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خاطرات سيد جعفر پيشه وری
)(1941-1945
مختصری در باره اثر و ترجمه ی آن:
 نوشته ای که تقديم خوانندگان می گردد بخشی از خاطرات سيد جعفر پيشهوری بنيانگذار اصلی فرقه ی دموکرات و نخست وزير حکومت ملی آذربايجان
می باشد که ترجمه ی فارسی آن در آينده تحت عنوان » خاطرات سيد جعفر
پيشه وری« بصورت يک کتاب توسط اين مترجم به چاپ خواھد رسيد .بنا به
توصيه ی دوستان اين بخش از کتاب به علت اھميت آن به مناسبت سالگرد 21
آذر در اينجا آورده می شود.
 اين خاطرات که بصورت دستنوشته ھای پيشه وری در » آرشيو احزابسياسی و تشکھای اجتماعی« جمھوری آذربايجان نگھداری می شود ،توسط
يداله کنانی )نمينی( تنظيم و از الفبای عربی به التين برگردانده شده شده است.
 خاطرات بعد از مھاجرت پيشه وری به آذربايجان شوروی نوشته شده اند.کشته شدن نابھنگام پيشه وری امکان باز بينی خاطرات را به او نداده است .لذا
متن اصلی در بعضی موارد ناھموار و حتی بعضا ً نامفھوم به نظر می آيد.
 نمينی متن اصلی را که به خط سيد جعفر پيشه وری و با الفبای عربی نوشتهشده است،ھمانگونه که است به الفبای التين برگردانده و فقط معنی بعضی لغت
ھا را که برای خواننده ی آذربايجانی ثقيل می باشد ،بصورن مجزا در متن التين
آورده است.
 اين خاطرات به مناسبت شصتمين سالگرد تشکيل حکومت ملی آذربايجانتوسط فرقه ی دموکرات آذربايجان منتشر شده است .در متن التين شرح حال
سيد جعفر پيشه وری که توسط تقی موسوی ،احمد امين زاده و حسين جدی
تنظيم شده ،آورده شده است .اين نوشته که برای اولين بار در کتاب » آثار
منتخب مير جعفر پيشه وری« بسال  1965توسط انتشارات نشريه آذربايجان
چاپ شده بود ،با تغييرات مختصری عينا ً در متن التين نيز آورده شده است.
مقدمه ی خاطرات توسط صدر فرقه ی دموکرات آذربايجان آقای اميرعلی
الھرودی نوشته شده است.
 توضيحات پانويس ،ضميمه و ھمچنين مطالب داخل پرانتز ) ( از مترجمھستند.
س .حاتملوی
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وضعيت احزاب و سازمانھای اجتماعی موجود در آذربايجان قبل از شروع نھضت
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ملی

در تمامی دوران بيست ساله ی سلطنت پھلوی )سلطنت رضا شاه ( که با سرکوب ھر گونه جنبش سياسی و کل
سازمانھای اجتماعی در کشور مستقر شده بود ،خلقھای  15ميليونی کشور در ھيچ نقطه ای از ايران قادر به ايجاد
تشکيالت اجتماعی مھمی نشدند.
رضا خان از مردم آذربايجان می ترسيد .و چون از عالقه ی آنھا به دمکراسی و آزادی ھميشه نگران بود ،بعد از
سرکوب قيام مرحوم شيخ محمد خيابانی امکان تشکيل ھيج گونه حزب سياسی را به مردم اين خطه ار کشور نداد.
حتی حزب ضعيفی که توسط سليمان ميرزا 2در سالھای  1308-1300شمسی ) (1921-192تشکيل شده بود،
بخاطر شدت عمل ماموران رضا شاھی و خود پرستی سرتيپ زاده 3نتوانست در بين مردم آذربايجان جای مھمی
باز بکند .در ھمان زمان سازمان حزب کمونيست ايران در آذربايجان که توسط عناصر زحمت کش و روشنفکر
تشکيل شده بود ،عليرغم فعاليت محدود و کامالً مخفی آن  ،توسط رئس شھربانی تبريز سرھنگ آصف و رئس
شھربانی کل کشور سرتيپ آرمين متالشی شده و اعضای فعال اين تشکيالت ھمراه با تعدادی عناصر آزاديخواه
ديگر در زندان قصر قاجار زنده به گور شدند .در يک جمله می توان گفت که ھنگام ورورد متفقين به ايران و
سقوط سلطنت رضا خان ) 3شھريور  2 -1320اوت  (1941سازمانی که در آذربايجان فعاليت سياسی و تشکيالتی
بکند ،وجود نداشت.
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بد گمانی مردم نسبت به تھران  -که خود نتيجه ی تجارب تلخی بود -باعث شده بود که خلق آذربايجان حتی حزب
توده را نيز که بعد از سقوط رضاخان از تخت سلطنت در تھران تشکيل شده بود ،قبول نکند .چرا که سقوط سلطنت
رضاخان چنان ناگھانی و سريع صورت گرفته بود که خلق مات و متحير شده و از تعيين مسير آينده عاجز و در
مانده بود.
خلق نسبت به کسانی که می خواستند خود را به عنوان رھبران مردم جا بزنند ،نظر بدی داشت .پھلوانھای دروغينی
که تا ديروز در مدح رضاخان راه افراط می پيمودند ،نمی توانستند با ماسک آزاديخواھی مردم را اغفال بکنند.
سرتيپ زاده که تجاوزات رضاخان به حقوق مردم را بنام خلق آذربايجان به او تبريک می گفت ،کسی که
سازمانھای سياسی را در تمامی آذربايجان لو داده و سعی در تامين عيش و عشرت خود می نمود ،آقازاده که بيست
سال تمام به مداحی رژيم ديکتاتوری رضاخان مشغول بود و تمامی ماجراجويانی که تحت پوشش آزاديخواھی به
مقام و ثروت رسيده و حاال با استفاده از موقعيت ،تظاھر به راھنمائی مردم می کردند ،البته مردم را خوش نمی
آمدند .خلق به اين آزاديخواھان دروغين اعتماد نکرده و از آنھا پيروی نمی کرد.
يکی از داليل اين بدبختی ھا را بايد تبليغات جاسوسان آلمان نام برد .اينھا مردم را از فتوحات برق آسای ھيتلر
ترسانده و به آنھا باورانده بودند که بعد از نابودی کشور شوراھا نوبت اشغال ايران و از آن طريق ھندوستان خواھد
رسيد.
مردمی که بيست سال تمام از ھمه چيز بی خبر نگه داشته شده بودند ،نمی توانستند معنای تبليغات حزب توده را
بفھمند .مخصوصا ً داللھای بزرگ بازار که به عنوان عمال مھم آلمان با پخش دروغھای راديو برلين دنبال منافع
ميليونی بودند ،مردم را به حال خود نمی گذاشتند .شايعه ھائی که اينھا پخش می کردند ،به مردم امکان چشم باز
کردن نمی داد .لذا حتی سه ماه بعد از سقوط رژيم رضا خان ھنوز ھم فعاليت جدی حزبی در آذربايجان به چشم نمی
خورد .نمايندگانی که حزب توده به آذربايجان فرستاده بود ،ھيچگونه موفقيتی در اين کار نداشتند .به عنوان نمونه
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می توان از مراسم گلباران قبور شھدای آزادی که توسط کميته ی حزب توده برگزار شد ،نام برد .ھر چند که خبر
اين مراسم قبالً با آب و تاب اعالن شده بود ،ولی به غير از چند نفری که جديداً از زندان قصر قاجار آزاد شده
بودند ،کسی در اين مراسم شرکت نکرد .حتی سرتيپ زاده و آقازاده و آستارائی که بعنوان اعضای کميته ی ايالتی
مبتکر اين مراسم بودند ،خودشان را از مردم پنھان کردند.
اين حادثه که در مھر ماه سال  1321اتفاق افتاد ،به روشنی نشان داد که خلق آذربايجان نسبت به سياست و
خصوصا ً سياستمداران دروغين بدنام جقدر بدبين بود .البته نتيجه ی بيست سال سياست ارتجاعی نيز نمی توانست
بگونه ی ديگری باشد .منتھا ھمه ی تقصير ھا را نمی توان به گردن رژيم پھلوی انداخت .چرا که مردم بارھا
سياست ھای آزاديخواھان ايرانی را  -که امپرياليستھای خارجی آنھا را به لطايف الحيل به دام انداخته ،بازی داده و
توسط آنھا مردم را از دمکراسی محروم کرده بودند -تجربه کرده بودند .لذا مردم يکبار ديگر نمی خواستند اين
تجربه را تکرار بکنند.
آنروزھا شکاف مابين خلق و کسانی که دم از حزب و تشکيالت می زدند و ھمچنين شعارھای نخ نمای آنھا مانع
جدی محسوب می شدند .نسل جديد که عليرغم تحمل بيست سال )ديکتاتوری ( بخوبی در اجتماع جا افتاده بود ،آنھا
را جدی نمی گرفت .خلق ديگر حوصله شنيدن سخنان مطنطنی را که از اوان مشروطيت دھان به دھان نقل شده
بود ،نداشت .آنھا با توجه به شرائط محلی آرزوھا و خواسته ھای تازه ای داشتند .سياستمداران قديمی خواسته ھای
آنھا را درک نمی کردند.
بدبختی ديگر آنھا حسادت و خود پسندی شان بود .آنھا غير از خودشان کس ديگری را قبول نداشتند .آنھا مردم را
ھمچون رمه ی گوسفندی حساب می کردند که می شود آنرا به ھر طرفی کشانده و حتی در صورت امکان می توان
آنرا فروخت .افراد با لياقتی که از ميان خلق بر خاسته بودند ،برای آنھا از طاعون و وبا خطرناک تر بودند .به
ھمين خاطر آنھا از روز اول محکم به کميته ی ايالتی حزب توده چسبيده و نمی خواستند که درھای آنرا به روی
افراد با لياقت و توانمند باز بکنند .به نظر اينھا در ھمان دوره ی مذکور ،در آذربايجان حزب سياسی مھمی واد
ميدان نشده بود.

چرا تشکيالت ايالتی حزب توده ايران در آذربايجان پيشرفتی نداشت؟
از مدتھا قبل ،تشکيالت ايالتی اين حزب )حزب توده ايران( در آذربايجان يک وضعيت بحرانی را می گذراند.
تشکيالت ايالتی آذربايجان را از يک طرف عده ای افراد مرتجع انحصار طلب به رھبری سرتيپ زاده و از طرف
ديگر کارگران ،دھقانان و زحمتکشان ديگر به ھمراه آزاديخواھانی که از زندان آزاد شده يودند ،ھر کدام به سمتی
سوق داده و در جمع محدود اعضای اين سازمان ،محيطی پر از کشمکش و توطئه آميز بوجود آورده بودند .دخالت
ھای تھران )کميته ی مرکزی حزب( نيز ھر روز به شدت اين درگيريھا می افزود.
ھر کس ھر چه که يخواھد بگويد ولی تعصب ملی در آذربايجان ريشه ی خيلی عميقی دارد .اين تعصب در رفتار و
افکار آذربايجانيھا -چه آنھا که در خود آذربايجان زندگی می کنند و چه آنھائی که ساکن شھرھای ديگر ايران
ھستند -نقش مھمی بازی کرده و با رشد فرھنگ مردم در حال گسترش و تعميق می باشد.
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آذربايجانيھا به دفعات عدم اعتقادشان را به تھران ) مرکز( و حتی آزاديخواھان اين شھر را ثابت کرده اند  .با شکل
گرفتن اين شعور ملی طبعا ً آنھا نسبت به غير آذربايجانيھا محتاط تر عمل می کردند .آنھا با کسانی که از خارج به
آذربايجان می آمدند ،نمی توانستند گرم بگيرند .حتی اھالی محل مبلغين آذربايجانی را که حزب به آذربايجان می
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فرستاد ،به چشم بيگانه نگاه می کردند .با اينکه کميته ی مرکزی حزب در عرض يک سال سه ھيئت مھم به
آذربايجان فرستاد ،ولی با اينھمه نتوانست به مبارزه ی درن حزبی خاتمه بدھد .عامل اصلی نيز ھمين مسئله بود.
در حاليکه خلق و بخصوص دھقانان  -که در جستجوی پناھگاه و مرکز ثقلی برای خود بودند -برای ايجاد يک
سازمان رھبری کننده حاضر به ھرگونه فداکاری بودند ،تھران )مرکز حزب( آنھا را می ترساند .اين نيز در روحيه
ی اعضای کميته )کميته ی ايالتی حزب( نمی توانست بی تاثير باشد .به دليل اينکه اکثريت اعضای کميته ی ايالتی
از تھران و وابسته به تھران بودند ،حتی بعد از اينکه آزاديخواھان دورغينی ھمچون سرتيپ زاده ،آقازاده ،آستارائی
و علی بيرنگ از تشکيالت کنار گذارده شدند ،باز ھم حزب توده نتوانست برای مدت مديدی اعتماد مردم را بخود
جلب کرده و مقام رھبری مردم آذربايجان را بدست بياورد .در عوض »سازمان زحمتکشان آذربايجان« و »جمعيت
آذربايجان« در عرض مدت کوتاھی با تکيه به خلق درخشيده و با کسب حمايت مردم به يک تشکيالت توده ای بدل
شدند.

سازمان زحمتکشان آذربايجان
دليل اصلی رشد نفوذ »سازمان زحمتکشان آذربايجان« در ميان خلق ،عبارت از آن بود که موسسين اين تشکيالت
خودشان از زحمتکشان ساکن آذربايجان بودند .اين تشکيالت که از ادغام گروھھای مختلفی که بصورت مستقل و
جدا از ھم توسط افراد مختلفی ھمچون سورن ،اسرافيل قديری ،حسين رضوان  ،احمد اسالمی و ديگران تشکيل شده
بودند ،بوجود آمد ،فقط در تبريز بيشتر از  10000نفر عضو داشت .6کلوپھای مخصوص زحمتکشان که تحت
عناوين گوناگون در قسمت ھای مختلف شھر تشکيل شده بودند ،شب و روز پر از آدم بوده و بحث و تبليغاتی که در
اين جمع ھا می شد ،در اطراف ھدفھائی دور می زد ،که سالھا آرزوی مردم بودند.
مردم از شعارھا و سخنانی چون »سرنگونی حکومت استبدادی ،پايان دادن به ظلم و ستم ،کوتاه کردن دست اربابان
و استثمارگران از امور اجتماعی ،خالصی ھميشگی از دست ماموران خائن ،ژاندارمھای خون آشام و ترياکيھای
رشوه خوار« خوششان می آمد .چرا که اينھا ھمه حرف دل مردم بودند .لذا آنھا روز به روز رغبت بيشتری به اين
تشکيالت نشان می دادند.
در اين تشکيالت که اکثريت اعضای آنرا افراد معمولی فاقد سواد تشکيل می دادند ،رھبران با تجربه ای که قادر به
رھبری خلق باشند ،وجود نداشت .و اين تنھا نقصان اين تشکيالت بود .مثالً حسين رضوان فردی بود با تمايالت
چپ و خيلی با حرارت .منتھا بخاطر اينکه فاقد سواد بود ،برای مردم حرف تازه ای برای گفتن نداشت .و لذا نمی
توانست آنھا را رھبری بکند .اسرافيل قديری با اينکه کوره سوادی داشت ولی بخاطر اينکه اھل محل نبود ،از
شرائط آنجا بی خبر بود .سليم حاجی زاده چون خيلی جوان بود نه تنھا نمی توانست اعتماد مردم را بخود جلب بکند،
بلکه با بعضی حرکات سبک سرانه باعث سلب اعتماد نيز می شد .سورن فقط توانسته بود که عده ای از ارمنی ھا
را در اطراف خود جمع بکند .تازه خود او نيز جزو افراد با معلومات بحساب نمی آمد .به ھمين خاطر عليرغم
درخشش اوليه ،در نتيجه ی کلک ھای فھيمی 7در عرض مدت کمی اين تشکيالت منحل شده و خاطره ی مثبتی از
آن برای خلق آذربايجان باقی نماند.
فھيمی اين تشکيالت را با شيوه ی کالسيکی که بارھا توسط مرتجعين ايران آزمايش شده است ،متالشی کرد .اين
گرگ کھنه کار که عمری را با باند بازی ،فرقه بازی و توطئه سر کرده بود ،افراد شروری ھمچون قلی يف و
ديگران را که از قبل با پليس رابطه داشته و به دزدی و قلچماقی شھره بودند ،وارد اين تشکيالت کرد .اين افراد که
با تھديد مردم از آنھا باج می گرفتند ،با قتل و غارت باعث بد نام شدن تشکيالت شدند .فھيمی با بھانه قرار دادن اين
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کارھا اسرافيل قديری و سليم حاجی زاده را توقيف کرده و بدينوسيله اين تشکل را به تمامی متالشی کرده و از بين
برد.
ھمزمان بودن اين کار با اعمال وحشيانه ی جان پوالد فرمانده مشھور ژندارمری در دھات نيز باعث شد که برای
مدتی در شھرھا و روستاھای آذربايجان دوره ی جديدی از آرامش گورستان شروع بشود.

جمعيت آذربايجان
آگاھی در باره ی »جمعيت آذربايجان« که به موازات »سازمان زحمتکشان« تشکيل شده بود ،برای شناخت روحيه
ی آنروزی مردم ) آذربايجان( از اھميت زيادی برخوردار است.
»جمعيت« که به خاطر عداوتش يا ارتجاع تھران فقط نام » آذربايجان« را خود گذاشته بود ،با انتشار ارگانش
روزنامه ی آذربايجان به دو زبان فارسی و آذربايجانی ،اولين گام را در راه مبارزه ی ملی برداشت.
ھر چند که تمامی فعاليت ھای » جمعيت آذربايجان« و » سازمان زحمتکشان آذربايجان« در راه آزادی آذربايجان
نبود ،ولی آذربايجان برای ھر دوی آنھا جای بسيار مھمی را اشغال می کرد.
بخاطر تعلقشان به طبقه ی پائين ،اکثر زحمتکشان اھميت زيادی به تھران) مرکز( نمی دادند .در ميان رھبران
»جمعيت آذربايجان« تعداد کسانی که دارای تجربه ی اجتماعی باشند ،بيشتر بود .ھر چند که نوشتن به زبان
آذربايجانی بجای خود قدم خيلی بزرگی بود ،ولی تعداد کسانی که در رھبری تشکيالت از اھميت موضوع با خبر
باشند ،کم بود .با ھمه ی اينھا » روزنامه ی آذربايجان« بخاطر چاپ مقاالت و اشعاری بزبان آذربايجانی توانست
خيلی سريع در بين مردم برای خود جای باز بکند .اشعار سياسی شعرائی مثل بی ريا ،8اعتماد 9و ديگران که در
بين مردم آذربايجان مشھور شده بودند ،بايد در اينجا قيد شود .منتھا با تاسف بايد اينرا ھم بگوئيم که اين » جمعيت«
رھبران اليقی را که بتوانند آنرا به پيش ببرند ،نتوانست بوجود بياورد .اکثريت رھبران تشکيالت و حتی صدر آن به
اصول تشکيالتی آشنا نبودند .آنھا در تنظيم شعارھای روز و تعيين خط مشمی »جمعيت« خيلی مبتدی و ناشی بودند.
آنھا خود نيز دقيقا ً نمی دانستند که »جمعيت« و مردم را بايد به کدامين سو بکشانند .ھر چند کسانی که با شور و
شوق زياد داخل اين »جمعيت« می شدند ،با طرفداران »سازمان زحمتکشان« از نظر طبقاتی و اجتماعی فرق
داشتند ،ولی با دلبستگی که ھر دو اين تشکلھا به امر مبارزه در راه آذربايجان نشان می دادند ،در عمل ھدف واحدی
را تعقيب می کردند .عالقه شديد به مبارزه در راه آذربايجان و احساسات دمکراتيک در ھر دوی اين سازمانھا
کامالً به چشم می خورد.
می توان گفت که پايگاه طبقاتی »جمعيت آذربايجان« را طبقه متوسط تبريز تشکيل می داد .در » سازمان
زحمتکشان آذربايجان« ھمراه با توده ی وسيع مردم ،مھاجرينی 10که اکثراً از طبقه ی پائين بودند ،جمع شده بودند.
مھاجرين بخاطر فشاری که در دوره ی رضاخان متحمل شده بودند ،با برداشتن گامھای جدی در راه آزادی،
طرفدار اقدامات قاطع تری بودند .لذا توده ی زحمتکش با رغبت دنبال آنھا رفته و پذيرش بيشتری برای شعارھای
آنھا نشان ميداد » .جمعيت آذربايجان« با وفاداری به سنت احزاب قبلی محتاطانه تر عمل کرده و ھمانند حزب توده
از چھارچوب شعارھای کلی و حرفھای تکراری خارج نمی شد .تنھا اسلحه ی »جمعيت« روزنامه ی » آذربايجان«
بود.
يکی از دالئل از ھم پاشی سازمانھای »جمعيت آذربايجان« و » زحمتکشان آذربايجان« و عدم موفقيت اوليه حزب
توده وضعيت بين المللی ايران بود .آنروزھا فاشيست ھای آلمانی در اوج قدرت خود بودند .کمک به ارتش سرخ
وظيفه ی جدی و مھم ملل دمکراتيک محسوب می شد .اھميت راھھای ايران و آذربايجان برای رساندن اين کمکھا
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چيزی نبود که کسی از آن بی خبر باشد .با توجه به اھميت )اين راھھا( و بطورکلی برای نجات مردم ايران از
تمايالت فاشيستی ،دولتھای اتحاد شوروی و انگلستان با ايران يک مقاوله ی سه طرفه بسته و بدين طريق ايران
وارد صفوف متفقين شده بود .اين اقدام برای آينده ی ايران کاری عاقالنه و بطور کلی يک تصادف غير منتظره و
ميمون محسوب می شد .ھر گاه در آن موقع در ايران حزب دمکراتيک نيرومندی وجود داشت ،می توانست از اين
تصادف استفاده ی بزرگی ببرد .متاسفانه عدم وجود چنين تشکيالتی باعث شد که ماموران مرتجع دولتی که دست
پرورده ی رضاخان بودند ،وارد ميدان شده و از آن بر عليه آزادی مردم استفاده بکنند .از جمله سازمانھای
دمکراتيک تحت فشار قرار گرفته و خيلی از آنھا متالشی شدند» .سازمان زحمتکشان آذربايجان« و »جمعيت
آذربايجان« چون تحت لوای آذربايجان وارد گود شده بودند ،بيشتر از ھمه ی سازمانھای ديگر مورد حمله ی
ارتجاع قرار گرفته و بدين گونه محکوم به آن بودند که برای ھميشه از ميدان خارج بشوند.11
اين سازمانھا ھمانند تشکيالت حزب توده اليق آن ھستند که به عنوان پيشگامان نھضت ملی ما ناميده شوند .چونکه
عليرغم انحالل شان توانستند چشم عده ای از مردم را باز کرده و آنھا را به مسائل سياسی عالقمند کرده و به
ميارزه ی اجتماعی جلب نمايند .بخصوص بايد از فعاليت »جمعيت آذربايجان« نام برد که با انتشار روزنامه ی
»آذربايجان« به دو زبان آذربايجانی و فارسی )تاکيد از نويسنده است( خدمت بزرگی به مسئله ی ملی ما نمود.
»جمعيت آذربايجان« در رابطه با تعصب ملی از حزب توده و »سازمان زحمت کشان« خيلی پيشرفته تر بود.
عوض کردن اسامی خيابانھای آذربايجان و ناميدن آنھا به نام ستارخان و ديگر قھرمانان ملی فقط در نتيجه ی
کوششھای اين »جمعيت« صورت گرفت .اما ھمه ی اين کارھا دارای اھميت زيادی نبودند .اينگونه اعمال کوچک
برای خلق که طرفدار اصالحات بزرگ و تغييرات راديکال بود ،نمی توانست قانع کنند باشد .عمده دليل ظھور و
افول سريع اين سازمانھا نيز ھمين مسئله بود .آن موقع ھا سخنان خشک وخالی مردم را قانع نمی کرد .و به خاطر
اينکه کارھا پيشرفت چندانی نداشتند ،رابطه ی محکمی ما بين خلق و »جمعيت« بوجود نمی آمد.
از طرف ديگر خلق آگاھی و قابليت الزم را در رھبران خود نمی ديد .در نھضت مشروطه نقطه ی قوت ستارخان
شجاعت ،پيگيری و ايستادگی او بود .ھمين طور رمز پيشرفت شيخ محمد خيابانی آگاھی ،استعداد سخنوری و
انديشه و تفکر او بود .چون در صفوف »جمعيت آذربايجان« و »سازمان زحمتکشان« چنين افرادی بچشم نمی
خورد ،طرفداران آنھا بعد از چند صباحی خسته شده و در نتيجه کنار کشيدند.

حزب توده -آذربايجان
بعد از تکان بزرگی که حادثه ی سوم شھريور  1941به خلق آذربايجان داد ،ھر کسی سعی می کرد که از اين
حادثه بدلخواه خود استفاده بکند .نه فقط آزاديخواھان بلکه مرتجعين نيز برای عقب نماندن از قافله ماسک
آزاديخواھی به چھره زده و وارد ميدان شده بودند .در ميان اينھا کم نبودند افرادی که حتی دارای نظريات فاشيستی
نيز بودند .خصوصا ً عناصر فاشيست برای پرده پوشی بر جناياتشان خيلی فعال بودند» .حزب توده ی آذربايجان«
که توسط حاجی خان چلبی ،محمد عليخان نور آذر )داروغه( ،اخباری و ديگران تشکيل شده بود ،دقيقا ً در خدمت
ھمين ھدف بود .فھيمی که ھميشه برای کنترل گروھھای سياسی در تالش بود ،با اين تشکيالت نيز ھمانند »سازمان
زحمتکشان آذربايجان« رفتار کرد .او موفق شد که اين تشکيالت را نيز برای اجرای سياستھايش آلت دست خود
قرار داده و بعد از استفاده ی دلخواھش آنرا بشکل خشنی متالشی بکند.
بايد اينرا نيز خاطر نشان کرد که اخباری و حاجی خان چلبی که طرفدار جدی آلمانھا محسوب می شدند ،می
خواستند که »حزب توده ی آذربايجان « را بشکل پوشيده ای به صورت يک موسسه ی فاشيستی در بياوردند .از
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اين عده مرحوم محمد علی داروغه به علت وابستگی اش به کنسول گری انگلستان سياست مرموزانه ای را تعقيب
می کرد .البته در جمع اينھا افراد غير فاشيستی ھمچون کاويان نيز وجود داشت .منتھا اينھا قدرت آنرا نداشتند که با
پاکسازی تشکيالت آنرا در مسير درستی بياندازند .آخر سر حکومت مرکزی برای کنترل کامل آذربايجان حتی
تشکيالتی را که در ظاھر طرفدار آزادی ولی در باطن فاشيستی بود ،نيز تحمل نکرد .اساسا ً حکومت تھران ،نمی
خواست که در آذربايجان امکان بوجود آمدن سازمانھای سياسی را بدھد .حکومت تھران می دانست که عليرغم
اھداف شارالتانھا و دروغگويان ،صرف متشکل شدن توده ی مردم در ھر تشکيالتی خطرناک است .چرا که ھميشه
امکان آن وجود دارد در صورت متشکل شدن خلق افرادی که دلشان بحال مردم می سوزد )در آن تشکيالت( پيدا
شده و حقيقت دير ويا زود برمال بشود .12به ھمين خاطر فھيمی حتی اجازه ی ادامه فعاليت به تشکيالت خود ساخته
اش »حرب توده ی آذربايجان « را نيز نداد.

ايران بيدار
عناصر فاشيست نوکر آلمان که با عمال امپرياليسم انگليس در آذربايجان ھمکاری می کردند ،بعد از تالشی »حزب
توده ی آذربايجان« » ،سازمان زحمتکشان آذربايجان« و »جمعيت آذربايجان« ،با ايجاد تشکيالتی بنام » ايران
بيدار« دوباره وارد ميدان شدند .روزنامه ی » فرياد« که ناشر افکار اين حزب محسوب می شد ،با قدرت تمام
شروع به انتشار کرد .از اعضای مھم تشکيالت می توان از حسين کاتبی 13نام برد.
» ايران بيدار« بخاطر کمک ھائی که از منابع آلمانی و انگليسی دريافت می کرد ،با سازمانھای فاشيستی و شبه
فاشيستی موجود در شھرھای ديگر رابطه داشت .کاتبی از طرف تجاری که در بازار مشغول داللی برای آلمان و
انگليس بودند ،بشدت حمايت می شد .مثالً افرادی مثل حيدرزاده ،نمسه چی و ديگران در ظاھر برای کمک به
روزنامه اش و يا رجوع کار وکالت به او ولی در باطن برای تبليغ عليه دول دمکراتيک و مخصوصا ً اتحاد شوروی
به او کمک می کردند .و بدين ترتيب کم کم نفوذ اين سازمان در بين روشنفکران ،جوانان و افراد ثروتمند گسترش
پيدا می کرد.
با پيشروی برق آسای آلمانيھا در جبھه ی شرق آنھا نيز به شوق آمده و خيلی زود ماھيت خود را آشکار کردند .با
تحت تعقيب قرار گرفتن عناصر فاشيست که باعث تالشی سازمانھای فاشيستی شد ،رھبران اين تشکيالت نيز
مجبور به عقب نشينی شدند .بدين ترتيب قبل از آنکه » ايران بيدار« با گمراه کردن مردم ايران موفق به انداختن
کشور به دامان جھانگشايان آلمانی و انگليسی بشود ،متالشی شده و از بين رفت .با دستگيری کاتبی روزنامه ی »
فرياد« نيز تعطيل شد.

جمعيت ضد فاشيست
»جمعيت ضد فاشيست« سازمانی بود که بر اساس شرائط زمانی و مکانی مخصوصی بوجود آمد .اين تشکيالت که
در آذربايجان بسيار فعال بود ،بر عکس در ساير شھرھای بزرگ ايران موفقيتی نداشت .بعد از تالشی » جمعيت
آذربايجان« و » سازمان زحمتکشان« و با استيالی ارتجاع ،آزاديخواھان و نيروھای دمکراتيک آذربايجان فقط می
توانستند تحت لوای اين سازمان به فعاليت خود ادامه بدھند .حزب توده و ساير سازمانھا فقط می توانستند تحت
پوشش » جمعيت ضد فاشيست« ميتينگھا و نمايشھای خود را برگزار بکنند .دولت و نيروھای ارتجاعی جرئت آنرا
نداشتند که جلو فعاليت نيروھائی را که بر عليه فاشيسم مبارزه می کردند ،بگيرند .حتی عليرغم ممنوعيت اکيد
فعاليتھای مطبوعاتی ،بی ريا ،مير رحيم والئی 14و ديگران نظريات آزاديخواھان را در روزنامه ی يومروق
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)مشت( که توسط اين » جمعيت« منتشر می شد ،انتشار می دادند .نيروھای پليس نمی توانستند ميتينگھای » جمعيت
ضد فاشيست« را بھم بزنند .حتی مرکز » جمعيت ضد فاشيست« برای مدتی از طرف حزب توده بشکل گسترده ای
مورد استفاده قرار می گرفت.
فعاليتھای » جمعيت ضد فاشيست« » ،سازمان زحمتکشان آذربايجان« » ،جمعيت آذربايجان« و ساير سازمانھای
دمکراتيک که قبل از  12شھريور وارد ميدان مبارزه شده بودند ،بخاطر ايجاد زمينه برای تاسيس » فرقه دمکرات
آذربايجان« مفيد بحساب می آيد.

اتحاديه کارگران
»اتحاديه ی کارگران آذربايجان« جزو سازمانھائی است که بعد از شھريور ) 1325آگوست  (1945وارد ميدان
شدند .از موسسين اوليه ی آن می توان از سورن کار گر کارخانه ی غالم و فدوی کارگر کارخانه ی ايران نام برد.
فھيمی که موفق به متالشی کردن ھمه ی سازمانھای سياسی شده بود ،بعد از اينکه از اين افراد مايوس شد ،خواست
که اين تشکيالت را توسط خليل انقالب 15که بعد از قضيه ی جان پوالد )فرمانده ژاندارمری( در ميان آزاديخواھان
نفوذی بھم رسانده بود ،تحت کنترل کامل خود در بياورد.
خليل انقالب که به تھران تبعيد شده بود ،بنا به داليل مذکور بعد از سازش با فھيمی و مراجعت به تبريز ،با کمک او
شروع به کارکرده و سريعا ً دست به ايجاد يک اتحاديه ی کارگری گسترده زد .فھيمی برای تامين مخارج اين
تشکيالت ،شب نشينی بزرگی ترتيب داده و  21ھزار تومانی را که در آن شب نشينی جمع کرده بود ،به خليل
انقالب تحويل داد .خليل انقالب نيز با تکيه به کمک مالی وسيع و حمايت دولت شروع بکار نمود.
آن موقع در نتيجه ی جنگ ،قيمت محصوالت توليدی کارخانجات بشکل حيرت آوری باال رفته بود .کارفرمايان که
از گسترش مبارزات کارگری وحشت داشتند ،در مقابل خواسته ھای آنھا کوتاه می آمدند .دولت نيز که در کوتاه
مدت از گسترش مبارزات )کارگری( می ترسيد ،مجبور شد که دکتر شيخی را بعنوان نماينده ی وزارت اقتصاد به
آذربايجان و اصفھان اعزام بکند .دکتر شيخی بعد از مطالعات الزم در محل ،اليحه ای را که مناسبات کارگران و
کارفرمايان را تنظيم می کرد ،تھيه کرده وبه تصويب دولت رساند .بعد از اينکار وضعيت کارگران رو به بھبودی
نھاد .دستمزدھا صد در صد و حتی بعضا ً  150درصد افزايش يافتند .صاحبان کارخانجات مجبور به تھبه ی نان و
حتی سوخت کارگران شدند .پيروزی اتحاديه ی کارگران که به اسم خليل انقالب تمام شده بود ،باعث افزايش نفوذ او
شده و موقعيتش را بعنوان رھبر واقعی کارگران تثبيت کرد .خليل انقالب اين ماجراجوی کم سن و سال که حمايت
نيروی بزرگی را پشت سر خود حس می کرد ،با فراموش کردن موقعيتش کم کم شروع به بی اعتنائی به ارباب و
ولی نعمت خود فھيمی نمود .او تحت تاثير طبقه ی کارگر قول ھائی را که به ولی نعمت خود داده بود ،فراموش
کرده ،در مالقاتھايش با فھيمی ديگر رفتار تواضعکارانه ی سابق خود را کنار گذاشته و با برخوردھای خشن بی
ادبانه در اجرای رھنمودھای او سھل انگاری بخرج می داد .فھيمی بعنوان يک ديپلمات کار کشته ی مرتجع که به
مقام و موقعيت خود بيش از حد بھا می داد ،رفتار متکبرانه ی عنصر خود فروخته ای را که بدست خودش به
رھبری کارگران رسانده بود ،نمی توانست تحمل بکند .او چندين بار سعی کرد که با ايما و اشاره خليل انقالب را
متوجه اعمال خود بکند .ولی خليل که حمايت نيروی بزرگی را پشت سر خود حس می کرد ،او را مورد تمسخر
قرار داد .وقتی که کار به اينجا رسيد ،فھيمی تکليف خودش را فھميد .او ساختمانی را که بدست خودش درست کرده
بود ،می دانست که چگونه خراب بکند .نه تنھا رفتار خليل بلکه قدرت گرفتن اتحاديه ھا و گرد آمدن طبقه کارگر در
اطراف آن چيزی نبود که فھيمی را خوش بيايد .او خيلی زود متوجه شد که بدست خودش دردسری را درست کرده
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است .البته جلوگيری از خطرات احتمالی نمی توانست برای فھيمی چندان مشکل باشد .چرا که او رندی بود که
تمامی عمرش را با فساد ،فتنه و ترياک سر کرده بود .محيط آنروزی تبريز نيز برای ھر ماجرائی مساعد بود .چرا
که ماھيت افراد ھنوز کامالً مشخص نشده بود .ھر کسی که سه چھار نفر را می توانست در اطراف خود جمع بکند،
قادر به انجام ھر کاری بود .صرف نظر از اينھا رفتار و اعمال خليل انقالب نيز برای آزاديخواھان مرموزانه بود.
نيروھای ارتجاعی می توانستند از نفوذ و قدرت او که ھر روز در بين کارگران گسترش می يافت ،سو استفاده
بکنند .آلوده شدن او به مسائل مالی نيز زبانزد ھمه شده بود .رفتار او رفته رفته شکل باج گيری و گردن کلفتی بخود
می گرفت .در اين کار خود فھيمی نيز دست داشت .آدمھای او مثل تقی بيت ﷲ ،کروبی ،ابولقاسم جوان 16و ديگران
به عناوين مختلف محيط اطراف را مسموم کرده و برای بدنام کردن ھر کسی که قد علم می کرد ،کلکھای جور وا
جور سوار می کردند .برای رفع شر خليل انقالب ابولقاسم جوان صاحب بزرگترين کارخانه ی قالی بافی تيريز
انتخاب شده بود .ابولقاسم جوان که از بی نوائی به آالف -اوالف رسيده بود ،به خليل انقالب تھمت رشوه خواری
زده و با عده ای از چاقوکشانش او را مورد حمله قرار داده ،بعد از زدن کتک مفصلی از دست او به استاندار
شکايت می کند .استاندار يعنی فھيمی نيز خليل را به اتھام اخالل در امنيت عمومی بازداشت و به تھران تبعيد کرده
و در اتحاديه را تخته می کند .او بدين ترتيب به اولين دور صحنه سازی خاتمه می دھد.
البته متالشی کردن » اتحاديه ی کارگران« کار چندان راحتی ھم نبود .چرا که پشت سر اين اتحاديه کارگران صنايع
نوينی که در دوره ی پھلوی )رضا شاه( بنيان گذاری شده و در دوران جنگ گسترش يافته بودند و ھمچنين
)کارگران( صنايع دستی ايستاده بودند.
صاحبان سرمايه و کارخانجات که بدنبال سودھای باورنکردنی بودند ،برای راضی نگه داشتن کارگران مجبور
بودند که ناز آنھا را بکشند .و کارگر نيز که مزه ی اتحاد و اتحاديه را چشيده بود ،برای حفظ دستاوردھايش سعی
در حفظ وضعيت موجود بود .لذا خليل انقالب بعد از تبعيدش به تھران برای پيگيری کارش به آذربايجان مراجعت
نموده و يوسف افتخاری17موفق به پرپائی دوباره ی اتحاديه شد .عزل فھيمی و ارسال سرلشگر مقدم بجای او نيز
در اين کار بی تاثير نبود .يوسف افتخاری ھر چند که از نظر سواد به پای خليل انقالب نمی رسيد ،ولی در عوض
با تجربه تر از او بود .او در ماجراجوئی دست کمی از خليل نداشت .حتی عوام فريبی و گنده گوئی انقالبی را خليل
از او ياد گرفته بود .سابقه ی  11سال زندانی در دوره ی پھلوی )رضا شاه( و فعاليت در ميان کارگران معادن نفت
جنوب ،سرمايه سياسی بزرگی برای او محسوب می شد .بعالوه افتخاری و خليل انقالب در خيلی از موارد مجبور
به ھمکاری با يکديگر بودند .آنھا نه تنھا با حزب توده ی ايران و ديگر آزاديخواھان ھمکاری نمی کردند ،بلکه
برای مقابله و عرض اندام در مقابل شان با خيلی از مقامات دولتی روابط مشکوکی برقرار کرده و با ايجاد اختالف
بين سازمانھای دمکراتيک سعی در ھموار کردن مسير خود در اجتماع می نمودند .و در اين کار ھدف ھر دو يکی
بود .لذا به محض آمدن يوسف افتخاری به تبريز با توصيه ی مخصوص )خليل( انقالب ،از طرف ھمکاران او به
گرمی مورد اسقبال قرار گرفته و با جديت تمام شروع بکار کرد.
يوسف که از خليل عاقل تر بود ،عوض درگير شدن با مسائل مربوط به طبقه ی کارگر ،شروع به تماس با تمامی
سازمانھا و شخصيت ھای سياسی موجود نمود .با نزديکی به سرلشگر مقدم و سرتيپ زاده که در آن موقع آدمھای
بانفوذی در تبريز محسوب می شدند ،به مقابله با تشکيالت حزب توده پرداخت .او از تبليغ پنھانی عليه حزب ابائی
نداشته و به عنوان کسی که از ماجراجوئی و آوانتورسيم لذت می برد ،از اينکه کارھا بشکل غير منتظره ای بر
وفق مرادش پيش رفته و يک شبه رھبر طبقه ی قدرتمند ده ھزار نفره ای شده بود ،سرمست گرديده بود.
او بفکر استفاده ی بھتری از امکانات موجود افتاد .آنروزھا برای انتخابات دوره ی چھادھم مجلس زمينه فراھم می
شد .سرلشگر مقدم برای شرکت در کميسيون انتخابات از اشخاص معينی دعوت کرده بود .او به روال معمول از
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اين کار پول ھنگفتی بدست می آورد .آنھا با تشخيص اينکه ) اين کميسيون( از مخالفانشان تشکيل خواھد شد ،با مقدم
شديداً از در مخالفت در آمده بودند .يوسف که از روند کارھا راضی نبود و با يقين به اينکه خودش و دوستانش
شانس انتخاب شدن ندارند ،عکس العمل خيلی شديدی نشان داد .آنروزھا رابطه ی سرلشگر مقدم نيز با حکومت
مرکزی خوب نبود.
مقدم در آذربايجان پول ھنگفتی جمع کرده و ھمه را به تنھائی صاحب شده بود .کسانی چون مھدی فرخ حتی سھيلی
و تعدادی از نمايندگان مجلس که سھم خود را از اين پولھا می خواستند ،بعد از نا اميدی به مبارزه عليه او
برخاستند .يوسف افتخاری در تماس با مقامات ارتجاعی تظاھرات بزرگی را عليه مقدم تشکيل داده و سعی در
بحرانی نمودن اوضاع نمود .ماموران دولتی که بدون آنھم از سازمانھای سياسی ترس داشتند ،با استفاده از فرصت
بدست آمده برای پراکندن تظاھر کنندگان از قوه ی قھريه استفاده نمودند .در نتيجه با کشته شدن يکی از کارگران و
زخمی شدن چند نفر ديگر ،يوسف نيز ھمچون )خليل( انقالب مجبور به ترک شھر تبريز شد .اينکه خليل انقالب و
يوسف افتخاری در تبريز رھبری تشکيالت بزرگ و مھمی را در دست داشته باشند ،چيزی نبود که حزب توده را
خوش بيايد .اکثريت رھبران اتحاديه ی )کارگران( در کارخانه ھا و موسسات ديگر بشکل جدی عليه حزب توده
مبارزه می کردند .رھبران حزب توده نيز در تالش آن بودند که يا اتحاديه را به تمامی تحت کنترل خود در بياورند
و يا در غير اينصورت آنرا متالشی کرده و اتحاديه ی نوينی را پايه گذاری بکنند .رفتار غلط خليل )انقالب( و
يوسف افتخاری که در فکر سو استفاده از نيروی کارگران برای منافع شخصی خود بودند ،بعضا ً برای حزب )توده(
شرائط مساعدی را بوجود می آورد .متاسفانه رھبران کميته ی مرکزی حزب که در تھران نشسته بودند ،عليرغم
رفتار درست زحمتکشان آذربايحان و رھبران حزب در تبريز ،امکان استفاده ی صحيح از اين فرصت را بدست
نمی دادند .18نفوذ عناصر ماجراجو در اتحاديه  -که در ميان آنھا جاسوسان آلمان و وابستگان ارتجاع نيز وجود
داشتند -يکی از عوامل موثر بحساب می آمد .در حاليکه حزب توده صد در صد طرفدار آزادی بوده و روش
دمکراتيزم را تعقيب می کرد ،در داخل اتحاديه کم نبودند عناصری که مخالف دمکراسی و حتی مخالف دوستی با
اتحاد شوروی بودند .بايد قبول بکنيم که يکی از داليل نفوذ خليل انقالب ،يوسف افتخاری و ديگران در ميان
کارگران ،اصليت آذربايجانی آنھا بود .دور شدن يوسف )افتخاری( از تبريز طالئی ترين فرصتی بود که برای
حزب توده پيش آمده بود .آنروزھا سرلشگر مقدم برای تثبيت موقعيتش در تبريز می خواست که با جلب رضايت
آنھا )حرب توده( طرفدارانی برای خودش دست وپا کند .او حتی برای وحدت تمامی آزاديخواھان از طريق
ابوالقاسم موسوی 19و جعفر سعيد شروع به کمکھای مادی به آنھا نموده بود .سرلشگر مقدم با اينکه قلبا ً راضی به
تسلط رھبری حزب توده بر » اتحاديه« نبود ،ولی در ظاھر چاره ای جز اين کار نداشت .اين کار در آنروزھا فقط
بستگی به اراده ی رھبران حزب توده در تبريز داشت .آنھا می بايستی ابتدا در بيرون با نمايندگان خود شان تک به
تک مذاکره نموده و بعد از جلب نظر آنھا ،از طريق تشکيالت و بر اساس مصوبه ی شورای اتحاديه ،کار را به
دست اشخاص مورد نظر خود بسپارند .عوض ھمه ی اينھا آقای امير خيزی و آرداشس آوانسيان بدون مقدمه ی و
تدارک قبلی به ساختمان اتحاديه رفته و می خواستند که با اشغال آن کارھا را به تمامی بدست بگيرند .کارگران که
از رفتن ) اجباری( يوسف افتخاری خشمگين بوده و برای ھرگونه مبارزه ی شديد آمادگی داشتند ،در چنين موقعيتی
اشغال ساختمان اتحاديه از طرف آنھا را نتوانستند تحمل بکنند .بعد از کتک شديد ھر دوی آنھا را از پله ھای
ساختمان به پائين پرت کرده و بدين ترتيب آنھا را مجبور کردند که دندان طمع شان را بکشند.
بعد از آن رھبران حزب توده برای مدت معينی از بدست گرفتن رھبری اتحاديه صرف نظر کرده و توسط اسرافيل
قديری اقدام به تاسيس اتحاديه ديگری نمودند.
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معلوم است که ) اين کار( نتيجه ی ديگری غير از ايجاد نفاق و دو دستگی بين کارگران نداشت .بعد از کتک
خوردن و اخراج مفتضحانه ی امير خيزی و آرداشس آوانسيان از ساختمان اتحاديه ،رحيم ھمداد و ابراھيم عليزاده
که جزو دسته ی يوسف )افتخاری( و خليل انقالب محسوب می شدند ،به تبريز آمده و سزو سامانی به کارھای
اتحاديه دادند .اينھا که ھر دو اشخاصی نسبتا ً ماليم و صادقی بودند ،بعنوان اولين قدم در رابطه با انتخابات دوره ی
چھاردھم مجلس شروع به مذاکره و ايجاد ائتالفی موقتی ما بين حزب توده و اتحاديه کارگران نمودند .در نتيجه
موقتا ً درگيری ما بين آزاديخواھان و کارگران کاھش پيدا کرده و شرائط برای تبليغات وسيع و برداشتن گامھای
مثبت مھيا شد .نتيجه ی اين ائتالف ،بدست آوردن  16ھزار رائی بود که در تبريز و حومه ی آن )در انتخابات دوره
ی چھاردھم مجلس( به آنھا داده شد .ھرگاه نيرنگ ھا و حقه بازيھای مالکين و ماموران دولتی نبود ،در اين دوره
تمامی نمايندگان تبريز از جمع آزاديخواھان انتخاب می شد .منظور از يادآوری اين نکته تشريح روحيه ی مردم و
نيروھای آزاديخواه و ھمچنين نشان دادن اين امر که ھر گاه رھبری اتحاديه در دست عناصر پاک ،افراد سليم النفس
و صادق می بود ،می توانست با جلوگيری از اقدامات ارتجاعی ،باعث شروع سريع تر نھضت ملی مان می شد.20
ھمچنين برای بدست آوردن نتايج مثبت ،می شد شرائطی را فراھم کرد .متاسفانه کار از اول دست عناصر نااليق و
مغرض افتاده و اينھا مدت مديدی زحمتکشان آذربايجان را کورکورانه وارد يک سری ماجراھای مختلف کرده و با
ايجاد اختالف مابين حزب توده و آزاديخواھان از اين نتايج مثبت جلوگيری کردند .بعد از خاتمه ی انتخابات دوره ی
چھاردھم مجلس ،در سال ) 1944يعنی( اواخر فروردين )سال (1322خليل انقالب که بدنبال ماجرای جديدی بود،
رابطه اش را با يوسف افتخاری بھم زده و برای نزديکی به حزب ) توده( شرائط را مھيا کرده و به تبريز بازگشت.
در آن زمان رحيم ھمداد سرکرده ی اتحاديه ی کارگران بود .او که برای انتخابات مجلس با حزب توده ائتالف کرده
بود ،سعی می کرد که )در اين کشمکشھا( اتحاديه را بيطرف نگه دارد .خليل انقالب ،عليزاده و نامق در حين اقامت
در تھران با حزب توده توافق کرده و برای متحد کردن اتحاديه ھا به تبريز آمدند .ھمانطوری که در باال توضيح
داديم توسط اسرافيل قديری و کاظم ھاشمی در تبريز اتحاديه ی جديدی تاسيس يافته بود .اين اتحاديه عليرغم ضعيف
بودنش چون از طرف حزب توده حمايت می شد ،دارای اھميت بود .خليل انقالب که با گردن گذاشتن به خواست
رھبران حزب قول وحدت اتحاديه ھای کارگری را به آنھا داده بود ،بعد از آمدن به تبريز تحت تاثير نمايندگان
)کارگران( شروع به دو دوزه بازی کرده و سعی در مستقل نگه داشتن اتحاديه ی تحت رھبری خود نمود .او
عليرغم قولی که به )حزب( توده داده بود ،به بھانه ھای مختلف از نفوذ نمايندگان آن در داخل اتحاديه جلوگيری می
کرد .کاری را که می بايستی در عرض ده روز انجام بدھد سه ماه طول داده و برای تثبيت ھميشگی موقعيت خود
حادثه  22تير را بوجود آورد .حادثه  22تير يادآور ماجرای خونين  9يانوار روسيه 21بود .ماجرائی که توسط پليس
بوجود آمد .خليل )انقالب( بر اساس طرحی که توسط پليس ريخته شده بود ،از روز دھم تير با ايراد خطابه ھای
انقالبی کارگران را به عصيان و قيام فرا می خواند .پليس و استاندار بی طرفی اختيار کرده نه تنھا اقدامی عليه آنھا
انجام نمی دادند ،بلکه در صورت امکان برای اقدامات حادتر برايشان زمينه را حاضر می کردند .باخره بيستم ھمان
ماه دفتر مرکزی اتحاديه را که در خيابان تربيت قرار داشت ،به ستاد مرکزی قيام بدل کرده و با شعار بدست گرفتن
حکومت ،ھزاران نفر از کارگران را به آنجا دعوت کرد.
ھمينجا بايد گفت فتحعلی ايپکچيان که برای قبول اعتبارنامه اش توسط مجلس ،به ھر کاری دست می زد ،در اين
کار از او حمايت کرده و رھنمودھای الزم را به وی می داد .با ھياھوئی که توسط خليل )انقالب( براه افتاده بود،
خيابان تربيت شب و روز پر از آدم بود .بنا به ادعای اشخاصی که از نزديک در جريان کارھا بودند ،سه نفر فرد
مشکوک که از طرف پليس مسلح به اسلحه ی کمری شده بودند ،اطراف خليل )انقالب( را گرفته و جلو در کشيک
می دادند) .خليل( انقالب ھر چند ساعت يکبار در بالکن ساختمان ظاھر شده و با تمام قوا فرياد کشيده و مردم را به
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عصيان دعوت می نمود .ھر چند که استاندار وقت بعد از مشورت با بعضی ھا خواباندن فتنه را الزم ديده بود ،ولی
سرانجام از اين کار خودداری کرده بود .فرمانده قشون نيز با تنگ تر کردن پنھانی محاصره ی خيابان تربيت،
منتظر فرصت و يک اشاره بود .حتی قبل از ظھر روز  22تير ،عده ای بدشان نمی آمد که ختم قضيه با پرداخت
مبالغی رشوه توسط صاحبان صنايع بزرگ در جھت دلخواه آنھا چيده شود .حتی ).....نقطه چين از نويسنده است(
جورابچی بعنوان يکی از صاحبان صنايع تبريز انکار نمی کند که در مالقات آنروز در باره ی پايان دادن به غائله
ی خليل انقالب مذاکره شده بود .من شخصا ً بياد دارم که در آن روزھا ميرزا کريم خان که از پست فرمانداری تبريز
معزول و به تھران مراجعت کرده بود ،می خواست به خود من ثابت بکند که تمامی اين برنامه ھا از اول تا به آخر
بسرکردگی دادور و توسط پليس طراحی و اجرا شده است .او می گفت » :اگر به من اجازه داده شود می توانم
شخصا ً و يا توسط پليس )خليل( انقالب را احضار کرده و به او توصيه الزم را بکنم و يا حتی او را توقيف کرده و
به تھران اعزام بکنم «.در حاليکه دادور سعی می کرد به من بفھماند که او از اين قضيه ھدف معينی دارد .و به
نظر من ھدف او در اصل ھم تلکه کردن تجار و ھم متالشی کردن تشکيالت کارگران بود .در ھر حال کارگران
برای حادثه ی  22تير که )مسبب آن( خليل )انقالب( بود ،بھای گزافی را پرداختند .نيروھای پليس و ارتش که از
قبل آماده شده بودند ،با نقشه ی قبلی وارد عمل شده و بدون اينکه قطره ی خونی از دماغ )خليل انقالب( بيايد،
دستگيرش کرده و او را از ميدان بدر بردند .آنھا بعد از زير و رو کردن ساختمان اتحاديه 9 ،نفر از کارگران را
بشکل وحشيانه ای به قتل رسانده و  22نفرشان را شديداً مجروح کرده و در نھايت به اين کمدی خاتمه دادند.
با حادثه ی  22تير تشکيالت کارگری آذربايجان به تمامی از چنگ دار و دسته ی خليل انقالب و يوسف افتخاری
خالص شده و تحت رھبری حزب توده در آمد .بطور کلی به علت جوان بودن تشکيالت کارگری در آذربايجان،
حتی عليرغم کمکھای بخصوصی که در طول نھضت يکساله مان از طرف فرقه و حکومت ملی به آنھا داده شد و با
وجود شرائط مناسب بوجود آمده ،اين تشکيالت که بر اساس طبقاتی بوجود آمده بود ،نتوانست به معنای واقعی کلمه
مضمون اتحاديه ای بخود بگيرد .بخصوص که در اين اواخر با تکيه به کمکھای فرقه و حکومت )ملی( پا را از
حيطه ی عمل خود فراتر گذاشته و عوض فعاليت بعنوان اتحاديه ی کارگران ساده ،با جمع کردن صنعتگران و
کسبه ی خرده پا ھمچون درشکه چی ھا ،ارابه چی ھا ،قصابان و غيره يک لشگر سياسی بوجود آورده و بدين
ترتيب کيفيت را فدای کميت نمود.
ھمانگونه که گفتيم اتحاديه )کارگری( آذربايجان بخاطر جوان بودنش ،از بدو تاسيس تا خاتمه ی نھضت ) 21آذر(،
با دنباله روی از نظريات شخصی چند نفر عنصر منفعت طلب ھميشه بنوعی از تبعيت رھبری فرقه )دمکرات(
خودداری کرده و نه تنھا در مسائل اقتصادی بلکه حتی در برخورد با مسائل سياسی نيز از اشتباھات مختلف برکنار
نبود .يکی از بزرگترين معايب اين تشکيالت ،مقابله ی آن با فرقه بود که خليل انقالب ،يوسف افتخاری و حتی اين
اواخر تک به تک نمايندگان اتحاديه مبتکر آن بودند .با ھمه ی اينھا بايد قبول کرد که اتحاديه ی کارگران و
زحمتکشان آذربايجان چه در دوران )نھضت( ملی و چه قبل از آن ھميشه پيشقراول نيروھای آزدايخواه بوده و يه
خصوص در دوران نھضت )ملی( ھميشه پشتيبان محکم فرقه بحساب می آمد.
از ھمان روزھای اول شروع نھضت مان موقعی که رھبری فرقه زمينه را برای پيشرفت سريع کارھا فراھم می
کرد ،ھميشه از حمايت )اتحاديه( برخوردار بوديم .نامه ی تاريخی بی ريا دبير شورای اتحاديه به ھيئت موسسان
)فرقه( -در آن موقع که تعداد اعضای فرقه ھنوز به چھل نفر ھم نرسيده بود -از ارزش باالئی برخوردار است .در
خاتمه بايد اضافه کنيم که در طول دوران نھضت )ملی( ،اتحاديه و تک به تک اعضای آن در تمامی کارھای مھمی
که انجام گرفت ،پيشاپيش خلقمان بودند.
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حزب توده و کانون دمکراسی
ھمانگونه که در باال ذکر شد ،خلق آذربايجان و به خصوص اھالی تبريز نمی خواستند تابع تھران شده و از
سازمانھائی که در آنجا تشکيل می شدند ،تبعيت بکنند .آنھا نمی توانستند به مرکز که چندين بار آنھا را اغفال کرده
بود ،اعتماد بکنند .واقعا ً ھم به سياستمداران مرکز نشين نمی شد اعتماد کرد .آذربايجانيھا بخوبی می دانند که اکثريت
آنھا نه بدنبال آمال و ھدفھای سياسی ،بلکه اساسا ً اھداف و منافع شخصی می باشند.
به ھمين خاطر نمی خواستند که يکبار ديگر اختيارشان را بدست آنھا بسپارند .ھمانگونه که در باال گفتيم بخش
روشنفکر و پيشرو مردم بخاطر وابستگی )سازمان ايالتی( حزب توده به مرکز )اين حزب( در فکر آن بودند که
بصورت مستقل به مبارزه ی خود ادامه دھند .غير از آن افرادی که حزب برای فعاليت به تبريز می فرستاد ،در بين
مردم بعنوان اشخاصی مبارز شناخته شده نبودند .در حاليکه اکثريت مردم آذربايجانی و مسلمان محسوب می شدند،
فرستادن يک نفر ارمنی22برای رھبری يک سازمان آزاديخواه ،نشانگر بی اطالعی از خواسته ھای مردم بود .حتی
اگر او شخصا ً فرد اليقی ھم بود ،باز ھم مردمی که در حال بپا کردن يک نھضت ملی بودند ،از او تبعيت نمی
کردند .حزب توده بدون در نظر گرفتن روحيه و احساسات مردم ،آرداشس آوانسيان23را برای رھبری تشکيالتش
به آذربايجان فرستاده بود .مردم از اين فرد خودپسند و متکبر که آذربايجانی ھم نبود ،خوششان نمی آمد .مردم تبريز
ھر قدر ھم که دوستار برادری خلقھا باشند ،ھيچ وقت رھبری فردی را که امتحان نداده و برايشان شناخته شده
نباشد ،قبول نمی کنند.
احد اسپھانی به عنوان يکی از رھبران فعال حزب توده نيز آذربايجانيھا و به خصوص اھالی تبريز را خوش نمی
آمد .اين شخص که حزب توده او را کانديدای نمايندگی برای انتخابات دوره ی چھاردھم مجلس کرده بود ،اصالً
تبريزی نبود .او در يک خانواده ی اسپھانی ساکن استانبول بدنيا آمده بود .مردم از ترکی عثمانی که او بدان تکلم
می کرد ،خوششان نمی آمد .حزب توده با فرستادن اين شخص برای رھبری تشکيالت آذربايجان مرتکب اشتباه
بزرگی شده بود .اھالی تبريز به اين داليل نسبت به حزب توده خيلی بدبين بودند .غير از اينھا اکثر اعضای کميته ی
ايالتی حزب توده عبارت از افراد تازه کار بی تجربه و کم معلومات بودند .اينھا نمی توانستند آمال و آرزوھای
مردم را درک کرده و با جامه ی عمل پوشاندن به آنھا زمينه را برای نزديکی حزب به خلق فراھم نمايند .لذا در
تبريز ضرورت ايجاد يک سازمان ملی حس می شد » .کانون دمکراسی« نيز محصول اين ضرورت بود .چون
اعضای اين سازمان اکثراً از اھالی محل بودند ،لذا به مردم تبريز تزديک تر بودند .موسسين آن ھالل ناصری،24
جعفر اخگری ،مير مھدی چاووشی ،خليل آذربادگان و حسين رضوان بخاطر اينکه در ميان خلق شناخته شده و
مورد اعتماد بودند ،در شھر )تبريز( و دھات اطراف آن امکان فعاليت گسترده تری داشتند.
به خصوص در )انتخابات( مجلس روشنفکران وابسته به اقشار ميانه حال رغبت بيشتری به » کانون دمکراسی«
نشان می دادند .در حاليکه اکثراً در اطراف حزب توده تيپ ھای کارگر و دھقانان مھاجر25جمع شده بودند.
بزرگترين عيب کانون دمکراسی دوری آن از طبقه ی کارگر بود .لذا بعد از » اتحاديه کارگران« ،حزب توده از
بقيه ی سازمانھا قوی تر بود .عليرغم فعاليت خوبش در شھر اسکو و اطراف تبريز » ،کانون دمکراسی« نتوانسته
بود در شھرھای ديگر آذربايجان نفوذ پيدا بکند.
در بين آزاديخواھان تيريز از دوران انقالب مشروطيت خاطره ی خونينی وجود دارد .در آن موقع کسانی از اھالی
محل را که برای فرار از ظلم و جور اربابان و برای امرار معاش به روسيه مھاجرت کرده و با شروع انقالب
مشروطيت برای شرکت در آن به موطن خود مراجعت کرده بودند ،صرفا ً بخاطر طرز لباس پوشيدنشان مھاجر می
ناميدند .اين مھاجرين که در مراکز کارگری مثل باکو زندگی کرده و با کسب تجاربی از انقالب  1905روسيه،
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برای اقدامات انقالبی راديکال آمادگی بيشتری داشتند .آزاديخواھان محلی از اين مھاجرين خوششان نمی آمد .چرا
که مھاجرين به رفتار ماليم )غير انقالبی( آنھا اعتراض داشتند .ھمچنين اھالی محل که از رفتار و آداب و رسوم
تعدادی از آنھا خوششان نمی آمد ،مھاجرين را بی دين و المذھب دانسته و از آنھا دوری می کردند .اين مشکل حتی
در بين آزاديخواھان تھران و گيالن نيز وجود داشت .باالخره بعد از چند صباحی تعدادی از اينھا در تبريز بقتل
رسيده و آزاديخواھان آنجا اين مشکل را به نحوی حل کرده بودند.
بعد از سوم شھريور  1320 ) 1941شمسی( ھمين عنوان قديمی مھاجر می بايستی بار ديگر در ابعاد بزرگتری
مطرح شده و در سرنوشت خلق آذربايجان نقش مھمتری بازی بکند .آذربايجانيھائی که چند صباحی در آذربايجان
شوروی و ساير جمھوريھای اتحاد شوروی زندگی کرده و بعد به موطن خود مراجعت کرده بودند ،فقط بھمين
خاطر از طرف مرتجعين محلی و ماموران دولتی لقب مھاجر گرفته و بدين ترتيب بين آنھا و مردم دو دستگی
شديدی بوجود آورده بودند.
اکثر مھاجرين به خاطر زندگی طوالنی در اتحاد شوروی از مسائل سياسی نسبتا ً مطلع بوده و در مبارزه ی
اجتماعی نسبت به اھالی محل مصمم تر بودند .اينھا چون در دوران حکومت )رضا شاه( پھلوی از طرف اين رژيم
مورد آزار و اذيت شديدی قرار گرفته بودند ،از بازگشت دوباره ی آن رژيم وحشت داشتند .چونکه در دوران رژيم
رضا خانی در موطن خودشان با آنھا بد تر از سربازانی که در جنگ به اسارت در آمده باشند ،معامله می شد .ھر
کسی که در آن دوران مھر مھاجر را به پيشانی داشت ،می توانست فقط در محدوده ی معينی تردد بکند .آنھا حق
استخدام در ادارات دولتی نداشتند .ھر روز می بايستی با مراجعه به اداره ی پليس دفتر حاضر غايب را امضا می
کردند .جان و مال و حيثيت اينھا ھميشه مورد تعرض پليس و ژاندارمھا قرار می گرفت .اکثريت اينھا که افراد
تحصيل کرده و متمدنی بودند ،به شھرھای مرکزی ايران و مناطق بد آب و ھوا و مسموم جنوب تبعيد شده و آنجا در
شرائط بسيار بدی بسر می بردند .من خودم موقعی که در شھر کاشان بصورت تبعيد26بسر می بردم ،خانواده ھائی
را ديدم که با اينکه برای بدست آوردن لقمه نانی حاضر به ھر گونه کار شاقی بودند ولی به آنھا امکان کار کردن
داده نمی شد .ارتباط با مھاجرين ،کمک و حتی صحبت کردن با آنھا جرم محسوب می شد .بی نواھا حتی تمامی
لباسھای زيرشان را نيز فروخته بودند .به اينھا که در بينشان فارغ التحصيالن مدارس عالی ،مھندسين و پزشکان
کم نبودند ،اجازه ی عملگی و کار گل را نيز نمی دادند.
اين افراد که عموما ً اھالی شھرھای تبريز ،اردبيل ،سراب ،گرمرود و ساير روستاھای آذربايجان بودند و فقط به
خاطر شناخته شدن بعنوان مھاجر ،از ابتدائی ترين امکانات زندگی محروم شده بودند ،با کسب آزادی غير مترقبه
طبيعتا ً نمی توانستند با خونسردی شاھد سير وقايع باشند .لذا با تاسيس حزب توده بيشتر از ھمه ،مھاجرين در
اطراف آن جمع شده و سعی در تقويت آن نمودند.
اھالی بومی که ھنوز تحت تاثير تربيت دوران ارتجاع قرار داشتند ،از اينکه با مھاجرين در يک سازمان واحد
فعاليت بکنند ،خوششان نمی آمد .دليل گرد آمدن روشنفکران ميانه حال در اطراف » کانون دمکراسی« نيز ھمين
بود.
البته رھبران حزب )کانون دمکراسی( جرئت اذعان به اين امر را نداشتند .چرا که در خود تشکيالت » کانون
دمکراسی« نيز از اين نوع مھاجرين وجود داشتند .مثالً خليل آذربادگان ،حسين رضوان ،شامل و غيره جزو
مھاجرين فعال محسوب می شدند .البته در جمع کسانی که وارد اين تشکيالت شده و با حزب توده مخالفت می
کردند ،عناصر غير آزاديخواھی که با تحريک اعضای کانون دمکراسی و تشديد اختالفات با حزب توده سعی در
ايجاد شکاف در جبھه ی آزاديخواھان داشتند ،نيز وجود داشتند .ھدف افرادی چون خطيب شھيدی ،حاجی خان
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طالئی و غيره فقط ھمين بود » .کانون دمکراسی« را با تمامی جھات مثبت و منفی اش بايد نھادی متمايل به نھضت
ملی آذربايجان بحساب آورد.
رھبران آن حاکميت مرکز را به رسميت نمی شناختند .لذا اساسا ً مخالف مرکزيت تھران بودند .اينھا خودشان را يک
تشکيالت مستقل آذربايجانی بحساب آورده و کميته مرکزی شان در تبريز بود .بدين جھت می توان گفت که » کانون
دمکراسی« نسبت به حزب توده دارای خط مشی درست تری بود .می دانيم که مرامنامه ی حزب توده در تئوری و
عمل طبقه ی دھقان را به کلی در حاشيه قرار داده و ھئچ وعده ای به آنھا نمی داد .در حاليکه » کانون دمکراسی«
در برنامه اش طرفدار تقسيم بالعوض زمين ما بين دھقانان بود .با ھمه ی اينھا بين مردم » کانون دمکراسی « به
عنوان يک تشکيالت معتدل )رفرمسيت( و حزب توده به عنوان يک سازمان راديکال انقالبی شھرت يافته بودند.
دليل آنھم بی تجربگی رھبران حزب توده بود که تحت تاثير چپ رويھای مھاجرين و کارگران چپ راديکال قرار
داشت.
بطور کلی مطبوعات حزب توده در فعاليت روزمره و تاکتيکی شان با طرح شعارھای بی پشتوانه درست عمل نمی
کردند .اينھم منجر به سردرگمی کميته ھای محلی حزب شده و باعث می شد که آنھا خط مشی ئی را دنبال بکنند که
با شرائط محلی ھمخوانی نداشت .ما بخوبی آگاه بوديم که برنامه ی حزب توده برای يک حزب ملی )فراطبقاتی(
تنظيم شده است .چرا که در اين برنامه حتی تقسيم بالعوض زمين بين دھقانان نيز پيش بينی نشده بود .با اينھمه
خليل ملکی27بعنوان يکی از مقاله نويسان فعال حزب ،در اين اواخرسعی می کرد ثابت بکند که اين حزب ،حزب
طبقه ی کارگر و حتی حزب کمونيست است.
و اين تنھا نظر ملکی نبود .واقعا ً بخاطر اينکه در بين اعضای رھبری حزب نظر واحدی وجود نداشت ،ھر کدام از
آنھا که قلم بدست می گرفت ،در نوشته شان مردم را به سوئی کشانده و اکثرشان حرب را بک حزب طبقاتی معرفی
می کردند .بخاطر ھمين بی پرنسيبی و فقدان نظريه و ھدف ،بيشتر وقتھا رھبران حزب تحت تاثير توده ی مردم
قرار گرفته و عوض تعيين خط مشی و رھبری ،از آنھا دنباله روی کرده و با تظاھر به شعارھای عامه پسند چپ،
حزب را از مسير درست خارج می کردند.
فقدان پرنسيب باعث بوجود آمدن موانع جدی در مقابل تشکيالت حزبی آذربايجان شده و به نفوذ حزب لطمات جدی
می زد .و نمی توان انکار کرد که متاسفانه اين خود باعث لطمه خوردن جريان آزاديخواھی در آذربايجان می شد.
مثالً يکبار علی اميرخيزی بدون مقدمه برای خوشامد دھقانان تقسيم اراضی را مطرح نموده و باعث بوجود آمدن
يک خيزش دھقانی شد .ولی بعد از اينکه با اين کارش باعث دستگيری تعدادی از دھقانان بيچاره شد ،ھيچگونه
کمکی به آنھا ننمود» .کانون دمکراسی« بخاطر اينکه در اينگونه موارد معقوالنه تر عمل می کرد ،توانسته بود در
بين اھالی ميانه حال اعتبار بيشتری کسب بکند.
عليرغم ھمه ی اينھا بخاطر اختالفات درون تشکيالتی و شکست آن در انتخابات دوره ی چھاردھم مجلس نفوذ و
اعتبار رھبران » کانون دمکراسی« در بين مردم از بين رفته و نھايتا ً در اوايل سال  1944تمامی تشکيالتش
مجبور به پيوستن به حرب توده شد.

جبھه ی آزادی
آزاديخواھان آذربايجان که از کشمکشھای شديد و بی نتيجه ی سالھای  1941تا  1945بجان آمده بودند ،کم کم
ضرورت ايجاد يک سازمان واحد را احساس می کردند» .جبھه ی آزادی« که ھمانند بقيه ی نقاط ايران در تبريز
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نيز بوجود آمده و کم کم نفوذ خود را از دست می داد ،زاده ی اين ضرورت بود .ھمانگونه که می دانيم» ،جبھه ی
آزادی« ابتدا در سال  1943بصورت يک جمع مطبوعاتی بوجود آمده و سپس با )پيوستن( گروھھای مختلف سياسی
بصورت يک سازمان اجتماعی در آمده و به تريبون تمامی آزاديخواھان تبديل شد .بدبختانه بايد دليل عدم موفقيتش
را نيز در آن ديد .چرا که آب مديران مطبوعات بعنوان موسسين جبھه در يک جوی نمی رفتُ .ملکی مدير روزنامه
ی » ستاره« ،صدری مدير روزنانه ی » ايران« ،محيط طباطبائی مدير مجله ی » محيط« ،بازرکاد مدير روزنامه
ی » خورشيد ايران« و امثالھم سعی داشتند که » جبھه« را در آغوش سيد ضيا28و دار و دسته ی او که در عرصه
ی سياست فعال بودند ،بياندازند .آنھا در نتيجه ی اين فعاليت ھا از » جبھه« اخراج شدند .و اين خود لطمه ی شديدی
به » جبھه« زد .از طرف ديگر روزنامه ھای وابسته به حزب توده نيز که فقط در جارچوب حزب فعاليت می
کردند ،عوض استحکام و گسترش »جبھه« ،سعی داشتند که آنرا به يک سازمان حزبی صرف بدل کنند .اين کار
نيز سبب دوری بقيه ی ناشرين روزنامه ھا از آن گشته و منجر به تضعيف اين تشکيالت گرديد .ھمين جا بايد
يادآور شد که قوام السلطنه29که برای رسيدن به قدرت از ھيچ کاری ابا نداشت ،بوسيله ی عوامل خود در درون
حزب توده » جبھه ی آزادی« را تحت نفوذ خود در آورده بود .بھار ،عباس شاھنده ،زين العابدين ،فردوسی و
30
ال
لنکرانی ھا به عنوان آدمھای قديمی قوام با تمام قوا سعی می کردند که »جبھه« را در آغوش قوام بياندازند .اص ٍ

ورود قوام السلطنه به صحنه ی سياست و دست اندازی او به حزب توده و سازمانھای آزاديخواه ديگر به اين حزب
و سازمانھا لطمات بزرگی وارد آورد.
مخصوصا ً بايد ھمين جا گفته شود که عناصر آزاديخواه و پيشرو از ھمان اول کار با ديدن )سياست( ارتجاعی قوام
در پشت صحنه ی فعاليت اين سازمانھا ،ترسيده و خود را کنار می کشيدند .قوام نيز تا آنجائی که می توانست سعی
می کرد خود را به آزاديخواھان نزديک نشان بدھد .با اين وضعيت » جبھه« در تھران ،طبعا ً در تبريز نيز نمی شد
انتظار بيشتری از آن داشت .آقای شبستری 31که برای اداره ی تشکيالت )جبھه ی آزادی( بعنوان صدر آن معين
شده بود ،از نظر سواد و فعاليت تشکيالتی ضعيف بود .او نتوانست رضايت آزاديخواھانی را که در اطراف »
جبھه« جمع شده بودند ،جلب کرده و آنھا را رھبری بکند .او عوض رھبری تشکيالت و سوق آن بسوی اھدافش ،با
مشاھده ی مختصر مخالفتی قھر کرده و تشکيالت را دست اشخاص شارالتانی ھمچون آقازاده و ديگران داد .اينھا
نيز با تضعيف تشکيالت جلو رشدش را گرفته و آنرا بسوی نابودی سوق دادند.
کوته بينی رھبران حزب توده خليل ملکی ،دکتر جودت 32و وارتاشينی که آزاديخواھان را مطيع خود می خواستند،
در تضعيف » جبھه ی آزادی« تبريز نيز تاثير زيادی داشت.
من وقتی که در مرداد  1323) 1945شمسی( از شيراز بازگشتم ،تقريبا ً » جبھه ی آزادی« در حال متالشی شدن
بود .مخصوصاً حزب توده عوض تقويت )»جبھه ی آزادی«( و رھبران » اتحاديه« ،سعی در تضعيف آنھا می
نمود .توده ای ھای بی سواد و فاقد معلوماتی ھمچون ناتوانی ،رھبر و قھرمان با تحقير کسانی که در داخل »جبھه«
فعاليت می کردند ،حتی از توھين به آنھا نيز ابائی نداشتند .و اين نيز تماما ً به ضرر حزب و آزاديخواھان تمام می
شد .اصالً در داخل حزب توده تعداد افراد عوام فريب بيشتر از قشر روشنفکر بود .آنھا از وجود افراد نامدار و با
سواد در صفوف خود وحشت داشتند .چرا که با ورود افراد جديد با سواد می بايستی رھبران بی سواد تشکيالت
کنار می رفتند .چرا که خلق با وجود اشخاص محبوب و کاردان دنبال آدمھای دماگوگی که تنھا سرمايه شان ھوچی
گری بود ،نمی رفت .طبعا ً دنباله روی از چنين اشخاصی نيز نتيجه ای برای مردم نمی توانست داشته باشد .نتيجتا ً
عليرغم اصرار رھبری حزب و با وجود شرائطی که کميته ی ايالتی در فکر مھيا کردنش بود ،جذب روشنفکران به
حزب عملی نمی شد .می توان گفت که در آن زمان حزب توده ھمانند قشون بدون فرمانده و سرکرده بصورت خود
بخودی پيش می رفت .يعنی )بدنه( رھبران را بدنبال خود می کشيد .و از ھمان موقع با محدود کردن آن )حزب( در
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چارچوپ چپگرائی و از بين بردن شکل عموم خلقی و دمکراتيکش ،امکان بسج و رھبری توده ھای وسيع مردم را
از آن گرفتند.
به دالئلی که ذکر شد ،در اوان شروع نھضت )ملی( » ،جبھه ی آزادی« که تاسيس آن در آذربايجان بر اساس يک
برنامه بود ،ديگر در حال اضمحالل بود .با ھمه ی اينھا بايد گفت که در سرتاسر آذربايجان تمامی افرادی که نسبت
به مسائل اجتماعی رغبت نشان می دادند ،کم و بيش وابسته به اين تشکيالت محسوب می شدند .و ھنگام تشکيل
فرقه مان )فرقه ی دمکرات آذربايجان( نيز » جبھه ی آزادی« نيز ھمانند سازمانھای سياسی ديگر خيلی مثمر ثمر
واقع شد.
از طريق ھمين تشکيالت توانستيم در تمامی شھرھای آذربايجان با افراد کاردان آشنا بشويم .من خودم در اسفند
 1323 ) 1944شمسی( برای انتخاب رھبری »جبھه« کنفرانسھای مفصلی در شھرھای تبريز ،خوی ،اروميه و
اردبيل داده و بدين وسيله با سياسيون آذربايجان از نزديک آشنا و دوست شدم .لذا ھنگام تاسيس فرقه مان به کمک
تشکلھای حاضر و آماده ی » جبھه ی آزادی« ھمه جا موفق به ايجاد شعبات فرقه شديم.

نتيجه
ھمنگونه که ذکر کرديم قبل از انتشار بيانيه ی مشھور 12 33شھريور  1324) 1945شمسی( سازمانی با خصلت
ملی که بتواند ھمه ی طبقات خلق آذربايجان را بدنبال خود بکشد ،وجود نداشت .اگر از خاطرات مثبت و منفی
سازمانھائی که تحت عناوين » زحمتکشان« » ،توده« » ،آذربايجان« و غيره ستاره اقبالشان برای مدتی درخشيده و
بعد افول کرده بودند ،صرف نظر کنيم ،از آنھا اثر مھمی باقی نمانده بود .ھمانطوريکه گفتيم »حزب توده ی
ايران« » ،کانون دمکراسی« » ،جمعيت ضد فاشيست« و » اتحاديه ی )کارگران(« توانسته بودند فقط بخش پيشرو
زحمتکشان را جذب بکنند .اين طبقه )زحمتکشان( نيز با مشاھده ی اقدامات فرعی که توسط اين سازمانھا انجام می
گرفت ،از فعاليت آنھا چندان راضی نبوده و خواھان اقدامات مھمتری بودند .ميتينگ ھا ،تظاھرات ،کنفرانسھا و
نوشتن مقاالت انتقادی تند در باره ی اقدامات مامورين دولتی نمی توانست عطش مردم را فرو بنشاند .افراد فداکاری
که وارد اين سازمانھا شده بودند ،از آنھا اتتظار برداشتن گامھای جدی و اساسی بودند .ولی بخاطر اشتباھاتی که در
باال بدانھا اشاره شد ،اين کار عملی نبود .حتی بعضی گامھای جدی که توسط آنھا برداشته شد ،بخاطر اينکه بر
اساس احساسات و بدون مطالعه وغير ھدفمند بودند ،نتيجه ی عکس دادند .جوانانی که با انجام اقدامات مثبت و مفيد
برای نھضتمان در بين خلق صاحب نفوذ و اعتبار شده بودند ،در نتيجه ی گامھای اشتباھی که توسط رھبرانشان
برداشته شد ،بدنام گرديده و نتيجه ی ديگری غير از نفرت مردم نصيبشان نشد .برای نمونه می توان به حادثه ی
ليقوان 34اشاره کرد :اين حادثه که در  11مھر ماه  1324) 1945شمسی( روی داد ،اتفاقی بود که تشکيالت حزب
توده در آذربايجان را شديداً بدنام نمود .در آنرزوھا آرداشس آوانسيان که از تھران به تبريز آمده و سر و صدائی در
آنجا بپا کرده بود ،با تقليد از سخنرانی دکتر رادمنش35نماينده ی الھيجان در مجلس » شعار خون در مقابل خون،
مشت در مقابل مشت« را مطرح کرده بود .اين شعار برای آذربايجان شعاری بسيار بی موقع و بی اساس محسوب
می شد .دادن چنين شعاری حزب را در موقعيت بسيار بدی قرار داده بود .اين شعار که به معنای اعالن جنگ بود،
مردم را به وحشت انداخته و نتيجه ای غير از دوری آنھا از حزب و گوش بزنگ شدن حاکميت و نيروھای ژاندارم
نداشت .حزبی که به دشمنان خود اعالن جنگ می داد ،می بايست ابتدا وسائط و مقدمات آنرا فراھم می کرد.
متاسفانه در آن موقع چنين وسائلی در اختيار حزب وجود نداشت .در جمع کسانی که در اطراف آن )حزب توده(
گرد آمده بودند ،فقط سه چھار نفر به اسلحه ھای سبک و ساده مسلح بودند .اعالن جنگ چنين جمعی به نيروھای
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دولتی تا دندان مسلح نمی توانست معنائی جز شکست و پراکندگی داشته باشد .حادثه ی ليقوان که نتيجه ی شعار
مذکور بود ،انعکاس شديدی در سرتاسر ايران داشته و لطمه شديدی به رھبری حزب توده زد.
درست است که اين حادثه مولود نقشه ھای فرمانده ژاندارمری شقاقی ،امير پرويز و غيره بود .چراکه توده ايھا به
علت عدم توجه به خواسته ھايشان و برای احقاق حق شان مسقيما ً وارد عمل شده و اقدام به سرکوب مخالفين خود
نموده بودند .ولی عليرغم ھمه ی اينھا برای حزبی که خواھان بسيج توده ھای وسيع مردم برای اقدامات )مھم( می
باشد ،ھجوم مسلحانه به يک روستای کوچک برای حل مسائل نمی تواند عمل شايسته ای محسوب شود .اين کار نه
تنھا گره ئی از کار حزب باز نمی کرد ،بلکه می توانست با ايجاد مشکالت تازه ای ضعفھای درونی و عدم قابليت
آنرا به نمايش بگذارد .ماجرای مزبور اينرا بخوبی نشان داد .آن روزھا  -بخاطر اينکه نيروھای )دول( دمکراتيک
که بعد از پايان جنگ آماده ی ترک ايران شده بودند -اقشار و طبقات مختلف خلق آذربايجان بشدت نگران و
مضطرب بودند .مجلس چھاردھم 36چھره ی ارتجاعی خود را بخوبی نشان داده بود .روسای ارتجاعی دولت که
يکی بعد از ديگری سر کار آمده بودند ،37در عمل نشان داده بودند که ھدفی جز از بين بردن آزادی و سياستی غير
از انقياد کشور در حيطه ی نفوذ دولتھای استثمارگر خارجی ندارند .لذا دھقانان ،کارگران و ساير زحمتکشان
آذربايجان بيشتر از ھمه از غلبه ی دوباره ی ارتجاع وحشت داشتند .آزاديخواھان بشدت نگران بودند .توقيف
نشريات آزاديخواه در تھران و شھرھای ديگر ،تضييق و محدوديت عليه سازمانھای دمکراتيک ،جلوگيری از
فعاليت و سخنرانيھای نمايندگان حزب توده در مجلس و ھمچنين تشديد آزار و اذيت مردم توسط مرتجعين ،ماموران
دولتی ،نيروھای پليس و ژاندارم در شھرھا و روستاھای آذربايجان عمالً مردم را بر سر دو راھی قرار داده بود.
آزاديخواھانی که خواھان ھدايت مردم به سوی آزادی و دمکراسی بودند ،مجبور بودند که يکی از اين دو راه را
انتخاب بکنند .آنھا يا می بايستی با استفاده از نارضايتی مردم برای مبارزه و سرکوب ارتجاع اقدام به ايجاد يک
تشکيالت نيرومند )سياسی( بکنند و يا اينکه بدون قيد و شرط تسليم ارتجاع بشوند.
حزب توده و ديگر سازمانھای موجود در آذربايجان اين موضوع را درک نمی کردند و حتی در صورت درک آن
قدرت انجام اين مھم را نداشتند ،اينگونه بود که ضرورت ايجاد يک تشکيالت نوين نيرومند مطرح شده بود .تاسيس
فرقه ی )دمکرات آذربايجان( مولود اين ضرورت و احتياج و برای جامه ی عمل پوشاندن به ھدفھای مذکور بود.
لذا نقاط ضعف و قدرت ) فرقه ی دمکرات آذربايجان( را نيز بايد در آن ديد .ھنگام تجزيه و تحليل حرکت ملی مان
که عليرغم موجوديت کوتاه  11ماھه اش با اقدامات تاريخی خود در آن روزھای حيرت آور جزو حوادث شايان
توجه تاريخ بشريت محسوب می شود ،بايد ھميشه اين اصل را در نظر گرفت.
آذربايجان جائی نيست که پشتگرمی ارتجاع در آنجا فقط به حاجی احتشام  90ساله باشد .ماجرای ليقوان که ضعف
رھبری حزب توده و بی برنامه گی آنرا نشان داد ،حادثه ای عبرت انگيزی بود .ويران کردن خانه ی حاجی احتشام
و غارت کردن آن فقدان ديسيپلين و انضباط داخلی حزب را به تمامی در معرض نمايش گذاشت .بدنبال اين حادثه
که به نوبه ی خود اشتباه و رسوائی بزرگی محسوب می شد ،توقيف افراد حين مراسم خاکسپاری اعضای کشته شده
ی حزبی در ساختمان حزب می توانست کار را بجاھای باريک و خطرناک بکشاند .عليرغم ھمه ی اينھا قصد ما از
شرح حادثه ی ليقوان نه ابراز انزجار نسبت به اين اقدام حزب و يا توصيف آن به عنوان يک اتفاق تاريخی می
باشد .قصد ما از اشاره به اين حادثه نشان دادن خط مشی و شعارھای آنروزی رھبران حزب توده و دوری اين خط
مشی و شعارھا از واقعيت موجود می باشد.
حزب توده ھيچگاه نتوانست در آذربايجان به مقام رھبری خلق نائل بشود .حتی در اوج قدرتش نيز خلق آذربايجان
به رھبران آن اعتماد نداشته و به فعاليت ھايش به چشم انتقادی می نگريست .ھمانگونه که ذکر کرديم به دليل
وابستگی )کميته ی ايالتی حزب( به تھران ) مرکز ( کسانی که از آنجا برای کارھای تبليغاتی و تشکيالتی ارسال
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می شدند ،نمی توانستند رابطه ای با خلق آذربايجان برقرار بکنند .آنھا نمی توانستند مشکالتی را که باعث عذاب
خلق بودند ،شناخته و احتياجات ملی آنھا را درک بکنند .مخصوصا ً در روزھای شروع نھضت ملی مان خليل
ملکی ،دکتر جودت ،علی امير خيزی ،آرداشس آوانسيان ،احمد اسپھانی و سائرين بخاطر عنادی که در وابستگی به
مرکزيت از خود نشان دادند ،اعتبار حزب را به تمامی در ميان خلق از بين بردند .خليل ملکی با شعار » آذربايجان
جزئی از ايران است« مخالفت شديدی را بر عليه خودش در داخل حزب برانگيخت .او که از کانديداتوری خود در
تبريز نا اميد شده بود ،ھنگام ترک پست اش با انتقادات شديدی روبرو بود .خليل ملکی ،آرداشس آوانسيان و سائر
رھبران حزب صادق پادگان رابخاطر مخالفت با فارسھا در تھران به دادگاه حزبی فراخوانده و متھمش کردند .ھمه
ی اينھا نادرستی خط مشی حزب را به خوبی نشان می دھند.
با توجه به مطالب مذکور فکر می کنيم که خوانندگانمان را کم و بيش با وضعيت گروھھای سياسی آذربايجان در
روزھای شروع نھضت ملی مان آشنا کرده ايم .و باالخره اينکه شرائطی که بعد از فعاليت چھار ساله ی
آزاديخواھان و بخصوص نسل جوان آذربايجان به تھيه ی بيانيه  12شھريور و ايجاد تشکلی که بدون وابستگی به
مرکز بطور مستقل در آذربايجان وارد عمل بشود ،چگونه بوده است.
حال بايد در باره ی شروع فعاليت فرقه ،داليل رشد سريع آن ،شعارھا و مرامنامه ی آن صحبت بکنيم 12 .شھريور
 1324يا سوم سپتامبر  1945را بايد روز بنيان گذاری فرقه مان بحساب آورد .در اين روز مراجعت نامه ی 12
ماده ای که خطوط کلی فعاليت ھای فرقه و مرامنامه ی آن را شرح می داد ،منتشر شده است .اينرا نيز بايد ذکر کرد
که فعاليت فرقه از  10مرداد شروع شده بود .و به جرئت می توانم بگويم که ما در طول تقريبا ً يکماه يعنی از اول
مرداد تا  12شھريور بيشتر از دورانی که فرقه مان وارد فعاليت جدی شده بود ،متحمل زحمت و فشار بوديم.
اين يکماه دوران فعاليت مخفی حساب می شود .بخاطر مخاطرات زياد ،برای اينکه بھانه ای بدست مخالفين ندھيم و
ھمچنين نيروھای پليس و ژاندارم را قبل از موعد ھشيار نکنيم ،مجبور بوديم که با احتياط زياد عمل کنيم .لذا تماس
با مردم و بيان نظراتمان آسان نبود .بدون تدارک زمينه ی قبلی احتمال آن وجود داشت که قبل از شروع درست و
حسابی ،کار به شکست بيانجامد.
استفاده از طبقه ی فرودست) 38برای مقاصد اجتماعی( برای ما کار آسانی بود .ولی به دو دليل اين کار را مضر
تشخيص می داديم .اوالً با اين کار موجب سو ظن اکثريت اھالی شھرھا و بخصوص روشنفکران – که عامل
موثری بحساب می آمدند -شده و با تکرار اشتباھات »جبھه ی آزادی« و حزب توده نتيجه ی ديگری بدست نمی
آورديم .ثانيا ً با ايجاد رقابت بی مورد با حرب توده ،موجب پراکنده شدن کسانی که در اطراف اين حزب و اتحاديه
کارگران گرد آمده بودند ،می شديم .و چنين رقابتی برای يک تشکل نوپا نمی تواند خالی از خطر باشد .ما موانعی
را که در مقابل » جبھه ی آزادی« بوجود آورده بودند ،فراموش نکرده بوديم .لذا نمی توانستيم اشتباھات آن را
تکرار بکنيم .در نتيجه می بايستی در اولين قدم افراد شناخته شده و خوشنام را با خود ھمراه می کرديم.
اين کار شدنی بود .چرا که شعارھای ملی که توسط ما مطرح شده بودند ،برای اين طبقه تازگی داشت .اينھا با اينکه
آذربايجانيھا را به عنوان يک ملت قبول داشتند ،ولی از اينکه اين ملت بدون وابستگی به تھران و فارسھا قادر به
ادامه ی حيات باشد ،ترديد داشتند .بعضی ھا نيز از رابطه ی ما با اتحاد شوروی و جمھوری شورائی آذربايجان
نتايج غلطی گرفته و تصور می کردند که نھضت ملی ما مغاير با استقالل و تماميت ارضی ايران می باشد.
مخصوصا ً طبقه ی دارا به نھضت ملی ما مشکوک بوده و به خيال اينکه پشت شعارھای ما سوسياليسم و کمونيزم
خوابيده است ،از اينکه وارد ميدان بشود ،ھراس داشت .حتی آنھا تا حد مقدور سعی در تغيير افکار ما داشتند .ولی
ھمه ی انھا نمی توانست باعث نااميدی ما بشود .ما بخوبی می دانستيم که خلق ،بخصوص مردم شھر ھا و
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زحمتکشان روستاھا طرفدار ھدفھای ما می باشند .ما حس می کرديم که بدون وجود شعارھای ملی ،خلق آذربايجان
بشکل جدی قدم در راه مبارزه نخواھد گذاشت.
با توجه به عالقه ای که خلق آذربايجان به خصوصيات ملی و آزادی اش داشت ،کسانی که از بخطر افتادن موقعيت
و ثروتشان واھمه داشتند ،در موقعيتی نبودند که ما را از مسيری که در پيش گرفته بوديم ،باز دارند .ما به ميان
مردم رفته و با بحث و گفتگو در باره ی پرنسيپ ھايمان ،ايمان و باورمان به درستی راھی که برگزيده بوديم ،ھر
روز فزون تر شده و اراده مان برای جامه ی عمل پوشاندن به آنھا قوی تر می شد.
با ھمه ی اينھا برداشتن اولين گامھا خيلی مشکل و صعب بود .چرا که می بايستی از يک طرف در شرائط دشوار
ھمراھان و رفقائی را پيدا کنيم و از طرف ديگر اعالميه ی فرقه را که عبارت از  12بند بود ،به روی کاغذ آورده
و بعد از بحث و گفتگوی زياد به امضای  46نفر از آزاديخواھان نامدار بی طرف برسانيم .بھر حال عليرغم کنترل
جدی اداره ی پليس با تصميم قبلی بيانيه مان را تا  12شھريور به چاپ رسانده و منتشر کرديم .در ابتدا بخاطر فقدان
افراد مطلع با معلومات در جمعمان تدوين و انتشار چنين بيانيه ای سياسی خيلی مشکل بود .در نتيجه خودم مجبور
به تدوين آن به دو زبان شدم .بخاطر پرھيز از ترجمه ی تحت اللفظی ،اختالف مختصری در متن آذربايجانی و
فارسی آن وجود دارد .منتھا می توانم ادعا بکنم که متن بيانيه چه به فارسی و چه به آذربايجانی کامالً روشن نوشته
شده است .کار چاپ آن ھمانگونه که در باال ذکر شد ،مشکل بود .چاپ  15ھزار نسخه از مراجعت نامه ی مفصل
 12شھريور عرض يک روز در چاپخانه ھای تبريز تقريبا ً غير ممکن به نظر می رسيد .لذا مجبور شدم که شخصاً
 24ساعت تمام در چاپخانه حاضر باشم .حتی چون صاحب چاپخانه ی علميه حاضر نبود که اسم چاپخانه اش به
ميان آيد ،حسن ظفری مدير چاپخانه ی اطالعات که يکی از موسسين جدی فرقه مان محسوب می شد ،مسئوليت آنرا
به گردن گرفته و بشرطی که اسم چاپخانه ی خودش را قيد بکند ،او را به کار چاپ راضی نمود .ممکن است که
بعضی از خوانندگان عالقه ای بدانستن جزئيات کار نداشته باشند .فقط به نظر من دانستن شرائط اوليه کار عظيمی
که در تمامی دنيا منعکس شد ،بخصوص برای دمکراتھای جوان الزم است .چرا که به تجربه می دانيم که يک
اشتباه کوچک می تواند به شکست يک کار بزرگ منجر بشود .و ھمينطور بارھا شاھد آن بوده ايم که يک فداکاری
کوچک باعث رفع يک فالکت عظيم گشته است .شب  11شھريور در حين چاپ بياننامه بعد از سه شب بيداری
طاقت خود را از دست داده و روی ميز ناھار خوری کارگران خوابيدم .اين کار من تاثير عظيمی در روحيه ی آنھا
)کارگران چاپخانه( گذاشت .بعد از استراحتی که بيش از دو ساعت طول نکشيد ،شاھد تغييرات بزرگی در روحيه
ی حروفچين ھا و ديگر کارگران چاپخانه شدم .آنھا به تمامی آدمھای ديگری شده بودند .محيط تاريک و کثيف
چاپخانه در اثر فعاليت نورانی شده بود .بعد از بيداری ام کارگرانی که ھنوز با آنھا ھنوز فرصت آشنائی ساده ای
ھم دست نداده بود ،به رويم لبجند زده و قول می دادند که کار را در عرض چند ساعت به پايان برسانند .کارگران
جوانی که دو ساعت قبل از آن حتی در مقابل مبلغ قابل مالحظه ای حاضر به تحمل بيخوابی نبودند ،حاال با کمال
ميل و رغبت قول می دادند وظيفه ای را که به آنھا محول شده بود ،به پايان برسانند .صفحه بند چاپخانه حسين آقا
سليم النفس صفحه ی دوم را برای دومين تصحيح روی ميز گذاشت .او که قبالً وعده ی انجام اين کار را برای چھار
ساعت بعد داده بود ،به من گفت :من حاال يقين دارم که کار شما با موفقيت پيش خواھد رفت .چرا که با خوابيدنتان
در روی ميز کار بدون اھميت دادن به ماديات و راحتی تان ثابت کرديد که به کار خود ايمان داريد .و به پشتوانه ی
اين حرفم من نيز اين بيانيه را امضا می کنم .آخرين امضای اين بيانيه تاريخی امضای ھمين سليم النفس کارگر
چاپخانه 39می باشد.
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ارزشی که او از ته دل و بصورت ساده و بی غل و غش برای کار و زحمت قائل بود ،مرا فوق العاده اميدوار کرد.
بخاطر ھمين در طول تمامی دوران نھضت از کار و فداکاری نھراسيده و ھيچوقت فراموش نکردم که نمونه ای
برای کارگران باشم.40
به نظر من اين اتفاق به ظاھر کوچک بايستی در تاريخ آذربايجان ثبت بشود .ھمانطوريکه گفتيم حوادث کوچک
بعضا ً می توانند موجد و مقدمه ی اتفاقات مھمی باشند .با اينکه ممکن است که از موضوع بحث خارج بشويم ولی
الزم است که در اينجا درسی را که »امير تيمور گورکانی« معروف به تيمور لنگ از مورچه گرفت ،ذکر کرد.
جھانگشای بزرگ که گويا بار اول در )شھر ( سوخته مغلوب شده بود ،در کمال ياس و نا اميدی و بی کسی در
خرابه ای به ديواری تکيه داده و ناظر تالش مورچه ای بوده است .مورچه که دانه ی گندمی بزرگتر از چثه اش را
به دھان گرفته بود ،عليرغم اينکه حين باال رفتن از ديوار بارھا به زمين افتاده بود ،باالخره به ھدفش رسيده بود .او
با عبرت گرفتن از اين کار با ھمت و اميد تازه ای تالش خود را از سر گرفته و ھمنطوريکه می دانيم به موفقيت
ھای بزرگی دست يافته و در زمان خودش به مشھورترين و قدرتمندترين شخصيت بدل شده است«.
و يا در شھر اصفھان موقع کشتار مردم توسط افغانھا ھنگامی که عده ای از اصفھانيھا ھمچون گوسفند به قتل گاه
برده می شدند ،پيرزنی زبان به سرزنش گشوده و با اين کار خود باعث عصيان مردم و در نتيجه متواری شدن
اشغالگران شده بود .اين حادثه ی به ظاھر کوچکی در تاريخ است ولی از آن نتايج بزرگی گرفته شده است.
بدين ترتيب موقع تاسيس فرقه مان مالقات با تک به تک افراد ،جمع آوری امضا و چاپ مراجعت نامه تحت شرائط
مذکور ھر چند به ظاھر کار کوچکی به نظر می آيد ولی می بايست به عنوان مقدمه ی يک کار سترگ با خطوط
درشت در تاريخ ثبت شود.
بگذار نسل آينده بداند که شروع ھر کاری در ابتدا چنان کوچک و کم اھميت به نظر می آيد که آدم کسر شان خود
می داند که با آن مشغول بشود .ولی کاری که با ھمت ،استقامت ،ايمان و عقيده شروع بشود ،دير يا زود نتيجه ی
مورد نظر را خواھد داد .ھدف مورد نظر با وسائلی غير منتظره بدست می آيد.
عليرغم ھمه ی مشکالت موجود تدوين ،چاپ و انتشار موفقيت آميز مراجعت نامه را بايد يکی از کارھای با ارزش
و ستودنی تاريخ فرقه دانست .اين گام موفقيت آميز که در دوازده شھريور برداشته شد ،تاريخ اصلی شروع فعاليت
فرقه بحساب می آيد.
________________________________________________________________________
_____________________
 -1در اين نوشته ھر کجا سخن از نھضت ملی می رود ،منظور از آن جنبش ملی -دمکراتيک آذربايجان می باشد
که به رھبری فرقه ی دمکرات آذربايجان به مدت يک سال يعنی از  1325 -1324شمسی موفق به ايجاد حکومت
خود مختار آذربايجان شد.
 -2يونس پارسا بناب در جلد اول کتاب » تاريخ صد ساله ی احزاب و سازمانھای سياسی ايران )«(1384-1284
می نويسد:
» سوسياليست ھا در مجلس و خارج از مجلس تحت رھبری سليمان ميرزا )اسکندری( نظير اکثر اصالح طلبان از
اعضای سابق احزاب دمکرات و اعتدالی بودند که در سال  1300به ايجاد حزب سوسيال دموکرات )سوسياليست
ايران( دست زدند .ديگر رھبران حرب سوسياليست ھا در اين دوره عبارت بودند از :محمد علی مساوات
)ازکادرھای رھبری حزب دموکرات در مجلس دوم( و قاسم خان صور اسرافيل ،سر دبير راديکال »صور
اسرافيل« و برادر زاده ی ميرزا جھانگير خان شيرازی معروف به صور اسرافيل )که در بحبوحه ی کودتای محمد
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علی شاه در  1278در باغشام اعدام گشته بود( .سوسياليست ھا در جھت ايجاد و گسترش حزب خود به يک حزب
سرتاسری در شھرھای ايران – رشت ،قزوين ،انزلی ،تبريز ،مشھد ،کرمان و کرمانشاه -حوزه ھای مختلف ايجاد
کردند ... .سوسياليست ھا در دوره ی  1303-1300در تھران چھار نشريه منتشر می کردند که مھم ترين آنھا
نشريه معروف » توفان« به سردبيری شاعر محبوب آن زمان محمد فرخی يزدی بود ... .حزب سوسيال دموکرات
ايران )سوسياليست ھا( در واقع يک حزب سوسياليست کارگری ) لنينيستی( نبود بلکه از منافع بورژوازی ملی و
روشنفکران ملی گرای ايران در مقابل سياستھای امپرياليست انگلستان دفاع می کرد«.
از قول ايرج اسکندری در جلد دوم کتاب »خاطرات ايرج اسکندری« گفته می شود » :سليمان ميرزا اسکندری
ال◌ً آذربايجانی و از شاھزادگان قاجار بود که ھمراه با سيد حسن تقی زاده و محمد امين رسول
) (1323-1260اص ٍ
زاده حزب دمکرات ايران را بنيان گذاری کردند .سليمان ميرزا در عين داشتن ايمان مذھبی سوسياليت معتقدی
محسوب می شد .وی دوره ی کوتاھی در سلطنت رضا شاه وزير فرھنگ بود «.سليمان ميرزا بعد از اشغال کشور
توسط متفقين جزو بنيان گذاران اصلی حزب توده ايران بود .اسکندری به عنوان يکی از بنيان گذاران حزب و دبير
اولی بعدی آن در کتاب مذکور ھمچنين می گويد» :سليمان ميرزا ...يک فرد ملی بود و برای شوروی ھم البته
احترام زيادی قائل و به آن معتقد بود .سليمان ميرزا کسی است که در تمام طول حياتش با امپرياليسم انگلستان
مبارزه کرده و يکی از رجال برجسته ی صدر مشروطيت ايران است .با آنکه انگليس ھا او را گرفته و به
ھندوستان برده بودند و در آنجا اسير بود ،ولی به محض اينکه انقالب اکتبر پديد آمد و تزار سرنگون شد ،سليمان
ميرزا بالفاصله در بمبئی اظھار داشت که اکنون سياست ما تغيير می کند زيرا با اين اعالمی که لنين کرده و با اين
انقالبی که در روسيه پيوسته ،يک دشمن بزرگمان از بين رفته است و لذا ما می توانيم بگوئيم که دولت شوروی
ال معلوم است که سليمان ميرزا در واقع
متحد ما عليه استعمار انگلستان خواھد بود .با توجه به مطالبی که گفتم کام ٍ
ال ملی داشته و به ھيچ وجه معتقد نبود که مثالً بايد رفت و به شوروی ھا روی آورد و از آنھا دستور
جنبه ی کام ٍ
گرفت«.
 -3علی اصغر سرتيپ زاده از فعالين حزب کمونيست ايران در آذربايجان بود .او که ھمراه با تعدادی ديگر جزو
جناح راست حزب کمونيست ايران محسوب می شد ،بخاطر طرفداری از رضا شاه از صفوف حزب کمونيست
ايران اخراج شده بود .او در اوايل تشکيل حزب توده ايران در صفوف آن فعاليت می کرد .آرداشس آوانسيان در
باره ترکيب موسسان حزب توده می گويد » :سازمان حزب توده از يک عده  12يا  16نفری ...تشکيل يافته  ...يک
کميته ی ايالتی برای تھران مرکب از پانزده نفر انتخاب کردند ...که می بايستی بجای کميته ی مرکزی کار می
کرد ....اين عده عبارت بودند از  -1روستا  -2رادمنش  -3ايرج اسکندری  -4عباس اسکندری  -6دکتر بھرامی -7
ابوالقاسم موسوی  –8دکتر يزدی  -9محمد يزدی  -10مير جعفر پپيشه وری .نام بقيه افراد را خوب به خاطر
ندارم .شايد اشخاص زير بودند  -1سرتيپ زاده علی اصغر  -2بزرگ علوی  ... -3ترکيب کميته شتر گاو و پلنگ
بود «.ھمچنين  » :ولی دو گروه بودند ) در آذربايجان( که جزو حزب کمونيست بودند از آن جمله مشھدی کاويان و
گروه سرتيپ زاده .اين دو گروه تا اين اواخر با ھم فعاليت حزبی داشته و حاال بين آنھا اختالف پيدا شده ...با
مطالعات زياد و گفتگو با افراد گوناگون روشن شد که گروه سرتيپ زاده به درد حزب کمونيست ايران نمی خورد و
رھبری اين گروه ھيچ روح حزبی و کمونيستی ندارد ....بنابراين گروه سرتيپ زاده از اين حوزه ھا خارج ماند.
چرا؟ برای اينکه سرتيپ زاده برای رضاشاه که به سلطنت رسيده بود تبريک شخصی فرستاده بود «.خاطرات
اردشير آوانسيان ،انتشارات حزب دمکراتيک مردم
 -4پيشه وری در خيلی از نوشته ھايش بجای مرکز از »تھران« استفاده می کند .در اين نوشته نيز بارھا به کلمه ی
»تھران« بر می خوريم» .تھران« ،بدرستی برای پيشه وری سمبل ديکتاتوری ،ظلم ،استبداد و تمرکز بی حد و انتھا
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می باشد .در اين نوشته »تھران« سمبل بی خبری مرکز نشينان از وضعيت شھرستانھا و بخصوص اياالت غير
فارس نشين است .ابعاد اين بی خبری بگونه ای است که حتی سازمانھائی که ادعای اصالح امور را دارند ،با
پيروی از اين »مرکزگرائی« بيمار گونه در رابطه با اياالت سياستھائی را تنظيم می کنند که بخاطر بی توجھی به
شرائط محلی نه تنھا نمی توانند مثمر ثمر واقع بشوند ،بلکه در بيشتر مواقع نتيجه ی عکس ھم می دھند .پيشه وری
در اين نوشته اش بارھا با مثالھای روشن اين مسئله را توضيح داده است.
 -5خاطرات تلخ محاصره ی  11ماھه شھر تبريز ھنوز از دفتر خاطرات آذربايجانيھا پاک نشده است .بعد از به
توپ بسته شدن مجلس ،در طول  11ماھی که شھر تبريز از سوی قوای دولتی در محاصره بود ،کمترين کمکی از
سوی مرکز و مرکز نشينان به اين شھر بال زده نشد .کمکی ھم اگر رسيد از آذربايجانيھای آن سوی ارس بود و بس.
داستان سراپای توطئه آميز دور کردن ستار خان از آذربايجان و خانه نشين کردنش در تھران و تيربارانش قصه ی
پر غصه ی ديگريست .اين داستان در نھضت آزاديستان به رھبری شيخ محمد خيابانی نيز به گونه ی ديگری تکرار
شد .اين بار نيز نداھای آزاديخواھانه ی آذربايجانيان نه تنھا بی جواب ماند ،بلکه اين بار نيز » مرکز« بود که لشگر
به سوی تبريز بالخيز کشيد .شھريار شاعر بزرگ آذربايجان چه زيبا سروده است » :جان داده آذربايجان امداد
ايران را و نيست /ايران مداران را سر امداد آذربايجان«
 -6برای مدتھای مديدی از طرف تاريخنگارن و محققين ايرانی و بخصوص آنھائی که گوشه ی چشمی ھم به حزب
توده دارند ،چنين تبليغ شده است ،که گويا تشکيالت فرقه ی دمکرات آذربايجان يک شبه و با دستور شورويھا و
رئس جمھور آذربايجان شوروی باقراوف بوجود آمده است .بر اساس اين نظريه گويا سازمان حزب توده ی ايران
در آذربايجان با بيش از  20000عضوش با يک توطئه ی حساب شده و به دستور شورويھا خود را منحل کرده و با
تغيير نامش فرقه ی دمکرات آذربايجان را بوجود آورده است .اين بخش از خاطرات پيشه وری پنبه ی اينگونه
افسانه ھا را می زند .پيشه وری در اين بخش از نوشته اش نشان می دھد که قبل از تشکيل فرقه ی دموکرات
آذربايجان و حتی سازمان ايالتی حزب توده ی ايران ،جنبش ملی -دموکراتيک تحت عناوين مختلفی مثل »جمعيت
زحمتکشان آذربايجان«» ،جمعيت آذربايجان«» ،اتحاديه کارگزان« و غيره در آذربايجان بشدت فعال بوده است.
فرقه ی دمکرات آذربايجان با اين زمينه و با بھره گيری از تجارب عملی گرانقدر سازمانھای قبلی توانست در مدت
کمی به يک سازمان نيرومند توده ای در شھرھا و روستاھای محروم آذربايجان بدل شود.
 -7خليل فھيمی معروف به فھيم الملک فرزند ميزا محمد خان نعيم الملک بود .جزو خانواده ھای ھزار فاميل که قبل
از انقالب بھمن کشور را اداره می کردند بايد از خاندان فھيمی نام برد .خليل فھيمی بعنوان کفيل نخست وزير و
وزير در چندين کابينه ی قبل از انقالب شرکت داشته و ھمچنين سفير ايران در ترکيه و لھستان بود .يک بار در
زمان رضا شاه و دوبار بعد از جنگ دوم جھانی استاندار آذربايجان شرقی بوده است.
 -8محمد بی ريا فرزند غالم در سال  1993شمسی در تيريز به دنيا آمد .او که از اوان جوانی سرودن شعر را آغاز
نموده بود ،به مشاغل مختلفی پرداخته و از جمله چند صباحی کارمند شھرداری تبريز بود .بعد از اشغال کشور
توسط متفقين با اشعار انتقادی و آتشينش محبوب زحمتکشان آذربايجان شد .بی ريا در کنار شاعری به کار تئاتر نيز
پرداخته و پيس ھای »چتربازھا«» ،در اداره ی روزنامه«» ،استالينگرد« و »ارباب و رعيت« را که نوشته بود،
در تبريز به روی صحنه برد .بعد از تشکيل »اتحاديه ی کارگران آذربايجان« ،زحمتکشان آذربايجان بی ريا را به
عنوان صدر آن انتخاب کردند .با تشکيل حکومت ملی آذربايجان به عنوان وزير فرھنگ اين حکومت در عرض
يکسال در مبارزه با بی سوادی و گسترش فرھنگ در آذربايجان اقدامات مھمی را انجام داد .بعد از شکست
حکومت ملی به آذربايجان شوروی مھاجرت نموده و بدنبال درگيريھائی که با رھبری فرقه و دولت آذربايجان
شوروی پيدا کرد ،چند بار به سيبری و قزاقستان تبعيد شد .بعد از انقالب بھمن به تبريز باز گشته و چندی بعد توسط
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رژيم اسالمی دستگير و بعد از تحمل شدائد و شکنجه ھای زياد در زندان درگشت .در رابطه با زندگی بی ريا ر.
ک .به :اورک سؤزلری -يحيی شيدا ،ھمچنين مجله آتورپات شماره  1يانوار  -1993آلمان فدرال ،ھمچنين زندگی و
زمانه ی محمد بی ريا -علی مرادی مراغه ای
 -9مير مھدی اعتماد ) (1360-1279سراينده ی سرود ملی آذربايجان )ملی حکومتين ھيمنی( که مدرسه ی طالبيه
ی تبريز را به پايان رسانده بود ،مدرسه ی اعتماد را در تبريز بنيان گزاری کرده و  15سال در آنجا به کار مشغول
بود .در اوان تشکيل حکومت ملی آذربايجان يکی از بنيان گزاران انجمن شعرای آذربايجان ) شاعيرلر مجلسی( و
عضو ھيئت رھبری آن بود .مجموعه ی اشعار » گلين بزه گی«» ،گول غنچه سی« و » آئينه ی اخالق« ھمچنين
»مناظره ی ادبی«» ،ميزان اال نشا« و »الفبای جديد« در باره ی تعليم و تربيت از او در دست است .سال 1329
شمسی در تھران انجمن شاعران آذربايجانی را بنيان گزاری کرده بود .ھمچنين ر .ک .به انسکلوپديای آذربايجان
باکو  1976ميالدی
 -10مھاجرين ،آذربايجانيھائی بودند که قبل و بعد از انقالب مشروطيت در جستجوی کار و برای بدست آوردن لقمه
نانی و ھمچنين برای فرار از ظلم و ستم خانھا و اربابان از شھرھا و روستاھای آذربايجان )ايران( به شمال
رودخانه ی ارس و سرزمينھای قفقاز می رفتند .اينھا که تعدادشان سر به دھھا ھزار نفر می زد ،بيشتر در شھرھای
باکو ،تفليس ،ايروان و ماخاچ قلعه ساکن شده ،بدون ھر گونه پشتيبانی و حمايت ار طرف دولت ايران به کارھای
شاق و سنگين مشغول می شدند .صاحبکاران با سو استفاده از شرائط شان ،آنھا را با دستمزدھای پائين در
خطرناکترين مشاغل به کار وا می داشتند .اين مھاجرين تحت تاثير جنبش سوسيال دمکراسی روسيه در انقالب
مشروطيت ايران نقش خيلی مھمی بازی کردند .اينھا بخصوص در محاصره ی  11ماھه ی تبريز از طرق گوناگون
به مدافعان شھر کمک کرده و در جلب ھمدردی ملل قفقاز نسبت به مبارزين مشروطيت نقش بسيار مھمی بازی
کردند .اولين سنديکاھا و احزاب سياسی ھمچون حزب ھمت ،حزب عدالت و حزب کمونيست ايران توسط آنھا
بنيانگذاری شد .سيد جعفر پيشه وری که خانواده اش جزو اين مھاجرين بحساب می آمد ،خود از فعالين و رھبران
احزاب نامبرده محسوب می شد .بعد از انقالب اکتبر به علت خودداری از قبول تابعيت شوروی اين آذربايجانيھا در
جندين نوبت به ايران برگردانده شدند .طرز لباس پوشيدن )کالھھای کپی و کتھائی که تا زير گلو دگمه می خورد(
مھاجرين نسل اول کمی با اھالی بومی فرق داشت .سازمانھای امنيتی رضاشاه و محمد رضاشاه که در سيمای ھر
يک از اين »مھاجرين« يک بولشويک و جاسوس شوروی را می ديد ،به عناوين گوناگون آنھا را مورد اذيت و
آزار قرار می دادند .اين مھاجرين و حتی فرزندان و نوه ھای آنھا حق استخدام در مشاغل مھم دولتی و بخصوص
ارتش را نداشتند .بخصوص بعد از شکست حکومت ملی آذربايجان در جمع کسانی که از کشتار ارتش و اوباشان
جان بدر برده و به جاھای بد آب و ھوای جنوب کشور تبعيد شده بودند ،بيشتر از ھمه اين مھاجرين مورد اذيت و
آزار ارگانھای دولتی قرار می گرفتند .ھنرمند آذربايجانی گنجعلی صباحی که خود در جمع اين تبعيد شدگان فلک
زده به شھر خرم آباد بود در کتاب خاطراتش » ئؤتن گونلريم« صحنه ھای جانگداز و تکان دھنده ای از اين
روزھای ھولناک را تصوير کرده است .ھمچنين ر .ک .به کتاب » منتخبات سيد جعفر پيشه وری« :بخش مربوط به
تاريخچه ی حزب عدالت.
 -11شوونيست ھا و مرتجعين ھمچون جن که از بسم ﷲ می ترسد ،از فعاليت به نام آذربايجان و برای آذربايجان
می ترسند .بعد از گذشت بيشتر از شصت سال ھنوز ھم سازمانھائی که تحت لوای آذربايجان در ايران وارد ميدان
مبارزه می شوند ،از طرف رژيم اسالمی و سازمانھای آمنيتی آن بشدت سرکوب و مورد پيگرد قرار می گيرند .اين
سرکوب مورد تائيد بخشی از اپوزيسون رژيم نيز واقع می شود.
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 -12جالب است بدانيم که در ھمين زمان در تھران دھھا حزب و سازمان مختلف مشغول فعاليت بودند .حتی حزب
توده به عنوان يک حزب چپ در تھران و اياالت ديگر ايران می توانست آزادانه فعاليت بکند .ولی رژيم در
آذربايجان حاضر به تحمل يک تشکيالت فاشيستی نيز نبود .عين ھمين مسئله امروزه نيز بگونه ی ديگری تکرار
می شود .در جريان سرکوب جنبش دانشجوئی سبعيت و بربريتی که ارگانھای سرکوب عليه دانشجويان دانشگاه
تبريز نشان دادند مثال زدنی است .امروزه نيز بسياری از فعاليتھای مدنی و سياسی که در مرکز و اياالت ديگر از
طرف رژيم اسالمی تحمل می شود ،در آذربايجان از بيخ و بن قدغن می باشند .ھنرمندان آذربايجانی می توانند در
تھران کنسرت بدھند ولی اجازه ی اجرای ھمان کنسرت را در تبريز ندارند؟!! رژيم در آذربايجان نه تنھا حاضر به
تحمل نشريات فرھنگی نيست ،بلکه تابلوھای مغازه ھا در صورتيکه کوچکترين رنگ و بوی بومی و آذربايجانی
داشته باشند ،نيز از طرف چماقداران وابسته به رژيم پائين کشيده می شوند.
 -13حسينقلی کاتبی ناشر روزنامه ی فرياد مولف تعدادی کتب ومقاالت در باره ی مسائل حقوقی و ھمچنين در باره
ی زبان به اصطالح باستانی مردم آذربايجان می باشد.
 -14مير رحيم والئی از فعالين حزب کمونيست ايران بود که در دوران رضا شاه به اتھام فعاليتھای کمونيستی
چندی در زندان بود .در اداره ی روزنامه ی آذربايجان با شبستری ھمکاری داشت .بعد از تشکيل فرقه ی دمکرات
آذربايجان از کادرھای فعال آن محسوب می شد .بعد از شکست حکومت ملی مجبور به مھاجرت به آذربايجان
شوروی شده و در آنجا نيز درگذشت.
 -15خليل انقالب معروف به خليل آذر در سال  1286در تبريز متولد شد .او جزو گروه  53نفر دستگير و مدتی در
زندان قصر زندانی بود .عليرغم فعاليتھای مشکوکش بايد او را ھمراه با يوسف افتخاری و رضا روستا يکی از
سازماندھندگان برجسته ی کارگران ايران دانست .خليل انقالب بخصوص در سازماندھی و تشکل کارگران
آذربايجان نقش بزرگی بازی کرده است .بعد از سقوط رژيم رضا خانی او ھمراه با يوسف افتخاری ،رحيم ھمداد و
ابراھيم علی زاده »اتحاديه کارگران« را در تھران تشکيل داد .اين اتحاديه قبل از اتحاد با سازمانھای کارگری تحت
نفوذ حزب توده در رقابت با آنھا عمل می کرد .اتحاديه ی تشکيل شده توسط خليل انقالب و يوسف افتخاری در
تشکيل » شورای متحده ی مرکزی کارگران ايران« شرکت کرد .با تشکيل اين شورا اولين بار اکثريت کارگران
ايران دارای يک تشکل واحد کارگری شدند.
 -16حاجی ابولقاسم جوان يکی از چھرھای منفور آذربايجان می باشد .او که ھمچون شعبان بی مخ عليرغم کم
سوادی اش در نتيجه ی نزديکی به ارتجاع و فعاليتھای ضد کارگری اش به نوائی رسيده بود ،در فعاليت عليه
نيروھای مترقی آذربايجانی بخصوص فعالين فرقه ،حزب توده و تشکلھای کارگری آذربايجان با خشونت تمام عمل
کرده و چاقوکشان و چماقداران وابسته به او در سرکوب مخالفين سلطنت خبره بودند .مترجم اين اثر ھنوز ھم رژه
ی طرفداران سلطنت به رھبری ابولقاسم جوان را در روزھای  21آذر تبريز به ياد دارد.
 -17يوسف افتخاری سازمانده برجسته ی کارگری در دوران پھلويھای پدر و پسر بود .او که در سال  1924ھمراه
با آرداشس آوانسيان در کوتو -دانشگاه کمونيستس زحمتکشان شرق درس خوانده بود ،بعد ھا در دوران سلطنت
رضا شاه پھلوی به جرم تحريک به اعتصاب و تشکيل اتحاديه ھمراه با سيد جعفر پيشه وری و آداشس آوانسيان تا
اشغال کشور توسط متفقين در زندان بود .بعد از آزادی در متشکل کردن کارگران کشور نقش برجسته ای داشت.
در نتيجه ی مخالفت با حزب توده نتوانست نقشی در سياست کشور بازی بکند .بعد از کودتای  28مرداد در گمنامی
در گذشت .ھمچنين ر .ک .به خاطرات دوران سپری شده -به کوشش کاوه بيات و مجيد تفرشی و اتحاديه ھای
کارگری و خودکامگی در ايران نوشته ی حبيب الجوردی

www.achiq.info

 -18سخن داھيانه ی کارل مارکس مبنی بر اينکه حوادث تاريخی يکبار بصورت تراژدی و بار ديگر بصورت
کمدی بروز می کنند ،ناخود آگاه خواننده را به ياد رفتار کميته ی مرکزی حزب توده بعد از انقالب بھمن با فرقه ی
دمکرات آذربايجان -سازمان ايالتی حزب توده را می اندازد .رھبران اين حزب ) بخوان کيانوری( که در تھران
نشسته و بدون اطالع درست از شرائط طوفانی آذربايجان نسخه ھای ضد امپرياليستی صادر کرده و با يک نيش قلم
حزب خلق مسلمان و طرفداران شريعتمداری را به امريکا و سيا وصل می کردند ،ھمچنين انتشار ترجمه ی نامه ی
مردم به زبان ترکی آذربايجانی که در صفحاتش کمتر مطلبی در باره ی آذربايجان يافت می شد ) نشريه ای که حتی
طرفدارن حزب نيز آنرا نمی خواندند( ،ھمه و ھمه نشانگر آن بود که اين حزب بعد از اينھمه سال و فجايع مختلف
چيزی از گذشته اش نياموخته بود.
 -19آوانسيان در کتاب خاطراتش که در باال ذکر آن رفت در باره ی ابولقاسم موسوی که يکی از کمونيست ھای
قديمی ايران و اھل تبريز بود ،می نويسد » :ابولقاسم موسوی )را( که آدم بيچاره و ساده ای بود و ھمه او را
مسخره می کردند وارد کميته ی مرکزی کرده بودند .او مرد بدی نبود ولی عقل درست و حسابی نداشت و آدم بی
دست وپائی بود .در چھار پنج حزب در آن واحد عضو کميته مرکزی شده بود ،چون خود را پدر انقالب می دانست.
اين ھمان کسی بود که با عده ای می خواست رضا شاه را بکشد و سپس رئيس جمھور بشود و کارش چنان احمقانه
بود که خود رضا شاه نيز او را شناخته و از اين رو دست به ترکيبش نزده بود .اگر او و کارھايش جنبه ی جدی
تری داشت جداً اعدامش کرده بودند«.
 -20ھمينجا بايد يادآوری شد که عامل تاخير در شروع نھضت فقط نيروھای ارتجاعی نبودند .مخالفت و ممانعت
شورويھا با شروع نھضت در منطقه ی اشغاليشان خود عامل مھمی بحساب می آمد .تا موقعی که جنگ ھنوز ادامه
داشت شورويھا نمی خواستند متحدين خود و بخصوص انگليسھا را برنجانند .ايجاد يک جنبش انقالبی در بخشی از
کشور ايران که انگليسھا آنرا حياط خلوت خود می دانستند ،طبعا ً چيزی نبود که آنھا را خوش بيايد.
 -21در سال  1904ميالدی که جنبش ھای انقالبی در روسيه ی تزاری به اوج خود رسيده و زمينه ی انقالب
 1905توسط حزب سوسيال دموکرات کارگری روسيه تدارک می شد ،پليس مخفی تزاری برای مقابله با انقالبيون
توسط کشيشی بنام گاپن دست به يک پرووکاسيون زد .اين فرد که عامل پليس مخفی تزاری بود ،با تاسيس سازمانی
دروغين ،در حين اعتصاب سراسری کارگران پتروگراد ظاھراً برای تسليم طوماری به تزار تظاھرات مسالمت
آميزی ترتيب داد .کارگران که تعداد آنھا به  140000نفر می رسيد با در دست داشتن عکسھا و شمايلھائی از
قديسين مسيحی به طرف کاخ زمستانی تزار به راه افتادند .تزار روسيه به ارتش خود دستور سرکوبی اين تظاھرات
مسالمت آميز را داده و در نتيجه ھزاران نفر از کارگران ،زنھا و بچه ھا کشته و زخمی شدند .در تاريخ جنبش
کارگری روسيه اين روز به نام يکشنبه ی خونين ناميده می شود.
 -22منظور پيشه وری آرداشس آوانسيان می باشد .حزب توده تنھا به صرف انقالبی بودن ،برای سر و سامان دادن
به تشکيالت خود افرادی چون آوانسيان ،امير خيزی و ملکی را به منطقه ی مھمی مثل آذربايجان می فرستاد .اين
افراد بدون اطالع از شرائط محلی با کارھا و اعمال نسنجيده ی خود باعث حساسيت افراد بومی حزب نسبت به
مرکزيت آن می شدند .بخصوص اعمال آوانسيان و ملکی در اين باره قابل ذکر است .خودداری ملکی از حرف
زدن به زبان آذربايجانی در جلسات حزبی ،بخصوص با توجه به تعداد کم کسانی که آن موقع سواد فارسی داشتند،
قابل تامل است .آوانسيان بنا به اعتراف خودش زبان ترکی آذربايجانی را بدرستی بلد نبود .حادثه ی ليقوان که
مبتکر آن فرد افراط گرائی مثل آوانسيان بود ،ياد آور اشتباھاتی است که در حکومت گيالن رخ داد .برخورد حزب
توده و اينگونه تشکلھای سراسری به سازمانھای ايالتی شان ،شباھت عجيبی به سانتراليسم افراطی حکومت مرکزی
دارد ؟!!
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 -23آرداشس آوانسيان ھمراه با عبد الصمد کامبخش و نور الدين کيانوری در مقابل رھبرانی چون ايرج اسکندری
ھسته ی اصلی پيش برنده ی سياست شوروی در داخل حزب توده محسوب می شد .ايرج اسکندری در خاطراتش
می نويسد » :البته ھدف اصلی اوليه که تشکيل حزب کمونيست نبود ولی بھر جھت بعداً » اردشير ) آرداشس
آوانسيان( ظاھراً« آنجا ھم گفت که اين ) تشکيل حزب توده( را بايد کمينترن تصويب کند .خالصه خودش به
کمينترن مراجعه کرده بود ،حاال چه وسائلی داشت من از آن اطالعی ندارم ،او اين چيزھا را خيلی مخفی نگه می
داشت بطوريکه کسی نفھمد« .آوانسيان از ارمنی ھای شمال ايران و متولد شھر رشت بود .بگفته ی خودش از سال
 1922ميالدی عضو حزب کمونيست ايران بود .در سال  1924در کوتو -دانشگاه کمونيستی زحمتکشان شرق
درس خوانده بود .عيرغم اظھارات بعضی خاطره نويسان و » محققين« تا سال  1929نقش مھمی در اين حزب
نداشت .حتی به نوشته ی خودش در کتاب خاطرات مذکور عليرغم دارا بودن نمايندگی او را به کنگره دوم حزب
کمونيست ايران راه نداده بودند .در سال  1931دستگير و تا اشغال کشور توسط متفقين در زندان قصر قاجار و بندر
عباس زندانی بود .ھمچون عبد الصمد کامبخش احتماالً به خاطر اطالعات زيادی که از روابط حزب با شورويھا
داشت ،خيلی زودتر از رھبران حزب توده به مھاجرت رفته و تا آخر عمر در ارمنستان شوروی زندگی می کرد.
 -24در تاريخ معاصر فعاليتھای انقالبی و آزاديخواھانه ی اھالی تبريز خانواده ی ھالل ناصری را بايد يکی از
پيشگامان اين مبارزات بحساب آورد .آنھا ھم پدر و ھم پسرش ھالل ناصری حق بزرگی به گردن فرھنگ و ادب
آذربايجان دارند .خيلی از کتابھای قديمی منتشره در آذربايجان مھر انتشاراتی و کتابفروشی ناصری را دارند .با
تشکيل فرقه ی دمکرات آذربايجان ھمچون بسياری از روشنفکران آذربايجانی پدر و پسر با جان و دل به اين
نھضت بزرگ انقالبی پيوسته و در اين را متحمل عذابھا و مصيبتھای زيادی شدند .پدر و پسر چندين بار و از جمله
ھمراه با گروه کالنتری و ذھتاب به زندان افتادند.
 -25ر .ک .به زيرنويس شماره .10
 -26سيد جعفر پيشه وری بعد از سپری کردن ده سال زندان در قصر قاجار کمی قبل از سقوط رژيم رضا شاه به
شھر کاشان تبعيد شد .با اشغال کشور از طرف متفقين و از ھم پاشيدن رژيم رضا خانی او نيز ھمراه خيلی از
زندانيان و تبعيديان آزادی خود را بدست آورد.
 -27خليل ملکی که جزو گروه  53نفر و ھمراه با تقی ارانی دستگير و تا اشغال کشور توسط متفقين در زندان قصر
قاجار زندانی بود ،بعد از آزادی از زندان يکی از فعالين حزب توده محسوب می شد .او بعد ھا از اين حزب
انشعاب کرده و ھمراه با مظفر بقائی حزب زحمتکشان را تشکيل داد .مللکی بعد ھا از اين حزب جدا شده و نيروی
سوم را تشکيل داده و در بنيان گذاری جبھه ی ملی اول فعال بوده و جزو ياران دکتر مصدق محسوب می شد .در
دوران پھلوی دوم نيز جند باز زندانی شد.
 -28سيد ضيا يکی از عوامل مھم انگليس در ايران به عنوان مغز متفکر کودتای  1299شمسی رضا خان مير پنج
و رضا شاه بعدی را به ژنرال آيرونسايد و سرھنگ اسمايد انگليسی معرفی کرد .در اجرای سياست ھای انگليس از
زمان احمد شاه قاجار تا محمد رضا شاه پھلوی به مدت کوتاھی چند دوره نخست وزير کشور بوده است.
 -29احمد قوام مشھور به قوام السلطنه که در سال  1241شمسی متولد و در سال  1334شمسی درگذشت ،در دوره
ھای مختلف پنج بار پست نخست وزيری را در ايران عھده دار بوده است .او يکی از چھر ھای جنجالی تاريخ
معاصر ايران محسوب می شود .يرواند آبراھاميان در باره ی قوام السلطنه که در سالھای طوفانی  1324تا1326
شمسی پست نخست وزيری را به عھده داشت ،در کتاب با ارزش » ايران بين دو انقالب« می نويسد » :در بين
سياستمداران قديمی احمد قوام مرموز ترين آنھا بود .او می کوشيد که خودش را فرد قاطعی نشان دھد که کامالً بر
اوضاع مسلط است .در حالی که ھمواره ھم از جانب راست -شاه ،ارتش و روسای ايالت و عشاير -و ھم از جانی
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چپ -حزب توده ،فرقه دموکرات آذربايجان و فرقه ی دموکرات کردستان -به مبارزه طلبيده می شد .گر چه در واقع
قوام نماينده ی کشوری ضعيف و توسعه نيافته بود که ھر يک از قدرتھای بزرگ می توانستند يک شبه آنرا از
صفحه ی روزگار محو کنند ،خود را سياستمداری جھانی ھمتای استالين ،چرچيل و ترومن نشان می داد .می کوشيد
طرفداران خود را مطمئن سازد که برای حفظ تماميت ارضی و منافع ملی برنامه ای مخفی دارد .اما در واقع در
چنگ رويدادھا بود و با سرھم بندی کردن کارھا ،شعبده بازيھای سياسی و بھره برداری از فرصتھا به جای خلق
فرصت ھا بحرانھا را پشت سر می گذاشت ... .بنابرين قوام در زمانھای مختلف و از نظر افراد مختلف شخصيت
متفاوتی بود .ائتالفھای متغيير وی اين نکته را به روشنی نشان می دھد .شاه در سالھای  1320-21قوام را دشمن
کينه توز حکومت پھلوی قلمداد می کرد ،در سالھای  1325 -1326که او را سد محکمی در برابر کمونيسم می
دانست به کمک وی شتافت ....او به عنوان يک سياستمدار کھنه کار ...می خواست سلطنت را تضعيف و اداره ی
کشور را به غير نظاميان واگذار کند .او به عنوان يک زمينداری ثروتمند ...طبيعتا ً حفظ وضع موجود را به انقالب
اجتماعی ترجيح می داد ...و به عنوان يکی از دانش آموختگان مکتب سنتی سياست خارجی که بر نظريه ی »
موازنه ی مثبت« تاکيد داشت ،بر آن بود تا روس و انگليس را رو در روی ھم قرار دھد و در صورت امکان برای
دست يابی به اين موازنه اياالت متحده را نيز وارد صحنه کند«.
 -30برادران لنکرانی بعد از سقوط سلطنت رضا خان جزو چھرھای جنجالی سياست ايران محسوب می شوند .از
اين برادران شيخ حسين لنکرانی روحانی سرشناش که طرفدار حزب توده و دکتر محمد مصدق بود در دوره ی
چھادھم مجلس به نمايندگی مجلس انتخاب شد .حسام لنکرانی يک ديگر از اين برادران ھمراه با خسرو روزبه در
ترور محمد مسعود روزنامه نگار جنجالی شرکت داشت .خود او بعدھا به علت اعتياد شديد به مواد مخدر و ترس از
لو دادن اطالعات زيادی که در رابطه با فعاليت مخفی حزب داشت ،توسط گروه مرتبط با روزبه کشته شد .احمد
لنکرانی يکی ديگر از اين برادران بود .آخرين بازمانده ی اين برادران مصطفی لنکرانی بود که در ماه مه 2007
در وين درگذشت.
 -31شبستری سر دبير روزنامه ی آذربايجان که بعد ھا تبديل به ارگان فرقه ی دمکرات آذربايجان شد ،اھل تبريز
بود .او که يکی از فعالين جنبش آزاديستان به رھبری شيخ محمد خيابانی بود ،بعد از شکست اين قيام مجبور به
مھاجرت شد .بعد از اشغال کشور توسط متفقين به آذربايجان باز گشته و با تاسيس جمعيت آذربايجان و انتشار ھفته
نامه ی آذربايجان اولين قدمھا را در راه اعتالی جنبش ملی -دموکراتيک آذربايجان بعد از سقوط سلطنت رضا خان
برداشت.
 -32دکتر جودت استاد دانشگاه تھران قبل و بعد از انقالب بھمن جزو اعضای رھبری حزب توده ی ايران بود .در
قضيه دستگيری دسته جمعی رھبران حزب توده او نيز دستگير و ھمراه با اکثريت آنھا در زندان اوين اعدام شد.
 -33منظور بيانيه ی معروف  12شھريور است که توسط ھيئت موسسان فرقه ی دمکرات آذربايجان در اين تاريخ
در شھرھای آذربايجان و تھران منتشر شد .در اين بيانيه اصول و ھدفھای کلی فرقه و نھضت ملی اعالم شده بود.
 -34آرداشس آوانسيان که خود عامل بوجود آمدن اين حادثه بود ،در اين باره می نويسد» :عناصر ارتجاعی چقدر
در اطراف اين ليقوان مطلب نوشت؟ ...عناصر داخلی ما ھم در حزب سر و صدائی بر سر ماجرای ليقوان به پا
کردند؟ از آن جمله سيد جعفر پيشه وری و دوستانش و روستا ھم به نوبت خود در مھاجرت دنباله ی اين تحريکات
را گرفتند .اصل قضيه چه بود؟ سال  1945بود...عده ای صد نفری يا بيشتر به سرگردگی غالم يحيی به ليقوان می
روند ،مامور دادگستری ھم به ھمراه آنھا بوده است ...از چند طرف به سوی آنھا تيراندازی می شود و جابجا چھار
نفر از رفقای ما کشته می شوند ...گويا ھمانجا رفقا تصميم می گيرند که مسئوالن اين جنايات را دست بسته به تبريز
برده تحويل دادگستری بدھند ...منظره ی مرگ و نعش رفقا خون عده ای را به جوش می آورد و عده ای مخفيانه
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تصميم می گيرند که کلک حاجی احتشام را بکنند «.ھمچنين انور خامه ای در کتاب فرصت بزرگ از دست رفته
در اين باره می نويسد ...» :روز  19مرداد عمال حاجی احتشام يکی از مستبد ترين فئودالھای آذربايجان دو نفر از
اعضای حزب را که در جشن مشروطيت سخنرانی کرده بودند ،کتک می زنند ،لختشان می کنند و از ده بيرون می
رانند .اين دو نفر به دادستان تبريز شکايت می برند و او داديار خود را مامور رسيدگی به شکايت آنھا می کند .آنھا
ھمراه با ھشتاد نفر از اعضای حزب و سازمان جوانان به ليقوان می روند .در آنجا حاجی احتشام عوض اينکه
داديار را بپذيرد به روی آنھا شليک می کند ....در نتيجه ی اين زد و خورد چند نفر از طرفين کشته می شود که
يکی از آنھا خود احتشام بوده است«.
 -35رادمنش دبير کل سابق حزب توده ی ايران که بعد از انقالب بھمن در آلمان شرقی درگذشت ،از فعالين اوليه ی
حزب توده ،عضو کميته ی مرکزی و چندی نيز دبير اول اين حزب بود .در دوران رھبری او ،در داخل سازمان
حزب در ايران جريان ساواک ساخته ی عباس شھرياری و تشکيالت تھران بوجود آمده و سازمان امنيت با استفاده
از آن در داخل چندين سازمان چپ نفوذ کرده و باعث تالشی آنھا شد .اين ماجرا که ايجاد و رشد آنرا عده ای به
درگيری ھای داخلی حزبی نسبت می دھند ،منجر به استعفای رادمنش از دبير اولی حزب توده و پايان کارير
سياسی او در اين حزب شد.
 -36مجلس چھاردھم که اکثريت آن از نيروھای ارتجاعی وابسته به فئودالھا ،تجار و دربار پھلوی تشکيل يافته بود،
در اولين قدم اعتبار نامه ی دو تن از نمايندگان آذربايجان را که عليرغم خواست و اقدامات آنھا توسط مردم انتخاب
شده بودند ،به داليل واھی و با تقلب و رای سازی رد کردند .يکی از اين دو نفر سيد جعفر پيشه وری بود .اين عمل
باعث از بين رفتن آخرين بقايای توھمات روشنفکران و نيروھای پيشرو آذربايجان به حاکميت مستقر در تھران شد.
ھمچنين اين کار باعث تسريع روند اتحاد نيروھای دمکراتيک آذربايجان تحت لوای فرقه دمکرات شد) .ن .ک .به
نطق پيش وری در مجلس چھاردھم -مجله ی آذر تورک انترناسيونال شماره ی  2آگوست  -2007کانادا(
 -37در فاصله ی اشغال کشور توسط متفقين تا تشکيل فرقه ی دمکرات آذربايجان ده دولت مختلف به نخست
وزيری فروغی ،سھيلی ،قوام ،ساعد ،بيات ،حکيم الملک و صدر االشراف سر کار آمدند .اکثريت اين دولتھا ھر
اختالفی که با ھم داشتند ،در ستيز با آزادی،سرکوب احزاب و تشکلھای مترقی ،طرفداری از اصول کھنه و فرسوده
ی کشورداری ،حمايت از بزرگ مالکی و نوکری امپرياليزم انگليس با ھمديگر اتفاق نظر داشتند.
 -38در رابطه با رشد سريع و موفقيت فرقه ی دمکرات آذربايجان در تشکيل حکومت ملی از حمايت ارتش سرخ و
اتحاد شوروی تا نارضايتی مردم آذربايجان از سياستھای بيست ساله ی دوران رضاخانی حرفھا و سخنان زيادی
گفته و نوشته شده است .اکثر اين سخنان و نوشته ھا بيشتر از روی تعصب و غرض ورزی و نه با تکيه بر فاکتھای
واقعی بوده اند .اين نوشته ی پيشه وری به درستی دليل اصلی و رمز موفقيت فرقه ی دمکرات آذربايجان را نشان
می دھد .و آن نيز شعارھای عموم خلقی فرقه می باشد .قبل از تشکيل فرقه ،سازمانھا و گروه ھای سياسی موجود
در آذربايجان ھميشه اقشار و طبقات معينی را مورد خطاب قرار می دادند .اين امر مانع رشد اين سازمانھا در
جامعه ی آنروزی آذربايجان که از نظر اقتصادی و اجتماعی رشد چندانی نداشته و خط فاصل ما بين طبقات چندان
روشن نبود ،شده و آنھا را به گروھھای جدا از توده بدل می کرد .فرقه با روشن بينی اين مسئله را تشخيص داده و
با تنظيم بيانيه  12شھريور اين نقيصه را جبران کرد .در اين کار نقش شخص پيشه وری انکارناپذير است .پيشه
وری در مقاله ی حزب حقيقی کدام است؟ می نويسد » :ھمانگونه که ذکر کرديم در کشور ما طبقات خيلی ھم از
يکديگر فاصله نگرفته اند .مخصوصا ً که کارگران ،دھقانان ،پيشه وران و صنعنگران خرده پا که به طبقات و اقشار
پائينی جامعه تعلق دارند ،در خيلی از مسائل منافع مشترکی دارند .لذا در ايران برای يک حزب صرفا ً طبقاتی زمينه
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ای وجود ندارد .امروزه در ايران احزاب و تشکلھائی می توانند موفق بشوند که منافع مشترک اقشار و طبقان
مزبور را نمايندگی بکنند «.آثار منتجبات پيشه وری 1344 -شمسی
 -39نگاه کوتاھی به اسامی و شغل افرادی که بيانيه  12شھريور را امضا کرده بودند ،بيانگر خيلی مسائل می باشد
در اين جمع از اکثر طبقات و اقشار آذربايجان اعم از کارگر ،دھقان ،روشنفکر ،پيشه ور و کارخانه دار کوچک
نماينده ای وجود دارد.
 -40خواننده ی اين سطور شايد تصور بکند که حرفھای سيد جعفر پيشه وری مبالغه است .ولی ھنوز ھم در ميان
مردم آذربايجان و بخصوص اھالی قديمی تبريز در باره ی رفتارھای مردمی پيشه وری صحبت ھای زيادی گفته
می شود .از سرمشقھائی که او شخصا ً برای درستکاری ،وظيفه شناسی ،صرفه جوئی ،وجدان کاری،
تواضعکاری و غيره در امور روزانه به کارکنان دولت و مردم عادی می داد ،سخنھا و افسانه ھای زيادی در ميان
مردم نقل می شود .البته در آذربايجان که نمايندگان دولت ،استانداران ،فرمانداران و شھردارانش ھر قدر دزد تر
بھتر و تنھا خصيصه و کيفيت شان در دوره ی آن پدر و پسر و بخشا ً در دوره ی جمھوری اسالمی ساکت نگاه
داشتن اين خطه ی حساس و خاکريز اول در مقابل کمونيزم بين الملل بود ،چنين رفتارھای مردمی و خاکسارانه
تاثير معجزه وار داشت .در اين باره ر .ک به کتاب » پنجاه نفر و سه نفر« اثر انور خامه ای و ھمچنين خاطرات
عليرضا صرافی از رسولی وزير اقتصاد حکومت ملی آذربايجان منتشره در سايت » آچيق سؤز«

