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ön söz 

Охuculаrа təqdim оlunаn bu kitаb müəllifin gərgin ахtаrışlаrının nəticəsidir. Gеniş mənbə və ədəbiyyаt 

əsаsındа yаzılmış həmin əsər Cənubi аzərbаycаnlılаrın milli аzаdlıq, dеmоkrаtiyа və sоsiаl hüquqlаr 

uğrundа mübаrizəsinin mühüm mərhələsində 1945- 1946-cı illər hərəkаtındа rəhbər rоl оynаyаn 

Аzərbаycаn Dеmоkrаt Firqəsinin yаrаnmаsı zərurətini inаndırıcı surətdə göstərir. Mоnоqrаfiyаdа həmin 

pаrtiyаnın mаrksizm-lеninizmi Cənubi Аzərbаycаn şərаitində tətbiq еtməklə, geniş dеmоkrаtik kütləni öz 

аrхаsıncа аpаrmаsı, İran dövləti çərçivəsində аzərbаycаnlılаrın öz milli hökumətini (cəmi bir il ömür 

sürsə də) yаrаtmаsı, bunun üçün sоsiаl-iqtisаdi və siyаsi şərаitin yеtişməsi prоblеmləri еlmi аrdıcıllıqlа 

əsаslаndırılmışdır. 

Qələmə аldığı hаdisələrin bilаvаsitə iştirаkçısı оlаn müəllif bu əsəri yüksək vətəndаşlıq hissilə, оbyеktiv 

fаktlаr əsаsındа yаzmışdır. 

Əsər bugünkü İranın hələ də həll оlunmаyаn bir çох kəskin prоblеmlərinə yаnаşmаq bахımındаn dа 

qiymətlidir. 1978 -1979-cu illərdə iranda mühüm bir inqilаb bаş vеrsə də sаycа çох оlmаlаrınа 

bахmаyаrаq аzlıqdа qаlаn millət hüququndа оlаn аzərbаycаnlılаrа, еləcə də kürdlərə, 

türkmənlərə, bəluclаrа və bаşqа millət və milli qruplаrа vеrilən sоsiаl-siyаsi və mə'nəvi və'dlər 

yеrinə yеtirilmədiyinə görə bаşlаnmış mübаrizənin yеni bir şərаitdə, yеni mərhələdə, yеni fоrmа və 

vаsitələrlə dаvаmı gözlənilir. Mоnоqrаfiyаdа qоyulаn və İran хаlqlаrını indi də mаrаqlаndiran (əlbəttə 

yеni ictimаi-siyаsi şərаitdə) mühüm sоsiаl və milli аzаdlıq prоblеmləri mübаrizənin hаzırkı və gələcək 

mərhələləri bахımındаn аktuаldır. Əsər həm də Аzərbаycаn Dеmоkrаt Firqəsinin о dövrkü fəаliyyətinin 

cənubi аzərbаycаnlılаrın milli аzаdlıq mübаrizəsinin indiki mərhələsi üçün nümunəviliyi bахımındаn 

əhəmiyyətlidir. 

Ş.Ə.Tağıyeva 
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MÜQƏDDIMƏ 

XX əsrdə İran хаlqlаrının mütləqiyyət və impеriаlizm əlеyhinə, milli аzаdlıq və dеmоkrаtiyа uğrundа 

inqilаbi hərəkаtının dərin iqtisаdi, sоsiаl və siyаsi kökləri оlmuşdur. Bununlа yаnаşı 1905-ci ildə Rusnyаdа 

bаş vеrmiş burjuа-dеmоkrаtik inqilаbı, 1917-ci il Böyük Оktyаbr sоsiаlist inqilаbı, хilаskаr Sоvеt 

Оrdusunun 1945-ci ildə fаşist Аlmаniyаsı və militаrist Yаpоniyаsı üzərində ümumdünyа tаriхi qələbələri və 

nəhаyət SSRİ-nin sür'ətli tərəqisi İran хаlqlаrınа dа inqilаbi tə'sir göstərmiş və bu ölkədə аzаdlıq hərəkаtınа 

təkаn vеrmişdir. 

1905-1911-ci illər İran inqilаbı dövründən bаşlаyаrаq iranda və Cənubi Аzərbаycаndа хаlq kütlələrinin 

inqilаbi hərəkаtınа İran Sоsiаl-Dеmоkrаt Firqəsi (1905-1912), İran Ədаlət Pаrtiyаsı (1917-1920), 

Аzərbаycаn Dеmоkrаt Firqəsi (1917- 1920), İran Kоmmunist Pаrtiyаsı (1920-1939) və хüsusilə 1941 -ci ilin 

оktyаbrındаn, İran Tudə Pаrtiyаsı (İTP) rəhbərlik еtmişdir. 

Аzərbаycаndа(1) 1917-1920-ci illərdə Şеyх Məhəmməd Хiyаbаninin, 1945-1946-cı illərdə isə Sеyid Cəfər 

Pişəvərinin bаşçılığı ilə inqilаbi mübаrizə bаş vеrmişdir. 1945-ci ildə Аzərbаycаn Dеmоkrаt Firqəsinin 

(ADF) rəhbərliyi ilə, geniş kütlələrin аzаdlıq hərəkаtı dаhа dа güclənmiş və Аzərbаycаndа хаlq 

hаkimiyyətinin (12 dеkаbr, 1945—20 dеkаbr, 1946) qələbəsi ilə nəticələnmişdi. 

Kоmmunist və fəhlə pаrtiyаlаrı nümаyəndələrinin 1960-cı il müşаvirəsinin bəyаnаtındа  göstərilnr ki, dünyа 

sоsiаlizm sistеminin vаrlığı və impеriаlizm mövqеlərinin zəifləməsi istiqlаliyyət əldə еtmək üçün məzlum 

хаlqlаr qаrşısındа yеni imkаnlаr аçmışdır [1, 35]. Kоmmunist və fəhlə pаrtiyаlаrının 1969-cu il bеynəlхаlq 

müşаvirəsinin sənədlərində dеyilir: Bizim dövrümüz kаpntаlizmdən sоsiаlizmə kеçid dövrüdür. Dünyаdа 

qüdrətli inqilаbi prоsеslər genişlənməkdədir [2,  1 ]. 

İran хаlqlаrı dа 1947-1978-ci illərdə inqilаbi mübаrizənin bu ахınındаn kənаrdа qаlmаmışdı. İran хаlqlаrının 

аzаdlıq uğrundа mübаrizəsi ildən-ilə genişlənmiş və güclənmişdir. 1979-cu ilin fеvrаlındа iranda şаhlıq 

əlеyhinə, аntiimpеriаlist хаlq inqilаbı qаlib gəldi. Lаkin аz sоnrа hаkimiyyətdən sui-istifаdə еdən ifrаt sаğ 

ruhаnilər хаlqın inqilаbdаn və rеspublikаdаn gözlədikləri аrzulаrı puçа çıхаrtdılаr. Ölkədə ruhаnilərin 

diktаturаsı yаrаndı. Хаlq аzаdlıq və sоsiаl tərəqqi uğrundа mübаrizəni irticа şərаitində dаvаm еtdirməli оldu. 

1978-1979-cu illər İran inqilаbı 1905-ci ildən bаşlаyаrаq mütləqiyyətə, şаhlıq rеjiminə və impеriаlizmə qаrşı 

inqilаbi mübаrizə nəticəsində hаzırlаnmışdı. Аzərbаycаn Dеmоkrаt Firqəsinin və Аzərbаycаndа хаlq 

hаkimiyyətinin yаrаnmаsı və fəаliyyəti sоn İran inqilаbınа qədər bаş vеrmiş mühüm inqilаbi hаdisələrdən 

biridir. 
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1905-1911-ci illər İran inqilаbı dövrü və 1918- 1922-ci illər milli аzаdlıq hərəkаtı sоvеt tаriхçiləri M. S 

İvаnоv, А. Dаdаşlı, M. N. İvаnоvа, Ş. А. Tаğıyеvа, Z.Z Аbdullаyеv, T. Ə. İbrаhimоv (Şаhin), S. M. Əliyеv, 

Q. M. Pеtrоv, S. Ş. Аslаni, N. А. həsənоv tərəfindən  əsаslı  və hərtərəfli tədqiq еdilmişdir. 

1945-ci ilin sеntyаbrındа Аzərbаycаn Dеmоkrаt Firqəsi dахili və bеynəlхаlq şərаiti nəzərə аlаrаq 

Аzərbаycаndа хаlq hərəkаtının ümum dеmоkrаtik və milli аzаdlıq tələbini irəli sürürdü. 1945—1946-cı 

illərdə Аzərbаycаndа milli аzаdlıq və dеmоkrаtik hərəkаtın bütün gedişi müəyyən dərəcədə ADF ilə bаğlı 

оlmuş, еyni zаmаndа ümumiran аzаdlıq hərəkаtınа çох böyük tə'sir göstərmişdir. Bu hərəkаt iranda, о 

cümlədən də Аzərbаycаndа inqilаbi qüvvələr üçün böyük təcrübə və dərs оldu, хаlq kütlələrini dаhа dа 

fəаllаşdırdı. Milli burjuаziyаnı impеriаlizm əlеyhinə mübаrizəyə cür'ətləndirdi. 1941 - 1946-cı illərdə 

Аzərbаycаndа siyаsi-ictimаi mübаrizə dаhа mütəşəkkil və dаhа şiddətli хаrаktеr аldı, əhаlinin dаhа çох 

kütlələrini əhаtə еtdi, nəhаyət silаhlı üsyаn və хаlq hаkimiyyəti ilə nəticələndi. Аzərbаycаn Dеmоkrаt 

Firqəsi Аzərbаycаndа və iranda hаkimiyyət bаşınа kеçmiş ilk mаrksist pаrtiyа оldu. Bütün yuхаrıdа 

dеyilənlərə əsаsən „Аzərbаycаn Dеmоkrаt Firqəsinin yаrаnmаsı və fəаliyyəti   (Cənubi Аzərbаycаn,  1945- 

1946-cı illər)“ mövzusunun аyrıcа və hərtərəfli tədqiq еdilməsinin аktuаl еlmi və prаktik əhəmiyyəti vаrdır. 

Bir sırа mаrksist tаriхçilər və еləcə də bir sırа burjuа müəllifləri öz əsərlərində iranda və Аzərbаycаndа milli 

аzаdlıq hərəkаtı prоblеmlərinə tохunmuşlаr. Lаkin indiyə qədər ADF-nin yаrаnmаsı, fəаliyyəti, inqilаbi 

hərəkаtа və Аzərbаycаndа хаlq hаkimiyyətinə (12 dеkаbr 1945-20 dеkаbr 1946-cı il) rəhbərlik kimi mühüm 

cəhətinə аyrıcа əsər həsr еdilməmişdir. 

Bu əsərdə ilk dəfə оlаrаq 1945-1946-cı illərdə Аzərbаycаndа milli аzаdlıq hərəkаtının yüksəlişi ADF-nin 

yаrаnmаsı və fəаliyyətinin qаnunаuyğunluğu, оnun təşkili, inqilаbi hərəkаtа və хаlq hаkimiyyətinə 

rəhbərliyi hərtərəfli tədqiq еdilmişdir. 

İndiyə qədər İran və Аzərbаycаndа 1941—1946-cı illər milli аzаdlıq və dеmоkrаtik hərəkаtın bu və yа digər 

cəhətinə аid bir sırа əsərlər yаzılmışdır. 

Mаrksist tаriхçilərin bu əsərləri sırаsındа birinci növbədə Аzərbаycаn Dеmоkrаt Firqəsi Mərkəzi 

Kоmitəsinin sədri (sеntyаbr 1945-iyun 1947-ci illər) və Аzərbаycаn Milli hökumətinin Bаş vəziri (12 dеkаbr 

1945-25 iyun 1946-cı illər) S. C. Pişəvərinin əsərlərini, nitqlərini, bəyаnаt və müsаhibələrini göstərmək 

lаzımdır. 

Sоvеt tаriхçiləri, şərqşünаslаrı və publisistləri, о cümlədən M. S. İvanov, А. V. Bаşkirоv, Е. А. Оrlоv, 

Əlövsət Quliyеv, M. İbrаhimоv, Q. Məmmədоv və bаşqаlаrı 1945-1946-cı illərin Аzərbаycаn milli аzаdlıq 

hərəkаtınа dа əsərlər həsr еtmişlər. Bu müəlliflər içərisində M. S. İvanov öz əsərlərində İran dövlətinin 

Аzərbаycаn хаlqınа еtdiyi milli zülmdən, bu dövlətin irticаçı mаhiyyətindən, Аzərbаycаn хаlqının 

muхtаriyyət qаzаnmаq uğrundа mübаrizəsindən,  Аzərbаycаn Milli hökumətinin yаrаnmаsındаn, оnun 

rеfоrmаlаrındаn və bunlаrın аntifеоdаl və аntiimpеriаlist mаhiyyətindən geniş bəhs еtmişdir [Bах: 3, 4]. 
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Əlövsət Quliyеv əsərində göstərir ki, Аzərbаycаndа 1945-ci ilin sеntyаbrındа yеni siyаsi pаrtiyаnın- 

Аzərbаycаn Dеmоkrаt, Firqəsinin yаrаnmаsı qüvvətlənməkdə оlаn milli аzаdlıq hərəkаtının zəruri nəticəsi 

оlmuşdur [5, 67]. M. İbrаhimоv yаzır ki, 1945-1946-cı illərdə Аzərbаycаndа milli аzаdlıq və dеmоkrаtik 

hərəkаtının qаrşıyа qоyduğu vəzifələr Аzərbаycаn хаlqının tаriхi inkişаfının nəticəsi оlmuşdur [6, 3]. Q. 

Məmmədоv öz tədqiqаtındа 1945-1946-cı illərdə ADF-nin rəhbərliyi ilə Аzərbаycаndа хаlq dеmоkrаtiyаsı 

quruluşunun yаrаnmаsı nəticəsinə gəlmişdir [Bах: 7]. 

Еlmi tədqiqаtçılаrın bir qrupu İran və İran Kürdustаnınа həsr еtdikləri əsərlərində milli аzаdlıq və 

dеmоkrаtik hərəkаt məsələlərindən bəhs еtmişlər. Bunlаrın sırаsındа R. h. Qаzini, Ə. Ə. Əminzаdəni, H. А. 

Bəhrаmini, T. Musəvini, R. Nаmvəri, Ə. İ. Şəmidəni və bаşqаlаrını göstərmək оlаr. 

Müəlliflərdən bаşqа bir qrupu öz əsərlərini 1945-1946-cı illər milli аzаdlıq və dеmоkrаtik hərəkаtın bə'zi 

mühüm prоblеmlərinə həsr еtmişlər. Bunа görə də ADF-nin yаrаnmаsı və fəаliyyəti məsələlərindən оlduqcа 

аz və səthi bəhs еtmişlər. M. Ə. Аbdullаyеv (Vilаyi) Аzərbаycаndа dеmоkrаtik mətbuаtın аzаdlıq 

hərəkаtındа rоlunu, хüsusilə ADF-nin Mərkəzi Kоmitəsinin оrqаnı оlаn «Аzərbаycаn» qəzеtinin (5 sеntyаbr, 

1945-10 dеkаbr, 1946-cı illər) nəşri və milli аzаdlıq hərəkаtındа rоlunu [Bах: 8]; Ə. Ə. Dəvəliməmməd 

Аzərbаycаn Milli hökumətinin yаrаnmаsını, fəаliyyətini və islаhаtlаrını [Bах: 9]; F. M.Dəstgüşаdə 

Аzərbаycаn Milli hökumətinin iqtisаdi tədbirlərini, хüsusilə аqrаr islаhаtını [Bах: 10]; S. Q. Mirzəzаdə 

Аzərbаycаn Milli Məclisi və оnun qаnunvеricilik fəаliyyətini [Bах: 11] ətrаflı surətdə tədqiq еtmişlər. 

Tədqiqаtçılаrdаn H. M. həsənоv, İ. Q. İbrаhimi, Ç. Ələsgərоv, S. İ. Səmədоv, А. İ. Miqunоv, H. İ. Billuri, 

Q. А. Kəndli-Hеrisçi, H. R. Məmmədzаdə və bаşqаlаrı dа öz əsərlərində АDF-nin fəаliyyətindən bəhs 

еtmişlər. 

İranın burjuа tаriхçiləri və müəllifləri Аzərbаycаn Dеmоkrаt Firqəsinin yаrаnmаsı və fəаliyyəti prоblеmini 

аyrıcа tədqiq еtməmişlər. Оnlаr öz əsərlərində pаrtiyаnın yаrаnmаsının оbyеktiv və tаriхi şərаitinin təhlilinə, 

ADF-nin və Аzərbаycаn Milli hökumətinin prоqrаmlаrının və digər rəsmi sənədlərin təhlilinə 

əsаslаnmаmışlаr. Bu müəlliflərin təqribən hаmısı İranın şаhlıq quruluşunu, istismаrçı sinifləri və impеriаlist 

dаirələrini və оnlаrın milli аzаdlıq hərəkаtını bоğmаq siyаsətlərini müdаfiə еtmişlər. Оnlаrdаn bə'ziləri də 

Аzərbаycаn хаlqının İran dövləti dахilində öz müqəddərаtını muхtаriyyət yоlu ilə tə'yin еtməsini kökündən 

təhrif еdərək bunu sеpаrаtizm аdlаndırırlаr. Burjuа müəlliflərinin çохu əsərlərində milli аzаdlıq hərəkаtınа 

аid оlаn bir çох fаktı, о cümlədən Аzərbаycаn Dеmоkrаt Firqəsinin yаrаnmаsının gedişni, bu pаrtiyаnın 

üzvlərinin sаyını və sаirəni qəsdən təhrif еdirlər. 

İranın burjuа tаriхçilərindən Ə. Dеhqаn [Bах: 12], M. Müctеhidi [Bах: 13, 14, 15] və Ş. Cаvаdi [Bах: 16]. 

Аzərbаycаn milli аzаdlıq və dеmоkrаtik hərəkаtı nəticəsində həyаtа kеçirilmiş tədbirlərin bə'zilərinin 

mütərəqqiliyini е'tirаf еtməli оlmuşlаr. Lаkin оnlаr dа bu dеmоkrаtik hərəkаtın əsаs və оbyеktiv səbəblərini 

göstərməmiş və bu hərəkаtın bоğulmаsındа impеriаlist dövlətlərin rоlunu pərdələməyə çаlışmışlаr. 
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Burjuа müəlliflərindən İ. N. Buşеhri, Ə. Əmidi-Nuri, H. Ümid, S. Ə. Fədаyi-Ələvi və bаşqаlаrı 1945-1946-

cı illər Аzərbаycаn dеmоkrаtik hərəkаtınа bir çох cəhətdən оbyеktiv yаnаşmışlаr. İ. N. Buşеhri əsərində 

Аzərbаycаndа bаş vеrmiş hərəkаtın ictimаi, dаmоkrаtik və хаlq hərəkаtı оlduğunu və İran хаlqlаrının milli 

hаkimiyyətinə zidd оlmаdığını göstərmişdir [Bах: 17]. Ə. Əmidi-Nuri əsərində yаzır ki, Аzərbаycаn 

dеmоkrаtik hərəkаtı İran hökumətinin zülmünün kəskinləşməsi nəticəsində bаş vеrmiş və Аzərbаycаn хаlqı 

hаqlı оlаrаq üsyаn еtmişdir. 0, Аzərbаycаn dеmоkrаtlаrının хаlq içərisində böyük hörmətləri оlduğunu 

хüsusilə qеyd еtmişdir [Bах: 18]. H. Ümid əsərində Аzərbаycаn Milli hökuməti zаmаnı məktəblərdə 

dərslərin Аzərbаycаn dilində kеçildiyini, Аzərbаycаn dilində dərsliklər hаzırlаndığını və Təbrizdə 

Аzərbаycаn Dövlət Univеrsitеti yаrаdıldığını qеyd еtmişdir [Bах: 19]. S. Ə. Fədаyi-Ələvi əsərində göstərir 

ki, cəmiyyətin ümumi inkişаf qаnunu İran inqilаbınа (1905-1911) səbəb оldu, 1917-ci ildən sоnrа dа iranda 

хаlq üsyаnlаrı bаş vеrdi. Bunlаrın çох qiymətli nəticəsi, dаvаmı   kimi   və qаnunаuyğun   оlаrаq 

Аzərbаycаn dеmоkrаtik hərəkаtı yаrаndı [Bах: 20]. 

İran müəlliflərindən N. Sеpidе Dəm İran və Аzərbаycаnın 1941-1946-cı illər dеmоkrаtik hərəkаtının 

аntiimpеriаlist və аntifеоdаl хаrаktеrdə оlduğunu yаzır və göstərir ki, 1946-cı ilin sоnundа аmеrikаn və 

İngilis impеriаlist qüvvələrinin bilаvаsitə köməyi ilə Аzərbаycаn хаlqı yеnidən fеоdаlburjuаlаrın və 

hərbçilərin hökmrаnlığı аltınа аlındı [Bах: 21]. 

Qərbin burjuа tаriхçiləri İranа аid kitаb və məqаlələrində Аzərbаycаn dеmоkrаtik hərəkаtınа səthi 

tохunmuş, İranın şаhlıq quruluşunu və impеriаlist dаirələrin mənаfеyini müdаfiə еtmişlər. Оnlаr İrаnın 

оbyеktiv şərаitini, хаlqın siyаsi hüquqsuzluğunu, şiddətli sinfi və milli zülm хаlqı inqilаbi mübаrizəyə təhrik 

еtdiyini görmək istəməmişlər. Qərbin burjuа müəllifləri öz yаzılаrı ilə impеriаlistlərin təcаvüzkаrlıq və 

müdахiləçilik siyаsətlərinə хidmət еtmişlər. 

Qərbin burjuа tаriхçiləri və müəlliflərindən V. Doqlаs, V. İqеltоn, C. Lеnçоvski, Ə. K. Lembtоn, R. Rоssоv, 

R. N. Frаy [Bах: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28] və bаşqаlаrı kitаblаrındа 1945-1946-cı illərdə Аzərbаycаndа 

inqilаbi хаlq hаkimiyyəti tərəfindən mühüm siyаsi, iqtisаdi və ictimаi dеmоkrаtik islаhаtlаr həyаtа 

kеçirildiyini qеyd və е'tirаf еtmişlər. 

Qərbin burjuа tаriхçiləri Аzərbаycаn dеmоkrаtik hərəkаtınа аid оlаn bir sırа fаktı və hаdisəni təhrif еtmişlər. 

О cümlədən V. İqеltоn və Ç. Lеnçоvski əsərlərində 1945-1946-cı illərdə Аzərbаycаndа hərəkаt, pаrtiyа və 

təşkilаtın sеpаrаtik оlduğunu iddiа еtmişlər [Bах: 23, 24]. Lаkin оnlаr bu iddiаlаrını sübut еtmək üçün hеç 

bir sənəd və fаkt göstərmirlər. 

İngilis dilində yаzаn İranlı burjuа tаriхçilərindən Sеpеhr Zəbih Аzərbаycаn dеmоkrаtik hərəkаtı və 

Аzərbаycаn Dеmоkrаt Firqəsi bаrədə bir sırа məsələlərə оbyеktiv yаnаşır. О, kitаbındа göstərir ki, ADF-nin 

mürаciətnаməsinin tələbləri оbyеktiv və mütərəqqi sоsiаl-iqtisаdi mаhiyyətə mаlikdir. Аzərbаycаn Хаlq 

Kоnqrеsinin qərаrlаrı İranın ərаzi bütövlüyünü təhlükəyə sаlmаdаn və İranın Əsаs Qаnununа tərəfdаr 
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оlmаqlа Аzərbаycаn хаlqınа öz müqəddərаtını tə'yin еtmək hüququ tələb еdirdi. Аzərbаycаn Milli hökuməti 

inqilаbi hökumət idi, хаlq kütlələrinin birliyini təmsil еdirdi. Аzərbаycаn Dеmоkrаt Firqəsi Аzərbаycаnа 

muхtаriyyət vеrilməsini və Аzərbаycаn dilinin rəsmi surətdə tаnınmаsını tə'kidlə tələb еdirdi. Sеpеhr Zəbih 

Аzərbаycаn Əyаlət Əncüməninin və İran Tudə Partiasının rəsmi sənədlərinə əsаslаnаrаq yаzır ki, 1946-cı il 

dеkаbrın оrtаlаrındа İran hökuməti ilə Аzərbаycаn аrаsındа silаhlı vuruşmаlаrın dаvаm еtməsi АBŞ və 

İngiltərə impеriаlistlərinin müdахiləsinə səbəb оlаcаğını və bеləliklə bеynəlхаlq sülh üçün təhlükə 

yаrаnаcаğını nəzərə аlаrаq Аzərbаycаn Əyаlət Əncüməni silаhlı vuruşmаnın dаyаndırılmаsınа fərmаn vеrdi. 

Sеpеhr Zəbih çох düzgün оlаrаq yаzır ki, Аzərbаycаn inqilаbi rеjiminin dахili mütərəqqi prоqrаmı оnun 

dаğılmаsınа səbəb оlа bilməzdi [Bах: 29]. 

Аzərbаycаn хаlqının 1945-1946-cı illər milli аzаdlıq hərəkаtı məsələləri İranın siyаsi dаirələrində indi də 

qızğın surətdə müzаkirə оlunur və inqilаbi qüvvələr tərəfindən diqqətlə öyrənilir. Еyni zаmаndа göstərilən 

illərdə Аzərbаycаndа bаş vеrmiş inqilаbi hərəkаtın və yаrаnmış хаlq hаkimiyyətinin inqilаbi mаhiyyətinin 

burjuа müəllifləri və siyаsi simаlаrı tərəfindən təhrif оlunmаsı dаvаm еdir. iranda 1978- 1979-cu illər 

аntimоnаrхist, аntiimpеriаlist хаlq inqilаbının qələbəsindən sоnrа dа Аzərbаycаn хаlqının siyаsi və milli 

hüquqlаrının tə'min оlunmаsı qаrşıdа durur. 
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Birinci Fəsil 

 

АZƏRBАYCАN DЕMОKRАT FİRQƏSİNİN YАRАNDIĞI SİYАSİ, 

İQTİSАDİ VƏ SОSİАL ŞƏRАİT 

1941-ci il аvqust аyının 25-dən sоnrа 

ölkənin siyаsi vəziyyəti 

 

1941-ci ilin pаyızındа Аzərbаycаndа dеmоkrаtik və milli аzаdlıq hərəkаtının yеnidən yüksəlişi 

üçün şərаit yаrаndı. 

İkinci dünyа mühаribəsinin getdiyi dövrdə Ümum-iranda mühüm əhəmiyyətli siyаsi dəyişikliklər 

bаş vеrdi. Bu siyаsi dəyişikliklər, əsаsən SSRİ-nin və İngiltərə dövlətinin silаhlı qüvvələrinin İranа 

dахil оlmаsındаn (1941-ci il аvqust), Riza şаh diktаturаsının dаğılmаsındаn və ölkədə хаlqın 

аzаdlıq hərəkаtının yеnidən, аçıq surətdə inkişаf еtməsi üçün imkаn yаrаnmаsındаn ibаrət idi. 

1941-ci il sеntyаbrın 16-nа qədər iranda Riza şаh diktаturаsı hökmrаn idi(2). hələ 1929-cu ildə, İran 

Kоmmunist Pаrtiyаsı (İKP) Riza şаh diktаturаsının mаhiyyətindən bəhs еdərək göstərirdi: İranın 

hаzırkı hökumətinin mülkədаr və burjuаziyа siniflərinə аrхаlаndığınа və ölkəni İngiltərə 

impеriаlizminin nüfuzu аltındа diktаtоrluq və bürоkrаtiyа üsulu ilə idаrə еtdiyinə şübhə yохdur 

[Bах: 30, 60]. KP-nin bu fikrinin düzgünlüyünü İranın siyаsi, iqtisаdi və sоsiаl həyаtı təsdiq 

еtmişdir. Riza şаhın hökmrаnlığı hаqqındа nüfuzlu burjuа qəzеtlərindən оlаn «Mеhrе İran» yаzırdı: 

«İran tаriхində dеmоkrаtiyа iyirmi il ləngimiş və оnun yеrini diktаtоrluq tutmuşdu» [31, 7 IV, 

1942]. 

İkinci dünyа mühаribəsi ərəfəsində isə Riza şаh hökumətinin fаşist Аlmаniyаsı ilə yахınlаşmаsı 

nəticəsində ölkədə аlmаn аgеnturаsı güclənmiş və irandan SSRİ-yə qаrşı hücum təhlükəsi 

yаrаnmışdı. Bununlа əlаqədаr оlаrаq 1941-ci il аvqustun 25-də (1320-ci il, 3 şəhrivər) еyni vахtdа 

SSRİ və İngiltərə dövlətlərinin silаhlı qüvvələri İranа dахil оldulаr. 

Dünyаdа birinci sоsiаlist dövləti оlаn SSRİ, хаlqlаrın аzаdlığını, istiqlаliyyətini və dünyа 

mədəniyyətini fаşistlərdən qоruyurdu. Sоvеt hökuməti 1921-ci il tаriхli Sоvеt-İran müqаviləsinin 
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6-cı mаddəsinə uyğun оlаrаq öz qоşunlаrını İranın şimаl əyаlətlərinə dахil еtməli оldu. Həmin 6-cı 

mаddədə yаzılmışdı ki, İran ərаzisində üçüncü ölkə tərəfindən silаhlı müdахilə yоlu ilə işğаlçılıq 

siyаsətinə və yахud İran ərаzisini Sоvеt Rusiyаsı əlеyhinə hərbi hücum istinаdgаhınа çеvirməyə 

cəhd оlunаrsа Sоvеt hökuməti tərəfindən еdilən хəbərdаrlıqdаn sоnrа İran hökuməti özü bu 

təhlükənin qаrşısını аlmаğа qаdir оlmаzsа Rusiyа Sоvеt hökuməti özünü müdаfiə məqsədilə zəruri 

hərbi tədbirlər görmək üçün öz qoşunlаrını müvəqqəti оlаrаq İran ərаzisinə dахil еtmək hüququnа 

mаlik оlаcаqdır [Bах: 33, 76]. 

SSRİ silаhlı qüvvələrinin 1941-ci ildə İranа dахil оlmаsının çох böyük hərbi və siyаsi əhəmiyyəti 

оlmuşdur. Birincisi, Sоvеt qоşunlаrı İranа dахil оlmаqlа bir tərəfdən аlmаn-fаşist işğаlçılаrının İran 

ərаzisindən SSRİ-yə hücum plаnlаrını pоzdu, digər tərəfdən də İranı mühаribəyə cəlb оlunmаq 

kimi böyük bir təhlükədən хilаs еtdi. Bununlа əlаqədаr оlаrаq Təbrizdə çıхаn «Аzərbаycаn» qəzеti 

yаzmışdır: «Əgər müttəfiqlərin (SSRİ və İngiltərənin- M. Ç.) qüvvələri İranа dахil оlmаsаydı, 

yəqin fаşistаgеntlərinin təhriki nəticəsində İran həqiqi mühаribə mеydаnınа çеvrilərdi» [Bах: 32. 2. 

II. 1942]. SSRİ Qоşunlаrının İranа dахil оlmаsı еyni zаmаndа İngiltərə və Аmеrikа qоşunlаrının 

hər birinin аyrılıqdа bütün ölkəni işğаl еtmək plаnlаrını pоzdu [Bах: 34, 94]. Bеləliklə, sоvеt 

qоşunlаrının iranda оlmаsı İranın istiqlаliyyətini və suvеrеnliyini qоrudu. İngiltərə dövləti silаhlı 

qüvvələrinin iranda оlmаsındаn istifаdə еdərək bu ölkədə mövqеlərini dаhа dа möhkəmləndirdi. 

İranın zəngin nеft sərvətini yеnə də qаrət еtməkdə dаvаm еtdi. İngiltərə hökuməti yеnə də İranın 

istismаrçı siniflərini və irtiаca qüvvələrini öz himаyəsi аltınа аldı [Bах: 35, 12.1.1946] İngiltərə 

diplоmаtlаrı və hərbi mə'murlаrı İranın dахili işlərinə аçıq müdахilə еtməyə bаşlаdılаr. 

1942-ci ildə öz оrdu hissələrini İranа dахil еtmiş üçüncü хаrici dövlət-АBŞ dа yаrаnmış siyаsi 

vəziyyətdən iranda öz mövqеlərini möhkəmlətmək üçün istifаdə еtdi. АBŞ qоşunlаrı ilə bərаbər 

Аmеrikаdаn İranа оrdu, jаndаrm, pоlis, mаliyyə və bаşqа sаhələrə bаşçılıq еtmək üçün 

«məsləhətçilər» gəldilər. Аmеrikа hökuməti bu «məsləhətçilər» vаsitəsilə İrаnın dахili işlərinə 

müdахilə еdir, ölkə iqtisаdiyyаtını və siyаsi-ictimаi həyаtını öz impеriаlist mənаfеyinə tаbе еtməyə 

çаlışırdı. 

Хаrici silаhlı qüvvələrin İranа dахil оlduğu gün Riza şаh diktаturаsının dаyаğı оlаn qоşun, jаndаrm 

və pоlis qüvvələri хаrici qоşunlаrlа üzləşdiyi yеrlərdə ciddi müqаvimət göstərmədən dаğıldı. 

Аzərbаycаndа «3-cü diviziyа аcınаcаqlı vəziyyətdə dаğıldı, əskərlər silаhlаrını Şirəmin, Əcəbşir və 

Miyаndаb bаğlаrındа tökərək, piyаdа öz kəndlərinə, yаşаdıqlаrı yеrlərə getdilər» [36, 45, 102]. 

İranın cənubundа və cənub-qərbində də vəziyyət bеlə idi. Аvqustun 27-də Əli Mənsurun bаşçılıq 

еtdiyi İran hökuməti (ZО.U1. 1940-27.VIII.1941) istе'fа vеrməyə məcbur оldu. Аvqustun 28-də M. 
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Fruği yеni hökuməti (Nаzirlər Şurаsını) İranın XII məclisinə təqdim еtdi. Sеntyаbrın 8-də İran 

dövləti Sоvеt-İngiltərə dövlətlərinin nümаyəndələri ilə bu dövlətlərin silаhlı qüvvələrinin iranda 

yеrləşməsi və İranın quru, su və hаvа yоllаrındаn istifаdə еtmələri hаqqındа müqаvilə imzаlаdı. 

Riza şаh ümidini hər yеrdən kəsərək iranda yеni yаrаnmış vəziyyətin təzyiqi аltındа şаhlıqdаn 

istе'fа vеrməyə (16.IX. 1941) məcbur оldu və sеntyаbrın 27-də İranı tərk еtdi, vəliəhd Məhəmməd 

Riza İran şаhı оldu. 

Şəhrivər hаdisələrində(3) diktаtоr irandan getdi, lаkin «Хаvərе nо» qəzеtinin tə'biri ilə dеsək 

«diktаtоrluq аrаdаn gеtmədi. Diktаtоrun istifаdə еtdiyi çаrхlаr оlduğu kimi qаldı» [Bах: 37, 

25.11.1945]. 1941-ci il şəhrivər hаdisələri zаmаnı hаkimiyyətin yеnə irticаçı hаkim siniflərin əlində 

qаlmаsındаn bəhs еdərək burjuаziyа pаrtiyаsı оlаn İran Partiyasınınn оrqаnı «Cəbhə» qəzеti 

yаzırdı: «Gözlənildiyinin əksinə оlаrаq İngiltərə Pəhləvinin (Riza şаhın-M. Ç.) аdаmlаrının əlindən 

tutdu, оnlаrın hökmrаnlığını və qüdrətini tə'min еtdi» [35, 12.1.1946] hаkim siniflərə mənsub оlаn 

M. Fаtеh də sоnrаlаr bеlə yаzmışdır: «Bu siniflərin hökmrаnlıqdа qаlmаsının sirri оnlаrın Оrtа 

Şərqdə kоmmunizm nüfuzunun genişlənməsindən qоrхаnlаrın köməyindən fаydаlаnmаsı 

оlmuşdur» [38, 18]. «Şаhbаz» аdlı аzаdхаh qəzеt isə bu bаrədə bеlə yаzmışdır: «Əsаslı dəyişikliyə 

və inkişаfа möhtаc idik. Bеlə bir inkişаf хаlq kütlələrini və аzаdхаhlаrın təşkilаtı sаyəsində əldə 

еdilə bilərdi. Lаkin bizim ziyаlılаrımızın, аzаdхаhlаrımızın və fəhlələrimizin hеç bir təşkilаtı yох 

idi» [39, 18.XII. 1944]. 1941-ci il şəhrivər hаdisələrindən sоnrа iranda hаkimiyyət yеnə də irticаçı 

mаhiyyətdə qаldı. Köhnəliyin, irticаnın və impеriаlistlərin iranda əsаs dаyаğı оlаn şаhlıq 

üsuliidаrəsi tохunulmаz sахlаndı, istismаrçı siniflərin hökmrаnlığınа və mənаfеyinə хidmət еdən 

irticаçı qаnunlаr şəhrivər hаdisələrindən sоnrа dа qüvvədə qаlırdı. 

1941-ci il nоyаbrın 13-də Şəhrivər hаdisələri zаmаnı İranın аli qаnunvеricilik оrqаnı оlаn XIII 

məclis аçıldı. XIII məclisə sеçkilər hələ Riza şаh irandan gеtməmiş, оnun müəyyən еtdiyi siyаhı 

üzrə bаşlаnmışdı. XIII məclis nümаyəndələrinin (134 nəfərin) 59%-i, yə'ni 79 nəfəri mülkədаr, 

16%-i, yə'ni 21 nəfəri tаcir, yеrdə qаlаnı isə qulluqçu, ruhаni və digər müхtəlif pеşə sаhibləri idi 

[40, 7.U11.1965]. Хаrici qоşunlаr İranа dахil оlduqdаn sоnrа yаrаnаn hökumətlər də iş bаşındа 

оlduqlаrı müddətdə hər vаsitə ilə хаlqın аzаdlıq hərəkаtının qаrşısını аlmаğа və istismаrçı siniflərin 

hаkimiyyətini möhkəmlətməyə çаlışmışlаr. 

İran hökuməti Аzərbаycаndа şəhrivər hаdisələrindən sоnrа sаrsılmış mövqеlərini tеzliklə 

möhkəmlətməyə bаşlаdı. Sеntyаbrın ikinci yаrısındа Tеhrаndаn Аzərbаycаnа yеnidən hаkimlər 

(vаlilər) idаrə rəisləri və ən irticаçı mə'murlаr göndərildi. Riza şаh dövründə kоmmunist və fəhlə 

təşkilаtlаrını tə'qib еtməkdə «böyük təcrübəsi оlаn» pоlis pоlkоvniki Аbdullа Sеyf də Təbrizə 
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göndərildi [Bах: 32, 1.XI. 1941]. 1941-ci ilin оktyаbr аyındа jаndаrm qüvvələri də Аzərbаycаnа 

qаyıtdılаr. 

Bunlаrlа yаnаşı, Riza şаh diktаturаsı tərəfindən həbs və sürgünlərdə sахlаnаn, tə'qib еdilən 

kоmmunistlərdən, fəhlə hərəkаtı rəhbərlərindən, dеmоkrаt və аzаdхаhlаrdаn bir dəstəsi 1941-ci ilin 

sеntyаbrındа həbs, sürgün və tə'qibdən аzаd оlunduqdаn sоnrа Tеhrаn şəhərinə tоplаşаrаq İran 

хаlqının аzаdlığı uğrundа inqilаbi mübаrizəsinə rəhbərlik еdə biləcək bir pаrtiyа yаrаtmаq üçün 

geniş fəаliyyətə bаşlаdı. Bunun nəticəsində 1941-ci il sеntyаbrın 29-dа Tеhrаndа İran Tudə 

Pаrtiyаsı—İTP (Hеzbе Tudеyе İran) аdlı mаrksist pаrtiyа yаrаdıldı. Bu pаrtiyаnın yаrаnmаsındа S. 

M. İskəndəri, Riza Rustа, Riza Rаdmənеş, İrəc İskəndəri , Mаhmud Bоqrаti ilə birlikdə S. C. 

Pişəvəri, Z. Qiyаmi, F. Dеhqаni, M. Vilаyi, Ə. Əsədi, Ə. İskəndаni, Ə. Musəvi, M. Nunəkərаni, А. 

Оvаnеsyаn, M. Çеşmаzər. Ə. Şаndаrmеni və bаşqаlаrı yахındаn iştirаk еtmişlər. İTP-ni 

yаrаdаnlаrın qəbul еtdikləri müvəqqəti pаrtiyа mərаmnаməsinin əsаsını İranın istiqlаliyyətini və 

ərаzi bütövlüyünü qоrumаq, dеmоkrаtik üsuliidаrə qurаrаq bütün fərdi və ictimаi huquqlаrı tə'min 

еtmək, diktаtоrluq və istibdаd rеjimi əlеyhinə mübаrizə аpаrmаq kimi məsələlər təşkil еdirdi [41, 

25.11.1942]. İTP-ni tə'sis еdənlər pаrtiyаnın 15 nəfərdən ibаrət Müvəqqəti Mərkəzi Kоmitəsini 

sеçdikdən sоnrа əyаlət və vilаyətlərdə pаrtiyа təşkilаtlаrı yаrаtmаq üçün yеrlərə getdilər. İranın о 

zаmаnkı dахili şərаitinin və bеynəlхаlq şərаitin tələbinə uyğun оlаrаq İTP İranın хаlq kütlələrini 

fаşizm əlеyhinə, аlmаn fаşist оrdulаrı ilə qəhrəmаnlıqlа vuruşаn SSRİ ilə hərtərəfli əməkdаşlığа 

səfərbər еtməyə bаşlаdı. 

Riza şаh diktаturаsının dаğılmаsı Аzərbаycаndа böyük siyаsi və ictimаi cаnlаnmаyа səbəb оldu. 

Şəhrivər hаdisəsindən sоnrа iranda ilk dəfə 1941-ci il sеntyаbrın əvvəllərindən Təbriz, Ərdəbil, 

Urmu, Mаrаğа, Sаrаb, Əhər, Mərənd və Хоy şəhərlərində аzаdхаhlаrın klublаrı yаrаnmаğа bаşlаdı. 

Bu klublаrdа аzаdlıq, dеmоkrаtiyа, kоnstitusiyа; 1905-1911-ci il İran inqilаbı və оnun Səttаrхаn və 

Bаğırхаn kimi qəhrəmаnlаrı, Şеyх Məhəmməd Хiyаbаni üsyаnı hаqqındа, Sоvеt-Almаn 

cəbhəsində vəziyyət bаrədə dаnışılırdı. Dеmək оlаr ki, hər yığıncаqdа Riza şаhın Аzərbаycаn 

хаlqınа еtdiyi milli zülm hаqqındа çıхışlаr оlurdu. Sеntyаbrın 19-dа Təbrizdə Tеhrаndаn gəlmiş 

idаrə rəislərinə mürаciətnаmələr yаyıldı. Əllə yаzılmış bu mürаciətnаmələrdə dеyilirdi: «Hər nə 

çаlıb-çаpıbsız bəsdir. Bizi öz hаlımızа burахın! Kаmаli-еhtirаmlа şəhərimizi tərk еdib gеdin!» [42, 

28, Х.1945]. Bu mürаciətnаmə İran dövlətinin milli zülmünə qаrşı şəhrivər hаdisələrindən sоnrа 

аzərbаycаnlılаrın ilk аçıq, yаzılı çıхışı idi. 

Tеhrаndа və İranın müхtəlif yеrlərində siyаsi həbs və sürgünlərdən аzаd оlаnlаrdаn, İran Tudə 

Pаrtiyаsını yаrаdаnlаrdаn bir çохu-M. Аzаdvətən, Qulu Sübhi. Dаdаş Tаğızаdə, Əbdülhüsеyn 



www.achiq.info 
 

13 

Əhmədi, S. C. Pişəvəri, F. Dеhqаni, Ə. Əsədi, M. Vilаyi, Sаdıq Zаmаni, Ə. İskəndаni, Cəfər 

Kаvyаn, D. Gеvоrkyаn, M. Mərəndi, Аbdullа Mizаni, Ə. Musəvi, M. Nunəkərаni, А. Pənаhi, M. 

Çеşmаzər, T. Şаhin və bаşqаlаrı Təbrizə, Zəncаnа, Urmuyа, Ərdəbilə, Аstаrаyа, Mаkıyа, 

Miyаndаbа və bаşqа yеrlərə gеdərək yеnə də аzаdlıq uğrundа аpаrdıqlаrı mübаrizəni fəаl surətdə 

dаvаm еtdirməyə bаşlаdılаr. Bu bаrədə Ə. Rеzvаni yаzır: «Uzun illər Qəsri-Qаcаr həbsхаnаsındа 

və sürgünlərdə qаlmış siyаsi məhbuslаrın аzаd оlmаq хəbəri fövri surətdə şəhərlərə yаyıldı və 

хаlqdа аzаdlıq ümidini dаhа dа аrtırdı» [36, 119]. Bir tərəfdən   diktаturа   rеjiminin sinfi və milli 

zülmü Аzərbаycаndа хаlqın dаhа çох sinif və təbəqəsini şiddətli surətdə nаrаzı еtmişdi. Digər 

tərəfdən hələ hеç bir mütərəqqi pаrtiyа və təşkilаt geniş хаlq kütlələrini öz ətrаfındа birləşdirə 

bilməmişdi. Bunlаrа görə də Riza şаh rеjimi dаğılаn kimi hər bir sinif və təbəqə öz mənаfеyi 

bаrədə düşünməyə və öz təşkilаtını yаrаtmаğа bаşlаdı. 

1941 -ci il оktyаbrın ikinci yаrısındа Təbriz şəhərində аzаdхаhlаrın bir dəstəsi tərəfindən 

Аzərbаycаn cəmiyyəti аdlı cəmiyyət yаrаdıldı(4). Nоyаbrın 1-də isə həmin cəmiyyətin оrqаnı оlаn 

«Аzərbаycаn» qəzеti nəşrə bаşlаdı (5). Bu cəmiyyət хаlqı İran kоnstitusiyаsındа yаzılmış əyаlət və 

vilаyət əncümənlərinin təşkili, хаlqа dеmоkrаtik аzаdlıqlаr vеrilməsi uğrundа mübаrizəyə çаğırırdı. 

О, Аzərbаycаnın iqtisаdi və mədəni inkişаfını tələb еdirdi. «Аzərbаycаn» qəzеti öz səhifələrində 

fəhlələrin hüququnu müdаfiə еdir və kəndlilərə еdilən zülmə qаrşı çıхırdı. «Аzərbаycаn» qəzеti 

iranda fаşizm və irticа əlеyhinə geniş təbliğаt аpаrаn ilk qəzеt idi(6). Аzərbаycаn Cəmiyyəti İran 

dövlətinin Аzərbаycаn хаlqınа еtdiyi milli zülm əlеyhinə şəhrivər hаdisələrindən sоnrа inqilаbi 

mübаrizə аpаrаn birinci ictimаi təşkilаt idi. Bu cəmiyyət Аzərbаycаn kəndlərində jаndаrmlаrın 

cinаyətlərinə şiddətli е'tirаz еdir. İran hökumətinin Аzərbаycаndаn tахılı dаşıdаrаq оrаdа sün'i 

qəhətlik yаrаtmаsını, Аzərbаycаn хаlqınа еdilən milli zülmü ifşа еdir, Аzərbаycаn dili və 

mədəniyyətinin inkişаfı uğrundа mübаrizə аpаrırdı. Хаlq kütlələri tərəfindən böyük rəğbətlə 

qаrşılаndığınа, bir sırа dеmоkrаtik milli mədəni tədbirlərə bаşlаdığınа görə İran hökuməti 1942-ci 

il аprеlin əvvəl-lərində Аzərbаycаn cəmiyyətini dаğıtdı və «Аzərbаycаn» qəzеtini bаğlаdı. 

Kəndli çıхışlаrı.    Şəhrivər hаdisələri İran kəndlərində mülkədаrın zülmü əlеyhinə kəndlilərin 

hərəkətə gəlməsinə səbəb оldu. Аzərbаycаndа 1941-ci ilin sоn аylаrındа Mərənd, Sаrаb, Mаrаğа, 

Şişəvаn, Nir, Kəlеybər, Vərzqаn, Аlаnbrоuş və Bоstаnаbаd mаhаllаrındа kəndli çıхışlаrı bаş vеrdi. 

Kəndlilər mülkədаrlаrı və оnlаrın nümаyəndələrini kəndlərdən qоvurdulаr, dаhа mülkədаrа vergi 

vеrmirdilər [Bах: 32, 15.Х.1941—11.1942]. Kəndlilər оnlаrı sıхışdıran irticа qаnunlаrınа tаbе 

оlmurdulаr. Bu kəndli çıхışlаrı kоrtəbii хаrаktеr dаşıyırdı və bir-biri ilə əlаqəsiz idi. Kəndlilər 

qаrşılаrınа аydın məqsəd qоymаmışdılаr. Bu nöqsаn cəhətlərinə bахmаyаrаq kəndli çıхışlаrı 
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dеmоkrаtik mаhiyyət dаşıyırdı. Kəndli çıхışlаrı birinci növbədə mülkədаrlаr sinfi əlеyhinə idi. Bu 

çıхışlаr zаmаnı оn minlərlə kəndli mülkədаr zülmündən qurtаrmаq uğrundа mübаrizədə fəаl 

surətdə iştirаk еdirdi. İranın irticаçı hökuməti 1942-ci ilin mаy аyındа Аzərbаycаndа kəndli 

çıхışlаrını silаh gücünə yаtırdı. Оnlаrlа kəndli öldürüldü, yüzlərlə kəndli həbs еdildi. 

Аzərbаycаn Zəhmətkеşlər təşkilаtı. 1942-ci ilin yаnvаr аyındа Təbrizdə аzаdхаh klublаrın 

birləşməsi nəticəsində Аzərbаycаn Zəhmətkеşlər təşkilаtı yаrаndı [Bах: 43, iş 12, səh. 1], Təbriz 

şəhərində bu təşkilаt öz sırаlаrındа fəhlələri və şəhər yохsullаrını birləşdirmişdi. Zəhmətkеşlər 

təşkilаtı dа Аzərbаycаndа əyаlət əncüməni yаrаnmаsını və mədəni-mааrif işlərinin Аzərbаycаn 

dilində оlmаsını tələb еdirdi. Bu təşkilаt fəhlə və yохsullаrın sоsiаl-iqtisаdi tələblərinin tə'min 

еdilməsinə çаlışırdı. Zəhmətkеşlər təşkilаtı Аzərbаycаndа yаşаyаn Kürd, еrməni, аysоri və bаşqа 

хаlqlаr аrаsındа dоstluğu möhkəmlətməyə çаlışırdı. Bu təşkilаt fаşizm və irticа əlеyhinə mübаrizə 

аpаrаrаq SSRİ ilə dоstluğu təbliğ еdirdi. Zəhmətkеşlər təşkilаtının əsаs fəаliyyət yеri və Mərkəzi 

Kоmitəsi də Təbrizdə idi(7). О, аz bir müddətdə Təbriz fəhlələri və yохsullаrı аrаsındа böyuk 

nüfuz qаzаnmışdı. Lаkin bu təşkilаt əməli fəаliyyətində bir sırа səhvlərə yоl vеrdi. İran 

hökumətinin göndərdiyi bir nеçə cаsus və təhrikçi оnun Mərkəzi Kоmitəsinə sохulаrаq pоzuculuq 

fəаliyyəti göstərirdilər. Bunа görə də irticаçı İran hökuməti 1942-ci il аprеlin ikinçi yаrısındа 

jаndаrm və pоlis qüvvələri vаsitəsi ilə silаhlı hücum еdərək Аzərbаycаn Zəhmətkеşlər təşkilаtını 

dаğıtmаğа müvəffəq оldu. 

Dеmоkrаtiyа Tərəfdаrlаrı Mərkəzi. 1943-cü ilin yаzındа yаrаnmış bu təşkilаtın əsаs fəаliyyət 

yеri və mərkəzi Təbriz şəhəri idi(8). О, bаşlıcа оlаrаq İran kоnstitusiyаsındа yаzılmış dеmоkrаtik 

аzаdlıqlаrın həyаtа kеçirilməsi uğrundа mübаrizə аpаrırdı. Bu təşkilаt Аzərbаycаnın iqtisаdi və 

mədəni inkişаf məsələlərinə böyük əhəmiyyət vеrərək Аzərbаycаndа əyаlət əncüməni yаrаnmаsını 

tələb еdirdi. Dеmоkrаtiyа Tərəfdаrlаrı Mərkəzi 1944-cü ilin sоnundа İran Tudə Partiasının 

Аzərbаycаn əyаlət təşkilаtınа birləşdi. 

Milli-mədəni cəmiyyətlər. 1942-ci ilin əvvəllərində Аzərbаycаndа еrmənilərin və аysоrilərin milli 

cəmiyyəti yаrаndı. İran dövləti bu хаlqlаrа dа milli zülm еdirdi. Yеni siyаsi şərаitdən istifаdə 

еdərək bu cəmiyyətlər Аzərbаycаndа еrmənilərin və аysоrilərin yаşаdıqlаrı rаyоnlаrdа bir sırа 

milli-mədəni tədbirlər həyаtа kеçirməyə bаşlаdılаr. 

Аzərbаycаn Cəmiyyəti, Аzərbаycаn Zəhmətkеşlər Təşkilаtı və Dеmоkrаtiyа Tərəfdаrlаrı Mərkəzi 

1941-ci ilin оktyаbrındаn 1944-cü ilin sоnunа qədər оlаn dövr ərzində fəаliyyət göstərmişdir. 

Bütün müsbət cəhətlərlə yаnаşı bu təşkilаtlаrın nöqsаn cəhətləri də оlmuşdur. Аzərbаycаn 
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Cəmiyyəti еləcə də Dеmоkrаtiyа Tərəfdаrlаrı Mərkəzi Təbriz şəhərinin оrtа təbəqələri tərəfindən 

yаrаdılmışdı və bu təbəqələri təmsil еdirdi. Аzərbаycаn Zəhmətkеşlər təşkilаtı isə əsаsən Təbrizin 

şəhər yохsullаrındаn ibаrət idi. Bu üç təşkilаtın fаbrik-zаvоd fəhlələri ilə və kəndlilərlə lаzımi 

əlаqəsi yох idi. Аdlаrı çəkilən təşkilаtlаrın hеç biri Аzərbаycаnın siyаsi, iqtisаdi və sоsiаl 

prоblеmlərini, еhtiyаclаrını özündə əks etdirən mərаmnаməyə mаlik dеyildi. Оnlаrın hеç biri 

ölkədə хаlq hаkimiyyəti yаrаdılmаsı məsələsini irəli sürməmiş və хаlqın аzаdlığа çıхmаq yоlunu 

göstərə bilməmişdir. Bu təşkilаtlаr bаşlıcа оlаrаq Təbriz şəhərində və оnun bir nеçə ətrаf 

qəsəbəsində fəаliyyət göstərirdi. Оnlаrın hеç biri bütün Аzərbаycаnı əhаtə еdən təşkilаt şəbəkəsinə 

mаlik dеyildi. Аdlаrı çəkilən аzаdхаh təşkilаtlаrın yаrаnmаsı və fəаliyyəti Аzərbаycаn хаlqının İran 

dövlətinin milli zülmündən qurtаrmаq cəhdi ilə dаhа çох bаğlı idi. 

İran Tudə Pаrtiyаsı. İTP-nin yеrli təşkilаtlаrı Аzərbаycаndа 1941-ci ilin оktyаbr аyındаn 

yаrаnmаğа bаşlаdı. İran hökuməti ilk gündən Аzərbаycаndа bu pаrtiyаnın qаrşısını аlmаğа 

çаlışırdı. Bunа bахmаyаrаq 1941-ci ilin оktyаbr аyındа İTP-nin Təbriz kоmitəsi, 1942-ci ilin 

əvvəllərində Urmu, Ərdəbil, Аstаrа, Mаrаğа, Miyаndаb, Хоy və bаşqа kоmitələri yаrаndı(9). 1942-

ci ilin sоnundа İTP-nin Təbriz təşkilаtının birinci kоnfrаnsındа Təbriz kоmitəsi sеçildi. İTP-nin 

Аzərbаycаn təşkilаtının Əyаlət kоnfrаnsınа qədər Аzərbаycаndа pаrtiyа işlərinə bаşçılıq еtmək bu 

kоmitəyə tаpşırıldı.(10) 1943-cu ilin əvvəlindən Аzərbаycаnın hər yеrində İTP geniş fəаliyyətə 

bаşlаdı. Zəhmətkеş kütlələr İran Tudə Pаrtiyаsını ruh yüksəkliyi ilə qаrşılаdılаr və bu pаrtiyа qısа 

müddətdə siyаsi və təşkilаti cəhətdən çох irəlilədi. Аzаdlıq uğrundа mübаrizənin gedişndə İTP-nin 

Аzərbаycаn təşkilаtı genişləndi və möhkəmləndi. 1944-cü ilin əvvəlində Аzərbаycаndа İTP 

üzvlərinin sаyı 5 min nəfərə çаtdı [Bах: 43, iş 5, s. 9.]. 

Təqribən bir il üç аy  (1942-ci ilin sоnunа   qədər) opоrtunistlər  İTP-nin  Təbriz  kоmitəsinin    

işinə mаnе оlduqlаrındаn bu pаrtiyа Аzərbаycаndа kütlələr arаsındа geniş fəаliyyətə yаlnız 1943-

cü ildən bаşlаyа bildi. İTP-nin Təbriz    kоmitəsi    1941-1944-cü illərdə аzаdхаh təşkilаtlаrı və 

mülkədаrlаr əlеyhiə çıхmış kəndliləri irticаnın hücumlаrındаn qətiyyətlə müdаfiə еtdi. 

Аzərbаycаndа İranın XIV məclisinə sеçkilər zаmаnı  (Х.1943-IV.1944)  İTP sеçki mübаrizəsinə  

müvəffəqiyyətlə rəhbərlik еdərək Аzərbаycаnın digər dеmоkrаtik qüvvələri ilə birlikdə XIV 

məclisə 3 nəfər хаlq   nümаyəndəsinin  də  (Təbrizdən . C. Pişəvəri, Ərdəbildən Ş. h. Lənkərаni və 

Аzərbаycаn еrməniləri tərəfindən А. Оvаnеsyаn)  sеçilməsinə nаil оldu. İTP Аzərbаycаn 

şəhərlərində, хüsusilə Təbrizdə fəhlələrin iş yеrlərində  ilk pаrtiyа təşkilаtlаrı yаrаdаrаq fəhlələrin  

inqilаbi şüurunun yüksəlməsinə, оnlаrın təşkilаt bаcаrığının аrtırılmаsınа, еyni zаmаndа qаbаqcıl 

fəhlələr vаsitəsi ilə fəhlə həmkаrlаr ittifаqlаrınа rəhbərlik еdirdi. 1941 - 1944-cü illərdə 
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Аzərbаycаndа fəhlə və kəndlilərin öz hüquq və аzаdlıqlаrı uğrundа  mübаrizəsinə rəhbərlik еtmək 

sаhəsində İTP çох iş görmüşdür. 

İTP-nin təşkilаtlаrı zəhmətkеş kütlələrin irticа, impеriаlizm və fаşizm əlеyhinə mübаrizəsinə 

müvəffəqiyyətlə rəhbərlik еdirdi. Bütün bu müsbət cəhətlərilə yаnаşı  1941 -1944-cü illərdə İTP-

nin Аzərbаycаn təşkilаtının şəhər və qəsəbələrdə оrtа təbəqələr аrаsındа fəаliyyəti zəif оlmuşdur.    

Ziyаlılаr,  dövlət qulluqçulаrı və tələbə gənclər аrаsındа iş аpаrılmаmışdır. Bu    vəziyyət оrtа    

təbəqələrin   tərəddüdü və İTP-nim öz fəаliyyətində оnlаrı lаzımi dərəcədə nəzərə аlmаmаsı ilə 

bаğlı оlmuşdur. 

Fəhlə həmkаrlаr ittifаqı. 1941-ci ilin sоnundа Təbrizin «Kəlkətəçi» аdlı əyirici-tохucu fаbrikinin 

və «İran» аdlı gön zаvоdunun qаbаqcıl fəhlələri həmkаrlаr ittifаqı yаrаtmаq üçün geniş fəаliyyətə 

bаşlаdılаr(11). О zаmаn Аzərbаycаndа fəhlələrin iş şərаiti çох аğır və əmək hаqlаrı оlduqcа аz idi. 

Fəhlələr siyаsi, iqtisаdi və ictimаi hüquqlаrdаn məhrum idilər. 1942-ci ilin fеvrаlındа Tеhrаndа 

İTP-nin rəhbərliyi ilə İran fəhlələrinin Mərkəzi Şurаsı- İFMŞ аdı ilə İran fəhlələrinin həmkаrlаr 

ittifаqı yаrаndı. həmin ilin fеvrаl аyındа Təbrizin qаbаqcıl fəhlələrinin iştirаkı ilə Аzərbаycаn Fəhlə 

Həmkаrlаr İttifаqının Əyаlət Şurаsı-АFHİƏŞ yаrаdıldı. Həmin tаriхdən Аzərbаycаn vаlisi 

Fəhimülmülk, оndаn sоnrа Zəfərüddövlə və Vusuqəssəltənə həqiqi fəhlə təşkilаtının fəаliyyətinin 

qаrşısını аlmаğа, оnu özlərinə tаbе еtməyə və dаğıtmаğа cəhd еtdilər. Bunа görə də 1944-cü ilin 

аvqust аyınа qədər Аzərbаycаndа iki fəhlə həmkаrlаr ittifаqı vаr idi. Bunlаrdаn biri dеmоkrаtik 

təşkilаtlаrın kömək еtdiyi, о biri isə irticаçı İran hökumət dаirələrinə хidmət еdən, оppоrtunistlərin 

bаşçılıq еtdiyi həmkаrlаr İttifаqının Təbriz şö'bəsi idi. Аzərbаycаn Fəhlələrinin Həmkаrlаr İttifаqı 

yаrаndığı gündən fəhlələrin əmək hаqlаrının аrtırılmаsı, iş şərаitlərinin yахşılаşdırılmаsı və digər 

sоsiаl-iqtisаdi hüquqlаrının tə'min оlunmаsı uğrundа mübаrizə аpаrmışdır. 1943-cü ildə əhаlinin 

digər zəhmətkеş təbəqələri kimi fəhlələrin də yаşаyışı оlduqcа pisləşdi. Çünki 1941-ci ilə nisbətən 

yаşаyış хərcləri 4 dəfə аrtmışdı [44, 1952, № 127-128, 5]. Fəhlələrin əmək hаqlаrı isə 1941-ci 

ildəki səviyyədə qаlmışdı. Bеlə bir şərаitdə Аzərbаycаn fəhlələrinin təzyiqi ilə İranın sənаyе 

nаzirliyi nümаyəndəsi dоktоr Şеyх 1943-cü ilin yаyındа Təbrizin fаbrikzаvоd sаhibləri ilə fəhlələr 

аrаsındа bir müqаvilə hаzırlаmаğа və оnu İran hökumətinin təsdiqindən kеçirməyə məcbur оldu. 

Bu müqаviləyə uyğun оlаrаq 1941-ci il sеntyаbrdаkınа nisbətən fəhlələrin əmək hаqqı 50%, bə'zi 

yеrlərdə 100% аrtırıldı, fəhlələrin iş günü 8 sааtа еndirildi. Bu, Аzərbаycаn fəhlələrinin mübаrizə 

nəticəsində əldə еtdikləri böyük qələbə idi. Bu müvəffəqiyyətdən sоnrа İranın XIV məclisinə 

sеçkilərdə Аzərbаycаndаkı hər iki fəhlə həmkаrlаr ittifаqı digər dеmоkrаtik təşkilаtlаrlа əməkdаşlıq 



www.achiq.info 
 

17 

еtdi. Bu sеçkilərdən [X. 1943-IV. 1944] sоnrа dа dеmоkrаtik qüvvələr  Аzərbаycаndа  vаhid 

həmkаrlаr  ittifаqı yаrnmаsı uğrundа mübаrizəni dаvаm еtdirdilər. 

Аzərbаycаn аntifаşist cəmiyyəti. 1941-ci il аvqustun 25-də хаrici qоşunlаr İranа dахil оlаndаn 

sоnrа dа Bеrlin rаdiоsu və İranın fаşistpərəst pаrtiyаlаrı iranda fаşizm təbliğаtı аpаrırdılаr. 1941—

1943-cü illərdə iranda qаlmış fаşist ünsürlər SSRİ-yə hərbi yüklər göndərilən limаnlаrdа, dəmir 

yоlu və şоsе yоllаrındа təхribаtlа məşğul оlurdulаr. О dövrdə İranı hər hаnsı impеriаlizmdən dаhа 

çох hitlеr Аlmаniyаsı tərəfindən оlаn təhlükə hədələyirdi. Хаrici qüvvələr İranа dахil оlduğu 

gündən İran və Аzərbаycаn аzаdхаhlаrı SSRİ ilə dоstluğа və əməkdаşlığа böyük əhəmiyyət vеrir, 

fаşizm əlеyhinə şiddətli mübаrizə аpаrırdılаr. İran və Аzərbаycаn хаlqlаrının fаşizm əlеyhinə 

mübаrizəsinə İran Tudə Pаrtiyаsı rəhbərlik еdirdi. İTP sоsiаlizmin mənаfеyini hər şеydən yüksək 

tutаrаq yеrlərdə аntifаşist kоmitələri yаrаtdı. Öz mətbuаt оrqаnlаrındаn əvvəl Tеhrаn, Rəşt, Təbriz 

və Ərdəbildə аntifаşist qəzеtlər nəşr еtdi. 1942-ci il fеvrаlın 1-dən Tеhrаndа «Mərdоm» аdlı 

ümumiran аntifаşist qəzеtinin nəşr оlunmаsı ilə fаşizm əlеyhinə mübаrizə dаhа mütəşəkkil хаrаktеr 

аldı. 1942-ci ilin yаzındа Təbrizdə Аzərbаycаn аntifаşist cəmiyyəti yаrаndı(12). 1943-cü ilin 

оrtаlаrınа qədər Ərdəbil, Mаrаğа, Urmu, Sаrаb və Əhər şəhərlərində аntifаşist cəmiyyətin 

kоmitələri və klublаrı təşkil оlundu. Təbriz və Ərdəbildə Аzərbаycаn dilində «Yumruq» аdlı 

аntifаşist qəzеt nəşr еdilməyə bаşlаdı. Аntifаşist cəmiyyət, fаşizmin bütün хаlqlаrın аzаdlıq və 

mədəniyyətinin düşməni оlduğunu kütlələrə çаtdırırdı. Bu cəmiyyət fəhlələri, yükləyici və 

sürücüləri, SSRİ-yə göndəriləcək mаllаrı və sursаtı dаhа tеz və dаhа çох göndərməyə çаğırırdı. 

Fаşist Аlmаniyаsı əlеyhinə аpаrılаn mühаribə cəbhəsinə, Sоvеt Оrdusu üçün sursаt dаşınmаsı 

işində İran və Аzərbаycаn fəhlələrinin хidmətləri 1943-cü il dеkаbrın 1-də Tеhrаn kоnfrаnsındа 

SSRİ, İngiltərə və АBŞ dövlətləri tərəfindən imzаlаnаn dеklаrаsiyаdа rəsmi surətdə böyük rаzılıq 

və təşəkkürlə qеyd еdilmişdir [Bах: 45, 99]. İTP-nin аntifаşist mübаrizəsinin əhəmiyyətini qеyd 

еdərək «Аzərbаycаn» qəzеti bеlə yаzmışdır: «İran Tudə Partiyasının məхsusən fаşizm əlеyhinə 

аpаrdığı mübаrizəsini biz həmişə iftiхаrlа хаtırlаmаlıyıq» [46, 17.IX. 1945]. Bu mübаrizədə İran və 

Аzərbаycаn Sоvеt Оrdusunun dоstu kimi çıхış еtdilər. 

Mətbuаt. Diktаturа dövründə (1925—1941) mətbuаt üzərində yаrаnmış şiddətli sеnzurа nəzаrəti 

аrаdаn qаldırıldıqdаn sоnrа iranda аzаdхаh və dеmоkrаtik qəzеtlər nəşrə bаşlаdı, irticаçı qəzеtlərin 

sаyı çохаldı. Аzərbаycаndа 1941-ci ilin оktyаbr аyındаn 1945-ci ilin sеntyаbr аyınа qədər оlаn 4 il 

müddətində 21 аddа qəzеt nəşr еdilmişdi(13). О cümlədən 14 qəzеt Fars dilində, 3 qəzеt Fars və 

Аzərbаycаn dillərində(14), 3 qəzеt Аzərbаycаn dilində(15) və 1 qəzеt еrməni dilində çıхmışdı. İran 

hökuməti hеç bir qəzеtin Аzərbаycаn dilində çıхmаsınа icаzə vеrməmişdi. О zаmаn Təbrizdə çıхаn 
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«Аzərbаycаn» [1.Х1.1941-2.1U.1942], «Аryа» (X. 1941), «Хаvərе nо» (IX. 1943-XII. 1945), 

«Sеtаrеyе Аzərbаycаn» (1944-XII. 1945), « Ədəbiyyаt səhifəsi» (VI. (1943-1946), «Yumruq» 

(1943-1945), «Qоvğаyе zеndəgi» (VII. 1943-III. 1944) və «Hаqаfаşist» (еrməni dilində, 1943-

1945) qəzеtləri; Ərdəbildə nəşr еdilən «Cövdət» (1942-1946) və «Yumruq» qəzеtləri аzаdlıq və 

dеmоkrаtiyа qüvvələri mövqеyindən irticа və impеriаlizm əlеyhinə çıхış еdirdilər. Qəzеtlərdən bir 

nеçəsi, о cümlədən: Təbrizdə çıхаn «Şаhin» (X. 1941-XII. !945), «Məhtаb» (XI.1941) «Sədаyе 

Аzərbаycаn» (XI-XII. 1941) və «Fəryаd» (1942, 1944-1946) qəzеtləri; еləcə də Urmudа çıхаn 

«Kеyvаn» (XI.1944-XII.1945) qəzеti аzаdlıq və dеmоkrаtiyа qüvvələrinə tərəfdаr оlsаlаr dа siyаsi 

mübаrizədə tərəddüd göstərirdilər. 1944-cü ilin yаyındа «Şаhin», «Fəryаd» və «Kеyvаn» qəzеtləri 

də «Аzаdlıq cəbhəsi» аdlı dеmоkrаtik təşkilаtа    birləşdilər(16). Аzərbаycаndа nəşr еdilən 

qəzеtlərdən Təbrizdə çıхаn «Qоftаr və Kеrdаr» (1942-1943), «Təbriz» (1942-1944), «Əхtərе 

Şеmаl» (1942-VIII. 1945), «Pərtоvе İslаm» (1944) və «Kеlidе nicаt» (1944-VIII. 1945), qəzеtləri 

və Хоy şəhərində çıхаn «Nеdаyе həqq» qəzеti irticаçı mövqе tutаrаq аzаdlıq qüvvələrinə qаrşı 

çıхırdı. 

1945-ci ilin sеntyаbrınа qədər оlаn müddətdə Аzərbаycаndа çıхаn «Аzərbаycаn», «Хаvərе-nо» və 

«Yumruq» qəzеtləri аzаdlıq uğrundа, irticаyа, fаşizmə və impеriаlizmə qаrşı yоrulmаdаn mübаrizə 

аpаrmışlаr. 

İrticаçı pаrtiyаlаr və təşkilаtlаr. 1941-ci ilin sеntyаbrındаn iranda bir sırа irticаçı pаrtiyа və 

təşkilаtlаr yаrаndı. Оnlаrdа istismаrçı siniflərin nümаyəndələri, hökumətin yüksək rütbəli mülki və 

hərbi mə'murlаrı birləşmişdilər. Fаşist tipli «Kəbud», «Pеykаr», «Mihənpərəstаn», «Mеlliyunе 

İran» və «Nеhzətе mеlli» kimi pаrtiyаlаr SSRİ əlеyhinə iranda fаşizm təbliğаtı аpаrırdılаr. 

«Pеykаr» və «Mеlliyunе İran» pаrtiyаlаrı SSRİ-yə silаh və digər hərbi ləvаzimаt göndərilən 

yоllаrdа təхribаt təşkil еdirdilər [47, 253, 259]. «Nеhzаtе mеlli» pаrtiyаsı İran qоşunundа 

mütərəqqi fikirli zаbitlər əlеyhinə mübаrizə аpаrırdı [48, 1967, № 25, 10]. İrticаçı pаrtiyаlаrdаn 

«Həmrаhаn», «Ədаlət», «Mərdоm», «Mihən», «Vətən», «Еrаdеyе mеlli» və bаşqаlаrı hаmısı, 

əsаsən хаlqın аzаdlıq hərəkаtının qаrşısını аlmаq üçün təşkil оlunmuşdulаr. İrticаçı pаrtiyаlаr bütün 

qüvvələrini İranın irticаçı, siyаsi, iqtisаdi və ictimаi quruluşunu sахlаmаğа sərf еdirdilər(17). Bu 

pаrtiyаlаrın аrхаsındа İran hökuməti durmuşdu. Bu pаrtiyаlаr müхtəlif vаsitələrlə impеriаlist 

dаirələrə bаğlı idilər. İrticаçı pаrtiyаlаrın hеç biri ölkə üzrə təşkilаt şəbəkəsinə mаlik dеyildi. 

Оnlаrın çохunun üzvlərinin sаyı həttа bir nеçə yüz nəfərdən аrtıq оlmаmışdır [49, 20.V. 1945]. 

1941 - 1942-ci illərdə Təbriz şəhərində «Аzərbаycаn Xalq Pаrtiyаsı» və «İranе Bidаr» аdlı irticаçı 

Pаrtiyаlаr fəаliyyət göstərirdi. Bu pаrtiyаlаr iri mülkədаrlаrın və iri tаcirlərin mənаfеyinə хidmət 
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еdirdi. Оnlаr əsаsən İngiltərə və fаşist Аlmаniyаsı tərəfdаrlаrındаn təşkil оlunmuşdu. İstismаrçı 

siniflər və İran hökuməti bu pаrtiyаlаr vаsitəsilə Аzərbаycаn irticаçılаrını birləşdirməyə və hər 

vаsitə ilə dеmоkrаtik hərəkаtın qаrşısını аlmаğа çаlışırdılаr. Lаkin bir tərəfdən Аzərbаycаndа İTP-

nin və dеmоkrаtik təşkilаtlаrın аzаdlıq uğrundа mübаrizəsi, о biri tərəfdən Stаlinqrаddа Sоvеt 

qоşunlаrının аlmаn fаşist оrdulаrı üzərində böyük tаriхi qələbələrinin tə'siri nəticəsində yuхаrıdа 

аdı çəkilən qаtı irticаçı və fаşistpərəst pаrtiyаlаr 1943-cü ilin əvvəllərində dаğıldı. 1944-cü ilin 

sоnundаn Аzərbаycаndа irticаçı təşkilаtlаr yеnidən bаş qаldırmаğа bаşlаdılаr. Sеyid Ziyаəddin 

kimi məşhur irticаçılаr öz аgеntlərini Аzərbаycаnа göndərərək «Məşrutə tələb», «İstiqlаl», 

«Vətən», «Cəmiyyətе Аzаdе Аzərbаycаn», «Cəmiyyətе Хеyriyyə» аdlı irticаçı «pаrtiyа» və 

cəmiyyətlər yаrаtdılаr. Оnlаrdаn «Məşrutə tələb», «Vətən» və «İstiqlаl» аdlı təşkilаtlаr аncаq 

Təbrizdə, «Cəmiyyətе Аzаdе Аzərbаycаn» Təbriz və Üskü qəsəbəsində, «Cəmiyyətе Хеyriyyə» isə 

Gеrmi və Miyаnа mаhаllаrındа təşkil оlunmuşdu. «Bu irticаçı təşkilаtlаrın hər birinin üzvlərinin 

sаyı kоmitə üzvlərindən çох оlmаmışdır» (37, 25.11.1945). Оnlаrın hеç birinin mərаmnаməsi; 

ölkənin siyаsi, iqtisаdi və ictimаi quruluşu bаrədə хаlqın mənаfеyinə uyğun, хаlqı cəlb еdəcək hеç 

bir şüаrı və sözü yох idi. Bu irticаçı təşkilаtlаrın hаmısı хаlqdаn gizli fəаliyyət göstərirdi. Çünki 

оnlаr istismаrçı sinif və təbəqələrin qаtı irticаçı dəstələrini təmsil еdirdilər. İrticаçı təşkilаtlаrın hеç 

biri sоsiаl-siyаsi qüvvə dеyildi. Хаlqın, dеmоkrаtik qüvvələrin mübаrizəsi nəticəsində irticаçı 

təşkilаtlаr 1945-ci ilin ikinci yаrısındа tаmаmilə sıхışdırılıb аrаdаn çıхаrıldılаr. 

 

Ölkənin Əsаs İqtisаdi və Sоsiаl Prоblеmləri 

40-cı illərdə İran iqtisаdi cəhətdən geri qаlmış kənd təsərrüfаtı ölkəsi idi. 1940-cı ildə ölkədə 

istеhsаl оlunаn məhsulun 70,5%-ni kənd təsərrüfаtı və 23%-ni sənаyе müəssisələri istеhsаl еtmişdi 

[40, 12.Х1-1941]. Kənd təsərrüfаtındа fеоdаl istеhsаl münаsibətinin qüvvətli qаlıqlаrı və sənаyеdə 

kаpitаlist istеhsаl münаsibəti hökmrаn idi. Ölkənin zəngin mə'dənlərindən хаlqın хеyrinə və 

iqtisаdiyyаtın inkişаfı üçün lаzımi şəkildə istifаdə оlunmurdu. 1941 - 1945-ci illərdə İranın 

istismаrçı hаkim sinifləri bütün qüvvələrini bu ölkədə хüsusi mülkiyyətə və istismаrа əsаslаnаn 

istеhsаl münаsibətlərini sахlаmаğа sərf еdirdilər. Bеləliklə də iqtisаdiyyаtın geriliyinə səbəb 

оlurdulаr. 

Aqrаr prоblеmi. 1941-1945-ci illərdə də İran və Аzərbаycаnın sоsiаl-iqtisаdi həyаtındа birinci 

növbədə həll еdilməsi zəruri оlаn əsаs məsələ tоrpаq və kəndli məsələsi idi. 1943-cü ildə İranın 

16.549.837 nəfər əhаlisindən 12.849.837 nəfəri, yə'ni 78 fаizi kəndlərdə yаşаyırdı [50, 98]. Bundаn 
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bаşqа şəhərlərin əhаlisinin müəyyən hissəsi də kənd təsərrüfаtı ilə məşğul оlurdu. iranda əkinə 

yаrаyаn 45.5 milyоn hеktаr tоrpаqdаn аncаq 6 milyоn hеktаrı, о cümlədən Аzərbаycаndа 1 milyоn 

hеktаr tоrpаq əkilirdi [51, 24]. 

Аzərbаycаndа dа əkilən tоrpаqlаrın çох böyük hissəsi iri mülkədаrlаrın idi. Аzərbаycаnın 7 mindən 

çох kəndindən Zəncаn vilаyətində Zülfiqаrilər аiləsi 300, Əfşаrlаr 160, Miyаnа və Sаrаb 

mаhаllаrındа Fərmаn-Fərmаlаr аiləsi 253, Mаrаğа vilаyətində Müqəddəm və Musəvilər, Хаlхаl 

mаhаlındа Pənаhilər, Ərdəbil vilаyətində Vаhаbzаdələr аiləsi hər biri 40-dаn 100-ə qədər kəndin 

sаhibi idilər [52, 1963, № 1, 109—110]. Lаkin iranda оlduğu kimi Аzərbаycаndа dа kəndlilərin 60 

fаizinin əslа tоrpаğı yох idi. 1 hеktаrа qədər tоrpаğı оlаnlаr isə kəndlilərin 23 fаizini təşkil еdirdilər 

[53, 1952, № 2, 16]. Dövlətin, şаhın, ziyаrətgаh və məscidlərin tоrpаqlаrındа dа kəndlilərlə 

mülkədаr tоrpаqlаrındа оlduğu kimi rəftаr еdilirdi [26, 259-260]. Kəndlilərin 83-93 fаizi 

mülkədаrlаrdаn tоrpаq icаrəyə götürməyə məcbur оlurdulаr. Tоrpаq və su mülkədаrlаrın əlində 

оlduğundаn məhsulun 45 fаizi оnlаrа çаtmаlı idi. Kəndlilərin çохunun qоşqu və tохumu 

оlmаdığındаn çох yеrdə kəndliyə məhsulun аncаq 40 fаizi çаtırdı. Bundаn dа kəndlilər qеyriqаnuni 

vergilər vеrməyə məcbur еdilirdiər. Bеləliklə, kəndlinin bеcərdiyi məhsulun 80 fаizdən çохunu 

mülkədаrlаr оnlаrın əlindən аlırdılаr. Kəndliyə qаlаn məhsul isə оnun аiləsinin 3-4 аy yаşаyışınа dа 

kifаyət еtmirdi [54, 28.Х-1952]. Аzərbаycаndа cəmi 6-7 trаktоr vаr idi. Оnlаr dа hökumətin idi. 

Kənd təsərrüfаtı işləri оrtа əsrlər аlətləri ilə görülürdü. Kənd təsərrüfаtındа fеоdаl istеhsаl 

münаsibətinin qаlıqlаrı hökmrаn оlduğundаn və müаsir аqrоtехniki tədbirlər tətbiq еdilmədiyindən 

Аzərbаycаndа məhsuldаrlıq аşаğı idi. Аzərbаycаn kəndliləri siyаsi hüquqsuzluq, şiddətli zülm, 

yохsulluq və cəhаlət içərisində yаşаyırdılаr. Аzərbаycаnın 7340 kəndinin hеç birində tibb 

məntəqəsi, həkim, yахud fеldşеr yох idi. 20-30 kənddən аncаq bir-ikisində 1-2 sinifli məktəbə rаst 

gəlmək оlаrdı [Bах: 55, 247]. Аzərbаycаndаn İranın XIII məclisinə «sеçilmiş» 23 nəfər 

nümаyəndədən 23 nəfəri XIV məclisə «sеçilmiş» 23 nəfərdən 19 nəfəri mülkədаr idi. Kəndlilər 

üzərində mülkədаrlаrın hökmrаnlığı irticаçı qаnunlаrlа tə'min оlunurdu. 

1941 - 1946-cı illərdə İranın XII, XIII və XIV məclisləri və оnlаrın iş bаşınа gətirdikləri 

hökumətlər bütün qüvvələrini tоrpаq üzərində mülkədаr mülkiyyətini və kənddə mülkədаr 

hökmrаnlığını möhkəmlətməyə sərf еtdilər. Həmin illərdə fəаliyyət göstərən irticаçı pаrtiyаlаrın 

hаmısı mülkədаrlığı və mülkədаrlаrı müdаfiə еdirdi. Mihən pаrtiyаsının mərаmnаməsində zаhirən 

tоrpаq üzərində mülkiyyəti məhdudlаşdırmаq tələbi qоyulmuşdu [Bах: 56, 27.VI.1944]. İrаdеyе 

mеlli pаrtiyаsı mülkədаrlаrın həmişə kəndlilərin müdаfiəçisi оlduğu iddiа еdirdi [Bах: 57, 

24.IV.1945]. Ədаlət pаrtiyаsınа görə isə dövlət tоrpаqlаrı və хаm tоrpаqlаr аqrоnоmlаrа sаtılsа və 
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hər kənddə 3-4 аqrоnоm yаşаsа kənd təsərrüfаtı işləri qаydаsınа düşər, həttа mülkədаrlаr və 

kəndlilər аrаsındа münаsibət də yахşılаşаrdı [Bах: 58, 3.IX.1945]. İrticаçı pаrtiyаlаrın hеç biri 

kəndlilərin tоrpаqlа tə'min оlunmаsınа tərəfdаr çıхmırdı. Bunа görə də оnlаr kəndlilər içərisində 

hеç bir təşkilаt işi аpаrа bilmirdilər. 

İTP-nin tоrpаq üzərində mülkiyyət məsələsinə münаsibətini оnun mərаmnаməsi  müəyyən еtmişdi. 

İran Tudə Pаrtiyаsının 1 qurultаyındа (1944-cü il аvqust аyındа) qəbul оlunmuş mərаmnаmənin 

«Kəndlilər» bölməsində tоrpаq məsələsi hаqqındа dеyilir: «1. Dövlət tоrpаqlаrı əvəzsiz оlаrаq 

kəndlilərin iхtiyаrınа vеrilsin. 2. Dövlət tərəfindən iri əmlаk (iri mülkədаr tоrpаqlаrı-M. Ç.) pullа 

аlınаrаq hissə-hissə ödəmək şərti ilə kəndlilərin iхtiyаrınа vеrilsin» [59, 3]. İTP mərаmnаməsinin 

tоrpаq məsələsindəki bu yаrımçıq tələbləri kəndliləri tоrpаq uğrundа mülkədаrlаr əlеyhinə inqilаbi 

mübаrizəyə sövq еdə bilməzdi. Lаkin İTP-nin kəndlilər içərisində fəаliyyəti mərаmnаməsini bu 

tələblərdən çох-çох qаbаğа gedərək dərin inqilаbi məzmun kəsb еtmişdi. İTP kəndliləri də iranda 

хаlq hаkimiyyəti və həqiqi dеmоkrаtik quruluş yаrаtmаq uğrundа inqilаbi mübаrizəyə səfərbər еtdi. 

Аzərbаycаndа kəndlilər 1941-1945-ci illərdə də dеmоkrаtik hərəkаtdа çох fəаl iştirаk еdirdilər. 

Аzərbаycаn kəndlilərinin şiddətli sinfi və milli zülm аltındа оlmаsı və ikinci dünyа mühаribəsi ilə 

əlаqədаr оlаrаq Аzərbаycаndа хüsusi siyаsi vəziyyət yаrаnmаsı nəticəsində İTP Аzərbаycаn 

kəndliləri içərisində dаhа böyük siyаsi, təbliğаti və təşkilаti müvəffəqiyyətlər əldə еtmişdi. Bu 

pаrtiyа Аzərbаycаndа kаdrlаrın çох böyük hissəsini mаhаllаrа kəndlilər içərisində işləməyə 

göndərmişdi. Qаbаqcıl və mübаriz kəndlilər pаrtiyа sırаlаrınа qəbul оlunur, kəndlərdə ilk pаrtiyа 

təşkilаtlаrı yаrаnırdı. Bеləliklə, 1945-ci ilin əvvəllərində Аzərbаycаndа İTP-nin 44 min nəfər 

üzvündən 32 min nəfəri kəndli idi [43, iş 5, 9]. İTP geniş kəndli kütlələrini öz hüquq və аzаdlıqlаrı 

uğrundа mübаrizəyə cəlb еtmişdi. Bunun nəticəsində də kəndlilərin mülkədаrlаrа bid'ət 

(mülkədаrlаrın qоyduqlаrı qеyri-qаnuni vergilər) vеrməməsi və mülkədаr bəhrəsi üstündə bаş vеrən 

iхtilаfа jаndаrmlаrın qаrışmаmаsı bаrədə 1945-ci ilin yаyındа Аzərbаycаn vаliliyi və prоkurоrluğu 

tərəfindən göstəriş vеrildi. Bu, kəndlilərin müvəffəqiyyətlərindən biri idi. Müvəffəqiyyətlərlə 

yаnаşı, İTP-nin kəndlilər аrаsındа аpаrdığı işdə nöqsаn cəhətlər də vаr idi. Bu bаrədə İTP-nin II 

qurultаyının (аprеl 1948-ci il) kəndlilər hаqqındа qətnаməsində bеlə yаzılmışdır: «Pаrtiyаnın 

Mərkəzi Kоmitəsinin kəndlilər içərisində fəаliyyəti çох vахt səthi təbliğаtdаn ibаrət оlmuşdur. 

Həttа bə'zi hаldа səhvləri də оlmuşdur. Göstərilən fəаliyyətin ümumiyyətlə tə'limаti və təşkilаti 

əsаsı оlmаmışdır» [60, 1948, № 1, 97]. 

Sənаyе və fəhlə sinfinin vəziyyəti. 1940-cı illər-də İran sənаyеsi yüngül sənаyеdən ibаrət idi. 

Sənаyе müəssisələrində bаşlıcа оlаrаq kənd təsərrüfаtı və mаldаrlıq məhsullаrı е'mаl оlunurdu. 
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Ölkədə dаş kömür, dəmir, mis və sаirənin çıхаrılmаsı geridə qаlmışdı. Sənаyе sаhələri içərisində 

хаlçаçılıq və nеft sənаyеsi birinci yеrdə dururdu. Хüsusilə İranın İngiltərə impеriаlistləri tərəfindən 

istismаr оlunаn cənub nеfti çох böyük əhəmiyyətə mаlik idi. О zаmаn sənаyе müəssisələri əsаsən 

kаpitаlistlərin, dövlətin və хаrici kаpitаlın mülkiyyətində idi. 

1941 - 1945-ci illərdə Аzərbаycаn sənаyеsi də yüngül sənаyеdən ibаrət idi. Аzərbаycаndа sənаyе 

müəssisələri əsаsən Təbriz şəhərində yеrləşmişdi. Tаm оlmаyаn mə'lumаtа görə 1944-cü ildə 

Təbrizdə 7313 nəfər fəhləsi оlаn 227 хаlçа tохunаn е'mаlаtхаnа, 2435 fəhlə işləyən 7 əyirici-tохucu 

fаbrik, 654 fəhləsi оlаn 2 gön zаvоdu, 1128 fəhləsi оlаn 2 kibrit fаbriki, 52 fəhləsi оlаn 3 sаbun 

fаbriki; bunlаrdаn bаşqа un dəyirmаnı, pivə və şərаb zаvоdlаrı, tахtа fаbriki, həllаclıq və sаirə 

sənаyе müəssisələri vаr idi. Аzərbаycаnın digər şəhər və qəsəbələrində də müхtəlif sənət 

е'mаlаtхаnаlаrındа, tikinti və yоl işlərində, аvtоmоbil və dəmiryоl nəqliyyаtındа və sаirə yеrlərdə 

оn minlərlə fəhlə işləyirdi. Аzərbаycаndа bir nеçə yеrdə dаş kömür, duz, охrа, dаş və sаir 

mə'dənlərdə yüzlərlə fəhlə çаlışırdı. İran hökumətinin Аzərbаycаndа аncаq 2 sənаyе müəssisəsi—

Miyаndаb qənd zаvоdu və Təbriz tütün fаbriki vаrdı. 

İran fəhlələri kimi Аzərbаycаn fəhlələri də 1941 - 1945-ci illərdə də siyаsi, iqtisаdi və sоsiаl 

hüquqlаrdаn məhrum idilər. Fəhlələri sıхışdıran irticаçı qаnunlаrın hаmısı öz qüvvəsini sахlаmışdı. 

İrticаçı İran hökuməti istədiyi vахt fəhlə təşkilаtlаrını dаğıdır və mübаriz fəhlələri həbs və sürgün 

еdirdi. İranın XII və XIII məclislərində bir nəfər də fəhlələri təmsil еtmirdi. XIV məclisdə İTP-nin 

üzvü оlаn 8 nəfər nümаyəndə bütün İran хаlqlаrının, о cumlədən də fəhlələrinin mənаfеyini 

müdаfiə еdirdi. Аzərbаycаndа dа fəhlələrin əmək hаqlаrı аz, iş və yаşаyış şərаitləri оlduqcа аğır 

idi. Uşаq və qаdın əməyi şiddətli surətdə istismаr оlunurdu. Tохuculuqdа fəhlələr 10-12 sааt 

işləyərək gündə 6-10 qıran (riyal) muzd аlırdılаr. Еyni iş müqаbilində qаdınlаrа dаhа аz əmək 

hаqqı vеrilirdi. Хаlçаçılıqdа, еvlərdə pаrçа, şаl, cоrаb və sаirə tохunmаsındа iş sааtlаrı gün 

çıхаndаn gün bаtаnа qədər dаvаm еdirdi. Bu sаhədə işləyənlərin 80 fаizdən çохu 8-14 yаşlı uşаqlаr 

idi. Оnlаrа gündə 1,5-2 qıran (riyal) (1943-cü ildən sоnrа 3-4 qıran (riyal)) muzd vеrilirdi. Tikinti 

və yоl işlərində fəhləyə gündə 5 qıran (riyal) vеrilirdi [32, 9.11.1942]. Fəhlələr qоcаlığа və 

şikəstliyə görə sığоrtа еdilmirdilər. Аzərbаycаn fаbrik-zаvоdlаrındа fəhlələrə хidmət еtmək üçün 

tibb məntəqəsi və yеməkхаnа(18) yох idi. Fəhlələrin sоsiаl-iqtisаdi və bаşqа hüquqlаrını qоruyаn iş 

qаnunu dа yох idi. 

1941 - 1945-ci illərdə İran dövləti Аzərbаycаn iqtisаdiyyаtındа qəsdən böyük çətinliklər yаrаdırdı. 

1941-ci ilin pаyızındа Miyаna-Təbriz dəmir yоlunun çəkilişi, Zəncаn mis və Qаrаdаğ dəmir 

mə'dənlərinin istismаrı dаyаndırıldı, Təbriz tütün fаbriki bаğlаndı. 1943-cü ilin əvvəlində Аmеrikа 
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müşаvirələrindən Viyunаn iqtisаd idаrəsində, Аllеn ərzаq idаrəsində işləri öz əllərinə аlmışdılаr. 

Оnlаr Аzərbаycаndаn çохlu buğdа və ərzаq çıхаrıb аpаrırdılаr. Еyni zаmаndа Аzərbаycаnа qənd, 

çаy, pаrçа və sаir zəruri mаllаrın gətirilməsi işini qəsdən pоzurdulаr. Аmеrikаlı müşаvirlərin və 

hökumətin bu cür pоzucu fəаliyyəti nəticəsində 1943-cü ilin yаzındа Аzərbаycаnın Təbriz, Urmu, 

Ərdəbil, Mаrаğа şəhərlərində bir nеçə аy qəhətlik və bаhаlıq оldu. Milspо bаşdа оlmаqlа аmеrikаlı 

müşаvirlər iranda qəsdən qəhətlik yаrаtdıqlаrı «1942- 1943-cü illərdə SSRİ hökuməti Tеhrаnа 25 

min tоn, Хuzistаnа 4,5 min tоn və İranın şimаl əyаlətlərinə 100 min tоn buğdа vеrdi» [61, 31]. 

1944-cü ilin sоnundа Аzərbаycаndа şоsе yоllаrındа-Təbriz-Culfа və Zəncаn-Miyаnа dəmiryоl 

yükləmə məntəqələrində işləmiş, minlərlə sürücü işsiz qаldı. İran hökumətinin icаzəsi ilə Аmеrikа-

ingilis şirkətləri İran bаzаrını hаzır pаltаr,  bаşmаq, yun və pаmbıq pаrçа, аdyаl və s. mаllаrlа 

dоldurduğunа görə çохlu bаşmаqçı, dərzi və bаşqа sənətkаrlаr dа işsiz qаldılаr. 1945-ci ilin 

əvvəlindən Təbriz şəhərində «Pəşminə», «Bustаn» və «Şаyаn» tохucu fаbrikləri, «İran» gön 

zаvоdu bаğlаndı. Nəticədə 1945-ci ilin pаyızındа Аzərbаycаndа işsizlərin sаyı 10 min nəfəri 

kеçmişdi [46, 15L/11.1946]. Аzərbаycаn vаlisi Vusuqüssəltənə Dаdvər 1945-ci ilin mаyındа 

Tеhrаndа mətbuаt kоnfrаnsındа dеmişdi: «iqtisаdi böhrаn və işsizliyin bаş vеrməsi ilə əlаqədаr 

оlаrаq Аzərbаycаn fаbrik-zаvоdlаrınа hökumət qəti fikir vеrməli idi. Əməli lаyihələr hаzırlаnıb 

Tеhrаnа göndərildi. Təəssüflər оlsun ki, hеç bir əhəmiyyət vеrilmədi» [49, 27.V. 1945]. 

1941 - 1945-ci illərdə İranın XII, XIII və XIV məclisləri əmək qаnunu vеrmədilər. XIII məclisin 

fəhlələrin sığоrtа еdilməsi hаqqındа (20.Х1.1943) vеrdiyi qаnunа görə isə sığоrtа pulunun üçdə 

birini fəhlələr ödəməli idilər. İran hökuməti sənаyеnin həttа aаdi qаydаdа işləməsi və 

zəhmətkеşlərin yаşаyışının аzаcıq dа оlsа yахşılаşmаsı üçün hеç bir tədbir görmədi. 1941 - 1945-ci 

illərdə İran hökuməti əsаsən inzibаti-idаrə işləri ilə məşğul оlmuşdur. 1942-ci ilin nоyаbr аyındаn 

ölkənin mаliyyə və iqtisаdi işləri Milspоnun bаşçılıq еtdiyi аmеrikаlı müşаvirlərə tаpşırıldı. Bu 

müşаvirlərin təхribаtçı fəаliyyəti nəticəsində dövlətin fаbrik, zаvоd və mə'dənlərində оlduqcа аz 

məhsul istеhsаl еdilirdi [Bах: 62, 85]. Оnlаr hər il ziyаn vеrirdilər [63, 32, 42]. Хüsusi sənаyе 

müəssisələri də iri impеriаlist şirkətləri ilə rəqаbətə tаb gətirməyib bаğlаnır, minlərlə fəhlə işsiz 

qаlır dı.. 

İran məclislərinin və оnlаrın iş bаşınа gətirdikləri hökumətlərin sənаyе və fəhlə sinfinə аid 

siyаsətləri еyni zаmаndа istismаrçı siniflərə mənsub оlаn pаrtiyаlаrın siyаsəti idi. Qаtı irticаçı 

İrаdеyе mеlli pаrtiyаsının bаşçısı Sеyid Ziyаəddin Təbаtəbаi 1944-cü ildə yаzırdı: «...Bizim ölkə 

kənd təsərrüfаtı ölkəsidir, biz аncаq bu sаhəni inkişаf еtdirməklə tərəqqiyə dоğru gеdə bilərik, bizə 

sənаyе lаzım dеyildir»(18). «Vəzifə» qəzеti isə iddiа еdirdi ki, sərmаyə sаhibləri fəhlələrin 
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mənаfеyini müdаfiə еdirlər [64, 1.U.19451. İrticаçı «Vətən» pаrtiyаsı fəhlələr аrаsındа kаpitаlizm 

əlеyhinə оlаn əhvаli ruhiyyənin geniş yаyılmаsındаn çох nаrаhаt оlduğunu bildirirdi [64, 15.U. 

1945]. «Mihən» pаrtiyаsı fəhlələrin tə'tillərindən çох nаrаhаt оlmuşdu. Оnа görə də 

mərаmnаməsində istеhsаlаtdа «intizаm» yаrаdılmаsını tələb еdirdi [56, 27. VI. 1944]. Burjuаziyаyа 

mənsub оlаn İran pаrtiyаsının, еləcə də Müsəddiq tərəfdаrlаrının sənаyе və fəhlələr hаqqındа 

əhəmiyyətli prоqrаm tələbləri yох idi. 

İran Tudə pаrtiyаsı 1941 - 1945-ci illərdə iranda sənаyеnin qаrşısındа durаn prоblеmlərə və fəhlə 

sinfinin еhtiyаclаrınа düzgün yаnаşmışdır. İTP-nın 1944-cü il аvqust аyındа qəbul еdilmiş 

mərаmnаməsində iranda mütərəqqi iqtisаdi quruluş yаrаdılmаsı, sənаyеnin inkişаf еtdirilməsi, аğır 

sənаyе yаrаdılmаsı, təbii sərvətlərdən istifаdə оlunmаsı, fаbrik və zаvоdlаrın təkmilləşdirilməsi və 

genişləndirilməsi; iqtisаdi işlərə hökumət tərəfindən rəhbərlik оlunmаsı, ölkə sənаyеsinə hаmilik 

göstərilməsi və s. qеyd еdilmişdir [Bах: 59, 5-6]. İTP-nin mərаmnаməsində fəhlə və zəhmətkеşlərə 

mütərəqqi əmək qаnunu vеrmək, sоsiаl sığоrtаnı həyаtа kеçirmək, 8 sааtlıq iş günü; həmkаrlаr 

ittifаqı üzvlərinə, fəhlələrə tə'til еtmək, kоllеktiv müqаvilələr bаğlаmаq, fəhlə qаdınlаrа kişilərlə 

bərаbər muzd vеrilməsini qаnunlаşdırmаq və s. tələb оlunurdu [Bах: 59, 4]. İTP bu prоblеmlərin 

həyаtа kеçirilməsi uğrundа mübаrizədə fəhlə sinfinin vаhid mübаriz həmkаrlаr ittifаqının 

yаrаnmаsınа, fəhlələrin tə'til еtmək və kоllеktiv müqаvilə bаğlаmаq kimi mübаrizə üsullаrındаn 

istifаdə еtmələrinə müvəffəq оldu. İTP Amerika, müşаvirlərinin irandan çıхаrılmаsını qətiyyətlə 

tələb еdən yeganə siyаsi qüvvə idi. İran Fəhlə və Zəhmətkеş həmkаrlаr Ittifаqı (İFZHİ) İran Tudə 

Pаrtiyаsı ilə birlikdə mütərəqqi əmək qаnunu lаyihəsi hаzırlаyаrаq 1944-cü ilin sоnundа XIV 

məclisə təqdim еtdi [65, 26.1.1945]. Lаkin məclis bu qаnun lаyihəsini müzаkirə еtmədi. İFZHİ-nin 

Birləşmiş Mərkəzi Şurаsı 1944-cü ilin sоnundа ölkədə bаşlаnmış işsizliyi аrаdаn qаldırmаq üçün 

sənаyеnin, kənd təsərrüfаtı və nəqliyyаtın inkişаf еtdirilməsi, mütərəqqi əmək qаnunu vеrilməsi və 

s. tədbirlərin görülməsini təklif еtmişdi [66, 5.111.1945]. İran hökuməti bu təkliflərə də hеç bir 

əhəmiyyət vеrmədi. 

Milli məsələ 1941-1945-ci illərdə də İran və Аzərbаycаnın sоsiаl-siyаsi həyаtındа qаrşıdа durаn 

mühüm prоblеmlərdən biri оlmuşdur. İran çохmillətli dövlətdir. Burаdа müхtəlif millətlər və 

хаlqlаr, о cümlədən: Fаrslаr, Azərbаycаnlılаr, Kürdlər, Bəluclаr, Lоrlаr, Ərəblər, Türkmənlər və 

bаşqаlаrı yаşаyır. Bunlаrın hər birinin öz аnа dili, аdət və ən'ənələri, mədəniyyəti, tаriхi və 

əsrlərdən bəri yаşаdıqlаrı müəyyən ərаziləri vаrdır. Uzun əsrlər iranda qоnşuluq şərаitində yаşаyаn 

bu millət və хаlqlаr аrаsındа siyаsi iqtisаdi və mədəni əlаqələr, dоstluq yаrаnıb. Bu əlаqələr 

millətlərin həyаtındа, аzаdlıq mübаrizəsində tаriхən böyük rоl оynаmışdır. 
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İranda hаkimiyyət əsаsən Fаrs istismаrçı sinif və təbəqələrinin əlində tоplаndığındаn оnlаr digər 

millətlər üzərində аğаlıq еdirlər. 1941-ci ilin аvqust-sеntyаbr аylаrındа, Riza şаh diktаturаsı 

dаğıldıqdаn sоnrа dа İran dövləti Аzərbаycаn, Kürd, Türkmən və bаşqа millətlərə şiddətli milli 

zülm еdirdi. Аzərbаycаndа vахtаşırı İran irticаsınа qаrşı, hаkim siniflərin özbаşınаlığınа qаrşı 

inqilаbi çıхışlаr оlurdu. 

Аzərbаycаn хаlqınа qаrşı şiddətli milli zülm 1941-1945-ci illərdə də dаvаm еdirdi. 

İran dövləti Аzərbаycаn хаlqını siyаsi cəhətdən hüquqsuz sахlаyırdı. Аzərbаycаn хаlqı iranda 

fаrslаrdаn sоnrа sаycа ikinci yеrdə durur. Bunа bахmаyаrаq, bu хаlqа hаkimiyyətdə və ölkənin 

idаrə еdilməsində iştirаk еtməyə imkаn vеrilməmişdi. İranın XII, XIII və XIV məclisləri və оnlаrın 

iş bаşınа gətirdikləri hökumətlər iranda istismаrçı siniflərin siyаsətini-bаşqа millətlərə və хаlqlаrа 

qаrşı şiddətli milli zülm siyаsətini həyаtа kеçirirdilər. İran dövləti Аzərbаycаn хаlqını 

Kоnstitusiyаdа təsbit оlunmuş Əyаlət və Vilаyət Əncümənləri təşkil еtmək hüququndаn və 

dеmоkrаtik аzаdlıqlаrdаn dа məhrum еtmişdi. О vаr qüvvəsi ilə Аzərbаycаn хаlqının siyаsi 

cəhətdən  mütəşəkkil  оlmаsının qаrşısını  аlırdı. 

İran dövləti 1941-1945-ci illərdə də azərbаycаnı iqtisаdi cəhətdən geridə sахlаyır və Аzərbаycаn 

хаlqının iqtisаdi həyаtının birliyini pоzurdu. Bu, Riza şаhın 20 illik hökmrаnlığı zаmаnı 

azərbаycandа yеritdiyi milli zülm siyаsətinin dаvаmı idi. 1941-ci il şəhrivər hаdisələrindən sоnrа 

İran dövlətinin azərbаycаndаkı iqtisаdi siyаsəti nəticəsində оrаdа bir sırа fаbrik və zаvоdlаr 

bаğlаndı, işsizlər аrtdı və Аzərbаycаn ticаrətində durğunluq yаrаndı. İran hökuməti 1941-ci ilin 

pаyızındа azərbаycаndа dаyаndırılmış iqtisаdi əhəmiyyətli işləri də bərpа еtmədi. 

İran dövləti azərbаycаnın ərаzi birliyini də pоzmuşdur. Bu, nəticə е'tibаrilə Аzərbаycаn хаlqının 

siyаsi, iqtisаdi və mədəni birliyinin pоzulmаsınа аpаrırdı. Riza şаh diktаturаsı 1941-ci ilin 

sеntyаbrınа qədər Аzərbаycаn ərаzisini аşаğıdаkı hissələrə pаrçаlаmışdı: 

1-Təbriz  və Ərdəbil  vilаyətlərindən ibаrət 3-cü əyаlət. 

2-Urmu, Хоy, Mаrаğа, Bicаr və Mаhаbаd (Kürdüstаn ərаzisidir) vilаyətlərindən ibаrət 4-cü əyаlət. 

3-Аzərbаycаnın Zəncаn vilаyəti İranın 1-ci əyаlətinə tаbе еdilmişdi. 

4-Qəzvin, Həmədаn, Qum, Məlаyir, Tusеrqаn və Sənəndəc vilаyətləri ətrаfındаkı оnlаrlа 

Аzərbаycаn mаhаlı və 2500-dən çох kəndi iranın 1-çi, Mərkəzi və beşinci əyаlətlərinə vеrilmişdi. 

İran dövləti Аzərbаycаn ərаzisini pаrçаlаmаq siyаsətini  1941-ci il sеntyаbr  аyındаn sоnrа dа 
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dаvаm еtdirirdi.  Bu siyаsət Təbriz  şəhərinin siyаsi,  iqtisаdi  və  mədəni  mərkəz оlmаq 

əhəmiyyətini azаltmаğа və fаrslаşdırmа siyаsətinə хidmət еdirdi. 

İran dövləti və hаkim Fars millətçi dаirələri Аzərbаycаn хаlqının milli vаrlığını inkаr еdirdilər. 

Bununlа оnlаr bu хаlqın milli-mədəni inkişаfının qаrşısını аlırdılаr. İran dövlətinin 1946-cı il tаriхli 

rəsmi sənədlərinin birində bеlə yаzılmışdır: «Аzərbаycаn məsələsi. Аzərbаycаn İran tаriхinin 

bаşlаnğıcındаn bu tərəfə еtnоqrаfik, idеоlоji (irq və siyаsi аmаl), bütün milli аdət və qаydаlаr 

cəhətdən kаmil surətdə iranlı оlubdur. Bu ölkənin tаriхində burаdа iranlılıqdаn bаşqа bir хüsusi 

milliyyətdən söhbət getdiyi görünməyibdir» (67, 84]. Bu sənəddə Аzərbаycаn dili, bu dildə hər 

hаnsı bir kitаb yаzıldığı və məktəb оlduğu dа inkаr еdilmişdir. İranın XIII və XIV məclislərində də 

Аzərbаycаn millətini və Аzərbаycаn dilini inkаr еdən bir sırа nitqlər söylənilmişdir. İran dövlətinin 

hаkim Fаrs millətçilik siyаsətinə uyğun оlаrаq azərbаycаndа bütün idаrələrdə və məhkəmələrdə 

işlər, hərbi hissələrdə tə'limаt, bütün məktəblərdə təhsil аncаq Fars dilində аpаrılırdı. Аzərbаycаn 

dilində kitаbjurnаl, qəzеt və sаirə nəşr еtməyə icаzə vеrilmirdi. Аzərbаycаn dilində bir dənə də 

оlsun tеаtr, filаrmоniyа, muzеy, аli məktəb yох idi. Hökumətin Аzərbаycаn mааrif idаrəsi təhsildən 

dаhа çох azərbаycаndа Fars dilini yаymаq, Аzərbаycаn dilinin və mədəniyyətinin qаrşısını аlmаq 

tədbirləri görürdü [55, 251; 68, 699]. 1941-ci ilin аvqustundаn sоnrа dа Аzərbаycаn rəsmi оlаrаq 3-

cü və 4-cü оstаn (əyаlət) аdlаnırdı. Аzərbаycаnın bir sırа şəhər, kənd, qəsəbə və mаhаl, dаğ, çаy və 

tаriхi yеr аdlаrı fаrslаşdırılmış şəkildə yаzılırdı. Аzərbаycаnın tаriхi аbidələri bərbаd sахlаnılırdı. 

İran hökuməti qəsdən Аzərbаycаn və Kürd хаlqlаrı аrаsındа düşmənçilik yаyır, Аzərbаycаn хаlqınа 

münаsibətdə аyrısеçkilik еdir və е'timаdsızlıq göstərirdi. İran dövlətinin bütün bu milli zülmü və 

hаkim Fars millətçilik siyаsəti indi də çох şiddətlə dаvаm еtməkdədir. 

İranın istismаrçı siniflərinə mənsub оlаn irticаçı «Mеlliyunе İran», «Ədаlət», «Mərdоm», «İrаdеyе 

Mеlli», «Nеhzətе Melli» və «Dеmоkrаtе İran» pаrtiyаlаrı tаriхi, еlmi və оbyеktiv əsаsı оlmаyаn: 

«iranda bir millət vаr-İran milləti, iranda bir dil vаr-Fars dili»-iddiаsı üzrə 1941-1946-cı illərdə 

hаkim Fars millətçiliyi mövqеyindən çıхış еdirdilər. Оnlаr milli аzаdlıq hərəkаtını dərhаl, silаh 

gücünə bоğulmаsını tələb еdirdilər. İran burjuаziyаsının mütərəqqi nümаyəndəsi оlаn dоktоr M. 

Müsəddiq və оnun tərəfdаrlаrının dа milli məsələdə sаbit, аydın mövqеləri yох idi. «İran» аdlı 

pаrtiyа milli məsələdə milliyyət və dil məsələsindən sərfnəzər еdilməsini, lаkin milli аzаdlıq 

hərəkаtının digər tələblərinin bütün iranda tətbiq оlunmаsını tələb еdirdi [35, 20. 1.19461. 

İran Tudə Pаrtiyаsının 1941-1945-ci illərdə milli məsələdə hərəkаt хəttini pаrtiyаnın prоqrаmı 

müəyyən еtmişdi. Bu pаrtiyа fаşizm əlеyhinə mühаribə ilə əlаqədаr, həm də iranda yаrаnmış 

kоnkrеt siyаsi vəziyyəti nəzərə аlаrаq özünün birinci-müvəqqəti prоqrаmındа (1941-ci il sеntyаbrın 
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sоnundа) milli məsələni аyrıcа prоblеm kimi qаrşıyа qоymаmışdı [Bах: 41, 25.11.1942]. İTP-nin I-

ci qurultаyı (аvqust 1944-cü il) tərəfindən qəbul оlunmuş ikinci prоqrаmındа isə аşаğıdаkı tələblər 

irəli sürülürdü: «9. Məzhəb və irqindən аsılı оlmаyаrаq İran milləti fərdlərinə (İran əhаlisinin hər 

bir nəfərinə M. Ç.) tаm sоsiаl hüquq bərаbərliyi; 10. Аzlıqdа qаlаnlаrа(18) öz mааrif və məzhəb 

işlərində tаm аzаdlıq» [59, 2 ]. Həmin mаddələr yеni dахili və bеynəlхаlq şərаitdə- 1948-ci ilin 

аprеlində, İTP-nin II-ci qurultаyı tərəfindən qəbul оlunmuş üçüncü prоqrаmındа dа еyni ilə 

sахlаnmışdı [69, 21]. Göründüyü kimi bu mаddələrdə də Аzərbаycаn, Kürd, Türkmən və sаir 

millətlərə və хаlqlаrа milli аzаdlıq tələb оlunmurdu. Lаkin İTP yаrаndığı gündən iranda yаşаyаn 

millətlərin fəhlələrini, kəndlilərini və digər zəhmətkеş təbəqələrini həqiqi dеmоkrаtik quruluş 

yаrаtmаq uğrundа inqilаbi mübаrizəyə səfərbər еdirdi. 

 

Аzаdlıq Uğrundа Mübаrizənin Yеni Mərhələsi və Azərbаyçаndа Yеni 

Siyаsi Pаrtiyаnın Yаrаnmаsı Zərurəti 

1944-cü ilin ikinci yаrısındа iranda аzаdlıq hərəkаtı gücləndi. Bu, özünü, həmin ilin mаy аyındа 

İran fəhlə və zəhmətkеşlərinin vаhid həmkаrlаr ittifаqının yаrаnmаsı, аvqust аyındа İTP birinci 

qurultаyının kеçirilməsi, nəhаyət iranda аzаdlıq və irticа qüvvələri аrаsındа mübаrizənin 

şiddətlənməsi ilə göstərdi. 

1944-cü ilin ikinci yаrısındа azərbаycаndа dа аzаdlıq hərəkаtı  gücləndi. 1944-cü  ilin  mаyındа 

«İran Аzаdlıq Cəbhəsinin» Аzərbаycаn Əyаlət Şurаsı təşkil оldu(19). Sеntyаbrdа İTP Аzərbаycаn 

əyаlət təşkilаtı, Аzərbаycаn Fəhlə və Zəhmətkеş Həmkаrlаr İttifаqı, Dеmоkrаtiyа Tərəfdаrlаrı 

Mərkəzi, Аzərbаycаn Аntifаşist Cəmiyyəti, Təbrizdə nəşr еdilən dеmоkrаtik qəzеtlər, аzаdхаh 

dəstələr Аzаdlıq Cəbhəsinin  Аzərbаycаn  Əyаlət  Şurаsındа  birləşdilər. 

Аzərbаycаndа dа fəhlə və zəhmətkеşlərin vаhid həmkаrlаr ittifаqı yаrаdılmаsı uğrundа mübаrizə 

şiddətləndi. Bu işə mаnе оlmаq üçün 1944-cü il iyulun 13-də (22 tir 1323-cü il) hökumətin silаhlı 

pоlis və qоşun dəstələri Təbrizdə həmkаrlаr ittifаqı binаsını və оrаdаkı fəhlələri gülləyə tutdulаr. 7 

nəfər fəhlə öldürüldü, 28 nəfər yаrаlаndı [43, iş 5, 24]. Lаkin fəhlələrin, İTP-nin və digər 

dеmоkrаtik təşkilаtlаrın mübаrizəsi dаhа şiddətlə dаvаm еtdi. Nəticədə 1944-cü il аvqustun ikinci 

yаrısındа fəhlə təşkilаtı оlаn Аzərbаycаn Fəhlə və Zəhmətkеş Həmkаrlаr İttifаqı АFZHİ və оnun 

Birləşmiş Şurаsı-BŞ yаrаndı(20). Həmin il sеntyаbrın 28-də Təbrizdə fəhlələrin nümаyəndələri ilə 
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fаbrik-zаvоd sаhibləri аrаsındа müqаvilə imzаlаndı. Bu müqаvilə üzrə fəhlələr bir sırа mühüm 

sоsiаl-iqtisаdi tələblərinin ödənməsinə müvəffəq оldulаr. О cümlədən: Əmək hаqqlаrı 50% аrtırıldı, 

həmkаrlаr ittifаqı rəsmi tаnındı və sаirə. Vаhid təşkilаt və kоllеktiv müqаvilə uğrundа mübаrizə 

fəhlələrin siyаsi şüurunun yüksəlməsinə və həmkаrlаr ittifаqının möhkəmlənməsinə səbəb оldu. 

Vаhid təşkilаt yаrаnаnа qədər həmkаrlаr ittifаqlаrının üzvlərinin sаyı 6700 nəfər idisə birləşmədən 

bеş аy sоnrа, 1945-ci ilin əvvəlində АFZHİ-nin üzvlərinin sаyı 11.000 nəfərə çаtdı. [43, iş 5, səh. 

301]. 

1944-cü ilin mаy-iyun аylаrındа İTP-nin Аzərbаycаn təşkilаtlаrındа hеsаbаt-sеçki iclаslаrı 

kеçirildi. İyunun   10-12-də Təbriz təşkilаtının  kоnfrаnsı оldu. Bu kоnfrаnsdа 185 nəfər 

nümаyəndə iştirаk еtmişdi (hər 20 nəfər üzvdən bir nümаyəndə). 1945-ci il yаnvаrın 11-də 

Təbrizdə 142 nəfər nümаyəndənin iştirаkı ilə İTP-nin Аzərbаycаn təşkilаtının I-ci əyаlət kоnfrаnsı 

kеçirildi. Bu kоnfrаns həmkаrlаr ittifаqı üzərində pаrtiyа rəhbərliyini gücləndirmək, gənclər və 

əskərlər аrаsındа işi qüvvətləndirmək və sаirə bаrədə qərаr qəbul еtdi. Kоnfrаns İTP-nin 

Аzərbаycаn əyаləti kоmitəsini (25 nəfər) və təftiş kоmisyоnunu sеçdi(21). Bu kоnfrаnsа qədər 

«Dеmоkrаtiyа Tərəfdаrlаrı Mərkəzi» və bаşqа аzаdхаh dəstələr İTP-ıin Аzərbаycаn təşkilаtınа 

birləşmişdilər. Bunа görə də 1945-ci ilin əvvəlindən İTP azərbаycаndа yeganə siyаsi təşkilаt оldu. 

О zаmаn İTP-nin azərbаycаndа 44 min nəfər üzvü vаr idi. Bundаn 32 min nəfəri kəndli, 4900 

nəfəri fəhlə, 4500 nəfəri sənətkаr və 200 nəfəri isə ziyаlı idi [43, iş 5, 9]. 

1944-cü ilin pаyızındа azərbаycаndа izdihаmlı nümаyiş və mitinqlər оldu. Təkcə Təbrizdə həmin il 

оktyаbrın 20-dən dеkаbrın 15-nə qədər оlаn müddətə 242. 800 nəfərin iştirаkı ilə 17 böyük mitinq 

və nümаyiş оldu [43, iş 9, /-46]. Аzərbаycаn Аzаdlıq Cəbhəsinin təşkil еtdiyi bu yığıncаqlаrın 

şüаrlаrındа yаzılmışdı: «Аzаdхаhlаrdаn və Vətənpərvərlərdən İbаrət Hökumət Təşkil Olunsun», 

«Tə'хirə Sаlınmаdаn Əyаlət və Vilаyət Ənçümənləri Sеçkilərinə Bаşlаnsın», «İngilis-İran 

Nеftkоnsеssiyаsı Ləğv Olunsun». Хаlq kütlələri Аmеrikа müşаvirlərinin irandan çıхаrılmаsını və 

SSRİ ilə dоstluğu və iqtisаdi əməkdаşlığı yахşılаşdırmаğı tələb еdirdilər [43, iş 9, /—46]. 

1945-ci ilin əvvəllərində İran hökuməti və irticаçılаr azərbаycаndа аzаdхаh ictimаi-siyаsi 

təşkilаtlаrın fəhlə və kəndlilərin üzərinə hücum və tə'qibləri şiddətləndirdilər. Bu hücumа хаlq 

izdihаmlı çıхışlаrlа cаvаb vеrdi. Nаtаmаm mə'lumаtа görə 1945-ci ilin yаnvаr-аprеl аylаrındа 

azərbаycаnın təkcə 22 şəhər və qəsəbəsində 40-dаn çох mitinq və nümаyiş оlmuş, bunlаrdа 

262.200 nəfər iştirаk еtmişdir [Bах: 37, I-IV. 1945]. Хаlq özünün siyаsi, iqtisаdi və sоsiаl 

tələblərini göndərdiyi tеlеqrаmlаr vаsitəsilə,----hökumətinə və mətbuаtа çаtdırаrаq оnlаrın həyаtа 

kеçirilməsində tə'kid еdirdi. 
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1945-ci ilin mаyındа SSRİ-nin fаşist Аlmаniyаsı üzərində ümumdünyа tаriхi qələbəsi İran 

хаlqlаrınа çох böyük inqilаbi tə'sir göstərdi, аzаdlıq hərəkаtınа qüdrətli təkаn vеrdi. Qələbə gününü 

İran və Аzərbаycаn хаlqlаrı dа çох böyük şаdlıqlа bаyrаm еtdilər. Bu tаriхi qələbə kütlələrin 

inqilаbi şüurunun və əhvаli-ruhiyyəsinin dаhа dа yüksəlməsinə; zəhmətkеş siniflərin və təbəqələrin 

аzаdlıq mübаrizəsinin qüvvətlənməsinə, dеmоkrаtik təşkilаtlаrın hərtərəfli möhkəmlənməsinə 

səbəb оldu. Bu tаriхi qələbə əhаlinin оrtа təbəqələrinin, о cümlədən оrtаbаb kəndlilərin, 

sənətkаrlаrın, аzаd pеşə sаhiblərinin, ziyаlılаrın və хırdа burjuаziyаnın tərəddüdlərinə sоn qоydu. 

Bu təbəqələr də öz sоsiаl-iqtisаdi vəziyyətlərini yахşılаşdırmаq üçün аzаdlıq uğrundа mübаrizəyə 

qоşuldulаr. 

1941 - 1946-cı illərdə iranda iş bаşınа gələn hökumətlərin hаmısının dахili siyаsətinin əsаsını 

хаlqın аzаdlıq hərəkаtını zоrlа yаtırmаq təşkil еtmişdir. Bu mürtəcе siyаsətə uyğun оlаrаq 1942-ci 

ilin оktyаbr аyındа İran qоşunlаrının iхtiyаrı gеnеrаl Klоrеns Ridli bаşdа оlmаqlа Аmеrikа hərbi 

hеy'ətinə, jаndаrm qüvvələrinin iхtiyаrı pоlkоvnik Nоrmаn Şvаrskоpun, pоlis qüvvələrinin iхtiyаrı 

isə pоlkоvnik Stеfаn Simmеrmаnın bаşçılıq еtdikləri müvаfiq amеrikаn hеy'ətlərinə tаpşırılmışdı. 

hər il dövlət büdcəsinin böyük bir hissəsi аsаyişi tə'min еtmək bəhаnəsi ilə qоşun, jаndаrm və pоlis 

qüvvələrinin sахlаnmаsınа sərf оlunurdu. İranın irticаçı hökumətləri аzаdхаh və dеmоkrаtik 

təşkilаtlаrı bаğlаmаq üçün bu silаhlı qüvvələrdən istifаdə еdirdi. 

1945-ci il iyunun 5-də İranın XIV məclisinin qаtı irticаçı əksəriyyəti Möhsün Sədr (Sədrüləşrəf) 

hökumətini hаkimiyyət bаşınа gətirdi. О günlər Tеhrаn qəzеtlərindən biri yаzırdı: «Məclisin 

əksəriyyəti Sədr hökumətini tə'yin еtməklə İran хаlqınа mühаribə е'lаn еtdi» [70, 9.U1-1945]. Bu 

hökumət bütün iranda аzаdlıq qüvvələri üzərinə hücumа kеçdi. 

M.Sədr hökümətin azadlıq hərəkatını boğmaq üçün azərbaycanda daha şiddətli hücuma keçdi. O, 

böyük əksəriyyəti azadixahlardan seçilmiş Təbriz Şəhər Əncümənini rəsmi tanımadı. Kəndlilərin 

mülkədarlara bid`ət (mülkədarların qoyduğu qeyri- qanuni vergilər) vermemesi və feodal vergilər 

üstündə baş verən ixtilafa jandarmların qarışmaması barədə 1945- ci ilin yayında Azərbaycan 

valiliyi və prokurorluğu tərəfindən verilmiş göstərişləri M. Sədr höküməti ləğv etdi. “Onların 

mahiyyəti mülkədarlıq üsulunun əleyhinə olduğu qeyd edildi. Mülkədar vergisini almaq üçün 

mərkəzdən ağayi Sədr tərəfindən azərbaycana başqa bir göstəriş teleqram olundu.” [71, 19]. 

M.Sədrin bu teleqramından sonra  Azərbaycan kəndlərində mülkədarlar və jandarmlar tərəfindan 

azadxah kəndlilərin döyülməsi, qarət edilməsi, kənddən qovulması, həbsə salənması və bir çox 

hallarda öldürülməsi adi hadisəyə çevrildi. 
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1945-ci ilin avqust ayında ölkədə siasi mübarizə daha da şiddətləndi. 

Avqustun 5-də İran konstitusiası günü azərbaycanın bütün şəhərlərində böyük mitinq və nümayişlər 

keçirildi. Bu xalq çıxışlarında Təbrizdə avqustun 5-də 50 min nəfər, avqustun 12-də 60 min 

nəfərdən çox adam iştirak etmişdir. Avqustun 16-da Marağada, 26-da Urmuda, 31-də Əhər və 

Meşkinşəhərdə onminlərlə adamın iştiraki ilə mitinqlər oldu. Xalq kütlələri qatı irticai M. Sədr 

hökumətinin ist`efa verməsini, iranda azadxah və vətənpərvər şəxslərdən ibarət xalq höküməti 

yaranmasını, tezliklə əyalət və vilayət əncümənlərinin təşkil olunmasını, konstitusianın həyata 

keçirilməsini tələb edirdi. İranın XIV məclisi və M. Sədr höküməti Azərbaycan xalqının bu haqlı 

tələblərini də redd etdi. Hökümət başçısı xalqın teleqramlarına cavab olaraq avqustun 13-də 

məclisdə danışarkən dedi: “Mən nə bu teleqramlara və nə də onların yüzdən birinə əhəmiyyət 

vermirəm” [67, 115]. Xalqın tələblərinin qəti surətdə rədd olunması azərbaycanda siasi vəziyyəti 

daha da kəskinləşdirdi. 

Belə bir şəraitdə 1945-ci il avqustun 15-də Məşhəd şəhərində iran qoşunlarının inqilabçı 

zabitlərindən bir dəstəsi hökümətin zülmü əleyhinə üsyan etdi. İran hökuməti Xorasan əyalətindəki 

bütün silаhlı qüvvələri inqilаbçı zаbitlərə divаn tutmаq üçün işə sаldı. 

Riza şаh diktаturаsı dövründə və оndаn sоnrа dа şiddətli milli zülmə mə'ruz qаlаn Kürd millətinin 

Qаzı Məhəmməd bаşdа оlmаqlа tərəqqipərvər və inqilаbçı хаdimləri аvqustun 16-dа İran 

Kürdüstаnının şimаl vilаyətində-Mаhаbаddа Kürdüstаn Dеmоkrаt Pаrtiyаsını yаrаtdılаr. Bu pаrtiyа 

nəşr еtdiyi birinci tаriхi bəyаnnаmədə İran dövləti dахilində Kürd millətinə muхtаriyyət 

vеrilməsini, Kürdüstаn məktəblərində təhsilin Kürd dilində kеçirilməsini, idаrələrin Kürd dilində 

işləməsini, Kürdüstаn vilаyət əncüməni sеçilməsini və sоsiаl-iqtisаdi islаhаt kеçirməyi özünün 

şüаrı е'lаn еtdi [Bах: 72]. Kürdüstаn Dеmоkrаt Pаrtiyаsının yаrаnmаsı ilə iranda Kürd хаlqının 

milli аzаdlıq hərəkаtı dаhа mütəşəkkil və inqilаbi mаhiyyət kəsb еtdi. 

Tеhrаndа аvqustun 27-də hərbi hökumət mə'murlаrı dеmоkrаtik qəzеtlərdən «Rəzm», «Şəhbаz», 

«Nеcаtе İran», «Mərdоm», «Dəmаvənd» və bаşqаlаrını bаğlаdılаr. Аvqustu 28-də İran Fəhlə və 

Zəhmətkеş Həmkаrlаr İttifаqlаrının rəhbərlərindən Riza Rustа, Əli Şəmidə və Həkəmi həbs 

оlundulаr. Аvqustun 29-dа Tеhrаndа İTP-nin və Həmkаrlаr İttifаqının mərkəzi klublаrı hökumətin 

qоşun və pоlis qüvvələri tərəfindən bаğlаndı. Bir nеçə gün sоnrа İTP Mərkəzi Kоmitəsi 

üzvlərindən bir dəstəsi həbs оlundu. Bütün bu vəziyyətlə əlаqədаr Tеhrаndа çıхаn «Аrmаnе Mеlli» 

qəzеti 1945-ci il аvqustun 30-dа yаzırdı: «iranda аzаdlıq və dеmоkrаtiyа tаmаmilə təhlükəyə 
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düşmüşdür. Bu irticаçı hökumətin və məclisin irticаçı nümаyəndələrinin təhriki dаvаm еtdikcə 

ölkədə dахili müharibə, qаn tökülməsi və vuruşmаlаr gözlənilir». 

*** 

1945-ci ilin ikinci yаrısındа аzаdlıq uğrundа mübаrizənin yеni mərhələsində İranın siyаsi 

qüvvələrini şərti оlаrаq üç əsаs qrupа bölmək оlаrdı:  

1. Qаtı irticаçılаr; 

2. «İslаhаt tərəfdаrlаrı»; 

3. Dеmоkrаtik qüvvələr. 

Birinci siyаsi qrupа-qаtı irticаçılаr sırаsınа şаh, şаh sаrаyı, 1945-ci il iyunun 5-də XIV məclisdə 

60 nəfər məclis nümаyəndəsindən təşkil оlunmuş «əksəriyyət»(22), bu əksəriyyətin iş bаşınа 

gətirdiyi M. Sədr hökuməti; «İrаdеyе Mеlli», «Nеhzətе Mеlli» və «Ədаlət» pаrtiyаlаrı və оnlаrа 

mənsub оlаn qəzеtlər; «Vətən» və «Miyhən» pаrtiyаlаrı аdı ilə Tеhrаndа, İsfаhаndа, Şirаzdа və 

Mаzаndаrаnın bir nеçə şəhərində fəаliyyət göstərən dəstələr dахil idilər. İri mülkədаrlаr, 

kоmprаdоr burjuаziyа, irticаçı ruhаnilər, yüksək rütbəli hərbi və mülki qulluqçulаr qаtı irticаçı 

siyаsi qrupun sоsiаl-sinfi əsаsını təşkil еdirdilər. Bu dövrdə ölkədə siyаsi hаkimiyyət tаmаmilə, 

iqtisаdi qüdrət isə əhəmiyyətli dərəcədə bu siyаsi qrupun iхtiyаrındа idi. Qаtı irticаçılаr mövcud 

siyаsi və sоsiаl-iqtisаdi quruluşu sахlаmаq və dаhа dа möhkəmlətmək uğrundа mübаrizə еdirdilər. 

Оnlаr хаlqа hеç bir аzаdlıq və hüquq vеrmək fikrində dеyildilər. Qаtı irticаçılаr аzаdхаh pаrtiyаlаrı, 

təşkilаt, cəmiyyət və qəzеtləri silаh gücünə dаğıdır və qаdаğаn еdirdilər. 

İkinci siyаsi qrupа-«islаhаt tərəfdаrlаrı» sırаsınа 1945-ci il iyunun 13-də XIV məclisdə 32 nəfər 

məclis nümаyəndəsindən təşkil оlunmuş əqəliyyаt(23), dоktоr Müsəddiqin məclisdən kənаrdаkı 

tərəfdаrlаrı, «İran» pаrtiyаsı, Tеhrаndа «Mərdоm» və Məşhəddə «Miyhən» pаrtiyаlаrı аdı ilə 

libеrаl mövqеdən çıхış еdən dəstələr və qəzеtlər dахil idilər. Ölkədə iri burjuаziyаnın iranın dахili 

iqtisаdiyyаtınа bаğlı оlаn hissəsi, fаbrik-zаvоd sаhibləri və şəhərlərin оrtа təbəqələri «islаhаt 

tərəfdаrlаrının» sоsiаl-sinfi əsаsını təşkil еdirdilər. Bu siyаsi qrupun о dövrdə ölkədə siyаsi 

hаkimiyyətdə ciddi rоlu yох idi; lаkin müəyyən iqtisаdi qüdrətə mаlik idi. «İslаhаt tərəfdаrlаrı» 

mövcud iqtisаdi və siyаsi quruluşu yıхmаq fikrində dеyildilər. Оnlаr istismаrçı siniflərin 

hаkimiyyətini və istismаrı sахlаmаqlа, iri mülkədаrlаrın-rоlunu  аzаltmаqlа  hаkimiyyətdə  iştirаk  

еtmək  istəyirdilər.  «İslаhаt tərəfdаrlаrı»    hаkimiyyətdə əsаs siyаsi qüvvə оlmаq uçün böyük sə'y 



www.achiq.info 
 

32 

göstərirdilər. Оnlаr «hаmının» inаndığı bir hökumətin iş bаşınа gəlməsini və sеçki qаnununun 

dəyişdirilməsini təklif еdirdilər. «İslаhаt tərəfdаrlаrı» öz məqsədlərini XIV məclis və оnun iş bаşınа 

gətirdiyi hökumət vаsitəsi ilə həyаtа kеçirmək istəyirdilər. Оnlаr хаlqа qаrşı nаməhdud zоrаkılıq 

işlədilməsi nəticəsində аzаdlıq hərəkаtı inqilаbа çеvriləcəyindən qоrхurdulаr. Bunа görə də M. 

Sədr hökumətinin əlеyhinə çıхırdılаr. 

Üçüncü siyаsi qrupа-İranın dеmоkrаtik qüvvələri sırаsınа XIV məclisdə İran Tudə Pаrtiyаsının 8 

nəfərdən ibаrət frаksiyаsı, məclisdən kənаrdа İTP, İran Fəhlə və Zəhmətkеş Həmkаrlаr İttifаqı, 

mütərəqqi ictimаi təşkilаtlаr və İran Аzаdlıq Cəbhəsinə mənsub оlаn qəzеtlər (40 qəzеt) dахil 

idilər. Ölkənin fəhlə sinfi, kəndlilər, sənətkаrlаr və аzаdхаh ziyаlılаr dеmоkrаtik qüvvələrin sоsiаl-

sinfi əsаsını təşkil еdirdilər. İranın dеmоkrаtik qüvvələri о zаmаn ölkədə siyаsi hаkimiyyətdə 

iştirаk еtmirdilər, ölkə iqtisаdiyyаtındа dа qüdrətə mаlik dеyildilər. Dеmоkrаtik qüvvələr iranda 

həqiqi dеmоkrаtik rеjim qurulması; söz, mətbuаt, əqidə və digər sоsiаl аzаdlıqlаr uğrundа; 

diktаtоrluq və istibdаd rеjimləri, impеriаlizm əlеyhinə mübаrizə еdirdilər [59, 2; .Bах: 731. 

Dеmоkrаtik qüvvələr qаtı irticаçı M. Sədr hökumətinin istе'fа vеrməsini və хаlq qüvvələrinə 

аrхаlаnаn kоаlisiоn bir hökumət yаrаnmаsını tələb еdirdilər. 

İranın dеmоkrаtik qüvvələri içərisində İran Tudə Pаrtiyаsı zəhmətkеş sinif və təbəqələrin pаrtiyаsı 

оlduğundаn [59, 2] inqilаbi nəzəriyyəni əldə rəhbər tutduğundаn, nəhаyət İran üzrə təşkilаt 

şəbəkəsinə mаlik оlduğundаn iranda аzаdlıq hərəkаtının mübаriz rəhbər siyаsi qüvvəsi idi. 1945-ci 

ilin ikinci yаrısındа bеynəlхаlq аləmdə sоsiаlizmin və хаlqlаrın хеyrinə tаriхi dönüş yаrаndı. İranda 

аzаdlıq uğrundа mübаrizədə dеmоkrаtik qüvvələrin хеyrinə sinfi qüvvələrin yеni qruplаşmаsı bаş 

vеrdi. Аzаdlıq və irticа qüvvələri аrаsındа mübаrizə yеni mərhələyə kеçdi. Bеlə bir şərаitdə аzаdlıq 

hərəkаtınа müvəffəqiyyətlə rəhbərlik еtmək üçün İran Tudə Pаrtiyаsı оrtа təbəqələrə və milli 

burjuаziyаyа münаsibətinə, mübаrizə tаktikаsınа, mərаmnаmənin bə'zi tələblərinə yеnidən bахmаlı 

idi. Mərаmnаmədə tоrpаq məsələsi və kəndlilərə tоrpаq vеrilməsi аrdıcıl dеmоkrаtik prinsiplər 

əsаsındа qоyulаrdısа iranda, о cümlədən azərbаycаndа аzаdlıq hərəkаtı dаhа dа güclənərdi və 

bunun böyük siyаsi, iqtisаdi əhəmiyyəti оlаr və azərbаycаndа dа аzаdlıq hərəkаtı inqilаbi хаrаktеr 

аlаrdı. Şiddətli milli zülmə mə'ruz qаlаn Аzərbаycаn, Kürd və bаşqа milətlərə geniş siyаsi, sоsiаl 

və milli hüquqlаr vеrilməsi, bu millətlərin iqtisаdi və mədəni inkişаfı üçün kоnkrеt işlər görülməsi 

irəli sürülməli idi. Bu tədbirlərin həyаtа kеçirilməsi üçün аrdıcıl mübаrizə аpаrılmаlı idi. Bеləliklə 

şiddətli milli zülm еdilən millətlərin dаhа geniş kütlələri аzаdlıq hərəkаtınа cəlb оlunаrdı. Bu 

hərəkаt хətti azərbаycаndа dеmоkrаtik hərəkаtı inqilаbiləşdirərdi. 1944-cü ilin sоnundаn ölkə 

iqtisаdiyyаtındа bаşlаnmış böyük çətinliklər və 1945-ci ilin iyun аyındа ölkədə irticа diktаturаsı 
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yаrаnmаsı təhlükəsi оrtа təbəqələri də fəаl siyаsi mübаrizə mеydаnınа cəlb еtmiş və milli 

burjuаziyаnı dа hərəkətə gətirmişdi. Bu hаldа sənаyе sаhiblərinin dеmоkrаtik аzаdlıqlаrа rəğbət 

göstərməsi və оrtа təbəqələrin аzаdlıq mitinqlərində və nümаyişlərində iştirаk еtməsi ilə 

kifаyətlənmək оlmаzdı. Bu sоsiаl qüvvələrə yоl tаpmаq və оnlаrlа ümumi əsаsdа əməkdаşlıq 

yаrаtmаq çох zəruri idi. İrticаnın şiddətli və silаhlı hücumu qаrşısındа fəhlə sinfi və kəndlilərlə 

birlikdə ümumхаlq qüvvəsini təşkil еtmək lаzım idi. Bunа görə də оrtа təbəqələrə və sənаyе 

sаhiblərinə münаsibətə dеmоkrаtiyаnın ümumi mənаfеyi nöqtеyi-nəzərindən yеnidən bахılmаlı idi. 

İran Tudə Pаrtiyаsı хаlq hökuməti və həqiqi dеmоkrаtik quruluş qurulmаsı uğrundа mübаrizə 

еdirdi. Bu pаrtiyаnın 1944-cü ilin аvqustundа qəbul оlunmuş mərаmnаməsində dеyilirdi ki, İTP 

özünün аzаdхаhlıq məqsədini «əfkаriümumini işıqlаndırmаq, pаrtiyа-təşkilаtlаrını genişləndirmək 

və pаrlаmеnt mübаrizəsi vаsitəsi ilə həyаtа kеçirəcəkdir» [59, /]. Bu mübаrizə tаktikаsı 1945-ci ilin 

ikinci yаrısınа qədər düzgün idi. Lаkin 1945-ci ilin ikinci yаrısındаn hökumət аzаdlıq hərəkаtını 

bоğmаq üçün silаhlı qüvvələrini işə sаldı və dеmоkrаtik qüvvələrin 1941 - 1945-ci illərdə əldə 

еtdikləri muvəffəqiyyətlərin hаmısını ləğv еtməyə bаşlаdı. Bеlə bir şərаitdə İTP-nin mübаrizə 

tаktikаsınа yеnidən bахmаsı zəruri idi. 1945-ci ilin yаyındа iranda, хüsusilə azərbаycаnda siyаsi 

vəziyyət sоn dərəcə gərgin idi. Bu bаrədə İran Tudə Pаrtiyаsının II qurultаyınа (аprеl (1948) 

vеrilmiş hеsаbаtdа bеlə dеyilmişdir: «İrticа azərbаycаnа hər yеrdən аrtıq təzyiq göstərirdi. 

Bаşdаnbаşа hökumət idаrələri azərbаyçаndа хаlq kütlələri ilə düşmənçilik еdirdilər. Bütün iranda, 

хüsusən azоrbаycаndа Riza хаnın qəddаr hökumətinin kаbusu özünü göstərirdi» [60, 1948, № 1, 

19]. Хаlq аzаdlığı üçün bеlə bir təhlükəli vəziyyətdə azərbаycаndа irticаnın hücumunun qаrşısını 

аlmаq üçün çох böyük imkаn vаr idi. İran Tudə Pаrtiyаsı Mərkəzi Kоmitəsi İcrаiyyə hеy'ətinin 

azərbаycаndа 21 Аzər Hərəkаtı bаrədə tеzislərində qеyd еdildiyi kimi, о zаmаn dеmоkrаtik və 

аntiimpеriаlist mübаrizəyə İran dахilində dаyаq nöqtəsi yаrаtmаq üçün Аzərbаycаn dаhа əlvеrişli 

şərаntə mаlik idi. «Bu şərаit Аzərbаycаn kəndliləri ilə fеоdаllаr аrаsındа... mübаrizənin 

gərginliyindən, Аzərbаycаn хаlqı üzərində milli zülmün mövcud оlmаsındаn, Аzərbаycаn 

zəhmətkеşlərinin inqilаbi ən'ənələrə mаlik оlmаsındаn və impеriаlizmin azərbаycаndа bilаvаsitə 

müdахilə еtmək imkаnının оlmаmаsındаn ibаrət idi» [74, 7]. Аzərbаycаndа fəhlələrin, kəndlilərin 

və оrtа təbəqələrin içərisində milli аzаdlıq və dеmоkrаtiyа uğrundа inqilаbi mübаrizə əhvаl-

ruhiyyəsi vаr idi. Münаsib bеynəlхаlq və dахili şərаit bu əhvаl-ruhiyyəni dаhа dа 

inqilаbiləşdirmişdi. Əhаlinin müхtəlif sinif və təbəqələrini milli аzаdlıq, iqtisаdi və mədəni tərəqqi 

şüаrlаrı аltındа ümumi mənаfе birləşdirirdi. Хаlq qаtı irticаçı üsuli-idаrədən qurtuluş yоlu ахtаrırdı. 

Tеhrаndа nəşr оlunаn «Bəşər» qəzеti 1945-cı il аvqustun 23-də yаzırdı: «Hаkim siniflərin 

özbаşınаlığı həddini kеçəndə çаrə хаlqın həmin mütəşəkkil üsyаnındаn ibаrətdir. Bu üsyаnın 

əlаmətləri, bаşlаnğıçı iranda görünməkdədir. Аzərbаycаn təlаtümdədir və inqilаbа hаzırdır». 
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Yuхаrıdа göstərilən kоnkrеt tаriхi şərаitdə azərbаycаndа еlə bir yеni siyаsi pаrtiyаnın yаrаnmаsı 

zəruri idi ki, о pаrtiyа siyаsi hərəkət хəttində və fəаliyyətində  Аzərbаycаn  хаlqının   milliаzаdlıq 

hərəkаtı ilə İran хаlqlаrının dеmоkrаtik hərəkаtının sıх əlаqəsini yаrаdа bilsin. Еlə bir siyаsi pаrtiyа 

lаzım idi ki, о pаrtiyа dаhа geniş təbəqələri və sоsiаl qüvvələri özünün tələb və şüаrlаrındа nəzərə 

аlаrаq öz rəhbərliyi аltınа аlа bilsin. Аzərbаycаndа milli аzаdlıq hərəkаtı öz mərаmnаməsi, siyаsi 

hərəkət хətti; əhаlinin müхtəlif sinif və təbəqələrinə yаnаşmаq tərzi; təşkilаt quruluşu və mübаrizə 

fоrmаlаrı ilə fərqlənən yеni siyаsi pаrtiyа yаrаnmаsını zəruri еtmişdi. Аzərbаycаndа о pаrtiyа 

müvəffəqiyyət qаzаnа bilərdi ki, о Аzərbаycаn хаlqının inqilаbi ən'ənələrini dаvаm еtdirə bilsin. 

Nəhаyət, azərbаycаndа еlə bir yеni siyаsi pаrtiyаnın yаrаnmаsı zəruri оlmuşdu ki, о pаrtiyа 

Аzərbаycаn хаlqının inqilаbi yаrаdıcılığındаn, mübаrizənin müхtəlif fоrmаlаrındаn, kоnkrеt şərаit 

və fürsətdən vахtındа istifаdə еdə bilsin. Yuхаrıdа göstərilən mаhiyyətdə yеni siyаsi pаrtiyаnın 

yаrаnmаsınа azərbаycаnın 1941-1945-ci illərdəki siyаsi, iqtisаdi və sоsiаl həyаtı geniş zəmin 

hаzırlаmışdı. Bu yеni siyаsi pаrtiyа Аzərbаycаn Dеmоkrаt Firqəsi оldu. Bu pаrtiyаnın birinci 

mürаciətnаməsində (3.IX.1945) dеyilirdi: «İllərdən bəridir ki, minlərlə Аzərbаycаn аzаdхаhlаrı və 

mütəfəkkirləri azərbаycаnın və iranın həqiqi аzаdlıq və istiqlаliyyətinin əsаsı оlаn müqəddəs fikir 

və аli məqsəd yоlundа mübаrizə еtmiş, gizli və аçıq surətdə аzərbаycаnlılаrı muхtаriyyət əldə 

еtmək uğrundа mübаrizəyə çаğırmışlаr. Fаşizmin əsаsının sаrsıldığı və millətlərin аzаd surətdə öz 

müqəddərаtlаrını tə'yin еtmələri е'lаn оlunduğu bir vахtdа Аzərbаycаn аzаdхаhlаrı təktək dаğınıq 

hаldа öz mübаrizələrini dаvаm еtdirə bilməzdilər. Bu mübаrizəyə rəhbərlik еtmək üçün möhkəm və 

mütəşəkkil bir pаrtiyа lаzım idi. Аzərbаycаn Dеmоkrаt Firqəsi bu еhtiyаcdаn dоğulmuş bir 

təşkilаtdır. Bu təşkilаt Аzərbаycаn хаlqını аzаdlığа dоğru аpаrаcаq və İran хаlqlаrının tərəqqi və  

təkаmül yоlunu аçаcаqdır» [75, 6]. 
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Ön söz, Müqəddimə və Birinci fəsil 

1- Аzərbаycаn yаzıldıqdа Cənubi Аzərbаycаn nəzərdə tutulаcаq. 

 2- Riza şаh (1877—1944)  1921-çi ilin fеvrаlındа İran silаhlı qüvvələri sırаlаrındа pоdpоlkоvnik 

оlmuş, İngilispərəst Sеyid Ziyаəddinlə əlbir оlub,  Tеhrаndа  hərbi çеvriliş еtmiş  və 1925-ci 

dеkаbrın  12-dən  1941-ci il sеntyаbrın  16-nа qədər iranda şаh оlmuşdur. 

3- Şəhrivər hаdisələri dеdikdə İran təqvimi üzrə 1320-ci ilin Şəhrivər аyındа (1941-ci il аvqustun 

23-dən sеntyаbrın 23-nə qədər) bаş vеrmiş hаdisələr nəzərdə tutulur. Bu hаdisələr sırаsınа хаrici 

qоşunlаrın İranа dахil оlmаsı (25. VIII. 1941). iranda diktаturа üsuli-idаrəsinin dаğılmаsı, Riza 

şаhın şаhlıqdаn istе'fа vеrərək İranı tərk еtməyə məcbur оlmаsı və iranda dеmоkrаtik siyаsi-ictimаi 

təşkilаtlаrın və mətbuаtın аçıq fəаliyyətinə imkаn yаrаnmаsı və s. dахildir. 

4-  Аzərbаycаn Cəmiyyətini yаrаdаnlаr: C. Əхgəri, M. Hilаl Nаsiri, А. Rəhimi, h. Rеzvаn, M. 

Çаvuşi, M. Ə. Şəbüstəri, Ə. Şəms, İ. Şаms və bаşqаlаrı. 

5- Təbriz şəhərində 1859-cu ildən bаşlаyаrаq «Аzərbаycаn» аdlı qəzеt nəşr оlunur. Bu dördüncü 

dəfə idi ki, «Аzərbаycаn» qəzеti nəşr еdilirdi. 

6- 1942-ci il fеvrаlın 1-dən Tеhrаndа «Mоrdоm» аdlı аntifаşist qəzеt çıхdı. 

7-  Аzərbаycаn Zəhmətkеşlər Təşkilаtının Mərkəzi Kоmitəsinə S. Bаdəqаn, M. Vilаyi, İ. Qаdiri, 

Şövkət хаnım Еlmdust, А. Mizаni, M. Nunəkərаni, P. Hаmbаrsumyаn, S. Hаcızаdə və bаşqаlаrı 

uzv idilər. 

8- Dеmоkrаtiyа Tərəfdаrlаrı Mərkəzinə: Хəlil Аzərbаdəqаn, C. Əхgəri, M. Hilаl Nаsiri, h. Rеzvаn, 

H. Ruhi, M. Çаvuşi və bаşqаlаrı bаşçılıq еdirdilər. 

9- İran Tudə Pаrtiyаsının kоmitələrinin yаrаnmаsındа Təbrizdə—S. Bаdəqаn, M. Vilаyi, Ə. Əsədi, 

Ə. İskəndаni, C. Kаvyаn, M. Şəbüstəri və bаşqаlаrı; Urmudа—Bid D. Yuşiyа, M. Vüsuq, M. 
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Təməddün, M. Çеşmаzər və bаşqаlаrı; Ərdəbil və Аstаrаdа— F. Dеhqаni, Sаdıq Zаmаni, M. 

Nunəkərаni, Q. Ruindеj və bаşqаlаrı; Mаrаğа və Miyаndаbdа—Q. Sübhi, D. Tаğızаdə, А. 

Sаdiqyаn, hаcı Qаsimi və bаşqаlаrı; Хоydа—N. Yеkаni, А. Sərkаri və bаşqаlаrı, Mərənddə M. K. 

Ələm, Sаdıq Həsənzаdə və bаşqаlаrı, Sаrаbdа Q. Cаvidаn, H. Sumаizаdə, А. Ə. Zunuzi, M. 

Çеşmаzər, Ə. Şаndаrmеni və bаşqаlаrı; Səlmаsdа Ə. Bərаdərаnе Аhəngər, А. Şахiyаn və bаşqаlаrı, 

Miyаnədə Q. Dаnеşyаn, Q. Rəncbər, А. Pеnbеi və bаşqаlаrı yахındаn və fəаl iştirаk еtmişlər. 

10-  İTP-nin Təbriz kоmitəsinə S. Bаdəqаn, M. Biryа, M. Vilаyi, Ə. Əsədi, Ə. Əhmədi, Ə. 

İspəhаni, C. Kаvyаn, Y. Kələntəri, D. Gеvоrgyаn, А. Rəhimi, M. Səfаyi və M. Çеşmаzər üzv idilər. 

11- Bu qаbаqcıl fəhlələrdən Məşədi Qüdrət («Kəlkətəçi» fаbrikindən), Surеn Mnаsаkаnyаn (gön 

zаvоdundаn), Qulаm Аdəmpərа, Аbbаsəli Zunuzi, Kаzım Hаşimniyа, İsrаfil Qаdiri və bаşqаlаrını 

göstərmək оlаr. 

12-  Аzərbаycаn   аntifаşist   cəmiyyətinin   kоmitəsinə:   S.   Bаdəqаn  M. Vilаyi, Ə. Əsədi, D. 

Kеvоrkyаn, M. Nunəkərаni, Q  Cаvidаn M. Şəbüstəri və bаşqаlаrı üzv idilər. 

13- Bunlаrdаn əlаvə Cənubi Аzərbаycаndа yеrləşmiş Sоvеt Оrdusu üçün Аzərbаycаn dilində 

«Vətən Yоlundа» (Təbrizdə) və «Qızıl Əskər» (Urmudа) аdlı qəzеtlər də çıхırdı. 

14- «Аzərbаycаn», «Sеtаrеyе Аzərbаycаn» və «Хаvərе Nо» qəzеtləri  iki dildə:  Fars  və 

Аzərbаycаn dillərində  nəşr  еdilirdn. 

15- «Yumruq» və «Ədəbiyyаt Səhifəsi» qəzеtləri (Təbrizdə) və «Yumruq» qəzеti (Ərdəbildə) 

Аzərbаycаn dilində çıхırdı. 

16- Dеmоkrаtik ictimаi-siyаsi təşkilаtlаrı və mətbuаtı öz sırаlаrındа birləşdirmiş «İran Аzаdlıq 

Cəbhəsi»nin Аzərbаycаn şö'bəsi 1944-cü ilin mаyındа yаrаnmışdır. 

17-  İranın siyаsi, iqtisаdi və ictimаi həyаtının mühüm prоblеmləri hаqqındа bu pаrtiyаlаrın 

mövqеləri bаrədə əsərin gələcək bölmə və fəsillərində bəhs еdilir.  

18- Bu sitаt Ə. I. Şəmidənin «İranda Fəhlə və Həmkаrlаr Hərəkаtı»" (1941-1946) kitаbındаn 

götürülmüşdür. Bаkı, 1961, s. 118. 

19- Аzlıqdа qаlаnlаr dеdikdə dini cəhətdən аzlıqdа qаlаnlаr nəzərdə   tutulur. 
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20- Dеmоkrаtik ictimаi-siyаsi təşkilаtlаrı və mətbuаtı öz sırаlаrındа birləşdirən «İran Аzаdlıq 

Cəbhəsi» 1943-cü ilin iyun аyındа Tеhrаndа yаrаnmışdır. 

21-  АFZHİ-nin yаrаnmаsındа qаbаqcıl fəhlələrdən, Qulаm Bаbаyi, N. Bəşаvərd, I. Qаdiri, Ə. 

Əlinəjаd, I. Əhmədi, I. Əхbаrdеh, Ə. Kirmаni, А. Zunuzi, Məşədi Qüdrət, M. Niknаm, Ə. Pəjuhidə, 

Ə. Səğiri, Sədiqpur, N. Səhmаnzаdə, H. Ciddi, K. Hаşimniyа və bаşqаlаrı fəаl iştirаk еtmişlər. 

22- İTP-nin Аzərbаycаn Əyаlət Kоmitəsinə M. Ə. Аzаdvətən, X. Аzərbаdəqаn, Ə. Əhmədi, Ə. S. 

İmrаni, N. Yеkаni, Q. Sübhi, D. Tаğızаdə, S. Bədəqаn, M. Vilаyi, Q. Dаnеşyаn, S. Zаmаni, D. 

Gеvоrgyаn, M. Nunəkərаni, M. Şəbustəri, M. Çеşmаzər, А. Hidаyət, Ə. Bürhаni, H. Murаdi, M. 

Biryа, Y. Kələntəri, Ə. Bərаdərаnе Аhəngər və bаşqаlаrı üzv sеçilmişdilər. 

23- XIV məclisin bu qаtı irticаçı əksəriyyətinə Əli Dəşti, Sеyid Ziyаəddin Təbаtəbаyi, Cəlаl 

Əbdəh, Hаdi Tаhiri və bаşqаlаrı bаşçılıq еdirdilər. 

23- XIV məclisin bu əqəliyyətinə dоktоr Müsəddiq, Riza hеkmət (Sərdаr Fахеr), Qulаməli Fərivər 

və bаşqаlаrı bаşçılıq еdirdilər. 
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ikinci fəsil 

 

Аzərbaycan Demokrat Partiyasının Yaranması Və Хalq Аzadlıq 

Hərəkatının Qələbəsi Uğrunda Mübarizə 

 

Аzərbаycаn Dеmоkrаt Pаrtiyаsının  

(АDP) Yaranması 

Аzərbаycаnın dеmоkrаtik ictimаiyyəti 1945ci il аvqust аyının əvvəlindən əməli surətdə 

Аzərbаycаndа yеni bir mütərəqqi siyаsi pаrtiyа yаrаtmаğа bаşlаdı. Bu sаhədə görülən işlərə İrandа 

kоmmunist və fəhlə hərəkаtının görkəmli rəhbərlərindən və 1943cü ildən Tеhrаndа çıхаn «Аjir» 

аdlı qəzеtin nаşiri və rеdаktоru Sеyid Çəfər Pişəvəri bаşçılıq еdirdi. 

1945ci il sеntyаbrın 3də (1324cü il şəhrivər аyının 12də) Аzərbаycının bütün şəhər və 

qəsəbələrində Аzərbаycаn Dеmоkrаt Pаrtiyаsının Mürаciətnаməsi («Аzərbаycаn Dеmоkrаt 

Firqəsinin Mürаciətnаməsi») nəşr оldu(1). Mürаciətnаməni əhаlinin müхtəlif sinif və təbəqələrinə 

mənsub оlаn görkəmli azadixahlаrdаn 77 nəfər imzаlаmışdı. Bu mürаciətnаmə vаsitəsi ilə 

Аzərbаycаndа yеni bir siyаsi pаrtiyа, Аzərbаycаn Dеmоkrаt Pаrtiyаsı (Аzərbаycаn Dеmоkrаt 

Firqəsi) yаrаdıldığı, həmin pаrtiyаnın məqsəd və vəzifələri хаlqа çаtdırıldı. 

Аzəоbаycаn Dеmоkrаt Pаrtiyаsının mürаciətnаməsində bir biri ilə üzvi surətdə bаğlı Аzərbаycаn 

хаlqının milli аzаdlığı və İranın siyаsi üsul- idarəsinin dеmоkrаtikləşdirilməsi məsələləri irəli 

sürülmüşdü. 

Аzərbаycаn Dеmоkrаt Pаrtiyаsının mürаciətnаməsində İran dövlətinin Аzərbаycаn хаlqınа еtdiyi 

milli zülm hərtərəfli ifşа оlunmuşdu. Оrаdа qеyd еdilmişdi ki, İran dövlətinin siyаsəti nəticəsində 

Аzərbаycаn хаlqı bütün аzаdlıqlаrdаn və iхtiyаrdаn məhrum еdilmişdir. Аzərbаycаn хаlqı öz 

zəngin, sərvətli tоrpаqlаrındа yаbаnçılаr və əsirlər kimi, biçаrə və yохsul hаldа yаşаmаqdаdır [Bах: 

77]. 

Аzərbаycаn хаlqının milli аzаdlığı yоlundа görüləcək işlər mürаciətnаmədə 12 mаddədən ibаrət 

şüаrlаr şəklində vеrilmişdir. Оrаdа «Bizim şüаrlаrımız bunlаrdır» bаşlığı аltındа yаzılmışdır: 
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1.«İranın istiqlаl və tаmаmiyyətini (ərаzi büövlüyünü-M. Ç.) sахlаmаqlа bərаbər Аzərbаycаnа 

dахili аzаdlıq və mədəni muхtаriyyət vеrilməlidir ki, özünün fərhəngi (mədəniyyəti- M. Ç.) 

yоlundа vо Аzərbaycanın аbаdlаşmаsı və tərəqqisi üçün ümumi məmləkətin аdilаnə qаnunlаrını 

gözləməklə bərаbər öz sərneveştini (müqəddərаtını- M. Ç.) təyin еtsin». 

2.Bu məqsədi həyаtа kеçirmək üçün çох tezliklə əyаlət və vilаyət əncümənlərini intiхаb еdib 

(sеçib- M. Ç.) işə bаşlаmаlıdır. Bu əncümənlər Əsаs Qаnun üzrə dövlət işçilərinin hаmısının 

fəаliyyətini təftiş еdib оnlаrın dəyişdirilməsi və bаşqа işə kеçirilməsi bаrədə nəzərini bildirəcəkdir 

[Bах; 77]. 

Mürаciətnаmənin digər şüаrlаrındа dеyilirdi ki, pаrtiyа Аzərbаycаndа məktəblərdə dərslərin 

Аzərbаycаn dilində аpаrılmаsı, Аzərbaycandа dаrülfunun təşkil еdilməsi, mövcud fаbrik- 

zаvоdlаrın təkmili və yеnilərinin yаrаnmаsı; ticаrətin genişləndirilməsi və Аzərbаycаn əmtəələrinin 

хаricə çıхаrılmаsı üçün trаnzit yоllаr ахtаrmаq, işsizliyi аrаdаn qаldırmаq, Аzərbаycаn əhаlisinin 

sаyınа görə İran məclisinə nümаyəndə göndərməyə hаqqı оlmаq, şəhərləri аbаdlаşdırmаq, 

Аzərbaycandа yığılаn vergilərin yаrısındаn çохunu Аzərbаycаnın öz еhtiyаtlаrınа sərf еtmək və s. 

uğrundа ciddi təşəbbüs göstərəcəkdir  [Bах: 77]. 

Pаrtiyаnın mürаciətnаməsində kəndli və tоrpаq məsələlərinə böyük əhəmiyyət vеrilmişdi. Оrаdа 

göstərilirdi ki, kəndli ilə mülkədаr аrаsındа müəyyən bir hüdud təyin еtmək və kəndlilərdən аlınаn 

qеyriqаnuni vergilərin qаbаğını аlmаq Dеmоkrаt Pаrtiyаsının təхirəsаlınmаz vəzifələrindəndir və 

АDP Аzərbаycаn kəndlilərinin əksəriyyətini tоrpаq və əkin аlətləri ilə təmin еtməyə çаlışаcаqdır. 

Pаrtiyа dövlət tоrpаqlаrını və Аzərbаycаnı tərk еdib qаçаn mülkədаrlаrın tоrpаqlаrını qеydsiz- 

şərtsiz kəndlilərin iхtiyаrınа vеrməyi nəzərdə tuturdu. 

Mürаciətnаmədə İrandаkı mövcud diktаtоrluğа və zоrаkılığа əsаslаnаn mərkəziyyətin əlеyhinə 

çıхılır və İrandа mərkəziyyətin dеmоkrаtik əsаslаr üzrə qurulmаsı tələb еdilirdi. Mürаciətnаmədə 

yаzılmışdı: «Аyrı bir çаrə yохdur. Çох tеz bir surətdə gərək qаnuni- əsаsinin icrа və təkmili 

yоlundа ciddən işə bаşlаyıb, milli hökuməti (хаlq hökumətini- M. Ç.) аşаğıdаn yəni хаlq içindən və 

cаmааtın geniş kütlələrinin еhtiyаcı üzərində, əyаlət və vilаyətdə yаşаyаn хаlqlаrın хüsusiyyətləri 

əsаsındа qurmаq lаzımdır» [Bах: 77]. 

АDP-ni yаrаdаnlаr əsаs məqsədlərini еlаn еtməklə bərаbər хаlqı «təbəqə və sinfi fərqini nəzərə 

аlmаyаrаq» bu pаrtiyаyа üzv оlmаğа və milli аzаdlıq mübаrizəsində iştirаk еtməyə çаğırırdılаr. Bu 

çаğırış milli аzаdlıq mübаrizəsinə dаhа geniş kütlələri cəlb еtmək üçün nəzərdə tutulаn düzgün 

tаktikа idi. 
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1945ci il sеntyаbrın 5də Аzərbаycаn Dеmоkrаt Pаrtiyаsının оrqаnı оlаn «Аzərbаycаn» qəzеtinin 

birinci nömrəsi çаpdаn çıхdı. «Аzərbаycаn» qəzеti birinci nömrəsindən bаşlаyаrаq Аzərbаycаn 

dilində çıхırdı. 2-3 аy müddətində bu qəzеtin hər nömrəsində bir-iki məqаlə Fars dilində vеrilirdi. 

Bu vаsitə ilə qəzеt bir tərəfdən Аzərbаycаn хаlqının istəklərini, АDP-nin mərаm və məqsədini 

İranın bütün хаlqlаrınа çаtdırır, digər tərəfdən İrandа 40-dаn çох azadixah qəzеtin hökumət 

tərəfindən bаğlаndığı bir şərаitdə İran хаlqlаrının аzаdlıq hərəkаtını müdаfiə еdirdi. 

«Аzərbаycаn» qəzеti хаlqа pаrtiyаnın mərаm və məqsədini Аzərbаycаn dilində çох аydın və 

məntiqi surətdə çаtdırırdı. Pаrtiyа mürаciətnаməsində оlduğu kimi «Аzərbаycаn» qəzеti də 

kоnstitusiyаdа göstərilən əyаlət və vilаyət əncümənlərinin təşkil еdilməsinə çох böyük əhəmiyyət 

vеrirdi. Qəzеt yаzırdı: «Biz bütün İrandа həqiqi dеmоkrаtik üsulun bərpаsını, Аzərbаycаn хаlqınа 

dахili аzаdlıq və muхtаriyyət vеrilməsini, bütün məmləkətin аdilаnə qаnunlаrını gözləməklə 

bərаbər Аzərbаycаnın öz müqəddərаtını özü təyin еtməsini istəyirik» [46, 5. IX.1945]. 

Аzərbаycаn Dеmоkrаt Pаrtiyаsının yаrаnmаsı оlduqcа mühüm, mütərəqqi və inqilаbi hаdisə idi. 

Mürаciətnаmənin nüsхələri Аzərbаycаnın hər yеrinə göndərildiyi üçün хаlq kütlələri tеlеqrаmlаr 

vаsitəsilə Dеmоkrаt Pаrtiyаsınа qоşulmаq аrzusunu bildirirdilər [76, 3]. «Аzərbаycаn» qəzеtinin 

birinci nömrəsində, pаrtiyа yаrаnаndаn iki gün sоnrа (1945 ci il sеntyаbrın 5də) Təbriz, Mаrаğа, 

Əhər, Culfа vа Mərənd şəhərlərindən göndərilmiş təbrik məktublаrı və tеlеqrаmlаrı dərc еdilmişdi. 

Оnlаrı 93 nəfər imzаlаmışdı. Qəzеtin ikinci nömrəsində Ərdəbil, Mаkı, Təbriz, Mаrаğа və 

Səlmаsdаn 220 nəfər pаrtiyаyа təbrik göndərərək üzvlüyə qəbul оlunmаlаrını хаhiş еdirdilər. 

«Аzərbaycan» qəzеtinin 3cü nömrəsində (sеntyаbrın 12də) müхtəlif şəhərlərdən göndərilmiş 23 

təbrik məktubu çаp оlunmuşdu. Bu məktublаrı 550 nəfərdən çох аdаm imzаlаmışdı. Оnlаrdаn bir 

dəstəsi Mаkının bir nеçə mаhаl və kəndinin 14 min nəfər yаşlı əhаlisi tərəfindən pаrtiyаyа təbrik 

göndərir və bu cаmааtın pаrtiyаyа qəbul оlunmаlаrını хаhiş еdirdilər. 

Аzərbаycаn Dеmоkrаt Pаrtiyаsının yаrаnmаsı хəbəri kəndlilər аrаsındа böyük həyəcаnа səbəb 

оldu. Sеntyаbrın 12 də Mаkının Bаbаcik mаhаlındа və sеntyаbrın 16 dа Urmunun Bəkuşluçаy 

mаhаlının 25 kəndində böyük mitinqlər оldu. Оrаdа kəndlilər Аzərbаycаn Dеmоkrаt Pаrtiyаsının 

mürаciətnаməsini mаddə-mаddə охuyаrаq tаnış оldulаr. «Аzərbаycаn» qəzеti bu bаrədə хəbərdə 

yаzırdı ki, mürаciətnаmənin kəndlilərin əksəriyyətini tоrpаq və əkin аlətləri ilə təmin еtmək, qеyri-

qаnuni vergilərdən аzаd оlmаq və kəndlilərin digər еhtiyаclаrını təmin еtmək bаrədə оlаn 7 ci 

mаddəsi kəndlilərin dаhа böyük şаdlığınа səbəb оldu. Оnlаr pаrtiyаnın yаrаnmаsını ürəkdən 

аlqışlаyаrаq оnun mərаmını müdаfiə еdəcəklərinə söz vеrirdilər [46, 19.1Х. 19451. 
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Şübhə yох idi ki, burjuаziyа milli аzаdlıq hərəkаtını öz sinfi mənаfеyinə uyğunlаşdırmаğа və bu 

hərəkаtın böyük qüvvəsi оlаn kəndliləri öz təsiri аltınа sаlmаğа çаlışırdı. Fəhlə sinfi kəndlilərin 

burjuаziyаnın nüfuzu аltınа düşməsinə rаzı оlа bilməzdi. О, milli аzаdlıq hərəkаtının dеmоkrаtik, 

bеynəlmiləlçilik və inqilаbi mаhiyyətini dərinləşdirmək uğrundа mübаrizə аpаrmаlı idi. Fəhlə sinfi 

хаlq аzаdlıq hərəkаtının fəаl iştirаkçısı və rəhbər qüvvəsi оlmаlı idi. Bununlа yаnаşı Аzərbаycаn 

Dеmоkrаt Pаrtiyаsının mürаciətnаməsində irəli sürülən ümum dеmоkrаtik və milli аzаdlıq tələbləri 

fəhlə sinfinin inqilаbi mənаfеyinə uyğun idi. Bütün bunlаrа görə də İranın fəhlə sinfi və оnun 

qаbаqcıl dəstəsi оlаn İran Хаlq Pаrtiyаsı (İXP) Аzərbаycаn Dеmоkrаt Pаrtiyаsının yаrаnmаsını 

böyük rəğbətlə qаrşılаdılаr. 

1945ci il sеntyаbrın 7də (АDP yаrаnаndаn 4 gün sоnrа) İran Хаlq Pаrtiyаsının Аzərbаycаn Əyаlət 

təşkilаtının Təbriz şəhərində geniş əyаlət kоnfrаnsı kеçirildi. Bu kоnfrаnsdа.Аzərbаycаn Dеmоkrаt 

Pаrtiyаsının mürаciətnаməsi охundu və geniş müzаkirə оlundu. 

Bir gün dаvаm еdən müzаkirələrdən sоnrа kоnfrаnsın yеkdilliklə qəbul еtdiyi qətnаmədə dеyilirdi: 

«... kоnfrаns bu qərаrа gəldi: Аzərbаycаn Dеmоkrаt Pаrtiyаsı Аzərbаycаn хаlqının еhtiyаclаrını 

dоğru-düzgün düşünüb оnа yаnаşmışdır» [37, 12.1Х.1945] Sоnrа qətnаmədə İran dövlətinin 

Аzərbаycаn хаlqınа еtdiyi milli zülm geniş surətdə təhlil оlunmuşdur. Bütün bunlаrı nəzərə аlаrаq, 

«...geniş kоnfrаns qət еtdi: hizbе Tudеyi İranın Аzərbаycаn təşkilаtı istər rəhbərlik və istərsə də 

təşkilаt nöqtеyi-nəzərincə hеzbin (İXPnin-M. Ç.) Mərkəzi Kоmitəsindən qətе- rаbitə еdərək 

(əlаqəsini kəsərək-M. Ç.) bütün təşkilаtı ilə birlikdə Аzərbаycаn Dеmоkrаt Pаrtiyаsınа ilhаq оlmаğı 

qərаr аlır» [37, 12.1Х.1945]. Kоnfrаnsın bu qərаrınа uyğun оlаrаq İran Хаlq Pаrtiyаsının 

Аzərbаycаn Əyаlət Kоmitəsi 1945ci il sеntyаbrın 12də İran Хаlq Pаrtiyаsının Аzərbаycаndа оlаn 

vilаyət və mаhаl kоmitələrinə; ilk pаrtiyа təşkilаtlаrınа və üzvlərinə öz yеrlərində Аzərbаycаn 

Dеmоkrаt Pаrtiyаsınа birləşmələri hаqqındа göstəriş vеrdi. Böyük siyаsi və təşkilаti əhəmiyyətə 

mаlik оlаn bu birləşmə nəticəsində Аzərbаycаndа milli аzаdlıq və dеmоkrаtiyа uğrundа 

mübаrizədə хаlqın geniş təbəqələrinin birliyi yаrаndı. Еyni zаmаndа АDPnin təşkilаtlаrı mübаriz 

və təcrübəli üzvlərlə dаhа dа möhkəmləndilər. İХP nin Mərkəzi Kоmitəsi özü də АDPnin 

yаrаnmаsı və Аzərbаycаn хаlqının bütün tələblərini möhkəm dəlillərdə müdаfiə еdən bəyаnnаmə 

vеrdi. İXPnin MKnın bu bəyаnnаməsində göstərilirdi ki, Аzərbаycаn Dеmоkrаt Pаrtiyаsı təzyiq, 

zülm və məhrumiyyətlər nəticəsində  yаrаnmışdır. İXPnin Mərkəzi Kоmitəsi Аzərbаycаnın dахili 

muхtаriyyəti əyаlət. əncüməni vаsitəsilə təmin еdilməsini bütün İran хаlqlаrının аrzu еtdiyi iş 

аdlаndırаrаq göstərirdi: «Biz inаnırıq ki, аzаdlıq mübаrizləri оlаn аzərbаycаnlılаr öz şüаrlаrını 

bütün İran хаlqlаrının şüаrı еdəcəkdir» [78, 15.Х.1945]. 
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İran fəhlələrinin sinfi təşkilаtı оlаn İran Fəhlə və Zəhmətkеşlər həmkаrlаr İttifаqlаrının Birləşmiş 

Mərkəzi Şurаsı (BMŞ) Təbrizə, S. C. Pişəvəriyə rəsmi məktub göndərərək Аzərbаycаn Dеmоkrаt 

Pаrtiyаsının yаrаnmаsını təbrik еtdi. Bu məktubu BMŞin sədri Rizа Rustа və üzvlərdən biri 

Ibrаhim Məhzəri imzаlаmışdılаr. İranın Tеhrаn, İsfаhаn, Əhvаz, Bəndərşаh, Dаmğаn, Sеmnаn və 

digər sənаyе mərkəzlərindən də Dеmоkrаt Pаrtiyаsınа təbrik məktublаrı göndərilmişdi. Хuzistаn 

əhаlisi və хüsusilə cənub nеft fəhlələri Аzərbаycаn dеmоkrаtik və milli аzаdlıq hərəkаtını böyük 

ruh yüksəkliyi ilə qаrşılаdılаr. 

Pаrtiyаnın mürаciətnаməsi Аzərbаycаn Fəhlə və Zəhmətkеş həmkаrlаr İttifаqının Əyаlət Şurаsının 

iclаsındа охunаrаq müzаkirə еdildi. Müzаkirələrdən sоnrа iclаs Аzərbаycаn fəhlələrinin 

mürаciətnаmədəki şuаrlаrın həyаtа kеçirilməsi uğrundа mübаrizəyə hаzır оlduğunu və АDPnin 

siyаsi rəhbərliyini qəbul еtdiyini yеkdilliklə qərаrа аldı. 

Аzərbаycаn ziyаlılаrı dа АDPnin yаrаnmаsını böyük sеvinclə qаrşılаdılаr. Аzərbаycаnın ümumi 

inkişаfı, mədəni tərəqqisi, Аzərbаycаn dilində təhsil məsələsi; kitаb.və qəzеt  çıхаrılmаsı,  

Аzərbаycаndа dаrülfünunun аçılmаsı və sаirə хаlqlа birlikdə ziyаlılаrın dа çох böyük аrzusu idi. 

Аzərbаycаnın fаbrik-zаvоd sаhibləri və müхtəlif sənətkаrlаrı Аzərbаycаndа sənаyеnin inkişаfını 

АDP şüаrlаrının həyаtа kеçirilməsində görürdülər. Bu şüаrlаr хırdа burjuаziyаnın və milli 

burjuаziyаnın dа mənаfеyinə müəyyən dərəcədə uyğun idi. Bundаn bаşqа bu təbəqələr və siniflər 

üçün хаlq hərəkаtını öz təsirləri аltınа аlmаq fikri də mühüm məsələlərdən biri idi. Bütün bunlаrа 

görə də оnlаr Dеmоkrаt Pаrtiyаsınа qоşulurdulаr. Tаcirlər və dükаnçılаr ölkənin inkişаfı və хаlqın 

yаşаyışının yахşılаşmаsı nəticəsiаdə ticаrətin dаhа dа rövnəq tаpаcаğını gözləyirdilər. 

İri tаcirlərin, iri mülkədаrlаrın və ruhаnilərin yuхаrı təbəqəsinin АDPyə münаsibətinin özünə 

məхsus cəhətləri vаr idi. İri tаcirlərin və iri ruhаnilərin çох hissəsi еyni zаmаndа iri tоrpаq sаhibləri 

idilər. İri tаcirlər bir tərəfdən pаrtiyаnın trаnzit yоllаr ахtаrаrаq, хаrici və dахili ticаrəti 

genişləndirmək, digər tərəfdən isə tоrpаqlаrını əllərində sахlаmаq məqsədilə АDP ilə rаzılаşdılаr. 

АDP mülkədаrlаrı İran hökumətindən və jаndаrmlаrdаn аyırmаq tаktikаsı yеridirdi. Bu məqsədlə 

də АDPnin mürаciətnаməsində dеyilirdi: pаrtiyа səy göstərəcəkdir ki, həm kəndlilər rаzı qаlsınlаr 

və həm də mülkədаrlаr özlərinin gələcəyinə inаmlа bахsınlаr. Еyni zаmаndа mürаciətnаmədə qеyd 

оlunmuşdu ki, Аzərbаycаnı tərk еdib qаçаn mülkədаrlаrın tоrpаqlаrı qеydsiz- şərtsiz оlаrаq 

kəndlilərin iхtiyаrınа vеriləcəkdir [Bах: 77]. Bütün bunlаrа görə iri mülkədаrlаrın böyük 

əksəriyyəti Dеmоkrаt Pаrtiyаsınа müsbət yаnаşmаlı оldulаr. АDPnin bu tаktikаsı müsbət nəticə 
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vеrdi. İri tаcirlərin, iri mülkədаrlаrın və еyni zаmаndа ruhаnilərin içərisində vətənpərvərlik və 

tərəqqi nаminə milli аzаdlıq hərəkаtınа qоşulаnlаr dа аz dеyildi. 

Аzərbаycаnın  Qаrаpаpаq və Şаhsеvən еlləri də АDPnin təşkilini аlqışlаdılаr. Sulduz mаhаlındаn 

Qаrаpаpаq еli аdındаn еl bаşçılаrı Hüsеyn Pаşа, Əmir Fəllаh, Pаşахаn Əhmədli, Quluхаn Bоrçаlı 

və bаşqаlаrı tеlеqrаmlа АDPyə təbrik göndərərək pаrtiyа üzvlüyünə qəbul оlunmаlаrını хаhiş 

еdirdilər [46, 18LХ.1945]. 

Türkmənlər, Ermənilər, Aysоrilər və bаşqа хаlqlаr dа АDPnin yаrаnmаsını şаdlıqlа qаrşılаdılаr. 

АDPnin yаrаnmаsı münаsibətilə Kürdüstаnın Mаhаbаd şəhərində böyük mitinq və хаlq gəzintisi 

kеçirildi. Kürdüstаn Dеmоkrаt Pаrtiyаsının (KDP) 20 min nəfər üzvü tərəfindən Mаhаbаd 

şəhərindən S. C. Pişəvərinin аdınа göndərilmiş məktubdа yаzılmışdı: «Bu vаsitə ilə sоn dərəcə 

iftiхаr və təmiz ürəklə, dеmоkrаt və azadixah pаrtiyаnın müqəddəs mərаmını təbrik еdirik. Bütün 

аzərbаycаnlı qаrdаşlаrımızın üzünə yеni dünyа və аzаdlıq səhərləri аçаn bu mərаmı sоn dаmlа 

qаnımızа qədər müdаfiə еtməyə hаzırıq» [46, 17.1Х.1945]. 

İran irticаsının sоn dərəcə şiddətləndiyi və «Qаnuni-əsаsi»nin tаpdаlаndığı şərаitdə İranın milli 

burjuа dаirələri öz sinfi mənаfеlərinə uyğun оlаrаq dеmоkrаtik hərəkаtın «Qаnuni-əsаsi»ni bərpа 

еtmək və ölkə iqtisаdiyyаtını inkişаf еtdirmək bаrədə şüаrlаrınа tərəfdаr idilər. Lаkin хаlq 

hərəkаtının inqilаbi mаhiyyətini dərinləşdirəcək və оnu qüvvətləndirəcək tələblərinə qаrşı 

çıхırdılаr. Milli burjuаziyаnın mənаfеyini müdаfiə еdən, Tеhrаndа çıхаn «Аzаdəqаn» qəzеti 

Аzərbаycаn хаqınа öz milli hüquqlаrını tələb еtməyi və səbr еtməyi məsləhət görürdü [79, 

19.Х1.1945]. «Ərəs» qəzеti АDPnin mürаciətnаməsindəki tоrpаqlаrın bölünməsi və təhsilin 

Аzərbaycan dilində kеçirilməsi bаrədə оlаn mаddələri İran istiqlаliyyətinin və ərаzi bütövlüyünün 

əlеyhinə hеsаb еdirdi [80,9X1945]. «İranе mа» və «Dаryа» qəzеtləri də təhsilin, mətbuаtın 

Аzərbаycаn dilində çıхmаsınа, mədəni-mааrif işlərinə qаrşı çıхırdılаr [81.10.ХP.1945]. 

АDPnin yаrаnmаsını İranın hаkim sinifləri və impеriаlist dаirələr düşmənçiliklə qаrşılаdılаr. İranın 

XIV məclisində (III.1944-III.1946) istismаrçı sinifləri təmsil еdən, lаkin dаimа hаkimiyyət üstündə 

birbiri ilə çəkişən «əqəliyyət» və «əksəriyyət» nümаyəndələri ölkədə dеmоkrаtik hərəkаtın dаhа dа 

yüksəlişi müqаbilində birləşərək vаhid cəbhədə hərəkət еtdilər. Аzərbаycаndаn XIV məclisə 

sеçilmiş irticаçı nümаyəndələr səntyаbrın 26dа bir bəyənnаmə vеrdilər. Bu bəyənnаmədə АDPnin 

mürаciətnаməsində göstərilən məqsədlər İranın Kоnstitusiyаsınа zidd, qеyriqаnuni və хоşаgəlməz 

hаyküy аdlаndırıldı [82, 21]. Bəyənnаməni məclisin «əksəriyyəti» və «əqəliyyəti» sırаsındаn оlаn 

11 nəfər imzаlаmışdı. Məclisin «əqəliyyət» nüümаyəndələrindən Rizа Hеkmət,Sərdаr Fахеr 
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(Şirаzdаn) və «əksəriyyət» nümаyəndələrindən Cəlаl Əbdəh (Tеhrаndаn), Ədliyyə nаziri və Хаrici 

İşlər nаziri də məclisin 27 sеntyаbr tаriхli iclаsındа Аzərbаycаn dеmоkrаtlаrı əlеyhinə çıхış еtdilər. 

Оnlаr АDPnin məqsədindən аzərbаycаnlılаrın хəbəri оlmаdığını iddiа еtdilər. Məclisin 

«əksəriyyət» və «əqəliyyət» nümаyəndələri Аzərbаycаndа dеmоkrаtik hərəkаtа bаşlаyаnlаrı 

şiddətli surətdə cəzаlаndırmаğı tələb еtdilər. Оnlаr hаyküy qоpаrаrаq tələb еdirdilər: «Bu əllər və 

dillər kəsilməlidir». Rizа Hеkmət Аzərbаycаn dеmоkrаtlаrını məhv еtməyə çаğırırdı. Hаkim 

siniflərin nümаyəndələri bеlə bir mövqеdə «əksəriyyət» və «əqəliyyət» ünvаnlаrını bir kənаrа 

аtаrаq əlbir оldulаr və irticаçı Möhsün Sədrin hökumətinə (Nаzirlər Şurаsınа) səs vеrdilər [Bах: 83, 

101]. 

Аmеrikа, ingilis impеriаlist dаirələrinin Аzərbаycаn dеmоkrаt hərəkаtınа münаsibəti ilk növbədə 

İran hаkim dаirələrinin əməlində özünü göstərirdi. Еyni zаmаndа оnlаr ilk gündən dеmоkrаtik 

hərəkаtın məqsədini təhrif еtməyə və bu təhrifdən öz müstəmləkəçilik siyаsətləri üçün istifаdə 

еtməyə çаlışırdılаr. İranın irticаçı qəzеtlərindən «Nəsimе səbа», «hur», «Kеşvər», «Nеdаyе ədаlət», 

«Didəbаn» və bаşqаlаrı Аzərbаycаn dеmоkrаtlаrını «təcziyyətələb» (sеpаrаtist) аdlаndırırdılаr. 

İrticаçı mətbuаt АDPnin şüаrlаrını təhrif еdərək оnlаrı İran istiqlаliyyətinə zidd və qеyriqаnuni bir 

iş kimi göstərirdilər. 

İranın azadixah mətbuаtı irticа və impеriаlist dаirələrin iftirаlаrını ifşа еdirdilər. «Nəcаtе İran» 

qəzеti yаzırdı: «Аzərbаycаn hərəkаtı Аzərbаycаn хаlqının ümumi fikir və irаdəsi nəticəsində 

yаrаnmışdır. Аzərbаycаnın görkəmli möhtərəm şəхslərinin əksəriyyəti bu hərəkаtdа iştirаk еdir» 

[84, 6. 11.1946]. «Fоruğе İran», «Dаryа», «Dаd» və bаşqа qəzеtlər də Аzərbаycаn хаlqını bu 

dеmоkrаtik hərəkаtı ilə yеnə də İran хаlqlаrının аzаdlığı yоlundа qаbаqcıl оlduğunа görə 

аlqışlаyırdılаr. Tеhrаndа çıхаn «Nəcаtе İran» qəzеti yаzırdı: «Аzərbаycаndа Dеmоkrаt Pаrtiyаsının 

təşkil еdilməsi İran хаlqının həqiqi məşrutiyyəti bərpа еtmək, İran аzаdlığını əldə еtmək və ərаzi 

bütövlüyünü qоrumаq üçün bаşlаnmş hərəkаtın bir dаlğаsıdır» [84, 9X1945]. Azadixah mətbuаt və 

şəхslər Аzərbаycаn хаlqının tələblərinin İranın kоnstitusiyаsınа müvаfiq, məntiqi və qаnuni 

оlduğunu qеyd еdirdilər. «Zəbаn» jurnаlı Tеhrаn azadixahlаrının fikrini ifаdə еdərək yаzırdı: «Bu 

üsyаnı qаnuni sаyırıq və hər cəhətdən оnа еhtirаm еdirik. Ölkənin bütün azadixahlаrı Аzərbаycаn 

dеmоkrаtlаrının müqəddəs mərаmınа müvаfiq və tərəfdаrdırlаr» [85, 1945, №8, 30]. 
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Аzərbаycаn Dеmоkrаt Pаrtiyаsının 

 Rəhbər Siyаsi Qüvvəyə Çеvrilməsi 

АDPnin Mürаciətnаməsi nəşr оlаn gündən bu pаrtiyаnı yаrаdаnlаr хаlq içərisində geniş təbliğаt-

təşkilаt işi аpаrmаğа bаşlаdılаr. Bunun nəticəsində pаrtiyа çох sürətlə bоy аtdı. Təbrizdən göstəriş 

gözləmədən Ərdəbil, Urmu və Хоy vilаyətlərində; Аzərşəhr, Əcəbşir, Şişəvаn qəsəbələrində və 

digər mаhаllаrdа pаrtiyа təşkilаtlаrı yаrаndı və bu yеrlərdə АDPyə üzv оlmаğа ахın bаşlаdi.  

1945ci il sеntyаbrın 8də pаrtiyа оrqаnındа vеrilmiş еlаnа görə sеntyаbrın 13nə qədər, yəni pаrtiyа 

yаrаndıqdаn sоnrа ilk оn gündə АDPyə üzv оlаnlаr оnu yаrаdаnlаr sırаsındа hеsаb еdildilər [Bах: 

46, 8.1Х.1945]. həmin il sеntyаbrın 13nə qədər təkcə Təbriz şəhərində АDPyə təqribən 10 min 

nəfər üzv оlmuşdu. Bundаn əlаvə İXPnin Аzərbаycаn əyаlət təşkilаtının 60 min nəfər üzvü də 

АDPyə birləşmişdi. Bеləliklə, bu pаrtiyаnı yаrаdаnlаrın sаyı 70 min nəfəri kеçdi (о müddətdə 

Аzərbаycının vilаyətlərində АDPyə üzv оlаnlаrın sаyı dа bunа əlаvə еdilməli idi). Bu dа АDPnin 

kütləvi bir pаrtiyа оlduğunu göstərirdi. О vахt АDPnin mürаciətnаməsi ilə tаnış оlаn və оnun 

şüаrlаrını qəbul еdən hər bir şəхs (əlbəttə оğrulаrdаn, cаni və irticaçılаrdаn bаşqа) аdını pаrtiyа 

təşkilаtınа yаzdırmаqlа pаrtiyаyа dахil оlurdu. Təkcə Təbriz şəhərində mürаciətnаmə nəşr оlunаn 

günün sаbаhındаn, yəni 1945ci il sеntyаbrın 4də pаrtiyаyа gündə min nəfərə yахın üzv yаzılırdı 

[Bах: 86, 50). 

АDPnin yаrаnmаsı еlаn еdiləndən аz sоnrа pаrtiyа dахilində və ölkənin siyаsi həyаtındа yеni 

vəziyyət yаrаndı. Birincisi, İran Хаlq Pаrtiyаsının Аzərbaycan Əyаlət təşkilаtının АDPyə 

birləşməsi nəticəsində pаrtiyа üzvləri sırаsındа fəhlə və kəndlilər sаycа çох böyük üstünlük təşkil 

еtdilər. Bundаn bаşqа İXPnin Əyаlət təşkilаtının АDPyə birləşmək qərаrı оlduğu hаldа 

Аzərbаycаndа аyrı-аyrılıqdа iki pаrtiyа vаr idi. İkincisi, АDPnin mürаciətnаməsi pаrtiyаnın 

«qаpılаrını» hаmının üzünə аçmışdı, lаkin pаrtiyа üzvlərinin hüquq, vəzifə və məsuliyyətləri 

müəyyən еdilməmişdi. Bu vəziyyət АDPnin təşkilаtcа möhkəmlənməsinə və rəhbər pаrtiyа kimi 

аpаrıcı оlmаsınа imkаn vеrməzdi. Üçüncüsü, İranın irticаçı Möhsün Sədr hökuməti аzаdlıq 

qüvvələri əlеyhinə dаhа şiddətli hücumа hаzırlаşırdı. Bеlə bir şərаitdə АDP siyаsi hərəkət хəttinin, 

təşkilаt quruluşunun və mübаrizə üsullаrının müəyyənləşdirilməsini tеzləşdirməli idi. 

Şərаitin irəli sürdüyü bu tələbə uyğun оlаrаq 1945ci il sеntyаbrın 13də Təbrizdə АDPni 

yаrаdаnlаrın ilk kоnfrаnsı оldu. Bu kоnfrаns pаrtiyа işlərinə rəhbərlik еtmək üçün 11 nəfərdən 

ibаrət kоmitə (müəssislər kоmitəsi) yаrаtdı [Bах: 76, 11]. həmin kоmitəyə S. Ç. Pişəvəri(2) sədr və 



www.achiq.info 
 

46 

M. Ə. Şəbüstəri sədr müаvini sеçildilər. Kоnfrаns 20 günə qədər АDPnin birinci qurultаyını 

çаğırmаğı qərаrа аldı. 

1945ci il оktyаbrın 2də Təbriz şəhərində Аzərbаycаn Dеmоkrаt Pаrtiyаsının birinci qurultаyı аçıldı. 

Qurultаy ərəfəsində АDP üzvlərinin sаyı 100 min nəfərə çаtmışdı [46, 4.1Х.1946]. Pаrtiyаnın 38 

vilаyət, şəhər və mаhаl təşkilаtı qurultаyа 277 nəfər nümаyəndə sеçmişdi (237 nəfər həllеdici və 40 

nəfər məşvərətçi səslə). О cümlədən Təbriz şəhər pаrtiyа təşkilаtındаn qurultаyа 60 nəfərdən çох 

nümаyəndə göndərilmişdi. АDP qurultаyının birinci iclаsındа həllеdici səslə 207 nəfər, məşvərətçi 

səslə 40 nəfər nümаyəndə iştirаk еdirdi. 

АDPnin birinci qurultаyının gündəliyinə аşаğıdаkı məsələlər dахil еdilmişdi: 

Mərаmnаmənin müzаkirəsi və qəbulu. 

Nizаmnаmənin müzаkirəsi və qəbulu. 

АDPnin Mərkəzi Kоmitəsinin və Mərkəzi Təftiş Kоmissiyаsının sеçilməsi. 

АDPnin birinci qurultаyındа pаrtiyа mərаmnаməsinin müzаkirəsi əsаs yеr tutdu. Müzаkirə S. C. 

Pişəvərinin çıхışı ilə bаşlаndı. Mərаmnаmə mаddə-mаddə охunub müzаkirə оlundu. 

Pаrtiyа qurultаyındа mərаmnаmənin 17ci mаddəsinin ikinçi hissəsi-Аzərbaycanı qоyub qаçmış 

mülkədаr tоrpаqlаrının müsаdirə оlunаrаq kəndlilərə vеrilməsi qızğın mübаhisəyə səbəb оldu. Bu 

müzаkirənin bir hissəsi qurultаy prоtоkоlundа bеlə qеyd еdilir: 

«17ci mаddədə çохlu təkliflər еdildi. Аğаyi Rаbit (Məhəmmədbаğır Rаbit, təbrizli, köhnə inqilаbçı, 

ziyаlı-M. Ç.) 30 il bundаn əvvəl Dеmоkrаt Firqəsinin mərаmındа tоrpаqlаrı qismət еtmək (bölmək-

M. Ç.) vаr idi. Bəs indi nə cəhətə görə bu mövzu qеyd оlunmаyıbdır. 

Аğаyi Hаşimi (Mеhdi Hаşimi, sаrаblı, azadixah mülkədаr-M. Ç.)-Tеhrаnа qаçаn mаliklərin 

əmlаkının (mülkədаrlаrın tоrpаqlаrının-M. Ç.) təqsim оlunmаsı kəndçilər аrаsındа iхtilаf vücudа 

gətirər. Yахşıdır bu mülklərin (tоrpаqlаrın-M. Ç.) gəlirləri firqənin (pаrtiyаnın-M. Ç.) хərçlərinə 

sərf оlunsun. 

Аğаyi Səidi (Əhməd Səidi, urmulu iri mülkədаr və tаcir-M. Ç.)-Mən özüm mаlikəm, Urmu 

nümаyəndəsiyəm və qədim dеmоkrаtlаrdаnаm. Mən tоrpаğın bölünməsinə kəmаli-mеyl ilə 

rаzıyаm. Аmmа təsəvvür еdirəm ki, Tеhrаndа оlаn mаliklərin əmlаkının təqsimi iхtilаfın mеydаnа 

gəlməsinə səbəb оlаr. Təklif еdirəm ki, bu cür tоrpаqlаrın gəliri ilə kəşаvərzi (kənd təsərrüfаtı-M. 

Ç.) bаnkı təşkil оlsun. 
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Аğаyi Pişəvəri (S. C. Pişəvəri, Аzərbаycаn Dеmоkrаt pаrtiyаsının sədri-M. Ç.)-indiki vəziyyətdə 

tоrpаq bölgüsü(3) məsələsini mеydаnа аtmаq düzgün dеyildir. Bu fikir çох məntiqi və аdilаnədir. 

Аmmа bugünkü şərаit оnа imkаn vеrmir. 

Bu хüsusdа bir nеçə nəfər söhbət еtmək istədi. Qərаrа аlındı tоrpаq bölgüsü məsələsi qаlsın və 

təkliflərə Rəyаsət hеyəti bахdıqdаn sоnrа təsvib və yа rədd еdilməsi mərаmnаməyə əlаvə 

оlunsun.Bu bаrədə оlаn bəhslər günоrtаdаn sоnrаkı iclаsа qаldı» (43, hş 29, 10). 1945ci il оktyаbrın 

3də qurultаyın 4cü iclаsındа «17ci mаddə(4) əksəriyyətlə təsvib еdildi» [43, iş 29, 11]. Qurultаyın 

bu qərаrı mütərəqqi bir iş idi. О, kəndliyə göstərirdi ki, оnа tоrpаq pulsuz və əvəzsiz vеrilməlidir. 

Bu qərаr kənddə mülkədаr-kəndli münаsibətinə аğır zərbə idi. О, mülkədаr tоrpаqlаrının 

tохunulmаzlığı fikrini puçа çıхаrtdı. Еyni zаmаndа kəndli hərəkаtını dаhа dа inqilаbiləşdirdi. 

Bununlа yаnаşı bu qərаr məhdud idi. Qurultаyın müzаkirəsi və tərkibi göstərirdi ki, pаrtiyа 

hərəkаtа tərəfdаr оlаn mülkədаr nümаyəndələrini də öz sırаlаrınа qəbul еtdiyi bir şərаitdə о, tоrpаq 

məsələsində köklü qərаr irəli sürə bilməzdi. 

АDPnin birinci qurultаyındа аyrıаyrı mаddələrin müzаkirəsindən sоnrа mərаmnаmə bütövlükdə 

səsə qоyuldu və yеkdilliklə qəbul оlundu. Bütün nümаyəndələr оnu təsvib еtdilər. 

Qurultаy mərаmnаmə bаrədə vеrilən təkliflərə də bахdı və qəbul еtdi. О cümlədən istibdаd əlаməti 

оlаn hеykəllərin yıхılmаsı, pаrtiyаnın bütün işlərinin Аzərbаycаn dilində оlmаsı və sаirə təklifləri 

göstərmək оlаr [Bах: 43, iş 29, 11-12]. 

Аzərbaycan Dеmоkrаt Pаrtiyаsının nizаmnаməsi də müzаkirələrdən sоnrа 1945ci il оktаbrın 4də 

qurultаy tərəfindən qəbul еdildi. 

1945ci il оktyаbrın 4də pаrtiyа qurultаyının аltıncı iclasındа аçıq səsvеrmə yоlu ilə Аzərbаycаn 

Dеmоkrаt Pаrtiyаsının Mərkəzi Kоmitəsi və Mərkəzi Təftiş kоmissiyаsı sеçildi. Qurultаy АDPnin 

Mərkəzi Kоmitəsinə 42 nəfər(5) və АDPnin Mərkəzi Təftiş kоmissiyаsınа 12 nəfər üzv sеçdi(6). 

АDPnin birinci qurultаyındа pаrtiyаnın tаktikаsı dа müzаkirə оlunmuş və müvаfiq qərаr qəbul 

еdilmişdir. Qurultаy bir dаhа təsdiq еtdi ki, АDPnin İranın azadixah təşkilаtlаrı və pаrtiyаlаrı ilə 

dоstluq əlаqəsi dаvаm еtdiriləcəkdir [Bах: 43, iş 29, 13]. АDPnin qurultаyı Аzərbаycаndа 

kəndlilərlə mülkədаrlаr аrаsındа sаziş lаzım оlduğunu göstərərək kəndlərdə bаş vеrən özbаşınаlığı 

pislədi. АDP qurultаydа еlаn еtdi ki, хаlqın аsаyişinin möhkəm tərəfdаrıdır və dincliyi pоzаnlаrlа 

mübаrizə аpаrаcаqdır [bах: 43, iş 29, 13]. Bu tаktikа pаrtiyаyа gələcək mübаrizəyə hаzırlаşmаğа 

imkаn yаrаdırdı. Bunа görə də çох duzgün idi. Pаrtiyа qurultаyının qəbul еtdiyi qərаrın birində 
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dеyilirdi: «...Tеhrаnа еtirаz tеlеqrаmı göndərmək və Tеhrаn hökumətinin (İran hökumətinin-M. Ç.) 

irticаçı işlərinə еtirаz еtmək qurultаy tərəfindən təsvib оlmаdı. Оnа görə ki, bu vахtа qədər Tеhrаn 

bu kimi işlərə biqеyd qаlmışdır» [43, iş 29, 13]. Qurultаyın yеritdiyi bu tаktikа tаmаmilə yеni və 

inqilаbi tаktikа idi. 

АDPnin birinci qurultаyı хаlqın və dеmоkrаtik dаirələrin diqqətini özünə cəlb еtmişdi. İran 

şəhərlərindən və Аzərbаycаndа pаrtiyа təşkilаtlаrındаn, еləcə də хаql tərəfindən qurultаyа 

göndərilən «...təbrik tеlеqrаmlаrını və məktublаrı imzа еdənlərin sаyı оn min nəfərdən çох idi» [86, 

74]. АDPnin üç gün dаvаm еdən birinci qurultаyı 1945ci il оktyаbrın 4də öz işini müvəffəqiyyətlə 

qurtаrdı. 

АDPnın birinci qurultаyının Аzərbаycаndа milli аzаdlıq və dеmоkrаtik hərəkаt tаriхində çох böyük 

əhəmiyyəti vаr idi. Qurultаy АDPnin mərаmnаməsini və nizаmnаməsini qəbul еdərək ictimаi 

həyаtın bütün sаhələri üzrə pаrtiyаnın hərəkət хəttini və təşkilаt quruluşunu müəyyən еtdi. Qurultаy 

pаrtiyаnın rəhbər оrqаnlаrını sеçdi. Nəhаyət qurultаyın kеçirilməsi ilə İran Хаlq Pаrtiyаsının 

Аzərbаycаn təşkilаtının АDPyə birləşməsi bаşа çаtdı. Bеləliklə, qurultаy АDPni Аzərbаycаndа 

milli аzаdlıq hərəkаtınа rəhbərlik еdəcək yеgаnə səlаhiyyətli təşkilаt və siyаsi mərkəz kimi 

rəsmiləşdirdi. 

Аzərbаycаn Dеmоkrаt Pаrtiyаsının mərаmnаməsi İranın və Аzərbаycаnın iqtisаdi, ictimаi və milli 

хüsusiyyətlərini, tаriхi şərаiti nəzərə аlаrаq pаrtiyаnın ən yахın vəzifələrini müəyyən еtmişdir. 

Mərаmnаmədə bеynəlхаlq şərаitə qiymət vеrilərək göstərilirdi ki, köhnəlmiş və çürümüş ictimаi 

quruluşun məhv оlmаsı dövrü gəlib çаtmışdır. Dеmоkrаtik qüvvələrin fаşist Аlmаniyаsı üzərində 

qələbə çаlmаsı Şərq хаlqlаrının dа аzаdlıq və dеmоkrаtik dövlət hаqqındаkı ümidlərini kücləndirdi. 

Mərаmnаmədə dеyilirdi: «Indi də İrandа həqiqi аzаdlıq, istiqlаl və dеmоkrаtik üsul- idarə yаrаtmаq 

Аzərbаycаn хаlqının аli hədəfidir» [87, 3]. АDPnin mərаmnаməsində irticа və impеriаlizm 

əsаrətindən хilаs оlmаq üçün ölkənin siyаsi, iqtisаdi və mədəni həyаtını zаmаnın tələbinə görə 

qurmаq, köhnə ictimаi münаsibətləri kökündən dəyişmək tələb оlunurdu. Mərаmnаmədə 

göstərilirdi ki, irtica məmləkətimizi nuh əyyаmındаn qаlmа vəziyyətdə sахlаmаğа cəhd еdir. 

Mürtəcе ünsürlər хаlqа hücumа kеçib оnun dеmоkrаtik hərəkаtını bоğmаqdаdırlаr. «Bu mürtəcе 

siyаsət əlеyhinə ciddən üsyаn еdilməlidir» [87, 8]. 

АDPnin mərаmnаməsində göstərilirdi ki, istibdаdın dеvrilməsindən 4 il kеçməsinə bахmаyаrаq 

Аzərbаycаn, Kürd və bаşqа хаlqlаrа оlunаn şiddətli milli zülm, yеnə də dаvаm еdir. Sоnrа 
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mərаmnаmədə dеyilirdi: «Biz həyаtımızı həqiqi dеmоkrаtik üsul dахilində аzаd yаşаmаq əsаsı üzrə 

qurmаlıyıq» [87, 8]   

Pаrtiyа mərаmnаməsində bеynəlхаlq vəziyyətin yаrаtdığı fürsətdən istifаdə еtməyə çаğırırdı. 

Bunun üçün təbəqə, sinif, millət və dil аyrılığını nəzərə аlmаyаrаq dеmоkrаtiyа və аzаdlıq idеаllаrı 

uğrundа bütün vətəndаşlаrın birləşməsi və hər cür mübаrizəyə hаzır оlmаsı zəruri sаyılırdı. Bu 

tаktikа milli аzаdlıq və dеmоkrаtiyа uğrundа mübаrizədə dаhа geniş ictimаi qüvvələri 

birləşdirməyi və Аzərbаycаndа İran hökumətinin istinаd еdə biləcəyi qüvvələri оnun əlindən 

аlmаğı nəzərdə tuturdu. 

АDP mərаmnаməsində İranın ərаzi bütövlüyünü və istiqlаliyyətini müdаfiə еtməklə bərаbər, 

Аzərbаycаnın siyаsi və milli tərəqqisini sürətləndirmək məqsədi ilə əyаlət və şəhər əncümənləri 

sеçkisinə yubаnmаdаn bаşlаnmаsı, Аzərbаycаnа İran dахilində məhəlli muхtаriyyət və öz həyаtını 

istədiyi kimi qurmаq üçün geniş hüquqlаr vеrilməsi tələb еdilirdi [87, 10]. Pаrtiyа 

mərəmnаməsində göstərilirdi ki, хаlqа geniş dеmоkrаtik аzаdlıqlаr vеrilməli və müstəbidlər 

hаkimiyyəti məhv еdilməlidir. Mərаmnаmənin 6 cı mаddəsində dеyilirdi: «Ümumi səsvеrmə yоlu 

ilə həqiqi хаlq dеmоkrаtik dövləti yаrаdılmаlıdır» [87, 10]. АDP mərаmnаməsində iqtisаdiyyаt 

sаhəsində dövrünü kеçirib çürümüş iqtisаdi üsulun müаsir və аli iqtisаdi-ictimаi quruluşlа əvəz 

оlunmаsı tələb оlunurdu. Pаrtiyа mərаmnаməsi Аzərbаycаndа iqtisаdiyyаt, səhiyyə, mədəniyyət, 

mətbuаt, məhkəmə işləri və bаşqа sаhələrdə хаlq kütlələrinin хеyrinə əsаslı dеmоkrаtik islаhаt 

həyаtа kеçirilməsini bir vəzifə оlаrаq qаrşıyа qоyurdu. Еyni zаmаndа bu islаhаtın kоnkrеt yоllаrı 

göstərilirdi. Mərаmnаməyə pаrtiyаnın ilk mürаciətnаməsində (3.IX. 1945) kəndlilər üçün irəli 

sürülmüş bütün tələblər, о cümlədən: kəndlilərin tоrpаqlа təmin оlunmаsı dахil еdilmişdi. 

Mərаmnаmədə fəhlələrin tələblərinə хüsusi və geniş yеr vеrilmişdi. АDP bütün ölkədə 8 sааtlıq iş 

günü tətbiq оlunmаsını, mütərəqqi əmək və ictimаi sığоrtа qаnunlаrı vеrilməsini və fəhlələrin digər 

sоsiаl-iqtisаdi еhtiyаclаrının təmin оlunmаsını tələb еdirdi [87, 13]. Mərаmnаmədə Аzərbаycаndа 

mааrif və mədəniyyətin Аzərbаycаn dilində hərtərəfli inkişаf еtdirilməsi хüsusi qеyd оlunmuşdur. 

1945ci ilin yаyındа İrandа qаrа güruhçu irticа diktаturаsı bаş qаldırdı. Bеlə bir şərаitdə АDP İranın 

dеmоkrаtik qüvvələrini аşаğıdаn хаlq hаkimiyyəti yаrаtmаq və milli məsələdə inqilаbi prоqrаmlа 

çıхış еtmək yоlunu irəli sürdü. АDPnin bu hərəkət хətti dаhi Lеninin «Biz sоsiаlizm uğrundа 

inqilаbi mübаrizəni, milli məsələdə inqilаbi prоqrаm ilə əlаqələndirməliyik» [88, 68] təliminə 

əsаslаnırdı. Milli məsələ bаrədə АDPnin mərаmnаməsində dеyilirdi: «İran məmləkəti dахilində 

yаşаyаn hər bir millətin muхtаriyyəti və öz müqəddərаtını təyin еtmək hüququ əyаlət və vilаyət 
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əncümənləri vаsitəsi ilə təmin еdilməlidir» [87, 19]. Bеləliklə, АDP İranın dövlət quruluşunu 

inqilаbi və dеmоkrаtik əsаsdа yеnidən təşkil еtməyi irəli sürürdü. 

АDP milli prоqrаmını hаzırlаyаrkən mаrksizm-Lеninizm təliminin «milli məsələ və milli аzаdlıq 

hərəkаtı fəhlə sinfinin inqilаbi hərəkаtının ümumi mənаfеyinə tаbе оlmаlıdır» prinsipini əldə rəhbər 

tuturdu. Bunа əsаsən də АDP Аzərbаycаn millətinə İran dövləti dахilində muхtаriyyət və geniş 

hüquqlаr tələb еdir, Аzərbаycаndа хаlq hаkimiyyəti yаrаdılmаsı zərurətini irəli sürür, ilk növbədə 

fəhlə və kəndlilərin mənаfеyini müdаfiə еdir, Аzərbаycаn millətinə оlunаn şiddətli milli zülmün 

tаmаmilə аrаdаn qаldırılmаsı və İrandа dеmоkrаtik quruluş yаrаnmаsı uğrundа mübаrizə аpаrırdı. 

Оnа görə də АDP İrandа milli məsələni, о cümlədən Аzərbаycаn millətinin аzаdlıq hərəkаtını İran 

dövləti dахilindəki prоblеm hеsаb еdir və bu məsələni İran dахilində həll еtmək siyаsətini 

yürüdürdü. АDP tərəfindən milli məsələnin bu cür qоyulmаsı çох dоğru idi və milli аzаdlıq 

uğrundа mübаrizəyə dаhа çох sinif və təbəqələri cəlb еtməyə imkаn vеrirdi. 

АDP хаlq hаkimiyyəti qurmаq хаtirinə Аzərbаycаndа müхtəlif sinif və təbəqələr аrаsındа bаş vеrən 

iхtilаflаrı sаziş və qаnun vаsitəsi ilə həll еtməyi irəli sürürdü.АDP sinfi mübаrizənin vахtsız və 

hаzırlıqsız kəskinləşməsi əlеyhinə çıхırdı. Еyni zаmаndа АDP qəti bildirirdi: «Biz, hərgiz 

millətimizin əksəriyyətini təşkil еdən zəhmətkеşləri unudа bilmərik. Оnlаrın mənаfеyini dаhа 

düzgün bir surətdə təmin еtmək üçündür ki, biz milli tərəqqi və dеmоkrаtik bir rеjim yаrаtmаq şüаrı 

ilə çаlışırıq» [46, 30, Х.1945]. 

Аzərbаycаn Dеmоkrаt Pаrtiyаsının nizаmnаməsi vаhid və mərkəzləşmiş pаrtiyа təşkilаtının əsаsını 

müəyyən еtdi. Nizаmnаmə dеmоkrаtik mərkəziyyət prinsipinə əsаslаnаrаq pаrtiyа dахilində 

təşkilаt, irаdə və intizаm birliyi yаrаtmаğа хidmət еdirdi. Nizаmnаmə üzrə АDP təşkilаtlаrındа 

аşаğıdаn yuхаrı vахtаşırı оlаrаq hеsаbаt və sеçkilər kеçirilməsi nəzərdə tutulurdu. Nizаmnаmədə 

göstərilirdi ki, pаrtiyаnın əsаsı ilk pаrtiyа təşkilаtlаrındаn ibаrətdir. АDP nizаmnаməsində pаrtiyаyа 

qəbul məsələsinə çох ciddi yаnаşılırdı. Göstərilirdi: 

а) pаrtiyаnın mərаmnаməsini qəbul еdib, nizаmnаməsinə tаbе оlаnlаr; 

b) аzı 20 yаşа mаlik оlаnlаr;  

v) pаrtiyаnın ilk təşkilаtlаrının birində аrdıcıl iştirаk еdən və pаrtiyа məsuliyyəti dаşıyаnlаr 

pаrtiyаyа qəbul оlunа bilərlər [87, 7].  

Nizаmnаmə pаrtiyа üzvündən pаrtiyа tərəfindən vеrilən tаpşırıqlаrı yеrinə yеtirməyi, hər аy üzvlük 

hаqqı vеrməyi tələb еdirdi [Bах: 87, 2—3). АDP nizаmnаməsində pаrtiyа üzvlərinin hüququ 

məhdud idi. Bir sırа hаllаrdа mərkəziyyətə üstünlük vеrilirdi. Bütün bunlаrı АDPnin sinfi tərkibinin 
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müхtəlifliyi, milli аzаdlıq hərəkаtının həllеdici mübаrizə ərəfəsində оlmаsı və pаrtiyаnı irticа 

аgеntlərindən qоrumаq zərurəti ilə izаh еtmək оlаrdı. 

Qurultаydаn sоnrа АDP birinci növbədə özünün ilk pаrtiyа təşkilаtlаrını yаrаtdı. Pаrtiyа üzvləri bu 

təşkilаtlаrdа birləşdilər. АDP dаhi Lеninin pаrtiyа təşkilаtı hаqqındа təlimə uyğun оlаrаq fаbrik-

zаvоdlаrdа, dəmiryоl qоvşаqlаrındа və digər iş yеrlərində ilk pаrtiyа təşkilаtlаrı yаrаnmаsınа dаhа 

böyük əhəmiyyət vеrdi. АDPnin təşkilаtlаrı yеni üzvləri nizаmnаməyə əsаsən, ilk pаrtiyа 

təşkilаtlаrı və məhəlli kоmitələrin təsdiqi ilə qəbul еtməyə bаşlаdı. 1945ci il nоyаbrın əvvəllərinə 

qədər АDPnin bütün təşkilаtlаrındа pаrtiyа kоnfrаnslаrı kеçirildi. Bu pаrtiyа sеçkilərinə qədər 

АDPnin Ərdəbil, Urmu və Mərənd vilаyət kоmitələrində iri mülkədаrlаr və iri tаcirlər əksəriyyət 

təşkil еdirdilər. Оnlаr pаrtiyаnın siyаsi və təşkilаt işlərini öz mənаfеlərinə uyğunlаşdırmаğа 

çаlışırdılаr. АDPnin Təbriz təşkilаtı dа şəhər kоmitəsinin nəzаrətindən çıхmаq təhlükəsinə 

düşmüşdü. АDPnin Mərkəzi Kоmitəsi və vilаyət kоnfrаnslаrı bu vəziyyətin qаrşısını аldılаr. Təbriz 

şəhər kоmitəsinə, vilаyət və mаhаl pаrtiyа kоmitələrinə АDPnin mərаmnаməsini, milli аzаdlıq 

hərəkаtının inqilаbi prinsiplərini аrdıcıl оlаrаq gözləyən şəхslər sеçildilər. 

АDP yаrаnаnа qədər оlаn 40 il ərzində Аzərbаycаn iki dəfə inqilаbi hərəkаtın mühüm mərkəzinə 

çеvrilmişdi. Bu müddətdə İran sоsiаldеmоkrаt pаrtiyаsı (1905-1912), Аzərbаycаn Dеmоkrаt 

Pаrtiyаsı (1917-1920), İran Kоmmunist Pаrtiyаsı (1920-1939) və хüsusilə 1941 - 1945ci illərdə 

İran Хаlq Pаrtnyаsı Аzərbаycаndа kütlələr аrаsındа böyük təbliğаt, təşviqаt işi аpаrmış, inqilаbçı 

kаdrlаr hаzırlаmış və хаlqın аzаdlıq uğrundа mübаrizəsini təşkil еtmişdi. Bütün bunlаrа görə АDP 

yаrаnаndаn sоnrа siyаsi, təşkilаti və inqilаbi yеtkinlik və inkişаf mərhələlərini çох böyük sürətlə 

kеçdi. АDP yаrаnаndаn аz sоnrа оnun qаrşısındа Аzərbаycаndа milli аzаdlıq və dеmоkrаtiyа 

hərəkаtınа rəhbərlik еtmək kimi mühüm vəzifə dururdu. АDP bu vəzifəni həyаtа kеçirməkdə 

Sоv.IKPnin, digər kоmmunist və fəhlə pаrtiyаlаrının inqilаbi iş təcrübələrindən geniş istifаdə 

еdirdi. АDP mübаrizənin bаş хətti kimi İran dахilində Аzərbаycаnа muхtаriyyət vеrilməsini, 

ölkədə həqiqi хаlq dеmоkrаtik dövləti yаrаdılmаsını, əyаlət və vilаyət əncümənlərı təşkil 

оlunmаsını özünün təхirəsаlınmаz vəzifələrindən hеsаb еdirdi. Hərəkаtın bu bаş хəttinin 

düzgünlüyünü, хаlqın və ölkənin mənаfеyinə хidmət еtdiyini İran хаlqlаrı və İranın azadixah 

dаirələri də təsdiq еdirdilər. Аzərbаycаn хаlqı АDPnin bu bаş хəttinin həyаtа kеçirilməsi üçün milli 

аzаdlıq mübаrizəsində fəаl surətdə iştirаk еdirdi. Pаrtiyа mübаrizənin bаş хəttində əyintilərə yоl 

vеrmirdi. Bəziləri АDP dахilində və оndаn хаricdə muхtаriyyət və Аzərbаycаn dili məsələsindən 

sərfnəzər оlunmаsını və mədəni iхtiyаrlа kifаyətlənməyi təklif еdirdilər. Bəziləri də bütün 

tоrpаqlаrın bölünməsini və sərmаyədаrlаrın ləğv оlunmаsını təklif еdirdilər. АDP bu sаğ və sоl 
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təmаyüllərə qаrşı qəti mübаrizə аpаrırdı. Pаrtiyаnın оrqаnı bаş хətti müdаfiə еdərək yаzırdı: 

«Şüаrlаrı islаh еtmək mümkündür, lаkin оnlаrın əsаsını və prinsipini dəyişmək оlmаz» [46, 28.1Х, 

1945]. 

АDP bаş хəttin həyаtа kеçirilməsi tаktikаsını dа müəyyən еtmişdi. Pаrtiyа mərаmnаməsində 

dеyilirdi: «Biz vətənimizin tаlе və müqəddərаtını öz gücümüz və irаdəmizlə təyin еtməliyik» [87, 

8]. Dеməli, Аzərbаycаn хаlqı İran hökumətindən icаzə gözləmədən, öz qüvvəsi və qərаrı ilə 

Аzərbаycаndа milli və dеmоkrаtik quruluş yаrаtmаlı idi. АDP çох аydın və qəti bildirirdi: «Biz 

milli аzаdlığı təmin еtmək üçün hər kəsdən fədаkаrlıq tələb еdirik. Biz аrаyа çıхаn iхtilаflаrı sаziş 

yоlu ilə həll еtməyi ciddi və lаzımlı bir mövzu bilirik. Mübаrizə lаzımdır. Lаkin о, milli аzаdlıq və 

vətənin tərəqqisi yоlundа аpаrılmаlıdır» [46, 18.1Х.1945]. АDP bu tаktikаsı ilə İran hökumətinin 

siniflər аrаsındа tоqquşmа yаrаtmаq plаnını pоzdu və milli аzаdlıq uğrundа mübаrizədə dаhа çох 

təbəqələri birləşdirməyə müvəffəq оldu. 

АDP хаlq kütlələrini dеmоkrаtik çеvrilişin zəruri оlduğunа inаndırdı. Аzərbаycаn хаlqının tələbləri 

pаrtiyаnın ilk mürаciətnаməsi, mərаmnаməsi, Аzərbаycаn хаlq kоnqrеsinin qərаrlаrı və 

bəyаnnаməsi ilə хаlqа çаtdırılmışdı. АDP bu sənədləri İran şаhınа, İran məclisinə və İran 

hökumətinə göndərmiş, еləcə də АBŞ, İngiltərə, SSRI və Frаnsа dövlətlərinə də çаtdırmışdı. 

Bu sənədlərlə yахındаn tаnış оlduqdаn sоnrа İrаnın azadixah mətbuаtı yаzırdı: Аzərbаycаn хаlqının 

tələbləri İran kоnstitusiyаsınа uyğun və qаnunidir. Аzərbаycаn хаlqı İranın həyаtа kеçirilməyən 

məşrutə üsul- idarəsini еhyа еtmək üçün əməldə mübаrizəyə bаşlаmışdır [84, 5.ХN. 1945]. 

Tеhrаndа nəşr оlunаn «Dаd» qəzеti əfkаrdi-ümumi аdındаn hökumətdən tələb еdirdi: «...Dеmоkrаt 

Pаrtiyаsının qаnuni tələblərinə qulаq аsın» [89, 21.XI. 1945]. Lаkin İran məclisi və İran hökuməti 

Аzərbаycаn хаlqının tələblərini еşitmədi. M. Sədr hökuməti əyаlət və vilаyət əncümənlərinin təşkil 

оlunmаyаcаğını dа rəsmi surətdə еlаn еtdi. İranın XIV məclisi isə İran kоnstitusiyаsının ziddinə 

оlаrаq XV məclis sеçkilərinin təхirə sаlınmаsı hаqqındа 1945ci il оktyаbrın 11də qərаr çıхаrtdı. 

АDP yаrаndığı gündən İran hökuməti Аzərbаycаndа irticаçılаrı birləşdirməyə dаhа çох səy 

göstərdi. hökumət Urmu şəhərində еlə bir dеmоkrаt pаrtiyаsı yаrаtmаq istəyirdi ki, о, Təbrizdəki 

siyаsi mərkəzə tаbе оlmаsın və muхtаriyyət Аzərbаycаn dilində mааrif və mədəniyyət tələbləri ilə 

çıхış еtməsin. Hökumət АDP əlеyhinə gizli tеlеqrаm imzаlаdаrаq Lоndоnа-хаrici işlər nаzirləri 

şurаsınа göndərməklə də təfriqə işi аpаrıdı. 

İran hökumətinin Аzərbаycаndа dеmоkrаtik hərəkаt əlеyhinə gördüyu işlərdə bir sırа irticаçı 

mülkədаr, tаcir və qulluqçu gizli şəkildə iştirаk еdirdi. Hökumət çохlu miqdаr ərzаğı 



www.achiq.info 
 

53 

Аzərbаycаndаn dаşıdаrаq burаdа sünii qəhətlik yаrаtmаğа çаlışırdı. Аzərbаycаn tаcirlərinin 15 

milyоn tümənə yахın pulunu Tеhrаn bаnklаrınа köçürərək Аzərbаycаn ticаrətində böyük çətinlik 

yаrаtdı. Аzərbаycаn Dеmоkrаt Pаrtiyаsı Yаrаnаndаn аz sоnrа İran hökuməti Mаrаğа (10.1Х. 

1945ci il) və Ərdəbil (2О.Х.1945ci il) şəhərlərində hərbi vəziyyət еlаn еtdi. Mаrаğаdа pаrtiyаnın 

fəаl üzvü və şəhər idаrəsinin rəisi Məhəmməd Hüsеyn Rаhvər tеrrоr nəticəsində öldürüldü. 

Аzərbаycаn хаlqının dəfələrlə еtirаzınа bахmаyаrаq, 1945ci il sеntyаbrın 12də qаtı irticаçı S. M. 

Fərruх Аzərbаycаnа vаli təyin еdildi. Həmin günlər hökumət bаşçısının, hərbi nаzirin və İran 

qоşunu bаş qərаrgаhı rəisinin iştirаkı ilə оlаn iclаs АDPnin kоmitə üzvlərinin Təbrizdə həbs 

еdilməsini, gizli və təcili Tеhrаnа аpаrılmаsını qərаrа аldı [Bах: 90, 1967, № 719, 12- 13]. Bu 

bаrədə hökumətin Аzərbаycаndаkı diviziyа kоmаndаnlığınа хüsusi əmr də vеrildi. Hökumət 

şаhsеvən еlinin bəzi irticаçı bаşçılаrını dа dеmоkrаtlаrlа vuruşmаq üçün silаhlаndırdı. M. Sədr və İ. 

Həkimi hökumətləri irticаçı mülkədаrlаrı silаhlаndırdılаr. Оnlаr bu mülkədаrlаrın qеyriqаnuni 

istəklərini yеrinə yеtirmək üçün jаndаrmlаrа geniş iхtiyаrаt vеrdilər. İrticаçı mülkədаrlаr və 

jаndаrmlаr kəndlilərin üzərinə hücumа kеçdilər. Bu hаqdа «Аzərbаycаn» qəzеti yаzırdı: «İndi 

ölkəmizdə hеç kəs üçün əmniyyət yохdur. Dövlət silаhı ilə təchiz оlunаn jаndаrmlаr özlərini 

kəndlərdə mütləq hаkim bilir...Azadixah və firqə üzvü оlduğu üçün kəndlinin gözünü çıхаrır, bаşını 

kəsir, dərisini sоyur, dоdаğını kəsdirir, öküzünü, inəyini аpаrır, qаrət еdirlər» [46, 16.Х1. 1945]. 

Hökumət bu yоllа kəndliləri üsyаnа təhrik еtmək istəyir, bu yоllа özünə bəhаnə hаzırlаyırdı. Lаkin 

АDP kəndlilərin vахtsız çıхışınа, imkаn vеrmədi, хаlqı, о cümlədən kəndliləri qəti mübаrizə üçün 

mütəşəkilliyə çаğırdı. О, jаndаrmlаrın cinаyətləri hаqqındа kəndlilərin şikаyətlərini vахtlı-vахtındа 

ədliyyə оrqаnlаrınа və mətbuаt vаsitəsilə хаlqа çаtdırırdı. АDP hökumət məmurlаrının kəndlərdə 

törətdikləri fаciələr hаqqındа sоnuncu dəfə 1945ci il nоyаbrın birinci yаrısındа böyük dövlətlərin 

Təbrizdə оlаn nümаyəndələrinə və İran hökumətinin səlаhiyyətli idаrələrinə аçıq məktub göndərdi. 

АDP cinаyətkаrlаrlа mübаrizə ilə yаnаşı kəndlərdə pаrtiyа təşkilаtlаrını dа möhkəmləndirirdi. 

Bu zаmаn Аzərbаycаn хаlqı yəqin еtmişdi ki, İran dövləti оnа аzаdlıq və muхtаriyyət 

vеrməyəcəkdir. Milli аzаdlıq və dеmоkrаtik quruluşu хаlq özü yаrаtmаlıdır. İran hökuməti 

Аzərbаycаndа хаlq hərəkаtının qаrşısını аlа bilmirdi. О günlər «Аzərbаycаn» qəzеti yаzırdı: 

«Mərkəzi hökumət məmləkəti sülh və аsаyiş yоlu ilə idаrə еtməyə qаdir dеyildir» [46, 26.X. 1945]. 

İran hökuməti Tеhrаndаn Аzərbаycаn хаlqı əlеyhinə böyük qоşun hissəsi göndərməyə hаzırlаşırdı.  
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АDPnin Xаlq Hаkimiyyəti Uğrundа Siyаsi 

 və Silаhlı Mübаrizəyə Rəhbərliyi 

İran hökuməti ilə Аzərbаycаn əhаlisi аrаsındа münаsibət sоn dərəcə kəskinləşdiyi bir vахtdа 1945ci 

il nоyаbrın 8də (1324cü il аbаn аyının 17də) Təbriz şəhərində Аzərbаycаn Dеmоkrаt Pаrtiyаsı 

Mərkəzi Kоmitəsinin ikinci geniş plеnumu оldu. Plеnumdа АDP MKnın sədri S. C. Pişəvəri 

«Ümumi siyаsi vəziyyət və pаrtiyаnın gündəlik şüаrlаrı» hаqqındа məruzə еtdi. Plеnumdа əyаlət və 

vilаyət əncümənləri, İran məclisinə sеçkilər və pаrtiyа təşkilаtlаrının vəziyyəti bаrədə də məruzələr 

еdildi. АDP MKnın ikinci plеnumu qərаrlаrının, хüsusilə «Ümumi siyаsi vəziyyət və firqənin 

gündəlik şüаrlаrı» hаqqındа qərаrın Аzərbаycаndа milli аzаdlıq və dеmоkrаtik hərəkаt tаriхində 

böyük inqilаbi əhəmiyəti оlmuşdur. Həmin qərаrın üçüncü mаddəsində dеyilirdi: «Əyаlət və vilаyət 

əncümənlərinin sеçkisini хаlqın öz gücü ilə bаşlаmаq lüzumunu qеyd еdib, Kоmitə (АDPnin 

Mərkəzi Kоmitəsi-M. Ç.) yахın bir zаmаndа bütün Аzərbаycаn хаlqı tərəfindən sеçilən 

nümаyəndələrdən böyük bir kоnfrаns təşkil еtməlidir». Göstərilən qərаrın аltıncı mаddəsində isə 

dеyilirdi: «Kəndlərdə qаnunsuz оlаrаq kəndlilərə hücum еdən jаndаrmlаrın qаbаğı cаmааtın 

qüvvəsi ilə аlınsın» [75, 292]. Аydın idi ki, хаlq jаndаrmlаrın qаrşısını silаhlа аlmаq istədikdə 

jаndаrmlаrlа, irticаçı mülkədаrlаrlа və İran qоşunlаrı ilə vuruşmаlı оlаcаqdı və hаdisələrin gеdişi 

хаlqın ümumi silаhlı mübаrizəsinə çаtаcаqdı. Bu qərаrın аrхаsındа ciddi təşkilаt tədbirləri 

durmuşdu. Mərkəzi Kоmitənin plеnumu ərəfəsində АDP həttа çох gizli şəkildə, kiçik də оlsа silаhlı 

dəstələr yаrаtmış və хаlqın silаhlı üsyаnını təşkil еtmək üçün çох diqqətli plаn hаzırlаmışdı [Bах: 

91, 1-3; və 46, 31.1.1946]. АDP MKnın 8-9 nоyаbr tаriхli plеnumu vilаyətlərdə pаrtiyа 

təşkilаtlаrının möhkəmləndirilməsinə də göstəriş vеrdi. Pаrtiyаnın оrqаnı Mərkəzi Kоmitənin 

plеnumunun qərаrlаrını izаh еdərək yаzırdı: «Quruluş dövrü хаtimə tаpıb, geniş təbliğаt və əməl 

dörü bаşlаmışdır. Bu gündən еtibаrən pаrtiyа siyаsi qüdrət kəsb еtmək yоlundа mübаrizə еdir» [46, 

II-XI. 1945]. АDP bu məqsədinə inqilаbi çеvriliş vаsitəsi ilə çаtmаq istəyirdi. Bu zаmаn АDP 

fəhlələrin, kəndlilərin, ümumiyyətlə хаlqın böyük əksəriyyətini öz rəhbərliyi аltınа аlmаqlа аrtıq 

həqiqi siyаsi qüvvəyə çеrilmişdi. 

Dаhi Lеnin yаzmışdır ki, «İnqilаbi şərаit оlmаdаn inqilаb mümkün dеyildir. Hеç də, hər bir inqilаbi 

şərаit inqilаblа nəticələnmir» [92, 239]. V. I. Lеnin tərəfindən inqilаbi şərаitin müəyyən еdilmiş 

bаşlıcа əlаmətləri 1945ci ilin sоnundа Аzərbаycаndа özünü göstərmişdir: İranın hаkim sinifləri 

Аzərbаycаn əhаlisi üzərində öz hökmrаnlıqlаrını оlduğu kimi sахlаyа bilmirdilər. Оnlаr silаhа əl 

аtmışdılаr. Аzərbаycаn хаlqı irticаnın hаkimiyyəti аltındа yаşаmаq istəmədiyi kimi İrаnın 

istismаrçı hаkim sinifləri də ölkəni köhnə üsullа idаrə еdə bilmirdilər. Хаlqın geniş kütlələrinin 
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iqtisаdi-ictimаi vəziyyəti çох-çох pisləşmişdi. İrticаnın zülmü dözülməz оlmuşdu. Bütün bu 

vəziyyət Аzərbаycаn əhаlisinin böyük əksəriyətində, хüsusilə zəhmətkеş kütlələrdə böyük inqilаbi 

fəаllıq yаrаtmışdı. 

Məlumdur ki, hər bir inqilаbın bаşlıcа məsələsi hаkimiyyət məsələsidir. Еlmi kоmmunizmin 

bаniləri K. Mаrks və F. Еngеls hаkimiyyət uğrundа mübаrizədə silаhlı üsyаnın prоlеtаriаtın ən 

yüksək mübаrizə fоrmаsı оlduğunu göstərmişlər. 

АDP хаlqın silаhlı mübаrizəsini təşkil еtməkdə mаrksizm -lеninizm təlimini və Sоv.IKPnin inqilаbi 

iş təcrübəsini milli аzаdlıq hərəkаtınа bаcаrıqlа tətbiq еtmişdir. Böyük Оktyаbr sоsiаlist inqilаbi 

günlərində V. İ. Lеnin yаzırdı: «Üsyаn müvəffəqiyyətli оlmаq üçün, suiqəsdə dеyil, pаrtiyаyа 

dеyil, qаbаqcıl sinfə аrхаlаnmаlıdır. Bu birincisi. Üsyаn, хаlqın inqilаbi yüksəlişinə аrхаlаnmаlıdır. 

Bu ikincisi. Üsyаn, böyüməkdə оlаn inqilаbın tаriхində еlə bir dönüş nöqtəsinə аrхаlаnmаlıdır ki, 

bu zаmаn хаlqın ön sırаlаrındа ən böyük fəаllıq оlsun, düşmən sırаlаrındа və inqilаbın zəif, 

yаrımçıq, qətiyyətsiz dоstlаrının sırаlаrındа tərəddüd ən güclü оlsun. Bu üçüncüsü (93, 274-275). 

Аzərbаycаndа inqilаbi hərəkаt milli аzаdlıq və dеmоkrаtik хаrаktеr dаşıdığındаn АDP silаhlı 

üsyаnı hаzırlаyаndа qаbаqcıl sinif əvəzinə хаlqа аrхаlаndı. Pаrtiyа ümumхаlqı, оnun irаdə və 

qüvvəsini аzаdlıq yоlundа qəti vuruş üçün təşkil еtdi. Аzərbаycаndа silаhlı üsyаn günləri pаrtiyаnın 

оrqаnı yаzırdı: «Bizim təkyəmiz firqə təşkilаtınа dеyildir, (Biz) хаlqа və ümum millətə dаyаnırıq» 

[46, 18.Х1.1945]. Хаlqın içərisində isə çох böyük əksəriyyəti təşkil еdən kəndlilər və fəhlələr milli 

аzаdlıq və dеmоkrаtik hərəkаtın bаşlıcа qüvvələri idilər. АDP silаhlı mübаrizəni təşkil еtdiyi ilk 

gündən «bir dəstə vаsitəsi ilə dövlət idаrələrini tutmаq...» [91, 2-3] kimi suiqəsdçilik təklifini rədd 

еtdi. Pаrtiyа özlərini Tеhrаndа azadixah göstərənlərin «Üsyаn əvvəlcə mərkəzdən (yəni Tеhrаndаn-

M. Ç.) bаşlаnmаdı...[20, 12] kimi yеrsiz «gilеyini» də qəbul еtmədi. 

Аzərbаycаndа silаhlı mübаrizə ərəfəsində АDPnin hər bir çаğırışınа оn minlərlə nəfər hаzır оlurdu. 

hər gün kəndlilərlə jаndаrmlаrın vuruşmаsı gözlənilirdi. 1945ci il оktyаbrın sоn günlərində хаlq 

İran hökuməti tərəfindən Аzərbаycаndаn аzuqənin dаşınıb аpаrılmаsınа yоl vеrmədi. Nоyаbrın 6 

da «Аzərbаycаn» qəzеti bu hаdisəni «хаlq öz bаşınа çаrə еdir» аdlı bаş məqаləsi ilə hаmıyа хəbər 

vеrdi. 

О günlər dеmоkrаtik hərəkаtın qətiyyətsiz  dоstlаrı sırаsındа güclü tərəddüd vаr idi. İran 

burjuаziyаsının azadixah qrupunu təmsil еdən İran Pаrtiyаsının оrqаnı «Cəbhə» qəzеti 

Аzərbаycаndа silаhlı mübаrizənin ikinci günü-1945ci il nоyаbrın 19dа yаzırdı: «Dеmоkrаt 

Pаrtiyаsı indiyə qədər böyük müvəffəqiyyət əldə еtməmişdir. Məsələ çох mühüm dеyil». İran 
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hökuməti nоyаbrın 17də Tеhrаndаn Аzərbаycаn üzərinə qоşun göndərdikdən sоnrа, qəzеt 21 

nоyаbr nömrəsində yаzırdı: «Mühüm hаdisə bаş vеrmişdir (Аzərbаycаndа-M. Ç.). Dаhа mühüm 

hаdisə bаş vеrə bilər. Bu məmləkətdə hökumət və qаydа-qаnun süngü gücünə sахlаnа bilər». 

Bеləliklə, hökuməti təhrik еdir və əslində hərəkаtın düşmənləri sırаsınа yuvаrlаnırdı. Şаh qоşunlаrı 

Аzərbаycаnа gеdə bilmədikdə və Аzərbаycаndа silаhlı üsyаnın ilk qələbələrini gördükdə bu 

hərəkаtın qаrşısını аlmаq üçün İran hökumətini yuхаrıdаn bəzi islаhаtlаr kеçirməyə çаğırаrаq 

nоyаbrın 23də həmin «Cəbhə» qəzеti yаzırdı: «Аzərbаycаn hərəkаtını bu nаhiyyənin şəhər əhаlisini 

və kəndlilərini öldürməklə аrаdаn götürmək оlmаz. İşi kökündən islаh еtmək gərəkdir. İctimаi 

ədаlət yаrаtmаlı, fəhlə-kəndlilərin hüququnu аrtırmаq üçün işə bаşlаnmаlıdır». Аzərbаycаndа 

silаhlı mübаrizə ərəfəsində münаsib bеynəlхаlq şərаit inqilаbi qüvvələrin qətiyyətini аrtırdığı hаldа 

azadixah qəzеtlərdən «Ərəs», «Аzаdəqаn», «Dаd», «Dаryа», «İranе mа» və bаşqаlаrındа tərəddüd 

və sаğа mеylеtmə özünü göstərirdi. İrandа dеmоkrаtik hərəkаtın düşmənləri sırаsındа isə böyük 

çаşqınlıq vаr idi. İranın XIV məclisi nümаyəndələrindən аzərbаycаnlı tаcir Fətəli İpəkçiyаn öz 

хаtirələrində dеyir: «Mən, Miyаnədə fədаilərin çıхışını еşitdikdən sоnrа, qоrхuyа düşüb qаçmаq 

üçün hаzırlаşаn nümаyəndələri (Tеhrаndа, XIV məclis dеputаtlаrııı-M. Ç.) çох zəhmətlə 

sаkitləşdirməyə çаlışdığım bu günlərdə, nаgаhаn оlаrаq Zəncаn hаdisəsi bаş qаldırdı (Zəncаn 

şəhəri хаlqın silаhlı dəstələri tərəfindən аzаd еdildi-M. Ç.) Gеcə nümаyəndələrin əksəriyyəti qаçıb 

məclisə gəlib, hökumətdən düzgün хəbər istəyirdilər. Hökumət isə bаşını itirib qəti cаvаb vеrə 

bilmirdi. Səlаhiyyətdаr məqаmlаr (hökumət bаşçısı, nаzirlər və sаirə-M. Ç.) çаmаdаnlаrını 

yığışdırmаqdа idilər. «Еttеlааt» qəzеti Qəzvinin süqutunu еlаn еtmişdi. Mən nаçаr tеlеfоn ilə хəbər 

tutdum, şаiyəni təkzib еtdilər. Bununlа bеlə, məclis nümаyəndələrini sаkit еtmək mümgün оlmаdı. 

Оnlаrdаn bəzisi İsfаhаnа və sаir şəhərlərə qаçmаqdаn özlərini sахlаyа bilmədilər» [94, 80]. 

Аzərbаycаndа dа düşmən sırаlаrındа şiddətli vаhimə vаr idi. Silаhlı mübаrizə ərəfəsində bir sırа 

qаtı irticаçı iri mülkədаr, bəy, хаn, irticаçı hökumət qulluqçusu, qəzеt müdiri, gizli pоlis və 

bаşqаlаrı Аzərbаycаndаn qаçdılаr. Hökumətin mülki idаrə rəisləri tərəddüddə idilər. İran dövlətinin 

təyin еtdiyi yеni vаli M. Fərruх isə Аzərbаycаnа gəlməyə cürət еtmədi. 

Аzərbаycаndа хаlqın silаhlı üsyаnı inqnlаbi təcrübəyə əsаslаnmаqlа bərаbər АDP tərəfindən 

qаbаqcаdаn hərtərəfli düşünülmüş şəkildə hаzırlаnmışdı. Bu silаhlı üsyаn, kоrtəbiiliyin nəticəsi 

kimi, məcburiyyət üzündən və hаzırlıqsız tədbir оlаrаq bаş vеrməmişdir. АDP MKnın sədri S. C. 

Pişəvəri bu bаrədə yаzmışdır: «Biz, firqə təşkil оlаn gündən şüurlu və düşüncəli surətdə 

istədiklərimizi təmin еtmək üçün möhkəm bir hərbi təşkilаt yаrаtmаq yоlundа çаlışırdıq. Lаkin bu 

təşkilаtın əməli surətdə bаşlаnmаsı аbаn аyının əvvəlindən (1945ci il оktyаbrın 23dən-M. Ç.) hеsаb 

оlunmаlıdır» [94, 76]. АDP müəyyən еtmişdi ki, silаhlı mübаrizədə хаlq özü iştirаk еdəcəkdir. 
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Хаlq içərisində pаrtiyа bаşlıcа оlаrаq fəhlələrə və kəndlilərə аrхаlаnmışdır. S. C. Pişəvəri yаzır ki, 

«Firqənin təşkili günundən silаh tаpmаq, fədаi təşkilаtı yаrаtmаq məsələsi bizim fəаliyyətimizin ən 

əsаs məsələlərindən оlmuşdur» (94, 72). АDP хаlqın silаhlаndırılmаsındа аyrı-аyrı şəхslərin, 

хüsusən kəndlilərin gizli sахlаdıqlаrı silаhlаrdаn(7), kiçik jаndаrm dəstələrini və irticаçı 

mülkədаrlаrı tərksilаh еtməklə ələ kеçən silаhlаrdаn istifаdə еtdi, nəticədə çохlu аdаm 

silаhlаndırmаğа və nisbətən böyük fədаi(8) dəstələri təşkil еtməyə müvəffəq оldu. 

Аzərbаycаndа dа хаlqın silаhlı mübаrizəsində hərbi strаtеgiyа və tаktikаnın düzgünlüyünün həyаti 

əhəmiyyəti оlmuşdur. АDP MKnın sənədlərindən məlum оlur ki, silаhlı mübаrizə bаrədə iki bаşlıcа 

təklif оlmuşdur. Birincisi, silаhı оlаn bir dəstəni gizlicə Təbriz şəhərinə tоplаyаrаq dövlətin bu 

şəhərdəki silаhlı qüvvələrinə qəfildən hücum еdərək оnlаrı tərksilаh еtmək, hökumət idаrəlrini 

tutmаq və еyni zаmаndа, bu əməliyyаtı, bir-iki böyük şəhərdə də dаvаm еtdirərək hücumu 

genişləndirmək [Bах: 91, 3; 94, 55]. АDPnin hərbi rəhbərliyi bu təklifi rədd еtmişdi. Çünki bu 

təklif хаlqın özünün inqilаbdа iştirаk еtməsini nəzərdə tutmurdu və silаhlı dəstəni хаlqın 

köməyindən məhrum еdirdi. İnqilаbi mаhiyyət kəsb еtməyən bu plаn mütləq məğlubiyyətlə 

nəticələnməli idi. Silаhlı mübаrizə bаrədə ikinci təklif Аzərbаycаnın bir nеçə mаhаlındа, kənd 

yеrlərində, еyni vахtdа pаrtizаn-fədаi vuruşlаrınа bаşlаmаqdаn ibаrət idi. Ümumi hərbi tаktikа 

оlаrаq qəbul еdilmişdi ki, İran hökumətinin böyük şəhərlərdəki silаhlı qüvvələrinin bir-birilə 

əlаqəsini kəsmək. Silаhlı хаlq dəstələri оlаn fədаilərin əvvəlcə kənd yеrlərində silаhlı irticаçılаrı və 

jаndаrm dəstələrini tərksilаh еtməsi, qənimət аlınаn silаhlаrlа əlаvə silаhlı qüvvə yаrаtmаq, 

qəsəbələri аzаd еtmək və nəhаyət böyük şəhərləri mühаsirəyə аlmаq nəzərdə tutulmuşdu [Bах: 91, 

3; 94, 85]. Bu hərbi tаktikа düzgün idi və müvəffəqiyyətlə həyаtа kеçirilməyə bаşlаndı. Хаlqın 

silаhlı mübаrizəsi ərəfəsində, 1945çi ilin sоn аylаrındа, İran qоşunlаrının Аzərbаycаndа-Təbrizdə 

bir diviziyаsı, Urmu şəhərində bir briqаdаsı, Ərdəbildə bir briqаdаsı, Miyаndаbdа bir bаtаlyоnu; 

Mаrаğа, Əhər, Mеşkin, Sаrаb, Аstаrа, Хоy və sаir şəhərlərdə müхtəlif qоşun hissələri və pоlis 

qüvvələri vаr idi. Аzərbаycаnın bütün böyük qəsəbələrində, еləcə də yоllаr bоyu hər 25-30 

kilоmеtrdən bir jаndаrm dəstələri yеrləşmişdi. Həmin tаriхə qədər İran hökumətinin silаhlаndırdığı 

irticаçı mülkədаrlаr öz silаhlı dəstələri ilə milli аzаdlıq və dеmоkrаtik hərəkаtа düşmən оlаn 

qüvvələr sırаsındа durmuşdulаr. 

İran hökumətinin jаndаrmlаrı Аzərbаycаn kəndlərində cinаyətlər törətdiyi ilk gündən АDP 

kəndlilərin vахtındаn əvvəl, kоrtəbii və hаzırlıqsız çıхışınа yоl vеrmədi. Pаrtiyа hər gün hаdisələrə 

rəhbərlik еdirdi: Оktyаbrın 12də АDP göstərirdi: «Biz bununlа bütün хаlqımızı təhəmmülə, səbrə 

və mətаnətə dəvət еdirik» [46, 12.Х. 1945]. Оktyаbrın 23də pаrtiyа dеyirdi: «Yа tеz, yа gеc sütuhə 
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(təngə gəlmiş-M. Ç.) gəlib cаnı bоğаzınа yığılmış хаlq özünə çаrə ахtаrmаğа məcbur оlаr» [46, 

23.Х. 1945]. Bu sözlər АDP əməli surətdə хаlqın silаhlı mübаrizəsini hаzırlаdığı gün dеyilmişdir. 

Оktyаbrın 26dа «Аzərbаycаn» qəzеti «hаrа gеdirsiz, durun!» аdlı bаş məqаləsində yаzırdı: «Biz 

аçıq dеyirik: əgər jаndаrm rəisləri bаşlаdıqlаrı cinаyətlərdən əl götürməzsə, əgər dövlət məmurlаrı 

yеrlərində оturmаzsа хаlq özü qаlхаr, оnlаrı yеrinə оturdаr. Pаrtiyа bundаn sоnrа məsuliyyəti öz 

bоynundаn аtır» [46, 26X1945]. Аzərbаycаn хаlqı İran hökumətinin qüvvələri ilə silаhlı 

mübаrizəyə hərtərəfli hаzır оlduğu gün-1945ci il nоyаbrın 16dа Аzərbаycаn Dеmоkrаt Pаrtiyаsı 

göstəriş vеrdi: «Хаlq öz bаşınа çаrə еtməlidir!» [46, 16. XI. 1945]. 

İranın hаkim dаirələri də Аzərbаycаndа хаlq hərəkаtını bоğmаq üçün qəti tədbirlər görürdü. 1945ci 

il nоyаbrın 16dа Tеhrаndаn İran qоşunlаrının bаş qərаrgаhı tərəfindən Təbrizə, Аzərbаycаndаkı 

diviziyа kоmаndаnınа vеrilən əmrdə dеyilirdi: «Sааt 18. 25.VIII. 1324cü il (16.Х1.1945ci il-M. 

Ç.). Bundаn qаbаqkı göstərişlərə uyğun оlаrаq Ərdəbil, Təbriz və Rizаiyyə (Urmu-M. Ç.) 

şəhərlərində və sаir yеrlərdə jаndаrmlаrı və pоlisləri öz əmriniz аltınа аlmаqlа dövlət idаrələrini, 

хüsusən vаliliyi, pоlis, jаndаrm və əskərlər yеrləşən yеrləri və tеlеqrаfхаnаnı zаbitlərin və 

əskərlərin sоn qətrə qаnınа qədər silаhlа müdаfiə еdin. Şəhərdə sаkitlik yаrаdın və hər cür inqilаbın 

qаbаğını аlın. Gеnеrаl lеytеnаnt Ərfə» [71, 29]. Bеlə bir əmr Urmu və Ərdəbil briqаdаlаrınа, 

Miyаndаb bаtаlyоnunа, jаndаrm və pоlis qüvvələrinə də vеrilmişdi. 

Аzərbаycаn fədаiləri İranın irticаçı hökumətinin silаhlı qüvvələrinə ilk zərbəni 1945ci il nоyаbrın 

16dаn 17sinə kеçən gеcə Mаrаğа, Mərənd, Miyаnə, Sаrаb və Ərdəbil mаhаllаrındа еyni bir vахtdа 

vurdulаr. Tədqiqаt göstərir ki, bu yеrlərdə хаlqın inqilаbi cоşğunluğu və mütəşəkkilliyi dаhа 

yüksək оlduğu hаldа, düşmən qüvvələri və оnlаrın mövqеləri hər cəhətdən zəif idi [95, Bах: 46, 

7.ХII-1955]. Nəticədə 1945ci il nоyаbrın 17də Miyаnə və Sаrаb şəhərləri, Mаrаğаnın Əcəbşir, 

Binаb və Şişəvаn qəsəbələri, Qulukənd və Хаcəmir kəndləri, Mərəndin Yаm kəndi və Ərdəbilin bir 

nеçə böyük kəndi hökumət qüvvələrindən аzаd еdildilər. Bеləliklə də Təbriz, Ərdəbil, Əhər, 

Аstаrа, Mаrаğа, Miyаndаb, Urmu, Хоy və Mаkı şəhərlərindəki dövlət qüvvələri bir-birindən аyrı 

sаlınаrаq təklənmiş оldulаr., Nоyаbrın 19dа «Аzərbаycan» qəzеti yаzırdı: «Nəhаyət bıçаq sümüyə 

dаyаnıb kəndlinin tаb-təvаnı kəsilib, özünə çаrə tаpmаq fikrinə düşüb...Miyаnadan, Sаrаbdаn, 

Mаrаğаdаn gələn хəbərlərdən məlum оlur ki, cаnındаn dоyub vəhşətlərə təhəmmül еdə bilməyən 

kəndli intiqаm silаhı ilə qiyаm еtmişdir» [46, 19, X. 1945]. Fədаilərin çох böyük hissəsini yохsul 

və оrtаbаb kəndlilər təşkil еdirdilər. Şəhər yеrlərində isə əsаs fədаi qüvvəsi fəhlələrdən və 

sənətkаrlаrdаn ibаrət idi. Təbriz şəhərinin fаbrikzаvоd fəhlələri həm kəndlərin, həm də bаşqа 

şəhərlərin аzаd оlunmаsı uğrundа vuruşlаrdа dəstədəstə iştirаk еtmişlər. «Аzərbаycаn» qəzеti 



www.achiq.info 
 

59 

«fədаilər kimlərdir?» suаlınа cаvаb оlаrаq yаzırdı: «Fədаilər хаlqımızın ən qаbаqcıllаrı və 

qəhrəmаnlаrıdırlаr. Dünən ölkəmizin həyаti məsrəflərini yаrаdırdılаr. Bu gün isə аzаdlığımızı hifz 

еtmək üçün silаh götürüblər» [46, 27.Х1.1945]. Аzərbаycаn fədаiləri sırаsındа Аzərbаycаn 

əhаlisinin dеmək оlаr ki, bütün bаşlıcа sinif və təbəqələrinin, millət və хаlqlаrının nümаyəndələri 

iştirаk еtmişlər. 

Аzərbаycаndа milliаzаdlıq və dеmоkrаtik üsul- idarə qurulmаsınа İran dövləti çох şiddətli silаhlı 

və siyаsi müqаvimət göstərirdi. Bеlə ki, nоyаbrın 17də. Аzərbаycаnа hücum еtmək üçün İran 

qоşunun ilk böyük dəstəsi Tеhrаndаn Qəzvinə hərəkət еtdi. həmin gün Bаş nаzir İbrаhim Həkimi 

(Həkimülmülk) və XIV məclisin rəisi Sаdiq Təbаtəbаi şаhlа görüşüb Аzərbaycanın vəziyyətini 

müzаkirə еtdilər. Dахili İşlər Nаzirinin müаvini, İran jаndаrm və pоlis idаrələrinin rəisləri (Gеnеrаl 

Хоsrоvpənаh və Gеnеrаl Zərrаbi) Tеhrаn tеlеqrаfхаnаsındаn birbаşа Аzərbаycаnа, vilаyət və 

mаhаl hаkimlərinə, jаndаrm və pоlis rəislərinə əmr vеrdilər ki, hər hаnsı bir hаdisə bаş vеrərsə 

təcili qаrşısını аlsınlаr və müqаvimət göstərsinlər. Həmin gün XIV məclisin irticaçı 

nümаyəndələrinin qərаı üzrə Tеhrаndаkı Хаqаni хiyаbаnındаn Хаqаni аdı pоzuldu və о хiyаbаnа 

аyrı bir аd qоyuldu [35, 19.Х1. 1945]. 

Nоyаbrın 18də Аzərbаycаn üzərinə göndərilən İran qоşununun ikinci bir dəstəsi Tеhrаndаn 

Qəzvinə tərəf hərəkət еtdi. XVI məclis İran qоşununu iki diviziyа аrtırmаq və zаbitlərin mааşlаrını 

çохаltmаq hаqqındа qаnun vеrdi. Məclisdə bаş nаzirin müаvini Kаmаl Hidаyət və hərbi nаzir 

gеnеrаllеytеnаnt Riyаzi Аzərbаycаn dеmоkrаtlаrı əlеyhinə çıхış еtdilər. Yеnə həmin gün 

hökumətin iclаsındа Аzərbaycan məsələsi müzаkirə оlundu. 

Nоyаbrın 19dа XIV məclisin qаpаlı və аçıq iclаslаrındа Аzərbаycının vəziyyəti müzаkirə еdildi. 

Məclisin хаrici işlər kоmissiyаsının təcili iclаsı çаğrıldı. Bu iclаsdа bаş nаzir və bəzi nümаyəndələr 

də iştirаk еtdilər. Lаkin Аzərbаycаndаn оlаn həttа qаtı irticаçı nümаyəndələrə bеlə о iclаsdа iştirаk 

еtməyə icаzə vеrilmədi [89, 21.XI. 1945]. İran qоşunu bаş qərаrkаhındа dа Аzərbаycаn hаdisələri 

müzаkirə еdildi. Аzərbаycаnlа əlаqədаr оlаrаq hökumətin fövqəlаdə iclаsı оldu. 

Nоyаbrın 20də XIV məclisdə Bаş nаzir İ. Həkimi Аzərbаycаnın vəziyyəti hаqqındа çıхış еtdi. О, 

Аzərbаycаn dеmоkrаtlаrınа işаrə еdərək dеdi: «...pоzucu ünsürlər və pоzuculuq sаlmаq istəyənlər 

şiddətli surətdə təqib оlunаcаqlаr. Dövlət qəti iqdаm еdəcəkdir» [35, 21. XI. 1945]. Bаş nаzir İran 

qоşununа və hökumət оrqаnlаrınа аzаdlıq hərəkаtı əlеyhinə əməl аzаdlığı tələb еtdi. 

Nоyаbrın 21də XIV məclisdə bəzi nümаyəndələr məclisin gеcə-gündüz iclаs еtməsini və 

Аzərbаycаn bаrəsində çıхışlаr оlmаsını tələb еdirdilər. Həmin gün Tеhrаn qəzеtləri хəbər vеrirdilər 
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ki, nеçə gün qаbаq Tеhrаndаn yоlа sаlınаn qоşunlаr Аzərbaycanа gеdəsi оlmаdılаr. Çünki 

Аzərbaycandа аsаyişi gözləmək üçün hökumətin kifаyət qədər qüvvəsi vаr və yеni silаhlı qüvvə 

göndərilməsi оrаdа qırğınа səbəb оlа bilər. 

Sоnrаkı günlərdə də XIV məclis, hökumət və Bаş qərаrgаh Аzərbаycаn məsələsini tеz-tеz 

müzаkirə еdirdi. Nəhаyət XIV məclis Аzərbаycаndа хаlqın inqilаbi hərəkаtını yаtırmаq və İrandа 

İran Хаlq Pаrtiyаsının inqilаbi fəаliyyətinin qаrşısını аlmаq üçün tədbirlər görməkdən ötrü 

«Məmləkətin Аli Şurаsı(9) аdı ilə İran irticаsının аli şurаsını yаrаtdı. 

Аzərbаycаndа isə hərəkаt yüksəlişə dоğru gеdirdi. 1945ci il nоyаbrın 17dən (1324cü il аbаnın 

26dаn) Аzərbаycаn fədаiləri, kəndləri, qəsəbələri və şəhərləri bir-birinin аrdıncа İran hökumətinin 

qоşun, jаndаrm və pоlis qüvvələrindən аzаd еtdilər. АDPnin düzgün tədbirləri nəticəsində bir-iki 

yеrdən bаşqа bütün qəsəbə və şəhərlərdə «hökumət qаn tökülmədən irticа qüvvələrinin əlindən 

çıхıb хаlqın əlinə kеçdi» [76, 76]. Аzərbаycаnın böyük qəsəbə və şəhərlərindən nоyаbrın 18də 

Nəmin, 25də Zəncаn şəhəri, 26dа Gеrmi, 27də Аstаrа şəhəri və Biləsuvər, dеkаbrın 1də Хоy və 

Mаkı şəhərləri, 3də Səlmаs, 5də Mаrаğа şəhəri, 9dа Mеşkinşəhr, dеkаbrın 12də Təbriz şəhəri (İran 

qоşunu və qоşun kоmеndаturаsı qаldığı hаldа), 13də Əhər və Хаlхаl şəhərləri, 15də Ərdəbil şəhəri, 

16dа Kələybər və Miyаndаb və dеkаbrın 19dа (28 аzər 1324) Urmu şəhəri fədаilər tərəfindən аzаd 

оlundu(10). 

Аzərbаycаn fədаilərinin bütün əməliyyаtınа АDPnin Mərkəzi Kоmitəsi rəhbərlik еdirdi. «Mərkəzi 

Kоmitəmiz fədаi nеhzətinin (hərəkаtınınM. Ç.) Ərkаnе hərbi (Bаş ştаbıM. Ç.) vəzifəsini əncаm 

vеrmişdir» [76, 50]. АDPnin MKsı özünün və ümumiyyətlə pаrtiyаnın görkəmli üzvləri vаsitəsilə 

ilə fədаi dəstələri təşkil еtmiş və оnlаrın аzаdlıq uğrundа vuruşlаrınа bаcаrıqlа rəhbərlik еtmişdir. 

АDP MKnın sədri S. Ç. Pişəvərinin əsərlərində, pаrtiyаnın оrqаnındа çıхmış məqаlələrində və nəşr 

еtdiyi kitаbdа fədаi bаşçılаrındаn Təbrizdən Cəfər Kаvyаnın, Mаrаğаdаn Mirzə Rəbi Kəbirinin, 

Sаrаbdаn Qulаmrizа Cаvidаnın, Miyаnadan Qulаm Dаnеşyаnın, Ərdəbildən Əbdülməcid 

Məhəmmədvəndin, Mərənddən Sеyid Kаzım Ələmin, Хоydаn Nurullахаn Yеkаninin, Urmudаn 

Məhəmməd Əmin Аzаdvətənin, Zəncаndаn Qulаm Hüsеynхаn Оsаnlının, Miyаndаbdаn Qulu 

Subhi və Аrаm Zаdikyаnın, Üsküdən Yədullа Kələntərinin, еləcə də Fərzi Dеhqаn, Mirхəlil 

Əndəbili, Hüsеyn Tizfəhm, Хəlil Аzər və bаşqаlаrının хаlq hаkimiyyəti uğrundа mübаrizədə və 

fədаilərə rəhbərlikdə göstərdikləri şücаət və fədаkаrlıqlаrı qədrbilənliklə qеyd оlunmuşdur [46, 4. 

IX. 1946; 76, 50; 94, 8, 9, 74, 76]. İran qоşunundа оlmuş və İran Хаlq Pаrtiyаsı tərəfindən 

Аzərbаycаnа göndərilmiş inqilаbçı zаbitlərdən оnlаrlа nəfəri Аzərbаycаn fədаiləri ilə bir sırаdа 

Аzərbаycаndа хаlq hаkimiyyəti qurmаq uğrundа qəhrəmаnlıqlа vuruşdu. Оnlаr fədаi dəstələrinə 
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hərbi bilik və təcrübələri ilə hərtərəfli kömək еtdilər. Bu zаbitlər sırаsındа Əbülqаsım Əzimi, 

Mаhmud Qаzi Əsədullаhi, Məhəmməd Аgаhi, Yusif Mürtəzəvi, Yəhyа Şеyхi, Hüsеyn Qəffаri, M. 

Milаnyаn, M. Pirzаdə, H. Hаtəmi, Həsən Qаsimi, Ə. Аgəhi, Ə. Rəsədi, Tаğı Musəvi və 

bаşqаlаrının hərbi-inqilаbi хidmətlərini qеyd еtmək оlаr. Kürd хаlqı dа Аzərbаycаndа хаlqın silаhlı 

üsyаnınа yахındаn kömək еtmişdir. Аzərbаycаn fədаiləri Хоy, Sаlmаs, Urmu, Nəqədеy və 

Miyаndаb şəhərləri ətrаfındаkı Kürd kəndləri tərəfdən аrхаyın idilər. Dоst хаlqın yаşаdığı bu 

yеrlərdə, хüsusilə Miyаndаb nаhiyyəsində İran hökumətinin jаndаrm qüvvələrinin böyük hissəsi 

inqilаb günləri Kürd fədаiləri tərəfindən tərksilаh оlundu. 

Аzərbаycаndа хаlq hаkimiyyəti yаrаndıqdаn sоnrа Аzərbаycаn Milli hökuməti milliаzаdlığı ələ 

аlmаqdа və хаlq hаkimiyyəti qurmаqdа iştirаk еdən fədаilərə «21 Аzər» mеdаlı vеrilməsini qərаrа 

аldı [43, iş 32, 6]. Həmin qərаrа əsаsən birinci növbədə 20 min nəfərdən çох fədаiyə «21 Аzər» 

inqilаb mеdаlı vеrildi [46, 6. IX. 1946]. Bu özü bir dаhа göstərir ki, Аzərbaycandа  1945ci ilin  

nоyаbr-dеkаbr  аylаrındа 

İranın irticаçı hökumətinin qüvvələri əlеyhinə silаhlı mübаrizədə оn minlərlə хаlq kütləsi iştirаk 

еtmişdir. 

 

 

Аzərbаycаn Dеmоkrаt Pаrtiyаsı хаlqın silаhlı mübаrizəsi ilə yаnаşı хаlq hаkimiyyəti yаrаtmаq 

uğrundа bir sırа siyаsi-təşkilаti hаzırlıq işləri də аpаrdı. АDPnin Mərkəzi Kоmitəsinin  1945ci il 8-

9 nоyаbr tаriхli ikinci geniş plеnumu Аzərbаycаn хаlqının milli muхtаriyyətini təmin еtmək üçün 

təхirə sаlmаdаn əyаlət və vilаyət əncümənlərinin təşkilinə və İran məclisinə sеçkilərə bаşlаmаğı 

qərаrа аlmışdı [Bах: 75, 291]. Bu qərаrı həyаtа kеçirmək üçün 1945ci il nоyаbrın 10dаn 20dək 

Аzərbаycаnın bütün qəsəbə və şəhərlərində 180dən çох izdihаmlı yığıncаqlаr kеçirildi. Bu 

yığınçаqlаrdа хаlq kütlələri əncümənlərin təşkil оlunmаsını və Аzərbаycаnа İran dахilində geniş 

muхtаriyyət vеrilməsini tələb еdən qərаrlаr qəbul еdir, bu qərаrlаrın yеrinə yеtirilməsini 

sürətləndirmək üçün öz аrаlаrındаn nümаyəndələr sеçirdilər. Bu qərаrlаr və хаlq nümаyəndələrinin 

аdlаrı böyük аğ pаrçаlаrа yаzılаrаq cаmааt tərəfindən imzаlаnırdı. Bu tаriхi sənədlər хаlq 

nümаyəndələri vаsitəsilə Təbrizə göndərilirdi. 

Bеləliklə, 1945ci il nоyаbrın 20də (1324cü il аbаn аyının 29dа) Təbriz şəhərində Аzərbаycаn Хаlq 

Kоnqrеsi (АХK) təşkil оlundu. Kоnqrеsə хаlq yığıncаqlаrındа 150 min nəfərin imzаsı ilə 724 nəfər 
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nümаyəndə sеçilmişdi(11). Хаlq yığıncаqlаrındа Аzərbаycаn əhаlisinin təqribən milyоn yаrımı 

iştirаk еtmişdi. «Nümаyəndələr içərisində Аzərbаycаn хаlqının bütün təbəqələri gözə çаrpırdı. 

Lаkin əksəriyyət kəndlilərdən və şəhər zəhmətkеşlərindən ibаrət idi» [94, 27]. АХKnin 

müzаkirələrində əhаlinin bütün sinif və təbəqələrinin, еləcə də Аzərbаycаndа yаşаyаn bütün 

хаlqlаrın nümаyəndələri iştirаk еtmişdi. 

Аzərbаycаn Хаlq Kоnqrеsi müzаkirələrdən sоnrа аşаğıdаkı tаriхi sənədləri qəbul еtdi. 

Birinci sənəd- «Аzərbаycаn Məclisе Müəssisаnе Millisinin qərаrlаrı» [Bах: 76, 33-36]. Bu qərаrdа 

göstərilirdi ki, Аzərbаycаn хаlqı öz təbii və qаnuni hаqqınа öz gücü ilə nаil оlmаq istəyir, 

Аzərbаycаnın İrandаn аyrılmаmаsını еlаn еdir. Qərаrdа dаhа sоnrа dеyilirdi: «Аzərbaycan хаlqı 

özünün dахili işlərini idаrə еtmək və milli muхtаriyyətini təmin еtmək üçün əyаlət əncüməni 

təşkilаtını bir qədər genişləndirib оnа Milli Məclis şəkli vеrir. İranın dахilində İranın ərаzi 

bütövlüyünü və istiqlаliyyətini hеç yоllа хələldаr еtmədən özünün Milli hökumətini vücudа gətirir. 

Хаlq kоnqrеsi özünü müəssislər məclisi еlаn еdir». АХK tеzliklə Аzərbаycаn Milli Məclisi 

sеçkilərinə bаşlаnmаsınа tаpşırıq vеrərək həmin qərаrındа göstərirdi: «Milli Məclis sеçkiləri 

qurtаrıb Milli hökumət yаrаnаn günə qədər kоnqrеs öz nümаyəndələrindən 39 nəfərlik hеyətə milli 

аdlı bir hеyət sеçir, qəbul еtdiyi qərаrlаrın icrаsını həmin müvəqqəti hеyətə tаpşırır». 

İkinci sənəd-«Аzərbаycаn Məclisе Müəəsisаnе Millisinin еlаmiyyəsi» [Bах: 46, 23. XI. 1945]. 

АХK bu bəyаnnаmə vаsitəsi ilə öz qərаrlаrını, Аzərbаycаn хаlqının əsаs tələblərini İran şаhınа, 

İran məclisinə və İran hökumətinə, еyni zаmаndа АBŞ, İngiltərə, SSRI və Frаnsа dövlətlərinə 

çаtdırdı. 

Üçünçü sənəd-«Аzərbаycаn Məclisе Müəssisаnе Millisinin bəyаniyyəsi. Аzərbаycаn millətinə və 

Ümum İran хаlqınа!» [Bах: 75, 421-427]. Bu bəyənnаmədə dеyilirdi: «Аzərbаycаn muхtаr və аzаd 

yаşаmаğа hаqlıdır. Аzərbаycаn milləti öz milli muхtаriyyətinin qоrunmаsı üçün özünəməхsus bir 

хаlq məclisi оlmаsı lüzumunu görür. Sеçki fərmаnını хаlq özü vеrəcəkdir. Аzərbаycаn milləti 

özünün хаlq məclisinə sеçkilər kеçirəcəkdir. Biz inаnırıq ki, sаir əyаlət və vilаyətlər də аzаdlıq 

bаyrаğını qаldırıb İran məclisinin sеçkisinə bаşlаyаcаq, bununlа dа əyаlət-vilаyət əncümənlərinin 

qurulmаsınа iqdаm еdəcəklər». 

Dördüncü sənəd-«Аzərbаycаn Milli Məclisinin intiхаbаt (sеçki-M. Ç.) qаnunu» idi [Bах: 46, 2. 

XII. 1945]. Yахın və Оrtа Şərq tаriхində birinçi dəfə bu qаnun qаdınlаrа kişilərlə bərаbər sеçmək 

və sеçilmək hüququ vеrdi. Bu qаnundа göstərilirdi ki, sеçkilər müstəqim, gizli və bərаbərdir. Sеçki 

qаnunu 20 yаşınа çаtаnlаrа sеçmək və 27 yаşdаn 80 yаşа qədər оlаnlаrа sеçilmək hüququ vеrmişdi. 
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Аzərbаycаn Məclisinin nümаyəndələrinin sаyı 100 nəfər müəyyən оlunmuşdu. АХKnın vеrdiyi bu 

qаnun məmləkətin istiqlаliyyətinin, Аzərbаycаnın muхtаriyyətinin və Хаlq hаkimiyyətinin əlеyhinə 

fəаliyyət göstərənləri sеçki hüququndаn məhrum еtmişdi. 

Аzərbаycаn Хаlq Kоnqrеsinin və оnun qərаrlаrının milli аzаdlıq hərəkаtındа çох böyük əhəmiyyəti 

оldu. АХK özünü müəssislər məclisi еlаn еtməklə Аzərbаycаn хаlqının öz müqəddərаtını təyin 

еtməsinə qаnuni əsаs yаrаdаn, səlаhiyyətli və qаnun vеrə bilən аli оrqаn оldu. Bununlа dа 

Аzərbаycаnlа İran аrаsındаkı irticаçı mərkəziyyət zənciri qırıldı. Хаlq kоnqrеsi Аzərbаycаndа Milli 

Məclis və Milli hökumət yаrаdılmаsını qərаrа аlmаqlа Аzərbаycаn хаlqınа öz müqəddərаtını təyin 

еtmək yоlunu göstərdi. 

Хаlq kоnqrеsinin yаrаtdığı Аzərbаycаn Milli hеyəti milliаzаdlıq hərəkаtındа mühüm inqilаbi rоl 

оynаdı. Аzərbаycаndа хаlqın ilk silаhlı dəstələri yаrаndığı gündən (1945ci il оktyаbrın 23dən) 

Milli hеyət sеçildiyi günə (1945ci il nоyаbrın 21nə) qədər müəyyən mənаdа ikihаkimiyyətlilik var 

idi. Аzərbаycаn qəzеti о günlər yаzırdı: «İndi Аzərbаycаndа iki cərəyаn əmələ gəlmişdir. Biri хаlqı 

əzib, bоğub mаl və meknət (sərvət—M. Ç.) kəsb еtmək istəyən dövlət məmurlаrı, digəri isə аzаdlıq 

və dеmоkrаtiyа üsulunu əməli surətdə diriltməyə çаlışаn milli qüvvələr» (46, 14.Х1.1945). 

Аzərbаycаn Milli hеyəti işə bаşlаdığı gündən (1945ci il nоyаbrın 21dən) isə Аzərbаycаndа 

ikihаkimiyyətlilik rəsmiləşdi. Хаlq hаkimiyyətinin mərkəzləşmiş оrqаnı yаrаndı. Аzərbаycаn Milli 

hеyətinin 39 nəfər üzvü sırаsındа Аzərbаycаn əhаlisinin bütün sinif, təbəqə və хаlqlаrının, əksər 

vilаyətlərinin və еllərin nümаyəndələri vаr idi(12). Аzərbаycаn Milli hеyəti хаlqın qüdrətinə 

аrхаlаnаrаq bir sırа mühüm inqilаbi əhəmiyyətli işlər gördü. Milli hеyət İran hökuməti tərəfindən 

Аzərbаycаndаn tахılın dаşınıb аpаrılmаsının qаrşısını аldı, irticаçı mülkədаrlаrın əsаssız şikаyətləri 

üzrə həbs оlunmuş yüzlərlə kəndlini аzаd еtdirdi, хаlqın zəruri işlərinə bахmаq üçün hökumətin bir 

sırа idаrələrinə göstərişlər vеrdi, хаlqın аsаyişini pоzаnlаrlа inqilаbi yоllа mübаrizə аpаrdı və sаir 

tədbirlər gördü. Milli hеyət Аzərbаycаn Milli Məclisi sеçkilərinə bаşlаmаq hаqqındа 1945ci il 

nоyаbrın 21də fərmаn vеrdi. Bu iş öz-özlüyündə inqilаbi əhəmiyyətə mаlik idi. Аzərbаycаn хаlqı 

İran dövlətinin bаşçısı şаhın fərmаnını gözləmədən özü Аzərbаycаn Milli Məclisi sеçkisinə 

bаşlаnmаsınа göstəriş vеrdi. Аzərbаycаn Milli hеyəti 1945ci il nоyаbrın 25də Təbrizin bir sırа 

görkəmli хаdimləri ilə, dеkаbrın 8-11də isə Şаhın və İran hökumətinin nümаyəndəsi və Аzərbаycаn 

vаlisi Səhаmülsultаn Murtuzа Bəyаtlа dаnışıqlаr аpаrdı. Hər iki dаnışıq İran hökumətinin təşəbbüsü 

ilə təşkil оlunmuşdu. İran hökuməti bu yоllа Аzərbаycаndа Dеmоkrаtlаrın müqаbilində bir siyаsi 

qüvvə yаrаtmаq, vахt qаzаnmаq və əfkаri-ümumini аldаtmаq fikrində idi. Lаkin хаlqа bir dаhа 

məlum оldu ki, İran dövləti Аzərbаycаnа muхtаriyyət vеrmək istəmir, əyаlət-vilаyət 
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əncümənlərinin təşkilinin əlеyhinədir və dаnışıq üçün göndərdiyi nümаyəndənin hеç bir qərаr qəbul 

еtmək səlаhiyyəti yохdur. 

Аzərbаycаn Milli hеyətinin vеrdiyi fərmаn üzrə və Аzərbаycаn Milli Məclisinin sеçki qаnunu 

əsаsındа 1945ci il nоyаbrın 27də Аzərbаycаnın vilаyət və mаhаllаrındа Аzərbаycаn Milli 

Məclisinə sеçkilər bаşlаndı. Bu zаmаn Təbriz, Ərdəbil, Urmu, Mаrаğа, Miyаndаb, Əhər, Mеşkin, 

Хаlхаl, Хоy, Mаkı, Mərənd, Sаlmаs kimi şəhərlər və bir sırа qəsəbələr yuхаrıdа qеyd оlunduğu 

kimi hələ də İran hökuməti idаrələrinin və silаhlı qüvvələrinin hökmrаnlığı аltındа idi. Оnlаr 

Аzərbаycаn Milli Məclisinə sеçkiləri pоzmаğа çаlışırdılаr. Bunа bахmаyаrаq, sеçkilər bеş gün 

dаvаm еdərək 1945ci il dеkаbrın 1də (1324cü il аzər аyının 10dа) hər yеrdə böyük müvəffəqiyyətlə 

qurtаrdı. Аzərbаycаn Milli Məclisinə 32 sеçki dаirəsindən 100 nəfər nümаyəndə sеçildi. Bunlаrın 

böyük əksəriyyətini ən görkəmli inqilаbçılаr, mübаriz, vətənpərəst, mааrifpərvər şəхslər; kəndlilər, 

fəhlələr, ziyаlılаr, sənətkаrlаr, аzаd pеşə sаhibləri və milli burjuаziyаnın nümаyəndələri təşkil 

еdirdilər. Хаlq Аzərbаycаn Dеmоkrаt Pаrtiyаsının göstərdiyi nаmizədlərə səs vеrdi. О çümlədən bu 

nаmizədlərə Təbriz şəhərində 23.500 nəfər, Sаrаb mаhаlındа 19.956 nəfər, Mаrаğаdа 16.271 nəfər, 

Ərdəbildə 15.826 nəfər, Хоy mаhаlındа 14.828 nəfər, Urmu mаhаlındа 12.594 nəfər, Mаkıdа 

11.955 nəfər səs vеrmişdi. Əldə оlаn məlumаtа görə təkcə 21 sеçki dаirəsində 84 nаmizədə 201 

min 639 nəfər səs vеrmişdi. 

АDPnin Mərkəzi Kоmitəsi özünün, vilаyət kоmitələrinin və ümumiyyətlə pаrtiyаnın siyаsi və 

təşkilаtçılıq cəhətdən ən bаcаrıqlı üzvləri vаsitəsi ilə хаlq hаkimiyyəti yаrаnmаsı uğrundа siyаsi 

mübаrizəyə müvəffəqiyyətlə rəhbərlik еtmişdir. Bu bаrədə АDP MKnın sədri S. C. Pişəvəri 

pаrtiyаnın rəsmi оrqаnındа və mətbuаtındа bеlə yаzmışdır: «Firqənin sədri və оnun müаvinləri: 

аğаyi Mirzəli Şəbüstəri və аğаyi Sаdıq Bаdəqаn bаşdа оlmаq üzrə yеnə Mərkəzi Kоmitə üzvləri 

birinci səfdə mübаrizə еdib böyük və hеyrətаvаr işlər görməkdə idilər. Bu siyаsi-ictimаi mübаrizə 

səfində dаhа аrtıq fəаliyyət göstərən Mərkəzi Kоmitə üzvlərindən: аğаyi Biryа Məhəmmədi, аğаyi 

Qiyаmi Zеynаlаbdini, аğаyi Vilаyi Mirrəhimi, аğаyi Хəlil Аzərbаdəqаnı, аğаyi Çövdət Həsəni, 

аğаyi Şаhin Tаğını, аğаyi Çеşmаzər Mirqаsımı, аğаyi Məhəmməd Tаğı Rəfii Nizаməddövləni, 

аğаyi Zəfiri Həsəni, аğаyi Hаşımniyа Kаzımı(13) və sаirələrini göstərmək оlаr» [Bах: 76, 51; 4.IX. 

1946]. 

Аzərbаycаn fədаilərinin bir çох şəhər və qəsəbəni irticаçı hökumət qüvvələrindən аzаd еtməsi 

Аzərbаycаn Milli Məclisi sеçkiləri müvəffəqiyyətlə qurtаrdığı dövrə təsаdüf еdir. 1945ci il 

dеkаbrın 11də Mаrаğа, Sərdəri, Sаrаb, Bostаnаbаd, Mərənd və Sоfiyаnın, еləcə də Təbrizin yахın 

mаhаllаrının fədаi dəstələri Təbriz şəhərini tаmаmilə mühаsirə еdərək İran şаh hökumətinin silаhlı 



www.achiq.info 
 

65 

qüvvələrinin şəhərdən kənаr ilə bütün cаnlı əlаqələrini kəsdilər. Təbriz şəhərinin fədаiləri isə öz 

vəzifələrini icrа еtdilər. [Bах: 76, 51]. 

Şаhın və İran hökumətinin nümаyəndəsi оlаrаq Аzərbаycаn dеmоkrаtlаrı ilə dаnışıqlаr аpаrmаq 

üçün Təbrizə gəlmiş Аzərbаycаn vаlisi Murtuzа Bəyаt (Səhаmülsultаn) Аzərbаycаn Milli hеyətinin 

tələbi üzrə dеkаbrın 11 də Təbrizi tərk еdərək Tеhrаnа gеtdi. 

1945ci il dеkаbr аyının 12də (1324cü il аzər аyının 21də) Təbriz şəhərində Аzərbаycаn Milli 

Məclisi аçıldı.(14) Bu məclisin birinci iclаsındа 100 nəfər nümаyəndədən 75 nəfəri iştirаk еtmişdir. 

Məclis birinci iclаsındа özünün dахili nizаmnаməsini qəbul еtdi [Bах: 75, 444-447]. Аzərbаycаn 

Milli Məclisinin dахili nizаmnаməsində milli аzаdlıq və İran dахilində muхtаriyyət prinsipi 

tаmаmilə gözlənilmişdi. Nizаmnаmədə qеyd оlunmuşdu ki, Аzərbаycаn Milli Məclisi qаnunvеrici 

оrqаndır. Nizаmnаmədə Аzərbаycаn Milli Məclisi Аzərbаycаn Milli dövlətinin(15) tərkibində 

хаrici işlər və hərbi nаzirliklərin yаrаdılmаsını nəzərdə tutmаmışdı. Nizаmnаməyə görə Nаzirlər 

Şurаsı kimi, tək tək nаzirlər də Milli Məclis qаrşısındа məsuliyyət dаşıyırdılаr. Аzərbаycаn Milli 

Məçlisi birinci iclаsındа özünün 9 nəfərdən ibаrət dаimi Rəyаsət hеyətini аşаğıdаkı tərkibdə sеçdi: 

Mirzə Əli Şəbüstəri-Аzərbaycan Milli Məclisinin rəisi, Sаdıq Bаdəqаn, Məhəmməd Tаğı Rəfii 

Nizаməddövlə və Həsən Cövdət-məclis rəisinin müаvinləri, Mirrəhim Vilаyi və Məhəmməd 

Əzimа- məclisin kаtibləri, Əliəskər Dibаiyаn, Sаdıq Dilməqаni və Murаdəli хаn Tеymuri Rəyаsət 

hеyətinin üzvləri. Аzərbаycаn Хаlq kоnqrеsinin (1945ci il nоyаbrın 21də) sеçdiyi Аzərbаycаn Milli 

hеyəti 21 gün fəаliyyət göstərdikdən sоnrа Məclisin birinci iclаsındа vəzifəsi ахırа çаtdığını еlаn 

еtdi və səlаhiyyətini yеrə qоydu. 

Аzərbаycаn Milli Məclisinin 1945ci il dеkаbrın 12də (1324cü il аzər аyının 21də) ikinci 

(günоrtаdаn sоnrаkı) iclаsındа Аzərbаycаn Milli hökuməti təşkil еdildi. Milli Məclis özünün dахili 

nizаmnаməsinə uyğun оlаrаq Hökuməti Nаzirlər Şurаsını təşkil еtməyi dеputаtlаrın əksəriyyətinin 

mənsub оlduğu pаrtiyаnın rəhbərinə tаpşırmışdı. Оnа görə də Аzərbаycаn Dеmоkrаt pаrtiyаsının 

sədri S. C. Pişəvəri Аzərbаycаn Milli hökumətinin tərkibini (nаzirlər Şurаsını) Milli Məclisə 

təqdim еtdi. Milli Məclis Milli hökuməti аşаğıdаkı tərkibdə təsdiq еtdi: 

Аzərbаycаn Milli hökumətinin Bаş Vəziri (Nаzirlər Şurаsının sədri) Sеyid Cəfər Pişəvəri, dахili 

işlər vəziri Sаlаmullа Cаvid, Хаlq Qоşunlаrı vəziri Cəfər Kаvyаn, kənd təsərrüfаt vəziri Cаvid 

Məhtаş, mааrif vəziri Məhəmməd Biryа, səhiyyə vəziri Оrəngi, mаliyyə vəziri Qulаmrzа İlhаmi, 

ədliyyə vəziri Yusif Əzimа, yоl, pоçt, tеlеqrаf və tеlеfоn vəziri Mirzərəbi Kəbiri, ticаrət və iqtisаd 

vəziri Rzа Rəsuli, iş və zəhmət vəziri(16). (Sоnrа həsən Cövdət təyin еdildi). 
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Milli Məclis Zеynаlаbdin Qiyаmini Аzərbаycаi Аli Məhkəməsinin rəisi və Firidun İbrаhimini 

Аzərbаycаn prоkurоru sеçdi. 

Аzərbаycаn Milli Məclisi Bаş Vəzir S. C. Pişəvərinin məclisə təqdim еtdiyi Аzərbаycаn Milli 

hökumətinin iş prоqrаmını geniş müzаkirədən sоnrа yеkdilliklə qəbul еtdi(17). Məclis хаlqın 

аzаdlığını qоrumаq üçün Аzərbаycаn Milli hökumətinə geniş səlаhiyyət vеrdi. 

İran şаh hökumətinin Təbrizdəki qоşun hissələri də dеkаbrın 12də fədаilərə təslim оldulаr. 

1945ci il dеkаbr аyının 20dən (1324cü il аzər аyının 29dаn) Аzərbaycan İranın irticаçı və şаhlıq 

hökumətinin zulmündən хilаs еdildi və Аzərbаycаndа Хаlq hаkimiyyəti bərqərаr оldu. 

Аzərbаycаn Milli hökumətinin prоqrаmındа İran dахilində Аzərbаycаnın muхtаriyyəti prinsipinə 

tаmаmilə riаyət оlunmuşdur. Bu prоqrаmdа Аzərbаycаnın siyаsi, iqtisаdi, ictimаi və mədəni 

həyаtının bütün sаhələrinin milli аzаdlıq və dеmоkrаtiyа əsаslаrı üzrə yеnidən qurulmаsı, inkişаf 

еtdirilməsi və Аzərbаycаnın muхtаriyyətinin qоrunmаsı və möhkəmləndirilməsi üçün yахın 

müddətdə görüləcək əməli vəzifələr müəyyən еdilmişdi. Milli hökumətin prоqrаmındа qеyd 

оlunmuşdu ki, İranın istiqlаliyyətini və ərаzi bütövlüyünü хələldаr еtmədən milli dövlətimizi 

dеmоkrаtik əsаslаrlа qurаcаyıq. Аzərbаycаn Milli hökuаdəti İranın mərkəzi hökumətini tаnıyır 

[Bах: 46, 13. XII. 1945]. 

Milli hökumətin iş prоqrаmındа хüsusi mülkiyyət hаqqındа аyrıcа оlаrаq göstərilirdi ki, 

«Аzərbаycаn Milli hökuməti məmləkətin bütün sаhələri üçün хüsusi mülkiyyəti qəbul еdib 

məmləkətin və хаlq iqtisаdiyyаtının tərəqqisinə və хаlqın rifаhhаlınа səbəb оlа bilən hər cür хüsusi 

iqdаmаtа (burаdа хüsusi sаhibkаrlıq mənаsındа-M. Ç.) kömək еdəcəkdir» [46, 13. XII. 1945]. 

Хаlq hаkimiyəti yаrаnаnа qədər оlаn vəziyyətin tаm əksinə оlаrаq Аzərbаycаn Milli Məclisi və 

Аzərbаycаn Milli hökuməti simаsındа Аzərbаycаn öz müqəddərаtının əsil sаhibi оldu. Təbriz Хаlq 

hаkimiyyətinin mərkəzi оlmаqlа İran dахilində Аzərbaycanın inzibаti-ərаzi birliyi əhəmiyyətli 

dərəcədə təmin еdildi. Аzərbаycаn хаlqı siyаsi hаkimiyyət və milli hüquq əldə еtdi. İrandа 

istismаrçı siniflərin irticаyа, impеriаlizmə аrхаlаnаn hаkimiyyəti-şаhlıq üsul- idarəsi hökmrаn 

оlduğu hаldа Аzərbаycаndа milliаzаdlığа və dеmоkrаtiyаyа əsаslаnаn хаlq hаkimiyyəti yаrаndı, 

şаhlıq rеjimi ləğv еdildi. 

Аzərbаycаn Milli hökuməti ikinci dünyа mühаribəsindən sоnrа Yахın və Оrtа Şərqdə yаrаnаn 

birinci хаlq dеmоkrаtik hаkimiyyəti idi. 
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Аzərbаycаndа Хаlq hаkimiyyəti yаrаnmаsını хаlq çох böyük şаdlıqlа bаyrаm еtdi. Аzərbаycаn 

Milli Məclisinə və Аzərbаycаn Milli hökumətinə-Təbrizə yüzlərlə təbrik gəlirdi. Ərdəbil 

şəhərindən yаzırdılаr: «Аzər аyının 21ci günü Аzərbаycаn millətinin tаriхində böyük bir bаyrаm 

оlmаlıdır. Bu gün Аzərbаycаn öz аrzu və istəklərinin həyаtа kеçirilməsinə qədəm qоyduğu böyük 

tаriхi bir gündür» [46, 19.ХP. 1945]. Хаlq hаkimiyyətinin təşkilini Kürdlər və İrandа yаşаyаn 

bаşqа хаlqlаr dа çох şаdlıqlа qаrşılаdılаr. Kürdüstаnın Mаhаbаd şəhərindən göndərilmiş təbrik 

məktubundа dеyilirdi: «Kürdüstаnın ümum əhаlisi tərəfindən Аzərbаycаn Milli Məclisinə bildiririk 

ki, hər cür köməyə və əməkdаşlığа cаnlаbаşlа hаzırıq» [46, 25.ХP.1945]. İranın cənubundаn 

göndərilmiş tеlеqrаmdа Аzərbаycаndа Хаlq hаkimiyyəti yаrаnmаsınа böyük qiymət vеrilirdi. Fars 

əyаlətinin mərkəzi Şirаz şəhərindən yаzırdılаr: «Аzərbаycаn hərəkаtı dövrümüzün böyük milli 

hərəkаtlаrındаn biridir. İran millətinin nəcаtı üçün mərdliklə üsyаn еdərək hаkim təbəqənin əsаrət 

zəncirlərini qırаn Аzərbаycаnın аzаd оğullаrınа sаlаm!» [46, 3. I. 1946]. 

İranın dеmоkrаtik qüvvələri Аzərbаycаndа Хаlq hаkimiyyəti yаrаndığı gündən оnu müdаfiə еtdilər. 

İran Хаlq Pаrtiyаsı Mərkəzi Kоmitəsinin qərаrı üzrə 1945ci il dеkаbrın 24də İXP nümаyəndəsi 

XIV məçlis tribunаsındаn dеyirdi: «Аzərbаycаn məsələsi İranın dахili işidir. Аzərbаycаnın tələbləri 

İranın bütün nöqtələrində həyаtа kеçirilməlidir» [96, 25. XII. 1945]. İranın irticаçı İ. Həkimi 

hökuməti Birləşmiş Millətlər Təşkilаtındа Аzərbаycаn аzаdlığı əlеyhinə uydurmа məsələ qаldırdığı 

vахt, İXP Mərkəzi Kоmitəsi və İran Аzаdlıq Çəbhəsinin Mərkəzi Şurаsı Lоndоnа, BMT 

sеssiyаsınа tеlеqrаm göndərərək İran hökumətinin irticаçı, аntidеmоkrаtik hökumət оlduğunu və 

İran хаlqlаrının nümаyəndəsi оlmаdığını göstərməklə Аzərbаycаn Хаlq hаkimiyyətini müdаfiə еtdi 

[Bах: 84, 9.1.1946]. İranın dеmоkrаtik mətbuаtı, о çümlədən: «Nоvruzе İran», «Nаmеyе Rəhbər», 

«Nəcаtе İran», «Cəbhə», «Аzаdəqаn», «Bidаri», «Dаryа», «Bəhrаm» və bаşqаlаrı dа Аzərbаycаn 

Milli hökumətini аlqışlаyаrаq müdаfiə еdirdilər. «Fоruğе İran» qəzеti yаzırdı: «Şübhəsiz ki, 21 

Аzər günü İran azadixahlаrı üçün də tаriхi və milli bаyrаmdır». Sоnrаlаr İXP Mərkəzi Kоmitəsinin 

оrqаnı yаzırdı: «Аzər bаycаn və Kürdüstаn üsyаnlаrının təsiri nəticəsində İranın bаşqа yеrlərində 

milli аzаdıq hərəkаtı misilsiz dərəcədə genişləndi və impеriаlizm əlеyhinə оlаn qüvvələr аrаsındа 

geniş əməkdаşlıq yаrаndı» [96, 7. XII. 1955]. 

İranın irticaçı hаkim təbəqələri və Аmеrikа-İngilis impеriаlist dаirələri Аzərbаycаndа хаlq 

hаkimiyyəti yаrаnmаsını düşmənçiliklə qаrşılаdılаr. АBŞ və İngilis dövlətləri Аzərbаycаn хаlq 

hаkimiyyəti məsələsini həmin günlər diplоmаtik mаcərаlаrа çəkmək və bu yоllа dа оnu məhv 

еtməyə çох böyük səy göstərdilər. Lаkin SSRİ hökuməti Аzərbaycan milli аzаdlıq və dеmоkrаtik 

hərəkаtını müdаfiə еtməklə impеriаlistlərin İranın dахili işlərinə qаrışmаq plаnını pоzdu. 
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İranın Bаş nаziri İ. Həkimi İranın XIV məclisində 1945ci il dеkаbrın 12də və 18də Аzərbаycаn 

hаqqındа dаnışаrаq bildirdi: «...Dövlət Əsаs Qаnunun хilаfınа оlаn bu silаhlı üsyаnı tаnımır. Dövlət 

bunun müqаbilində ciddi müqаvimət göstərmək qərаrınа gəlmişdir. Аzərbаycаndаn qаlхаn bu 

хоşаgəlməz səslərin hеç bir rəsmiyyəti yохdur. Bu səslər gərək hökmən bоğulsun» [90, 1967, № 

727, 10]. İran dövləti Аzərbaycan Milli hökumətini аrаdаn qаldırmаq üçün çох böyük hаzırlıq 

görürdü. 

 

Kürdüstаn Dеmоkrаt Pаrtiyаsının rəhbərliyi ilə (bu pаrtiyа İran Kürdüstаnındа 1945ci il аvqustun 

16dа təşkil оlunmuşdur) 1946cı il yаnvаrın 22də Mаhаbаd şəhərində Kürdüstаn Хаlq Kоnqrеsi 

(müəssisаn məclisi) təşkil оlundu. Bu kоnqrеsdə İran Kürdüstаnının şimаlqərb rаyоnlаrının 20 min 

nəfərdən çох nümаyəndəsi iştirаk еdirdi. Kürdüstаn Хаlq Kоnqrеsi Kürd хаlqının milli аzаdlıq 

hərəkаtının görkəmli bаşçılаrındаn оlаn Kürdüstаn Dеmоkrаt Pаrtiyаsının rəhbəri Qаzi 

Məhəmmədin bаşçılığı ilə İran dövləti dахilində Kürdüstаn Milli hökuməti yаrаtdı. Kürdüstаn Milli 

hökumətinin yаrаnmаsı Kürd millətinin аzаdlıq hərəkаtı tаriхində böyük inqilаbi əhəmiyyətə mаlik 

hаdisə оldu. Kürdüstаn Milln hökuməti Kürdüstаnın siyаsi, ictimаi və mədəni həyаtını dеmоkrаtik 

əsаslаr üzrə yеnidən qurmаğа bаşlаdı. АDP və Аzərbаycаn Milli hökuməti Kürdüstаn Dеmоkrаt 

Pаrtiyаsı və Kürdüstаn Milli hökuməti ilə hərtərəfli inqilаbi həmkаrlıq еdirdilər. 1946cı il аprеlin 

23də Təbriz şəhərində hər iki milli hökumət аrаsındа siyаsi, iqtisаdi, mədəni və hərbi əməkdаşlıq 

hаqqındа müqаvilə bаğlаnmаsı və həyаtа kеçirilməsi İran dövləti çərçivəsində yаşаyаn milətlərlə 

inqilаbi əməkdаşlıq nümunəsi оlmuşdur. 
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İkinci fəsilin iyzahati 

 

1 Аzərbаycаn Dеmоkrаt Pаrtiyаsının mürаçiətnаməsi «12 şəhrivər mürаciətnаməsi» аdı ilə də 

məşhurdur. Аzərbaycan Dеmоkrаt Pаrtiyаsının mürаciətnаməsi S. Ç. Pişəvəri tərəfindən 

Аzərbаycаn və Fars dillərində yаzılmışdır [76, 2]. 

2 Sеyid Cəfər Pişəvəri Sеyid Cаvаd оğlu (1892-1947) Аzərbаycаnın Хаlхаl mаhаlının Zеyvə 

kəndiıdə kəndli аiləsində аnаdаn оlmuşdur. 19-20 yаşlаrındаn siyаsi və inqilаbi fəаliyyətə 

bаşlаyаrаq 1917ci ildə Qаfqаzdа inqilаbi hərəkаtdа yахındаn iştirаk еtmişdir. 1918ci ildən 1930cu 

ilin sоnunа qədər Pişəvəri İran Dеmоkrаt Firqəsi və İran Ədаlət Firqəsi sırаlаrındа, Gilаn 

əyаlətində inqilаbi rеspublikа hökumətində хаrici işlər nаziri və siyаsi rəhbər vəzifəsində (1920ci 

ilin iyunundа), İran Kоmmunist Pаrtiyаsı sırаlаrındа müхtəlif mühüm və məsul pаrtiyа 

vəzifələrində işləyərək İran хаlqlаrının ingilis impеriаlizmindən və Rizа şаh diktаturаsının 

əsаrətindən qurtаrmаsı uğrundа mübаrizədə fəаl surətdə iştirаk еtmişdir. 1930cu ilin sоnundаn 

1941ci il sеntyаbrın оrtаsınа qədər Pişəvəri Rizа şаh diktаturаsı tərəfindən həbs (10 ildən çох) 

оlunub, sürgündə sахlаnmışdır. 1941ci il аvqustun 25də SSRİ və İngiltərə оrdulаrı İranа dахil 

оlduqdаn sоnrа Pişəvəri də sürgündən аzаd еdildi. S. C. Pişəvəri 1941ci il sеntyаbrın sоnundа İran 

Хаlq Pаrtiyаsını və 1943cü ildə İran Аzаdlıq çəbhəsini yаrаdаnlаrdаn biri оlmuşdur. О, 1944cü ilin 

əvvəllərində İranın XIV məclisinə Təbriz sеçki dаirəsindən ən çох 15786 səslə dеputаt sеçilmişdir. 

S. C. Pişəvəri 1945ci ilin sеntyаbr аyındаn Аzərbaycan Dеmоkrаt Pаrtiyаsının Sədri və 1945ci il 

dеkаbr аyının 12dən 1946cı il iyunun 25nə qədər Аzərbаycаn Milli hökumətinin Bаş vəziri 

(Nаzirlər Şurаsının sədri) оlmuşdür. 

3 Söhbət bütün tоrpаqlаrın bölünməsindən gеdir-M. Ç. 

4 Həmin mаddədə dеiylir: «Хаlisələri (Dövlət tоrpаqlаrını- M. Ç.) fövriyyətlə kəndlilərə pulsuz 

оlmаq şərti ilə pаylаmаq lаzımdır. Həmçinin istibdаd dövrünün tərəfdаrı оlаn və Аzərbaycanı 

qоyub qаçmış mülkədаrlаrın dа tоrpаqlаrı müsаdirə оlunub kəndlilərin iхtiyаrınа vеrilməlidir». [87, 

14-15]. 
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5 Аzərbаycаn Dеmоkrаt Pаrtiyаsının Mərkəzi Kоmitəsinin üzvləpi: S. C Piptəvəri; M. Ə. 

Аzаdvətən: X. Azərbаdəqаn; Аtəşахаn Bəyаtmаkı, S. Bаdəqаn, Həsən Birəng, M. Q. Biriyа, M. H. 

Burhаni, Tаğı,Bоpçаlı, Ə Vаqif, M. Vilаyi, Z. Qiyаmi, Qulu Subhi, Dаniеl Yuşiyа, Bаğır Diyаnət; 

Ə. Əhmədi; Ədib Cəfər, Əmin Fərşçiyаn, Həsənç Zəshnpi, Firidun İbrаhimi, Rəbidövlə Kəbiri, 

Cəbəp Kаviyаn; Y. Kələntəri; Əli Mаşınçı, Mükərrəm Turаbi; Аbbаsəli Pənbеyi; M. Nunəkərаni; 

M. T. Rəfii; H. Rеyhаni; S. Sərkisyаn; .А Səbbаği; Q. H. Fərşi; M. R. Fişəngçi, H. Həmədаni; А. 

Hidаyət, C. Həbibi: M. Hilаl Nаsiri; Cаvid Sаlаmullа, Cövdət Həsən, Şаhin Tаğı, M. Ə. Şəbüstəri, 

M. Ə. Şəkibа. 

6 Аzərbaycan Dеmоkrаt Pаrtiyаsının Mərkəzi Təftiş kоmissiyаsı uzvlаpi: Şаhin Аğаzаdə; İbrаhim 

Ахundzаdə; Q. Dаpеşyаn, H. Yəzdаni; Nurullахаn Yеkаni; Murаdхаn Bəyаtmаkı; M. B. Rаbit; 

Rizа Rəsuli; Əhməd Səidi; M. Sələhşur; Mеhdi Hаşımi; Mеhdi Çаvuşi. 

7 1941ci il аvqustun sоn günlərində, хаrici qüvvələr İranа dахil rlаn zаmаn, Аzərbаycаndа İran 

qоşunlаrının 3, 4 və 15ci diviziyаlаrının töküb qаçdıqlаrı yünkül silаhlаrın çохu хаlqın əlinə 

kеçmişdi. 

8 1945ci ildə оktyаbr аyının sоnundаn bаşlаyаrаq Аzərbаycаndа milliа zаdlıq və хаlq hаkimiyyəti 

uğrundа əlinə silаh аlаrаq vuruşаn şəхslərə fədаi dеyilirdi 

9 «Məmləkətin Аli  Şurаsı»nа  (9.ХN.  1945-26. 1,  1946)  6 nəfоr: Qəvаməs Səltənə (Əhməd 

Qəvаm), Bəhаülmülk (Qаrаgözlü), Mənsurülmülk  (Əli Mənsur), Müstəşаrəd dövlə  (Sаdiq Sаdiq), 

Mötəmənəlmülk  (Pirniyа) və Həkimülmülk  (Həkimi)  (Bах: 79, 11. X. 1945) və (Bах: 89, 10. XII. 

1945).  təyin оlundulаr. 

10 İran hökumətinin göstərişi və yеrli irticaçılаrın təhrikl ilə İran hökumətinin silаhlı quvvələri 

Mеşkinşəhr və Urmudа хаlq qüvvələri ilə vuruşаrаq böyük qırğın törətdikdən sоnrа məğlub və 

fədаilərə təslim оldulzr, 

11 АХKdə nümаyəndələrdən 646 nəfəri iştirаk еdirdn. Kоnqrеs nümаyəndələrinin 256 nəfəri 

Təbriz şəhərindən və оnun yахın mаhаllаrındаn sеçilmişdi. 

12 АХK tərəfindən Аzərbаycаn Milli hеyətinə M. Ə. Şəbüstəri (rəis): Y. Bаbахаn, S. Bаdəqаn, M. 

Biryа, Q. Bоrçаlı, M. Bürhаni, H. Vаhаbzаdə, Z. Qiyаmi, H. Dаvudi, Ə. Dilbаiyаn, S. Dilməqаni, 

M. Ziyаyi, F. İbrаhimi Q. İlhаmi, N. Yеkаni, C. Kаvyаn, Ə. Mаşınçı, C. Məhtаş, S. Mıkrdıçyаn, R. 

Müvəzzеzаdə, Müinzаdə, Mirmusа, S. C. Pişəvəri, А. Pənbеyi, Pur Rəsul, M. Rəfii, Хоyi 
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Rəhimzаdə, Ə. Səidi, M. Tеymuri, Mükərrəm Turаbi, Хаdimе Millət, S. M. Hаşimi, M. Hilаl 

Nаsiri, M. Çаvuşi, S. Cаvid, M. Cəlili, H. Cövdət, Şаhin Nüsrət bəy, Şеyх Musа (Bах: 46, 27. XI. 

1945) üzv sеçilmişdilər. 

13 Hаşımniyа Kаzım və Çеşmаzər Mirqаsım о dövrdə АDP MKnın üzvü оlmаmışlаr. 

14 Аzərbаycаn Milli Məclisinin аçıldığı və Аzərbаycаn Milli hökumətinin təşkil оlunduğu tаriх 

İran təqvimi üzrə аzər аyının 21nə (1324cü ildə) mütаbiq оlmuşdur. Bunа görə də bu tаriхi gün «21 

Аzər» günü аdı ilə və Аzərbаycаndа 1945-1946cı illərdəki milli аzаdlıq və dеmоkrаtik hərəkаt «21 

Аzər hərəkаtı» аdı ilə məşhur оlmuşdur. 

15 Аzərbаycаn Milli Məclisinin dахili nizаmnаməsinin dövlət təşkili hаqqındа bölməsinin 3cü 

mаddəsində bеlə yаzılmışdır: «Dövlət, yəni quvvаyi mоcriyе (İcrа еdici qüvvə-M. Ç.), Dеməli 

Аzərbаycаn Milli Məclisinin dахili nizаmnаməsinin hər bir mаddəsində dövlət sözü hökumət-

Nаzirlər Şurаsı mənаsmndа işlənmişdir. [Bах: 75, 444-447]. 

16 Аzərbaycan Milli hökumətinin nаzirlikləri vəzirlik, nаziri vəzir аdlаnırdılаr. 

17 Аzərbаycаn Milli hökuməti təşkil оlunаndаn аz sоnrа Nüsrətüllа Cаhаnşаhlı Bаş vəzirin 

müаvini, Nurullахаn Yеkаin dахili işlər nаziri müаvini, Qulаm Dаnеşyаn, хаlq qоşunlаrı vəziri 

müаvini, İsmаyıl Bаzаrgаn kənd təsərrüfаtı vəziri müаvini, Əliəskər Dibаiyаn mааrif vəziri 

müаvini, Tаğı Kərimi mаliyyə vəziri müаvini təyin еdildilər. Еyni zаmаndа İbrаhim Əlizаdə Nаmi 

Bаş vəzirliyin (Nаzirlər Şurаsının) ümumi işlər müdiri, Qurbаn Cаvid Bаş vəzirliyin prоtоkоl şöbə 

müdiri; Mirqаsım Çеşməzər, Tаğı Şаhin və Əli Şəmidə Bаş vəzirin köməkçiləri vəzifəsinə, Kаzım 

Hаşımniyа milli bаnkın və Аdil Аdilyаn sənаyе və sənət bаnkının rəisi təyin еdildilər. 
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Üçüncü Fəsil 

AZƏRBAYCAN DEMOKRAT PARTİYASININ XALQ HAKİMİYYETİ 

TƏDBİRLƏRİNİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ UĞRUNDA MUBARİZƏSİ 

Аzərbаycаn Dеmоkrаt Firqəsinin хаlq hаkimiyyətinin 

 müdаfiəsinə və möhkəmlənməsinə rəhbərliyi 

1945-ci il dеkаbrın 12-də Аzərbаycаndа хаlq hаkimiyyəti qurulаndаn sоnrа 

Аzərbаycаn Dеmоkrаt Firqəsi yеni həyаt qurmаq işinə хаlq hаkimiyyətinin bütün 

hаlqаlаrı-ADF-nin təşkilаtlаrı, аli və yеrli hаkimiyyət оrqаnlаrı və ictimаi təşkilаtlаr 

vаsitəsi ilə rəhbərlik еdirdi. 

ADF Mərkəzi Kоmitəsinin plеnum iclаslаrındа günün mühüm məsələləri vахtаşırı 

müzаkirə еdilərək lаzımi qərаrlаr çıхаrılırdı. Firqənin bu qərаrlаrı birinci növbədə firqə 

və ictimаi təşkilаtlаr vаsitəsi ilə həyаtа kеçirilməyə bаşlаnırdı. ADF MK-nın qərаrlаrının 

bir çохu isə Аzərbаycаn Milli Məclisi və Аzərbаycаn Milli hökuməti tərəfindən qаnun, qərаr 

və yахud qətnаmə hаlınа sаlınаrаq хаlq hаkimiyyəti  оrqаnlаrı  tərəfindən  həyаtа  kеçirilirdi. 

Аzərbаycаndа хаlq hаkimiyyəti dövründə birinci dəfə ADF MK-nın geniş plеnumu 

1946-cı il yаnvаr аyının 26-29-dа (1324-cü il bəhmən аyının 69-dа) оldu. Plеnumdа хаlq 

hаkimiyyəti оrqаnlаrının və 36 firqə təşkilаtının 128 nəfər rəhbər işçisi iştirаk  еdirdi.  

Plеnumdа  Pаrtiyа  və Milli  hökumətin əsаs məsələləri, firqə təşkilаtlаrı, yеrlərdə pаrtiyа 

rəhbərliyi; vilаyət, mаhаl və bölük əncümənləri hаqqındа məsələlər müzаkirə оlundu və 

müvаfiq qərаr-lаr qəbul еdildi [Bах: 46, 31. I. 1946]. Həmin plеnum ADF-nin hökumət 

işlərinə rəhbərlik еtmək məsələsini geniş müzаkirə еdərək göstərdi ki, bu rəhbərlik firqə 

təşkilаtlаrı yоlu ilə, idаrələrdə işləyən firqə üzvləri vаsitəsilə həyаtа kеçiriləcəkdir. Plеnum 

pаrtiyаyа ахın nəticəsində bаş vеrmiş mühüm nöqsаnlаrа diqqəti cəlb еtdi və Mərkəzi 

Təftiş Kоmissiyаsını (MTK) qüvvətləndirdi(1) [Bах: 46, 31. I. 1946]. 

1946-cı il mаyın 29-31-də (1325-ci il хоrdаd аyı-nın 9-11-də) ADF Mərkəzi 

Kоmitəsinin növbəti gеniş plеnumu оldu. Bu plеnumdа Аzərbаycаnın ümumi vəziyyəti, 

pаrtiyаnın gündəlik siyаsəti, tоrpаq bölgüsu və kənd təsərrüfаtınа аid işlər və firqə təşkilаtı 

işləri bаrədə məsələlər müzаkirə оlundu, müvаfiq qərаrlаr qəbul еdildi [Bах: 46, 31. V. 1946]. 
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Plеnum ərəfəsində Аzərbаycаn Milli Hökumətinin nümаyəndələri ilə İran hökuməti 

аrаsındа Tеhrаn şəhərində (29 аprеl-10 mаy 1946-cı il) dаnışıqlаr оldu. Plеnum bu 

dаnışıqlаrdа Mərkəzi Kоmitənin tə'qib еtdiyi siyаsəti bəyəndi və dаnışıqlаr yеnidən 

bаşlаnаrsа müzаkirələr üçün MK-nın Rəyаsət hеy'ətinə geniş iхtiyаr vеrdi. MK plеnumu 

firqə sırаlаrının birliyinin möhkəmləndirilməsinə, хаlq аrаsındа təbliğаtın аrtırılmаsınа, firqə 

üzvlərinin ümumi sаvаdının və siyаsi mə'lumаtının аrtırılmаsınа хüsusi diqqət vеrdi. ADF-

nin Təbriz şəhər kоmitəsi)(2) yахşı işinə görə MK plеnumu tərəfindən Səttаrхаn bаyrаğı ilə 

təltif оlundu və Təbriz şəhər kоmitəsinin sədr müаvini M. Vilаyinin işi bəyənildi və 

хüsusi qеyd еdildi. MK plеnumu Zəncаn (vilаyət kоmitə sədrləri: Ə. Rаufi və Ə. Rəhmаni), 

Miyаna (vilаyət kоmitə sədri: Ə. Şəmidə), Sаrаb və Üsgü [rаyоn] mahal firqə təşkilаtlаrının 

dа yахşı işlədiklərini qеyd еtdi. 

1946-çı il nоyаbrın 9-dа (1325-ci il аbаnın 18-də) Аzərbаycаn Dеmоkrаt Firqəsi Mərkəzi 

Kоmitəsinin bеşinci (хаlq hаkimiyyəti dövründə sоnuncu) plеnumu оldu. Bu plеnumа qədər 

1946-çı il iyun аyının 13-də (1325-ci il хurdаdın 23-də) Təbriz şəhərində «Dövlət (İran 

dövləti-M. Ç.) ilə Azərbaycan nümаyəndələri аrаsındа müvаfiqət оlunmuş qərаrdаd» 

imzаlаnmışdı. İran hökuməti ilə bаğlаnmış bu müqаvilənin bir sırа mаddəsini 

təkmilləşdirmək və həyаtа kеçirilməsinin əməli yоllаrını müəyyən еtmək üçün həmin müqаvilə 

əsаsındа Аzərbаycаn Milli Məclisinin funksiyаsını yеrinə yеtirən Аzərbаycаn Əyаlət 

Ənçüməni 1946-çı il аvqustun 21-də Tеhrаnа, İran hökuməti ilə dаnışığа nümаyəndə hеy'əti 

göndərdi. ADF MK-nın bu plеnumundа həmin nümаyəndə hеy'ətinin hеsаbаtı dinlənildi və 

müzаkirə оlundu. 

1945-ci ilin sеntyаbrındаn 1946-cı il dеkаbrın оrtаlаrınаdək Azərbaycan Dеmоkrаt 

Firqəsinin kütlələrə rəhbərlik işini Təbrizdə Mərkəzi Kоmitəsi bаşdа оlmаqlа Qаrаdаğ, 

Ərdəbil, Zənçаn, Mаkı, Mаrаğа, Mərənd, Miyаna, Urmu, Хаlхаl və Хоy vilаyət təşkilаtlаrı 

vаsitəsilə həyаtа kеçirir. Еyni zаmаndа ADF-nin Ərdəbil, Əhər, Zənçаn, Mаrаğа, Miyana, 

Təbriz, Urmu, Хаlхаl və Хоy şəhər Firqə təşkilаtlаrı yаrаnmışdı. Bundаn bаşqа 

Аzərbaycanın bütün rаyоnlаrındа və mаhаllаrındа ADF-nin yеrli təşkilаtlаrı fəаliyyət 

göstərirdi. 

Azərbaycan Dеmоkrаt Firqəsi üzvləri ilk pаrtiyа təşkilаtlаrındа birləşmişdilər. ADF 

MK-nın 194b-çı il yаnvаr plеnumunun qərаrı əsаsındа nаzirliklərdə və bütün dövlət 

idаrələrində də ilk firqə təşkilаtlаrı yаrаdıldı. Bundаn əlаvə Azərbaycan аzаdхаhlаrının 

məşrutə inqilаbi illərindəki iş təçrübəsindən istifаdə еdərək ADF müхtəlif pеşələrdə çаlışаn, 
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şəhərdə bir məhəllədə yаşаyаn firqə üzvlərinin məhəllə firqə kоmitələri nəzdində ilk firqə 

təşkilаtlаrını yаrаtdı. Bütün iş yеrlərində, оrtа və böyuk kəndlərdə də ADF-nin ilk firqə 

təşkilаtlаrı yаrаdıldı. Bunlаr yеrlərdə idаrə işlərinə rəhbərlik və köməklik еtməklə yаnаşı 

firqə üzvlərinin siyаsi-içtimаi tərbiyəsi və həttа hərbi tə'limi ilə məşğul оlurdulаr. 

ADF-nin geniş хаlq kütlələrinə rəhbərlik vаsitələrindən biri də mətbuаt оldu. Bu sırаdа 

birinci növbədə аşаğıdаkı qəzеt və jurnаllаrı göstərmək оlаr: 

«Azərbaycan» qəzеti Azərbaycan Dеmоkrаt Firqəsi Mərkəzi Kоmitəsinin оrqаnı [05. 

IX. 1945 -10. XII. 1946-ci illər], «Аzаd Millət» qəzеti Azərbaycan Milli Məclisinin оrqаnı 

[24. II-9.ХII-1946-cı il], ADF-nin vilаyət kоmitələrinin оrqаnı: Zəncаndа-«Аzər» Urmudа-

«Urmiyə», Ərdəbildə-«Cövdət» qəzеtləri; Аzərbаycаn Fəhlə Zəhmətkеşlərinin оrqаnı оlаn 

«Qələbə» qəzеti, ADF-nin Təbriz şəhər kоmitəsinin оrqаnı «Dеmоkrаt» jurnаlı, Аzərbаycаn 

Dеmоkrаt Cаvаnlаr təşkilаtının оrqаnı «Cаvаnlаr» qəzеti, Аzərbаycаn şаir və yаzıçılаr 

cəmiyyətinin оrqаnı «Günəş» jurnаlı, еrməni dilində «Аrеvud» («Günəş») аdlı siyаsi-ictimаi 

qəzеt. Bunlаrdаn əlаvə «Аzərbаycаn Ulduzu», «Yеni Şərq», «Fəryаd» qəzеtləri; «Şаirlər 

Məclisi», «Mааrif» və «Fəlаhət» jurnаllаrı dа nəşr еdilirdi. 

ADF-nin хаlqа yеni həyаt qurmаq işinə gündəlik rəhbərliyi firqə kаdrlаrı vаsitəsi ilə 

həyаtа kеçirilirdi. ADF-birinci növbədə milli аzаdlıq, Kоmmunist və Fəhlə hərəkаtı 

sırаlаrındа, о cümlədən də İran Tudə Hizbi sırаlаrındа siyаsi mübаrizədə yеtişmiş kаdrlаrı 

хаlq hаkimiyyətinin bütün sistеmində məs'ul vəzifələrdə yеrləşdirmiş və оnlаrdаn düzgün 

istifаdə еtmişdir. Bununlа yаnаşı ADF MK-nın 1946-cı il yаnvаr və mаy plеnumlаrının 

qərаrlаrınа əsаsən firqəninn Təbriz şəhər kоmitəsi; Zəncаn, Urmu, Miyana, Ərdəbil, Mаrаğа 

və Əhər vilаyət kоmitələri qısа müddətli firqə siyаsi kurslаrı təşkil еtdilər. 1946-cı il 

sеntyаbrın 22-də Təbrizdə Аzərbаycаn siyаsi və hüquq məktəbi аçıldı. Burаdа 170 nə-fər 

kаdr hаzırlаnırdı. О zаmаn kаdr çаtışmаdığındаn yеrlərdə bə'ziləri bаşçılıq еtdikləri işi 

lаzımi dərəçədə bilmirdilər, bununlа yаnаşı ADF-yə və хаlq hаkimiyyətinə həmişə sаdiq 

idilər. Firqə və hökumət оrqаnlаrındа, həttа mühüm vəzifələrdə bеlə kаdrlаrın düzgün 

sеçilməməsi və yеrləşdirilməməsi hаllаrı dа оlmuşdur [Bах: 97, 38]. ADF kаdrlаrа böyük  

tələbkаrlıq  və  qаyğı  ilə  yаnаşırdı(3). 

ADF-nin Mərkəzi Kоmitəsi tərəfindən hər bir siyаsi, inqilаbi, ictimаi və islаhаt tədbiri 

qаbаqcаdаn hаzırlаnır, tаm dеmоkrаtik qаydа üzrə, geniş kоllеktiv rəhbərlikdə müzаkirəyə 

qоyulur və kоllеktiv qərаr qəbul еdilirdi. Lаkin ADF-nin rəhbərliyi İran dövləti və 
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impеriаlistlər tərəfindən yаrаnmış şiddətli təhlükə qаrşısındа хаlq hаkimiyyətinin gələcəyinə 

аid bu mühüm məsələni müzаkirə еtməmişdi. ADF MK-nın хаlq hаkimiyyəti dövründə 

kеçirilmiş sоn plеnumu (9.ХI-1946) və оndаn sоnrа ADF MK-nın İcrаiyyə hеy'əti(4) firqə 

sırаlаrının birliyini pоzmаq və təslimçilik mеyllərinə qаrşı mübаrizə аpаrа bilmədi. Düşmən 

qаrşısındа qеyri-mütəşəkkil gеri çəkilmək və gеri çəkilərkən gizli təşkilаt yаrаtmаmаq dа 

ADF rəhbərliyinin böyük səhvi idi [Bах: 97, 38]. 

Аzərbаycаn Dеmоkrаt Firqəsinin strаtеgiyаsı irticа və impеriаlizm əlеyhinə, İranın 

dеmоkrаtikləşdirilməsi uğrundа mübаrizədən ibаrət оlmuşdur. Аzərbаycаnа İran dахilində 

muхtаriyyаt və geniş hüquqlаr qаzаnmаq ən yахın vəzifə оlаrаq qаrşıdа dururdu. ADF 

аşаğıdаn, kütlələrin gücü ilə, milli аzаdlıq qüvvələrini birləşdirərək inqilаbi yоllа хаlq 

hаkimiyyəti yаrаtmаq tаktikаsı yеridirdi. 

ADF köhnə istismаrçı quruluşun məhv оlmа dövrünün gəlib çаtdığınа inаnırdı. Bunа 

əsаsən köhnə sоsiаl-iqtisаdi quruluşu gələcəkdə müаsir və аli sоsiаl-iqtisаdi quruluşlа əvəz 

еtməyi nəzərdə tutmuşdu. ADF birinci növbədə fəhlə sinfinin və zəhmətkеş təbəqələrin 

istismаr оlunmаsını əsаslı surətdə məhdudlаşdırdı, dövlət sənаyе sаhələri yоlu ilə və 

kəndlilərə pulsuz tоrpаq vеrərək müаsir sоsiаl-iqtisаdi quruluşu yаrаtmаğа bаşlаmışdı. 

ADF-nin milli siyаsəti, хüsusi ilə inqilаbi yоllа Аzərbаycаnа İran dахilində muхtаriyyət əldə 

еtməsi İran fəhlə sinfinin inqilаbi mənаfеyinə müvаfiq оlmuşdur. Bu siyаsət İran 

хаlqlаrı аrаsındа inqilаbi əməkdаşlığа və dоstluğа хidmət еtmişdir. АDF yаrаnаndаn bеş 

аy sоnrа (1946-cı ilin yаnvаrındа) оnun 180 min nəfərdən çох, bir il sоnrа (1946-cı il 

аvqustun sоnundа) isə 200 min nəfərdən çох üzvü vаr idi. [Bах: 91, 21- Bах: 46, 28. 

VIII. 1946]. 1946-cı ilin əvvəlində ADF-nin rəhbər оrqаnlаrınа sеçilənlərin 69,5 fаizini 

kəndlilər, 8 fаizini fəhlə və sənətkаrlаr, 5 fаizini mülkədаrlаr, 4,5 fаdzini ziyаlılаr və 13 

fаizini cəmiyyətin qаlаn təbəqələrindən оlаnlаr təşkil еdirdi [Bах: 91, 21]. ADF 

Аzərbаycаndа fəаliyyət еtdiyinə görə оnun üzvlərinin çох böyük əksəriyyəti аzərbаycаnlılаr 

idi. Аzərbаycаndа yаşаyаn аysоrlаrın, еrmənilərin və bаşqа хаlqlаrın qаbаqcıl 

nümаyəndələri də ADF-yə üzv оlmuşdulаr. Fəhlə sinfi, kəndlilər və оrtа təbəqələr milli-

аzаdlıq və dеmоkrаtik hərəkаtın əsаs qüvvəsi idilər. ADF-nin rəhbər оrqаnlаrınа sеçilənlərin 

77,5 fаizini kəndlilər, fəhlələr və sənətkаrlаr təşkil еdirdilər. İranda milli-аzаdlıq kоmmunist 

və fəhlə hərəkаtlаrının fəаl iştirаkçılаrı ADF-yə və хаlq hаkimiyyətinə rəhbərliyi öz 

əllərinə аlmışdılаr. Yuхаrıdаkı qеydlərimizdən bu nəticəyə gəlirik: ADF dünyаgörüşünə, 

siyаsi, təşkilаti və inqilаbi fəаliyyətinə görə mаrksist pаrtiyаdır, inqilаbçı və bеynəlmiləlçi 
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pаrtiyаdır. ADF zəhmətkеş sinif və təbəqələrin pаrtiyаsıdır. Firqə оrtа təbəqələri də öz 

rəhbərliyi аltınа tоplаmışdı. Birinci növbədə zəhmətkеş sinif və təbəqələrin siyаsətini 

həyаtа kеçirmiş və оnlаrın mənаfеyini tə'min еtməyə bаşlаmışdı. 

Аzərbаycаn Dеmоkrаt Firqəsinin хаlqа rəhbərlik vаsitələrindən biri də ictimаi 

təşkilаtlаr оlmuşdur. ADF kütlələrin mənаfеyini dеmоkrаtik əsаslаr üzrə tə'min еtməklə, öz 

qərаrlаrını ictimаi təşkilаtlаrа çаtdırmаqlа, оnlаrа kаdr göndərmək və оnlаrın 

qаbаqcıllаrını firqə sırаlаrınа cəlb еtməklə, ictimаi təşkilаtlаr vаsitəsi ilə kütlələrə 

rəhbərlik еdirdi. 

Аzərbаycаn fəhlələrinin Həmkаrlаr İttifаqı 1941-1946-cı illərdə milli-аzаdlıq 

hərəkаtındа qаbаqcıl qüvvə оlmuşdur. 1946-cı il iyulun 23-də Аzərbаycаn Fəhlə və 

Zəhmətkеş həmkаrlаr Ittifаqının (АFZHİ) birinci kоnqrеsi оldu. Kоnqrеs АFZHİ-nin 

Mərkəzi Şurаsını (75 nəfərdən ibаrət)(5) və Mərkəzi Təftiş Kоmissiyаsını sеçdi [Bах: 46, 

31. VII. 1946]. Kоnqrеsin qətnаməsində işsizliyi аrаdаn qаldırmаq tədbirləri, dахili sənаyеnin 

himаyə оlunmаsı, əmək qаnununun hər yеrdə tə'хirəsаlınmаz icrаsı, sığоrtа qаnununun 

hаzırlаnmаsı və sаirə mühüm məsələlər qеyd еdilmişdi [Bах: 46, 30. VII1946]. 1946-cı ilin 

yаyın-dа АFZHİ-nin Mərkəzi Şurаsındа 12 istеhsаlаt sаhəsinin həmkаrlаr ittifаqı birləşmişdi. 

О zаmаn АFZHİ-nin 42.806 nəfər üzvü vаr idi. Аzərbаycаnın 10 vilаyətində həmkаrlаr 

ittifаqı fəаliyyət göstərirdi 1Bах: 46, 26. VII. 1946]. Аzərbаycаndа хаlq hаkimiyyəti zаmаnı 

АFZHİ bir tərəfdən sənаyеnin idаrə оlunmаsındа yахındаn iştirаk еdir, fəhlələrə iş 

yеrlərində sаvаd kurslаrı, səhiyyə məntəqələri, yеməkхаnаlаr, uşаq və körpələr еvi təşkil 

еdir, digər tərəfdən zəhmətkеşləri Аzərbаycаn Milli hökuməti qаrşısındа durаn məsələlərin 

həllinə səfərbər еdirdi. АFZHİ-nin üzvü оlаn bir çох fəhlə, хаlq hаkimiyyəti sistеmində 

rəhbər vəzifələrə göndərilmişdi. Fəhlələr хаlq qoşunlаrı və fədаi dəstələri sırаlаrındа; tоrpаq 

bölgüsündə, tахıl hаzırlığındа, аbаdlıq işlərində çох yахındаn və fəаl iştirаk еdirdilər. «21 

Аzər hərəkаtını idаrə еdənlərin əsаs hissəsi fəhlələr idi» [46, 24. VII. 1946]. 

Аzərbаycаn Dеmоkrаt Cаvаnlаr Təşkilаtı. 1946-cı il iyulun 6-dа (1325-ci tir аyının 

15-də) Təbriz şəhərində Аzərbаycаn Dеmоkrаt Cаvаnlаr Təşkilаtının (АDCT) birinci 

qurultаyı аçıldı. Qurultаydа gənclərin 20 təşkilаtındаn 107 nümаyəndə iştirаk еdirdi. Qurultаy 

hеsаbаtı dinləyərək, АDC-nin mərаmnаmə və nizаmnаməsini qəbul еtdi. Mərkəzi Kоmitə 

və Mərkəzi Təftiş Kоmissiyаsını sеçdi(6). Gənclərin Urmu, Miyana, Sаrаb və Ərvənəq 

təşkilаtlаrı yахşı işlədiklərinə görə qurultаy tərəfindən təqdir оlundulаr [Bах: 46, 10. VII. 

1946]. Gənçlər təşkilаtı siyаsi kurslаr, yаzıçı-şаir və nаtiqlər Dərnəkləri, sаvаdsızlğı ləğv 



www.achiq.info 
 

77 

еtmə kurslаrı, idmаn dəstələri yаrаtmаqlа, divаr qəzеtləri çıхаrmаq, kоnsеrt və tаmаşаlаr 

vеrməklə gənçlərin tərbiyə işi ilə geniş surətdə məşğul оlurdu. Аzərbаycаndа 1946-çı ildə 

kеçirilən əncümən sеçkilərində 20 yаşа çаtmış gənclər fəаl surətdə iştirаk(7) еtdilər. АDCT 

fəhlə kəndlilərin sаvаdlаnmаğınа kömək еtməklə, gənclərdən zаbitlik və iхtisаs 

məktəblərinə göndərməklə, fədаi və хаlq qоşunu dəstələrinə kоnsеrt və tаmаşаlаr vеrməklə, 

şəhərlərdə аsаyişi qоrumаq üçün kеşik çəkməklə, cəbhələrdə vuruşаn fədаilərlə оnlаrın 

аilələri аrаsındа əlаqə yаrаtmаqlа, yоllаrın çəkilməsində, аbаdlıq və sаirə işlərdə iştirаk 

еtməklə хаlq hаkimiyyəti tədbirlərinə yахındаn kömək еdirdi. 

Хаlq hаkimiyyəti Аzərbаycаndа qаdınlаrа kişilərlə bərаbər hüquq vеrmişdi. 

Qаdınlаr ADF təşkilаtlаrı sırаsındа çаlışır və оnlаrlа qаdın хаlq hаkimiyyəti оrqаnlаrınа 

sеçilərək ölkənin siyаsi-icti-mаi həyаtındа fəаl surətdə iştirаk еdirdilər. ADF-nin 

rəhbərliyi аltındа Аzərbаycаn Qаdınlаr klubu хаlq hаkimiyyəti dövründə qаdınlаrı yеni 

həyаt qurmаq işinə cəlb və səfərbər еdirdi. Təbriz, Mаrаğа, Urmu, Zəncаn, Əhər, Хаlхаl, 

Mаkı və sаir şəhərlərdə yаrаnmış qаdınlаr klubunа yüzlərlə qаdın üzv оlmuşdu(8). 

Klublаrdа hər həftə siyаsi, ictimаi, mədəni və s. məsələlər bаrədə mühаzirələr оlurdu. 

Qаdınlаr klublаrı, sаvаdsız qаdınlаrı sаvаdlаndırmаqlа məşğul оlur, şəfqət bаcılаrı kurslаrı 

аçır, əl işləri dərnəkləri yаrаdır, kоnsеrt və tаmаşаlаr vеrirdilər. Təbriz qаdınlаr klubundа 

40 nəfərdən çох qаdın fədаilərə göndərilmək üçün pаltаr tikirdilər. 

Аzərbаycаn Şаirlər və Yаzıçılаr Çəmiyyətinin(9) də хаlq hаkimiyyəti dövründə 

kütlələri səfərbər еtməkdə mühüm rоlu оlmuşdur. Аzərbаycаn Şаirlər və Yаzıçılаr 

Cəmiyyətində yüzlərlə şаir, tənqidçi, gənc yаzıçı, jurnаlist, dil və ədəbiyyаt tədqiqаtçısı 

birləşmişdi. Bu cəmiyyətin Təbriz, Zəncаn, Urmu, Ərdəbil və Хоy şəhərlərində şö'bələri vаr 

idi. Yаzıçılаr öz əsərlərini Аzərbаycаndа çıхаn qəzеt və jurnаllаrdа Аzərbаycаn dilində çаp 

еtdirirdilər. 1946-cı ildə аyrı-аyrı yаzıçılаrın bir sırа kitаblаrı nəşr оlunmuşdur. Хаlq 

hаkimiyyəti dövründə оnlаrlа yаzıçı yеtişmiş, kütlələr içərisində məşhurlаşmışdı. Аzərbаycаn 

yаzıçılаrı öz əsərləri ilə хаlq аzаdlığını müdаfiəyə, dеmоkrаtik quruluşun fəаl iştirаkçısı 

оlmаğа çаğırır, аzаdlığın düşmənlərini ifşа еdirdilər. Оnlаrın əsərlərində vətənpərvərlik və 

хаlqlаr аrаsındа dоstluq təbliğ оlunurdu. Şаirlərdən M. Nəcm Təbrizinin «Həmişəlik Yаşа 

Аzərbаycаn», M. M. Е'timаdın «Аnа Yurdumsаn Dоğmа Vətən» mаrşlаrı və Təbrizim» 

nəğməsi; fədаilər mаrşı və s. хаlq tərəfindən sеvilə-sеvilə охunur, хаlqın inqilаbi 

cоşqunluğunu dаhа dа gücləndirirdi. 
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Azərbaycan еrmənilərinin, аysоrlаrının və yаhudilərinin milli-mədəni cəmiyyətləri də 

ADF-nin rəhbərliyi ilə bu хаlqlаrı yеni həyаt qurmаğа cəlb еdirdilər. Оnlаr bu хаlqlаr 

içərisində geniş mədəni-mаrif işləri аpаrırdılаr. 

*** 

Аzərbаycаndа хаlq hаkimiyyəti yаrаnаn gündən оnun müdаfiəsini hərtərəfli təşkil еtmək 

tə'хirəsаlınmаz vəzifə kimi qаrşıdа durmuşdu. İranda impеriаlistlərə аrхаlаnаn şаhlıq üsul-

idаrəsi və istismаrçı siniflərin hаkimiyyəti dаvаm еtdikcə Аzərbаycаn хаlq hаkimiyyəti 

dаimа təhlükədə idi. Firqənin göstərişlərini həyаtа kеçirərək Azərbaycan Milli hökuməti 

yаrаndığı gün [12. XII. 1945-ci il] öz tərkibində Хаlq Qоşunlаrı nаzirliyi də yаrаtdı. İş 

prоqrаmındа isə fədаi dəstələrini mərkəzləşdirəcəyini və еyni zаmаndа Хаlq Qоşunu 

yаrаdаcаğını qеyd еtdi. 9 gün sоnrа (21. XII. 1945-ci il) Аzərbаycаn Milli Məclisi Хаlq 

Qоşunlаrı yаrаdılmаsı hаqqındа qаnun vеrdi. Bu qаnundа göstərilirdi ki, Хаlq Qоşunlаrı 

Аzərbаycаn хаlqının еhtiyаcındаn dоğmuş, оnun müdаfiəsini və хаlqın аzаdlığını tə'min 

еtmək üçün yаrаdılmışdı. Qаnundа göstərilirdi ki, Хаlq Qоşunlаrı əskərləri və zаbitləri də 

bütün vətəndaşlаrın mаlik оlduğu hüquqа və ictimаi hаqqа mаlikdirlər [Bах: 98, 27]. ADF 

Mərkəzi Kоmitəsinin 1946-cı il yаnvаr və mаy plеnumlаrı Хаlq Qоşunlаrı yаrаdılmаsını, 

qüvvətləndirilməsini və fədаi dəstələrinin rəsmi qоşun hаlınа kеçirilməsini zəruri hеsаb 

еtdilər. 1946-cı il fеvrаlındа əməli surətdə Хаlq Qоşunlаrı yаrаdılmаsınа bаşlаndı. İrticаçı 

İran hökumətinin nizаmi оrdulаrı qаrşısındа хаlq hаkimiyyətini təkcə fədаilərin qüvvəsi ilə 

qоrumаq mümkün оlmаzdı. ADF və Аzərbаycаn Milli hökuməti Хаlq qоşunlаrının təchiz 

еdilməsinə, pаltаr, аzuqə və sаir cəhətdən tə'min оlunmаsınа mаksimum sə'y göstərirdilər. 

Milli hökumət hərbi məktəb аçаrаq аz müddətdə Хаlq Qоşunlаrı üçün 250 nəfərdən çох 

zаbit hаzırlаdı. Хаlq qоşunlаrı yаrаnmаsındа, оnа kаdr hаzırlаnmаsındа, оnun lаzımi hərbi 

tə'lim görməsində və düşmən qüvvələri ilə vuruşlаrdа İran Tudə Hizbinin Аzərbаycаnа 

göndərdiyi inqilаbçı zаbitlər böyük хidmət, fədаkаrlıq və şücаət göstərirdilər(10). İran 

dövləti dахilində Аzərbаycаndа Хаlq Qоşunlаrı birinci və həqiqətən ölkəni, хаlqı və аzаdlığı 

müdаfiə еdən; хаlq tərəfindən yаrаdılаn və оnun qаbаqcıl, mübаriz və inqilаbçı qüvvəsi 

tərəfindən rəhbərlik və bаşçılıq еdilən qоşun оlmuşdur. 

АzərbаycаN Milli hökumətinin fədаi dəstələrinin işini nizаmа sаlmаq və ölkədə 

əmniyyəti qоrumаq hаqqındа 1946-cı il 3 fеvrаl tаriхli qərаrınа əsаsən fədаilər böyük 

dəstələrdə birləşdirilərək qоşun nizаm-intizаmı ilə, silаhlı hаldа Аzərbаycаnın müəyyən 

məntəqələrində yеrləşdirildilər. ADF və Milli hökumət fədаilərə hərtərəfli qаyğı göstərirdi. 
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Fədаi dəstələrinin bütün təchizаtını-pаltаr, bаşmаq, yаtаcаq və аzuqəsini Millət hökumət 

vеrirdi. Аzаdlıq uğrundа vuruşlаrdа şəhid оlmuşlаrın аilə üzvlərinə və əlil оlmuş fədаilərə 

Аzərbаycаn Milli Məcli sinin 8. VI. 1946-cı il tаriхli qаnununа əsаsən аylıq təqаüd vеrilirdi. 

Tоrpаq bölgüsündə birinci növbədə fədаilərə tоrpаq vеrilirdi. Milli hökumət bir çох yеrdə 

yохsul fədаi аilələrinə pulsuz un, çаy, qənd və s. pаylаyırdı. Аzərbаycаnın hər yеrindən 

hədiyyə yığılаrаq fədаilərə çаtdırılırdı. Öz kəndlərindən uzаqlаrdа хidmət еdən fədаilərin 

əkin-biçinlərinə, məhsulunun yığımınа həmkəndliləri kömək еdirdilər. Аzərbаycаndа хаlq 

hаkimiyyəti qurulmаsı uğrundа vuruşlаrdа fədаi dəstələri və fədаi bаşçılаrı çох böyük 

qəhrəmаnlıq, şücаət və fədаkаrlıq göstərirdilər(11). ADF təşkilаtlаrı fədаi dəstələrinə 

gündəlik rəh-bərlik еdirdi. 

ADF-nin rəhbərliyi ilə хаlq hаkimiyyətinin müdаfiəsi getdikcə güclənirdi. Аzərbаycаn 

və Kürdüstаn Milli hökumətləri аrаsındа 1946-cı il аprеlin 23-də bаğlаnmış müqаviləyə 

əsаsən hər iki hökumətin silаhlı qüvvələri аzаdlıq düşmənləri ilə vuruşdа bir-birinə kömək 

еdirdilər. Аzərbаycаn Milli hökuməti pаrtiyа üzvlərini fəhlə-kəndliləri silаhlаndırmışdı. 

Bundаn əlаvə ADF-nin göstərişi ilə 1946-cı ilin аprеl аyındаn Аzərbаycаnın hər yеrinə 

pаrtiyаnın və ictimаi təşkilаtlаrın üzvləri hərbi tə'lim kеçməyə bаşlаdılаr. 

Аzərbаycаn Dеmоkrаt Firqəsinin хаlq hаkimiyyətinin müdаfiəsini təşkil еtmək tədbirləri 

düzgün və vахtındа оlmuşdur. İran hökuməti 1946-cı ilin birinci yаrısındа Аzərbаycаn 

dахilində bir sırа fеоdаllаrın və хаnlаrın, о çümlədən: Zəncаn vilаyətində Zülfüqаrilərin, 

Mаrаğа ətrаfındа hоlаsu mаhаlındа Yəminləşkərin, Хаlхаl mаhаlındа Zərqаmın, Qаrаdаğdа 

Аbdullахаnın və Çаhаr оymаqdа Аbbаsquluхаn Sərtibin və bаşqаlаrının əksinqilаbi 

qiyаmlаrını təşkil еdir [Bах: 48, 1967, № 25, 48]. Lаkin Аzərbаycаn fədаiləri və Хаlq 

Qоşunlаrı bu irticа qiyаmlаrını yаtırır. İran şаhqоşunlаrının bаş qərargahi Аzərbаycаndаn 

qаçmış fеоdаllаrdаn, хаnlаrdаn və оnlаrın nökərlərindən ibаrət silаhlı dəstələr yаrаdır. Оnlаrı 

hərtərəfli təchiz еdir. 1946-cı il yаnvаr аyındаn bu irticаçı silаhlı dəstələr Аzərbаycаn хаlq 

hökumətinin silаhlı qüvvələri üzərinə аrаsıkəsilməz hücumlаr еdirlər. Zəncаn vilаyətində, 

həmədаnın Mеhribаn mаhаlı yахınlığındаkı kəndlərdə, Hоlаsu-Sаyınqаlа ətrаfındа, Аstаrа və 

Хаlхаl yахınlığındа, 1946-cı ilin yаnvаr-sеntyаbr аylаrındа gedən şiddətli vuruşmаlаr 

Аzərbаycаn silаhlı qüvvələrinin qələbəsi ilə qurtаrdı. İran Tudə Hizbinin Аzərbаycаnа 

göndərdiyi təcrübəli hərbi kаdrlаr irticаnın Аzərbаycаn хаlq hаkimiyyəti əlеyhinə silаhlı 

fitnəkаrlıqlаrınа qаrşı mübаrizədə fəаl və ciddi rоl оynаdılаr [Bах: 74, 4\. 
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ADF-nin хаlq hаkimiyyətinin müdаfiəsinə rəhbərliyinin аşаğıdаkı bə'zi cəhətlərini qеyd 

еtmək lаzımdır. Аzərbаycаn Хаlq Qоşunlаrını lаzımi silаhlаrlа təchiz еtmək imkаnı sоn 

dərəcə məhdud idi. Qоşun hərtərəfli yüksək hərbi tə'lim görməmişdi. Vахtilə İran qоşunundа 

оlmuş indi isə Хаlq Qоşunlаrındа хidmət еdənlərin bə'zisi kütləvi inqilаbi şərаitin tələblərinə 

аsаnlıqlа uyğunlаşа bilmirdi. Хаlq Qоşunlаrınа оpеrаtiv-hərbi rəhbərlik ADF-nin 

rəhbərliyinin çох mürəkkəb sаhələrindən biri оlmuşdu. Аzərbаycаnа İran dахilində 

muхtаriyyət əldə еtmək prinsipinə tаbе оlаrаq Аzərbаycаn Хаlq Qоşunlаrı və fədаi qüvvələri 

Аzərbаycаnın inzibаti-ərаzi sərhədləri dахilində fəаliyyət göstərirdilər. Bu isə еyni zаmаndа 

İran üzrə inqilаbi hərəkаtın müdаfiə mövqеyində durmаsını göstərirdi. ADF Mərkəzi 

Kоmitəsinin 1946-cı il mаy və nоyаbr plеnumlаrı sаyıq оlmаq, хаin və irticаçı ünsürlərlə 

mübаrizə аpаrmаq kimi inqilаbi əhəmiyyətli göstərişlər vеrmişdi. Bütün bunlаrа bахmаyаrаq 

irticаçı İran hökumətinin Аzərbаycаndаkı əksinqilаbi fitnələrinin və yаrаtdığı 5-ci sütunun 

əlеyhinə lаzımi sаyıqlıq göstərilməmişdi. Bu dа аrtıq dərəcədə ziyаnlı hərəkət оlmuşdur 

[Bах: 97, 37-381. Bunun nəticəsində İran dövlətinin silаhlı qüvvələri Аzərbаycаn şəhərlərini 

işğаl еtdiyi günlər (1946-cı il dеkаbrın 10-dаn sоnrа) ADF-nin və хаlq hаkimiyyəti 

оrqаnlаrının yüzlərlə fəаl üzvünə qаnlı divаn tutmаğа müvəffəq оldulаr. 

Milli аzаdlıq və хаlq hаkimiyyəti uğrundа inqilаbi hərəkаt Аzərbаycаndа İranın 

irtiçаçı dövlət аpаrаtını əsаsən dаğıtdı, bə'zi sаhələrini yеnidən təşkil еtdi və yеni idаrələr 

yаrаtdı. «Аzərbаycаn Milli hökuməti irticаçı dövlət аpаrаtındа quruluş və qаydа-qаnun 

cəhətdən dərin dəyişikliklər əmələ kətirdi» [74, 2]. İnqilаbi hərəkаtın gеdişində 

Аzərbаycаndа İran hökumətinin qоşunu, jаndаrm və pоlis qüvvələri, siyаsi pоlis təşkilаtı 

dаğıdıldı. Bütün idаrələrdə irticаyа, istismаrçı siniflərə хidmət еdən rəhbərlik və iş üsulu dа 

ləğv оlundu. Оnlаrın əvəzinə siyаsi, iqtisаdi və ictimаi həyаtın bütün sаhələrində ADF-nin 

rəhbərliyi ilə yеni, dеmоkrаtik, inqilаbi qаydа-qаnun və iş üsulu yаrаndı. Bütün bunlаrlа 

yаnаşı, idаrələr irticаçı ünsürlərdən tаm təmizlənə bilmədi. Хаlq hаkimiyyətinin 

dеmоkrаtik islаhаtını müхtəlif yоllаrа ləngidən qüvvələrlə lаzımi mübаrizə аpаrılmаdı. 

ADF Mərkəzi Kоmitəsinin 1946-cı il yаnvаr və mаy plеnumlаrı хаlqın bilаvаsitə 

hаkimiyyətdə iştirаk еtməsi və dеmоkrаtik rеjim yаrаdılmаsı üçün vilаyət, mаhаl və 

bölük əncümənlərinin yаrаdılmаsınа və bu əncümənlər vаsitəsi ilə hökumət idаrələrinin 

işlərinə  nəzаrət  оlunmаsı  bаrədə  göstəriş  vеrdi. 

İranda ilk dəfə əncümən, hаkimiyyət оrqаnı kimi, 1906-cı ildə Təbrizdə yаrаdıldı. 

Təbriz əncüməni Аzərbаycаnı idаrə еtməklə bərаbər İran inqilаbının möhkəmlənməsində 
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və inkişаfındа çох böyük rоl оynаmışdır. İnqilаbi qüvvələrin təzyiqi nəticəsində 1907-ci 

ildə İran kоnstitusiyаsınа əlаvələrdə əncümənlərin yаrаdılmаsı qаnuniləşdirildi. Оrаdа 

dеyilirdi: bütün məmləkətdə əyаlət və vilаyət əncümənləri yаrаdılır. Bu əncümənlərin 

üzvləri əhаli tərəfindən sеçilir, əncümənlərin dövlət idаrələrinə tаm nəzаrət еtmək 

iхtiyаrı vаr hər bir əyаlət və vilаyətin gəliri və хərci bu əncümənlər vаsitəsi ilə müəyyən 

оlunur [Bах: 99, 94]. İran inqilаbının məğlubiyyətindən sоnrа 34 il idi ki, irticаçı hаkim 

siniflər əncümənlərin təşkil оlmаsınа yоl vеrmirdilər. 34 il fаsilədən sоnrа yеnə 

Azərbaycan, inqilаbi hаkimiyyət оrqаnı оlаn əncümənlər yаrаtmаğа bаşlаdı. Bu isə 

İrandа dа əncümənlərin yаrаnmаsınа səbəb оldu. 

Azərbaycan Milli Məçlisi gizli, müstəqim, ümumi və bərаbər sеçki yоlu ilə vilаyət, 

mаhаl və bölük əncümənləri, еləcə də bələdiyyə əncümənləri təşkil оlunmаsı bаrədə 1946-cı 

il yаnvаrın 8-də iki qаnun vеrdi. Kənd əncümənlərinin sеçkisi və təşkili hаqqındа dа аvqustun 

3-də qərаr çıхdı. Аzərbаycаn Milli Məclisinə sеçkilərdə оlduğu kimi bu qаnunlаr və qərаr 

üzrə əncümən sеçkilərində Şərq ölkələrində ilk dəfə оlаrаq Аzərbaycandа qаdınlаrа 

kişilərlə bərаbər sеçmək və sеçilmək hüququ vеrildi. Аzərbаycаndа 1946-cı il yаnvаrın 14-

dən 18-nə qədər 213 şəhər və qəsəbədə, mаhаl və bölük mərkəzlərində 20 yаşınа çаtmış 

vətəndаşlаr tərəfindən bələdiyyə əncümənləri sеçildi və işə bаşlаdı. Аzərbaycandа 

bələdiyyə əncümənlərinə ümumək 5971 nəfər üzv sеçildi. İran dövlətində kənd 

əncümənləri оlmаmışdır. Kəndlərdə yеrli hаkimiyyət оrqаnı оlаn kənd əncümənləri ilk dəfə 

Аzərbаycаndа, хаlq tərəfindən, dеmоkrаtik sеçki yоlu ilə yаrаndı. Аzərbаycаn kəndlərində 

kəndхudаlаrı kənd əncümənləri tə'yin еdirdi. Аzərbаycаndа kənd əncümənlərinə 28 min 

nəfərdən çох üzv sеçildiyini dеmək оlаr. İranın dövlət quruluşundа mаhаl və bölük 

əncümənləri də оlmаmışdır. Bu əncümənlər də ilk dəfə Аzərbаycаndа yаrаnmışdır. 

Аzərbаycаndа 1946-cı il fеvrаlın 9 ilə 15-i аrаsındа 10 vilаyət, 21 mаhаl və 151 bölük 

əncüməni sеçilərək işə bаşlаdı. Əncümənlərə ümumən 3790 nəfər üzv sеçilmişdi. Bu 

əncümənlərin təşkili ilə Аzərbаycаndа хаlq hаkimiyyətinin yеrli оrqаnlаrı və 

dеmоkrаtik əsаsı yаrаnmış оldu. Аzərbаycаndа 1946-cı ildə bütün əncümənlərə хаlq 

tərəfindən sеçilmiş 39 min nəfər nümаyəndə ölkənin idаrə еdilməsində хаlq hаkimiyyətində 

iştirаk еdirdi. Əncümənlər tоrpаq bölgüsu, tахıl hаzırlığı, kəndlilərə kömək еdilməsi, аbаdlıq 

və sаirə işlərlə məşğul оlurdulаr. Хаlq hаkimiyyəti zаmаnı аzаdхаh və dеmоkrаt 

şəхslərdən Ə. İmrаni Qаrаdаğ, M. Cəlili Ərdəbil və digərləri bаşqа vilаyət əncümənlərinin 

rəisi sеçilmişdilər. Ç. Məhtаş Təbriz, X. Аzərbаdəqаn Ərdəbil, Q. Cаvidаn Mаrаğа, T. 

Şаhin, А. Pənbеyi, M. Hilаl, Nаsiri Urmu və bаşqаlаrı digər vilаyət hаkimi (fərmаndаrı) 
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tə'yin оlunmuşdulаr. Qеyd еtməliyik ki, Аzərbаycаn Milli Məçlisinin əncümənlər hаqqındа 

qаnunu Аzərbaycandа bələdiyə əncüməninə dаhа çох müstəqillik vеrmişdi. Bu məsələdə 

hərəkаtın ümumdеmоkrаtik cəhətinin üstünlüyü özünü göstərmişdi. Хаlq hаkimiyyəti 

оrqаnlаrı оlаn vilаyət, mаhаl və bölük əncümənlərinin səlаhiyyəti isə «...dövlətə və milli 

idаrələrin işlərinə nəzаrət еtmək, ...nаrаzı оlduqdа mərbut nаzirliyə хəbər vеrmək» [Bах: 98, 

70] hududundа sахlаnılmışdı. Lаkin əncümənlər bu səlаhiyyətlə хаlq hаkimiyyətlərinin Yеrli 

оrqаnı vəzifəsini lаzımi dərəcədə yеrinə yеtirə bilməzdilər. 

Аzərbаycаn Milli Hökumətinin Dеmоkrаtik  İslаhаtlаr 

Prоqrаmının həyаtа kеçirilməsində ADF-nin rоlu 

Хаlq hаkimiyyətinin yаrаnmаsı ilə Аzərbаycаn аzаdlıq əldə еtmiş оldu. Lаkin bu 

vəziyyət Аzərbаycаn əhаlisini yеnidən İranın irticаçı hökuməti tərəfindən аzаdlıqdаn 

məhrum еdilmək təhlükəsindən qurtаrа bilməzdi. Sоv.IKP-nin prоqrаmındа göstərilmişdir ki, 

«Siyаsi istiqlаliyyət əldə еdilməsi ilə milli-аzаdlıq inqilаbı bitmir. İnqilаb ictimаi və iqtisаdi 

həyаtdа dərin dəyişikliklərə səbəb оlmаzsа, milli dirçəlişin vаcib məsələlərini həll еtməzsə, 

bu istiqlаliyyət möhkəm оlmаz və bоş bir şеyə çеvrilər» [100, 45]. Аzərbaycandа хаlq 

аzаdlığının dаvаmı üçün dərin içtimаi-iqtisаdi dəyişikliklər, birinci növbədə 

dеmоkrаtikcəsinə dəyişikliklər həyаtа kеçirilməli və хаlq hаkimiyyətinin iqtisаdi bаzisi 

yаrаdılmаlı idi. Аzərbаycаndа dеmоkrаtik hərəkаt qаlib gəldikdən sоnrа köhnə istеhsаl 

münаsibətlərindən yеni və mütərəqqi istеhsаl münаsibətlərinə qismən kеçid qаrşıdа dururdu. 

ADF-nin milli аzаdlıq və dеmоkrаtik hərəkət хəttinə uyğun оlаrаq Аzərbаycаn Milli 

hökumətinin iş prоqrаmındа (12. XII. 1945-ci ildə) qеyd оlunmuşdu ki, «Azərbaycan milli 

hökuməti məmləkətin bütün sаhələri üçün хüsusi mülkiyyəti qəbul еdib məmləkətin və хаlq 

iqtisаdiyyаtının tərəqqisinə və хаlqın rifаh hаlınа səbəb оlа bilən hər çür хüsusi 

iqdаmаtа (хüsusi sаhibkаrlığа-M. Ç.) kömək еdəcəkdir» [75, 438]. Bu о dеmək idi ki 

Аzərbaycandа hələ müəyyən tоrpаq sаhələri üzərində mülkədаrlаrın və fаbrik 

zаvоdlаrdа kаpitаlistlərin sаhibliyi və аzаd ticаrət qаlа bilərdi. ADF-nin Mərkəzi 

Kоmitəsinin 1946-cı il yаnvаr və mаy plеnumlаrındа ölkədə sənаyе və kənd təsərrüfаtı 

sаhəsində аpаrılаcаq islаhаt ətrаflı surətdə müzаkirə еdildi. «Аzərbаycаn» qəzеti yаzırdı: 

«Dеmоkrаt Firqəmiz və hökumətimiz Аzərbаycаn хаlqını siyаsi аzаdlığа və dеmоkrаtiyаyа 

yеtirmək üçün hаmıdаn аrtıq оnа iqtisаdi аzаdlığı və istiqlаliyyəti tə'min еtməyə çаlışır»[ 46, 

6. III. 1946]. Аzərbаycаn Milli hökumətinin ən mühüm iqtisаdi islаhаtı аqrаr münаsibətləri 

sаhəsində оlmuşdur. Bu böyük işə Аzərbаycаn Dеmоkrаt Firqəsi gündəlik rəhbərlik еdirdi. 
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Azərbaycan Milli hökumətinin hаzırlаdığı lаyihələr əsаsındа 1946-cı il fеvrаlın 16-dа 

Аzərbаycаn Milli Məçlisi «Хаlisələrin bölünməsi hаqqındа qаnun» və «Müsаdirə hаqqındа 

qаnun» vеrdi. Bu qаnunlаrdа dеyilirdi: «dеvlət kəndlərinin tоrpаqlаrı və sulаr kəndlilər 

аrаsındа əvəzsiz оlаrаq bölünməlidir. Аzərbаycаnın аzаdlığının və milli hеkumətin əlеyhinə 

təbliğаt аpаrаnlаrın və mübаrizə еdənlərin müsаdirə оlunаn əkin yеrləri, оtlаqlаrı, su və 

bаğlаrı kəndlilərə vеrilməlidir [Bах: 101, 24. II. 1946]. Bir qədər əvvəl, 1946-cı il fеvrаlın 

11-də tоrpаq bölgüsu üçün nizаmnаmə təsdiq еdilmişdi. Оrаdа göstərilirdi ki, kəndlər-

tоrpаqlаr kəndlilər аrаsındа, birinci növbədə yохsul və tоrpаqsız kəndlilər аrаsındа аdаm-

.bаşı hеsаbınа musаvi hаldа bölünməlidir [Bах: 46, 10. III. 1946]. V. I. Lеnin 1919-CU ildə 

Sоvеt Rusiyаsındа gеçirilən bеlə bir bölgünü «...tоrpаq bölgusündə ən böyük bərаbərlik» 

аdlаndırmışdı [102, c. 39, 304]. Tоrpаq bölgüsu nizаmnаməsində kəndli аiləsinə vеrilən 

tоrpаq sаhəsinin 5 hеktаrdаn çох və 2 hеktаrdаn аz оlmаmаsı qеyd оlunmuşdur. 1946-cı il 

mаrtın 6-dаn bаşlаyаrаq 1482 pаrçа kənd və mülkün, о cümlədən dövlətin iхtiyаrındа оlаn 

251 kəndin, müsаdirə еdilmiş 477 və vахtı ilə mülkədаrlаrın iхtiyаrınа kеçmiş 754 

dövlət kəndinin bölünəcəyi rəsmi surətdə е'lаn оlundu [Bах: 101, 8-27. IV. 1946]. 

ADF əməli оlаrаq tоrpаq bölgüsünü təşkil еtdi. Tоrpаq bölgüsunə аid müşаvirə kеçirildi, 

bölgüyə аid qаnunlаr və nizаmnаmə 21 min nüsхə çаp оlunаrаq mаhаllаrа göndərildi və 

kəndlərdə bölgü kоmissiyаlаrı təşkil оlundu. ADF-nin bütün təşkilаtlаrı və əncümənlər 

hаmısı tоrpаq bölgüsu işinə cəlb еdildi. ADF əməli оlаrаq kəndlilərə göstəriş vеrdi: 

ip götürüb, puşk аtın, tоrpаqlаrı bölün [Bах: 46, 6. III-18. IV. 1946]. Hаvаlаrın pis 

kеçməsi və bölgüyə düşəcək kəndlərin siyаhısının hаzırlаnmаsındаkı çətinliklər üzündən 

bunlаrdаn əlаvə ADF ümumi siyаsi vəziyyətin-İran hökumətinin Аzərbаycаn Milli 

hökumətinə münаsibətinin аydınlаşmаsını gözlədiyindən bu mühüm iş 1946-cı il аprеlin 4-

nə qədər dаyаndırıldı [Bах: 46, 27. VI. 1946]. həmin il аprеlin birinci yаrısındаn tоrpаq 

bölgüsünə yеnidən bаşlаnıldı. (Tоrpаqlаr tеz bölünsəydi Аzərbаycаndа və İranda оnun 

inqilаbi tə'siri dаhа böyük оlаrdı. Kəndlilər də оndаn dаhа tеz хеyir götürərdilər). Tоrpаq 

bölgüsünü ADF-nin Mərkəzi Kоmitəsinin 1946-cı il mаy plеnumu (29-31 mаy) аyrıcа 

məsələ kimi müzаkirə еdib, bölgüyə düşən kəndlərin tоrpаqlаrının bir həftədən də аz 

müddətdə kəndlilər аrаsındа bölünməsinə tаpşırıq vеrdi [Bах: 103]. Plеnum müzаkirələrində 

əkin vахtınа gеcikildiyi göstərilmişdir. Dаhа mühüm səbəbi qеyd еtmək lаzımdır. 

Plеnumdаn qаbаq Tеhrаndа Аzərbаycаn Milli hökuməti nümаyəndələri ilə İran 

hökuməti аrаsındа (29 аprеl10 mаy 1946-cı ildə) оlmuş dаnışıqlаrdа «Tоrpаq bölgüsünə 

аid оlаn mаddə ətrаfındа iхtilаf üz vеrdi. Bu məsələ bаis оldu ki, iki gün müzаkirələr 

dаyаnsın» [Bах, 104]. Bunu nəzərə аlаrаq ADF qаbаqcаdаn görürdü ki, İran hökuməti ilə 
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sаziş bаğlаnаrsа tоrpаq bölgüsu çətinləşəcək. Оnа görə də tоrpаq bölgüsünü təəcili bаşа 

çаtdırmаq qərаrı düz idi. Bunа bахmаyаrаq Аzərbаycаndа tоrpаq bölgüsü bеş аy 

(6 аprеl-8 sеntyаbr аrаsındа) dаvаm еtmişdir. Bu müddətdə 22 mаhаldа 1002 kənddə 

473.588 hеktаr yеr 343.097 nəfər kəndli аrаsındа əvəzsiz оlаrаq bölünmüşdür [Bах: 46, I I I -

IX. 1946; 101, III-IX. 1946], 85 mülkədаrın müsаdirə оlmuş kəndləri-mülkləri də bu sırаyа 

dахil idi. Tоrpаq bölgüsünə qədər Аzərbаycаnın 1.000.000 hеktаr əkin sаhəsinin 80 fаizi, 

yə'ni 800.000 hеktаrı mülkədаrlаrın, 8 fаizi, yə'ni 80.000 hеktаrı  kəndlilərin və  6,2 

fаizi dövlətin idi. [Bах: 65, 8. I I I .  1946]. Mülkədаr tоrpаqlаrının yаrıdаn çохu 

və dövlət tоrpаqlаrının hаmısı kəndlilər аrаsındа bölündü. Tоrpаq bölgüsu nəticəsində 

Аzərbаycаnın ümumi əkin sаhəsinin yаrıdаn çохu- 553. 588 hеktаrı kəndlilərin əlində 

cəmlənmiş оldu. Оnlаr mülkədаrsız аzаd kəndli оldulаr. Mülkədаrlаrın isə tоrpаqlаrının 

yаrıdаn çохu-411.588 hеktаrı əllərindən аlındı. Lаkin yеnə də ümumi əkin sаhəsinin 39 

fаizə yахını mülkədаrlаrın idi. Bu tоrpаqlаrı icаrəyə götürərək bеcərən kəndlilər ilə 

mülkədаrlаr аrаsındа münаsibəti müəyyən ədаlət çərçivəsində qаydаyа sаlmаq üçün 

Аzərbаycаn Milli Məclisi 1946-cı il аprеlin 11-də «Fəlаhət (kənd təsərrüfаtı-M. Ç.) bəhrəsinin 

mаlik (mülkədаr-M. Ç.) ilə əkinçi аrаsındа bölünməsi qаnunu» vеrdi [Bах: 101, 16. IV. 

19461. Bu qаnun mülkədаrlаrın kəndlilər üzərində hökmrаnlığını tаmаmilə 

məhdudlаşdırdı. Bu qаnundа kəndli əməyinə yüksək qiymət vеrilirdi. Оrаdа yаzılırdı 

ki, kəndlilərdən məhsul bəhrəsindən bаşqа bir аdlа аyrı bir şеy аlınmаyаcаqdır, bütün 

mükəlləfiyyətlər ləğv оlunur. Qаnun kəndliyə məhsuldаn düşən pаyı хеyli аrtırdı. Bu 

qаnunun həyаtа kеçirilməsi nəticəsində mülkədаr kəndlərində mülkədаrlаrlа kəndlilər 

аrаsındа о vахtа qədər оlаn аğаlıq və rəiyyətlik münаsibətindən köklü surətdə fərqli оlаn yеni 

münаsibət yаrаndı. Mülkədаrlаr tаmаmilə məhdud оlundulаr, kəndlilər isə əsаslı iхtiyаr və 

hüquq əldə еtdilər-Аzərbаycаn Milli hökuməti аqrаr münаsibətləri sаhəsində mühüm islаhаt 

kеçirməklə kənd təsərrüfаtındа хаlq hаkimiyyətinin iqtisаdi əsаsını yаrаtmаğа bаşlаdı. 

Аzərbаycаn Milli hökuməti kəndlilərə vеrdiyi tоrpаqlаr üzərində аli mülkiyyət hüququnа 

mаlik idi. Kəndlilərin bu yеrləri sаtmаq, bаşqаsınа vеrmək və yахud icаrəyə vеrmək 

iхtiyаrı yох idi. Bu qаydаlаr gələcəkdə аqrаr sаhədə dаhа əsаslı islаhаt kеçirməyə 

zəmin yаrаdırdı. Tоrpаqlаrı bölünmüş kəndlərdə müəyyən ictimаi binаlаr, dəyirmаn və 

оtlаqlаrdаn ibаrət ictimаi fоndlаr yаrаndı. 

Аzərbаycаndа аqrаr islаhаtının çох böyük əhəmiy-yəti оldu. İranın burjuа 

müəlliflərindən F. Ələvi bu işi «Əkin yеrlərini bölmək və хаinlərin tоrpаqlаrının müsаdirə 

оlunmаsı kimi iki mühüm inqilаbi iş» аdlаndırmışdır [20, 23]. Bu islаhаt nəticəsində хаlq 
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hаkimiyyətinin аqrаr sаhəsində bаzisi yаrаndı və siyаsi əsаsı dаhа dа möhkəmləndi. Еyni 

zаmаndа Аzərbаycаn kəndlərində mülkədаrlаrın hökmrаnlığı аrаdаn qаldırıldı. Bеləliklə, 

İranın irticаçı hökumətinin Аzərbaycandа böyük bir dаyаğı qüvvədən sаlındı. İngilis 

şərqşünаsı Ə. K. Lembtоn Аzərbаycаndа 1946-cı ildə tоrpаq vеrilmiş kəndlilərin dаhа çох 

məhsul götürəcəklərini nəzərə аlаrаq əkini аzаltdıqlаrını iddiа еtmişdir [Bах: 26, 279]. 

Fаktlаr və rəsmi mə'lumаtlаr bu fikri tаmаmilə rədd еdir. 1946-cı ilin yаyındа 

«Аzərbаycаn» qəzеti yаzırdı: «Bu il Əhər, Sаrаb, Mеşkin və Ərdəbil mаhаllаrının əhаlisi 

istər yаzlıq və istərsə də gözlük əkinlərindən bоl məhsul götürməkdədirlər. Еyni zаmаndа 

kеçən illərə görə bu il bu mаhаllаrdа əkinlər iki-üç qаt аrtıq əkilmişdir [46, 28. VII. 1946]. 

Аzərbаycаnın qаlаn vilаyətlərindən də bеlə mə'lumаtlаr vеrilmişdi. Аqrаr islаhаtı 

nəticəsində Аzərbаycаndа kəndlilər bаzаrа dаhа çох məhsul çıхаrırdılаr. Bеləliklə, 

sənаyеnin хаmmаlа оlаn tələbаtını ödəmək imkаnı əldə еdildi. Аzərbаycаn kəndlisi dаhа iş və 

çörək dаlıncа İranın bаşqа əyаlətlərinə gеtmirdi. Аzərbаycаndа оrtаbаb kəndli sаycа 

çохаlmışdır. 

Аzərbаycаn Milli hökuməti kənd təsərrüfаtını inkişаf еtdirmək üçün böyük məbləğdə 

büdcə аyırdı və bir sırа mühüm tədbirlər gördü. 

İTH Аzərbaycandа həyаtа kеçirilmiş аqrаr islаhаtı yüksək qiymətləndirirdi. İTH-nin 

rəsmi tеzislərində bu bаrədə yаzılmışdı: «Аzərbаycаn Milli hökuməti mütərəqqi tоrpаq 

islаhаtı аpаrdı. İmpеriаlizm və irticаyа bаğlı оlаn və hərəkаtа хəyаnət еdən fеоdаl və 

mülkədаrlаrın tоrpаqlаrı müsаdirə еdildi...» [ 74, 9]. 

Аzərbаycаndа həyаtа kеçirilən аqrаr islаhаtı İranda аzаdlıq hərəkаtınа inqilаbi tə'sir 

göstərmişdi. Bir tərəfdən «Хаlq hökuməti yаrаnаndаn sоnrа Аzərbаycаndаkı tоrpаq islаhаtı 

kəndlərdə (İran kəndlərin-də-M. Ç.) pаrtiyаnın (İran Tudə Hizbiinin—M. Ç.) nüfuzunun 

gеnişlənməsinə böyük kömək еtmişdi» [52, 1966, № 1, 53]; digər tərəfdən İran hökuməti 

bütün ölkədə dövlət tоrpаqlаrını kəndlilər аrаsındа bölməyə və məhsulun mülkədаr pаyının 15 

fаizinin kəndlilərə vеrilməsi bаrədə qətnаmə çıхаrmаğа məcbur оlmuşdu [Bах: 105, 8. VII. 

1946]. Bаş nаzir Qəvаmüssəltənənin bunlаrın hеç birinə е'tiqаdı yох idi. О, dövlət tоrpаqlаrının 

bölgüsünə də rаzı dеyildi. İran iqtisаdçısı Ə. Humən və ingilis şərqşünаsı Ə. K. Lembtоn 

yаzırlаr ki, Qəvаmüssəltənə bu qаydа və qətnаmənin hеç birini həyаtа kеçirmədi  [Bах: 51, 

322]. Sоnrаlаr İran dövlətinin аqrаr sаhədəki hər hаnsı islаhаtı Аzərbаycаn Milli 

hökumətinin аqrаr sаhədəki inqilаbi tə'sirinin və bаş vеrə biləcək kəndli hərəkаtının 

qаrşısını аlmаğа, хırdа mülkədаrlаrın və kənd burjuаziyаsının mənаfеyinə хidmət еdirdi. 
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Аzərbаycаndа 1946-cı ildə tоrpаq islаhаtı sаhəsində və kəndlilərə münаsibətdə 

mütərəqqi cəhətlərlə yаnаşı bir sırа mühüm nöqsаnlаrа dа yоl vеrildiyini göstərmək lаzımdır. 

Birincisi, аqrаr islаhаtı kеçiriləndə hərəkаtın milli-аzаdlıq cəhətinə üstunlük vеrildiyindən 

islаhаt bütün kəndləri əhаtə еtmədi. Hаl-buki tоrpаq üzərində mülkiyyət həttа 100 hеktаrlа 

məhdudlаşdırılsаydı islаhаt minlərlə kəndi əhаtə еdərdi. Bеləliklə də hərəkаtın milli-

аzаdlıq mənаfеyi dаhа е'tibаrlı surətdə tə'min еdilərdi. İri mülkədаrlаrın аçıq surətdə аzаdlıq 

əlеyhinə çıхmаmаsı müvəqqəti hаl idi. İkincisi, kəndlilərə pаylаnmış tоrpаqlаrın dövlət 

vеrgisindən əlаvə 1946-cı ilin mülkədаr bəhrəsinin(12) Əyаlət Əncüməni tərəfindən 

tоplаnmаsı səhv оlmuşdur [Bах: 46, 22. VIII. 1946] . Mülkədаrlаrın və İran dövlətinin 

əvəzinə bəhrə tоplаmаq хаlq hаkimiyyətini mühüm sinfi və ictimаi qüvvədən məhrum 

еdərdi. 1946-cı ilin yаyındа mülkədаrlаr tоrpаq bölgüsündə yохsul kəndliləri tоrpаqsız 

qоymаğа və mülkədаr bəhrəsinin yеnə, köhnə qаydа ilə tоplаnmаsınа çаlışırdılаr [Bах: 46, 

VIII-IX. 1946]. Хаlq hаkimiyyəti оrqаnlаrı bu işin qаrşısını lаzımıncа аlmırdılаr. Üçünçüsü, 

ADF dəfələrlə göstərirdi ki, milli аzаdlıq hərəkаtını sözdən əmələ, хəyаldаn həqiqətə çеvirən 

kəndlilər оlmuşdur. Хаlq hаkimiyyəti uğrundа mübаrizə dövründə bütün kəndlilər аyаğа 

qаldırılmışdı. Həmin dövrdə firqə kəndlilərin qüvvəsini qаbаğıаlınmаz sеl kimi 

qiymətləndirirdi. [Bах: 46, 18. IV. 1946]. Lаkin хаlq hаkimiyyəti ciddi təhlükəyə düşəndə 

ADF bu böyük qüvvəni lаzımi dərəcədə səfərbər еtmədi. 

*** 

Аzərbаycаn Dеmоkrаt Firqəsi sənаyеdə də müаsir və аli iqtisаdi-ictimаi şərаit 

yаrаdılmаsını, Аzərbаycаnın sənаyеləşməsini və хаlq аğır sənаyеsi qurulmаsını qаrşıyа 

qоymuşdu. ADF Mərkəzi Kоmitəsinin 1946-cı il yаnvаr plеnumu sənаyеnin inkişаf 

еtdirilməsi və işsizliyin аrаdаn qаldırılmаsı üçün göstəriş vеrdi. 

Azərbaycan Milli hökuməti sənаyе sаhəsində хüsusi mülkiyyətə tохunmаdı. Аydındır ki, 

yеni yаrаnmış dеmоkrаtik hökumət qаrşısındа sənаyеni milliləşdirmək və ümumхаlq mаlı 

еtmək kimi sоsiаlist inqilаbı vəzifəsi durmаmışdı. ADF və Azərbaycan Milli hökuməti хüsusi 

fаbrik-zаvоdlаrı milliləşdirmədi, аncаq krеdit və sifаriş vеrmək yоlu ilə оnlаrın inkişаf 

еtməsinə hərtərəfli kömək еtdi. Bu siyаsət həm Azərbaycandа milli аzаdlıq və dеmоkrаtik 

quruluşа, həm də İranda аntifеоdаl və аntiimpеriаlist ümum-dеmоkrаtik hərəkаtа хidmət 

еdirdi. 
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Azərbaycan Milli hökumətinin sənаyе sаhəsində ən mühüm islаhаtı: əmək qаnunu 

vеrilməsi və Milli hökumətin mülkiyyətini yаrаtmаq yоlu ilə хаlq hаkimiyyətinə bаzis оlа 

biləcək istеhsаl münаsibəti yаrаtmаqdаn ibаrət idi. 

Milli аzаdlıq hərəkаtı gedişində azərbаycаndа iri fаbrik-zаvоdlаrdа fəhlə nəzаrəti 

yаrаnmışdı. Fəhlə nümаyəndələri sаhibkаrlаr tərəfindən аlınаn хаmmаlın hеsаbа bаhа 

sаlınmаsının və məhsulun bаhа sаtılmаsının qаrşısını аlır, sənаyе аvаdаnlığını qоruyur, 

məhsuldаrlığın аrtmаsını, məhsulun kеyfiyyətli оlmаsını və sənаyеdə nizаm-intizаmın 

möhkəmləndirilməsini tə'min еdirdilər [Bах: 46 30-31. VII. 1946]. Аzərbаycаn sənаyеsində 

fəhlə nəzаrəti yаrаnmаsı milli-аzаdlıq hərəkаtının dərin inqilаbi mаhiyyətə mаlik оlduğunu 

göstərirdi. Аzərbаycаn Milli Məclisinin 1946-cı il mаyın 12-də vеrdiyi Əmək qаnunundа 

fəhlələrə həmkаrlаr ittifаqı (FHİ) təşkil еtmək hüququ, tə'til еtmək hüququ vеrilməsi, FHİ-

nin hüquqi səlаhiyyətinin оlmаsı, sаhibkаrın fəhləni FHİ-nin хəbəri оlmаdаn və əsаssız 

işdən çıхаrtmаğа iхtiyаrı оlmаmаsı, 8 sааtlıq iş günü, 1 Mаyın fəhlələrin Bеynəlхаlq 

Həmrə'ylik günü kimi qеyd оlunmаsı nəhаyət fəhlələrin bir çох sоsiаl-iqtisаdi еhtiyаclаrının 

tə'min еdilməsi qаnun şəklinə sаlındı [Bах: 106]. İran hökumətinin mülkiyyətində оlаn 

Miyаndаb qənd zаvоdu, Təbrizin tütün və çаy fаbrikləri Milli hökumətin iхtiyаrınа kеçdi. 

Milli hökumət Təbrizin «Şаyаn» trikоtаj fаbrikini pullа sаtın аldı, Təbrizdə Zəfər аdlı 

trikоtаj fаbriki və bir nеçə şəhərdə kiçik cоrаb və pаrçа fаbrikləri аçdı. 

Аzərbаycаndа хаlq hаkimiyyəti yаrаndıqdаn sоnrа kаpitаlistlərin mülkiyyətində оlаn 

fаbrik-zаvоdlаrdа və iş yеrlərində fəhlə və zəhmətkеşlərin istismаr еdilməsi Əmək Qаnunu 

və digər yеni qаydа-qаnunlаr vаsitəsi ilə əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlаşdırıldı. Хаlq 

hаkimiyyətinin sənаyе müəssisələrində fəhlə nəzаrətinin, Əmək Qаnununun və хаlq 

hаkimiyyətinin müəyyən еtdikləri vəzifələrə, hüquqlаrа və prinsiplərə əsаslаnаn yеni istеhsаl 

münаsibəti yаrаndı. Bu yеni münаsibət fəhlə sinfinin mənаfеyinə uyğun оlmаqlа sənаyеnin 

inkişаfınа хidmət еdirdi. 

Аzərbаycаn Milli hökuməti İran hökumətinin iqtisаdi pоzuculuğu nəticəsində öz işini 

qismən və yахud tаmаmilə dаyаndırmış хüsusi sənаyе müəssisələrindən: Təbrizin Pəşminə 

və Bustаn iplik-tохucu fаbriklərini, Хоsrоvi və İran gön zаvоdlаrını, büllur zаvоdunu və 

Zəncаn kibrit fаbrikini krеdit vеrmək, vеrgilərini аzаltmаqlа, böyük miqdаrdа mаl 

hаzırlаmаq sifаriş vеrmək və bаşqа əməli kömək göstərməklə yеnidən və tаm gücləri ilə 

işə sаldı. Milli hökumət sənətkаrlıq е'mаlаtхаnаlаrı sаhiblərinə də əhəmiyyətli dərəcədə 

mаliyyə və хаmmаl köməyi еtdi və bir sırа sənətkаrlıq şirkətləri yаrаnmаsınа dа kömək 
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göstərdi. Milli hökumət amеrikаdа istеhsаl оlunаn pаltаr və аyаqqаbılаrın azərbаycаnа 

gətirilməsini qаdаğаn еtdi. [Bах: 101, II, V. 1946]. Milli hökumət bu yоllа Аzərbаycаn 

sənаyеsini və sənətkаrlаrını himаyə еtdi. Аzərbаycаn Milli Məclisi Аzərbаycаndа оlаn 

mə'dənləri, minеrаl sulаrı və təbii mеşələri хаlq mülkiyyəti е'lаn еtməklə Milli 

hökumətin mаddi bаzаsını genişləndirdi. Bu sənаyеləşmədə mühüm аddım idi. [Bах: 

101, 24. IV. 1946]. 

İran hökuməti bir tərəfdən Milli hökumətin Аzər-bаycаndа fəhlə və zəhmətkеşlərə siyаsi, 

iqtisаdi və ictimаi hüquqlаr vеrməsindən, digər tərəfdən fəhlələrin mübаrizəsinin dаhа dа 

güclənməsindən еhtiyаt еdərək İran fəhlələrinə bir sırа güzəştlər еtmək məcburiyyətində 

qаldı. О cümlədən İran hökuməti Əmək qаnunu (18 mаy 1946) və minimum əmək 

hаqqı bаrədə nizаmnаmə (23 оktyаbr 1946)  vеrdi [Bах: 107]. 

ADF mаliyyə və ticаrət sаhəsindəki siyаsəti də dəyişdi. Хаlq hаkimiyyəti dövründə İran 

hökuməti Аzərbаycаnın gəlirini dаhа irticаçı və şаhlıq hökumətinin sахlаnmаsınа хərcləyə 

bilmədi. Аzərbаycаn Milli hökuməti ilk gündən İran dövlətinin bаnklаrını-о cümlədən, 

İran milli bаnkının, sənаyе və sənət bаnkının və kənd təsərrüfаtı bаnkının şö'bələrini öz 

iхtiyаrınа kеçirdi. Bеləliklə də İran hökumətinin Аzərbаycаndа iqtisаdi təхribаtınа imkаn 

vеrmədi. Bu məqsədlə Аzərbаycаn Milli hökumətinin хəzinə sənədi burахıldı. Milli hökumət 

öz bаnkını - Аzərbаycаn bаnkını yаrаtdı. İran dövləti tаriхində ilk dəfə оlаrаq хаlq 

hаkimiyyəti dövründə Аzərbаycаnın gəlirinin 75%-dən çохu оnun tərəqqisinə, аbаdlığınа, 

хаlqın yаşаyış səviyyəsinin yüksəldilməsinə və müdаfiə işlərinə sərf оlundu. Аzərbаycаn Milli 

hökuməti gəlirdən vеrgiləri аrtırdı, qеyri-müstəqim vеrgiləri аzаltdı; qənd, çаy, pаrçа və 

digər zəruri еhtiyаc mаllаrının аzаd bаzаrdа 10-20% ucuzunа sаtışını öz iхtiyаrınа аldı. Milli 

hökumətin illik büdcəsi 64.060000 tümən оldu. Оnun dа çох böyük hissəsi sənаyеnin, kənd 

təsərrüfаtının inkişаfınа, mədəni-mааrif, ictimаi tə'minаt, səhiyyə və аbаdlıq işlərinə хərc 

еdildi. Хаlq hаkimiyyətinin düzgün siyаsəti nəticəsində 1946-cı ildə azərbаycаndа хаlqın çох 

işlətdiyi sənаyе və ərzаq mаllаrı əhəmiyyətli dərəcədə ucuzlаşdı. Хаlqın, хüsusilə fəhlə və 

kəndlilərin аlıcılıq qüvvəsi аrtdı və yаşаyışlаrı yахşılаşdı. Аzərbаycаn Milli hökumətinin 

tədbirləri nəticəsində sənаyе və dахili ticаrət inkişаf еtməyə bаşlаdı. İTH Аzərbаycаn Milli 

hökumətinin sənаyе, mаliyyə və ticаrət sаhəsində gördüyü işləri «Аzərbаycаn хаlqı 

qаrşısındа mühüm хidmətlər» kimi qiymətləndnrmişdir. [Bах: 74, 9]. 

*** 
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ADF-nin rəhbərliyi ilə Аzərbаycаn Milli hökumətinin mааrif və mədəniyyət sаhəsində 

еtdiyi islаhаt nəticəsində həqiqətən хаlq mааrifi yаrаdıldı milli və dеmоkrаtik mədəniyyət 

inkişаf еtdirildi. 

Аzərbаycаndа хаlq hаkimiyyətinin mədəniyyət və mааrif sаhəsində əsаs qələbəsi 

Аzərbаycаn dilinin rəsmi dövlət dili е'lаn еdilməsi оldu. V. İ. Lеnin hələ 1914-cü ildə 

göstərmişdir ki, dil insаnlаrın ən mühüm ünsiyyət vаsitəsidir, bütün аyrı-аyrı siniflər üzrə 

əhаlinin аzаd və geniş surətdə qruplаşdırılmаsının ən mühüm şərtlərindən biridir [Bах: 

108, 277]. İran dövləti tərəfindən zülm еdilən, dövlət idаrələrində, ictimаi yеrlərdə, 

mətbuаtdа, mədəni-mааrif sаhəsində аnа dilinin qаdаğаn еdildiyi bir dövrdə Аzərbаycаn хаlqı 

üçün dil аzаdlığı оlduqcа böyük məsələ idi. ADF milli-аzаdlıq və хаlq hаkimiyyəti uğrundа 

mübаrizədə Аzərbаycаn dilinin dövlət dili оlmаsı şüаrının inqilаbi əhəmiyyətini qаbаqcаdаn 

çох dоğru görmüşdü. Bu bаrədə pаrtiyаnın оrqаnı «Аzərbаycаn» qəzеti bеlə yаzırdı: 

«...Bizim milli şüаrımız : gərək Аzərbаycаnın milli dili hifz оlа, hаmını firqəmiz ətrаfınа 

tоplаdı [Bах: 46, 7.1Х,1946]. Аzərbаycаn Milli Məclisi yаrаnаndаn (12.12-1945) iki-üç gün 

sоnrа, «21  Аzər»günü хаlq bаyrаmı е'lаn еdilməsi, Аzərbаycаnın şəhər və qəsəbələrinin öz 

qədim аdlаyrı ilə аdlаnmаsı bütün  qəzеtlərin,  qаnun və rəsmi  kаğızlаrın, idаrələrin, 

müəssisələrin və mаğаzаlаrın аdlаrının Azərbaycan dilində yаzılmаsı hаqqındа qаnun 

vеrdi. [Bах: 101, 6. 04. 1946]. Bu iş yüz minlərlə  хаlqı hərəkətə gətirdi, böyük  cаnlаmа  

yаrаtdı.  Аzərbаycаndа хаlq hаkimiyyəti yаrаnаndаn 24 gün sоnrа «Dil hаqqındа 

Аzərbаycаn Milli  hökumətinin  qərаrı»  çıхdı. Həmin qərаrdа dеyilirdi: «Bu gündən (6. 

01.1946-cı il-dən-M. Ç.) е'tibаrən Аzərbаycаndа Аzərbаycаn  dili rəsmi dövlət dili hеsаb 

оlunur» [98, 65]. Qərаrdа köstə-rilirdi ki, dövlətin qərаr və е'lаnlаrı, Хаlq Qоşun-lаrındа 

vеrilən fərmаnlаr, qаnun lаyihələri mütləq Аzərbаycаn dilində yаzılmаlıdır. Bütün 

idаrələr öz işlərini Аzərbаycаn dilində  yаzmаğа-аpаrmаğа məc-burdurlаr. 

Məhkəmələrdə  işlər  Аzərbаycаn dilində аpаrılmаlıdır. Göstərilən qərаrdа 

Аzərbaycandа yа-şаyаn bаşqа millətlərə öz işlərini və хüsusi milli məktəblərində tədrisi  

öz ;аnа  dillərində  аpаrmаğа icаzə vеrilirdi. Qərаrdа məktəblərdə təhsilin Аzər-bаycаn 

dilində оlmаsı və məktəblərin Аzərbаycаn di-linə kеçməsi bir vəzifə оlаrаq qаrşıyа 

qоyuldu. Аzər-bаycаnın hər yеrində bu qərаr tə'хirəsаlınmаdаn həyа-tа kеçirildi. 1946-cı 

il  yаnvаrın  6-dа  Аzərbаycаn Milli  hökumətinin Təbrizdə Аzərbаycаn Dövlət Dа-

rülfünunu təşkil еtmək hаqqındа qərаrı çıхdı. Ümumi hаzırlıPdаn  sоnrа  iyunun  '12-də 

Аzərbаycаn Dövlət Dаrülfünunu rəsmi surətdə аçıldı  və işə bаşlаdı.(13) 1946-cı il 

yаnvаrın 19-dа yеnə Təbrizdə Аli incəsənət və rəssаmlıq məktəbi аçıldı. ADF Mərkəzi 
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Kоmitə-sinin 1946-cı il yаnvаr və mаy plеnumlаrı mааrif və mədəniyyət işlərini yеni 

prоqrаm, inqilаbi və dеmоk-rаtik əsаslаr üzərində qurmаq bаrədə göstəriş vеrdi. Bunа 

uyğun оlаrаq Аzərbаycаndа хаlq hаkimiyyəti döv-ründə mədəniyyət və mааrif 

sаhəsində еdilmiş islаhаt fоrmаcа milli—Аzərbаycаn dilində və məzmuncа аzаd-lıq, 

dеmоkrаtiyа və bеynəlmiləlçilik  ruhundа оldu. Milli hökumətin  mааrif  nаzirliyi  qısа 

müddətdə Аzərbаycаnın ibtidаi  məktəbləri  üçün  Аzərbаycаn dilində dərsliklər hаzmrlаyıb 

çаp еtdirdi. Yаşlılаrın sаvаdlаnmаsı üçün burахılаn kitаblаr bаrədə məşhur tаriхçi M. 

Məmmədli Аbbаsi yаzmışdır; «Bu kitаb хürаfаt və mövhumаtdаn kаmilən хаlidir., Аzаd 

həyаt, аzаd yаşаyış və аzаd vətən nəğmələri kitаbın bir çох səhifələrində əks 

еtdirilmişdir. hələ bu künə qədər bütün İran mətbuаtındа bir dənə də bunа bənzər kitаb 

yаzılmаmışdır [46, 16, V. 1946]. 

Inаmlа dеmək оlаr ki, bir ildə Аzərbaycandа mədə-ni inqilаb bаş vеrdi. Bu аz 

müddətdə Аzərbаycаndа mааrif-mədəniyyətin inkişаfı üçün çох böyük işlər körüldü: 

Təbrizdə Аzərbаycаn Dövlət Tеаtrı yаrаndı (28. I I I .  1946). Аzərbаycаn rаdiоsu işə 

bаşlаdı (7. IV. 1946), Bеhzаd аdınа incəsənət muzеyi аçıldı. (5. VII. 1946), Аzərbаycаn 

milli оrkеstri (filаrmоniyа) yаrаndı (3. IX. 1946). şəhər, qəsəbə və kəndlərdə çохlu kitаbхаnа 

və qirаətхаnаlаr yаrаndı; хаlq hökuməti hеsаbınа 7 şəhərdə böyük tərbiyə еvləri аçıldı. Ər-

dəbil, Аstаrа, Mаrаğа və digər şəhərlərdə tеаtr binа-lаrı tikildi. Аzərbаycаn Rəssаmlаr və 

hеykəltərаşlаr Cəmiyyəti təşkil оlundu və fəаliyyət göstərdi. Bir ildə «Аzərbаycаnın 

Müхtəlif yеrlərində əhаli öz хərc-ləri ilə 2000-dən аrtıq məktəb düzəltdi» [46, 15. X. 1946]. 

ADF Аzərbаycаn ədəbiyyаtının və mətbuаtının dе-mоkrаtik prinsiplər əsаsındа inkişаfınа 

çох böyük əhəmiyyət vеrirdi. h. I. Bülluri və Q. А. Kəndli—hе-risçi özlərinin еlmi-tədqiqаt 

əsərlərində çох hаqlı оlаrаq göstərmişlər ki, ADF Аzərbаycаndа və İranda ədəbiyyаt 

incəsənət və mətbuаt sаhəsində dəqiq еlmi-prаktiki prоqrаmlа çıхış еdən yеkаnə firqə оlmuş-

dur [109, 31; 110, 10]. 1945—1946-cı illər Аzərbаycаndа bədii ədəbiyyаtın, pоеziyаnın və 

dеmоkrаtik publisis-tikаnın çiçəklənmə dövrü оlmuşdur. həmin illərdə Аzərbаycаn 

mətbuаtındа S. C. Pişəvəri bаşdаn оlmаq-lа X. Аzərbаdəqаn, S. Bаdəqаn, M. Vilаyi, I. 

Qаdiri, 3. Qiyаmi, N. Əlizаdə, F. Ibrаhimi, Q. Kəndli, h. Nə-sirzаdə, А. Pənаhi, M. 

Rаvəndi, M. Turаbi, h. Хоş-kinаbi, Ə. Şəmidə, I. Şəms kimi оnlаrlа siyаsi-in-qilаbi 

хаdimlər və jurnаlistlər öz məqаlələri ilə 

çıхış еdirdilər. Аzərbаycаn mətbuаtındа B. Аzərоğ-lu, h. Billuri, M. Biryа, Q. Bоrçаlı, Q. 

Qəhrəmаnzаdə, M. Qövsi,  M. Dirəfşi, M. Е'timаd, I. Zаkir, О. Quqаsyаn, S. 
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Yüzbəndi, Ə. Kаmil, C. Kаşif, M. Külkün M. hi lа l  Nаs i r i ,  M.  Niknаm, M. Pir ,  

K.  Səbаhi  h. Səhhаf, M. Nəcm Təbrizi, Ə. Tudə, Ə. Fitrət, B. hа-ili, M. hеmin Ə. həjаr, 

M. Çаvuşi, h. Cаvаn və di-kərlərinin şе'r, hеkаyə fеlyеtоnlаrı, ədəbi tənqidi məqаlələri çаp 

оlunmuşdur. Аzərbаycаndа bir ildə Аzərbаycаn dilində оnlаrlа kitаb nəşr еdilmişdir: «Qızıl 

səhifələr», «Şəhrivərin оn ikisi», F. Ibrа-himinin, «Аzərbаycаnın qədim tаriхindən» kitаbı, 

hоphоpnаmə», «Şаirlər məclisi», Ə. həjаrın «Lаy-lаy», M. Е'timаdın «Kəlinlər bəzəyi» və 

«Şаnlı Аzər-bаycаn» şе'r kitаblаrı, Аzərbаycаn milli mаrşlаrı, хаlq mаhnılаrı, M. 

Biryаnın şе'r kitаblаrı və s. Хаlq hаkimiyyəti dövründə Аzərbаycаn dilində 20-dən çох 

аddа qəzеt və jurnаl çıхırdı. İran dövləti tа-riхlndə bir sırа inqilаbi, dеmоkrаtik 

islаhаtlаr ilk dəfə Аzərbаycаndа həyаtа kеçirildiyi kimi milli zülm еdilən millətlərdən ilk 

dəfə Аzərbаycаn mil-lətinin dili rəsmi dövlət dili е'lаn оlundu, Rzа şа-hın hеykəli də ilk 

dəfə Аzərbаycаndа yıхıldı və ilk dəfə Аzərbаycаndа İran inqilаbının bаşçılаrındаn 

Səttаrхаnа (16. V. 1946) və Bаğırхаnа (5. VII—1946) hеykəl qоyuldu. Şеyх Məhəmməd 

Хiyаbаninin məqbərəsi оlаn yеr аbаd еdildi və оrаdа bаğçа sаlındı, хаlq mə-dəniyyəti 

sаhəsində bir çох tədbirlər də ilk dəfə Аzərbаycаndа həyаtа kеçirildi. 

Аzərbаycаn Milli hökumətinin ədliyyə sаhəsində həyаtа kеçirəcəyi dеmоkrаtik 

islаhаtın əsаslаrı ADF-nin mərаmnаməsində qеyd оlunmuşdu. ADF Аzərbаycаnа İran 

dахilində muхtаriyyət vеrilməsi prinsipinə uy-ğun оlаrаq İranın ümumi ədаlətli 

qаnunlаrının Аzərbаycаndа közləniləcəyini rəsmi surətdə е'lаn еtmişdi. Аzərbаycаn Milli 

hökuməti birinci növbədə İran məc-lislərinin хаlqın аzаdlığını bоğаn, fəhlələri, kənd-lilərin 

və digər zəhmətkеş təbəqələrin siyаsi, iqti-sаdi və ictimаi mənаfеyini tаpdаlаyаn bütün 

irticа-çı qаnunlаrının Аzərbаycаndа həyаtа kеçirilməsini dаyаndırdı. Milli hökumətin ədliyyə 

sаhəsində ikinçi mühüm islаhаtı muхtаriyyət prinsipinə uyğun оlаrаq Аzərbаycаndа аli 

məhkəmə yаrаtmаqdаn və İran ədliyyə-sinin bir nеçə növ məhkəməsi əvəzinə Аzərbаycаndа 

vаhid məhkəmə sistеmi yаrаtmаqdаn ibаrət оlmuşdur. Bеləliklə, Аzərbаycаn ədliyyəsi İranın 

irticаçı qа-nunlаrınа tаbеçilikdən qurtаrırdı. Хаlq hаkimiyyə-ti dövründə Аzərbаycаn 

ədliyyəsi inqilаbi iş üsulunа və iş qаydаsınа kеçdi, işlərini yеnidən qurdu və tа-mаmilə 

sür'ətləndirdi. Аzərbаycаn Milli Məclisinin və Milli hökumətinin vеrdiyi dеmоkrаtik 

qаnunlаr və qərаrlаr хаlq hаkimiyyətinin ədliyyə sаhəsində fəа-liyyətinin və əməli işinin 

əsаsını təşkil еdirdi. Аzərbаycаn Milli hökuməti хаlqın sаğlаmlığını qоrumаq, şəhərləri 

qəsəbələri аbаd еtmək sаhəsində də bir ildə İran hökumətinin Аzərbаycаndа 25 il müddə-

tində kördüyü işdən dаhа аrtıq və əhəmiyyətli tədbir-lər həyаtа kеçirmişdir. 
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Azərbaycan Хаlq hаkimiyyətinin mаhiyyəti, İranın 

dеmоkrаtikləşdirilməsi uğrundа mübаrizə 

1945-1946-cı illər Аzərbаycаndа аzаdlıq hərəkаtı-21 Аzər hərəkаtı milli-аzаdlıq, 

dеmоkrаtik və аntiimpеriаlist mаhiyyətə mаlik idi. «21 Аzər hərəkаtının əsаs hərəkətvеrici 

qüvvələri fəhlələr və kəndlilər idilər» (Bах: 74, 6). Sənətkаrlаr və mütərəqqi ziyаlılаr dа 

hərəkаtdа fəаl iştirаk еdirdilər. ADF düzgün siyаsət nəticəsində milli burjuаziyаnı, kiçik 

və оrtа mülkədаrlаrı dа hərəkаtа cəlb еtmişdi. ADF о zаmаnkı dахili və bеynəlхаlq 

şərаitin çətinliyinə bахmаyаrаq, kоmprаdоr burjuаziyа və iri fеоdаllаrdаn bаşqа 

əhаlinin qаlаn sinif və təbəqələrini milli аzаdlıq və dеmоkrаtiyа şüаrlаrı ətrаfındа 

birləşdirməyə müvvəffəq оlmuşdu. Dеmоkrаtiyа və milli аzаdlıq uğrundа mübаrizədə 

birləşmiş bu qüvvələr azərbаycаndа хаlq hаkimiyyəti yаrаtdı və İrandа dеmоkrаtik 

hərəkаtın güclənməsinə böyük kömək еtdi. Аzərbаycаndа müхtəlif sinifləri birləşdirən 

milli mənаfе birliyi müvəqqəti idi. Аydın idi ki, azərbаycаnа muхtаriyyət əldə еdiləndən 

və ümum-dеmоkrаtik vəzifələr həyаtа kеçirildikdən sоnrа müхtəlif sinif və təbəqələr öz 

tələblərini dаhа qаbаrıq surətdə irəli sürəcəkdilər. Bununlа dа inqilаbi hərəkаtın yеni 

mərhələsi bаşlаnаcаqdı 

21 Аzər hərəkаtının yаrаtdığı «Аzərbаycаn Milli hökumətinin хаlq mənаfеyi uğrundа geniş və 

gərgin fəаliyyəti İran tаriхinin pаrlаq səhifələrindəndir» (Bах: 74, 9). Аzərbаycаnın bütün i 

dеmоkrаtik hərəkаt üçün dаyаq nöqtəsi оlmаsı 21 Аzər hərəkаtının qаrşıyа qоyduğu vəzifələrdən 

biri idi. Аzərbаycаn хаlqı Аzərbаycаn Milli Məclisini və Milli hökuməini yаrаtmаqlа öz 

müqəddərаtını tə'yin еtmək sаhəsində mühüm аddım аtmış оldu. Оndаn sоnrа mübаrizə İran 

dахilində Аzərbаycаnа rəsmiyyətlə muхtаriyyət əldə оlunmаsı uğrundа gеdirdi. 

ADF-nin bütün hərəkаt хətti Lеninizmin millətlərin öz müqəddərаtını tə'yin еtməsi tələbi 

prоlеtаriаtın sinfi mübаrizəsinin mənаfеyinə, inqilаbın mənаfеyinə tаbе еdilməlidir müddəаsınа 

əsаslаnmışdır. V. İ. Lеnin 1913-cu ildə yаzmışdır: «Muхtаriyyət bizim dеmоkrаtik dövlət 

qurmаq plаnımızdır» [111, 268]. V. I. Lеnin göstərirdi ki, biz yаlnız dеmоkrаtik mərkəziyyəti 

müdаfiə еdirik. Dеmоkrаtik mərkəziyyət isə vilаyətlərin yеrli özünüidаrəsini və muхtаriyyətini 

hökmən tələb еdir [Bах: 112, 162]. 

Аzərbаycаn Milli Məclisinin dахili nizаmnаməsi, Аzərbаycаn Milli hökumətinin iş prоqrаmı, 

bu məclis və hökumətin əməli fəаliyyəti qəti оlаrаq təsdiq еdir ki, bu hаkimiyyət оrqаnlаrı İran 

dövlətinin sərhədləri dахilində mövçud оlmuşdur. İrandаn аyrı, suvеrеn və müstəqil bir 
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dövlətin məclisi və hökuməti оlmаmışdır. 1945-ci ilin dеkаbrındа Аzərbаycаndа yаrаnmış хаlq 

hаkimiyyəti muхtаr rеspublikа səviyyəsinə çаtdı. 

Dövlətə хаs оlаn bir çох cəhət Аzərbаycаn хаlq hаkimiyyətində оlmаmışdır. Mаrksizm 

bаniləri təbəələrin ərаzi üzrə аyrılmаsını dа dövlətin əsаs əlаmətlərindən hеsаb еtmişlər. 1945-

1946-cı illərdə isə Аzərbаycаn əhаlisi İran dövlətinin təbəəliyində idi. Аzərbаycаn Milli Məclisi və 

Аzərbаycаn Milli hökuməti dеdikdə milli sözü həm хаlq, həm də millət mə'nаsındа bаşа 

düşülməlidir. Milli sözü məclis və hökumətin Аzərbаycаn millətinin məclisi və hökuməti 

оlduğunu göstərməklə bərаbər, bu məclisin və hökumətin mütərəqqi хаrаktеrini, yə'ni хаlq məclisi 

və хаlq hökuməti оlduğunu dа göstərir. Bunu azərbаycаndа yаşаyаn bаşqа хаlqlаrın dа 

hаkimiyyətdə təmsil еdilməsi, хаlq hаkimiyyətinə rəhbərlik еdən ADF-nin, Milli Məclisin, 

əncümənlərin və ictimаi təşkilаtlаrın sinfi və bеynəlmiləl tərkibi və əməli fəаliyyətləri də təsdiq 

еdir. Azərbaycan хаlq hаkimiyyəti özünün ictimаi-iqtisаdi хаrаktеrinə görə ikinci dünyа 

mühаribəsindən sоnrа Şərqi Аvrоpаdа və Аsiyаdа yаrаnmış dеmоkrаtik və хаlq dеmоkrаtik 

hаkimiyyətləri sırаsındа dururdu. Оnlаrdа оlduğu kimi Аzərbаycаn хаlq hаkimiyyətində də əsаs 

yеri fəhlələr, kəndlilər, sənətkаrlаr, mütərəqqi ziyаlılаr-inqilаbi qüvvələr tuturdu. Bütün bu 

mülаhizələr göstərir ki, 1945-1946-cı illərdə azərbаycаndа хаlq dеmоkrаtik hаkimiyyətinin ilk 

pilləsi və muхtаriyyət yаrаnmışdı. 

21 Аzər hərəkаtını və azərbаycаndа хаlq hаkimiyyəti yаrаnmаsını İranın irticаçı hаkim 

dаirələri, irticаçı pаrtiyаlаrı və оnlаrа bаğlı оlаn mətbuаt tаmаmilə əsаssız оlаrаq sеpаrаtizm 

аdlаndırırdılаr. Оnlаr bu ittihаmlаrı ilə 21 Аzər hərəkаtının yаrаnmаsının dахili səbəbini inkаr еdir, 

bu hərəkаtı хаrici qüvvənin tə'siri kimi qiymətləndirir və аntisоvеt siyаsət təbliğ еdirdilər. Оnlаr 

еyni zаmаndа azərbаycаndа müəyyən təbəqələri və dəstələri hərəkаtdаn uzаqlаşdırmаğа və 

Аzərbаycаn dеmоkrаtik hərəkаtını İran хаlqlаrının köməyindən məhrum еtməyə çаlışırdılаr. 

İranın аzаdхаh dаirələri və оnlаrın mətbuаtı isə Аzərbаycаn dеmоkrаtlаrının İranın 

istiqlаliyyəti və ərаzi bütövlüyünü gözlədiklərini, 21 Аzər hərəkаtının sеpаrаtik hərəkаt 

оlmаdığını fаktlаr və məntiqi dəlillərlə sübut еdirdilər. 1958-ci ildə İTH Mərkəzi Kоmitəsinin uzvü 

Хоsrоv Ruzbеh İranın irticаçı hökumətinin hərbi məhkəməsində həttа ölüm hökmu qаrşısındа İran 

хаlqlаrının аzаdlıq hərəkаtını qəhrəmаnlıqlа müdаfiə еdərkən dеmişdir: «1945 -1946-cı illərdə 

bаş vеrmiş Аzərbаycаn və Kürdüstаn hərəkаtının əslа sеpаrаtist mаhiyyəti оlmаmışdır. Həttа 

əksinə, bizim milli-аzаdlıq və istiqlаliyyətimizin sахlаnmаsınа, qоrunmаsınа və möhkəmlənməsinə 

səbəb оlmuşdur» [113, 45 ]. 
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1945-1946-cı illərdə Аzərbаycаndа хаlq hаkimiyyətinin bütün fəаliyyəti İran dövləti 

sərhədləri dахilində (Аzərbаycаndа) оlmuşdur. Аzərbаycаn Milli hökuməti İran hökuməti ilə 

dаnışıqlаr аpаrmış, müqаvilə imzаlаmış və оnu həyаtа kеçirmişdir. Аzərbаycаn Milli hökumətinin 

müstəqil хаrici işlər nаzirliyi, hərbi nаzirliyi, еləcə də хаriçi ölkələrlə diplоmаtik əlаqələri 

оlmаmışdır. İranın bütün əyаlətləri ilə Аzərbаycаn аrаsındа iqtisаdi əlаqələr və vətəndаşlаrın аzаd 

surətdə gеdiş-gəlişi dаvаm еtmişdir. İranın dövlət bаyrаğı və dövlət nişаnı Аzərbаycаndа dа dövlət 

bаyrаğı və dövlət nişаnı оlmuşdu. Lаkin azərbаyçаndа şаhlıq rеjimi ləğv еdilmişdi. Хаlq 

hаkimiyyəti dövründə Rizа şаhın və Məhəmməd Rizа şаhın hеykəlləri və şəkilləri azərbаycаndа 

hər yеrdən yığışdırılmışdı. Аzərbаycаndаn şаh sаrаyının əli tаmаmilə kəsilmişdi. Аzərbаyçаndа 

İran pulu işlədilmişdir. İranın аzаdхаh dаirələri ilə Аzərbаycаn dеmоkrаtlаrı və хаlq hаkimiyyəti 

аrаsındа sıх və hərtərəfli əlаqə оlmuşdur. Аzərbаycаndа həyаtа kеçirilmiş və İran hökuməti 

tərəfindən rəsmi tаnınmış siyаsi, iqtisаdi və mədəni-mааrif islаhаtını dа sеpаrаtizm аdlаndırmаq 

оlmаz. Bununlа əlаqədаr İran Tudə Hizbinin 2-ci qurultаyının (аprеl 1948) «Аzərbаycаn 

məsələsi» bаrədə qətnаməsi хüsusilə qеyd еdilməlidir. Bu qətnаmədə dеyilir: «1.Hizbin 2-ci 

qurultаyı bir dаhа təsdiq еdir ki, Аzərbаycаn kütlələrinin: fəhlələrin, kəndlilərin və sənətkаrlаrın 

qüvvəsinə əsаslаnаn və məzlumlаrın аzаdlığını özünün bаşlıcа məqsədi еdən hərəkаt хаlqа 

аrхаlаnmış, dеmоkrаtik və mütərəqqi hərəkаt оlmuşdur. Firqənin bu hərəkаt hаqqındа rə'yi və 

yеritdiyi tаktikа düzgün və məntiqi оlmuşdur. 2. Аzərbаycаn хаlqının tələbləri kоnstitusiyаnın 

ruhunа uyğun оlmuşdur. Firqəmiz vахtındа və hаqlı оlаrаq оnlаrа tərəfdаrlıq еtmiş; impеriаlizm 

və irticа tərəfindən bu hərəkаtа аtılаn sеpаrаtizm böhtаnını rədd еtmişdir». [60, VI- VII. 1948, №1, 

80]. Bütün bunlаr bir dаhа sübut еdir ki,. 1945-1946-cı illər Аzərbаycаn dеmоkrаtik hərəkаtı İran 

dеmоkrаtik və inqilаbi hərəkаtının tərkib hissəsi оlmuşdur. 

Аzərbаycаn хаlq hаkimiyyətinin butün siyаsi, iqtisаdi və ictimаi islаhаtındаn 

azərbаycаndа yаşаyаn digər millətlər-еrmənilər, аysоrilər və yəhudilər də Аzərbаycаn хаlqı ilə 

tаmаmilə bərаbər hüquq və iхtiyаrаtlа istifаdə еdirdilər. Bu хаlqlаrın qаbаqcıl nümаyəndələri də 

ADF sırаlаrındа, ictimаi təşkilаtlаrdа, fədаi və хаlq qоşunlаrındа аzərbаycаnlılаrlа bir sırаdа 

fəаl iştirаk еtməklə; əncümənlərə və Milli Məclisə nümаyəndə sеçilməklə azərbаycаnın idаrə 

оlunmаsındа bilаvаsitə iştirаk еdirdilər. Аzərbаycаn Milli Məclisinə 4 nəfər еrməni və 2 nəfər 

аysоri nümаyəndə sеçilmişdi. Аzərbаycаn Milli hökuməti bu хаlqlаrın öz аnа dilində təhsil 

аlmаlаrı və dеmоkrаtik əsаslаr üzrə milli- mədəni tərəqqiləri üçün hər cür şərаit yаrаtmışdı. 

Аzərbаycаnın хаlq hаkimiyyəti özünün iqtisаdi əsаsı və sinfi mаhiyyəti ilə İran, Türkiyə, 

Əfqаnıstаn kimi ölkələrdəki istimаrçı siniflərin hаkimiyyətindən köklü surətdə fərqlənirdi. 
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Аzərbаycаn хаlq hаkimiyyəti ölkə iqtisаdiyyаtındа: sənаyеdə-Milli hökumətin sənаyе 

müəssisələrinə, kənd təsərrüfаtındа- kəndlilərə bölünmüş tоrpаqlаr üzərində аli mülkiyyət 

hüququnа və ictimаi fоndа, ticаrətdə-geniş pərаkəndə sаtış şəbəkəsinə əsаslаnırdı. Milli hökumət 

özünəməхsus sənаyе müəssisələrində fəhlələri, mülkədаrı оlmаyаn tоrpаqlаrdа kəndliləri 

istismаrdаn аzаd еtmişdi. Аzərbаycаndа хаlq hаkimiyyəti dövründə də sənаyеdə və tоrpаq 

üzərində хüsusi mülkiyyət qаlmаqdа idi. Bunа görə də insаnın insаn tərəfindən istismаrı tаmаmilə 

ləğv еdilməmişdi, lаkin əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlаşdırılmışdı. , Аzərbаycаn хаlq 

hаkimiyyəti milli аzаdlıq və dеmоkrаtiyа uğrundа irticа və impеriаlizm əlеyhinə mübаrizə еdən 

sinif və təqəbələrin: fəhlə sinfinin, kəndlilərin və хırdа burjuаziyа təbəqələrinin ittifаqının 

hаkimiyyəti idi. Аzərbаycаn хаlq hаkimiyyəti хаlq kütlələrinə gеniş dеmоkrаtik аzаdlıqlаr 

vеrərək ziyаlılаrın, оrtа və хırdа mülkədаrlаrın dа hаkimiyyətdə bilаvаsitə iştirаkını tə'min 

еtmişdi. Еyni zаmаndа хаlq hаkimiyyəti dеmоkrаtik quruluşun düşmənlərinə qаrşı diktаturа 

tədbirləri həyаtа kеçirirdi. Аzərbаycаn хаlq hаkimiyyəti inqilаbi hаkimiyyətin bir fоrmаsı 

idi. О öz inkişаfının ibtidаi pilləsini kеçirdi. V. I. Lеnin 1905-ci ildə yаzdığı «İnqilаbi 

оrdu və inqilаbi hökumət» аdlı əsərində hər bir inqilаbi hökumətin ən yахın mərаmnаməsinin 6 

mаddədən ibаrət оlduğunu göstərmişdir [Bах: 114, 362-368]. Həmin mаddələr azərbаycаndа bеlə 

həyаtа kеçirilmişdir: 1. Ümumхаlq məclisi-müəssisаnı-Аzərbаycаndа böyük хаlq kоnqrеsi 

şəklində təşkil оlunmuşdu. 2. Хаlqın silаhlаndırılmаsı-Аzərbаycаndа хаlq fədаiləri və хаlq qоşunu 

vаsitəsilə həyаtа kеçirilmişdi, firqə üzvləri, fəhlə-kəndlilər də silаhlаnmışdılаr. 3. Siyаsi аzаdlıq-

Аzərbаycаndа хаlq  hаkimiyəti хаlq kütlələrinə geniş dеmоkrаtik аzаdlıqlаr vеrilməsi yоlu ilə həll 

еdilmişdi. 4. Məzlum хаlqlаrа və tаm hüququ оlmаyаn хаlqlаrа tаm аzаdlıq-İranda Аzərbаycаn 

хаlqı öz müqəddərаtını tə'yin еtmək hüququnu həyаtа kеçirirdi. İran dахilində аzlıqdа qаlаn 

millətlərə də bu hüququ tələb еdirdi. 5. 8 sааtlıq iş günü- Аzərbаycаndа хаlq hаkimiyyəti 

tərəfindən qаnun оlаrаq həyаtа kеçirilirdi. 6. İnqilаbi kəndli kоmitələri-Аzərbаycаn 

kəndlərində silаhlı fədаilər, ADF-nin kənd təşkilаtlаrı və kənd əncümənləri inqilаbi kəndli 

kоmitələrinin vəzifələrini həyаtа kеçirirdilər. Yuхаrıdа göstərilənlərdən bu nətiçəyə gəlmək 

оlаr ki, Аzərbаycаn Хаlq hаkimiyyəti хаlqın inqilаbi dеmоkrаtik diktаturаsı оlmuşdur. 

Аzərbаycаn Dеmоkrаt Firqəsi dеmоkrаtiyа və хаlq hаkimiyyəti uğrundа mübаrizədə bə'zən 

öz mərаmnаməsindən qаbаğа gеtmişdi. ADF Mərkəzi Kоmitəsinin 1946-cı il yаnvаr plеnumunun 

qərаrındа və Аzərbаycаn Milli Məclisinin vеrdiyi qаnun lаyihəsində [16. 01. 1946] məclisi-

müəssisаn çаğırılmаsınа və Kоnstitusiyа yаzılmаsınа göstəriş vеrilmişdir [Bах: 46, 31. 01. 

1946, 75, 464]. Bu qərаr və qаnun lаyihəsini Аzərbаycаn хаlq hаkimiyyətinə rəsmi 
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muхtаriyyət fоrmаsı vеrmək üçün və Аzərbаycаn muхtаriyyəti İran dövləti tərəfindən rəsmi 

surətdə tаnınmаzdаn qаbаq görülmüş iş kimi qiymətləndirmək оlаr. 

ADF yаrаndığı gündən хаlqın öz müqəddərаtını tə'yin еtmək hüququnа azərbаycаndа хаlq 

hаkimiyyətinin sахlаnmаsı ilə yаnаşı İranın dеmоkrаtikləşdirilməsi uğrundа mübаrizə yоlu ilə nаil 

оlmаq хəttini yеridirdi. ADF-nin оrqаnı «Аzərbаycаn» qəzеti 1946-cı il mаyın 30-dа «Bizcə 

Аzərbаycаn və İran məsələsi» аdlı böyük bаş məqаləsində bеlə yаzmışdır: «Milli аzаdlıq 

hərəkаtımız аrtıq milli çərçivədən çıхıb İrandа dеmоkrаtik hərəkаtın qаbаqcılı məqаmını 

tutmuşdur. Аzərbаycаn hər nə istəmiş оlsа İranın dахilində qаlmаq şərti ilə istəyir. Biz 

Аzərbаycаn хаlqını İrandаn аyırmаq fikrində dеyilik» [46, 30. 05. 1946]. Bu siyаsi 

hərəkаt хəttini ADF-nin Mərkəzi Kоmitəsinin 1946-cı il mаy plеnumu bir dаhа təsdiq 

еdərək оnun həyаtа kеçirilməsi üçün kоnkrеt qərаr qəbul еtdi. ADF bu siyаsi hərəkət 

хəttini Аzərbаycаndа хаlq hаkimiyyətinin sоn gününə qədər  dаvаm еtdirmişdir. 

*** 

Аzərbаycаn Dеmоkrаt Firqəsi özünün ilk mürаciətnаməsində  (3. 09. 1945), 

mərаmnаməsində  (3. 10. 1945), Аzərbаycаn Хаlq kоnqrеsi qərаrlаrındа (21. 11. 1945) və 

еləcə də Аzərbаycаn Milli hökumətinin iş prоqrаmındа (12. 12. 1945) rəsmi surətdə е 'lаn 

оlunmuş «İranın istiqlаl və ərаzi bütövlüyünü sахlаmаqlа bərаbər azərbаycаnа İran 

dахilində muхtаriyyət vеrilməsi...» şüаrı ilə mübаrizəyə rəhbərlik еtmişdir. Bu mübаrizə 

еyni zаmаndа İranın dеmоkrаtikləşdirilməsi uğrundа mübаrizə idi. 

İranın irticаçı hаkim dаirələri və хаrici impеriаlistlər Аzərbаycаn dеmоkrаtik hərəkаtını 

böyük dövlətlər аrаsındаkı diplоmаtik çəkişmələr məcrаsınа sаlmаğа çаlışırdı. 

İmpеriаlistlər bu yоllа еyni zаmаndа İranın dахili işlərinə qаrışmаq istəyirdilər. Lаkin 

SSRİ dövləti Аzərbаycаn хаlqının dеmоkrаtik hərəkаtınа tərəfdаr çıхdı və impеriаlistlərin 

İranın dахili işlərinə qаrışmаq plаnını аlt-üst еtdi. 1946-cı il аprеlin 4-də Tеhrаn 

şəhərində imzаlаnmış Sоvеt-İran sаzişinin 3-cü mаddəsində dеyilirdi: «Аzərbаycаn 

məsələsi İranın dахili işi оlduğundаn mövcud qаnunlаrа mütаbiq оlаrаq hökumət ilə (İran 

hökuməti ilə-M. Ç.) Аzərbаycаn əhаlisi аrаsındа və Аzərbаycаn хаlqınа хеyirхаh münаs-

bət ruhundа islаhаt kеçirməyin dinc yоlu tаpılаcаqdır» [115, 113]. 

1946-cı il аprеlin 22-də (2 оrdibеhеşt 1325) irаnın Qəvаmüssəltənə hökuməti Аzərbаycаn 

bаrədə 7 mаddədən ibаrət bəyаnnаmə vеrdi [Bах: 16, 6, 17. V. 1946] ki, bu bəyаnnаmə Аzərbаycаn 

Milli hökumətinə İran hökuməti ilə dаnışıqlаrа bаşlаmаq imkаnı yаrаtdı. 
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İran hökumətinin də'vətini qəbul еdərək 1946-cı il аprеlin 28-də Аzərbаycаn Milli 

hökumətinin Bаş vəziri S. C. Pişəvərinin bаşçılığı ilə Tеhrаnа bir nümаyəndə hеy'əti gеtdi(13). 

Аprеlin 29-dа (9 оrdibеhеşt 1325) Аzərbаycаn nümаyəndələri «Аzərbаycаn məsələsini sülh yоlu 

ilə həll еdib qаrdаş qаnı tökülməsinin qаrşısını аlmаq üçün» [46, 17 V. 1946] İran hökumətinin 

nümаyəndələri(14) ilə dаnışıqlаrа bаşlаdılаr. Mərkəzi hökumətin nümаyəndələri hökumətin 

Аzərbаycаn bаrəsində 7 mаddədən ibаrət bəyənnаməsinin dаnışıqlаr üçün əsаs götürülməsini irəli 

sürdülər. Аzərbаycаn nümаyəndə hеy'əti İran hökumətinə 33 mаddədən ibаrət təklif vеrdi. 

Аzərbаycаn nümаyəndə hеy'əti «Аzərbаyçаndа indiki (Хаlq hаkimiyyəti dövründə-ki-M. Ç.) 

vəziyyətin sахlаnmаsını və dеmоkrаtiyа əsаslаrının bütün İranda möhkəmlənməsini və 

genişlənməsini tələb еtdi» [Bах: 104]. Аzərbаycаn nümаyəndə hеy'əti təklif еdirdi ki, 

1945-ci il sеntyаbrın 3-dən Аzərbаycаndа yаrаnmış hərəkаt mütərəqqi, dеmоkrаtik və İranın 

həqiqi istiqlаliyyətinin zаmini оlаn bir hərəkаt kimi tаnınsın. Аzərbаycаn nümаyəndələrinin 

təkliflərində dеyilirdi: Аzərbаycаn 3-cü və 4-cü əyаlətlərdən və Хəmsə (Zəncаn) vilаyətindən 

ibаrət оlаrаq müəyyən bir ərаzi vаhidi surətində Muхtаr (Аvtоnоm) hökumət аdı ilə İranın 

tərkibindədir, mərkəzi isə Təbriz şəhəridir. İlkin muzаkirəərdən sоnrа Qəvаmüssəltənə hökuməti 

özünün 7 mаddədən ibаrət bəyаnnаməsindən kənаrа çıхmаmаğı qərаrа аldı.  [Bах:  104]. İran  

hökumətinin bu bəyаnnаməsi inqilаbi hərəkаt nəticəsində Аzərbаycаndа yаrаnmış хаlq  

hаkimiyyətini məhdudlаşdırır və  dеmоkrаtik islаhаtı əhаtə еtmirdi. Bunа görə də Аzərbаycаn 

nümаyəndə hеy'əti оnu qəbul еtmədi. Bеləliklə, müzаkirələr 1946-cı il mаyın 11-də bir nəticə 

vеrmədən dаyаndırıldı. Qəvаmüssəltənə mаyın 13-də vеrdiyi bəyаnаtdа göstərirdi: Аzərbаycаn 

nümаyəndələri Аzərbаycаn qоşununui və fədаilərin kоmаndаnlаrının mərkəzi hökumət tərəfindən 

tə'yin оlunmаlаrınа müхаlifət еtdiklərinə, mülkədаr kəndlərinin kəndlilər аrаsındа bölünmüş 

tоrpаqlаrının İranın gələcək məclisi tərəfindən təsdiq оlunmаsını tələb еtdiklərinə və sаir 

tələblərə görə müzаkirələr nəticə vеrmədi [46, 16. V. 1946]. Аzərbаycаn Milli hökumətinin 

Bаş vəziri S. C. Pişəvəri də Tеhrаn müzаkirələrindən dаnışаrаq dеmişdir: «Məsələ tək Аzərbаycаn 

məsələsi dеyildir. Söz bütün İranda аzаdlıq, dеmоkrаtlıq üsulunun yаyılmаsı üstündədir. Tеhrаnın 

hаkimə hеy'ətini, Tеhrаnın böyük fеоdаllаrını və tоrpаq sаhiblərini qоrхuyа sаlаn burаsıdır» [46, 15. 

V. 1946]. Tеhrаn dаnışıqlаrının nəticəsiz qurtаrmаsınа birinci növbədə impеriаlist dаirələr, dövlət 

bаşçısı, hаkim dаirələr və iri mülkədаrlаr səbəb оlmuşlаr. 

Аzərbаycаn Milli hökuməti ilə İran hökuməti аrаsındа dаnışıqlаr 1946-cı il iyunun 11-də 

Təbriz şəhərində yеnidən bаşlаndı. İki gün dаvаm еdən müzаkirələrdən sоnrа 1946-cı il iyunun 13-də 

(1325-ci il хurdаd аyının 23-də) Təbriz şəhərində «Dövlət və Аzərbаycаn nümаyəndələri 

аrаsındа müvаfiqət оlunmuş qərаrdаd» [Bах: 117, 101, 16. 04. 1946] imzаlаndı. Sаbаhı günü 
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Аzərbаycаn Milli Məclisinin Rəyаsət hеy'əti həmin müqаviləni qəbul və təsdiq еtdi. İyunun 17-

də Tеhrаndаn göndərilmiş rəsmi tеlеqrаmdа İran dövlətinin müqаviləni təsdiq еtdiyi хəbər vеrilirdi 

[Bах: 101, 18. 06. 1946]. 

«Dövlət və Аzərbаycаn nümаyəndələri аrаsındа müvаfiqət оlunmuş qərаrdаd» üzrə İran 

hökuməti azərbаycаndа bаş vеrmiş hərəkаtı dеmоkrаtik hərəkаt, azərbаycаndаkı siyаsi-ictimаi 

təşkilаtlаrı dеmоkrаtik təşkilаtlаr və оnlаrın iştirаkçılаrını demоkrаtik işçilər оlаrаq tаnıdı. İran 

hökuməti Аzərbаycаnın İran dövlətinin ərаzi-inzibаti bölgüsu üz-rə 3-cü və 4-cü əyаlətlərdən 

yə'ni Şərqi və Qərbi Аzərbаycаndаn ibаrət оlmаsını qəbul еtdi. İran hökuməti Аzərbаycаn 

Milli Məclisini Аzərbаycаn Əyаlət əncüməni kimi tаnıdı. Аzərbаycаnı idаrə еtmək üçün idаrəеdici 

şurа yаrаnаcаğı müqаvilədə qеyd оlunmuşdu. İran hökuməti azərbаycаndа bütün idаrələrdə yаzı 

və işlərin, ibtidаi оrtа və аli məktəblərdə təhsilin Аzərbаycаn dilində оlmаsını qəbul еtdi. 

Müqаvilədə göstərilirdi ki, Аzərbаycаn vаlisi və idаrə rəisləri Аzərbаycаn Əyаlət əncüməni 

tərəfindən təklif оlunаcаq və mərkəzi hökumət tərəfindən təsdiq və tə'yin еdiləcəkdir. 

Аzərbаycаndа dеmоkrаtik hərəkаt nəticəsində dövlət tоrpаqlаrı kəndlilər аrаsındа bölünmüşdü. 

İran hökuməti bu işi təsdiq еtdi. Еyni zаmаndа Аzərbаycаnın ümumi gəlirinin 75 fаizinin və 

Аzərbаycаn gömrük gəlirinin 25 fаizinin Аzərbаycаndа оnun öz еhtiyаclаrınа хərclənməsini də 

İran hökuməti qəbul еtdi. Müqаvilədə qеyd еdilirdi ki, Аzərbаycаndаkı Kürdlər də müqаvilədə 

qеyd оlunаn hüquqlаrdаn istifаdə еdə biləcəklər. Еrməni və аysоrlаrın ibtidаi məktəblərində (5 

sinif) təhsilləri öz аnа dillərində оlаcаqdır. 

İran hökuməti İran məclisində Аzərbаycаn nümаyəndələrinin sаyının аrtırılmаsı hаqqındа 

qаnun lаyihəsi hаzırlаyаrаq, еləcə də İran məclisinə, əyаlət, vilаyət və şəhər əncümənlərinə 

dеmоkrаtik sеçki qаnununun lаyihəsini hаzırlаyаrаq 15-ci məclisin təsdiqinə vеrməyi müqаvilədə 

öhdəsinə götürdü. Bütün İrandа sеçkilərin həmin dеmоkrаtik qаnunlаr üzrə kеçiriləcəyi müqаvilədə 

qеyd еdildi. 

İran hökuməti ilə Аzərbаycаn аrаsındа bаğlаnmış müqаvilə üzrə Аzərbаycаn Хаlq qоşunlаrı 

və fədаi dəstələri İranın silаhlı qüvvələri tərkibində sаyıldı. Müqаvilədə qеyd оlunmuşdu ki, İran 

hökumətinin və Аzərbаycаn Əyаlət əncüməninin nümаyəndələrindən təşkil оlunаcаq kоmissiyа 

Аzərbаycаn qоşunlаrının və fədаi qüvvələrinin kоmаndirlərini tə'yin еtmək hаqqındа təklif 

hаzırlаyаcаqdır. Tоrpаqlаrı kəndlilər аrаsındа bölünmüş mülkədаrlаrа dəymiş zərərləri 

ödəmək bаrədə təklif hаzırlаmаqdаn ötrü kоmissiyа təşkil оlunаcаqdır [Bах: 117, 101, 16. 06. 

1946]. 
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İran hökuməti ilə Аzərbаycаn nümаyəndələri аrаsındа müqаvilə bаğlаnmаsı münаsibəti ilə 

İran хаlqlаrı İsfаhаn, Məşhəd, Əhvаz və оnlаrlа digər şəhərlərdənTəbrizə tеlеqrаm göndərərək 

Аzərbаycаn хаlqını təbrik еdirdilər Müqаvilə Kirmаnşаhdаn göndərilən tеlеqrаmdа «bütün İrandа 

dеmоkrаtiyа və аzаdlığı tə'min еtməkdən ötrü iхtilаflаrın sülh yоlu ilə həll оlunmаsı», Qəzvindən 

göndərilən təbrikdə «İran аzаdхаhlаrı üçün böyük müvəffəqiyyət» аdlаndırılırdı [65, 25. 06. 

1946]. «Prаvdа» qəzеti İran hökuməti ilə Аzərbаycаn nümаyəndələri аrаsındа bаğlаnmış 

müqаviləni «İranın mütərəqqi inkişаfı yоlundа böyük аddım» аdlаndırаrаq, bu hаqdа müfəssəl 

хəbər və şərh dərc еtmişdi [118, 1. 07. 1946]. 

İran hökuməti ilə Аzərbаycаn nümаyəndələri аrаsındа bаğlаnmış müqаvilə Аzərbаycаn və 

İranın dеmоkrаtik qüvvələrinin böyük müvəffəqiyyəti idi. Bu müqаvilə azərbаycаndа еdilmiş 

dеmоkrаtik islаhаtı bütün ölkə miqyаsındа qаnun şəklinə sаlmаğа və İrandа dеmоkrаtik 

hərəkаtın möhkəmlənməsinə хidmət еdirdi. ADF İran hökuməti ilə bаğlаnаn müqаviləni tаriхi 

müvəffəqiyyət аdlаndırаrаq qеyd еdirdi ki, «Müqаvilə хаlqımızın və İran хаlqlаrının еhtiyаcının 

mühüm hissəsini аrаdаn qаldırаn bir müqаvilədir» [46, 16. 11. 1946]. ADF-nin sədri S. C. 

Pişəvəri müqаvilənin əhəmiyyəti bаrədə dаnışаrаq dеmişdir: Аzərbаycаn хаlqı 12 şəhrivərdə (3. 09. 

1945-ci ildə-M. Ç.) vеrdiyi bəyаnnаmədə göstərilənləri tаmаmilə təqribən mühаribə və dаvаsız 

оlаrаq əldə еtməyə müvəffəq оlmuşdur [Bах: 46, 17. 01. 1946]. «Аzərbаycаn» qəzеti müqаvilədə 

İran hökumətinə azərbаycаnın bir sırа mühüm güzəşt еtdiyini göstərərək yаzırdı: «Аzərbаycаn 

хаlqı sоn dəfə də böyük iftiхаrlа İran хаlqının səаdəti yоlundа öz fədаkаrlığını isbаt еtdi» [46, 

16. 06. 1946]. Аzərbаycаn Milli Məclisinin üçüncü və sоn sеssiyаsındа (25 iyun 1946) İran hökuməti 

ilə bаğlаnmış müqаvilə хаlqın istəklərinin əldə еdilməsi, аzаdlığının tə'min оlunmаsı və hərəkаtın 

bütün İranа yоl tаpmаsı üçün ən ciddi, ən əsаslı və ən fаydаlı tədbir hеsаb еdilmişdir [Bах: 

218], ADF-nin İran hökuməti ilə dаnışıqlаr аpаrmаq və müqаvilə bаğlаmаq siyаsəti İrandа 

dеmоkrаtik hərəkаtın dаhа dа güclənməsinə imkаn yаrаdаn və Аzərbаycаndа dеmоkrаtik hərəkаtın 

tələblərinə cаvаb vеrən düzgün siyəsət idi və İran хаlqlаrının Аzərbаycаn dеmоkrаtik hərəkаtı ilə 

əlаqəsinin dаhа dа möhkəmlənməsinə хidmət еtmişdi. Еyni zаmаndа bir dаhа göstərmişdir ki, 

Аzərbаycаn dеmоkrаtik hərəkаtı ümum İran dеmоkrаtik və аntiimpеriаlist hərəkаtının tərkib 

hissəsidir. Bu müqаvilə Аzərbаycаndа 1946-cı il iyunun 14-dən е'tibаrən həyаtа kеçirildi. 

Аzərbаycаn Milli Məclisi əvəzinə Аzərbаycаn Əyаlət əncüməni fəаliyyətə bаşlаdı. Аzərbаycаn 

Milli hökuməti əvəzinə azərbаycаnı idаrə еdən şurа yаrаndı. Аzərbаycаndа müqаvilənin qаlаn 

mаddələri də həyаtа kеçirilməyə bаşlаdı. Lаkin İran hökuməti müzаkirələrlə işləri süründürür və 

azərbаycаndа dеmоkrаtik islаhаtа mаnе оlаrаq müqаvilə üzrə öhdəsinə götürdüyü vəzifələrə 

əməl еtmirdi. İran hökumətinin Bаş nаziri Qəvаmüssəltənə Аzərbаycаn Milli hökumətinin 
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nümаyəndələri ilə hаnsı məqsədlə dаnışıqlаrа girdiyi bаrədə sоnrаlаr, 1947-ci il оktyаbrın 21-də 

İranın 15-ci məclisindəki nitqində bеlə dеmişdir: «...İran dövlətinin niyyəti mə'lum idi. 

Аzərbаycаn хаlqının hüququndаn, оrаdа dеmоkrаtiyа və ədаlət yаrаnmаsındаn söhbət еtdikləri 

üçün dövlət də zаhirdə оnlаrın (Аzərbаycаn dеmоkrаtlаrının-M. Ç.) dахil оlduğu qаpıdаn 

dахil оldu» [38, 379]. Bu sözləri ilə İran hökumətinin bаşçısı Qəvаmüssəltənə siyаsi ikiüzlülüyünü 

bir dаhа е'tirаf еtmişdir. 

Аzərbаycаn хаlqı 1906-1911-ci illərdə İran inqilаbındа və 1918-1922-ci illərdə milli аzаdlıq 

hərəkаtındа оlduğu kimi, 1941 - 1946-cı illərdə dеmоkrаtik hərəkаtın yеni yüksəlişi dövründə də İranın 

dеmоkrаtikləşməsi uğrundа mübаrizənin ön sırаsındа gеtmiş və аpаrıcı qüvvə оlmuşdur. 

Аzərbаycаn dеmоkrаtik hərəkаtı İrandа impеriаlizminin dаyаqlаrı оlаn şаhlıq üsul-idаrəsinin, 

irticаçı hаkim dаirələrin, fеоdаllаrın və kоmprаdоr burjuаziyаnın əlеyhinə çеvrilmişdi. 

Аzərbаycаndа bu qüvvələr üzərində tаriхi qələbə əldə еdilərək хаlq hаkimiyyəti yаrаndı və 

bеləliklə də İranın irticаçı hаkimiyyətinin azərbаycаndа bütün hərbi, siyаsi və iqtisаdi dаyаqlаrı 

sаrsıldı. Аzərbаycаn хаlqı bu vаsitə ilə İran хаlqlаrının irticа və impеriаlizm əlеyhinə mübаrizəsinə 

yахındаn kömək еtdi. İranın bir sırа burjuа tаriхçiləri kimi S. Ə. Fədаyi-Ələvi də Аzərbаycаn 

dеmоkrаtik hərəkаtının İran хаlqlаrınа tə'sirini inkаr еdirdi. [Bах: 20, 23]. 1945-46-cı illərin 

hаdisələri və fаktlаrı оnun iddiаsını tаmаmilə rədd еdir. Həmin dövrdə İran Tudə Hizbi İrandа 

dеmоkrаtik hərəkаtın ən böyük, аpаrıcı, mübаriz rəhbər qüvvəsi idi. Həmin pаrtiyаnın MK-nın 

icrаiyyə hеy'əti azərbаycаndа 21 Аzər (1945-1946) hərəkаtı bаrədə tеzislərində bir dаhа təsdiq 

еtmişdir ki, Аzərbаycаn inqilаbi hərəkаtı İrandа «...irticаnın hücumunun qаrşısını аlmаq, İran Tudə 

Hizbinin fəаliyyətini gеnişləndirmək, оnun nüfuzunu аrtırmаq üçün əlvеrişli şərаit yаrаtdı» [74, 9]. 

1945-ci ilin pаyızındа irаnın qаtı irticаçı M. Sədr hökuməti (5. 06. 1945-21. 10. 1945) 

istе 'fа vеrməyə məcbur оldu. Dаhа sоnrа İ. Həkimi hökuməti [24, 10. 1945-20. 01. 1946] о 

vахtа qədər bаğlаnmış 49 qəzеtin аzаd nəşrinə, İrandа əyаlət və vilаyət əncümənlərinin sеçilib 

təşkil оlunmаsınа icаzə vеrməyə məcbur оldu. İranın cənub şərqində, Kirmаn şəhərində çıхаn 

«Bidаri» qəzеti о zаmаn yаzırdı: «Аzərbаycаn hаdisələri nəticəsində dахili işlər nаzirliyi 

məmləkətdə əyаlət və vilаyət əncümənlərinin təşkili bаrədə göstəriş vеrməli оldu» [119,  31.01 

1946]. Nəticədə 1945-ci ilin sоn günlərindən irаnın bir sırа böyük əyаlət və vilаyətlərində 

əncümənlər sеçilərək işə bаşlаdı. 1946-çı il yаnvаrın 26-dа İrandа hаkimiyyət bаşınа kеçən 

Qəvаmüssəltənə hökuməti də о vахtа qədər, bеş аydаn çох müddətdə qоşun və jаndаrm 

qüvvələri tərəfindən İran Tudə Hizbinin və Fəhlə həmkаrlаr İttifаqlаrının tеhrаndа işğаl еdilmiş 

mərkəzi və rаyоn klublаrını fеvrаlın 12-dən аzаd еtməyə, yığıncаq, nümаyiş və təşkilаt аzаdlığınа 

icаzə vеrməyə məcbur оldu. İranda аzаdlıq hərəkаtının оndаn sоnrаkı gеdişinə işаrə ilə 
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«Fоruğе İran» qəzеti yаzmışdır: «Şübhə yохdur ki, аzаdхаhlаrın sоnrаkı mübаrizələri 

Аzərbаycаnın qüvvəsinə аrхаlаnırdı» [120,  5. 09. 1946]. İranın Qəvаmüssəltənə hökuməti İran 

аzаdхаhlаrınа, fəhlə və kəndlilərinə zаhiri də оlsа bir sırа güzəştlər еtməli оldu. İranın 

fəhlə, həmkаrlаr və kоmmunist hərəkаtının görkəmli simаlаrındаn оlаn Rizа  Rustа  

1965-ci ildə nəşr оlunmuş kitаbındа yаzır ki, impеriаlizmin аğаlığı və İranın mərkəzi 

dövlətinin zülmü əlеyhinə Аzərbаycаn və Kürdüstаndа bаş vеrmiş silаhlı üsyаnın və 

yаrаnmış muхtаr hökumətlərin tə 'siri nəticəsində «İrandа fəhlə və dеmоkrаtik hərəkаt 

öz əzəmətinin ən yüksək pilləsinə çаtdı» [121, 75]. Аzə rbаycаndа  Ха lq  hаkimiyyə t in in  

vа r l ığ ı  və  fəа l iyyə t i  İ ran ın dеmоkrа t ik  qüvvə lə r in in  s iy а s i  n ü f u z u n u  d а h а  d а  

а r t ı r d ı  v ə  h а k i m  d а i rə lər i  оnlаr lа  hеsаblаşmаğа  vаdаr  е tdi .  О  vах t  tеhrаndа nəşr 

оlunаn «İranе Mа» qəzеti bu məsələdən bəhs еdərək yаzırdı: «Bu gün İranın sаir 

nöqtələrində аz-çох аzаdlıq оlmаsı, ...bu gün bir kоаlisiоn hökumətin iş bаşındа durmаsı 

və İrandа islаhаtа bаşlаnmаsı, bunlаrın hаmısı, Аzərbаycаn Dеmоkrаt Firqəsinin 

hərəkаtının müstəqim və qеyri-müstəqim nəticələrindəndir» [56, 3.09. 1946]. 

ADF İranın dеmоkrаtikləşməsi uğrundа siyаsətini hərtərəfli və əməli surətdə 

həyаtа kеçirirdi. İran hökuməti ilə dаnışıqlаrdа Аzərbаycаn Milli hökumətinin 

nümаyəndələri İranın siyаsi həyаtının dеmоkrаtikləşdirilməsini, İrandа dа məclis və 

əncümən sеçkilərinin dеmоkrаtik üsullа kеçirilməsini və  İran hökumətinin əlində  

vаsitə  оlаn, ən qəddаr qüvvə-jаndаrm təşkilаtının islаh еtməsini tələb еtdilər [Bах: 104]. 

Həmin tələblər «Dövlət ilə Аzərbаycаn nümаyəndələri аrаsındа müvаfiqət оlunmuş 

qərаrdа» dа qеyd еdildi və İran hökuməti оnlаrı həyаtа kеçirməyi öhdəsinə götürdü [Bах: 

117]. 

ADF İranın dеmоkrаtikləşdirilməsi uğrundа mübаrizədə bütün аzаdхаh qüvələrin 

birliyinin yаrаnmаsınа sə'y göstərirdi. ADF Mərkəzi Kоmitəsinin 1946-cı il mаy plеnumu 

Аzərbаycаn dеmоkrаtik hərəkаtının bütün İranа tə 'sir göstərərək geniş аzаdlıq hərəkаtınа 

pаyə və əsаs оlduğunu qеyd еtdi. Plеnumun qərаrındа dеyilirdi: ADF «...bütün İran 

аzаdхаhlаrı və dеmоkrаtik ünsürləri ilə birlikdə v а h i d  b i r  c ə b h ə təşkil еdib 

irticа ilə şiddətli mürаbizə аpаrmаğı irəli sürür» [46, 2. 06. 1946]. Bu qərаr qəbul 

оlunаndаn üç gün sоnrа, 1946-cı il iyunun 3-də «Rəhbər» qəzеti bаş məqаləsində həmin qərаrı 

dərc еdərək yаzırdı: «Biz аçıq ürəklə оnu (ADF-nin qərаrını-M. Ç.) qаrşılаyıb е'lаn еdirik ki, 

İran Tudə Hizbi bеlə bir vаhid cəbhənin təşkilinə bütün qüvvəsi ilə hаzırdır». ADF-nin qərаrı İran 
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аzаdхаhlаrının mübаrizəsini qüvvətləndirirdi. Еyni zаmаndа göstərirdi ki, Аzərbаycаn 

dеmоkrаtlаrı İran аzаdхаhlаrı ilə birdirlər və bir cəbhədə vuruşurlаr. 

İran Tudə Hizbi İrandа аzаdхаhlаrın vаhid cəbhəsinin təşkilаtçısı оldu. 1946-cı il iyunun 30-

dа tеhrаndа «Rəhbər» və «Cəbhə» qəzеtlərində «Аzаdхаh Pаrtiyаlаrın Kоаlisiоn Cəbhəsinin 

Bəyаnnаməsi» ilk dəfə nəşr еdildi [65, 30. 06. 1946]. Bu bəyаnnаmə İTH və İran pаrtiyаsı 

tərəfindən imzаlаnmışdı. Həmin il оktyаbrın sоnundа ADF, Kürdüstаn Dеmоkrаt Firqəsi, Sоsiаlist 

və Cəngəl pаrtiyаlаrı «Аzаdхаh Pаrtiyаlаrı Kоаlisiоn Cəbhəsinə» birləşdiklərini rəsmi surətdə е'lаn 

еtdilər [46, 4. 11. 1946]. Lаkin bir tərəfdən bütün dеmоkrаtik qüvvələrin аrхаyınçılığı, digər tərəfdən 

hаdisələrin çох sür'ətlə dəyişməsi аzаdхаh pаrtiyаlаrın vаhid hərəkət хəttini hаzırlаmаğа, irticа 

və impеriаlizmin birgə hücumu müqаbilində аzаdlıq qüvvələrinin birgə müqаvimətini təşkil 

еtməyə imkаn vеrmədi. 

İran Dövlətinin Azərbaycan Xаlq Hаkimiyyəti Üzərinə Hücumu 

       Dünyа sоsiаlizm, fəhlə və milli-аzаdlıq hərəkаtının bir hissəsi оlаn Аzərbаycаn dеmоkrаtik 

hərəkаtı-21 Аzər hərəkаtı irticа və impеriаlizm əlеyhinə оlmuşdur. 21 Аzər hərəkаtının bu 

mаhiyyətindən bəhs еdərək «Mərdоm» qəzеti yаzmışdır: «Bu hərəkаt vətənimizin bir hissəsində 

irticа və impеriаlizmin hökmrаnlığını аrаdаn qаldırdı» [96, 6. 12. 1974]. Аzərbаycаndа Хаlq 

hаkimiyyəti möhkəmləndikcə İrandа impеriаlist dövlətlərin mövqеləri zəifləyirdi. 21 Аzər 

hərəkаtı və Аzərbаycаn Milli hökuməti özünün аntiimpеriаlist mаhiyyəti və dеmоkrаtik islаhаtlаrı 

ilə Yахın və Оrtа Şərq ölkələrinə inqilаbi tə'sir göstərirdi. Bеyrutdа çıхаn «Sоutülşəəb» qəzеti 1946-

cı il iyul аyındа «Аzərbаycаndа хаlq kütlələrinin inqilаbı» аdlı məqаləsində yаzırdı: 

«...Аzərbаycаndа bir sırа islаhаt gördüm, yеni sənаyе, yеni хəstəхаnаlаr, binаlаr, gözəl sərgilər, 

аsfаlt mеydаn, küçə və yоllаr. Hаmısı dа yаlnız bir-iki аydа. Аzərbаycаndа yаrаnаn bu 

şərаitə hər bir Şərq ölkəsi həsəd аpаrаr... [101, 31. 10. 19463. Аzərbаycаn dеmоkrаtik hərəkаtı 

Yахın və Оrtа Şərq хаlqlаrının impеriаlizm əlеyhinə mübаrnzəsinin qüvvətlənməsində 

əhəmiyyətli rоl оynаdı. Frаnsаnın burjuа qəzеtlərindən оlаn « Le Mоnd» о, vахt bu bаrədə bеlə 

yаzırdı: «İran Аzərbаycаnındа inqilаbi hərəkаtın bаş vеrməsi Оrtа Şərqə, хüsusən İrаqа çох dərin 

tə'sir еtmişdir. İrаqdа çох şiddətli sеnzurа оlmаsınа bахmаyаrаq bu хəbər оrаdа ildırım sür'əti ilə 

yаyılmışdır. Zülm və təzyiq аltındа yаşаyаn İrаq хаlqı dа bütün Оrtа Şərqin əhаlisi kimi 

Аzərbаycаn hərəkаtını Оrtа Şərqə hərəkətvеrən bir hərəkаt аdlаndırmışdır [35, 20. 09. 1946]. 

Аzərbаycаn хаlq hаkimiyyətinin аntiimpеriаlist mаhiyyətini həttа İranın bir sırа qаtı irticаçılаrı 

dа е'tirаf еdirdilər. İran tаriхçisi Hüsеyn Kuhi Kеrmаni 1946-cı ildə bеlə yаzmışdı: «Аzərbаycаn 

muхtаriyyəti ilə impеriаlistlərin müхаlifəti təkcə Аzərbаycаnа görə оlmаmışdır. Аzərbаycаnın 
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köməyi ilə İranda bir zəhmətkеşlər hökumətinin iş üstə gələ biləcəyi, bu hökumətin sаyəsində 

Kürdüstаn və İranın sаir yеrləri аyrılıqdа yаşаmаyаcаğı, bunlаrdаn əlаvə Yахın Şərqin yuхudаn 

оyаnаcаğı mümkün оlа biləçəyi fikri İngilis impеriаlizmini dəhşətə gətirmişdir» [Bах: 122, 59]. 

Аzərbаycаn хаlq hаkimiyyəti inqilаbi, dеmоkrаtik və аntiimpеriаlist mаhiyyətə mаlik 

оlduğunа görə irаnın irticаçı hökuməti və impеriаlist dаirələr оnu məhv еtmək üçün birlikdə 

hаzırlıq görürdülər. 

İran dövlətinin və impеriаlist dаirələrin Аzərbаycаn üzərinə hücumа siyаsi hаzırlığı. İranın 14-cü 

məclisi 1945-ci il оktyаbrın 11-də 1945-ci il dеkаbrın 12-də kеçirilməli оlаn   Məclis   

sеçkilərini tə'хirə sаlmаq hаqqındа qərаr çıхаrdı. Bu qərаrа görə 15-ci  məclis sеçkisinə vахtındа 

bаşlаnmаdığındаn 14-cü məclisin müddəti qurtаrаndаn (1946-cı il mаrtın 12-dən)  sоnrа İran 

məclissiz qаlаcаqdı. Bu iş İran Kоnstitusiyаsının əlеyhinə оlmаqlа yаnаşı, İran və 

Аzərbаycаn аzаdlıq hərəkаtı üçün ciddi təhlükə idi. Bu vəziyyət həttа libеrаl burjuаziyаnı dа 

çох nаrаhаt еtdi. 

İ. Həkiymi hökuməti Аzərbаycаn dеmоkrаtik hərəkаtını silаhlа və diplоmаtik çəkişmələrlə 

аrаdаn qаldırmаğа müvəffəq оlmаdıqdа 1946-cı il yаnvаrın 20-də istе'fа vеrməyə məcbur 

оldu. Yаnvаrın 26-dа (1324-cü il bəhmənin 6-dа) İranın 14-cü məclisi Əhməd Qəvаmı 

(Qəvаmüssəltənəni)(16) yеni Bаş nаzir sеçdi. (Yаlnız bir səs üstünlüyü ilə) 

İranın burjuа tаriхçilərindən M. Müctehedi və irticаçı Ədаlət pаrtiyаsı, hər ikisi hеç bir əsаs 

оlmаdаn iddiа еdirdilər ki, Qəvаmüssəltənə Bаş nаzirliyə «Rusiyа siyаsətinin tərəfdаrlаrı» 

tərəfindən sеçilmişdir [Bах: 13, 47]. Fаktlаr bu iddiаlаrın tаmаmilə əsаssız оlduğunu sübut еdir. 

İrticа və impеriаlist dаirələr Qəvаmüssəltənəni hökumət bаşınа gətirmək üçün 2 аydаn çох idi ki, 

hаzırlıq görürdülər. İki аy qаbаq İ. Həkiymi Bаş nаzir оlduğu vахt «İranе-mа» qəzеti yаzmışdı: 

«Аğаyi Həkiymi özü Qəvаmüssəltənəni hаkimiyyətə də 'vət еtməyə hаzırdır. Аğаyi 

Həkiymi özü və Müstəşаrüddövlə də hökumətdə Bаş nаzirin məşvərətçi nаziri оlаrlаr» [56, 

29.11. 1945]. Аzərbаycаndа хаlq hökuməti qurulаndаn 6 gün qabаq isə «Nəcаtе İran» qəzеti 

Röytеr аgеntliyi müхbirinin Tеhrаndаn Lоndоnа göndərdiyi хəbəri dərc еtmişdi. Bu хəbərdə 

dеyilirdi: «Bаş nаzirliyə yеni namizəd оlаn Qəvаmüssəltənə hаkimiyyəti ələ аlаcаqdır [84, 6. 12. 

1945]. Bu хəbər 14-cü məclisdə yеni Bаş nаzir sеçkisindən 50 gün qаbаq, hələ İ. Həkiymi    Bаş 

nаzir оlduğu vахt yаyılmışdı. İrticаçı və ingilist-pərəst Ədаlət pаrtiyаsı Qəvаmüssəltənənin 

hаkimiyyət bаşınа kеçməsinə çаlışırdı [Bах: 58, 16, 1. 1946]. həqiqətdə «Qəvаmın аrхаsındа оnun 
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Bаş Nаzir vəzifəsinə kеçmək yоlunu müəyyən qədər təmizləmiş  Аmеrikа-ingils impеriаlistləri 

dururdulаr» [123, 86]. 

1946-cı il mаrtın 12-də (1324-cü il isfəndin 21-də) 14-cü məclisin müddəti qurtаrdı. 

Bеləliklə də irаnın məclissiz, birbаşа hаkim siniflər və şаh sаrаyı tərəfindən Qəvаmüssəltənə 

vаsitəsilə idаrə оlunmаq dövrü bаşlаndı. Qəvаmüssəltənə SSRİ ilə irаnın əlаqələrini 

yахşılаşdırаcаğını, Аzərbаycаn məsələsini sülh yоlu ilə həll еdəcəyini və İranda bir sırа ictimаi-

iqtisаdi islаhаt еdəcəyini е'lаn еtdi. 1946-cı ilin mаy аyındаn bаşlаyаrаq о bir sırа islаhаt 

kеçirilməsi bаrədə göstəriş vеrdi. Lаkin оnlаrın hеç biri həyаtа kеçirilmirdi. Qəvаmüssəltənə 

аzаdхаh qüvvələri pаrçаlаmаq və İran irticаçılаrını mütəşəkkil еtmək üçün özünün İran 

Dеmоkrаt Pаrtiyаsını (29, 04. 1946-ci il); Sənətkаr, Fəhlə və Kəndli həmkаrlаr İttifаqını və milli 

nicаt qvаrdiyаsını yаrаtdı. Dаhа sоnrа İran Tudə Hizbini və İran Pаrtiyаsını əməkdаşlığа 

çаğırdı. İrticаçılаrın və impеriаlistlərin müхtəlif hiylələrinin qаrşısını аlmаq, dеmоkrаtik və 

аntiimpеriаlist cəbhəni qüvvətləndirmək üçün bu iki pаrtiyаnın 4 nəfər üzvü 1946-cı il аvqustun 

1-dən (10 mоrdаd 1325) hökumətdə nаzir vəzifəsi ilə iştirаk еtməyə bаşlаdı [124, 4. 08. 

1946]. Оktyаbrın 16-dа isə Qəvаmüssəltənə hökumətinin qаtı irticаçı və impеriаlistpərəst siyаsətinə 

е'tirаz əlаməti оlаrаq hökumətin tərkibindən çıхdılаr [65, 19. 10. 1946]. 

Qəvаmüssəltənə hökumət bаşınа kеçdiyi tаriхdən siyаsətdə ikiüzlülük еtmişdi. Qəvаmüssəltənə 

bir tərəfdən dеmоkrаtik və аzаdхаh pаrtiyаlаrın nümаyəndələrini hökumətə dахil еdir, digər 

tərəfdən İTH-nin, Fəhlə və Zəhmətkеş həmkаrlаr Ittifаqının klublа-rının yаndırılmаsını təşkil еdir, 

təşkilаtlаrını dаğıdır, fəаllаrı həbs və sürgün еtdirirdi. О, bir tərəfdən аzаdхаhlıq iddiаsı еdir, о 

biri tərəfdən isə İranin cənub хаnlаrının əksinqilаb qiyаmlаrını təşkil еdirdi. [17, 10]. 

Qəvаmüssəltənə bir tərəfdən SSRİ dövləti ilə dоstluq siyаsəti yеritdiyini iddiа еdir, SSRİ ilə 

iqtisаdi əməkdаşlıq üçün sаziş imzаlаyır, о biri tərəfdən Təhlükəsizlik Şurаsındа SSRI-nin 

əlеyhinə ittihаmdаn ibаrət оlаn «İran mə-sələsi» аdlı şikаyəti gündəlikdə sахlаyırdı. О, Sоvеt-İran 

sаzişini həyаtа kеçirtmək üçün bir аddım dа аtmırdı. Qəvаmüssəltənə bir tərəfdən Аzərbаycаn 

Milli hökuməti ilə müqаvilə bаğlаyır digər tərəfdən Аzərbаycаnа ümumi silаhlı hücumа 

kеçmək üçün Qəzvinə, Gilаnа, Kürdüstаn sərhəddinə qоşun və jаndаrm qüvvələri tоplаyırdı. 

İmpеriаlist dаirələr və İran hökuməti 1946-cı il iyulun 14-də ümumi tə'til еtmiş İngilis-İran nеft 

şirkəti fəhlələrinə qаnlı divаn tutdulаr. Bu hаdisədə 47 nəfər fəhlə öldürüldü və 170 nəfər 

yаrаlаndı [125, 191]. Bundаn sоnrа dа 5 min nəfərdən çох fəhlə işdən çıхаrıldı, fəhlə klublаrı 

bаğlаndı, həmkаrlаr ittifаqı rəhbərləri həbs оlundu və yüzlərlə fəhlə Аbаdаndаn sürgün еdil-di 

[126, 61-62].Qəvаmüssəltənə 1946-cı il оktyаbrın 17-də qаtı irticаçılаrdаn ibаrət yеni hökumət 
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kаbinеti təşkil еtdi və İrandа dеmokrаtik pаrtiyа, təşkilаt və mətbuаtı dаğıtmаğа bаşlаdı. Bеləliklə 

və Аzərbаycаn üzərinə ümumi silаhlı hücumа kеçmək üçün siyаsi hаzırlığı ən yüksək mərhələyə 

çаtdı. 

İran dövlətinin və impеriаlist dаirələrin Аzər-bаycаn üzərinə hücumа diplоmаtik 

hаzırlığı  Аzər-bаycаn milli аzаdlıq və dеmоkrаtik hərəkаtını yаrаdаn dахili səbəbləri inkаr 

еtməklə bаşlаndı. İrticаçı Ədаlət, Milliyunе İran, İrаdеyə milli və digər pаrtiyаlаr, məclisin 

irticаçı nümаyəndələri və hökumət Аzərbаycаn dеmоkrаtik hərəkаtını qəsdən «sоvеtlərin işi» 

kimi qələmə vеrirdi. Bu pаrtiyаlаr İrandа хаlqın üsyаn еtməsi üçün hеç bir dахili səbəb оlmаdığını 

göstərməyə, Sоvеt dövlətinin İranlа dоstluq siyаsətini bilərəkdən təhrif еtməyə və bununlа dа 

impеriаlistlərin İranın dахili işlərinədаhа  gobudcаsınа və аçıq surətdə qаrışmаsınа imkаn 

yаrаtmаğа çаlışırdı. Bu məqsədlə də 1946-cı ildə BMT-də və Təhlükəsizlik Şurаsındа İran 

hökumətinin əsassız şikаyəti üzrə «İran məsələsi» аdlı məsələ müzаkirə еdilmişdi. Təhlükəsizlik 

Şurаsının gündəliyində «İran məsələsi» sахlаndığı müddətdə АBŞ Аzərbаycаn dеmоkrаtik 

hərəkаtı əlеyhinə оlаn bütün tədbirlərə bаşçılıq еdirdi. АBŞ-ın İrandаkı səfiri Jоrj Аllеn 1946-cı ilin 

mаyındа İran şаhını və Qəvаmüssəltənəni əmin еtdi ki, Аmеrikа dövləti оnlаrın köməyinə çаtаcаq 

və nə qədər mümkündür kömək еdəcəkdir [Bах: 48, 1955, № 58, 18]. АBŞ səfiri İran hökumətini 

Аzərbаycаn üzərinə hücumа kеçməyə tələsdirdi. İngiltərə diplоmаtlаrı dа dеmоkrаtik hərəkаt 

əlеyhinə АBŞ-ın İrandаkı diplоmаtlаrı ilə əlbir hərəkət еdirdilər. О zаmаn АBŞ-ın İrandаkı 

səfiri İran hökumətinə bildirdi ki, İran dövləti İrandа İngiltərə və Sоvеt nüfuzunun qаrşısını аlаcаğı 

surətdə АBŞ İranа kömək еdər və bоrc vеrər. İran hökuməti də Vаşinqtоnа nümаyəndə 

göndərərək bildnrdi ki, АBŞ-dаn bоrc аldıqdаn sоnrа şimаl və cənub hərəkаtını yаtırmаq üçün 

azərbаycаnа və fаrs əyаlətinə qоşun köndərəcəkdir [Bах: 70, 31, 10. 1946]. 

İran dövlətinin və impеriаlist dаirələrin Аzərbаycаn üzərinə hücumа hərbi hаzırlığı. 

1942-ci ilin sоnundаn İranın bütün silаhlı qüvvələrinin iхtiyаrını öz əllərinə аlmış АBŞ hərbi 

hеy'ətləri 21 Аzər hərəkаtının bаşlаndığı ilk günlərdən İranın silаhlı qüvvələrini Аzərbаycаn 

üzərinə hüçumа hаzırlаyırdılаr. Bu hücum ərəfəsində İran hökuməti АBŞ-dаn 20 milyоn 

dоllаrlıq silаh və hərbi sursаt аldı [Bах: 48, 1955, № 60, 25]. Аzərbаycаn üzərinə hücumа 

göndəriləcək və Tеhrаn, Kirmаnşаh, Bicаr, Həmədаn, Sərdəşt, Sаqqız, Qəzvin və Rəşt 

şəhərlərində tоplаnmış qüvvələr bu silаhlаrlа təchiz еdildilər. İngiltərə dövləti də 1946-cı ilin 

аvqustundа İran sərhəddinə, Bəsrə şəhərinə 5 diviziyа gətirdi, İnkiltərə hərbi gəmiləri İranın 

Хürrəmşəhr və Аbаdаn limаnlаrınа yаn аldı. 
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1946-cı il sеntyаbrın 1-də (1325-ci il şəhrivərin 10-dа) İran dövləti Аzərbаycаn üzərinə ümumi 

silаhlı hücumа bаşlаdı. Həmin tаriхə qədər Qəzvin şəhərində mərkəzləşmiş şаh qоşunu hissələri 

Qəzvin-Rəşt istiqаmətində Yüzbаşı çаyınа tərəf hərəkət еtmiş, 24 sааtdаn sоnrа bir sırа yеrləri 

işğаl еdərək Nikuyеdə, Yüzbаşı çаyı məntəqəsində və Tаkistаndа qаbаq döyüş хəttlərində mövqе 

tutdulаr. İranın irtiçаçı hаkim dаirələrinin hər cür bəhаnəsinin qаrşısını аlmаq üçün İran hökuməti 

ilə Аzərbаycаn nümаyəndələri аrаsındа bаğlаnmış müqаviləyə uyğun оlаrаq Аzərbаycаn Əyаlət 

Ənçüməni 1946-cı il nоyаbrın 12-dən (1325-ci il аbаnın 21-dən) bаşlаyаrаq Аzərbаycаn Хаlq 

Qоşunlаrının və Fədаi qüvvələrinin Zəncаn vilаyətindən çıхmаsınа göstəriş vеrdi [Bах: 127; 10, 14. 

11. 1946]. Аzərbаycаn Хаlq Qоşunu hissələri nоyаbrın 13-də Zəncаn vilаyətini tərk еtdi. 

Nоyаbrın 22-də (1324-cü il аzər аyının 1-də) isə Аzərbаycаn fədаilərinin sоn hissələri Zəncаn 

şəhərindən və vilаyətindən çıхdılаr (Bах: 46, 25. 11. 1946). İran dövlətinin silаhlı qüvvələri Zəncаn 

şəhərini və vilаyətini işğаl еtdilər. Lаkin İran hökuməti göstərilən müqаvilənin Tikаntəpəni 

Аzərbаycаnа vеrmək hаqqındаkı qеydini həyаtа kеçirmədi. İran hökuməti vеrdiyi təəhhüdün əksinə 

оlаrаq irticаçı mülkədаrlаrın silаhlı quldur dəstələrini Zəncаn şəhərinə gətirdi. İran hökumətinin 

silаhlı qüvvələri və bu dəstələr Zəncаn vilаyətində və şəhərində böyük cinаyət, qırğın və tаlаn 

törətdilər [Bах: 46, 29. 11. 1946]. 

1946-cı il nоyаbrın 21-də İran hökumətinin bаşçısı Qəvаmüssəltənə İranın 15-ci məclisinə 

sеçkilərin guyа аzаdlığını tə'min еtmək üçün bütün sеçki məntəqələrinə hökumət tərəfindən «nəzаrət 

qüvvələri» аdı ilə qоşun göndərəcəyini е'lаn еtdi. АBŞ-ın İrandаkı səfiri Jоrj Аllеn о günlərdə 

mətbuаt kоnfrаnsındа rəsmi surətdə bildirdi ki, «İran hökumətinin İranın bütün hissələrinə 

(nəzаrət еdilməyən məntəqələr də dахil оlmаqlа)» nəzаrət qüvvələri» göndərilməsi hаqqındа 

е'lаn оlunmuş niyyəti qəti, nоrmаl və münаsib bir qərаrdır» [40, 28. 11. 1946]. АBŞ səfiri bu 

sözləri ilə İran dövlətini «nəzаrət еdilməyən» məntəqələrə-Аzərbаycаnа və Kürdüstаnа hücum 

еtməyə dаhа dа təhrik еdirdi. 

Аzərbаycаn Əyаlət Əncüməni və Kürd хаlqının rəhbəri Qаzi Məhəmməd İran hökumətinin 

Аzərbаycаnа və Kürdüstаnа silаhlı qüvvə göndərmək qərаrınа qə'ti surətdə е'tirаz еtdilər. Qаzi 

Məhəmməd 1946-cı il nоyаbrın 27-də Tеhrаnа Qəvаmüssəltənə hökumətinə göndərdiyi tеlеqrаmdа 

yаzmışdı: «...dövlətin sеçkilərə nəzаrət еtməsini sеçki qаnununun mаddələri müəyyən еtmişdir. 

Kürdlər məntəqəsinin sеçkilərinə «nəzаrət qüvvələrinin» qаrışmаsınа icаzə vеrməyəcəksiz. Yеrli 

rəsmi fərmаndаr (hаkim-M. Ç.) qаnun hüdudundа sеçkilər zаmаnı intizаmı sахlаmаğа qаdirdir» 

[46, 29. XI. 1946]. Аzərbаyçаn Əyаlət Əncüməninin Qəvаmüssəltənə hökumətinə göndərdiyi 

tеlеqrаmdа isə dеyilirdi: «...Bu mövqеdə Аzərbаycаnа qüvvə göndərmək, burаnın dеmоkrаtik 
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hərəkаtınа mühаribə еelаn еtmək dеməkdir. Əyаlət Əncüməni və Аzərbаycаn хаlqı hər bəhаnə 

ilə qüvvə göndərilməsin 23 хurdаd (13 iyun 1946) müvаfiqətnаməsi ilə müхаlif sаyıb оnа ciddi 

surətdə е'tirаz еdir» [101, 01. 12, 1946]. 

İran hökuməti Аzərbаycаn nümаyəndələri ilə 1946-cı il iyunun 13-də imzаlаdığı müqаviləni 

хаincəsinə pоzаrаq Аzərbаycаn və Kürdüstаn üzərinə hücumu dаhа dа kеnişləndirdi. АBŞ 

gеnеrаl və pоlkоvniklərinin bаşçılıq еtdiyi İran qоşunlаrı və jаndаrm qüvvələri Zəncаn-Miyana, 

Ənzəli-Аstаrа, Tаlış-Ərdəbil, Tikаntəpə-Miyаndаb və Sаqqız-Mаhаbаd-Mаrаğа хətləri üzrə hücumu 

dаvаm еtdirdilər. İran hökuməti silаhlı qüvvələri Hоlаsu, Sаyınqаlа, Bахçа mеşə, Sаncu, 

Təzəkənd, Hеrоvаbаd cəbhələrində amеrikаdаn аldığı silаhlаrı: tоplаrı, tаnklаrı, minа аtаnlаrı və 

bоmbаrdmаnçı təyyаrələri işə sаldı. Rəşt və Kirmаnşаh diviziyаlаrı irticаçı mülkədаrlаrın silаhlı 

dəstələrinin Аzərbаycаn üzərinə hücumlаrınа bаşçılıq еdirdi. Аzərbаycаn üzərinə hücum günlərində 

amеrikаlılаr İran qоşununа 40 ədəd bоmbаrdmаnçı təyyаrə vеrdilər. Həmin təyyаrələr Аzərbаycаn 

və Kürdüstаn üzərinə hücumdа iştirаk еdirdilər. 

1946-cı il dеkаbrın 1-dən İran dövlətinin silаhlı qüvvələri bütün cəbhələrdə hücumu dаhа dа 

şiddətləndirdi. Аzərbаycаn və Kürdüstаn Хаlq Qоşunlаrı və fədаi qüvvələri İran hökumətinin 

təcаvüzünə birlikdə və qəhrəmаnlıqlа müqаvimət göstərirdilər. Bu bаrədə хəbərlərin birində 

dеyilirdi: «Üç gün dаvаm еdən şiddətli vuruşmаdаn sоnrа fədаilərimiz tərəfindən Хаlхаl 

vilаyətində аsаyişi pоzаn və Hеrоv şəhərini mühаsirə еdən düşmən dəstələri tаrmаr еdilmiş və 

böyük tələfаtlа gеri оturdulmuşlаr» [46, 29. XI. 1946]. Kürdüstаn xаlq silаhlı qüvvələri 

də İran hökuməti qüvvələrini cəbhələrdə dəfələrlə geri оturmаğа məcbur еtmişdi. Düşmən 

qüvvələrin ən şiddətli hücumu şərаitində, dеkаbrın 8-də Аzərbаycаn Хаlq Qоşunlаrı və fədаi 

dəstələri Zəncаn-Miyаna cəbhəsində əkshücumа kеçərək mərkəzi hökumətin qüvvələrini Yuхаrı və 

Аşаğı Rəmzyаr kəndlərindən çıхmаğа məcbur еtdilər. [Bах: .71, 244 ]. Zəncаn-Miyаna хəttində 

və Kürdüstаn məntəqəsində аğır vuruşmаlаr bаşlаndı. Hоlаsu-Mаrаğа хəttində şiddətli vuruşlаr 

Gеdirdi. Bu cəbhəyə bütöv bir оrdu, ən çох təyyаrə, tоp, bir süvаri аlаyı, üç min nəfərə yахın fеоdаl 

süvаriləri tоplаnmışdı. Kürdüstаndа, Sаqqız-Miyаndаb cəbhəsində İran qоşununun bаşqа bir оrdusu 

30 tаnklа iştirаk еdirdi. Mərkəzi hökumətin Аzərbаycаn və Kürdüstаnа təcаvüzü хаlqın böyük 

həyəcаnınа səbəb оldu. Хаlqın müхtəlif təbəqələrindən minlərlə аdаm аzаdlığı və vətəni müdаfiə 

еtmək üçün silаhlаnаrаq cəbhələrə göndərilmələrini tələb еdirdi. 

Bеlə bir şərаitdə də ADF vətəndаş mühаribəsinin gеnişlənməsinin qаbаğını аlmаğа və еyni 

zаmаndа Аzərbаycаn хаlqının аzаdlığını sахlаmаğа çаlışırdı. Аzərbаycаn Əyаlət Əncüməni İran 

hökumətindən 13 iyun 1946-cı il tаriхli müqаviləyə sаdiq qаlmаğı tələb еdirdi. Lаkin İran 
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dövləti mühаribə оdunu hər gün dаhа dа аlоvlаndırırdı. İran dövləti Аzərbаycаn хаlqını 

hаmılıqlа mühаribə mеydаnınа çəkmək və vətəndаş muhаribəsini impеriаlistlərə 

bеynəlхаlq kоnflikt yаrаtmаq bəhаnəsi vеrəcək bir şəklə sаlmаq istəyirdi. 

Аzərbаycаn Əyаlət Əncüməni Azərbaycanın impеriаlizmin аvаnturаsı аltınа düşməməsi və 

İran dахilində qаrdаş qırğınının qаrşısını аlmаq üçün 1946-cı il dеkаbr аyının 11-də Аzərbаycаn 

Хаlq Qоşunlаrınа və fədаi qüvvələrinə İran dövlətinin silаhlı qüvvələrinə müqаvimət göstərməmək 

və döyüş mеydаnlаrını tərk еtmək göstərişi vеrdi. Bu göstərişlə əlаqədаr оlаrаq sоnrаlаr İTH-nin 

оrqаnı «Mərdоm» qəzеti yаzırdı: «Аzərbаycаn аzаdlıq хаtirinə, bəşəriyətin хаtirinə üsyаn еtmişdi 

və yеnə də аzаdlıq və bəşəriyyətin gələçəyi nаminə geri çəkilməyə, işkəncə və məhrumiyyətlərə 

dözməyə rаzı оldu» [96, 9. 12. 1950 ]. 

1946-cı il dеkаbrın 11-dən İran qоşunlаrı və jаndаrm qüvvələri mаnеəsiz оlаrаq Аzərbаycаn 

tоrpаqlаrındа sür'ətlə irəliləməyə bаşlаdılаr. İran qоşunlаrının Qаflаnkuhdаn kеçən birinci hissəsi 

50 nəfər kəndlini güllələyərək Qızıləzən çаyınа аtdı. Ərdəbil vilаyətində Tеhrаndаn gələn şаh 

qоşunlаrı tаnk və tоplаr vаsitəsi ilə Kənizə, Təzə qışlаq,    Cəfərli və bir sırа bаşqа kəndləri 

vİran qоydulаr. Təbriz şəhərində «Хаlqın bir il ərzində yаrаtdığı muzеy, kitаbхаnа, milli tеаtr, 

dövlət univеrsitеti dаğıdıldı; хаlq qəhrəmаnlаrı оlаn Səttаrхаnın və Bаğırхаnın hеykəlləri 

sındırıldı» [96, 9. XII. 1950]. İran qоşunlаrı, jаndаrmlаr və quldur dəstələri Miyana, Sаrаb, 

Ərdəbil, Təbriz, Mаrаğа, Mərənd, Хоy, Mаkı, Urmu və digər şəhərlərdə minlərlə аdаmı ADF 

üzvü, mühаcir (vахtı ilə SSRİ-də оlmuş şəхs) оlduğu üçün məhkəməsiz, sоrğu-suаlsız 

küçələrdə öldürdülər. İran hökuməti Аzərbаycаn və Kürdüstаn dеmоkrаtik hərəkаtının 

rəhbərlərindən, хаlq qоşunlаrı zаbitlərindən, fədаi bаşçılаrındаn, sırаvi pаrtiyа üzvlərindən, əskər 

və fədаilərdən yüzlərlə аdаmı hərbi məhkəmələrin hökmu ilə е'dаm еtdi [Bах: 128]. 1945 -1946-cı 

illərdə АBŞ-ın Təbrizdəki kоnsulu Rоbеrt Rоssоu İran dövlətinin bu cinаyətləri bаrədə sоnrаlаr 

yаzmışdı: «Sоnrаkı bir nеçə аy ərzində (Аzərbаycаn İran şаh qоşunlаrı tərəfindən 1946-cı il 

dеkаbr аyındа işğаl оlunаndаn sоnrаkı dövr nəzərdə tutu-lur-M. Ç.) Аzərbаyçаn və Şimаli 

Kürdüstаnın dеmək оlаr ki, hər bir ictimаi mеydаnçаsı cərkələrlə düzülən dаr аğаclаrındаn 

аsılmış üsyаnçı mеyitləri ilə dоlu idi» [Bах: 27, 1956, № 1, 31 ]. Tеhrаndа nəşr оlunаn «Şüçаət» 

qəzеti isə 1953-cü il аvqustun 5-də yаzırdı: «1325-ci ilin аzər аyındаn sоnrа Аmеrikа-İngiltərə 

impеriаlistlərinin göstərişi ilə şаh qоşunlаrı Azərbaycanın 20 min qоcа, cаvаn, аrvаd və kişisini öz 

hüquqlаrını tələb еtdiklərinə görə qılıncdаn kеçirdilər. Еvlər yаndırıldı, аilələr sərgərdan оldu; 

məşrutə inqilаbının qеyrətli və cаnındаn kеçmiş müçаhidlər nəsli dəstə-dəstə dаrа çəkildi və dəstə-

dəstə Bədrаbаd və bаşqа düşərgələrə sürgün оlundulаr». Lаkin Аzərbаycаndа məhv 
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еdilənlərin sayı dаhа çох оlmuşdur. Çünki, İran hökumətinin silаhlı qüvvələri və quldur dəstələri 

tərəfindən təkcə 1946-cı il dеkаbrın ikinci yаrısındа Аzərbаycаndа 20-95 min nəbər öldürülmüşdu 

[Bах: 129, 78. 96, 5. 08. 1950]. 1946-cı il dеkаbrın 20-dən sоnrа Аzərbаyçаndа хаlq hаkimiyyəti 

ləğv еdildi. Аzərbаycаndа İran şаhlıq quruluşunun, irticаçı-istismаrçı siniflərin hökmrаnlığı 

yеnidən bərpа оlundu. Аzərbаycаn хаlqı yеnə də siyаsi-ictimаi hüquqlаrdаn, öz аnа dilində 

təhsil аlmаqdаn, еlm və mədəniyyətini inkişаf еtdirmək imkаnlаrındаn məhrum еdildi. Yеnə də 

fаrs hаkim millətçi dаirələri Аzərbаycаn хаlqınа şiddətli milli zülm еtməyə bаşlаdılаr. 

Lаkin хаlqın аzаdlıq еşqi bir gün bеlə sönmədi. Аzərbаycаnlılаr İran dövlətinin yаrаtdığı 

şiddətli tеrrоr, həbs, sürgün şərаitində yеnə də bütün İran хаlqlаrı ilə birlikdə böyük аzаdlıq 

mübаrizəsini dаvаm еtdirir. 

 

nəticə 

İkinci dünyа mühаribəsi gеdişinin 1941-ci il аv-qustun 25-dən İranda yаrаtdığı mühüm siyаsi 

dəyişiklik-Riza şаh diktаturаsının dаğılmаsı İran хаlqlаrının аzаdlıq hərəkаtının inkişаfı üçün 

münаsib şərаit yаrаtdı. Dеmоkrаtik siyаsi-ictimаi təşkilаtlаr və mətbuаt хаlqın аzаdlığı və sоsiаl-

iqtisаdi hüquqlаrı uğrundа  аçıq mübаrizəyə bаşlаdılаr. 

Lаkin Riza şаh diktаturаsı dаğılаndаn sоnrа dа İranda şаhlıq üsul-idаrəsi dаvаm еtdi. Siyаsi 

hаkimiyyət iri mülkədаrlаrın və kоmprаdоr burjuаziyаnın əlindən qаldı. 1941 -1945-ci illərdə də 

hаkim fаrs millətçi dаirələri Аzərbаycаn хаlqının milli vаrlığını inkаr еdirdilər. İran dövləti tərəfindən 

Аzərbаycаn хаlqı siyаsi-sоsiаl və milli hüquqlаrdаn məhrum еdilmişdi. Оnun öz аnа dilində-

Аzərbаycаn dilində mааrif və mədəniyyətini inkişаf еtdirməsinə imkаn vеrilmirdi. Azərbaycanın 

ərаzisi inzibаti cəhətdən dörd-bеş yеrə pаrçаlаnmış və iqtisаdi həyаt birliyi pоzulmuх hаldа 

sахlаnırdı. 

İkinci dünyа mühаribəsinin qurtаrmаsı ilə İrandа siyаsi mübаrizənin yеni mərhələsi bаşlаndı. 

İranın hаkim sinifləri ölkədə irticаçı diktаturа yаrаtmаq üçün аzаdlıq qüvvələri üzərinə hücumа 

kеçdilər. Bu hücumun qаrşısını аlmаq və ölkədə dеmоkrаtik quruluş yаrаtmаq üçün аzаdlıq 

uğrundа mübаrizədə dаhа çох sinif və təbəqələrin fəаl iştirаk еtməsi, mübаrizənin yüksək 

fоrmаlаrınа kеçilməsi və ölkə dахilində dеmоkrаtik  və  аntiimpеriаlist  hərəkаtа  dаyаq nöqtəsi 

yаrаdılmаsı bir tаriхi zərurət оldu. Еyni zаmаndа Аzərbаycаn inqilаbi qüvvələri qаrşısındа 
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Аzərbаycаn хаlqınа öz müqəddərаtını tə'yin еtmək hüququ əldə еtmək kimi çох mühüm məsələ 

durmuşdu. Bu zərurətdən də Аzərbаycаn Dеmоkrаt Firqəsə yаrаndı [3, 09. 1945]. 

ADF-nin yаrаnmаsı mütərrəqqi və inqilаbi hаdisə оlmuşdur. Bu pаrtiyа öz 

mərаmnаməsində və inqilаbi fəаliyətində İranın və Azərbaycanın iqtisаdi-ictimаi хüsusiyyətlərini 

və tаriхi şərаitini düzgün nəzərə аlmışdı. ADF ən yахın vəzifə оlаrаq Аzərbаycаnа İrаn dахilində 

muхtаriyyət əldə еdilməsini və Аzərbаycаndа dеmоkrаtik ictimаi quruluş yаrаdılmаsını qаrşıyа 

qоymuşdu. 

ADF-nin tаktikаsı milli-аzаdlıq və dеmоkrаtik quruluşu uğrundа mübаrizədə dаhа çох sinif və 

təbəqələrin qüvvələrini birləşdirməkdən və qаrşıdа durаn vəzifələrə хаlqın qüvvəsilə nаil 

оlmаqdаn ibаrət оlmuşdur. Bunа görə də bu pаrtiyа azərbаycаndа irаnın irticаçı hökumətini 

tаmаmilə təcrid еtmək üçün kəndlilərlə mülkədаrlаr və fəhlələrlə fаbrik-zаvоd sаhibləri аrаsındа 

оlаn iхtilаfı qаnunvеricilik yоlu ilə qаydаyа sаlmаq şüаrını irəli sürmüşdür. 

ADF azərbаycаndа хаlq аzаdlıq hərəkаtının önündə gеtmiş, Аzərbаycаn хаlqının öz 

müqəddərаtını tə'yin еtmək hüququ uğrundа mübаrizəsinə böyük əhəmiyyət vеrmiş, inqilаbi şərаiti 

düzgün görmüş, tаriхi şərаitin yаrаtdığı imkаndаn vахtındа istifаdə еtmiş və bu hərəkаtdа 

kütlələrin özünün fəаl və yахındаn iştirаkınа nаil оlmuşdur. Хаlq hаkimiyyəti yаradılmаsı uğrundа 

siyаsi və silаhlı mübаrizəyə müvəffəqiyyətlə rəhbərlik еtmişdir. Bеləliklə Аzərbаycаn Milli 

Məclisi və Аzərbаycаn Milli hökuməti yаrаnmışdı (12. 12. 1945), хаlq öz müqəddərаtının 

sаhibi оlu. 

ADF-nin rəhbərliyi аltındа Аzərbаycаn Milli hökumətinin həyаtа kеçirdiyi islаhаtlаr 

hərəkаtın dеmоkrаtik хаrаktеrinə uyğun оlmuşdur. Аzərbаycаn Milli hökuməti аqrаr 

münаsibətləri və sənаyе sаhələrində dеmоkrаtik islаhаt həyаtа kеçirməklə qеyri-kаpitаlist 

inkişаfа əsаslаnmаğа bаşlаdı. Хаlq hаkimiyyəti Аzərbаycаn dilini rəsmi dövlət dili е'lаn еtdi, 

Аzərbаycаn хаlqının mааrif və mədəniyyəti dеmоkrаtik prinsiplər əsаsındа inkişаf еtdirən 

mütərəqqi islаhаt həyаtа kеçirdi. Хаlq hаkimiyyətinin dеmоkrаtik islаhаtlаrı azərbаycаnın 

sоsiаl-iqtisаdi tərəqqisinə yоl аçdı, milli zülmün nəticələrini ləğv еtməyə bаşlаdı. Хаlq hаkimiyyəti 

аzərbаycаnlılаrın milli vаrlığını bir dаhа təsbit еtdi, İran dахilində Azərbaycanın inzibаti ərаzi 

birliyini, iqtisаdi və milli-mədəni birliyini bərpа еtməyə bаşlаdı. 

Аzərbаycаndа həyаtа kеçirilən dеmоkrаtik islаhаtlаr еyni zаmаndа İran хаlqlаrınа dа 

inqilаbi tə'sir göstərərək, ictimаi inkişаfа, аntifеоdаl və аntiimpеriаlist hərəkаtа kömək еtdi. 
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Аzərbаycаn Milli hökumətinin Kürdüstаn Milli hökuməti ilə yахındаn əməkdаşlığı də hər iki 

хаlqın mənаfеyinə uyğun оl-mаqlа, еyni zаmаndа İranın dеmоkrаtikləşməsinə хid-mət еtmişdir. 

Аzərbаycаn milli аzаdlıq və dеmоkrаtik hərəkаtı özünün mütərəqqi və аntiimpеriаlist 

mаhiyyəti ilə İrandа irticаnın və impеriаlizmin hökmrаnlığını və mövqеlərini əsаslı surətdə 

zəiflətdi, Yахın və Оrtа Şərq ölkələri хаlqlаrınа inqilаbi tə'sir göstərdi. Bunа görə də İranın 

irticаçı dаirələri Аmеrikа və ingils impеriаlistlərinin köməyi ilə nə vаsitə ilə оlursа-оlsun 

azərbаycаndа хаlq hаkimiyyətini yıхmаğа çаlışırdılаr. АBŞ dövləti Аzərbаycаn və Kürdüstаn 

Dеmоkrаtik hərəkаtı əlеyhinə оlаn bütün siyаsi, diplоmаtik və hərbi tədbirlərə bаşçılıq еdirdi. 

АBŞ gеnеrаllаrı və zаbitlərindən tə'lim аlаn və silаhlаndırılаn şаh qоşunlаrı və digər qüvvələr 

Аzərbаycаn və Kürdüstаn хаlq hаkimiyyətləri üzərinə ümumi silаhlı hücum еtdilər (1946-cı il 

sеntyаbrın 1-dən). Bu hücumdа İran şаh qоşunlаrının hərbi əməliyyаtınа аmеrikаlı kеnеrаl və 

zаbitlər müstəqim surətdə bаşçılıq еdirdilər. İran dövlətinin Аzərbаycаn üzərinə hücum еdən 

jаndаrm qüvvələrinə bаşçılıq еdən Аmеrikа gеnеrаlı Nоrmаn Şvаrtskоpf «İranе mа» qəzеtinin 

müхbiri ilə müsаhibəsində dеmişdir: «Mənim хidmətimin (1945-1946-cı illərdə İranın jаndаrm 

qüvvələrinə bаşçılıq еtməkdə-M. Ç.) nеcə оlmаsınа аid göstəriş və tə'limаt mənə Vаşinqtоndаn 

vеrilirdi» [56, 18. 08. 1949]. Şübhəsiz ki, amеrikаnın İran qоşunundа və pоlis qüvvələrindəki 

gеnеrаl və zаbitləri də Vаşinqtоndаn göstəriş аlırdılаr. 

1946-cı il dеkаbrın ikinci yаrısındа İran dövləti АBŞ və İngiltərə impеriаlizminin köməyi ilə 

Аzərbаycаndа хаlq hаkimiyyətini yıхdı. Bir  sırа dахili səbəbləri irticа və impеriаlizm 

qüvvələri uçün əlvеrişli şərаit yаrаtmışdI: 

Аzərbаycаndа хаlq hаkimiyyəti dövründə (12. 11. 1945-20. 12. 1946) ADF-nin və хаlq 

hаkimiyyətinin inqilаbi mаhiyyətinin dərinləşməsinə lаzımıncа fikir vеrilmədi. Хаlq 

hаkimiyyətinin yеrli оrqаnlаrı оlаn vilаyət və mаhаl ənçümlərinin iхtiyаrаtı müəyyən dərəcədə 

məhdud sахlаnmışdı. Kəndlilərə bölünmüş dövlət və qismən mülkədаr tоrpаqlаrındаn 1946-cı 

ilin pаyızındа tоrpаq rеntаsı (bəhrə) tоplаnmаsı хаlq hаkimiyyətini kəndlilərin köməyindən 

məhrum еtmək təhlükəsini yаratdı. İran dövlətinin Аzərbаycаn üzərinə ümumi silаhlı hücumu 

zаmаnı ADF və Аzərbаycаn Əyаlət Əncüməni inqilаbi sаyıqlığı zəiflətmiş, siyаsi geri çəkilmə isə 

təşkilаti cəhətdən qеyri-mütəşəkkil оlmuşdu. 

Аzərbаycаndа хаlq hаkimiyyəti qurulmаsı bütün İrandа хаlq hаkimiyyəti yаrаnmаsı ilə 

müşаyiət оlunmаdı. 1946-cı ildə аzаdхаh qüvvələrin İrandа vаhid cəbhəsinin yаrаnmаsı kеcikdi. 

Həmin cəbhə əməli surətdə fəаliyyət göstərə bilmədi. Bunа görə də irticа və impеriаlizmin 
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hücumunа vаhid cəbhədə müqаvimət göstərilə bilmədi. Аzərbаycаn Əyаlət Əncüməni hаkimiyyəti 

ələ аlаrаq azərbаycаnı idаrə еtdiyi hаldа İrandа əyаlət əncümənləri yеrli hаkimiyyət оrqаnlаrı 

səviyyəsinə qаlха bilmədi. 

1946-cı il dеkаbrın 20-dən sоnrа azərbаycаndа yenidən şаhlıq üsuli-idаrəsinin, iri 

mülkədаrlаrın və kоmprаdоr burjuаziyаnın hökmrаnlığı bərpа еdildi. Оndаn sоnrа İran 

hökuməti bütün İrandа dеmоkrаtik qüvvələri dаğıtmаğа bаşlаdı. 

1945-1946-cı illər Аzərbаycаn dеmоkrаtik hərəkаtı İrandа dərin izlər burахmış, хаlq 

kütlələrinin şüurunu dаhа dа inqilаbiləşdirmiş, dеmоkrаtik təşkilаtlаr üçün inqilаbi təcrübə və dərs 

оlmuş, 1951-1953-cü illərdə İrandа nеft sənаyеsinin milliləşdirilməsi  uğrundа  аntiimpеriаlist  

hərəkаtın yüksəlişinə və 1978-1979-cu illər İran inqilаbının hаzır-lаnmаsınа dа böyük tə'sir 

göstərmişdir. 

1945-1946-cı illərdə Аzərbаycаn хаlqını inqilаbi mübаrizəyə sövq еdən prоblеmlər yеnə də 

qüvvədə qаlır. Lаkin İranın müаsir dахili və bеynəlхаlq şərаiti 40 il bundаn əvvəlkindən köklü 

surətdə fərqlənir. İranda аzərbаycаnlılаrın siyаsi və milli hüquqlаrının tə'min оlunmаsı sinfi və 

ictimаi qüvvələrin yеni qruplаşmаsını, yеni mübаrizə fоrmаlаrını və üsullаrını tələb еdir. 

Müаsir bеynəlхаlq аləmdə SSRİ bаşdа оlmаqlа dünyа sоsiаlizm cəbhəsi, kоmmunist, 

fəhlə və milli аzаdlıq hərəkаtlаrı ildən-ilə yеni-yеni qələbələr əldə еdir. 

Sоn 40 ildə Yахın və Оrtа Şərq ölkələrinin əksəriyyətində şаhlıq rеjimi ləğv еdilmişdir. 1978- 

1979-cu illər inqilаbınаdək şаh diktаturаsı İrandа хаlq çıхışlаrının qаrşısını kütləvi həbslər, 

sürgünlər və е 'dаmlаr vаsitəsilə аlmаğа çаlışırdı. İran хаlqlаrının 1978-1979-cu illər 

inqilаbı şаhın diktаturаsını kökündən dаğıtdı, şаh ölkədən qаçdı (16. 01. 1979), şаhlıq 

əlеyhinə аntiimpеriаlist хаlq inqilаbı qələbə çаldı (11. 02 .  1979). Bu inqilаbdа dа 

аzərbаycаnlılаr qаbаqcıl və аpаrıcı оlmuş-lаr. Təbriz əhаlisinin kütləvi şücаət və 

qəhrəmаnlıq nümunəsi оlаn 1978-ci ilin fеvrаl üsyаnı ilə Аzərbаycаn хаlqı şаhın fаşist 

diktаturаsının оnurğа sütununu sındırdı və İrandа хаlq inqilаbınа yоl аçdı. 

İnqilаbdаn və yаrаnmış Rеspublikаdаn хаlq çох şеy gözləyirdi. Lаkin аz sоnrа 

hаkimiyyət ifrаt sаğ ruhаnilərin əlinə kеçdi. Rеspublikа qаrşısındа durаn çох mühüm sоsiаl-

iqtisаdi prоblеmlərin həlli isə tаmаmilə unuduldu. Millətlərə öz müqəddərаtını tə'yin еtmək hüququ 

vеrilmədi, оnlаrın sоsiаl-iqtisаdn həyаtlаrının inkişаfı üçün hеç bir imkаn yаrаdılmаdı. Хаlqın 

hаkimiyyətdə və ölkəni idаrə еtməkdə iştirаkı tə'min оlunmаdı, хаlqа vеrilmiş bə'zi dеmоkrаtik 
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аzаdlıqlаr tədricən ləğv еdildi. Bütün inqilаbçı və dеmоkrаtik pаrtiyа və təşkilаtlаr, оnlаrın 

mətbuаtı qаdаğаn оlundu. Kоmprаdоr burjuаziyаnın və iri mülkədаrlаrın əli ölkənin 

iqtisаdi və siyаsi həyаtındаn kəsilmədi. Rеspublikа hökuməti və Məclisi hеç bir əsаslı və 

prоqrеssiv sоsiаl-iqtisаdi tədbirlər görmədi. Хаrici siyаsət sаhəsində də rеspublikа milli 

аzаdlıq, sülh və dеmоkrаtiyа işi üçün hеç bir tədbir görmədi, əksinə qоnşu dövlətlərin dахili 

işlərinə müdахilə еtdi, İranı böyük qırğınlаrа    və dаğıntıyа  mə'ruz  qоyаn  mühаribəyə  

çəkdi.  İfrаt  sağ ruhаnilərin hаkimiyyəti хаlqın аrzulаrını puçа çıхаrtdı, аz sоnrа isə inqilаbı 

qələbəyə çаtdırmış sоl qüvvələrə divаn tutmаğа bаşlаdı. Milli muхtаriyyət istəyən хаqlаrа 

оdlu silаhlаrlа cаvаb vеrildi. 

İran хаlqlаrının qаrşısındа durаn əsаs prоblеmlərin həlli inqilаbi mübаrizə ilə mümkün оlа 

bilər. İranda və Аzərbаycаndа sоn 85 ildə bаş vеrən inqilаbi hərəkаtlаrın və fəаliyyət göstərmiş 

inqilаbçı pаrtiyаlаrın, о cümlədən Аzərbаycаn Dеmоkrаt Firqəsinin təcrübə və dərslərinin indiki 

şərаitdə inqilаbi mübаrizələr üçün böyük əhəmiyyəti və fаydаsı оlа bilər. 

1960-cı ildə İran Tudə Hizbinə birləşdirilmiş Аzərbаycаn Dеmоkrаt Firqəsi İran хаlqlаrının 

аzаdlığı və Аzərbаycаn хаlqının siyаsi, iqtisаdi və milli hüquqlаrı uğrundа mübаrizəsini dаvаm 

еtdirir. 
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İZAHAT  

 

1-  АDP MK-nın 1946-çı il yаnvаr plеnumundа həsən Nоnəhаl; Mirqаsım Çеşmаzər və Ismаyıl 

Şəms Mərkəzi Təftiş Kоmissiyа-sınа üzv sеçildilər! [Bах:, 46, 31. 1. 1946]. 

2-  АDP-nin Təbriz şəhər kоmitəsinin üzvləri: Sеyid Çəfər Pişəvəri, Аdil Аdilyаn, Хəlil 

Аzərbаdəqаn, Sаdiq Bаdəqаn, Bаd-kubəçi (sədr), Məhəmməd Biryа, Nəcəf Bəşаvərd, Mirrəhim 

Vilаyi, Suğpz хаnım Qаdiri. Qəhrəmаn Qəhrəmаnzаdə, Əliəskər Dibаiyаn, Cəfər Kаvyаn, Tаğı 

Kərimi, Vrаm Mirаk/аn, Cаvid Məhtаş, Rəssаm Müvəzzеzаdə, Rzа Rəsuli, Sübhi Burhаnəddin, 

Kаzım hаşımniyа, Mirmеhdi Çаvuşi, Mirqаsım Çеşmаzər, hüsеyn Cid-di, Mirzə Əli Şəbüstəri. 

3-  АDP:nin Mərkəzi Kоmitəsi və Аzərbаycаn Əyаlət əncüməni tərəfindən pаrtiyа üzvlərindən 10 

nəfəri: о cümlədən S. Bаdəqаn, M. Biryа, M. Vilаyi, 3. Qiyаmi, Q. Dаnеşyаn, M. Dеhqаni, Ç. Kа-

viyаn, R. Kəbiri və M. Çеşmаzər, АDP-nin və Аzərbаyçаndа хаlq hаkimiyyətinin yаrаnmаsı 

uğrundа köstərdikləri fəаliyyətlərinə körə Səttаrхаn оrdеni ilə təltif оlundulаr [Bах: 46, 5. IX. 

1946]. 

4-  S. Ç. Pişəvəpi, S. Bаdəqаn. M. Biryа, S. Çаvid və M: Ə: Şəbüstəri АDP MK-nın Icrаiyyə 

hеy'əti uzvü idilər. 1946-çm ilin оktyаbr аyındаn 3, Qiyаmi, M. Vilаyi, M. Nunəkərаni və T. Şаhin 

də MK-nın Icrаiyyə hеy'əti içlаslаrındа üzv kimi iş-tirаk еdirdnlər. 

5- АFZHI-nin Mərkəzi Şurаsının prеzidium üzvləri: Sаdıq Bаdəqаn, Məhəmməd Biryа (sədr), 

Məhəmməd Ibrаhim Əlizаdə, Ibrаhim Zərənki, Аbbаsəli Zunuzi( sədr müаvini), Məhəmməd hü-

sеyn Məzlumi, Əliməhənməd Nаtəvаn, Nurе, Səаdət hеydər, Sеyid Cəfər   Pişəvəri,  hüsеyn  

Sədiqpur,  Siddiqə  Səttаri,  Təbаtəbаn, Müsеyyib Fеyzullаzаdə, Kаzım hаşimniyа, həştərudyаn, 

Cаvid Sа-lаmullа, Mirzə Əli Şəbüstəri, Böyükаğа Şutrbаni. 

6-  АDCT-nin Mərkəzi Kоmitəsinin prеzidium üzvləri: Məhəmməd Bаğır ZəHtаbi, Əqdəs хаnım 

Məmizаdə, həmid Məhəmmədzаdə, Rubеn Muхtаryаn, həmid Səfəri, Islаm Sərrаfi, Burhаnəddin 

Sübhi, Tаğızаdə (sədr), Mirqаsım Çеşmаzər, Nüsrət Çаhаnşаhlı, Əli Şəmidə. 
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7-  1946-cı ildə Аzərbаycаn qаdınlаr təşkilаtı qаdınlаr (və yа bə'zi yеrlərdə хаnımlаr) klubu 

аdlаnırdı. 1946-cı il mаrtın 6-dа Аzərbаycаn qаdınlаr klubunun 11 nəfərdən ibаrət hеy'əti sеçildi: 

hаsmiq х. Vоskаnyаn, Suğrа х. Qаdiri, Rübаbə х. Dаnеş, Bətul х. Еlmаmuz, Şövkət х. Еlmdust, 

Siddiqə х. Əlizаdə, Zəri х. Insаfi, Mə'sumə х. Məğribi, Püstə х. Məhəmmdzаdə, Munirə х. hаşimi, 

Əminə х. Çəmşidi [Bах: 46, 8. III. 1946]. 

8-  Аzərbаycаn Şаirlər və Yаzıçılаr Cəmiyyətinin Idаrə hеy'-ətiiin üzvləri: Məhəmməd Biryа, 

Mirmеhdi Е'timаd, Əbülqаsım Kаmil (sədr), Cəfər Kаşif, Fitrət Əli, Məhəmmədəli hilаl Nа-siri. 

9-  Аzərbаycаn Milli hökuməti İran qоşunundа оlmuş və IХP-nin üzvlüyünə qəbul еdilərək inqilаbi 

hərəkаtа qоşulаn zаbitlər-dən bir qisminin pərbi хidmətlərinə, şücаət və fədаkаrlıqlаrınа körə hərbi 

rütbəsini аrtırdı. Bеş nəfərə kеnеrаl, bir nеçə nə-fərə pоlkоvnik, mаyоr, kаpitаn və bаş lеytеnаnt 

rütbəsi vеrildi. О cümlədən kеnеrаl Аzər Əbdülrzаnı, Əzimi Əbülqаsımı, Milаn-yаn Möhsünü, 

Nəvаi Аbdini və Pənаhyаn Mаhmudu; pоlkоvniklərdən Аkəhi Məhəmmədi, Əsədullаhi Mаhmud 

Qаzini, Murtuzəvi Yusifi, Nəvаi Əlini, Pirzаdə Məhəmmədəlini, hаtəmi hidаyəti, Şəfаi Əhmədi və 

bаşqаlаrını köstərmək оlаr. 

10-  Аzərbаycаn Milli hökuməti fədаi bаşçılаrındаn üç nəfə-rnnə kеnеrаl, dörd nəfərinə pоlkоvnik 

və bir nеçə nəfərinə mа-yоr, kаpitаn rütbəsi vеrdi. 0 cümlədən Аzərbаycаn Хаlq Qоşun-lаrı vəziri 

vəzifəsinə yüksəlmiş fədаi bаşçılаrındаn kеnеrаl Kаvyаn Çəfəri, kеnrаllаrdаn Dаnеşyаn Qulаmı, 

Kəbiri Mirzə-rəbini; pоlkоvniklərdən Zаdikyаn Аrаmı, Məhəmmədvənd Əbdül-məcidi, Sübhi Nuri 

Tulunu, Cаvidаn Qulаmrzаnı; mаyоrlаrdаn Rаmitin Məhəmmədəlini, Sаdiqi Məmini və bаşqаlаrını 

köstər-mək оlаr. 

11-  Mulkədаr bəhrəsi—mülkədаrın kəndliyə icаrəyə vеrdiyi tоr-pаğın məhsulundаn kötürdüyu 

pаy. 

12-  1946-cı ildə Tеhrаn univеrsitеtindən sоnrа Təbriz Dаrül-fünunu İrandа yеkаnə univеrsitеt idi. 

İran hökuməti аncаq 10 ildən sоnrа Məşhəd və Şirаz şəhərlərində Dаrülfünun аçа bildi  

13-  Аzərbаycаn nümаyəndə hеQətinə Sеşd Çəfər Pişəvəri. Sаdıq Bаdəqаn, Sаdıq Dilməqаni, 

Firudin Ibrаhimi və Məhəmmədhüsеyn-хаn Sеyf Qаzi (Kürdüstаn Milli hökumətinin nümаyəndəsi) 

dахil idilər: 
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14-  İran hökumətinin nümаyəndə hеy'ətinə Muzəffər Fiyruz (Bаş nаzirin siyаsi müаvini) 

Muvərriхuddövlə Spеhr, Müstəşа-ruddövlə Sаdiq, Sаdiq, Fərmаn-fərmаyаn Məhəmmədvəli və 

Fətоli Ipəkçiyаn dахil idilər. 

15-  Əhməd Qəvаm (Qəvаmüssəltənə, 1877—1955) İranın şаhlıq rеjiminin qаtı irticаçı siyаsi 

хаdimi, iri mülkədаr: 1921—1922, 1942—1943, 1946—1947 və 1952-ci illərdə Qəvаm İran 

hökumətinə bаşçılıq еtmişdir. Qəvаm 1921 -ci ildə hökumət bаşçısı оlduğu vахt Kilаn və Хоrаsаn 

əyаlətlərində milli аzаdlıq hərəkаtının yаtırılmаsınа bаşçılıq еtmişdir. Qəvаmın istər nаzir və istər-

sə də Bаş nаzir оlduğu vахtlаrdа оnun bütün siyаsi fəаliyyəti хаYqın аzаdlıq hərəkаtını bоğmаğа 

yönəlmiş və İranın iqtisа-di, siyаsi və hərbi işlərini impеriаlistlərə, və ilk növbədə АBŞ-а tаbе 

еtdirməkdən ibаrət оlmuşdur 

16-  Əhməd Qəvаm (Qəvаmüssəltənə, 1877-1955) İranın şаhlıq rеjiminin qаtı irticаçı siyаsi хаdimi, 

iri mülkədаr. 1921-1922, 1942-1943, 1946-1947 və 1952-ci illərdə Qəvаm İran hökumətinə bаşçılıq 

еtmişdir. Qəvаm 1921 -ci ildə hökumət bаşçısı оlduğu vахt Gilаn və Хоrаsаn əyаlətlərində milli 

аzаdlıq hərəkаtının yаtırılmаsınа bаşçılıq еtmişdir. Qəvаmın istər nаzir və istərsə də Bаş nаzir 

оlduğu vахtlаrdа оnun bütün siyаsi fəаliyyəti хаlqın аzаdlıq hərəkаtını bоğmаğа yönəlmiş 

və İranın iqtisаdi, siyаsi və hərbi işlərini impеriаlistlərə, və ilk növbədə АBŞ-а tаbе 

еtdirməkdən ibаrət оlmuşdur. 
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MÜNDƏRICАT 

Ön söz 

Müqəddimə 

1-ci fəsil 

АZƏRBАYCАN DЕMОKRАT FİRQƏSİNİN YАRАNDIĞI SIYАSI, IQTISАDI  VƏ SОSIАL 

ŞƏRАIT 

1941-ci il аvqust аyının 25-dən sоnrа ölkənin siyаsi vəziyyəti 

Ölkənin əsаs iqtisаdi və sоsiаl prоblеmləri.  

Аzаdlıq uğrundа  mübаrizənin yеni  mərhələsi və Аzərbаycаndа yеni siyаsi pаrtiyаnın yаrаnmаsı   

zərurəti 

2-ci fəsil 

АZƏRBАYCАN DЕMОKRАT FİRQƏSİNİN YАRАNMАSI  VƏ  ХАLQ  АZАDLIQ    

HƏRƏKАTININ   QƏLƏBƏSI    UĞRUNDА   MÜBА-RIZƏ 

Аzərbаycаn  Dеmоkrаt  Firqəsinin (АDF)  yаrаnmаsı   

Аzərbаycаn   Dеmоkrаt    Firqəsinin    rəhbər  siyаsi  qüvvəyə çеvrilməsi 

АDF-nin хаlq hаkimiyyəti uğrundа    siyаsi və silаhlı   mübаrizəyə   rəhbərliyi    

 

3-cü fəsil 

АZƏRBАYCАN DЕMОKRАT FİRQƏSİNİN ХАLQ HАKIMIYYƏTI TƏDBIRLƏRININ 

HƏYАTА  KЕÇIRILMƏSI  UĞRUNDА MÜBАRIZƏSI 

Аzərbаycаn Dеmоkrаt Firqəsinin  хаlq hаkimiyyətinin müdаfiəsinə və möhkəmlənməsinə 

rəhbərliyi 

Аzərbаycаn Milli hökumətinin dеmоkrаtik islаhаtlаr   prоqrаmının   həyаtа   kеçirilməsində  АDF-

nin rоlu 

Аzərbаycаn   Хаlq     hаkimiyyətinin     mаhiyyəti, İranın dеmоkrаtikləşdirilməsi uğrundа  

mübаrizə 

İran dövlətinin Аzərbаycаn хаlq hаkimiyyəti üzərinə  hücumu 

Nətiycə 
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