قطع ميشود .بدين ترتيب ،نمايندگان اعتقاد خللناپذير خود
را نسبت به مشى فرقه به اثبات ميرسانند .نطق آقای پيشهورى با جمالت زير خاتمه مييآبد:
»خواسته ما اين است که اداره امور ما به دست خودمان انجام گيرد .ما خواھان جدايى آذربايجان از ايران نيستيم ،تنھا ميخواھيم
آذربايجان داراى خودمختارى داخلى باشد ،آذربايجان ھندوستان نيست ،اينجا آذربايجان است .اينجا تاريخ درخشانى دارد ،اين ملت زنده است.
ملت آذربايجان ستارخان ھا ،باقرخان ھا و شيخ محمد خيابانى ھا به تاريخ ارائه داده است و تاريخ پر افتخاری دارد .ما از خودمختارى ملى
صحبت میکنيم و اداره کردن تجارت ،بھداشت ،معارف ،پست و تلگراف و تمام کارھاى خلقمان را ميطلبيم .آزادی گرفتنى است ،دادنى
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نيست .اگر بخواھند ،مسلحانه با مردم روبرو شوند ،بگذار براى دفاع از خود ،اين کنگره ملى ،نيروى مسلح متشکل از جوانانمان را
بيآفريند) «.تمامی سالن بپا ميخيزد و طنين دست زدنھای ممتد و شورانگيز براى چندين دقيقه ادامه مييابد(.
اين فريادھاى تاييد ،و اين بپا خواستنھا ،نشانگر آن است که خلقمان به طور حقيقى در نھضتمان مشارکت ميکنند و در حقيقت ،اين
حالت بيانگر آغاز نھضت ميباشد و معناى قيام ملى نيز ھمين است.
اين کنگره ،با ارائه بيانيه تاريخی خود مقامات صالحيتدار ايرانى و نمايندگان حاضر دولتھاى خارجى در آذربايجان را مخاطب قرار
ميدھد .اگر در اين بيانيه دقيقا تامل شود ،اساس سياست امروز فرقه آشکار میگردد .اصل بيانيه چنين ست:
امسال در روزھای  ٢٩و  ٣٠آبان ماه در شھر تبريز در سالن شير و خورشيد با امضاى  ١۵٠ھزار نفر از عموم
اھالى آذربايجان و حومه ،طى يک گردھم آيى با شرکت  ٧٠٠تن از نمايندگان منتخب ،کنگره خلق تشکيل و در جلسه
چھارم ،مسائل اساسى خود را مطرح و خواستهھاى خود را طى مواد ذيل که در اعالميه مذکور به ھمين وسيله برای
ابالغ به حکومت مرکزى ايران ،مقرر ميدارد:
 -١مردم آذربايجان ،بنا به داليل و رخدادھاى بيشمار تاريخى که بيان آن ھا در اين مختصر نميگنجد ،داراى
مليت ،زبان ،آداب و رسوم و ديگر ويژگيھاى ملى مخصوص به خود است.
اين ويژگيھا به آذربايجان اجازه ميدھد که به موازات حفظ استقالل و تماميت ارضى ايران ،بر اساس اعالميه
آتالنتيک ،مانند ھمه ملل دنيا در تعيين سرنوشت و اداره خود داراى حق انتخاب باشد.
 -٢کنگره ،با در نظرگرفتن حفظ روابط فرھنگى ،اقتصادى و سياسى مردم آذربايجان ،با ديگر واليات ايران،
فداکاريھا و خدمات اين مردم را در پيدايش و تاسيس حکومت فعلى ايران -حقيقتا دولت کنونى ايران توسط آذربايجانىھا
بنيان گذاشته شده است -مد نظر قرار ميدھد و به ھيچوجه اجازه نميدھد که دولت مرکزى تقاضاھاى مشروع و قانونى آن
را که عبارت ازکسب خودمختارى ملى است ،به عنوان تھديد کننده مرزھا و عامل تجزيه ايران قلمداد کند.
 -٣آذربايجان با تمام توان خود حامی و طرفدار دمکراسى است که شکل مشروطه به خود گرفته است .ملت
آذربايجان نيز مانند ديگر اياالت و واليات ايران ،نمايندگان خود را به مجلس شوراى ملى روانه خواھد کرد و در پرداخت
ماليات عادالنه به حکومت مرکزى شرکت خواھد جست.
 -٤مردم آذربايجان رسما و علنا اعالم ميدارد که ضمن حفظ تماميت ارضى ايران ،مانند ھمه ملل زنده دنيا حق
دارد براى اداره امور خود ،حکومت ملى ايجاد کند .مردم آذربايجان در حد توان خود براى حفظ تماميت ارضى ايران
خواھد کوشيد و به موازات آن قادر است آذربايجان را با اصول مبتنى بر حاکميت ملى و دمکراسى اداره نمايد.
 -۵مردم آذربايجان ميخواھد به پاس جانفشانيھايى که کرده و قربانيھاى بيشمارى که در راه آزادی و دمکراسى
داده ،حکومت خودمختار ملى را مبتنى بر بنيانھاى دمکراتيک بنا کنند .به ھمين دليل ،آذربايجان بر اساس نظامنامه
داخلى مصوب کنگره ملى ،نمايندگان مجلس ملى خود را برگزيده و تاکيد دارد که اعضاى حکومت ملى آذربايجان از ميان
ھمين نمايندگان انتخاب شود و در برابر مجلس ملى پاسخگو باشد.
 -٦مردم آذربايجان به زبان ملى و مادرى خود عشق ميورزد .تحميل زبان غير ،او را ازکاروان ترقى و تمدن
عقب نگھداشته و راه شکوفايى فرھنگ و آموزش ملى وى را سد کرده است .کنگره ملى آذربايجان براى جلوگيرى از
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ادامه اين تحميل و تدارک ابزارھاى رشد و ترقى ،خطاب به ھيئت ملى مقرر ميدارد :امکان رسميت يافتن زبان
آذربايجانی را در ادارات دولتى و تدريس آن در ھمه مدارس )اعم از دولتى ،يا ملی( ،فراھم آورد.
 -٧کنگره ملى آذربايجان که با امضاى  ۵٠ھزار نفر و شرکت  ٧٠٠نماينده تشکيل شد ،خود را بنا به اراده ملت
آذربايجان ،به عنوان مجلس موسسان معرفى ميکند و براى اداره امور داخلى آذربايجان ،ھيئت ملى متشکل از  ٣٩نفر را
انتخاب و اختيار الزم را براى عملى کردن خواستهھاى مردم و مشارکت درگفت وگوھا با مقامات صالحيتدار حکومت
مرکزى به آنان تفويض کرده است .ھم چنين اين ھيئت مسئول اجرای انتخابات مجلس ملى آذربايجان و مجلس شوراى
ملى ميباشد.
در پايان ،کنگره ضمن جلب نظر دولت ايران و ھمه دول دمکراتيک جھان به موارد مندرج در باال ،اعالم
ميدارد ،که براى اجرای اين موارد فقط از طريق تبليغ و سازماندھى مردمی اقدام ميکند و مصمم است که اجازه ندھد
جنگ داخلى و برادرکشى بروزکند .ولى اگر دولت مرکزی بخواھد حقوق قانونى و طبيعى مردم آذربايجان را از راه
قھرآميز و به طور مسلحانه پايمال کند ،در آن صورت از روى ناچاری به ھر بھاى ممکن از حقوق خود دفاع خوا ھد
کرد و تا آخرين نفر در راه تامين خودمختارى ملى خود مبارزه خوا ھد کرد.
مجلس موسسان )کنگره ملى( ،به ھيئت ملى اختيار ميدھد که ،برای تامين خودمختارى ملى ،با مقامات داراى
صالحيت حکومت مرکزى مذاکره کند و مسئله را از راه مسالمت آميز حل نمايد .با اين حال ،ھيئت ملى به ھيچوجه
نميتواند از خودمختارى ملى صرفنظر کند و يا تماميت ارضى ايران را مختل نمايد.
ما از صميم قلب آرزومنديم که جھان دمکراسى از وجود ملتى آگاه شود که آماده است تا با تمام توان از حقوق
قانونى خود دفاع کند .ملتى وجود دارد که درگوشهاى از آسيا پرچم آزادی و دمکراسى را برافراشته ،ميخواھد تنھا با اتکا
به توان خود ،آزادی خود را تامين کند.
اميدواريم که مقامات ذى صالح ايرانى و دول دمکراتيک جھان ازکمک نوع دوستانه به تامين منظور ملى ما که
منطبق با منشور آتالنتيک ميباشد ،دريغ ننمايند.

با احترامات فائقه ،ھيئت رئيسه مجلس موسسان »کنگره ملى«

جالب توجه تر از اين بيانيه ،قطعنامه کنگره ملى است که ما متن آنرا براى استفاده مسئولين تبليغاتمان درج میکنيم:

قطعنامه موسسان مجلس ملى آذربايجان
روز سه شنبه  ٢٩آبان ماه ،کنگره ملى بزرگ آذربايجان با آگاھيھايى که آقای پيشهورى در خصوص اوضاع عمومی آذربايجان به
دست داد ،قطع نامه زير را با اتفاق آرا به تصويب رساند.
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 -١در نتيجه فعاليتھاى ملل بزرگ دمکرات ،ديکتاتورى ،زورگويی و نژادپرستى و قواى وابسته بدانھا براى ابد سرنگون شد و تمام
ملتھا امکان يافتند که توان اداره کردن امور خود را به دست آورند .و با به وجود آمدن چنين امکاناتى ،خلق آذربايجان به تمام معنا به عنوان
يک ملت به پا خاسته و ميخواھد حقوق طبيعى و قانونى خود را به دست آورد.
 -٢خلقمان براى رفع ھرگونه سو تفاھم و بستن راه ھاى تھمت بعد از به دست گرفتن مقدرات خود ،جدا ناپذيرى خود را از ايران
اعالم و حفظ برادرى با تمام خلقھاى ايران را وظيفه خود ميداند.
 -٣کنگره ملى براى مقابله با تھمت ھا و افتراھاى دشمنان آزادی ،بسيارصريح و روشن تجزيه آذربايجان از ايران را تکذيب و يا
الحاق آن را به کشور ديگرى به طور جدى رد ميکند.
 -٤خلق آذربايجان به اصول مشروطيت وفادار مانده و براى اجرای اصول مترقى قانون اساسى تالش خواھدکرد.
 -۵با رعايت قوانين عمومی مشروطه و به منظورکاربست آن در اداره امور داخلى و تامين خودمختارى ملى ،از آن استفاده کرده و
با توسعه  ،تشکيالتى انجمن ايالتی ،به آن نام مجلس ملى ميدھد .و اين ،به منزله خلل واردکردن به تماميت ارضى و استقالل ايران نميباشد.
 -٦بنا به قطعنامه گردھمآيی بزرگ خلق ،کنگره خلق با رھبرى فرقه دمکرات ،انتخابات مجلس شوراى ملى وگزينش انجمن
واليات با فوريت شروع خواھد شد.
 -٧براى ھر ملتى زمانى حاکميت داشتن بر مقدراتش امکان پذير ميشود که در محيطى که زندگى ميکند براى اداره کردنش قوانين
اساسى مدونى داشته باشد.
ما خيلى خوب متوجه ھستيم که با تمرکز مرتجعان در تھران از چنين اختيارى برخوردار نخواھيم بود ،بلکه براى تحميل اراده
خائنانه خود به ما انگلھاى خود را براى مقابله با ما خواھند فرستاد .از اين رو آرزوی خلقمان را براى تشکيل کنگره بزرگ عملى خواھيم
ساخت تا براى حفظ و تحکيم پايه ھاى خودمختارى خود مجلس ملى را به وجود آوريم.
 -٨طبيعى است که دستيآبى به خودمختارى ملى در امور فرھنگى -سياسى و ملى ،بدون داشتن مجلس مؤسسان و به وجود آوردن
يک حکومت ملى ،صرفا يک شعار و حرف توخالى خواھد بود .از اين رو با تشکيل يک حکومت ملى بايد بدون تاخير اداره امور را به
دست بگيريم.
 -٩تا انتخابات مجلس ملى و رسميت يافتن حکومت ملى ،کنگره 30 ،نفر از نمايندگان را به عنوان ھيئت ملى انتخاب ميکند .طبق
مفاد قطعنامه ،اين ھيئت موقتى ميباشد.
 -١٠اين ھيئت تا تشکيل حکومت ملى کارھاى مربوطه را انجام داده و با تشکيل مجلس ملى وظايفش خاتمه خواھد يافت.
 -١١کنگره ملى براى تامين و حفظ امنيت انتخابات مرکز و شھرستانھا ،از ھر نوع اختيارى برخوردار بوده و ميتواند تدابير الزم
را به عمل بيآورد.
 -١٢کنگره ملى از مامورانى که در راس ادارات قرار دارند ،می خواھد تابع تصميمات ھيئت ملى باشند ،از رھنمودھا و مقررات
آن اطاعت نمايند و اخراج کسانى را که ميخواھند خود را حاکم مطلق العنان نمايانده و برعکس تصميمات رفتارکنند ،ضرورى ميداند.
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 -١٣کنگره ملى ،در تمام مدارس تدريس اجبارى زبان آذربايجانی را به ھيئت ملى توصيه کرده وکسانى که از اجرای اين وظيفه
ملى جلوگيرى نمايند ،دشمن خلق حساب شده و براى مقابله با افکار ارتجاعى و ممانعت از تحقق اعمال خائنانه آنھا تدابيرى را اتخاذ خواھد
نمود.
 -١٤کنگره ،در فکر انحالل تشکيالت پليسى ،ژاندارمرى و ارتش نيست .آنھا با لباس رسمی خود و حفظ درجه به وظايفشان عمل
خواھندکرد .ليکن ،اگر از جانب ايشان خطرى متوجه حکومت ملى ما وجود داشته باشد ،به ھيئت ملى اختيار داده ميشود براى مقابله با
خيانت آنھا تدآبير الزم را به اجرا بگذارد.

ھيئت ملى
کنگره با حضور  ٨٠٠نفر نمايندگان منتخب عموم مردم ،با اختيارات تام به طور منظم و در عين حال پرحرارت ،کارش را به اتمام
رساند .در اين کنگره دردھاى پنھان نمايندگان خلق نمايان شد و نمايندگان با گفتن و ابراز خواستهھايشان از يکديگر سبقت گرفتند .شعارھايى
که درحين برپايى کنگره طرح می شد ،ھمگى ار تشکيل حاکميت ملى حکايت ميکرد .احساسات يرشورگاھى سبب ميشدکه کنگره ازکارھايش
بماند و سبب وقفه و يا تمايالت ديگر درکنگره ميشد که رھبران فرقه با تاکتيکھاى به خصوص و افکار بلندشان مقابل اين احساسات را به
نحو احسن گرفته و کار را به مجراى خود میکشاندند .براى مثال در جواب يکى از نمايندگان که در مورد انقآلب سرخ صحبت میکرد،
آقای پيشهورى اين گونه گفتند:
»من شعارھاى ديروزى و خواسته ھاى قبلى را تکرار میکنم .ما خودمان را از ايران مجزا نميدانيم .ما زنده کردن مشروطيت را
می طلبيم .دوستانى که صحبت می کنند ،رعايت اين موضوع را الزم بدانند .دشمنان ما تھمتھاى گوناگونى ميزنند .مثال راديوى ترکيه
ميگويد :در تبريز کسانى که عصيان کردهاند ،ادارات را اشغال ميکنند .ما ايستگاه راديو نداريم تا به دنيا بفھمانيم که اين گفته ھا ،ھمه
مزخرف و افتراست .ما به استقالل ايران عالقهمنديم .ما فقط براى گرفتن خودمختارى ملى آذربايجان اقدام کرديم و در اين خصوص تا
آخرين نفر از مبارزه دست نخواھيم کشيد ،حاال سخنرانان ،اين موضوع را به طور کامل مرا عات کنند«.
براى به دست آوردن يک نمونه از کار و فعاليت کنگره ،قسمتى از مذاکرات جلسه سوم آنرا در اينجا درج ميکنيم.

آقای الھامی:
مملکت مشروطه از مجلس و انجمن تشکيل میيابد و به وجود آورنده آنھا نيز مجلس مؤسسان می باشد .انتخاب ما و تشکيل اين کنگره از
طرف عموم ملت آذربايجان به منظور دستياى به مجلس مؤسسان است .نمايندگان محترمی که در اينجا حاضر شدهاند ،بايد به وظايف مھم و
سنگين خود واقف باشند .ھمانطورکه رھبر محترم در نطق خودشان گفتند :ھريک از افراد آذربايجانی به مراتب بيشتر از ساير ايرانيھا به
استقالل و پرچم ايران عالقهمند است .من سخنانم را خالصه کرده و میگويم که در اين کنگره ما بايد طورى تصميم بگيريم که نسل آينده به
ما نفرت نورزند و به ما رحمت بفرستند .زنده باد استقالل ايران! زنده باد مطالبات به حق آذربايجان! )ابراز احساسات(
بعد ،نوبت سخنرانى به آقای شبسترى ،عضوکميته مرکزى فرقه و يکى از پيشکسوتان رھبرى داده شد.

آقای شبسترى:
در کشوری چون ايران که يک مملکت بزرگ به حساب میآيد ،يک جمعيت  ٢٠٠ميليونى ميتواند زندگى کند .در ايران در نتيجه بيعدالتى،
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بيشتر از  ١٠و يا  ١۵ميليون نفر نفوس نيست) .چھل( سال پيش ملت آذربايجان قيام کرد و آزادی را براى ملت ايران به ارمغان آورد .در آن
موقع تبريز ،مرکز آزادی ايران بود .از آزاديى که خلقمان در آن وقت به دست آورد و از مشروطيت که کوتاه زمانى زنده ماند ،مردم
توانست تا حدودى استفاده کند .بعد از آن که به تھران منتقل و رنگ مشروطه و آزادی عوض شد ،حتى به مراتب بيشتر از دوره استبداد به
خلق ستم و فشار وارد آمد .تا شھريور ماه ،ملت ما گرفتار افرادى چون پھلوى و جوجه ديکتاتورھايى بود که دور او جمع شده بودند و در
نھايت زير فشار زندگى میکردند .بعد از شھريور ھم طرفداران پھلوى مملکت را ويران و ملت را به اسارت درآوردند و امنيتمان را که
ميبينيد به چه فالکتى انداختهاند .خلق دمکرات و آزاديخواه ما بعد ازگذشت چھار سال از شھريور ،در حالت انتظار زندگى کرده و به خاطر
نتيجه نگرفتن نخست ،بيانيه فرقه دمکرات را منتشر و امروز براى طلب کردن حقوق خود کنگره خلق را تشکيل ميدھد و آرزوھاى خود را
عملى خواھد کرد )فريادھاى ابراز احساسات(.

آقای افتخارى،

نماينده سردرود:

آقايان محترم ،از طرف  ٤٨روستا و  ٣٦ھزار نفر به شما سالم عرض میکنم و تشکيل کنگره خلق را به شما تبريک ميگويم .در انتخابات
پيشين ايران اشتباھى رخ داده است .در مجلس ملت ،نميتوان قند ،شکر ،تخم مرغ ،سيب زمينى ،الستيک معامله کرد .در مجلس بايد افرادى
که دردشناس مردم ھستند ،حضور يآبند .اينھا خودشان نيز ميدانند که کارھای نادرستى انجام ميدھند و در نتيجه کار آنھاست که ژاندارمھا
سرھای ما را زير قنداق ميگيرند .ما به ظلمھای حکام مرتجع و جنايتھايش پايان خواھيم بخشيد و خودمان انجمنھای ايالتی و واليتى به وجود
خواھيم آورد.

خليل آذر،

از طرف روستای ملککندى:

از طرف اھالى ملککندى و حومه آن به اين کنگره سالم آتشين عرض ميکنم .ما اجرای قانون اساسی را ميخواھيم و اين که دولت مرتجع
دست از سر ملت آذربايجان بردارد .ما رفع اين فجايع و ظلم ھا را از اين کنگره ميخواھيم .ما گرفتن انتقام جوان  ٢٠سالهاى را که چند روز
پيش در ملککندى کشته شد ،با سپرده شدن قاتالنش به دادگستری ملى ،ازکنگره ملى خاستا ريم.
جاويد استقالل ايران! زنده باد سعادت و خوشبختى آتى ملت آذربايجان.

آقای يزدانى،

نماينده خوی:

در مورد يک جفت جورآبى که يک پيرزن اھل خوی براى آقای پيشهورى فرستاده بود ،صحبت کرد و پيام پيرزن را به کنگره رساند:
آن پيرزن گفت که از رھبر شما خواھش ميکنم ما و فرزندان ما را از ظلم ژاندارمھا برھانند .در خاتمه افزود ،زنده باد حکومت
خودمختار خلق آذربايجان.
آقای پيشهورى با اشاره به ارسال جوراب توسط پيرزن گفت :من افتخار ميکنم و اين جوراب را به موزه آينده آذربايجان تقديم خواھم
کرد و بدين وسيله احساسات مادران و خواھرانمان را براى نسلھاى آينده زنده نگهخواھيم داشت ،باشد که دختران مھندس و زنان دکتر
ھداياى خواھران بيسواد خويش را ببينند و از احساسات آنان سرمشق بگيرند.

آقای

جودت ،نماينده اردبيل:

وى به پناھگاھى که  ٣٠٠سال پيش ،در دوره صفويه ساخته شده اشاره کرد و به بدبختى و ويرانى ايران تاسف خورد و از سه روز در
)گردنه( گدوک ماندنشان سخن گفت :ملت آذربايجان تمام بدبختيھاى خود را ميشناسد و از اين کنگره انتظار عمل دارد .من در آخر ميگويم
»زنده باد ايرا ن و آذربايجان«.
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آقای فتاحى،

نماينده مشکين شھر:

از صميم قلب تشکيل اين کنگره را تبريک میگويم .فرزند غيرتمند آذربايجان ،مرحوم دکتر ارانى ميگويد» :يک ملت براى ادامه حيات،
مجبور به اصالح محيط اجتماعى زندگى خود است .براى ما آموزش و بھداشت الزم است .براى ما وجود فرقهاى الزم است که احتياجات
ملتمان را تامين کند .به نظر من اکنون وجود مجلس ملى براى ملت آذربايجان بيشتر از انجمنھاى ايالتی و واليتى الزمتر و ضروريتر است.
من ميگويم زنده باد جوانان شجاع آذربايجانی که ميخواھد ملت خود را از فالکت نجات بدھد«) .ابراز ا حسا سات(

آقای

اسحق ،نماينده ماکو:

دوستان ،سالم )ابراز احساسات( خوشوقتم که به اتفاق آزاديخواھان آذربايجان در يک مجلس حضور دارم ،به قول سعدى :سرکه نه در راه
عزيزان بود بارگرانى است کشيدن به دوش!
براى ملت بايد سر را فديه داد .رفقا ،درباره حکومت ملى صحبت کردند.
او ضمن صحبت در مورد حکومت ملی با شاھد آوردن ازکلمات حضرت على )ع( نتيجه گرفت که انسان تنھا ميتواند در نتيجه
توانمنديھاى خود رشد کند .به خاطر اتمام وقت ،به سخنان آقای اسحاق پايان داده شد.

آقای

خرمدل ،نماينده کبريت سازى:

انجمن ايالتی و واليتى به معنى بريدن از مرکز نيست .ما به مجلس شورا نماينده خواھيم فرستاد و با مجلس قطع رابطه نخواھيم کرد .ولى به
نظر من انجمن ايالتی و واليتى نميتواند دردھای ما را درمان کند .در پايان عرض ميکنم زنده باد مجلس ملى آذربايجان .ما مجبور به تاسيس
مجلس ملی خود مان ھستيم.

آقای خورشيدى:
حرفھای من خطاب به دشمنانمان است .ما از ايران جدا نخواھيم شد .ايران مال ماست و ما ھم ايرانى ھستيم .تکيه دولت بايد به ملت باشد.
دولت ما اصال متکى به ملت نيست .زنده باد استقالل ايرات -زنده باد فرقه دموکرات آذربايجان.

آقای پيشهورى:
اين اجالس ،به منزله کنگره ملت ماست .در اين کنگره بايد فقط تصميم گرفت .کسانى در اين کنگره شرکت کردهاند که آمـاج ستم
سرنيزهھاى ژاندارمھا بودهاند .بدون توجه به افتراھاى راديو ترکيه ،اين کنگره خواھان رھايى آذربايجان است .حال ببينيم آيا شعارھاى ما
حقيقى است يا نه! آيا برای ما خودمختاری ضرورت دارد ،يا نه! اين کنگره جايى است که کارگران و دھقانان سخنان دلخواه خود را در آن
به زبان میآورند .اما در مجلس مرکز ،نمايندگان مانند گوسفند رام و تابع ھستند .ما داراى چھارچوب سازمانى ھستيم و اين جلسه وجود آن
را ثابت ميکند .ضرورت زمان رھبری را می آفريند.

آقای زمانى:
من از طرف مردم منطقه ھشترود شادباش عرض میکنم .به نظر من نيز به جای تشکيل انجمنھاى ايالتی -واليتى ،تشکيل مجلس ملی الزمتر
است .جاويد ايران ،زنده باد آذربايجان!
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آقای پنبهيی -حسنعلى خيرالھى

شعرى از شمس تبريزی قرائت و پيشنھاد کرد که مجسمه استبداد از باغ گستان

برداشته شود :ما خواھان خودمختارى ھستيم .ما قادر به گرفتن خودمختارى ھستيم و ھيچ کسى نميتواند ما را ازگرفتن آن باز دارد.

آقای سعيدى،

نماينده اروميه:

درود فرستاد و شادباش گفت .در زمينه خودمختاری سخن گفت :ما ميتوانيم خانه خود را بھتر از ديگران اداره کنيم .کسانى که به ما افترا
ميزنند ،تنھا و تنھا منظور آن ھا خفه کردن صداى آذربايجان است .من از طايفه افشار ھستم .درباره زبان آذربايجانی سخن فراوان گفته شد،
نظر من اين است که آذربايجان بايد پس از اصالح امور خود ،به فکر به گردانى ايران باشد تا اين مملکت به سرزمين آبرومندی تبديل شود،
آذربايجان ،سر ايران است .زنده باد آذربايجان و برقرار باد خودمختارى ما.

آقای بيريا:
نمايندگان محترم وکارگران عزيز من بنا به سفارش مردم ارسباران ،تشکيل اين کنگره را تبريک عرض میکنم .از جانب زحمتکشان
ارسباران که زير ستم فرماندارى مانند صفوى و عناصر کثيفى ،مانند قاسم خانھا به ستوه آمده اند ،تشکيل اين کنگره عظيم را شادباش عرض
میکنم.
آنگاه ،بنا به درخواست آقای پنبهيى ،شعر قديمی خود را تحت عنوان »شاه درفت ھا!« خواند و اضافه کرد :اين که نبايد پشت سر
مرده حرف زد ،درست ،اما آن مرحوم )شاه( چنان باليى سر ما آورد که تا قيامت ھم فراموش نميکنيم.

ھالل ناصرى:
مجلس موسسان اساس مشروطه ماست .اين مساله مھمی است .اين کنگره ھم مشابه مجلس موسسان است و شما نمايندگان ملت پنج ميليونى
ھستيد .پيشنھاد من اين است که اين اجالس به جاى انتخاب انجمنھای ايالتی -واليتى ،مجلسم موسسان را تشکيل دھد .به ما آزادی ندادهاند،
چرا که در آزادی خودمختاری ھم ھست .ما در اين اجالس بايد درباره آزادی خود تصميم قطعى بگيريم.
 ھالل ناصری به مثل ميان روستايى و بزاز اشاره کردکه حاضران خنديدند.زنده باد کنگره ما ،زنده باد نيروی مسلح ما! از طرف کردھا ،نماينده آمده است ،اما افسوس که در راه دچار برف و سرما شده اند
و به سبب بيمارى ،در بيمارستان بسترى ھستند .اين نماينده ،آقای داوودى ھستند که پيام تبريک ايشان توسط آقای نوبرى به کنگره ارائه
خواھد شد.

آقای نوبری:
آقای حاج مصطفى داوودی ،به عنوان نماينده کردھا به اينجا آمده و قول داده اند -قول شرافتمندانه و دوستانه -که آماده ھستند که ھر دقيقهای
که الزم باشد و در ھر پيشآمدی که برای آذربايجان رخ دھد برای کمک آمادهاند).ابراز احساسات ممتد(

چشم آذر:
انجمنھای ايالتی -واليتى ٣٩ ،سال پيش تشکيل شده است .بنابراين ،ما بايد اين مجلس را مجلس ملى نامگذارى کنيم .براى نيل به خودمختارى
آذربايجان ،اين سرزمين بايد نيروھای مسلح ملى داشته باشد )ابراز احساسات( ،برقرار باد خودمختارى آذربايجان! )ابراز احساسات(
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در ھمين حال آقای داوودى )نماينده کردستان( وارد مجلس شدند) .براز احساسات ممتد( آقای داوودى برای بيان پيام خويش به زبان
ملى خودشان ،اجازه خواستند .آقای پيشهورى گفتند» :ما از اين بابت بسيار خوشحال ھـستيم ،بفرمائيد« .آقای داوودى به ايراد سخن يرداختند.
)ابراز احساسات ممتد(.

آقای نوبرى:
من سخنان آقای داوودى را ترجمه میکنم .ايشان ،نخست خود و ھمراھشان آقای ميرزا مناف کريم خانى را معرفى کردند وگفتند :ما ايرانى
ھستيم و ھرگز به تجزيه ايران رضايت نميدھيم .ما زير ستم کارگزاران دولت مرکزى به تشکيل فرقه دمکرات کردستان و فرقه دمکرات
آذربايجان وادار شدهايم و براى آزادی ملتمان ،ھمواره اين دو فرقه تشريک مساعى و ھمفکری خواھند داشت.

آقای پيشهورى:
حکومت تھران کار را به جايى رسانده که کنگره ما مجبور شده قدم ھاى جديترى بردارد .حکومت تھران به جاى اينکه به ملت آذربايجان رو
بيآورد ،دست به دامن شخصيتھاى خارجى ميشود .مسئله آذربايجان ،در تبريز قابل حل است .در مورد ما ھم ،يک ملت خود بايد توان احقاق
حق خود را داشته باشد .سرنوشت آذربايجان نميتواند در لندن و يا ترکيه تعيين شود .اين مسئله ،تنھا وتنھا در اين جا و در اين کنگره قابل حل
است .ما نسبت به دول متفق احساس دوستى داريم ،اما ،ھمچنان که آنان در مورد امور خاص خود به کسى اجازه دخالت نميدھند ،ما ھم به
ھيچ کس اجازه مداخله نميدھيم .مسئله ما تنھا مسئله زبان نيست ،اقتصاد ما ،آموزش ما ،صنعت ما و ...ھمه دچار مسئله است .ما خواھان
خودمختارى آذربايجان که شامل زنجان و حومه ھمدان ھم ميباشد ،ھستيم .ما در مورد ترکھاى قشقايى و آذربايجانيانى که در مشھد زندگى و
به زبان آذربايجانی سخن میگويند ،حرفى نداريم .من به خانه خود عالقهمندم و به تبع آن اداره اين خانه ،گرم کردن آن ،تعمير و نگھدارى
آن و مرمت در و ديوارش به عھده خود من است .ما اجازه نميدھيم که خارجيان روى قبرھاى پدران ما يايکوبى کنند و حاکم مطلق العنان ما
باشند .ما در صدد ايجاد مجلسى ھستيم که کارگزاران آن آذربايجانی باشند ،حاال شما ھر اسمی که ميخواھيد روى آن بگذاريد .پس ،براى باز
پس گرفتن آزادی ما بايد تانکھاى مرتجعان و واپسگرايان از روى جنازهھای ما بگذرند ،تنھا در آن ھنگام است که می توانند دستآوردھاى ما
را پايمال کنند.
اينک ،پيشنھاد شده که کوميسيونى متشکل از پنج نفر تعيين شود ،مصوبهھايى تدوين کنند و بعد از ظھر مصوبه ھا را تقديم مجلس
کنند .به نظر من سه فقره مصوبه ميتواند در دستور کار قرارگيرد:

 -١طرح قانونى نظارت بر انتخاب مجلس،
-٢اعلالم تصميمات اين مجلس به ملل دنيا ،خلقھاى ايران و به ويژه به مردم آذربايجان،
 -٣تنظيم نظامنامه مجلس و يا انجمن آينده ،چگونگى انتخاب آن ،تعداد نمايندگان و محل برگزارى
انتخابات.
در اين کنگره متجاوز از  ١ /۵ميليون نفر مستقيما شرکت جستهاند .تصميم اين کنگره بازتاب اراده ملت آذربايجان است.
مصوبهھاى اين کنگره ،مصوبهھاى ملت آذربايجان است ،بنابراين ،بايد نھايت دقت در تنظيم مصوبهھا مبذول شود .بايد کميتهاى ملى وجود
داشتهباشد تا از يکايک بندھاى مصوب دفاع و اشکاالت موجود در آنھا را برطرف کند .نمايندگانى که به مجلس فرستاده مشوند ،ھمه موارد
امر را به اطالع مردممان برسانند .تصميمات اين اجالس بايد اجرا شوند ،بدون چون و چرا!
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براى تنظيم طرحھا براى تصويب ،کميسيونى متشکل از پنج نفر برگزيده شدند .سپس آقای پيشهورى جوابيه تبريکھاى کردھا را به
مناسبت تشکيل کنگره ارائه داده ،گفتند :کردھا اعضاى خانواده آذربايجان ھستند .بى جھت تالش نکنندکه ميان ما و آنھا نفاق و دودستگى
بيندازند -مراتب سپاسھاى ما را به آقای قاضى محمد و ملت کرد ابالغ فرماييد.
بدين ترتيب ،کنگره خلق به مجلس موسسان تبديل شد و سنگ بناى نھضت عظيم آينده ما را بنيان گذاشت.

مجلس ملى ما
بالفاصله پس از اتمام کنگره خلق ،آمادگی براى انتخاب مجلس ملى آذربايجان اعالم شد .ھيئت نظارتى که از طرف ھيئت ملى
انتخاب شده بود ،زير نظر و رياست آقای قيامی اداره کارھا را بر اساس برنامه معين به دست گرفت .کار انتخابات ميبايست در سراسر
آذربايجان شروع و تا پنج روز پايان مييافت .فرقه ،به آسانی مبارزه انتخاباتى را سازمان داد ،در ھمه جا نمايندگانى از طرف کميتهھا و
اشخاص معرفى شدند .تبليغات و قدرت تثکيالتى فرقه به اندازهاى بود که اگر اراده ميکرد ،ميتوانست افراد دلخواه خود را -ھرکسى که
مطابق ميل فرقه بود -انتخاب کند .با اين حال براى رعايت آزادی کامل انتخابات ،به افرادى ھم که عضو فرقه نبودند ،امکان معرفى به
عنوان نامزد انتخاباتى فراھم شد .حتى به اعضاى فرقه اجازه داده شد به اشخاص بيطرفى که مورد اعتمادشان است راى دھند.
انتخابات مجلس ما يک اقدام سياسى عظيم و بسيار مھم بود .ما ،اصولى را که سالھاى سال بر قرار بود ،به يکباره به کنارگذاشته،
يک انتخابات دمکراتيک بر اساس نظامنامه به اجرا گذاشتيم.
امکان شرکت در اين انتخابات براى ھمه ،اعم از زن و مرد ،بر اساس نظامنامهای که تنظيم شده بود ،تامين شد .ھمه امکانات را
مانند پول ،تھديد و تطميع که تا آنروز ابزارھاى متداول محروم کردن مردم از آزادی و حقوق خود بودند ،از بين برديم .امکان دخالت به
مامورين دولتى در امر انتخابات داده نشد و برای اين که اين انتخابات آزاد ،مستقيم ،برابر حقوق و متناسب باشد ،در تمام حوزه ھاى
انتخاباتى ،تغييراتى داده شد .در ھمه شھرھا ،بخشھا و در ھمه قصبات و حتى ھمه محلهھا به اھالى اين امکان را داديم که مستقيما و آزادانه
راىشان را بدھند .خلق ما از فراخوانى فرقهشان با شوق و شعف بزرگ و وصف نشدنى استقبال کرد .کسانى که در ھمه عمرشان تا آن روز
در انتخابات شرکت نکرده بودند ،دسته -دسته آمدند و با رای دادن خود در ھمفکری ملتمان شريک شدند و ثابت کردندکه صاحب شعور ملى
شدهاند و مخصوصا اشتياق زنان به مشارکت به مراتب بيشتر بود.
جوان ،پير ،فقير ،توانگر ،ھمه و ھمه سعادت خود را در برگزارى صحيح انتخاباي مپديدند و از اينرو براى راى دادن از ھمديگر
سبقت ميگرفتند .مردم ،چون سيل به طرف حوزه ھاى راىگيرى سرازير می شدند ،به عنوان ياد آورى آن روزھاى يرافتخار ،نمونهاى از
نوشتهھاى آقای پيشهوری را که در  ١٢آذر ،در روزنامه آذربايجان به چاپ رسيده ،در اينجا درج ميکنيم:

»در نتيجه عزم و اراده خلل ناپذير فرقهمان ،مردم به پا خاست .اقشارى از مردم ما که به ھر رويدادی با ديده ترديد مينگرند ،يعنى
بازاريان وکارکنان ادارى ،نيز در انتخابات مجلس ملى ،در آخرين فرصتھاى مدت تعيين شده بر اساس نظامنامه رسمی ھيئت ملى به سوى
صندوق ھای راىگيرى سرازير شدند و رای دادند .اگر ميتوانستيم تنھا دو روز اين مدت را تمديدکنيم ،تنھا در شھر تبريز بيش از يکصد
ھزار رای به دست میآمد .اين که تنھا در روز شنبه مردم در پاى صندوقھاى راىگيرى ،خاطره پيروزى و فتح و ظفر اسالم را تداعى
ميکرد ،معناى حقيقى آيه شريفه اذا جا نصرا ...در اذھان جان ميگرفت .جريان سيل آساى مردم ما از باور آنان به پيروزى ،سرچشمه

24

www.achiq.info

ميگرفت که گروه -گروه برای راى دادن سرازير ميشدند و برگ تعرفه انتخابات نخستين مجلس ملى را با شعف و افتخار دريافت و به
عنوان يادگار به خانه ميبردند.
ميتوان به دو دليل بزرگ به اين موفقيت تاکيدکرد .اول ،باور عميقى که در اعضای فرقه جان گرفته بود و شجاعت منبعث از آن،
دوم ،اعتماد و باورى که در ميان مردم پديده آمده است .اين پديده آزمون سرنوشت سازى براى فرقه جوان بود که سازمانيافته و ھنوز ھم که
ھنوز است ،در حال تحکيم پايهھای خود است .فرقه از اين امتحان سربلند بيرون آمد.
دوستان آزاديخواه ما در تھران که از دور تماشاگر فعاليتھاى ما بودند و از ھياھوى روزنامهھاى مخالف خوان متاثر ميشدند ،بعضى
وقتھا به صرافت پشتيبانى از ما افتاده برخى آزاديخواھان را ترغيب به پشتيبانى کرده و راھى تبريز میکردهاند و اينطور فکر ميکردهاند که
برای راھبرد کارھا ،فرقه ما به آنان نياز دارد .آزاديخواھانى که به اين منظور وارد شھر ما شده بودند ،پس از مشاھده فعاليتھاى ما از
نزديک ،به ناتوانى خود در برابر اين کار عظيم اعتراف کردند و خود را نيازمند آموختن از فرقه ديدندکه در خالل اين سه ماه ،در ميان آتش
و درکشاکش مبارزه اين ھمه نيروى فعال تربيت کرده است.
نيروى فعالى که فرقه پرورش داده ،استعداد و توان خود را در امر انتخابات به نمايش گذاشت .ديروز در محلى که صندوق مرکزى
انتخابات در آن جا واقع شده بود ،معلوم شدکه اين دمکرات سالمند 48 ،ساعت است که سر ماموريت خود باقى مانده است .ھنگام تحويل کار
خود ،نيم خندهاى کرد وگـفت :بـراى انجام وظـيفهای کـه بـه عـھده مـن بـوده ،احسـاس خوشبختى ميکنم.

اينک ،اينجا ھمه مشغول فعاليت ھستند .ھمه ،توان ،يارايى و لياقت خود را تماما عرضه ميدارند .اعضای فرقه به طريق اولی،
ترديد و تزلزل به خود راه نميدھند ،رھبرى را با جان و دل محافظت ميکنند و از روى ايمان و اعتقاد ،تصميمھاى کميته مرکزى را به اجرا
در مـىآورند .با غيرت مشابه صدر اسالم ،به تکاليف خود عمل ميکنند .به يک تبسم ساده از فرقه به عنوان پاداش ،افتخار ميکنند .امروزه
جوانانى در اين سرزمين يافت ميشوند که به دريافت امريه برای فداى جان افتخار ميکنند .فداييان واقعى در ھمه صحنهھای زندگى اجتماعى
امروزه ما ،شايستگى و فـداکـارى خود را به اثبات ميرسانند.
فرقه رشد ميکند .گسترش مييابد ،استوارتر ميشود ،برای رھبرى ھمه مردم ،توان ميگيرد .سرھايى که اين قدرت ،لياقت و استعداد
را مشاھده ميکنند ،در برابر آن فرود مى آيند و تسليم عزم و اراده ملت مى شوند ،دست فداييانى راکه آماده جانفشانى در راه آرمان خلق
ھستند ،ميفشارند و شب و روز برای فرقه فعاليت ميکنند و برای نيل به آرمان واالى فرقه و اھداف آن ميکوشند .چون کار ما براى خلق
است .حسن توجه خلق نيز نسبت به ما ،پيروزی و افتخار بزرگى است.
قلب مردم از قلعه ھاى آھنين و سنگرھاى تسخير ناپذير نيز محکمتر است .ھيچ نيرويى نميتواند در برابر قدرتى که اين قلبھا را
تسخير ميکند ،يايداری نمايد .فرقه ما قلبھاى مردم را تسخيرکرده است .انتخابات مجلس ملی ما ،اين ادعا را ثابت کـرد .اينک ديگر زمان
برآوردن آرزوھاى آن قلبھای مأنوس به فرقه فرا رسيده است.
بدين دليل ،راه فرقه ما دشوار و مسئوليت آن سنگين است .برانگـيختن عشق آسان ،ولی حفظ آن دشوار است .ما اکنون اين عالقهھا
را به دست آوردهايم ،برای حفظ اين عاليق بايد زحمات بيشترى را تحمل کنيم.
انتخابات در تبريز با موفقيت چشمگيرترى پايان پذيرفت .در دوره پيشين ،در خالل ده روز مدت انتخابات ،به زور تنھا يارده ھزار
ری گردآوری شده بود! در حالی که از ششم تا يازدھم ،آذرماه ،يعنى فقط در عرض  ۵روز ،شمار راى دھندگان در انتخابات می ما به مرز
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 ٢٣٩۵٠نفر رسيد .ميتوان گفت در دوره پيشين روزانه بسيارکمتر از يک ھزار رای داده شده بود .در حاليکه در جريان انتخابات ملی ،در
برخى روزھا ،ھمان مردم با بيش از  ٨ھزار راى ،رغبت ملی خود را به نمايش گذاشت و خيزش ژرف انديشانهای را نشان داد .نشان داد
کاريرا که نميشد با پول ،تطميع و تھديد انجام داد ،مـيتوان با جلب اعتماد مردم به آسانی به سرانجام رساند«.
براى اثبات اين که فرقه ما ريشه در ميان مردم و در اعماق جامعه دارد و از احترام ،عزت و عالقه مردم برخوردار است ،کافى
است در تعداد آرايى کـه نمايندگان تبريز به دست آورده اند ،دقـيق شويم .از مجموعه  ٢٣٩۵١راى مأخوذه ٢٣۵۵٠ ،رأى به نام آقاي
پيشهورى به صندوق ھا ريخته شده است .اين حاکى از اعتمادى بى نظير است .کمترين تعداد آرا به نام آقای محمد عظيمى است که عبارتست
از  ٢١٢٧٣رأى.
پيشتر ،طرح ھای تصويبى پس از مذاکرات را درج کرديم .با اين مصوبات ،بنيانھاى حکومت ملی ما گذاشته شد .فرقه ما براى
اداره سرزمينمان ،سازمانى قانونى به وجود آورد و اين عبارتست از ھيئت ملی که به رياست آقای شبسترى شکل گرفت .فرقه به اجرا
گذاشتن مصوبات کنگره را توسط اين ھيئت ملی شروع کرد .ھيئت ملی ،در حـقيقت مسئول انجام وظيفه حکومت ملی بود .ھيئت ملی متشکل
از  ٣٩نفر ،منتخب کنگره در روز سىام آبان ،از ھمان روز شروع به کارکرد .مھمترين وظيفهيی که ھيئت ملی پيش رو داشت ،برگزارى
انتخابات مجلس ملی آذربايجان بود .ھيئت ملی در ھمان آغاز کار ،ضمن انتخاب ھيئت نظار ،فرمان انتخابات مجلس مـلی را صادر کرد .در
نتيجه تالشھاى مجدانه ھيئت ملی و رھنمودھاى مدبرانه فرقه ،دستور کنگره ملی در اسرع وقت به اجرا درآمد ،در حاليکـه به ھـيئت
موسسان برای برگزارى انتخابات مجلس ملی يک ماه مھلت داده شده بود ،اين امر در بيست و يکمين روز مھلت انجام يذيرفت .در روز
بسيار باشکوه و تاريخى  ٢١آذر ،آغازين روز بنيان ملی ،مجلس ما با افتخار تاريخى و سربلندى فراموش نشدنی و در ميان سرور و ابراز
احساسات مردممان تشکيل شد.
يکى از اسناد تاريخى تنظيمى اين مجلس موسسان ،قـانون انتخابات مجلس ملی آذربايجان است .مردم ما در سراسر ايران ،در سايه
ھمين قانون انتخابات به پرچمداری نھضت دمکراتيک موفق شد .ھمه خلقھاى ايران به وسيله ھمين قانون ما را به عنوان دمکراتھاى حقيقى
ميشناسند و به ما و کارى که شروع کردهايم ،به ديده اعتماد مى نگرند.
قانون انتخابات بر اساس مرامنامه فرقه ما نوشته شده است .در سايه ماده ھشتم اين قانون که در سه سطر گنجانده شده ،فرقه توانست
گامھاى بيباکانه و در شان قھرمانان را بردارد و اين ماده چنين است:

» -٨ھمه زنان ومردان آذربايجان که به سن  ٢٠سالگى رسيده باشند ،حق انتخاب کردن دارند«.
اين ماده ،با دادن حق انتخاب به زنان ،مردان و جوانان ،توده ھاى وسيعى از مردم راکه تا امروز افليج وار زندگى ميکرد ،به صحنه
زندگى سياسى کشاند و امکان استحکام شالوده دمکراسى را فراھم آورد.
افزون بر انجام انتخابات مجلس ملی ،يکى ديگر ازکارھاى تاريخى ھيئت ملی ،ارسال )دکالراسيون( معروف به کارگزاران
عاليرتبه ايران و نمايندگان خارجى است و انجام مذاکرات با حسام السلطان ،والی آذربايجان ،دومين کار برجسته اين ھيئت است .مذاکرات
اخير توسط آقايان پيشهورى ،شبسترى و بىريا انجام گرفت.
در اين گفت وگوھا ،آقای بيات يادآوری کرد که به من تنھا اجازه گفت وگو داده شده است و فقط مى توانم بر اساس مقررات موجود
با آذربايجانيھا مذاکره کنم .از اين گفت وگو معلوم شدکه وی ميخواھد تنھا با اندرزگويى و نصيحتگرى کارھا را به سرانجام رساند .اين نـيز
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مضحکهاى بيش نبود و نميتوانست نتيجهاى دربر داشته باشد .بدينترتيب ،اين والی که به ظاھر داراى اختيارات فوقالعاده بود ،چند روز پيش
از تشکـيل مجلس ملی ما ،آذربايجان را ترک و با ھواپيما عازم تھران شد .از محتواى گـزارشى کـه از مذاکرات ارائه داده ،اطالع دقيقی در
دست نيست ،اما چنانکه شايع است ،نتوانسته جريان نھضت ما را انکارکند.
دوره فعاليت ھيئت ملی ،دوران شديدترين فعاليتھاى فرقهمان بوده است .در حاليکه ھيئت مشغول انجام وظايف روزمرهاش بود،
فرقه ،ھم انتخابات را برگزار ميکرد ،ھم در تدارک سازماندادن تشکل فداييان بود.

بيست و يکم آذر
روز  ٢١آذر ،درتاريخ نھضت و فرقه ما ،جايگاه رفيعى دارد .در چنين روزى با بھم پيوستن دو استوانه پايداری که فرقه بناکرده
بود ،برپايى نھضت قطعيت يافت .يکى از اين استوانهھا تشکيالت فداييان بود .فرقه ما تشکل فداييان را که در روستاھا به طور خودجوش
نمو ميکرد ،از يک ماه پيش از  ٢١آذر به عھده گرفته بود .آقای پيشهوری ،رئيس فرقه ،شخصا اين تشکيالت را رھبرى ميکردند .در برخى
مناطق ،اين مسئوليت ،يعنی سازماندھى اين تشکيالت را فعالترين ،شجاعترين و کوشاترين اعضاى فرقه به عھده گرفته بودند .با جود اين که
اين اقدام بسيار مخفيانه صورت ميگرفت ،با اينحال با سرعت پيشرفت ميکرد .فداکاريھای کميته مرکزى در انجام اين مھم بسيار برجسته بود.
کميته مرکزى به پيدايش رھبري طبيعى بسنده نکـرد و شاخصترين اعـضاى فـرقه را به سرکردگى فـداييان گـماشت .بـه عنوان مـثال ،بـراى
سازماندھى فداييان تبريز ،ژنرال کـاويان؛ فداييان مراغه ،ژنرال کـبيری؛ فداييان سراب و ميانه ،ژنرال غالم دانشيان؛ فداييان مياندوآب،
سرھنگ قلی صبحى؛ فداييان اسکو ،سرگرد کالنتری و فداييان اروميه ،آقای آزاد وطن ماموريت يافته بودند که ھمه اين افراد ،از اعضاى
کميته مرکزی فرقه بودند .بدين ترتيب ميتوان گفت که کميته مرکزى فرقه ،شالوده بنيادين شاخه نظامى را بنيان گذاشته بودند.
عالوه بر اين اينھا ،شھامت و جانفشانيھای سرھنگ آرام ،سرھنگ غالمرضا جاويدان ،فرضى دھقان ،ميرکاظم ،مير خـليل،
پيشنمازی ،مير ابوالفضل ھاشمى ،تيزفھم ،خليل آذر و ديگران ،از عناصر بسيار فعال فـرقه )فرقه آکيتولريندن( ،در سازماندھى و راھبرد
فدايـيان بسيار شايان توجه است .اين حقيقت که فرقه ما تشکيالت فداييان را سازمان داده ،مستقيما آنرا رھبرى کرده و در اين تالش شايستگی
حيرتانگيزى نشان داده ،غير قابل انکار است .درست است که سند مکتوبى در دست نيست ،وی ميتوان با استناد به نخستين ديدار ادعاکرد
که بيش از  ٩٠٪فداييانى که اسلحه به دست گرفته و آماده مبارزه مرگ و زندگى شده بودند ،اعضای فرقه بودند.
اين تشکيالت سترگ که در  ٢١آذر ماه پيشينهای بيشتر از يک ماه نداشت ،در دل ارتجاع تھران که ساليان متمادي خلقھاى ايران را
منکوب کرده و به اسارت کشيده بود ،ھراس مىانداخت .فعاليت فداييان پس از انجام انتخابات مجلس علنى شده بود .به فداييان سراب ،مراغه
و ميانه فرمان داده شده بود که پس از پايان انتخابات ،فعاليت علنى را شروع کنند .بنابراين ،فداييان از شھرھای اطراف در روز افتتاح
مجلس ،براى تأمين امنيت آن به طرف تبريز حرکت کردند و انتظامات شھر را در اختيار گرفتند و ھمچنين فداييان تبريز نيز برای انجام
وظايف محوله به آنان ،به حالت آماده باش درآمدند.
دومين استوانه نھضت نيز -باز ھم با راھـبرد گـروه دوم کـميته مرکری -شروع به فعاليت کرد و به طور موفقيت آميزى ،سنگرھا را
يکى پس از ديگري تصرف ميکردند و به پيش ميتاختند .در اين استوانه ھم به سرکردگى رئيس فرقه و معاونان وى ،آقايان بادکان و شبسترى
اعضاى کميته مرکزى در صف پيشتاز مبارزه ميکرندند وکارھای محيرالعقولی انجام ميدادند.
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در صفوف اين مبارزان سياسی -اجتماعى ،به کساني کـه چشـمگيرتر از ھمه فعاليت ميکردند ،ميتوان به اعضای اصلی کميته
مرکری آقايان :بیريا ،قيامى ،واليى ،خليل آذر ،بادکان ،جودت ،شاھين ،چشم آذر ،رفيعى ،زفيری ،ھاشم نيا و ...اشاره کرد که مردم را با
تالش شبانه روزى سازمان ميدادند و افکار عمومى را براى نيل به اھداف و آرمانھاى فرقه در اسرع وقت آماده ميکردند.
باالخره ،دو رکن فرقه در  ٢١شھريور ،روزگشايش مجلس ملی ،در تبريز به ھم پيوستند .بدين ترتيب ،با به ھم پيوستن دو استوانه
نھضت ،حکومت ملی ما که آوازه آن دنيا را فراگرفته بود ،پا به عرصه وجود گـذاشت و يک رخ داد بزرگ تاريخى به وقوع پيوست.
تشکيل مجلس ملی در شرايط حاکم بر  ٢١آذر ،يک کار سترگ بود .در آن روز ،ھنوز نيروھاى مسلح به فرماندھى سرتيب
درخشانى ،خلع سالح نشده بود و ژاندارمری و شھربانى و امکانات آنھا به دست ما نيفتاده بود .ھر لحظه در داخل شھر منتظر برخورد بوديم
و در نتيجه بیتجربگى برخى فداييان و سرکردگان آنھا ،ھر ازگاھى صداى شليک گلوله مسلسل به گوش ميرسيد .با اين ھمه ،رھبران فرقه
به کار خود که بر اساس اھداف از پيش تعيين شده تنظيم شده بود ،شبانه و با جديت ادامه دادند و در ايجاد مجلس و تدوين نظامنامه آن ،ترديد
به خود راه ندادند.
مجلس ملی ما را آقای رفيعى ،سالمندترين نماينده به عنوان رئيس سنى مجلس در روز  ٢١آذر ماه افتتاح کرد .سپس ،جلسه مجلس
مطابق برنامه تشکيل يافت و براى تصويب نظامنامه ،آقای پيشهورى بـه رياست مجلس انتخاب شدند.
مجلس در آن روز ،بسيار باشکوه بود .برخى نمايندگان دول خـارجـى و نمايندگان شاخص طبقات مختلف مردم در مجلس بـه عـنوان
تـماشاچى حضور داشتند .آقای پيشهوری مجلس را اداره ميکرد ،متن نظامنامه را بـه صورت مبسوطى تشريح کرد و سپس به تصويب
مجلس رساند.
بدون توجه به صداى ممتد شليک گلوله ھا که به گوش ميرسيد ،مجلس در نھايت آرامش و متانت به کار خود ادامه داد و ھيئت
رئيسه را انتخاب کرد .پس از انتخاب ھيئت رئيسه ،آقای پيشهوری از جـايگاه پايين آمد و آقـاي شبسترى را به جايگاه برای انجام وظيفه
رياست مجلس که بدان انتخاب شده بود ،دعوت کرد .چون کار بسيار جدى شده و به جاى حساسى رسيده بود ،براى ادامه کار برداشتن يک
گام مھم ،ضرورى به نظر ميرسيد.

با انتخاب آقای شـبسترى بـه سمت رياست مجلس و پيشنھاد تشکيل حکومت می،کار مجلس شروع شد .يس از مذاکرات کوتاه ،مانند
روال ھمه کشورھاى دمکراتيک ،رھبر فرقه با کسب اکـثريت آرا ،مأمور تشکـيل دولت شـد و ماموريت وى توسط مجلس به تصويب رسيد.
بدين ترتيب ،آقای پيشهورى به سمت نخست وزير انتخات شدند .برای اينکه در جريان کـارھا وقفهيی پيش نيايد ،بعد از ظھر ھمان روز،
آقای پيشهورى بر اسـاس تصميم ھاى متخذه توسط کميته مرکزی فرقه ،در مجلس حاضر شد و اعضاى دولت ملی را به ترتيب زير و ھم
چنين برنامه کار دولت را تقديم مجلس کرد.
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حکومت ملی آذربايجان
در جلسه قبل از ظـھر ديروز ،مجلس ملی آقای پيشهورى ،رييس فـرقه دموکراتيک آذربايجان را براى رياست دولت انتخاب و
مامور تشکيل کابينه کرد .آقای پيشهوری نيز در جلسه بعد از ظھر ديروز اعضاى دولت خود را به ترتيب زير به مجلس معرفى کرد.
ا -نخست وزير،

آقای سيد جعفر پيشهورى؛

 -٢وزيرکشور

آقای دکترسالم ﷲ جاويد؛

 -٣وزير دفاع )وزير نيروھای مسلح(،

آقای جعفرکاوالن؛

 -٤وزيرکشا ورزى،

آقای دکتر مھتاش؛

 -۵وزير فرھنگ،

آقای محمد بيريا؛

 -٦وزير بھداشت،

آقای دکتر اورنگى؛

 -٧وزير دارايى،

آقای غالمرضا الھامى؛

٨ـ وزير دادگسترى،

آقای يوسف عظيمى؛

 -٩وزير راه ،پست ،تلگراف و تلفن،

آقاي کبيرى؛

 -١٠وزير تجارت و اقتصاد،

آقای رضا رسولی؛

 - ١١نخست وزير تا انتخاب وزيرکار و خدمات ،کارھای مربوط به اين وزارتخانه را انجام خواھند داد.
کابينه پس از معرفى ،با اتفاق آرا از طرف مجلس ملی تصويب شد و سپس مجلس راسا آقای زينالعابدين قيامى را به سمت رئيس
ديوان عالی و فريدون ابراھيمى را به سمت دادستان کل انتخاب کرد.
آقای پيشهوری برنامه خود را تشريح و برنامه کـار حکومت ملی را بـه شرح زير قرائت کرد:

برنامه حکومت ملى آذربايجان
ھئيت دولت ملی آذربايجان ،موارد مندرج در ذيل را براى تامين خودمختاری ملی که ساليان سال از آرزوھاى خلق آذربايجان بوده،
رفع نيازھای مردم و سوق اين سرزمين به سمت توسعه و ترقى ،به عنوان برنامه کوتاه مدت ارائه مينمايد.
 -١به رسميت شناساندن خودمختـاری ملی در سطح جھان ،تأمين دوام و قوام آن و مذاکره برای رسميت يافتن آن با مقامات ذى
صالح ،بدون اخالل در تماميت ارضى و استقالل ايران ،برپاداشتن دولت ملی در آذربايجان بر اساس بنيان ھاى دموکراتيک و رفع
دشواريھاى ممکنه در اين راستا؛
 -٢شروع انتخاب انجمن واليات در کمترين زمان ممکن ،به منظور تحکيم پايهھای خودمختارى ملی و نزديکترکردن خودمختارى
به اھداف مردم و واگذارى اداره سازمانھا و ادارات محلی به انجمنھاى واليات؛
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 -٣انتخاب انجمنھاى شھرى در اسرع وقت ،بر اساس بنيانھای دموکراتيک براى عمران و آبادانى شھـرھا و سامان دادن و به جريان
انداختن کارھای آنھا به صورت درست و صحيحش؛
 -٤انتخاب فرمانداران و بخشداران از آزاديخواھان قابل اعتماد محلى و بدين وسيله پايان دادن برکردارھاى ظالمانه پيشين و
جلوگيوى از اعمالی که به تحقير مردم و حذف آنان از صحنهھاى تصميمگيرى ميانجاميد و تأمين امنيت و آسايش در سراسر آذربايجان؛
 -۵خلع يد اشخاص خائن و نااليق و سرکوبگر مردم از ژاندارمرى و شھربانى و جايگزين کردن اشحاص آزاديخواه و ميھن پرست
در اين دو نھاد و تنظيم اداره اين دو نھاد متناسب با خواسته ھاى مردم؛
 -٦تجديد نظر در قوانين مالياتی و انجام بازرسى سريع العمل در درآمدھا و ھزينه ھاى اداره دارايى .تنظيم اليحه بودجه ملی در
اسرع وقت و تقديم آن به مجلس ملی و به طورکلى ،تدوين اليحه قـانونى سياست مالی درآمدھا و ھزينهھا و ھماھنگ کردن آن بر اساس
اولويت توسعه و ترقى مملکت؛
 -٧تمرکز اداره و فرماندھى فداييانى که در روستاھا و شھرھا براى پاسداری از خودمختارى ملی ،مجلس ملی و دولت ملی پا بـه
عرصه فعاليت گذاشتهاند و ايجاد ارتش خلق و انديشيدن تدابير الزم برای امروزى کردن سازمان و جنگ افزارھاى ارتش ملی؛
 -٨دو مسئله مبرم در زمينه فرھنگ و آموزش روياروی دولت قرار دارد .نخست رسميت دادن به آموزش زبان ملیمان در تمام
مدارس ،دوم ،مبارزه با بيسوادى و به اجرا در آوردن آموزش اجباری و رايگان برای ھمه .افزون بر ھمه اين موارد ،دولت ملی ما موظف
است براى اھميت دادن به آموزش عالی و فراھم آوردن امکان تأسيس دانشگاه ملی )ميلی داراولفونون( ،تالش و سريعا اقدام کند
 -٩حکومت ملی ،در زمينه اقتصاد و بازرگانى ،نخست کمبودھاى ملی ما را برطرف و کارخانه ھاى مـوجود را راهاندازى خـواھد
کـرد و سـپس ،با تاسيس کارخانهھای جديد ،کمبودھا و نيازھاى مملکت را تامين خواھد نمود و در زمينه بازرگانى ،دولت براى تـبديل
آذربايجان به يک مرکز تجارى خواھد کوشيد و راھکارھای اين امر را جست و جو خواھد کرد.
 -١٠مرمت راھھاى موجود و احداث راھھاى جديد ،توسعه وسايل ارتباطى از نوع پست ،تلگراف و تلفن و تجھيز آنھا با ابزارھاى
نوين از وظايف اصلی حکومت ملی ما محسوب ميشود.
 -١١براي فيصله دادن به اختالفاتى که ميان دھقانان و اربابان به وجود آمده ،به شرط رضايت طرفين ،لوايح قانونى بنيانى تنظيم و
به تصويب خواھد رساند.
 -١٢تقسيم اراضى خالصه در اسرع وقت و واگذارى آن به دھقانان براى مھار بيکارى دم افزونى که در روستاھا و شھرھا
خودنمايى ميکند .ھمچنين ،زمينھاى کسانى را که آذربايجان را ترک و در خارج از آذربايجان بر عليه خودمختاری ملی تبليغ ميکنند ،ضبط و
واگذاری آن به دھقانانى که فاقد زمين ھستند.
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عالوه بر اين ،حکومت ملی به سبب اينکه اکثريت مردم آذربايجان را روستاييان تشيکـيل مـيدھند ،بايد در کـوتاه مدت بانک
کشاورزی را تقويت کند ،به گونه اى که با اختصاص اعتبار الزم به روستايى به حل مسئله ارضی کمک کند تا بدين طريق اربابان با ميل و
رغبت زمينھای خود را به قيمت عادالنه به دھقانان واگذار نمايند.
 -١٣حکومت ملی برای مبارزه بى امان با بيکارى ،استفاده از توسعه صنايع دستى ،راهسازى ،تأسيس کارخـانهھا و کـارگاھھا،
گسترش کشاورزى و بازرگانی را ضرورى ميدا ند.
 -١٤حکومت ملی بايد نارسايى موجود در زندگی کارگران و زحمتکشان را بر طرف سازد و براى عملی کردن اين منظور ،اليحه
قانونى کار را تدوين و تقديم مجلس نمايد .در عين حال به اجبارى کردن بيمه کارگران اقدام کند.
 -١۵به امر بھداشت بيشتر توجه کند و در وحله اول ،بيماريھاى واگيردار و عمومى را ريشهکن نمايد .باالخص با ارسال دارو و
پزشک به روستاھا و مناطق محروم و تامين اين وسايل براى طبقات پايين ،بھداشت عمومى را تامين کند.
 -١٦قوانين موضوعه مجلس شوراى ملی را به گونهای سازگار با زندگى نوين مردم و متناسب با خودمختارى ملی اصالح و لوايح
مردمىترى تقديم مجلس ملی شود.
 -١٧حکومت ملی آذربايجان ،مالکيت خصوصى را در سراسر مملکت به رسميت ميشناسد و به ھر اقدام خصوصى که به رشد
اقتصاد مردمى مملکت و ،تامين رفاه خلق منجر شود ،کمک خواھد کرد.
 -١٨حکومت ملی آذربايجان به آزادی اعتقاد و انديشه ھمه آحاد مردم احترام ميگذارد.
 -١٩حکومت ملی آذربايجان ،ھمه ھموطنانى را کـه در آذربايجان زندگى ميکنند ،به خصوص کردھا ،ارامنه ،آسوريھا و ...را در
برابر قانون متساوی الحقوق ميداند.
 -٢٠حکومت ملی آذربايجان ضمن به رسميت شناختن حکومت مرکزی ايران ،قوانينى را که توسط حکومت مرکزى تصويب شود
و مخالف خودمختارى ملی آذربايجان نباشد و بر عليه حقوق ملی مندرج در بيانيهھا و تصميمات مجلس موسسان و مجلس ملى آذربايجان
نباشد ،به مورد اجرا خواھد گذاشت.

مذاکرات مفصلى درکم وکيف برنامه تقديمی صورت گرفت و پس از اتمام مباحثات ،راىگيرى به عمل آمد و برنامه تقديمی دولت
ملی به اتفاق آرا به تصويب رسيد.
***
روز بيست و يکم آذر را ميتوان يکى از پرتالشترين روزھاى فعاليت فرقهمان به حساب آورد .اگرکارھايى را که در ھمين يک روز
انجام گرفته ،بتوانيم مشروحا درج کنيم ،خود به يک کتاب قطور تاريخ تبديل ميشود .ورود فداييان به شھر تبريز ،گشايش مجلس نوين،
انتخاب ھيئت رئيسه مجلس ،تصويب آييننامه مجلس تشکيل دولت ملى و تقديم برنامه دولت )مندرج در باال( و آخر سر ،گفت وگوى  ٨ساعته
با سران نيروھاى مسلح براى تسليم آنھا ،از جمله کارھايى ھستند که به مرحله اجرا در آوردن ھر کدام از آن در شرايط عادى ،به روزھا و
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حتى ماھھا زمان نيازمند است .به ويژه ،در شرايط تاسيس حکومت ملی ،مھارکردن اوضاع و حوادثى که ميتوانست ھمزمان با وقوع اين
تحول عظيم بروز نمايد ،به طريق اولی قابل ذکر ھستند.
در آن روز ھمه جای شھر تبريز مملو از نيروھاى مسلح فدايى شده بود .عناصر ماجراجو در داخل شھر و فريب خوردگانى ھم که
از اطراف روانه شھر شده بودند ،منتظر يک بھانه و يک رخداد نامطلوب بودند تا بريزند و خانه و بازار را غارت کنند .و نتيجه سفارشھاى
اکيد فرقه ما و تدابير بسيار جدى و ھوشمندانه دولت جديدالتاسيس ما ،از اين رخداد وحشتناک جلوگيرى به عمل آمد.
باالخره ،تبريز نفس راحتى کشيد و موفق شد تشکيالتى را که از خود مردم زاده شده بود ،مھربانانه در آغوش بکشد .شايستگى فرقه
در پديد آوردن دولت و اقتدارى که در برقرارى امنيت به نمايش گذاشته بود ،با استقبال بیبديل مردم -قاطبه مردم -روبرو شد و اطمينان
مردم به آينده بھتر ،فزونى گرفت .در روزھاى پايانى آذرماه ،مردم آذربايجان حقيقتا روزھای شاد و جشنھاى عيدگونهای را سپرى ميکردند.
پايان يافتن موفقيتآميز نھضت ،وجد و نشاط به مردم ميبخشيد ،رخسار مردم ما که ساليان متمادى را زير يوغ سپرى کرده بودند ،در پرتو
نور اميدى که از نھضت تابيدن گرفته بود ،به خنده باز ميشد و قلبھای آنان که در دوران  ٢۵سال استبداد فشرد شده و وجودشان پايمال و به
ياس و بيچارگى گرفتار شده بود ،نشاط دوباره مييافت و شکوفا ميشد.
روز  ٢١آذر ،جايگاه روز ملی و عيد ملی را گرفت .ھمه روستاھا و شھرھا در بزرگداشت اين روز بزرگ و شادمانى اين عيد
صميمانه شرکت جستند.

حکومت ملى
حکومت ملی که با راھبردھای فرقه ما و تحت رھبرى مستقيم رييس فرقه تشکيل يافته بود ،از ھمان روز تشکيل ،شروع به فعاليت
کرد .با اينکه وزرای تشکيل دھنده ھئيت دولت عموما تازه کار و در کارھاى دولتى کم تجربه بودند ،با اينحال ،در نتيجه صداقت و فداکاريى
که وجودشان را سرشارکرده بود ،بدون توجه به دشواريھايى که پيشرو داشتند و به پشتوانه آگاھيھا و اطالعات وسيع رييس فرقه که نتيجه
تجربيات مبارزات سياسى -اجتماعى ممتد وى بود و به پشتگرمی رھنمودھاى وى ،ھمه مسئوليتھايی را که به آنان واگذار شده بود ،با لياقت و
صداقت کامل به انجام ميرساندند.
از آن جائيکه دولت ملی خود را دربرابر فرقه ،مجلس ملی و خلق مسئول ميدانست ،از نخستين گامھاى آغاز فعاليت ،برنامه تقديمی
خود را سرلوحه کار قرار داد و به اجرای مواد آن ھمت گماشت .تصفيه نھاد دولتی از عناصر فاسد و زيانکار در وحله اول و سامان دادن
به اين نھاد ،به گونهای که ھم خود را در تامين آمال خلق صرف نمايد ،ضرورى به نظر ميرسيد .اين کار سترگ ،امرى نبودکه بتوان آن را
در يکى  -دو روز انجام داد .بنابراين ،اطالعيه زيرين به عنوان اتمام حجت خطاب به عناصر تشکيل دھنده اين نھاد ،ضرورى تشخيص داده
شد.

اطالعيه حکومت ملى آذربايجان
بدين وسيله ،آغاز کار دولت ملی منتخب مجلس ملی آذربايجان را ضمن حفظ استقالل و تماميت ارضى ايران ،به آگاھی ھمه مردم
آذربايجان ميرسا نيم.
ھمه ادارات دولتى از زمان انتشار اين آگھی -به شرط حفظ حرمت مالکيت خصوصى -در اختيار حکومت جديد قرار ميگيرد و به
ھمه کارکنان دولت مؤکدا سفارش ميشود که وظايف محوله به آنان را با جديت و صداقت و درستکارى انجام دھند.

32

www.achiq.info

ھمه ،تابع اوامر دولت جديد باشند و براى کسانى که مطابق فرامين دولت عمل کنند ،شرايط مناسب کار و ترقى فراھم خواھد شد
وکسانى که ازکار در خور دولت جديد سرباز زنند ،با کمال احترام روانه جايى خواھند شد که سزاوار آنجا ھستند.
از آن جايى که پيدايش حکومت ملی آذربايجان صرفا براى تامين سعادت و نيکبختى خلق بوده است ،ھمگان را به فعاليت،
درستکارى ،تامين آسايش و امنيت و زندگى برادروار با يکديگر فرا ميخواند.
کسانى که امنيت را مختل کنند و به اموال ،جان و ناموس مردم دست درازى کنند ،ھمچنين ،کسانى که دست خيانت به اموال دولت
درازکنند ،در ادارات دولتى به سو استفاده مشغول و يا در ادارات دولتى خرابکارى ،سھل انگاری و در انجام وظايف محوله کوتاھى کنند و
ھر نوع خيانتکارى از اين دست را مرتکب شوند ،عالوه بر آن که دشمن خلق محسوب و منفور ملت و دولت واقع ميشوند ،توسط مراجع
قانونى شديدا مجازات خواھند شد .انتظار ميرودکه ھمگان در راه خدمت به خلق و اين اين و خاک ھمت کنند و از ھيچ تالشى در نيل به آينده
بھتر کوتاھى نکنند .دولت نيز در ايجاد امکانات چنين امرى مجدانه خواھد کوشيد.
ھيئت وزيران دولت ملى آذربايجان به اطالع نمايندگان سياسى دولتھای خارجى در آذربايجان که در حال حاضر به انجام ماموربت
مشغول ھستند ،ميرساند که حقوق و حدود اختيارات آنان بر اساس قوانين بين المللى ،کما فى السابق با کمال دقت و احترام مراعات خواھد
شد .ھمچنين ،دولت ملى آذربايجان در راستاى تامين امنيت و آسايش اتباع دول مردمی در آذربايجان ،از ھيچ کوشش و جديتى فروگذار
نخواھد کرد .اموال منقول و غير منقول متعلق به دولت و ھمچنين ،از آن جايى که نقود ،اجناس و اعتبارات ملی در يد اختيارات دولت ملی
قرارگرفته ،از ھمين امروز ،کارکنان دولتى که مسئول حفظ و نگھدارى آنھا ھستند ،موظفند بر اساس تعھدى که پيشتر سيرده اند ،با نھايت
دقت از آن ھا حراست نمايند .حيف و ميل کنندگان اين اموال به شديدترين مجازات ھا محکوم خواھند شد.
اينک حکومت ملی آذربايجان موجوديت يافته است .بنا به اراده مردم ،دولت ملی داخلى محفق شده است و رسما به اجرای آمال و
تامين آرزوھاى مردم مشغول شده است .مردم نيز بايد با تمام توان خود از دولت ملی حمايت کنند و براى ادامه فعاليت دولت ،شرايط مناسب
را فراھم آورند.
چنان که فوقا ذکر شد ،دولت ملی ،با تمام توان خود به حفظ امنيت میکوشد ،بنابراين ھيچ دليلى براى نگرانى مردم وجود ندارد .ھر
فردى ضمن ارائه فعاليت ھاى روزمرهاش ،ميتواند به زندگى مطلوب خود ادامه دھد .تعطيلى بازار و مدارس و ايجاد وحشت و اضطراب
کامال بيمعناست .دولت ملی برنامهھاى خود را منطبق با نيازھاى مردم تنظيم کرده است .بنابراين ،به رخ دادھايى که به ناراحتى و نگرانى
مردم منجر شود ،اجازه وقوع نخواھد داد و به رخ دادھاى تصادفى ھم در اسرع وقت پايان داده خواھد شد .ماجراجويان و اخاللگران آسايش
مردم توسط مقامات قضايى صالحيتدار به شديدترين وجھى مجازات خواھند شد .نبايد ھيچ رويداد نامطلوبى اتفاق بيفتد .نبايد به حريم حقوق
احدى تعرض و دست درازى شود .حکومت ملی نظميه )نيروى انتظامی( را با نيروھاى تازه نقس تقويت و اختيارات وسيعى به آن تفويض
کرده است .ديگر به ھرج و مرج و نا امنى ميدان خودنمايى دادهنخوا ھد شد ،باالخص مدارس بايد به برنامهھاى خود ادامه دھند و
دانشآموزان بايد با تمام توان خود براى برگزارى امتحانات آماده شوند.
کار و فعاليت در شھرستانھا و روستاھا نيز مطابق روال عادى شروع شده است و حالت عادى اعاده شده است و ماموران دولتى بايد
بدون دخالت ھاى فدايیھا و ھمچنين بدون اين که به دخالت غير مسئول امکان داده شود ،به انجام وظايف محوله مشغول خواھند شد .فعاليت
گروھھاى فدايى نظاممند و تابع مديريتى متمرکز خواھد شد و بدين ترتيب از ھر سو اتفاقى جلوگيرى خواھد شد.
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برويد ،به فعاليت وکار ادامه دھيد ،مسئوليتى راکه براى تامين سعادت و آينده بھتر ملتمان به عھده گرفته آيد با خيال آسوده به انجام
رسانيد .دولت ملى انجام ھمين امر را از عموم ھموطنان انتظار دارد.
***
در آن روزھا ،ھرکس درباره آينده خلق آذربايجان ،به گونه اى ميانديشيد ،حتى بودندکسانى که با ترديد و دو دلى به حکومت ملی که
با مساعى رھبران فرقه ما پديد آمده بود ،مينگريستند .مقاله زيرين را به عنوان نمونهاى از نگرش مردم و برخى روشنفکران که در جرگه
عناصر فرقه فعاليت میکردند ،در اين جا میآوريم .اين مقاله ،در شماره  ٧٩نشريه آذربايجان با امضای نام مستعار "نوروز" درج شده بود.

روياروى با مسوليتى سنگين
تا ھمين ديروز ،کارگزاران دولت مرکزی را مسئول فالکت ملتمان می شناختيم .ديروزگذشت اينک بايد به تقبيح فعاليت عناصری
که در راس امور بودند ،نقطه پايان گذاشت .ستمھاى ستمگرانه و کارشکنىھاى آنان کاسه صبر ملت ما را لبريزکرد و در نتيجه آن،
گروھھاى فدايى يا به عرصه وجود نھادند و در اندک زمانى زمام اداره نظم حکومت را در دست گرفتند و تزلزل نايذيرى اراده ملت را به
اثبات رساندند .به ھمين دليل ،با تخطئه و تتقيد کارگزاران ديروزى ،امور امروزـ سرزمينمان به سامان نميرسد .از ھمين امروز ،ملت ما،
ھيئت دولت ملى و تالشورزان فرقه مـا که ملت ما را رھبرى میکنند ،مسئول مستقيم سعادت ملت و سوق آن به راه راستين ميدانند .چنان که
رييس دولت ما ،آقای پيشهورى گفته ،مسئوليت سنگينى رو در روى دولت ملی ما قد علم کرده است.
آذربايجان را ھنگامی به دست دولت ملی می سپارندکه در آن ھيچ نشانى از ترقى و رشد به چشم نميخورد .شھرھايمان خراب،
روستاھايمان ويران و قاطبه مردممان از علوم و فنون متجلى در دوران ما بى بھره ھستند .در چنين زمانى ،زندگى و سرنوشت ملت
آذربايجان را به دست دولت ملی می سپارند .بنابراين ،دولت زير بار مسئوليت سنگينى رفته است .با اين حال روشن است که برآورده شدن
اميدھا و آرزوھاى مردم ما به عملکرد دولت جديد بستگى دارد.
کارگزاران ناالين تھران ،ساليان دراز ھمه چيز خلق آذربايجان ،مال و ناموس و ...اين ملت را به يغما و تاراج برده و يک ملت ينج
ميليونى را در بى خبرى محض نگه داشته اند .آنھا قدرت مقابله با استعمار ملت را فراموش کردند ،درست آن چنان که ناپلئون احتمال
بارديدن باران را در جنگ واترلو از ياد برد ،و ناگزير به شکست امروز تن در دادند.
آذربايجان ،درست مانند مجروحى که از چنگ جالدان مستبد و ستمگر رھايى يافته باشد ،به طبيبى حاذق و با شفقت نيازمنداست.
براى التيام زخمھاى آن ،بايد ھرچه بيشتر فداکارى کرد .شخصيت ھاى فداکارى که اين امر خطير را به عھده گرفته اند ،به تالش خستگى
ناپذير و شبانه روزى خود ادامه می دھند .ملت آذربايجان ،آن مسئوليت سنگين را به عھده آقای پيشه ورى ،رييس محترم فرقه دموکرات
آذربايجان گذاشته است .تالش پيگير ،فداکارى و جديت آقای پيشهورى ،ما را به انجام اين مھم اميدوارکرده و از ھم اکنون ميتوان آينده
سعادتمندانهاى را براى خلق پيشبينى کرد .آقای پيشهورى ،بدون توجه به کبر سنشان و ضعف جسمانى در وجودشان ،مسئوليت سنگين نجات
ملت ستمديده را از سقوط به پرتگاه ھراسناک ،به دوش گرفته است.
ما ،اين جانفشانى ھاى عظيم را به آقای پيشهوری و به مردممان که چنين فرزندانى شايسته اى را تقديم جامعه کرده ،تبريک میگوييم
و موفقيت ھاى ايشان را آرزومنديم .بعد از اين ،آقای پيشهورى در برابر مجلس ملی آذربايجان ،مسئول ھرگونه اشتباھى است که ممکن است
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از دولت آذربايجان سر بزند .مجلس ،ضمن چشم داشت سعادت ملت آذربايجان از آقای پيشهورى ،وى را مسئول ھمه اشتباھات و رخ
دادھايى ميداند که ممکن است بر ضد ملت ما صورت گيرد .بدين ترتيب ،رئيس دولت با دو مسئوليت بزرگ رويارو است که ھر دو نيز
حايز اھميت فوق العاده ھستند .نخست ،مبارزه خستگى ناپذير ،با خائنان ملی؛ اين اخاللگران را بايد در مبارزهاى بىامان دستگير و به کيفر
داورى ملى سپرد .دوم ،قبول مسئوليت بھروزى ملت و سوق آن به راه نيکبختى است .در حال حاضر ،اين مسئوليت محرز به عھده دولت
است .با ھمه اينھا ،ھمت و اراده ،از ھر مسئوليت بزرگى ،بزرگتر است .ھر فردى که حب ميھن در دل و اراده خلل ناپذير در ضمير داشته
باشد ،قادر به حل ھمه اين مشکالت است .اراده محکم ،صداقت و جديت موجود در ھيئت دولت ،ما را به پيروزی به ھمه اين دشوارى ھاى
اميدوار کرده است .پس از اين ،ما خيانتھاى خائنان پيشين را به دست فراموشی ميسياريم و فعاليت ھاى دولت کنونى راگام به گام پى
میگيريم.

»نوروز«

يک سند تاريخى
حکومت ملی که در  ٢١آذر تشکيل يافت ،براى روشن شدن تکليف نيروھاى انتظامی موجود در شھر ،اعم از نيروھاى شھربانى و
ژاندارمرى به روش مسالمت آميز ،در  ٢٢آذر ماه به مذاکراتى که از روز تشکيل ملی شروع شده بود ،ادامه داد .نخست نيروھاى شھربانى
و به دنبال آن ،نيروھاى ژاندارمرى ،بدون قيد و شرطى تسليم شدند .نيروھاى شھربانى ،با ھمکارى نيروھاى نوينى که از طرف دولت ملی
بر اين کارگماشته شده بودند ،مامور تامين نظم و امنيت شھر شدند .نيروھاى ژاندارمرى نيز ھمگى خلع سالح شدند و مجبور شدند
جايگاھھاى استقرار خود را به دولت واگذار نمايند.
فرمانده لشکر با استناد به امريه خائنانهاى که از تھران دريافت کرده بود ،مدت متمادى پايدارى میکرد و به حل مسالمت آميز مسئله
تن در نميداد ،اين ،در واقع به معناى امحاى خود و اضمحالل تشکيالت نظامی تحت فرماندھى وى بود .چرا که اگر کار به جنگ و
تيراندازى منجر می شد ،ھمه  ١٢٠٠نفر نظامی موجود در محل استقرار لشکر )پادگان( به محاصره در میآمدند و حتى يک نفر ھم از آنان
جان سالم به در نميبرد .در آن ھنگام ،سرتيب درخشانى که سمت فرماندھى لشکر سوم را داشت ،لحظه به لحظه منتظر دريافت پاسخ تھران
بود .سرانجام پاسخى که او چشم به راھش بود ،ساعت  ٨بعد از ظھر روز پنجشنبه واصل شد .اين پاسخ حاکى از اين بودکه »براى تعيين
تکليف پادگان ،با افسران مشورت و با نظرخواھى از آنان ،تصميم بگيريد«.
با وصول اين پاسخ ،سرتيب درخشانى ديگر از زير بار مسئوليت نظامی سنگينى رھايى يافت .پس از اين ،اگر خونى ريخته ميشد،
وى مستقيما مسئول اين خونريزى شناخته ميشد و گناه آن به گردن سرتيب درخشانی بود .رئيس دولت ملی و فرقه که از وصول پاسخ بى
خبر نمانده بودند ،حل سريع و بدون فوت وقت مسئله را قاطعانه خواستار شدند .به راستى اگر حل مسئله به درازا ميکشيد ،ميتوا نست حوادث
ناگوارى اتفاق بيفتد و عناصر خائنى ،مانند سرھنگ »ورھرام« که با سرانگشت دشمنان آزادی ،مخصوصا »ارفع« ميرقصيدند و در صدد
تبديل آذربايجان به درياى خوت و راه اندا زى جنگ داخلى و برادرکشى بودند ،امکان نيل به نيات خود را مييافتند .به ھمين دليل ،آقای
پيشهورى با ھمکارى آقای شبسترى کوشيدند مسئله را در ھمان لحظات آغازين حل و فصل نمايند .با اين حال ،گفت وگو  ٤ساعت تمام به
درازا کشيد .سرتيب درخشانى جرات نميکرد به تنھايى تصميم قطعى بگيرد ،آخر سر با چند نفر از افسران زير دست خود به مشورت نشست
و مسئله را با آنان در ميان گذاشت .سپس آقای پيشهورى تعداد کثيرى از افسران را فرا خواند و حقايقى از قضايا را براى آنان بازکرد.
سرانجام ،در ساعت ٨/٣٠بعد از ظھر ،قرارداد زير در مقر عالى قاپو )آال قايى( معروف
تنظيم و به امضاى طرفيق رسيد.
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متن موافقت نامه منعقده ميان رييس دولت داخلی آذربايجان
و فرمانده پادگان تبريز
چون دولت داخلى آذربايجان از طرف مجلس ملی آذربايجان مامور حفظ امنيت و آرامش و جلوگيرى از بروز ھرگونه سو تفاھم و
به تبع آن وقوع برادرکشى و خون ريزى شده بود ،به دفعات با فرمانده لشکر سوم پادگان به گفت وگو نشست و براى ايجاد تفاھم کوشيد .پس
از چند روز مبادله افکار ،سر انجام روز پنجشنبه ،ساعت  ٨/٣۵بعد از ظھر ٢٢ ،آذر ماه سال  ،١٣٢٤سرتيب درخشانى ،فرمانده لشکر
سوم ،موافقت کرد که اسلحه را زمين بگذارد و براى ھمکارى با پادگان تبريز ،موافقتنامه زير را در معاھدهاى با نمايندگان ھيئت دولت
آذربايجان تنظيم و به ترتيب زير اعالام نمودند.
» -١از طرف پادگان تبريز ،جناب تيمسار سرتيب درخشانى وا ز جانب ھيئت دولت داخلى ،آقايسيد جعفر پيشهورى به عنوان
طرفين مذاکره تعيين و شروط مشروحه زير را امضا کردند.
 -٢ھيچ يک از افراد مستقر در پادگان تبريز ،تا صدور اطالع ثانوى از پادگان خارج نخواھند شد و دولت دا خلى وسايل زندگى آنان
را تامين خوا ھدکرد.
 -٣کليه سالح ھا گرداورى و به انبارھا تحويل و توسط افرادی که از طرف دولت داخلى آذربايجان تعيين ميشود ،نگھدارى خواھد
شد.
 -٣ھرکدام از افسران که بخوا ھند به مسقط الراس خود بازگردند و يا به ھر نقطه دلخواه منتقل شوند ،در جابجايى مختارند و دولت
ملى آماده است تا امکانات و وسايل الزم را در حدود مقدورات برای اين جابجاييھا فرا ھم کند.
 -۵دولت ملى آذربايجان ،افسران و نظاميانى را که آماده ھمکارى با ارتش ملى آذربايجان باشند ،پس از انجام مراسم تحليف و
سوگند به خدمت ميپذيرد و وسايل زندگی آنان را فراھم خواھدکرد.
 -٦درجه داران )استوا رھا ،گروھبانھا و (...ميتوا نند پس از انجام مراسم سوگند سالحھاى خود را دريافت دارند و به خدمت نظامی
خود ادامه دھند.
 -٧اين موافقت نامه در دو نسخه تنظيم و توسط سرتيب درخشانى فرمانده لشکر  ٣از يک طرف و آقای سيد جعفر پيشهورى ،رئيس
دولت داخلى آذربايجان از طرف ديگر ،امضا و مبادله شد.

فرمانده لشکر سوم آذربايجان ،سرتيب درخشانى -امضا
رئيس ھيئت دولت داخلى آذربايجان ،سيد جعفر پيشهورى -امضا
***
در ھمان ساعت ،سرتيب درخشانى آگھی زير را که خطاب به نيروھاى پادگان تبريز نوشته شده بود ،امضا و انتشار آن را از دولت
ملى درخواست کرد .آگھی ساعت  ١٠صبح فردا منتشر شد.
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پادگان تبريز ،سالح خود را زمين گذاشت
نظر به تصميمی که درکميسيونى از افسران پادگان تبريز ،به منظور جلوگيرى از خونريزی ،برادرکشى و اتالف نفوس ملت و ھم
چنين به قصد جلوگيرى از تاراج شدن اموال تجار و ديگر آحاد مردم ،دستور موافق ميدھم بر اينکه ھمه نيروھاى مستقر در پادگان تبريز،
سالح ھاى خود را زمين بگذارند و مطابق اعالميه صادره رفتار نمايند.

فرمانده لشکر  ٣آذربايجان ،سرتيب درخشانى -امضا

على رغم ھمه اين تمھيدات ،چندتن از افسران به سرکردگى سرھنگ ورھرام ،به منظور ايجاد بى نظمی و اغتشاش ،مرتکب خيانت
بزرگى شدند و به جای اجرای موافقتنامه ،نمايندگان حکومت ملى را سرگرم کرده ،دروازهھاى پادگان را باز کردند و فرمانى مشعر بر اين
که »سربازان ،رھسپار خانه ھايتان شويد« صادر نمودند .بدين ترتيب ،در ساعت  ١٢شب ١٢٠٠ ،نفر سرباز و بيشتر از دويست نفر
درجهدار ،سربازخانه را غارت و در شھر پراکنده شدند .اگر اعضاى فرقه و سرا ن گروھھاى فدايى غفلت میکردند ،ميتوانست به بروز
ھرج و مرج عظيمی در شھر بينجآمد .خوشبختانه به سبب بيدارى فرقه و تسلط کامل حکومت ملى بر اوضاع ،ازا ين ھرج و مرج جلوگيرى
به عمل آمده .با اينحال ،ھمه ملزومات موجود در سربازخانه ،با اين اقدام از بين رفت .اين جنايتکاران تنھا به يغماى ملزومات اکتفا نکرده
بودند ،بلکه سالحھای نيمه سنگينى از قبيل مسلسل و لوا زم ارتباطى ،مانند فرستندهھا وگيرندهھا را شکسته و از بين برده بودند .خبرى را که
اين حادثه را بازگو میکند ،به عنوان نمونه ذيال درج میکنيم.

متوارى شدن سربازان لشکر ٣
در ماده دوم موافقتنامه به امضا رسيده ميان فرمانده لشکر  ٣آذربايجان و رئيس دولت ملی آذربايجان تصريح شده که» :ھيچ کدام از
افراد مستقر در سربازخانه ،تا صدور اطالع ثانوى ،پادگان را ترک نکنند و « ...پس از امضاى قرا رداد ،افسرا ن بالفاصله پادگان را ترک
ميکنند و سربازان بى سرپرست بالتکليف ،به فرار از سربازخانه اقدام میکنند .عال وه بر اين که اين عمل خالف و توھين به شئونات
سربازی است ،ممکن است به امنيت عمومی نيز خسارت جبران ناپذيرى وارد کند .با توجه به اين امر ،ھيئت دولت ملی آذربايجان براى
جلوگيرى از عواقب و پى آمدھاى اين رخ داد ،فرمانی صادر کرد مشعر بر اين که اقدامات موثر به عمل آيد و تدابيرى جدى برای برقرارى
امنيت شھر انديشيده شود .تصور بر اين است که اين اقدام نتيجه آخرين جملهای است که در امريه حکومت مرکزى درج شده است.
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تيراندازيھای ديشب
ديشب ،در تمام نقاط شھر ،امنيت کامل برقرار بود و در نتيجه اقدامات بسيار جدى نيروھاى انتظامى ،نظم تامين شده بود.
صداى تيراندازى که از برخى نقاط شھر به گوش ميرسيد ،نتيجه ابراز خوشحالى به مناسبت جشن پايان قاومت لشکر  ٣بوده است.

ثمرات موفقيت ھاى حکومت ملى
"نوروز" نويسنده مقاله »لحظات فراموش ناشدنى« ) مندرج در شماره  ٢٣آذر ماه روزنامه آذربايجان ،اين بار متأثر از افکار
عمومى که در نتيجه اقدامات کارساز حکومت ملی پديدار شده است ،به فاصله دو روز ،مقاله زيرين را نوشته و منتشرکرده است که براى
نمايش تغييرات پديد آمده در انديشهھاى عامه و باالخص روشن فکران ،شايان توجه است.

پيروزی تاريخـى
جبھه آزادی ،چھار روز پيشر در اثر حسن سياست رھبران مدبر ،کوشا و فعال فرقهمان به پيروزی نايل آمد و حق را به صاحبش
برگرداند .افرادى کـه به جنبش خلق ما و حرکت ھاى آزادی خواھى مى خنديدند ،چھار روز پيش با قدرت شکست ناپذير فرقه ما مواجه و به
اين حقيقت مقر شدند که» :خانه ای که با ظلم آباد شود ،به دست عدالت بر باد ميشود« .اگر روسا و عالى مقامان که به جايگاه وزارت و
صدارت تکيه زده اند ،اندکى عاقل و دورانديش باشند ،بايد از اين رويداد تاريخى عبرت بگيرند و ديگر به دور ظلم و احجاف نگردند .ھمه
ھياھو و گرد و خاک ھايى که عليه فرقه ما بر پا کـرده بودند ،بى نتيجه ماند .و پست ھايى که ما را شـارالتان و اشرار مـيناميدند ،ديگر
نميتوانند پيش مردم سرشان را بلندکنند.
گروه ھاى فدايی با نظم و ترتيب وارد شھر شدند ،پس از انجام وظيفه ،بى آنکه فريب فريبکاران را بخورند ،با نظم و ترتيب به محل
ھاى خودشان بازگشتند .کوچکترين نشانهاى از اتھامات غارت خانه ھا ،چپاول بازار و تجاوز به ناموس مردم که به فداييان نسبت ميدادند،
در ھيچ جاى شھر به چشم نخورد .اينجاست که ضمن اميدوارى به آرمان فداييان و رھبريت مدبرانه فرقهمان ،ھرگز فراموش نمیکنيم که
ايشان گفته اند» :چپاول کنندگات بازار و متجاوزان به مال و ناموس مردم بايد از روى نعش رھبران فرقه دموکرات آذربايجان بگذرند تا
بتوانند به نيت شومشان برسند .يعنى ،تا زمانى که فرقه دموکرات از قدرت خلق برخوردار است ،احدى نميتواند به جان و مال و ناموس مردم
دست درازى کند«.
با رھبريھای آقای پيشهورى و در سايه مجاھدتھا و فرامين پربار وى بود که نھضت آذربايجان با اين توانايى و مھارت به ثمر رسيد
و موجب بھت و حيرت جھانيان شد ،چراکه در انجام اين مھم ،خون از دماغ احدى نريخت.
نامه ھاى سپاسگزارى که در خالل دو روز به دفتر روزنامه رسيده ،ار مرز  ٢٠٠فقره فراتر رفته است .مردم از مجاھدتھا و
فعاليت ھاى فداييان فرقه دموکرات آذربايجان براى اعمال قانون ،صميمانه قدردانى میکنند .يک فدايى در فصل زمستان که جوراب به پا
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نداشته ٤۵۵٠ ،تومان پول را بى آنکه به يک ﷼ آنھم دست بزند ،تمام وکامل برای رساندن به صاحبش ،به مافوق خود تحويل داده ،نمونه
اى است که در بزرگترين انقالبھاى دنيا ھم نظير نداشته است .ما ،نخست از فداکاريھايى از اين نوع در اعضا فرقه دموکرات خود ،اطمينان
پيدا کرديم و سپس به جنبش اقدام نموديم .ما با تمام توان خود ،تا فدا کردن جانمان براى نجات مردممان ،آماده ھستيم .بنابراين ،سم
پاشیھاى آشوب طلبان در عين بى اثر بودن ،ما را به پايدارى تا رسيدن به مقصدمان تشويق ميکند.

قطعنامه دولت ملى
پس از  ٢١آذر ،فرقه دموکرات ھدايت دولت ملى را به عھده میگيرد و به اين وسيله ،به اھداف خود جامه عمل ميپوشاند .ھمه
ميدانيم که صدھا روستايى و شھرى در نتيجه ستمگريھاى ژاندارمھا ،روانه زندانھا شدند و در آن جا زندگى جانکاه و طاقتفرسايى داشتند.
سران فرقه که به حکومت دست يافتند ،بايد بدون فوت وقت به اين ھمه ستم و جور خاتمه می دادند .حتى پيش از آن که فرقه قدرت حکومتى
را قبضه کند ،در زمان حيات ھيئت ملى ،انبوھى از زندانيان اين چنينى ،با يارى فرقه رھايى يافتند ،با اين حال زندانھا ير بود از زندانيان
بيگناه .دولت ملى ،براى پايان دادن به اين وضعيت اسفبار ،اليحه عفو عمومی را تنظيم کرد ،از تصويب گذراند و بالفاصله عمال به اجرا در
آورد .بدين ترتيب ،قربانيان ژاندارمھاى خيانت پيشه و پليس خون آشام از زندان ھا رھايى يافتند و به زندگى نوين قدم گذاشتند.
پيش از درج گزارش آقای پيشهوری به مجلس ملی ،حاوى کارنامه  ٦ماھه حکومت ملى ،سه مصوبه دولت ملی را که در يک روز
اعالم شده ،اشاره وار و به عنوان نمونه کار ،در اينجا میآوريم.

ا -دانشگاه دولتى آذربايجان
متن مصوبه دولت ملی آذربايجان درباره تاسيس دانشگاه در تبريز
با توجه به خواسته ھاى ملتمان و قطع نامه کنگره ملى آذربايجان و به منظور نيل به رشد فرھنگ ملی و توسعه اجتماعى ،دولت ملی
آذربايجان ،براى تاسيس دانشگاه دولتى آذربايجان در شھر تبريز ،مرکز ميھنمان در خالل سال تحصيلى که در پيش رو داريم ،مقرر ميدارد:
 -١وزارت فرھنگ آذربايجان ميزان بودجه الزم براى تاسيس دانشگاه دولتى آذربايجان را برآورد و تقديم ھيئت دولت نمايد.
 -٢دانشگاه دولتى آذربايجان در حال حاضر شامل سه دانشکده خواھد بود -(١ :دانشکده پزشکى -(٢ ،دانشکده کشاورزى و -(٣
دانشکده علوم تعليم – تربيتی )پداگوژی( مشتمل بر رشته ھای تاريخ ،زبان ،ادبيات ،فلسفه ،رياضيات و علوم طبيعی.
 -٣وزارت فرھنگ موظف است از ھم اکنون در تدارک انتخاب ھيئت علمی باشد و امکانات الزم را براى شروع آموزش به زبان
آذربايجانی فرا ھم آورد.
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 -٢در مورد زبان
متن مصوبه دولت ملى آذربايجان در مورد زبان
براى ھرچه نزديکتر کردن خلقمان به نھاد دولتى و درک صحيح نيازھاى عامه مردم به طريق مستقيم و ھم به منظور پاکسازى
راھھاى حرکت زبان و فرھنگ ملى ما به سوى ترقى و تکامل ،دولت ملی آذربايجان در جلسه  ١٦دى ماه خود مواد زيرا را به تصويب
رساند.
 -١زبان آذربايجانی از امروز به عنوان زبان رسمی در آذربايجان اعالم ميشود .بايد بيانيه ھا ،ابالغيه ھا و آگھيھاى دولتى ،ھمچنين
فرمانھاى خطاب به يگانھاى نيروھا مسلح و اليحه ھاى قانونى ،فقط و فقط به زبان آذربايجانی نوشته شوند.
 -٢ھمه ادارات )اعم از دولتى ،ملى ،و شرکتھاى بازرگانى و صنفى( موظف ھستند مکاتبات و مکتوبات خود را به زبان آذربايجانی
بنوبسند .اسناد و مدارکى که به زبانى غير از زبان آذربايجانی نوشته شوند ،داراى اعتبار رسمی و قانونى نيستند.
 -٣جريان محاکمات قضايى بايد به زبان آذربايجانی برگزار شود و براى کسانى که زبان آذربايجانی نميدانند ،بايد مترجم انتخاب
شود.
 -٤بايد ھمه تابلوھاى سردر ادارات دولتى ،مؤسسات دولتى و ملی و مراکز بازرگانى به زبان آذربايجانی نوشته شود.
 -۵گرد ھم آيى ھاى رسمی ،سخنرانيھا و مذاکرات بايد به زبان آذربايجانی برگزار شود.
 -٦کسانى که در ادارات و مؤسسات عمومی و دولتى مشغول به کار ھستند و زبان آذربايجانی نميدانند ،موظفند خواندن ،نوشتن و
سخن گفتن به زبان آذربايجانی را ياد بگيرند.
 -٧وزارت آموزش براى آشنا کردن کسانى که در ادارات کار ميکنند و زبان آذربايجانی را نميدانند ،کالسھايى در جنب محل کار
آنھا در سطح بزرگساالن تاسيس کند .بايد روزانه يک ساعت از مدت کار افردى که در اين کالسھا شرکت میکنند ،کاسته شود.
 -٨اتباع ديگر ملل که در آذربايجان زندگى ميکنند ،ميتوانند به زبان مادرى خود مکالمه و مکاتبه کنند ،با اين حال آنھا نيز بايد
آگھيھاى رسمی خود را به دو زبان درکنار زبان مادرى ،به زبان آذربايجانی -به عنوان زبان رسمی و دولتى ،منتشرکنند.
 -٩اقليت ھاى ملی مقيم يا تابع آذربايجان ،ضمن تدريس زبان ملی خود در مدارس اختصاصى ،موظفند زبان آذربايجانی را ھم به
عنوان زبان رسمی بيآموزند.
 -١٠حکومت ملی آذربايجان ،پيش نويس اليحه قانونى وزارت آموزش و پرورش را در مورد تدريس به زبان آذربايجانی در مدا س
تصويب میکند و به تمام آموزگاران و معلمھا سفارش ميکندکه اھتمام براى گذز به زبان ملى را يک وظيفه ملى تلقى کنند.
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 -٣در مورد کودکان يتيم و بى سرپرست
متن مصوبه دولت ملی آذربايجان در مورد کودکان يتيم و بى سرپرست
نظام صدھا ساله استبداد و ارتجاع پوسيده ،وضعيتى به وجود آورده که در آن آينده ملت ما و بخش قابل توجھى ازکودکانى که شالوده
نسل آتى ما را تشکيل ميدھد ،يتيم و بىسرپرست ماندهاند و به فالکت و گدايى درکوچهھا و خيابانھا افتادهاند که سجاياى انسانى را تحقير
میکند .آنان ،گرسنه و عريان و مبتال به انواع بيمارى ھا ،مانند شکوفه ھاى خزانزده ميريزند و از بين ميروند.
حکومت ملى آذربايجان به منظور تامين رفاه و آسايش مردم و ھمچنين تامين بھداشت و سالمت و امکان شکوفايى نسل جوان ،از
ھمين ابتدا مصمم است به اين وضعيت اسفبار و تلخکاميھا خاتمه دھد وکودکان و نوجوانان بى سرپرست را گردآورى کند و به نگھداری و
تعليم آن ھا ھمت گمارد .بنابراين ،مصوبه زيرين را تصويب و اجرای ھرچه سريعتر آنرا ضرورى تشخيص مي دھد.
 -١تشکيل ھئيتی از نخبگان وزارت بھداشت و آموزش ،از شخصيتھاى ملى و خيرخواه آذربايجان ،تحت صدارت افتخاری رئيس
مجلس ملى ،ضرورى است ،تا با تدابير جدى و عملی ،تعليم و تربيت کودکان بى سريرست را به عھده گيرد.
 -٢بايد براى نگھدارى و پرورش دختران و پسران  ٣تا  ١٤ساله يتيم و بى سرپرست ،دو پرورشگاه دخترانه و دو پرورشگاه
پسرانه در تبريز براى آغاز کار داير شود و مقدمات الزم برای ايجاد چنين مؤسساتى در ديگر شھرھا فرا ھم شود.
 -٣وزارت بھداشت بايد دو باب »خانه پرورش« براى نگھدارى کودکان زير سه سال و پرورش آنھا تاسيس نمايد.
توضيح :بايد در مدرسه بى سرپرستان و فقرا دستکم  ٤٠٠کودک امکان تحصيل داشته باشند و در پرورشگاه وزارت بھداشت يک
صد نفر خردسال براى آغاز کار پذيرفته شوند.
 -٤وزارتخانهھاى بھداشت و آموزش موظفند بودجه الزم براى اجرای امر را ظرف  ١٠روز تنظيم و به ھيئت دولت تقديم کنند.
 -۵ھيئت متشکله ،زير نظارت افتخارى رئيس مجلس ملی ،با نام »انجمن خيريه« موظف است با جمع آورى کمکھاى مردمی و
اعانات توسط افراد خير ،انساندوست و فرھنگپرور ،امکانات پرورش ،نگھداراری و تحصيل کودکان بى سرپرست ،يتيم و فرزند آن خا
نوادهھاى بيچيز را فرا ھم آورند.
» -٦انجمن خيريه« آذربايجان که به عنوان نھاد جنبى وزارت آموزش تاسيس ميشود ،موظف است شعبات خود را در ھمه شھرھا و
قصبات تاسيس کند و باکمک افراد خير و انسان دوست به فقر و ندارى پايان دھد.
 -٧انجمن خيريه آذربايجان بايد نام اشخاصى را که بيشترين کمکھاى مالى را براى نجات نسل جوان از فقر و فالکت ارائه ميدھند،
در روزنامهھا درج و ضمن معرفى آنان به عنوان اعانهدھندگان بزرگ و ارائه دھندگان ديگر خدمات انسان دوستانه ،از طرف ملت از آنان
قدردانى کند.
 -٨حکومت ملى آذربايجان ھمه ھموطنان را براى مبارزه قاطع با گدايى که مايه ننگ ملت است ،فرا ميخواند و براى ريشهکن
کردن سريع آفتى که شرافت و سربلندی آذربايجان را لکه دار ميکند ،اھتمام ملى ميطلبد.

نخست وزير حکومت ملى آذربايجان -پيشهورى
41

www.achiq.info

در راستاى دفاع از آزادی
سازمان فدائيان
حاکميت در آذربايجان ،در نتيجه سياستھاى داھيانه فرقه بدون خونريزى -به جز چند مورد برخوردھاى محلى -از استيالى ارتجاع
خارج و به دست مردم افتاد .اين امر به تنھايى ،موفقيت بزرگى بود و فرقه ضمن در دست گرفتن قدرت حاکميت ،آنرا در راستاى اھداف
خود به کار انداخت .اما اين به تنھايى کافى نبود .پاسدارى از آزادی به دست آمده و استفاده از آن براى نيل به بھروزى خلق ضرورى بود.
سران فرقه به خوبى ميدانستند که ارتجاع خاموش که در نتيجه چشم زھر فدائيان مجبور به سکوت شده  ،آرام نخواھد نشست و مردم را با
سعادت بازيافتهشان تنھا نخواھند گذاشت .افزون بر اين ،نھضت تنھا يک جا به جايى صرف حاکميت نيست و نميتواند در حد تبديل دولت
باقى بماند .مردم چشم براه تدابير اقتصادی بوده و به اقدامات الزم جھت تامين سعادت و بھروزى خود اميد داشتند .اين نيز به مذاق متمولين،
مخصوصا مفتخورانی که تا آنروز در سايه رژيم ارتجاعی با مکيدن خون مردم به ثروت و سامان رسيده بودند ،خوش نمیآمد.
عاروه بر اينھا ،با انتقال قدرت حاکميت به دست مردم ،دکان طفيليھائی که تاکنون با سو استفاده از نام آذربايجان در داخل و خارج
بساط موفقيت پھن کرده و استفاده ھای کالن سياسی و اقتصادی ميبردند برچيده ميشود .آنھا ديگر نميتوانند خود را به عنوان نمايندگا خلق
آذربايجان به دواير دولتى و مجلس شوراى ملی تحميل کنند .نھايتا ،اربابان گردن کلفتی نظير ذوالفقارى ھا ،يمين لشکرھا و ...که با
وحشيانهترين و خشنترين شيوهھای ملوک الطوايفى رفتار ميکردند ،در نتيجه پيروزى نھضت ،دستشان از اقتدار و استيال کوتاه شده ساکت
نخواھند نشست .گذشته از اينھا ،واپسگرايان تھران و اربابان آنھا ،از بيم سرايت نھضت آذربايجان به سراسر ايران ،دست روى دست
نخواھند گذاشت و ارتجاع سياه موجود در داخل و خارج ايران را بر عليه حکـومت آذربايجان تحريک خواھند کرد .حکومت ملی و رھبران
فرقه نميتوا نست ھيچکدام از اينھا را ار نظر دور بدارد.
با توجه به اين حقايق ،سازمان دادن گروھھاى فدايى و اسـتفاده از توان آنھا به مثابه يک نيروى متشکل ،از روزھـای آغـازبن
نھضت مانند يک ضرورت خودنمايى کرد.
در آغاز جنبش ،فداييان داوطلبانه با لباس و تجھيزات شخصى و با ھزينه خود سالح برداشته و پا به ميدان مبارزه گذاشتند .اگر آنان
در محلھاى خود به حالت مسلح باقى ميماندند و در مواقع لزوم بـه کمک فرا خـوانده ميشدند نيز ،مشکلى پيش نمىآمد ،اما براى پاسدارى از
پيروزى به دست آمده و حراست مرزھاى سرزمين آذربايجان و ھمچنين برای تحکيم پايهھاى نھضت ،سازمان دادن واحدھاى متشکل در
شھرھا ضرورت داشت .بنابراين ،حکومت ملى ،فداييان را به دو بخش عمده تقسيم کرد و به بخشى از آنھا اجازه داد تا در محلھای خود
مسلحانه باقى مانده و به کار و زندگى عادی خود مشغول باشند .بخش دوم را به يگانھاى منظم تقسيم و براى مقاصد فوقالذکر تحت اختيار
خود گرفت .اداره ھمين يک بخش ھم در چنان روزھايى کـه حکومت تھران چيزى براى آذربايجان باقى نگذاشته بود ،کـار بسيار دشوارى
بود .رفته -رفته زمستان سرد از راه ميرسيد و به فدايى بيکفش و لباس و بدون سيورسات ،در سنگرھاى يخ بسـته ،امکـان مـبارزه نـميداد.
حکومت ملى با پشتيبانى فرقه دموکرات آذربايجان ،مشکل کمبود را نيز برطرف کرد .کارخانهھايى را که تا آن روز تعطيل و بسته مانده
بود ،راه اندازى کرد .کارگران قھرمان آذربايجان با ھمت بى بديل خود ،لباس وکفش و آذوقه الزم براي فداييان را فراھم آوردند و روانه
جبھهھا کردند .بدين طريق ،فداييانى که وضعيت چريکى و پارتيزانى داشتند ،درکمترين زمان ممکن به صورت قواى مسلح منظم درآمدند و
به دفاع از آزادی ادامه دادند.
فداييانى که در آغاز نھضت در شھرھاى سراب ،مراغه ،اردبيل ،مرند ،خوى و تبريز جانفشانى کرده بودند ،پس از اين ،سريعا به
صورت منظم سازماندھی شده و به مقابله با نيروھاى ارتجاعی دولت که آزادی ما را تھديد میکردند ،گسيل شدند .با اين اقدام ،جبھه ھای
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زنجان و سايين قلعه به وجود آمدند .فداييان قھرمان مستقر در اين دو جبھه که ھنوز فاقد لباس ،سالح و آذوقه مناسب بود ،با نيروھاى تا دندان
مسلح دولت مرکزی آماده شدند .روحيه آنان بسيار باال و توانا بود .ساعت به ساعت براى فتح تھران و ھمدان اجازه ميخواستند.
اگر در آن روزھا وضعيت عمومی و سياسى اجازه ميداد ،ھمين فداييان پابرھنه و نيمه گرسنه به آسانترين وجه ميتوانستند تھران را
فتح کنند .با ورود فداييان ما به زنجان ،مرتجعين تھران شروع کردند به بستن چمدانھا و راھی آمريکا شدن .فداييان ،در زنجان و سايين قلعه
مجبور بودند در دو جبھه بجنگند .ذوالفقارى ،زميندار بزرگ و ارباب قدرتمند و بانفوذ در زنجان ،با سالح ھايى که از »ارفع« رئيس ارکان
حرب )وزير جنگ( دريافت کرده بود ،جبھه گسترده و خطرناکى عليه ما گشوده بود» .اسلحه دار باشى« و ديگر پارازيتھائی که تحت
حمايت رژيم رضاخان ثروت انبوھى به ھم زده بودند به ذوالفقارى کمک میکردند .در ساين قلعه ھم »يمين لشکر« را که ارباب جداندرجد
آنجا بود ،تجھيز و بر عليه ما خيزانده بودند .افزون بر اين ھا ،اربابان قره داغ که ساليان سال با دست زدن به قاچاق توانى به ھم زده بودند،
به سرکوب مسلحانه جنبش ،برخاسته بودند .حکومت ملی به درستی ،در اين اوضاع و احوال در برابر اين ھمه دشمنان متخاصم ،تنھا به
سالحھاى فداييان تکيه کرد .گروھھاى فدايى که احساسات عميق آزاديخواھى داشتند ،بى اعتنا به تمام مشکالتى که پيش آمد ،نيروھاى
متخاصم را به صورت اعجاب انگيزی منکوب و از ميدان بيرون کرد و آزادی ما ،اين چنين تامين شد.
قھرمانيھايى که فداييان از خود بروز دارند ،حس دوستى و احترام مردم را به خود جلب کرد و صداى اسلحه آنان نه تنھا اميد
واپسگرايان داخلى ،بلکه اميد ارتجاع در سراسر ايران را به ياس تبديل و آنان را وادار به سکوت ميکرد .پيشتر نوشتيم که بنيانگذاران
تشکيالت فداييان عموما از اعضاى فرقه دموکرات آذربايجان بودند .مجاھدتھا و قھرمانيھايى که اين دموکرات ھا از خود بروز دادند ،واقعا
قابل ستايش است .به ويژه اجرای تام و تمام اوامر حکومت ملی و تبعيت بيچون و چرايشان از نظم مورد نظر حاکميت ملى ،چيزى نيست که
نتوان يادآوری نکرد .سران تشکيالت فداييان فرزندان خلف خلق آذربايجان به حساب میآيند .از ھدايايى که به فداييان براى بھبود وضع مادى
آنھا داده ميشد ،ميتوان ميزان محبت و دوستى مردم نسبت به آنان را حدس زد .تعداد کسانى که در امر اھداى ھدايا به فداييان شرکت
جستهاند ،از مرز شش ھزار نفر فراتر رفته است .از کودک ھفت ساله گرفته تا سالمندان ھفتاد ساله ،اعم از زن و مرد ،فداييان را ھديه باران
میکردند .اين ھم يکى ديگر از مھمترين فصلھاى تاريخ افتخارآميز آذربايجان است.

ارتش خلق
ما چون در انديشه جدايى از ايران نبوديم ،بنابراين نميخواستيم ارتش رسمی داشته باشيم و يا وزارت جنگ ايجادکنيم .بھمين دليل ھم
وزارتخانهاى را که با امور نظامی سر و کار دارد ،وزارت جنگ نناميديم .ما ،وزارت جنگ نداشتيم ،چنانکه وزارت امور خارجه نداشتيم.
ولى نميشد براى پاسدارى از آزادی و دفاع از رھايى ،ارتش ملی تدارک نديد ،بنابراين ،ھمزمان با ايجاد حکومت ملی ،بحث تشکيل ارتش
خلق نيز به ميان آمد .نخست فکر ميکرديم که ارتش ملی بايد داوطلبانه تشکيل يابد ،ولى بعد با در نظرگرفتن عالقه جوانان به نظام و
مالحظه اشتياق مردم به آزادی ،تشکيل ارتش را به صورت وظيفه ملى پذيرفتيم.
تشکيل ارتش با دست خالى ،شايد آسان به نظر برسد )اما بسيار دشوار است( ،با اين حال ما به انجام آن موفق شديم .فرقه ،چنان که
در ھر امرى به سرعت عمل معتقد بود ،در اينمورد نيز نيز برقآسا عمل کرد.
تارخ پيدايش ارتش پرافتخار ما از  ١٨بھمن ماه سال  ١٣٢٤آغاز می شود .در اين تاريخ ،آقای پيشهورى در بيانيه خود تحت

عنوات » به ھمه مردم ،به ھمه مردم ،به ھمه

مردم!« ،جوانان ما را برای مشارکت در وظيفه ملی دعوت کرد .قرار حکومت

ملی در زمينه تشکيل ارتش ملى در ھمان روز صادر شد و قانونى که پيشتر توسط حکومت ملی ما به تصويب رسيده بود ،بر اين اساس به
موقع اجرا گذاشته شد .اين تصميم را مجلس ملی در تاريخ سیام آذرماه ،يعنى نه روز پس از تشکيل حکومت ملی تعويب کرده بود .علت
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تاخير اجراى مصوبه ،ريشه در برخى مالحظات سياسى داشت .فرقه دموکرات و حکومت ملی ،ھيچکدام نميخواستند با اقدام به تشکيل
ارتش ملی ،بھانه به دست دشمنان مفتری بدھند .باگذشت زمان و به دليل گستردهتر شدن دامنه مبارزه و افزايش فشار حکومت تھران بر ضد
ما ،ناگزير از ايجاد آمادگی در خود براى نبردھای سنگينتر شديم و بدين دليل ،گام بزرگ تشکيل ارتش ملی در  ١٨بھمن ماه ،سال ١٣٢٤
برداشته شد .مردم نيز فراخوان به مشارکت در وظيفه ملی را با آغوش باز استقبال کرد.
خبر ميتينگ پس از صدور اطالعيه فراخوا ن به مشارکت در وظيفه ملی را به عنوان نمونهاى از درک و استقبال جوانان ما که در
عرصه آموزش فعاليت ميکردند ،ذيال درج ميکنيم.

يک روز بی نظير !
چگونگی استقبال مردم از خدمت ملی نظام
ديروز ،فرمان نظام وظيفه ملی که دو روز پيش توسط ارتش خلق آذربايجان منتشر شده بود ،به گونهاى از طرف مردم تبريز
استقبال شدکه در تاريخ تبريز به جز در دوران جنبش ستارخان و باقرخان -در ھيچ دوره اى نظير نداشته است .ھمه توده ھاى خلق قانون و
اطالعيهاى را که از طرف حکومت ملی منتشر شده بود ،با احساساتى حاکى از صداقت و صميميت يذيرا شدند .بدون توجه به نامساعد بودن
ھوا ،بارش برف و بيداد سرما ،بنا به فراخوان ارتش خلق ،گردھم آيى عظيمی برپاشد ،بى آنکه از پيش آمادگی الزم پيشبينى شده باشد.
دانش آموزان ھمه مدارس با پرچمھاى ويژهشان ،در ساعت  ٩صبح براى استقبال از اطالعيه حکومت ملی به سوى اداره نظام
وظيفه حرکت کردند .آقای کاويان ،وزير نيروھاى ارتش خلق ،آقای بىريا و کارکنان اداره نظام وظيفه از دانش آموزان در اداره نظام وظيفه
استقبال کردند .آقای بىريا ،وزير آموزش در نطق آتشين و ھيجان برانگيز خود ،ضمن سپاس از ابراز احساسات صميمانه کارکنان وزارت
آموزش ،آموزگاران و دانش آموزان ،از داوطلبان براى ثبت نام از روز يکشنبه در اداره نظام وظيفه ،دعوت به عمل آورد .پس از سخنرانى
آقای بىريا ،دانش آموزان با نظم و ترتيب کامل به مدارس خود بازگشتند .در ھمين لحظات ،خبرگردھم آيى عظيمی که توسط کارگران،
کشاورزان و ديگر طبقات مردم برگزار شده بود ،رسيد .اين گردھم آيى در محوطه ميدان بزرگ مقابل دانشسراى پسران جريان داشت .دھھا
ھزار نفر تظاھر کننده ميدان را انباشته بودند .بر روى پارچهھاى سفيد عبارات زيرين با رنگھاى سرخ و سياه نوشته شده بود.
»براى حفاظت از حکومت ملی آذربايجان ،ھمگان پيش به سوى ارتش ملی!«
»ھر لحظه براى دفاع از ميھنمان آمادهايم!«
»زنده باد ارتش خلقی آذربايجان!«
»زنده باد دولت ملی ما و ارتش ملى آن!«
»جوانان آذربايجان برداشتن اسلحه را افتخار می دانند!«
شعارھاى نوشته شده بر پارچهھا در ھمه جاى ميدان به چشم ميخورد .زنان ،مادران قھرمان آذربايجان ھم درگردھم آيى شرکت
کرده بودند.
آقای مير رحيم واليى ،مسئول کميته شھر و دبير مجلس ملی در ساعت يازده آغاز مراسم را اعالم کرد .سپس وزير فرھنگ ما،
آقای بىريا با صدايی گرم و شورانگيز به سخنرانى پرداخت که خالصه آن را ذيال میآوريم.
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»آذربايجان ،سرزمين لھيب ھا و آتشھا ،بعد از اينکه ساليان سال به زنجيراسارت محکوم شده ناموس مادران و خواھرامان لگمال
شد ،زنجير اسارت را با قيام  ٢١آذر از ھم گسست .در  ٢١آذر ،زنان و دختران آذربايجان ھم با جان و دل درقيام شرکت جستند و حکومت
ملی را برپا داشتند .ھمچنانکه مردم در ھمه جا حکومت ملی برپا داشته اند ،بايد اقتدار و حاکميت را ھم خلق پاسداری کند و از حکومت ملی
خود در برابر دشمنان فاع نمايد.
برادران عزيز خلق آذربايجان نيز با فرمان وزارت ارتش خلق ،براى حفظ حاکميت ملى خود ،دا وطلبانه وارد ارتش خلق خواھند
شد .بگذار به دشمنان خود ثابت کنيم که ما مردم آذربايجان ،با سينه ھاى يوالدين خود در مرزھاى آذربايجان براى دفاع ازا ين اين و خاک
ايستاده ايم .باشدکه ھمه ملل آزاد از چنين جانفشانى ھا و جانبازى ھاى ما آگاه شوند ،باشدکه آتش سرکش درون سينه ھاى ما که برا ى آزادی
ميتپد ،ارتجاع تھران و دشمنان ما را خاکسترکند.
خواھران و برادران عزيز کارکنان وزارت فرھنگ ،آموزگاران و دانش آموزان من اين جا ،مانند يک فرزند غيرتمند آذربايجان،
در برابر پرچم ملیمان قسم ميخورم که خدمتگزار وطنم باشم .در پايان سخنانم ،ھمصدا با شما ميگويم:
زنده باد فرقه دموکرات آذربايجان ،پشتيبان حاکميت ملی ،و رھبر آن!
زنده باد حاکميت خلق آذربايجان!
زنده باد مجلس ملى ما ،نماينده اراده مردم ما!
زنده باد خلق قھرمان آذربايجان که حافظان وطن خويشند و در تمام طول تاريخ از خود شجاعت ،شھامت و شرافت نشان دادهاند!
سخنرانى آتشين آقای بىريا ،با ابراز احساسات ،صدا ى ھورا و کف زدنھاى مردم ،جابه جا قطع ميشد .آقای واليى ،معاون دبير
فرقه دموکرات آذربايجان پس از مشايعت سخنران ،با ابراز احساسات صميمانه حضار ،اعالم کردکه آقای بادکان سخنرانى خواھندکرد .آقای
بادکان در ميان ھلھله شادى و ابراز احساسات حاضران ،آغاز سخن کرد:
»کارگران ،کشاورزان ،آموزگاران و جوانان آذربايجان!
ھمه به ياد داريم که پيشتر ،ھنگام احضار به خدمت نظام  ،ژاندارمھا و پاسبانھا ميريختند و جوانان را خانه به خانه براى انجام
خدمت وظيفه جلب ميکردند .امروزه ،اين انبوه توده ھاى مردم که اينجا براى استقبال از دعوت حکومت ملی گرد آمدهاند ،نشان ميدھند که
براى دفاع از استقالل و خودمختارى چه عالقه توصيف ناپذيرى دارند .به ھمين جھت من از جانب فرقه دموکرات آذربايجان اين ابراز عالقه
ملى را به شما تبريک گفته و از شما قدردانى ميکنم.
جوانان عزيز! ھمه ملل آزاد در راه زندگى شرافتمندانه و آزادی افتخارآميز ،فداکاريھا کرده و قربانيھا دادهاند .ما ھم اطمينان کامل
داريم که جوانان ما شائقانه آماده خدمت در راه وطن خود ھستند .در آينده ،آنان نيز مانند ملل زنده ديگر با سربلندى و افتخار زندگى
خواھندکرد .مجلس ملی ما ،حکومت ملی ما و فرقه دموکرات ملی ما در پاسخ اين استقبال صميمانه شما از دعوت آنھا قول ميدھندکه در راه
اعتالى اين سرزمين به سطح ملل متمدن و معاصر از جان و دل فداکارى خواھند کرد.
پايدار باد ميھـن آزاد ما! زنده باد حکومت ملی ما!
زنده باد جوانان آذربايجان!«.
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بعد از پايان سخنان آقای بادکان ،آقای ديبائيان ،از طرف ھيئت رئيسه مجلس ملی و از طرف شخص آقای شبسترى ،رئيس مجلس
ملی از ابراز احساسات مردم و استقبالشان سپاسگزارى کردند .سپس آقای کاويان ،وزير ارتش ملی ،در ميان ابراز احساسات و ھلھله شادمان
شرکت کنندگان در گردھم آيى ،از طرف حکومت ملی و وزارت ارتش ملی از حضور انبوه خلق براى استقبال از تصميم حکومت ملی تشکر
و قدردانى کردند و از آنان دعوت به عمل آوردند تا فردا براى ثبت نام و ورود به صفوف ارتش ملی در اداره نظام وظيفه حضور يابند.
گردھم آيى در ساعت دوازده ظھر پايان يافت.

گزارشکر
***
گزارش زير را ھم ،به عنوان نمونهاى از ابراز عالقه و احساسات مردم و رھبران فرقه مان که به مناسبت فراخوان وظيفه ملی که
در مجلس پذيرايى شرکت جسته بودند و ھمچنين به دليل اين که شايان توجه است ،درج میکنيم.

حرف حق  ،تنھا از دھان توپھا بيرون مى آيد!
خالصه سخنرانى
آقای پيشهوری درباره خدمت نظام ملى در اداره وظيفه ملى
ديروز مجلس جشنى به مناسبت انتشار فراخوان وظيفه ملی ،در محل اداره وظيفه ملی ،توسط وزارت ارتش ملی ترتيب يافته بود.
در اين مجلس ،رييس مجلس ملی ،نخست وزير حکومت ملی ،و نمايندگان طبقات مختلف مردم تبريز شرکت کرده بودند .نماينده مطبوعات
يوگسالوى نيز در اين جشن شرکت جسته بود .آقای شبسترى ،ربيس مجلس ملی ،ضمن افتتاح جلسه در ساعت  ٩و نيم صبح ،آقای
پيشهوری ،نخست وزير حکومت ملی را به ايراد سخنرانى دعوت کرد .آقای پيشهورى نيز در اين مجلس سخنرانى کردند که خالصه آن را
ذيال درج ميکنيم.
»من فکر ميکنم اين گام بزرگى که حکومت ملی برداشته ،براى تامين آزادى و سعادت آيندهمان ضمانت بزرگى است و خود نتيجه
گفت و گوھا و جر و بحثھاى ممتد وگستردهاى است که در زمينه کندوکاو و رهجست ھاى ما در دفاع اصولى از موجوديت خود بدان رسيده
است و اين نتيجه عبارت است از اين که مردم بايد خود پاسدار آزادی باشد .مردم اگر نيروى نگھدارى از آزادی را نداشته باشد ،حتى اگر
رايگان به دست آورده باشد ،نخوا ھد توانست آنرا نگه دا رد.
نھضت ما اينک تاثير به سزايى در سراسر ايران بر جاى گذاشته است ،ولى ممکن است اين تاثير زودگذر باشد .ما نميتوانيم به اين
تاثيرھا دل خوش کنيم .در ھر شرايطى ،مردم ،به تکيه گاه مطمئنى احتياج دارد.ا ين تکيه گاه مطمئن عبارت است از ارتش ملی! ملت ما
آزادی به دست آورده را به ھر شکل ممکن ،بايد توسط ارتش ملی خود که تبلور توان ملی است ،نگه داری کند.
اينک ھمه دنيا بداندکه آذربايجان آماده است در راه ادامه حيات از سر وجان بگذرد .حکومت واپسگراى تھران که ميخواھد مردم ما
را در بدبينى ،فالکت و ادبار باز نگه دارد ،اکنون در يافته است که آذربايجان نيروى ملی نيرومندى دارد .او ،براى از ميان برداشتن اين
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توان به ھر وسيله ای دست مىيازد .ارتجاع تھران تا امروزـ اميدوار بود که ميتواند توسط نيروى نظامى اين نھضت را سرکوب کند .اکنون
با تولد نيروى دفاعى قدرتمند در آذربايجان ،از اين اقدام مايوس شده ،به چاره جوئيھاى ديپلوماتيک متوسل ميشود و ميکوشدکه آن نيت خود
را از باال عملى گرداند .در مقابل ھمه اين تمھيدات ،ما جواب ساداى داريم :ما به ارتش ملی خود تکيه کرده و مسئله را با توان خود حل
ميکنيم.
ما ناگريزيم که ارتش ملی خود را به وجود بياوربم .با اتکا به ھمين ارتش ميتوانيم آزادی و امنيت داخلى خود را تامين کنيم .اين کار
را تا امروز نيروھاى فدايى انجام دادهاند و فداکارانه ھم انجام دادهاند .اما اگر حکومت واپسگراى تھران بخواھد آزادی آذربايجان را خفه کند،
مردم آذربايجان حکومت تھران را منکوب خواھدکرد و در تھران حکومتى به وجود خواھد آورد که بصيرت شناسايى آزادی و خودمختارى
آذربايجان را داشته باشد ) ابراز احساسات شديد(.
ما تنھا دو راه پيشرو داريم ،يا با اداره آزادنه امور اقتصادى ،فرھنگى و وظايف ملی توسط خود ما موافقت ميشود و يا اگر به اين
امر تمکين نکنند و ما را از آزادی براى تعيين سرنوشت خود باز دارند ،مجبوربم تھران را تسخير و يک حکومت آزاد و دموکرات برپا
بداريم و آزادی مردممان را از اين طريق فراچنگ آوريم .اين برترين وظيفه ما است )ابراز احساسات يرشور( .تاکنون در اين سرزمين دو
بار سابقه نظام وظيفه وجود داشته است .يکى در دوره استبداد رضاخان صورت گرفته بود که با ابراز نفرت مردم روبرو شد و اين واکنش
باعث شد تا چند نفر از علما و روحانيون ما محکوم به زندان و يا تبعيد شوند .چرا که مردم به آن دستگاه اعتمادى نداشتند و در اين کار ھم
حق با مردم بود .يکبار ديگر ھم در اين اواخر خدمت نظام وظيفه مقرر شد که در اين آخرى مردم را به زور به خدمت سربازى ميبردند .اما
اينک ھمه مردم ،حتى پيرمردان ،در شھرھا و روستاھا داوطلبانه آماده خدمت نظام ھستند و ميخواھند مشتاقانه وارد ارتش شوند .ھم اکنون
نماينده مطبوعات يوگسالوى کنار من نشسته است .بنا به اظھار وى ،مشابھتھايى ميات ملت ما و ملت يوگسالوى وجود دارد .در يوگسالوى،
در دوران اشغال فاشيسم آلمان ،پيرامون مارشال تيتو گرد آمدند و آزادی ملى خود را بازپس گرفتند.
درست است که ما ھنوز نتوانستهايم در آن حد قھرمانى از خود نشان دھيم ،ولى حقيقت اين است که خلق ما ،خلقى بزرگ و قھرمان
است .اين مردم به ھيچوجه مشابھتى با مردم تھران ،اصفھان و جاھايى مشابه آنھا ندارد .اين خلق ،مانند مردم يوگسالوى براى کسب آزادی
خود به پا خواسته است .او فارس نيست ،و با فارسھا فرق بارزى دارد .تظاھرات ديروز نشان دادکه مردم ما به خود آمده و تعلق ملی خود را
شناخته است .معناى آزادی را درک کرده و ارزش و بھاى آنرا ميداند.
ديروز ،من با آقای ايپکچيان صحبت ميکردم .ايشان ميگفتند :به محض ورود فدابيان به زنجان ،مرتجعين تھران ،تدارک فرار را
فراھم کردند .ھم اکنون اگر صد نفر از اين نيروھا در قزوين پيدا شوند ،ھمه آن مرتجعين پا به فرار خواھند گذاشت .من نامهھاى فراوانى از
تھران دريافت کردهام .در اين نامهھا نوشته که به محض حرکت شما به سمت تھران ،در داخل اين شھر قيام عظيمى برپا خواھد شد .اگر
حکومت مرکزى ما را به انجام اين کار وا دارد ،مطمئنا ھمه خلقھاى ايران از اسارت رھايى خواھند يافت .با اين حال ،ھمه بايد بدانند که
آرزوھاى بزرگ را با نيروى نامنظم نميتوان برآورده کرد .ما بايد صاحب توپ ،ھواپيما وھمه انواع سالحھا شويم.
ما ،اگر شده ،پالس و زيراندازمان را ميفروشيم و توپ ،تانک و طياره ميخريم .آزادى ايران به آزادی آذربايجان بستگى دارد.
حکومت واپسگراى صدر و حکيمى در تھران که روزى حاضر نبود حتى به ھزاران تلگراف مردم ،جواب دھد ،امروز تحت فشار جنبش،
حاضر شده است تا انتخابات انجمنھاى ايالتى و واليتى را در اصفھان و جاھاى ديگر برگزار کند .در حاليکه پيشتر وجود قوانينى را مانع
اجراى ھمين قانون انتخابات انجمنھاى ايالتى -واليتى دست آويز قرار مى داد .ما برسر دوراھى قرارگرفتهايم ،يا بايد حکومت تھران راه
آزادی را برگزيند و مانع در راه آزادی ما ايجاد نکند و يا اگر اين راه را نرود ،ھمراه او نخواھيم رفت و در صورت امکان آنرا ساقط ميکنيم
و به جاى آن يک رژيم دموکرات ايجاد خوا ھيم کرد).ابراز احساسات(.
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ممکن است چند روزى دچار مشکالت موقتى و فشار اقتصادى شويم ،ولى ملتى که خواھان موفقيت بزرگ است و قصد انجام
کارھاى بزرگ را دارد ،بايد در برابر اين فشارھا پايداری کند .در اثناى جنگ ،شاھد پايدارى و فداکارى ملت روس و ديگر ملتھا بوديم.
پايداری آنھا سرمشق خوبى برای ما است.
گردھم آيى ديروز و تلگرافھا و نامهھايى که از دور و نزديک رسيده ،ھمگى از احساس ھمبستگى عظيم حکايت ميکنند .مردم
آذربايجان ھميشه در طول تاربخ نسبت به آزادی خود عالقهمندى نشان داده است .جنبش صفويه را دو يا سه شيخ برپاکردند ،در آن ھنگام
فرقه دموکراتى ھم درکار نبوده است .اينک ما که فرقه نيرومند و سازمانيافتهاى داربم ،ميتوانيم ارتش بزرگى به وجود بياوريم .ملت ما
گذشته درخشانى دارد و يکبار ديگر به جھانيان نشان خواھد دادکه ملتى است درستکار ،صميمى ،فداکار ،مقتدر و پايدار .اين ملت ،ملتى است
صميمى و قدردان ،او تنھا نيازمند رھبرى بود که امروزه با وجود فرقه دموکرات ،اين رھبرى به وجود آمده است .بايد اعتراف کردکه فرقه
دموکرات در مدت پنج ماه اخير ،مردممان را در سختيھا ،تنگناھا و راه ھاى پر پيج و خم به خوبى رھبرى کرده است و در آينده نيز رھبرى
خواھد کرد.
حکومت تھران ،روزى فرخ را با اختيارات کامل و پول کافى روانه آذربايجان ميکرد و روز ديگر ،بيات را! بيات در منزد آقای
سراج به ما گفت که ما آماده ھستيم خودمختارى اعطا کنيم .ما به ايشان گفتيم :شما که امروز وعده ميدھيد ،فردا به آسانی ميتوانيد زير قولتان
بزنيد ،اما براى ما ضمانت حقيقى الزم است که اين ضمانت عبارتست از ارتش خلق و حقيقت ھميشه از دھان توپ بيرون مىآيد .يک ملت
به وسيله گلوله و توپ ميتواند حقوق خود را مشخص کند ،ھيچ کس به آه و ناله اعتنا نميکند .حکومت ما ،يک حکومت دموکراتيک است.
حکومت ھمه طبقات ملت است .باشدکه روحانيون ،روشنفکران و ھمه طبقات اجتماعى دست به دست ھم دھند و از خودمختارى ملی ما
پاسدارى کنند .بگذار جوانان در ارتش ملی فداکارانه خدمت کنند و سالمندان ،لباس و آذوقه آنان را تامين نمايند .بدين طريق ميتوانيم از نتايج
ھمکاريھايمان بھرهمند شويم .ھمچنانکه در آغاز ايجاد حکومت ملی وعده کرده ايم ،از مال ،جان و ناموس مردممان دفاع خواھيم کرد .حتى
قول داديم که براى اجراى اين وعده ،اگر الزم باشد ،شب را دم در مغازهھا خواھيم خوابيد .امروزه ديگر ھمه ميدانندکه ما به قولھايى که داده
بوديم ،مردانه عمل کردهايم .ھم اکنون نيز قول ميدھيم که از جان ،مال و ناموس مردم محافظت خواھيم کرد و ھمواره بر سر قولمان ھستيم.
ما ميتوانيم با افتخار تمام ادعا کنيم که ھمه مردم پشتيبان ما ھستند ،ھمه دھقانان وکارگران و طبقات متوسط شھر عموما و شايد
قاطبه طبقات باال ھم پشتيبان ما ھستند.

مردم متحد خواھند شد.

ما بر اين امر اعتقاد کامل داريم .در اين سرزمين ،قانون بايد حاکم باشد و براى حفظ قانون توپ و

تفنگ الزم است .به ھمين دليل ،مشارکت مردم در صفوف ارتش را توصيه ميکنيم .ما نميگوييم که جنگ در پيشرو داريم و يا آماده جنگ
ميشويم ،اما ميگوييم که تا آخرين نفر براى نيل به پيروزی تالش خواھيم کرد .ھمين االن نيز به نظر من جنگى اتفاق نخواھد افتاد .با اينحال،
ما بايد آمادگی الزم را داشته باشيم .عقب نشينى وجود ندارد .در صورتی که به آزادی ما دست درازى کنند ،ھمه ما آماده پيکار ھستيم .بايد
چنان آمادگی اى داشته باشيم که احدى جرات تجاوز به حريم آزادی ما را نداشته باشد .از اينرو ،از ھمه مردم تقاضا ميکنم تا براى اين امر،
مانند يک مبلغ انجام وظيفه کنند .مردم را روشن کنند تا آنھا ارتش ملی ايجاد کنند .ھنگام عبور نظاميان ،مردم با شاخهھاى گل از آنان
استقبال کنند تا بدين ترتيب جوانانى که در راه ميھن آماده جانفشانى ھستند ،گلباران شوند .تشکيل ارتش نيز بايد از طريق قانونى انجام گيرد و
ھمه حائزين سن قانونى ،وارد ارتش شوند .بگذار ھمه لباس نظامى بپوشند .من خودم نيز لباس نظامى خواھم پوشيد .باشدکه ھمه جھانيان
دريابند کـه در دنيا ملتى وجود داردکـه ھمه افراد آن ،اعم از زن و مرد ،پير و جوان ،برای پاسداری از آزادی خود سالح به دست گرفته
است .نبايد به ھيچوجه فاصلهای ميان مردم و حکومت ايجاد شود .بگذاريد اشتباھات ما را در روزنامهھا ،تلگرافھا و يا تـلفنى بـه مـا گـوشزد
کـنند تا براى رفـع اشتباه بکوشيم.
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مردم بايد حکومتی را که از خود آنان است ،حفظ کنند .ممکن است ما دچار اشتباه شويم ،اما ما آمادهايم که در صورت پى بردن بـه
اشـتباه ،آنرا اصالح کنيم .ما ،به قولھايى که داده ايم ،با سربلندى عمل کردهايم .اکـنون دشمنان ما ،آنھايى که ما را چند نفر ماجراجو مينامند
نيز ،نميتوانند ايراد خلف وعده از ما بگيرند .آنان دنبال بھانهھاى کوچکى ميگردند .مثال طرح مسئله زبان را براى ما يک گناه بزرگ
ميدانند .آقايان بھانهجو بايد بدانند که آذربايجانی فارس نيست و زبان ملى خود را دارد و با زور ھم نميتوان مليت او را به فارس تغيير داد.
ما ،موفقيتھای بزرگى به دست آوردهايم .مشکالت ما مرتفع خـواھدشد .سرزمين ما ،از نقطه نظر ثروتھاى طـبيعى ،بسـيار غنى
است و از نظر جغرافيايى ھم در مرکز تـالقى راھھاى بازرگانى قـرارگـرفته است .در اين سرزمين ،تمايزھا و تبعيضھا برچيده شده و خلقى
واحد و متحد به وجود آمده است .باز ھم تکرار ميکنم ،براى حفظ اين وحدت و يکپارچگى ،نيروى نظامى الزم است .ما ،به ھر طريق
ممکن ،حتى اگر شده با فروش وسايل منزلمان ،بايد اسلحه و تجھيزات فراھم نمائيم و با ايجاد ارتش ملىمان آزادی خـود را حـفظ کـنيم و در
صورت لزوم بـه طرف تھران حـرکت کرده وکـانون واپسگرايان ضد آزادی را بر ھم زده و براى کسـانى ھـم کـه در تھران زندگى ميکنند،
حکومت دموکراتيک برپا سازيم ) .براز احساسات ممتد و شورانگيز(.
پس از پايان سخنرانى آقای پيشهورى ،آقای حاج على اکبر صدقيانى ،يکى از پيشکسوتان و ريش سفيدان بازرگانان آذربايجان،
ضمن ابالغ تبريک و تقدير ،درباره استقبال پرشور مردم از طرح تشکيل ارتش خلق سخن گفت .پس از آقای صدقيانى ،نوبت سخن به آقای
بادکان ،معاون دبير اول کميته مرکزى فرقه دموکرات آذربايجان رسيد.
»حضار گرامى! پس از بيانات جامع و مبسوط آقای پيشهورى سحن قابل توجھى براى گفتن من باقى نمانده ،با اين حال ميخواھم
عرض کنم که موالى متقيان ،حضرت علىابنابىطالب عليهالسالم مفرمايد" :الحيات تحت ظالل السيوف!" ،يعنى ،حيات زير سايه شمشيرھا
است .ھم چنان که آقای پيشهورى فرمودند ،در اين سرزمين ھميشه احضار براى خدمت سربازى با يورش آژانھا به خانهھاى مردم و جلب
جوانان شروع ميشد .اما واپسگرايان ديروز ديدند که بيش از  ١۵ھزار نفر براى ثبت نام داوطلبانه در خدمت نظام حرکت کردند و به اداره
نظام وظيفه آمدند .از ما سؤال ميکنند که آيا پيرمردان ميتوانند داوطلب خدمت نظام شوند؟ من پيشنھاد ميکنم ھمه ميتوانند لباس نظام بپوشند و
با ھمان لباس در ادارات سرکار حاضر شوند .با اينحال ،من اميد و اطمينان دارم که مردم براى حفظ آزادی خود ،آماده است نه تنھا به خدمت
سربازى برود ،حتى حاضر است از جان خود نيز بگذرد .مشارکت در خدمت نظام و بسيج عمومى ،از طرف بازاريان و اصناف نيز به
خوبى استقبال شده است .چنان که آقای پيشهورى فرمودند ،من اطمينان کامل دارم که اين ملت در راستاى رسيدن به وحدت کامل در حرکت
است .بحران کنونى ،زودگذر و مقطعى است و معلول دگرگونيھاى ناشى از تغيير نظام اجتماعى -سياسى ميباشد .در چنين مواقعى به سبب
بروز اختالل در روابط اقتصادى ،بحران زودگذر پديدار ميشود .بنابراين ،بايد اين بحران را از سرگذراند و ھمکارى کنيم تا تمام طبقات به
آسايش مناسب برسند .ما اعتقادى به برترى ھيچ طبقهاى نداريم) «.ابراز احساسات(.
بعد از آقای بادکان ،آقای حاج عظيم خان ،برادر ستارخان سردار ملی چنين گفتند» :من با اين سن و سال حاضرم تفنگ به دست
گيرم و به ھر نقطهاى که فرمان دھند بروم .ما ،تا دم مرگ ،به مردم خدمت خواھيم کرد ،ما خادمان ملت و برادران روستايى ھستيم) «.ابراز
احساسات پرشور(.
آقای رفيعى )حاج نظام الدوله( ،معاوت مجلس ملی طى سخنان کوتاھى گفت» :من با کمال سربلندى موفق شدم تا وارد فرقه و
حکومت ملی شوم .من به درستى راھى که انتخاب کردهام ،اطمينان دارم .اينک از طرف خود و طبقه مالکان ،اين اقدام ملى را به ھمه
تبريک عرض ميکنم .من بسيار متاسفم که سن و سالم اجازه مشارکت در اين خدمت مقدس را به من نميدھد ،اما نوهھايم در اين امر شرکت
خواھند جست«.
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آقای قلى خان بورجالو ،نماينده عشاير قاراپاپاق ،پس از پايان سخنان آقای بادکان ،آمادگی ايالت خود را براى شرکت در دفاع از
آزادى آذربايجان به اطالع رساند.
در اينھنگام ،ازکسانيکه براى ورود به ارتش ملى حاضر شده بودند ،ثبت نام آغاز شد .آقای بىريا ،وزير فرھنگ براى داوطلبانى که
در صفوف مرتب در محوطه به نوبت ثبت نام ميکردند ،سخنرانى مھيجى انجام دادند .اجالس درساعت  ١١به پايان رسيد.
***
از ھمين امروز ،از يکطرف جوانان دسته -دسته براى ورود به خدمت وظيفه ملی ثبت نام ميکنند و از طرف ديگر ،افسرانى مامور
سازماندھى آنان ھستند .ثبت نام کنندگان را افسران تحويل ميگيرند ،به يگانھا تقسيم ميکنند و مطابق طرح تھيه شده ،ارتش ملى را شکل
ميدھند.
به جاست در اين جا يادآوری کنيم که مسئله افسران در سازماندھى و تشکيل ارتش ملی ،يک مسئله مبرم بود .افسران لشگر سوم
غالبا در نتيجه سياستھاى خائنانه ارفع و از ترس ازدست دادن درجه و موقعيت خود ،پادگانھا را ترک و فرارى شده بودند .تعداد افسرانى که
ھنوز در پادگان مانده بودند ،آن قدر اندک بودند که تشکيل ارتش ملی با اين تعداد افسر ،ممکن نبود.
در اينھنگام ،افسرانى که در نتيجه فساد گسترده در ارتش ايران و عملکردھاى خائنانه ارفع ،مجبور به فرار شده بودند ،با اطالع از
استحکام نھضت و پيشرفتھاى فعاليت آن ،گروه -گروه به ما ملحق ميشدند .از ھمين افسران در ھمان آغاز تشکل سازمان فدايى ،به خوبى
بھرهمند شده بوديم .افسرانى که براى ملحق شدن به نھضت باز ميگشتند ،در زمره فعالترين ،آگاھترين ،فداکارترين افسران ارتش ايران
بودند ،داراى تحصيالت عالى و از جوانان صميمى به شمار ميرفتند .به ويژه که ھمه اينھا داراى تفکرات سياسى و منش آزادی خواھى
بودند .بھمين دليل ،در سازماندھى ارتش -ملی ما از جان و دل کوشيدند ،با اينحال ،کمبود افسران به طور چشمگيرى احساس ميشد .براى
مرتفع ساختن اين نياز ،آموزشگاھھاى نظامى درکمترين زمان تاسيس و به آموزش جوانان تحصيلکردهاى که شايستگيھايى در سازمان
فداييان نشان داده بودند ،اقدام کرديم و با اعطاى درجه افسرى به درجه دارانى که سوابق طوالنى در ارتش داشتند ،به سادهترين وجه ممکن
کمبود افسران را تامين کرديم.
لباس و ملزومات قشون ملی ،با جديت حکومت در راه اندازى کارگاھھا و کارخانهھا ،سريعا تھيه شد .اين کارھا چنان سريع انجام
گرفت که خود افسرانى ھم که با تدارکات در ارتش سر وکار داشتند ،تعجب و متحير مانده بودند .چرا که فرزندان دھقانانى که ھمين ديروز
چارق به پا از روستا آمده بودند ،امروز در لباس نظامى ،دوره آموزش راگذرانده و مانند يک نظامى کارآزموده ،مراحل رسمى گذر از
آزمونھا را پشت سر ميگذاشتند و براى شرکت در ارتش ملی استعدادھای شايستهاى نشان ميدادند.
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در زمينه فرھنگ و آموزش
فرقه دموکرات آذربايجان ،در زمينه فرھنگ و آموزش نيز گامھاى موفقيت آميزى برداشت .حکومت ملی ما از ھمان آغاز پيدايش
خود ،موارد مطروحه در بيانيه  ١٢شھريور در مورد زبان و آموزش را با تالش فراوان به اجرا گذاشت .زبان ملى ما در تمام دواير دولتى و
مدارس و آموزشگاه ھا به عنوان تنھا زبان رسمى شناخته شد .مردم که با دلھره چشم انتظار چنين فرصتى بودند ،فرمان دولت ملی را از
جان و دل پذيرفتند.
روزنامه آذربايجان به عنوان ارگان مبارزات خلق ما ،در زمينه زبان و آموزش ھم شايستگيھاى برجستهاى از خود نشان داد.
صفحات آن ،ميدان پھناور قلم براى نويسندگان و شاعران ما بود .نويسندگان و شاعران جديدى پا به اين ميدان گذاشته و امکان بروز استعداد
و ھنرنمايى يافتند .به خصوص بايد يادآور شدکه نھضت ملی باعث اعتالى دم افزون روحيه عموم خلق ،منشا الھام نويسندگان وشاعران شده
بود و آنان را به خالقيت و آفرينش واميداشت .به جرات ميتوان گفت که سرودهھاى شاعران ما در خالل يکسال -ا ز شھريورگذشته تا
شھريور امسال -به مراتب بيشتر از اشعار سروده شده در مدت  ۵٠سال گذشته است .نظر تنھا به فراوانى حجم نوشتهھا و سرودهھا نيست،
بلکه ،ارزش شعر را بايد از روح سازندگى آن جستوجو کرد که از اين نظر ،ادبيات و ھنر يکساله اخير بسيار غنى و پربار است .باز ميتوان
گفت که على فطرت ،اعتماد ،محزون ،ساھر و ...از شاعران باسابقه ما ،احترام و اشتھارى که از رھگذر سرودن شعر در تمام مدت فعاليت
قلمى به دست آورده بودند ،ھم سنگ با شھرت و احترام يکساله گذشته نبوده است .شاعران جوان ما نيز اشتھار و خالقيت خود را مديون
الھامھاى نھضت ملیمان ھستند .ھنرمندانى مانند :آذر اوغلو ،على توده ،مدينه گولگون ،مظفر درفشى و نظاير آن ھا را تنھا ميتوان شاعران
نھضت ناميد .تمام سرودهھاى قبل از جنبش آذربايجان اين شعرا ،با سرودهھاى آنان در يکسال عمر نھضت ،قابل مقايسه نيست.
افزون بر ھمه اينھا ،ما روزنامهاى داربم که به زبان ملی خودمان منتشر ميگردد .ھم اکنون  ٨روزنامه به زبان ملیمان چاپ ميشود
که ضمنا برنامه نشر مجالت ماھانه ھم تدوين شده است و اميدواريم که نشر آنھا در آينده نزديک چشم روشنى جديدى براى ما باشد .اگرچه
در زمينه فعاليتھاى ادبى ضعفھايى به چشم ميخورد ،اما چندان چشمگير نيست .در خالل اين يکسال ٢۵۵ ،قطعه شعر در روزنامه آذربايجان
چاپ شده است که اينکار ،بيسابقهاى در آذربايجان است.
اگر به مطبوعات سياسى بنگريم ،ميتوان گفت در اين زمينه ھم گامھاى بلندى برداشتهايم .مقالهھايى که آقای پيشهورى در زمينهھاى
سياسى و مسايل عمومى حيات امروزى ما نوشتهاند ،تاثيرى به سزا داشتهاست .آقای پيشهورى ،ھمچنانکه در نوشتارھاى فارسى سبک
ويژهاى دارند ،در آثار نوشته شده به زبان آذربايجانی ھم سبک مخصوص به خود را دارند .نگارشھاى آقای پيشهورى درعين سادگى و
روانی ،به سبب دربرداشتن مثلھا ،کنايات ،پاسخھاى منطقى و استدالل محکم ،خواننده را به تفکر واداشته و اقناع ميکند ،و تاثير عميقى که
نوشتار در درک و روح خواننده بر جاى ميگذارد ،پس از اتمام نوشته ،اگر خواننده به درجات مختلف ھمراى با نويسنده و شيوه حل مسايل
ھم نباشد ،نميتواند از دريافتھاى خود ناخشنود باشد .اين مشى به خوبى توا نسته سرمشقى براى اھل قلم جوان ما باشد و سادگى و روانى در
نوشتارھاى جديد را به ارمغان آورده است .در اينجا ،نوشته دندانشکنى را که آقای پيشهورى در جواب يکى از روزنامهھاى مرکز نگاشته،
به عنوان مثالی ا ز سادگى و استحکام استدالل ،درج ميکنيم.
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مرگ آرى! پشت کردن به آرمان ،ھرگز!
آزاديخواھان تھران ،درمانده از درک حقيقى معناى گامھای بلندى که خلق ما در راه آزادى ملى برداشته است ،دو ايراد و به زعم
خودشان ،دو ايراد بزرگ درکارھاى ما جستهاند .نخستين آنھا ،زبان آذربايجانى و دومى مليت آذربايجانيان ميباشد .اين ايرادھا را ،پيشتر از
ھمه ،از به اصطالح آزاديخواھان متعصب فارس شنيدهايم و براى ھمه آنھا ھم جواب سادهای داشته ايم :آذربايجانی ،فارس نيست و اکثريت
آذربايجانيان زبان فارسى را نميدانند .تحميل زورگويانه اين زبان به آذربايجانيان پيشتر ممکن نبوده و بعدا نيز ممکن نخواھد شد .در ھمه
آذربايجان ،نميتوان خانوادهاى پيدا کرد که آذربايجانی باشند و به زبان غير از زبان آذربايجانى سخن بگويند و يا به زبان غير رغبت نشان
دھند .مرحوم حاج امام جمعه خويى پس از  ٤٠سال زندگى در تھران ،نتوانسته بود »پى ،اوغالن« تکيه کالم خود را به سبب نيافتن معادل
مناسب براى آن ،ترک کند .اين امر ،در ميان تھرانيان به ضرب المثل تبديل شده است .تنھا در تھران ،افزون بر يک صد ھزار فرد
آذربايجانى مانند حاجى امام جمعه خويى زندگى ميکنند و ھمه آنھا درگفتگو با ھمديگر زبان آذربايجانی را ترجيح ميدھند و ازگفت وگو به
اين زبان به وجد مىآيند و آن را دوست ميدارند .آذربايجانی پس از حتى يک قرن زندگى در خارج ،باز از نظر انديشه ،خصوصيات و
روحيات شخصى ،آذربايجانی است .آذربايجانی در ھرجا که باشد ،آب و خاک خود و زادگاه پدرى و مادرى خود را قلبا دوست ميدارد و به
آذربايجانی بودن خود افتخار ميکند.
بايد به اصطالح آزاديخواھان فارس که به آذربايجانيان دل ميسوزانند ،گفت :اگر شما بتوانيد به قلبھاى کسانيکه آنھا را از وحشت
موھوم ترسانده و به تھران کشاندهايد ،نفوذ کنيد ،با مشاھده عشق و عالقه بى بديل آنان به آذربايجان ،دچار حيرت و سردرگمى خواھيد شد،
چرا که شما ھرگز به آب و خاک خود عالقهاى نداريد .چنانکه آذربايجانی از ھيچ نظر شباھتى به شما ندارد ،در عشق به ميھن و حب مادرى
نيز شبيه شما نيست .شما نميتوانيد آذربايجانی را بشناسيد ،چرا که اثرى از حس غرور ملی متالطم در درون وى ،در شما وجود ندارد.
درست است ،آذربايجانی تا آغاز جنبش دموکراتيک و مردمى ،کمتر از مليت آذربايجانی خود سخن گفته است ،با اينحال در عمل ھميشه خود
را ملتى مستقل دانسته ،و به فارسھائيکه بيجھت و بدون علت عزيزکردهاند به چشم بيگانه نگاه کرده و زندگى در تحت حاکميت آنھا را عار
دانسته است.
پيشنھاد ميکنم برويد به جنوب تھران و محلهھاى کارگرنشين و اندکى بيشتر مداقه کنيد ،با حال و روز فقرا ،زحمتکشان و انسانھای
واقعا قھرمانيکه براى يک لقمه نان تن به ترک يار و ديار داده و از گوشه و کنار سرزمين آذربايجان به آنجا مھاجرت کردهاند ،بيشتر آشنا
شويد .آنھا را با طفيليھا و آدمھاى سرگردانى که در قھوهخانهھاى ھمان محله درپاى منقلھاى ترياک قيافه انسانى خود را گم کردهاند و يا
آنھائيکه با فوکول و کراوات در کرج کنار نھر در اطراف ديگھاى سيرابى که تجسم کثافت است چمباتمه زده و عرق زھرمار ميکنند ،مقايسه
کنيد .پس از اين بررسيھا درمييابيد که چرا مردم ما خود را از شما نميدانند ،و خود را يک ملت شناخته و محق تعيين سرنوشت خويش
ميداند!
روزنامه کيھان ،که در تھران منتشر ميشود ،سرمقاله خود را تحت عنوان »پيام به پيشهورى« ،به من اختصاص داده و خطاب به
من نوشته است .من به دليل اينکه با خودستايى ميانهاى ندارم ،حتى به سخنان مثبتى که موافق با من نوشته ،ارزشى قائل نيستم .بنابراين،
نميخواھم در اينمورد سخنى بگويم .اساسا واپسگرايان فارس ،آذربايجانيان را در مقايسه با خود نفھم و خشن ميدانند و حتى آنان را با عناوينى
که در شان خودشان است ،مى نامند و از اينکار غير انسانى و زشت خود ھم خجالت نميکشند .ھم روزنامه و ھم آقايى که مقاله را نوشته،
خواسته اند »سرم را بشکنند وگردو در دامنم بريزند« ،با اين خيال خام که از اين مسايل سر در نمىآورند .ريا کارى و دورويى ،ھمه ارزانى
تھرانيھا ،نيرنگ آنھا ديگر نميتواند ما را خام کند ،پيام براى پيشهورى ھم ،ديگرکارى از پيش نميبرد .جنبش آذربايجان را پيشهورى بر پاى
نداشته ،اين انعکاس فريادى بوده که از ضمير ،قلب و روح ملت برجھيده است .پيشهورى و ھم مسلکان وى ھم به دليل اين که مردم را
دوست ميدارند و سعادت و بھروزى آنرا از اعماق درون آرزو ميکنند ،نميتوانستند از نھضت مردم کنار بکشند و در اين جنبش ھمراه آنان
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گام برندارند .پيشهورى ،تنھا يک نويسنده ساده است .ولى او ھميشه از مردم الھام ميگرفته و به دليل اين که خلق براى او سرچشمه اليزال
انديشه بوده ،در زمره کسانيکه درد آنان ،نيازھاى آنان و خواستهھاى آنان را ميشناسند ،قرارگرفته و سعادتمندى اين ملت را ھدف غايى خود
قرار دا ده است.
اشتباه آقاى نوشاد ،نويسنده مقاله روزنامه کيھان در اين است که وى داليل مشارکت آقای پيشهورى در مبارزات رھايى ملی
آذربايجان را در صدماتى که واپسگرايان بر پيشهورى وارد کردهاند و يا خيانتھاى آنان عليه شخص پيشهورى جست وجو ميکند .اين بمعناى
تحقير پيشهورى است .پيشه ورى و خادمان مردم نظير وى ،مالحظات شخصى خود را در مبارزا ت سياسى دا خل نميکنند .اين عمل ،کار
اشخاص کوچک و نادان است.
من ديرگاھى است که يازده سال زندان پھلوى و بازيھاى کودکانه و توطئه مسخرهآميز مرتجعان مجلس در موضوع اعتبارنامه خود
را فرا موش کردهام .ما ،اکنون به کار بزرگ و جدى دست زدهايم .ديگر براى يادآوری گذشته وقت نداريم .من ،حتى آن دوران سياه را با
انديشه انتقام فردى و شخصى نزيسته ام و اينرا ميتوانم با سربلندى به قلم آورم .در اين مورد ،وجدانم سالم و آسوده است .رنگ و روى
خصوصى زدن به مبارزه ملی خلق ما توسط آزاديخواھان ظاھرى را» ،با آرشين خود گزکردن« ميگويند .مبارزات ما ،شخصى نيست و
جنبه فردى ندارد و در صدد تقاص ازکسى نيستيم .درکار سياسى ،پرداختن به انتقامکشى جائى ندارد .بحث بر سر خصوصيات وکردارھاى
شخصى پيشهورى نيست .خواندن چنين نوشتهھايى که نويسندگان تھرانى ميخواھند بدان وسيله ما را تطميع کنند ،مايه رنجش و ضعف
اخالقى آنان مايه تاسف است.
به عنوان مثال ،روزنامه کيھان مى نويسد» :اگر شما از طرح مسئله زبان و مليت آدربايجان صرفنظرکنيد ،ميتوانيد به يک کوچک
خان ،ستارخان و يا خيابانى تبديل شويد« .من ھمواره نام بزرگان را با حس احترام ياد کردهام ،اما ھرگز آرزومند تقليد از آنان نبودهام ،چرا
که براى آوازه و شھرت شخصى فعاليت نميکنم .من ،يک عضو معمولى فرقه دموکرات آذربايجان ھستم و آرزوى من اين است که نھضت
مردم ما به نام فرقه تمام شود و من ھم به نام بلند فرقه ،افتخار ميکنم .گذشته از اينھا ،قدردانى و پاداش تھران به ستارخان ،خيابانى ،ميرزا
کوچکخان ،محمدتقى خان )پسيان( داد ،چيزى نيست که آرزويش را کرد .انديشه لنين و مصطفى کمال )آتا تورک( شدن ،ابدا نميتواند در من
وجود داشته باشد ،چراکه شخصيتھايى مانند لنين ،در ھمه جا زاده نميشوند و آتاتورک ھم در شرايط ويژه زمانى پديد آمده است.
»بياييد ،پا از اين دايرهاى که پيرامون خودکشيدهايد ،بيرون بگذاريد و خط فاصلى را که ميان آذربايجان و ديگر نقاط ايران رسم
کردهايد ،از ميان برداريد تا به يک ميرزا کوچخان ،يا ستارخان ،يا خيابانى و يا حتى لنين و آتاترک تبديل شويد«.
اين نوشته يکى از آزاديخواھان تھرانى است .اين ثابت ميکند که آنان ،آدمھاى بسيار ناتوان و زبونى ھستند که ،حتى به توان و اداره
خودشان ھم اعتماد ندارند .دنبال يک ناجى خارجى ميگردند و براى يک ملت اين بدبختى عظيمى است که بزرگتر از آن وجود ندارد .کسانى
که ديروز از رضاشاه انتظار نجات داشتند ،امرور از پيشهورى درخواست ميکنند که خطى را که پيرامون آذربايجان کشيده ،پاک کند تا آنان
بتوانند آزادی خود را بازيابند .اين ،درماندگى است .ملتھاى زنده و انديشمند ،از يادآوری چنين درماندگى و عجزى نفرت دارند .پيشهورى ھم
شرم دارد از اين که مسخره و آلت دست شود.
درست است که پيشهورى يکى از ريش سفيدان فرقه دموکرات آذربايجان شمرده ميشود و مجلس ملی آذربايجان ھم به او اعتمادکرده
و وى را بر صدارت گماشته است ،اما اين دليل مطلقالعنان بودن وى نيست .او ،تنھا يک سرباز ساده ملت و فرقه است .پيشهورى ،مطابق
خواست اولى و به فرمان دومى قدم برميدارد و بس!
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مالحظه ميشود که اين تھرانيھاى بيچاره ،ھنوز ھم از درک قدرت مردم و ملت عاجز ھستند .آنان خيال ميکنند که شھرت پيشهورى
و يا اعتمادى که مردم آذربايجان به وى دارند ،نتيجه نقشهاى است که وى از قبل طرح کرده است و يا پيشگامى پيشهورى در جريان اين
مبارزه ھا ،از نيت رھبرشدن وى سرچشمه ميگيرد.
اينجاست که ذکاوت و برجستگيھاى روحى مردم آذربايجان آشکار ميشود .آذربايجانی ھرگز به دام کسب آزادی از فرد نمىافتد تا
خطاب به او بگويدکه مرزھا را برچين وکمال مصطفى يا ستارخان براى ما باش! .اما ،تھرانى ازگفتن چنين سخنانى خجالت ھم نميکشد و
حتى عالوه برگفتن ،مطلب را در روزنامه طرا ز اول مينويسد و با جرات ھم منتشر ميکند .اينھا نميخواھند بفھمند که قدرت و نيروى ما،
ناشى از خصلت ملی مبارزه ماست .اين نتيجه شعارھاى ملى ارائه شده توسط فرقه دموکرات است که مردم آذربايجان را متحد کرده و پيوند
آنان را با فرقه دموکرات آذربايجان تامين نموده.
ما براى تمامى ايران کم کار نکردهايم ،ھنوز نامهھا و تلگرافھاى بيشمارى که حزب توده به تھران فرستاده ،فراموش نشده است.
تھران ناتوانتر از آن است که آزادی اھدا کند .سخن گفتن در اين مورد ،بيفايده است .تازه ،بعد از گرفتن آن نوع آزادى ،فکر آنرا کردهايم که،
باز زير اسارت ملى باقى خواھيم ماند .ما نميتوانيم فاسد و پوچ گردانيدن مغزھاى فرزندان ھفت سالهمان را -که تازه با کم وکيف زبان آشنا
ميشوند -بوسيله فروکردن زبان بيگانه در آن ،آزادی بناميم .تابع کردن زورمدارانه يک خلق پنج ميليونى به حاکميت يک خلق بيگانه ،آزادى
نيست .و در شان انسانيت نيست که مليت مردمى را که قرنھا مبارزه کردهاند ،صرفا براى مالحظه ناخشنودى سه نفر ،انکارکنيم .ھدف
کسانيکه ميخواھند رنگ ملى و خصلت ملى جنبش بزرگى را که شروع کردهايم عوض کنند ،خلع سالح کردن خلق ماست .ماسک
آزاديخواھى آنان ،ديگر نميتواند ما را فريب دھد .انسانھاى آزاديخواه نميتوانند خواستار اعمال حاکميت ملتى بر ملت ديگر باشند ،آزاديخواھى
حلوا نيست که خيرات کنند .آدمھاى آزاديخواه حق حقيقت را نبايد انکارکنند .حق و حقيقت اينستکه ،مردم آذربايجان زبان ملی ،آُداب و رسوم
ملی ،اخالق و منش ملی ،استعداد ملی و تاريخ ملی خود را دارد.
آزاديخواھان تھران ،با انکار مليت ما ،داراى سرشت خشن و سخيف زورگويى و استبداد شده و ثابت کردندکه حتى از مرتجعان
شناخته شده ھم مرتجعتر شدهاند .اما خلق آذربايجان ،اقتدار خود را در وحدت ملی و آزادی ملی ميداند و بس!
اينک آذربايجان يک سرزمين ملی است و خلق قھرمان آن به تمام جھانيان ثابت کرده است که شايستگى و توانايى اداره امور ملی
خود را دارد .تبريز ،بدون توجه به خدعهھا و سياستھاى خائنانه مرکز ،از ھر جھت پيشروتر و جلوتر از تھران است.
تدابيرى که براى امنيت ،آسايش ،حل دشواريھاى مردم ،ارزانى ،مبارزه بابيکارى ،اصالحات اقتصادى -سياسى و فرھنگى
انديشيدهايم ،مردم را ھر روز بيش از پيش به آيندهشان اميدوارتر ميکند ،اما در قلمرو حاکميت تھران ،ياس و نا اميدى جانکاه بيداد ميکند.
يک ملت مايوس ،خواھى -نخواھى محکوم بزوال است .اما يک ملت اميدوار با تحمل سختيھا به دشواريھا غلبه ميکند و براى نيل به
خواستهھاى خود از ھيچ فداکارى و جان فشانى پا پس نميکشد .اينک ما ،روز به روز و ساعت به ساعت به پيش ميتازيم اما تھران در سايه
سياه عملکرد واپسگرايان و ياوه سرايانى که ميخواھند خود را آزاديخواه جابزنند ،رو به فالکت و سياھروزى پيش ميرود.
ما سوگند ياد کردهايم که مبارزه را تا آخر ادامه دھيم .بنابراين ،مرگ ،آرى! پشت کردن به آرمان ،ھرگز!

پيشهوری
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کتابھاى درسى که به زبان ملی منتشرکردهايم و دانشگاه ملی که پى و بنيان آنرا ريختهايم ،از جمله کارھا در زمينه فرھنگ ملى
ماست که بايد در صفحات زرين تاريخ فرقه دموکرات آذربايجان ثبت شود .بدين ترتيب ميتوانيم افتخارکنيم که مفاد بيانيه  ١٢شھريور را بھتر
از ميزا ن پيش بينى شده ،اجرا کرده ايم.

جنبش ما و سياست جھانى
با گسترده تر شدن دامنه نھضت ما و اھميت روزافزونى که مييابد ،توجه و عالقه سياستمداران و آزاديخواھان جھان نيز نسبت به آن
فزونى ميگيرد .اينک کار به جايى رسيده که مسئله آذربايجان شکل بينالمللى به خودگرفته و در ميان موضوعھاى روز جھان ،جايگاه
نخستين را در مطبوعات و رسانهھا به خود اختصاص داده است .راديوھاى جھانى به زبانھاى مختلف ميکوشند تا در طرح نام سرزمين ما
وگزارش جريان جنبش ما از يکديگر پيشى بگيرد.
اين زبانزد شدن نام سرزمين ما و جنبش ما ،ميتواند علل گوناگونى داشته باشد .برخى تالش ميکنند که از اين امر عليه اتحاد شوروى
بھره بردارى کنند ،به زعم ما آن سياستى است خائنانه و ستمگرانه .آنان از جان و دل ميکوشند تا بدين طريق از دشمنان داخلى ما حمايت
کنند .در حاليکه براى ايران ،مسئله جنبش آذربايجان ،يک مسئله داخلى است .چون ھمه مردم ايران به اين جنبش اميد بستهاند ،ارتجاع داخلى
و جھانى با طرح مسائلى و کشيدن آنھا به محافل جھانى ،ميخوا ھند جنبش ما را عقيم بگذارند .برخى از دشمنان ما ھم با دادن عنوان مسخره
تجزيه طلبى به جنبش ملى ما ،مى خواھند ديگر مردمان ايران را بر عليه ما تحريک کنند .خودمختارى داخلى ،کجا مى تواند تجزيه طلبى
تلقى شود .فرقه دموکرات آذربايجان در بيانيه  ١٢شھريور خود ،با داليل غير قابل ترديدى اين امر را از يکديگر تفکيک کرده و از بروز
چنين احتمالى جلوگيرى کرده است .به زعم ما اداره يک سرزمين به شيوه »فدراتيو« ھم به معناى تجزيه کردن مملکت نيست .ھمچنانکه در
بيانيه  ١٢شھريور ھم شرح داده شده ،اگر ميشد به شيوه »فدراتيو« نام تجزيه گذاشت در اين صورت ،اياالت متحده امريکا و کشور سوئيس،
ممالکى تجزيه شده و مناطقى منتزع از مرکزيت ناميده ميشدند .بر خالف ادعاھاى افترا آميز مخالفان ،خودمختارى ملی -محلى و استفاده از
زبان ملی و يا اختيارات گستردهاى که به انجمنھاى ايالتى داده شده ،نه تنھا به منزله تجزيه يک کشور نيست ،بله گونهاى ساختار دولتى است
که حقيقتا مشارکت عموم مردم در نھاد دولتى -حکومتى را امکانپذير ميسازد و عامل بنيادين و آزموده شده تامين وحدت خلل ناپذير خلقھا در
ترکيب يک کشور است .غير ممکن است که شکلى غير از اينرا بتوان تصورکرد ،اما چه ميتوان کرد که کارگزاران دولتھاى استعمارگر
بزرگ که ،در مشرق عالئق استعمارى دارند ،چشم ديدن جنبشھاى ملی -دموکراتيک را ندارند .اگر آنان محدود شدن اين جنبش به حدود
ملی آذربايجان را باور ميداشتند ،شايد اين ھمه گرد و خاک به پا نميکردند و غوغا به راه نمىانداختند .کارى نميتوان کرد که آنھا ھم به
روشنى آفتاب ميبينند که جنبشھاى مردمى در حصار کشورھا و حدود سرزمين ھا محصور نميماند .بنابراين ،با استفاده از وسايل فراوان و
امکانات بى حد و حصرى که در اختيار دارند ،ميکوشند تا جنبش ملی ما راکه براى ما جنبه مرگ و زندگى دارد ،سرکوب کنند و از بين
ببرند .اين مالحظات ،رفته -رفته از قلمرو مطبوعات و راديوھا بيرون زده ،به محافل و تجمعھاى رسمى بين المللى راه يافته است .خائنانى
مانند تقى زاده و عال که امتحان کاسهليسى امپرياليستى داده و کيسهھاى خود را از مزدورى انباشته اند ،اينک نقابھاى خود را کنار زده،
خواستار حل مسئله نھضت آذربايجان که يک امر داخلى است ،توسط مداخالت کشورھاى خارجى شدهاند .تحقق اين امر به مثابه مخدوش
شدن استقالل و تماميت ارضى ايران و سپردن سرنوشت خلقھاى ايران به دست اجانب ميباشد .با کشيده شدن کار به اين مرحله ،ضمن اينکه
خلق آذربايجان را خشمگين ميسازد ،چشمان آنھا را به روى حقيقتى بازکرد و به آنان فھماندکه عناصر طفيلى تشکيل دھنده ھيئت حاکمه
ايران ھنگام احساس تالشى حاکميتشان ،از محو و قربانى کردن ملت و مملکتشان نيز ابايى ندارند .کارھاى تقى زاده و عال در لندن و
واشنگتن معنايى جز اين ندارد.
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خلق آذربايجان از انجام چنين اعمالى تجارب تلخى کسب کرد .مطبوعات و نشريات تھران به استثناى چند روزنامه پيشرو ،از نشان
دادن قضاياى پشت پرده و حقايق به مردم خوددارى کردند .آنھا را جنبش ملی -دموکراتيک برخاسته از درون سينهھاى خلق ما به وحشت
انداخته است .يعنى برخى از مطبوعات واپسگرا ،خودفروخته و قلم به مزد تھران ھم مانند بيگانه پرستانى چون تقى زاده ھا و عالھا ،رفتن
به زير يوغ اجنبى را به حاکميت خلقى و آزادی ملت خود ترجيح دادند .فرقه دموکرات آذربايجان به خوبى درک ميکرد که در شرايط عدم
رھايى سراسر ايران ،رھايى آذربايجان قابل تامين نيست .بھمين سبب ،فرقه دموکرات آذربايجان روزھاى نخستين ،جنبش ملی را در
چھارچوب ايران برنامهريزى کرده بود و باز به ھمين دليل ،دعوت آشتى ملی ھيئت دولت قوام السلطنه را که جايگزين دولت واپسگراى
محض شده بود ،پذيرفت .اگر اين حرکت ،اغماضى از طرف توسط مردم به پا خاسته ھم تلقى شود ،اغماضى بوده است الزم! چرا که اوال با
اين اغماض اميد بيگانگانى که به از بين رفتن استقالل ايران چشم دوخته بودند ،به ياس تبديل شد و ثانيا ،کسانى را که ميخواستند با افتراھا
جنبش ما را تجزيه و ھمچنين عناصرى راکه مخل و خائن به نھضت آذربايجان بودند ،خلع سالح کرد و پرده تيرهاى را که مقابل ديدگان
مردم کشيده شده بود تا مردم ايران واقعيتھا را نبينند ،از ھم دريد و نھضت جنبه يک حرکت دموکراتيک براى سراسر ايران را به خود
گرفت.
توافقنامه اى که با قوام السطنه منعقد کردهايم ،در تاريخ ايران بسيار ارزشمند است .جنبش ملى آذربايجان به وسيله اين توافقنامه ،نام
ضامن آزادی تمامى ايران را به خودگرفت .بھمين وسيله بود که سخنان حلقه به گوشان اميرياليسم که ميخواستند ازکاه ،کوه بسازند ،محمل
خود را از دست داد و مزدوران مجبور شدند دست از بھانه جويى بردارند.
در دنيا ،پديدهاى وجود ندارد که داراى دو جنبه نباشد .بنابه ھمين اصل ،جنجالى که واپسگرايان جھان بر ضد ما برپاکرده بودند،
جنبه سودمندى ھم داشت .با ھمين جنجالھا بود که ھمه جھان ما را شناخت .جھانيان در نتيجه اين ھياھوھا دريافتند که ما داراى زبان ،آداب و
رسوم ،فرھنگ و خصائص ملى مخصوص به خود ھستيم .نام آذربايجان اعتال يافت و ما از دشمنى آنھا ھم به خوبى استفاده کرديم.
کار ھمواره بدين منوال بوده و ھست .ملتى زنده و ھوشيار و ملتى که آماده فداکارى است ،ميتواند از ھر رخدادى به خوبى استفاده
کند .فارسھا مثلى دارندکه ميگويد» :عدو شود سبب خير ،اگر خدا خواھد!« .اين گفته کامال درست است .در حاليکه دشمنان ما به خصومت
خود مشغول بودند ،توانستيم از دشمنى آنھا نتيجه مفيدى بگيريم .اين دستآورد را ھم نبايد ناچيز شمرد .متعصبان فارس ھمواره ميکوشيدند تا
چنين القا کنند که آذربايجان مليت ،زبان و ادبيات و خصائص مخصوص به خود ندارد ،نھضت بزرگمان به اين سخنان ابلھانه پايان داد .حتى
اغلب مطبوعات انگلستان و آمريکا که ،بنا به مالحظات سياسى نظر مثبتى به آذربايجان و جنبش آن نداشتند ،ناگزير دريافتند که ادعاى
متعصبان فارس حقيقت ندارد .مردم آذربايجان ،زبان مخصوص به خود را دارد و اين زبان شاخهاى از زبان فارسى نيست و اساسا يک زبان
ديگرى است .ھمچنين ،طرز تفکر ،آداب معاشرت آذربايجانيان به ھيچ وجه شباھتى با مال فارسھا ندارد .اين خلق براى پيشرفت و رسيدن به
قافله ملل معاصر دنيا ،ناگزير است که بر اساس زبان خود ،فرھنگ خود ،آداب و رسوم ملی خود حرکت کند.
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