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 حکومت ملى
حکومت ملی که با راهبردهای فرقه ما و تحت رهبرى مستقيم رييس فرقه تشکيل يافته بود، از همان روز 

با اينکه وزرای تشکيل دهنده هئيت دولت عموما تازه کار و در کارهاى دولتى کم . ه فعاليت کردتشکيل، شروع ب
تجربه بودند، با اينحال، در نتيجه صداقت و فداکاريى که وجودشان را سرشارکرده بود، بدون توجه به دشواريهايى 

 -تيجه تجربيات مبارزات سياسىکه پيشرو داشتند و به پشتوانه آگاهيها و اطالعات وسيع رييس فرقه که ن
 واگذار شده بود، با آنان رهنمودهاى وى، همه مسئوليتهايی را که به  اجتماعى ممتد وى بود و به پشتگرمی
  .لياقت و صداقت کامل به انجام ميرساندند

 
 جائيکه دولت ملی خود را دربرابر فرقه، مجلس ملی و خلق مسئول ميدانست، از نخستين گامهاى آناز 

تصفيه نهاد دولتی از .  همت گماشتآن فعاليت، برنامه تقديمی خود را سرلوحه کار قرار داد و به اجرای مواد غازآ
ای که هم خود را در تامين آمال خلق صرف  عناصر فاسد و زيانکار در وحله اول و سامان  دادن به اين نهاد، به گونه

بنابراين، .  دو روز انجام داد- را در يکى آننبودکه بتوان اين کار سترگ، امرى . نمايد، ضرورى به نظر ميرسيد
  .اطالعيه زيرين به عنوان اتمام حجت خطاب به عناصر تشکيل دهنده اين نهاد، ضرورى تشخيص داده شد

  
  
  

 آذربايجاناطالعيه حکومت ملى 
ميت ارضى  را ضمن حفظ استقالل و تماآذربايجان کار دولت ملی منتخب مجلس ملی آغازبدين وسيله، 

  . ميرسا نيمآذربايجانايران، به آگاهی همه مردم 
 

 در اختيار حکومت - به شرط حفظ حرمت مالکيت خصوصى-همه ادارات دولتى از زمان انتشار اين آگهی
 را با جديت و صداقت آنانگيرد و به همه کارکنان دولت مؤکدا سفارش ميشود که وظايف محوله به  جديد قرار مي
  .نجام دهندو درستکارى ا

  
همه، تابع اوامر دولت جديد باشند و براى کسانى که مطابق فرامين دولت عمل کنند، شرايط مناسب کار 
و ترقى فراهم خواهد شد وکسانى که ازکار در خور دولت جديد سرباز زنند، با کمال احترام روانه جايى خواهند 

  .شد که سزاوار آنجا هستند
  

 صرفا براى تامين سعادت و نيکبختى خلق بوده است، آذربايجان ملی  جايى که پيدايش حکومتآناز 
  .همگان را به فعاليت، درستکارى، تامين آسايش و امنيت و زندگى برادروار با يکديگر فرا ميخواند

  
کسانى که امنيت را مختل کنند و به اموال، جان و ناموس مردم دست درازى کنند، همچنين، کسانى که 

موال دولت درازکنند، در ادارات دولتى به سو استفاده مشغول و يا در ادارات دولتى خرابکارى، دست خيانت به ا
سهل انگاری و در انجام وظايف محوله کوتاهى کنند و هر نوع خيانتکارى از اين دست را مرتکب شوند، عالوه بر 

ى شديدا مجازات خواهند  که دشمن خلق محسوب و منفور ملت و دولت واقع ميشوند، توسط مراجع قانونآن
 آينده و خاک همت کنند و از هيچ تالشى در نيل به اينانتظار ميرودکه همگان در راه خدمت به خلق و اين . شد

  .دولت نيز در ايجاد امکانات چنين امرى مجدانه خواهد کوشيد. بهتر کوتاهى نکنند
  

 که در حال آذربايجانلتهای خارجى در  به اطالع نمايندگان سياسى دوآذربايجانهيئت وزيران دولت ملى 
 بر اساس قوانين بين المللى، آنانحاضر به انجام ماموربت مشغول هستند، ميرساند که حقوق و حدود اختيارات 

 در راستاى تامين آذربايجانهمچنين، دولت ملى . کما فى السابق با کمال دقت و احترام مراعات خواهد شد
اموال منقول و غير . ، از هيچ کوشش و جديتى فروگذار نخواهد کردآذربايجان در  میامنيت و آسايش اتباع دول مرد

 جايى که نقود، اجناس و اعتبارات ملی در يد اختيارات دولت ملی آنمنقول متعلق به دولت و همچنين، از 
اساس تعهدى که قرارگرفته، از همين امروز، کارکنان دولتى که مسئول حفظ و نگهدارى آنها هستند، موظفند بر 

حيف و ميل کنندگان اين اموال به شديدترين مجازات ها .  ها حراست نمايندآنپيشتر سيرده اند، با نهايت دقت از 
  .محکوم خواهند شد

  
بنا به اراده مردم، دولت ملی داخلى محفق شده .  موجوديت يافته استآذربايجاناينک حکومت ملی 

مردم نيز بايد با تمام توان خود از دولت . هاى مردم مشغول شده استرزوآاست و رسما به اجرای آمال و تامين 
  .ملی حمايت کنند و براى ادامه فعاليت دولت، شرايط مناسب را فراهم آورند

  
کوشد، بنابراين هيچ دليلى براى  چنان که فوقا ذکر شد، دولت ملی، با تمام توان خود به حفظ امنيت می

. اش، ميتواند به زندگى مطلوب خود ادامه دهد  فردى ضمن ارائه فعاليت هاى روزمرههر. نگرانى مردم وجود ندارد
هاى خود را منطبق با  دولت ملی برنامه. تعطيلى بازار و مدارس و ايجاد وحشت و اضطراب کامال بيمعناست

 شود، اجازه وقوع بنابراين، به رخ دادهايى که به ناراحتى و نگرانى مردم منجر. نيازهاى مردم تنظيم کرده است
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ماجراجويان و اخاللگران آسايش . نخواهد داد و به رخ دادهاى تصادفى هم در اسرع وقت پايان داده خواهد شد
نبايد هيچ رويداد نامطلوبى . مردم توسط مقامات قضايى صالحيتدار به شديدترين وجهى مجازات خواهند شد

را با ) نيروى انتظامی(حکومت ملی نظميه .  درازى شودنبايد به حريم حقوق احدى تعرض و دست. اتفاق بيفتد
ديگر به هرج و مرج و نا امنى ميدان .  تفويض کرده استآننيروهاى تازه نقس تقويت و اختيارات وسيعى به 

آموزان بايد با تمام توان  هاى خود ادامه دهند و دانش نخوا هد شد، باالخص مدارس بايد به برنامه خودنمايى داده
  . شوندآمادهراى برگزارى امتحانات خود ب

  
کار و فعاليت در شهرستانها و روستاها نيز مطابق روال عادى شروع شده است و حالت عادى اعاده 

ها و همچنين بدون اين که به دخالت غير مسئول  شده است و ماموران دولتى بايد بدون دخالت هاى فدايی
فعاليت گروههاى فدايى نظاممند و تابع مديريتى .  خواهند شدامکان داده شود، به انجام وظايف محوله مشغول

  .متمرکز خواهد شد و بدين ترتيب از هر سو اتفاقى جلوگيرى خواهد شد
  

 بهتر ملتمان به عهده گرفته آيندهبرويد، به فعاليت وکار ادامه دهيد، مسئوليتى راکه براى تامين سعادت و 
  .لت ملى انجام همين امر را از عموم هموطنان انتظار دارددو. آيد با خيال آسوده به انجام رسانيد

  
***  

  
، به گونه اى ميانديشيد، حتى بودندکسانى که با ترديد و آذربايجان خلق آينده روزها، هرکس درباره آندر 

مقاله زيرين را به عنوان . ه بود، مينگريستندآمددو دلى به حکومت ملی که با مساعى رهبران فرقه ما پديد 
اين . آوريم کردند، در اين جا می اى از نگرش مردم و برخى روشنفکران که در جرگه عناصر فرقه فعاليت می مونهن

  .درج شده بود" نوروز" با امضای نام مستعار آذربايجان  نشريه ٧٩مقاله، در شماره 
  
  
  

 روياروى با مسوليتى سنگين
ديروزگذشت اينک بايد به .  شناختيم  ملتمان میتا همين ديروز، کارگزاران دولت مرکزی را مسئول فالکت

 آنانهاى  ستمهاى ستمگرانه و کارشکنى. تقبيح فعاليت عناصری که در راس امور بودند، نقطه پايان گذاشت
، گروههاى فدايى يا به عرصه وجود نهادند و در اندک زمانى زمام آنکاسه صبر ملت ما را لبريزکرد و در نتيجه 

به همين دليل، با تخطئه و . را در دست گرفتند و تزلزل نايذيرى اراده ملت را به اثبات رساندنداداره نظم حکومت 
از همين امروز، ملت ما، هيئت دولت ملى و . تتقيد کارگزاران ديروزى، امور امروزـ سرزمينمان به سامان نميرسد

 به راه راستين آنت ملت و سوق کنند، مسئول مستقيم سعاد ورزان فرقه مـا که ملت ما را رهبرى می تالش
ورى گفته، مسئوليت سنگينى رو در روى دولت ملی ما قد علم   پيشهآقایچنان که رييس دولت ما، . ميدانند

  .کرده است
  

 هيچ نشانى از ترقى و رشد به چشم آن سپارندکه در   به دست دولت ملی می  را هنگامیآذربايجان
ان ويران و قاطبه مردممان از علوم و فنون متجلى در دوران ما بى بهره شهرهايمان خراب، روستاهايم. نميخورد
بنابراين، دولت .  سپارند  را به دست دولت ملی میآذربايجاندر چنين زمانى، زندگى و سرنوشت ملت . هستند

به هاى مردم ما آرزوه شدن اميدها و آوردبا اين حال روشن است که بر. زير بار مسئوليت سنگينى رفته است
  .عملکرد دولت جديد بستگى دارد

  
اين ملت را به يغما و تاراج ... ، مال و ناموس وآذربايجانکارگزاران ناالين تهران، ساليان دراز همه چيز خلق 

آنها قدرت مقابله با استعمار ملت را فراموش . برده و يک ملت ينج ميليونى را در بى خبرى محض نگه داشته اند
 که ناپلئون احتمال بارديدن باران را در جنگ واترلو از ياد برد،  و ناگزير به شکست امروز تن  چنانآنکردند، درست 

  .در دادند
  

، درست مانند مجروحى که از چنگ جالدان مستبد و ستمگر رهايى يافته باشد، به طبيبى آذربايجان
شخصيت هاى فداکارى . کارى کرد، بايد هرچه بيشتر فداآنبراى التيام زخمهاى . حاذق و با شفقت نيازمنداست

ملت .  دهند که اين امر خطير را به عهده گرفته اند، به تالش خستگى ناپذير و شبانه روزى خود ادامه می
 گذاشته آذربايجان ورى، رييس محترم فرقه دموکرات   پيشهآقای مسئوليت سنگين را به عهده آن، آذربايجان
 ميتوان اکنونورى، ما را به انجام اين مهم اميدوارکرده و از هم   پيشهآقایتالش پيگير، فداکارى و جديت . است
ورى، بدون توجه به کبر سنشان و ضعف جسمانى   پيشهآقای. اى را براى خلق پيشبينى کرد  سعادتمندانهآينده

  .در وجودشان، مسئوليت سنگين نجات ملت ستمديده را از سقوط  به پرتگاه هراسناک، به دوش گرفته است
  

وری و به مردممان که چنين فرزندانى شايسته اى را   پيشهآقایما، اين جانفشانى هاى عظيم را به 
ورى در برابر    پيشهآقایبعد از اين، . منديمآرزوگوييم و موفقيت هاى ايشان را  تقديم جامعه کرده، تبريک می

مجلس، .  سر بزندآذربايجان ، مسئول هرگونه اشتباهى است که ممکن است از دولتآذربايجانمجلس ملی 
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ورى، وى را مسئول همه اشتباهات و رخ دادهايى   پيشهآقای از آذربايجانضمن چشم داشت سعادت ملت 
بدين ترتيب، رئيس دولت با دو مسئوليت بزرگ رويارو است که . ميداند که ممکن است بر ضد ملت ما صورت گيرد

، مبارزه خستگى ناپذير، با خائنان ملی؛ اين اخاللگران را بايد نخست. هر دو نيز حايز اهميت فوق العاده هستند
 به راه آندوم، قبول مسئوليت بهروزى ملت و سوق . امان دستگير و به کيفر داورى ملى سپرد اى بى در مبارزه

با همه اينها، همت و اراده، از هر . در حال حاضر، اين مسئوليت محرز به عهده دولت است. نيکبختى است
هر فردى که حب ميهن در دل و اراده خلل ناپذير در ضمير داشته باشد، قادر به . وليت بزرگى، بزرگتر استمسئ

اراده محکم، صداقت و جديت موجود در هيئت دولت، ما را به پيروزی به همه اين . حل همه اين مشکالت است
را به دست فراموشی ميسياريم و پس از اين، ما خيانتهاى خائنان پيشين . دشوارى هاى اميدوار کرده است

  .گيريم فعاليت هاى دولت کنونى راگام به گام پى می
  »نوروز«

  
  

 يک سند تاريخى
  

 آذر تشکيل يافت، براى روشن شدن تکليف نيروهاى انتظامی موجود در شهر، ٢١حکومت ملی که در 
به مذاکراتى که از روز تشکيل ملی  آذر ماه ٢٢اعم از نيروهاى شهربانى و ژاندارمرى به روش مسالمت آميز، در 

، نيروهاى ژاندارمرى، بدون قيد و شرطى آننخست نيروهاى شهربانى و به دنبال . شروع شده بود، ادامه داد
نيروهاى شهربانى، با همکارى نيروهاى نوينى که از طرف دولت ملی بر اين کارگماشته شده . تسليم شدند

نيروهاى ژاندارمرى نيز همگى خلع سالح شدند و مجبور شدند . شدندبودند، مامور تامين نظم و امنيت شهر 
  .جايگاههاى استقرار خود را به دولت واگذار نمايند

 
کرد و  اى که از تهران دريافت کرده بود، مدت متمادى پايدارى می فرمانده لشکر با استناد به امريه خائنانه

 تحت  اقع به معناى امحاى خود و اضمحالل تشکيالت نظامیبه حل مسالمت آميز مسئله تن در نميداد، اين، در و
 موجود در محل   نفر نظامی١٢٠٠ شد، همه  چرا که اگر کار به جنگ و تيراندازى منجر می. فرماندهى وى بود

 هنگام، آندر .  جان سالم به در نميبردآنانند و حتى يک نفر هم از آمد  به محاصره در می) پادگان(استقرار لشکر 
. تيب درخشانى که سمت فرماندهى لشکر سوم را داشت، لحظه به لحظه منتظر دريافت پاسخ تهران بودسر

اين پاسخ حاکى از .  بعد از ظهر روز پنجشنبه واصل شد٨سرانجام پاسخى که او چشم به راهش بود، ساعت 
  .» تصميم بگيريد،آنانبراى تعيين تکليف پادگان، با افسران مشورت و با نظرخواهى از «اين بودکه  

  
پس از . با وصول اين پاسخ، سرتيب درخشانى ديگر از زير بار مسئوليت نظامی سنگينى رهايى يافت

 به گردن سرتيب آناين، اگر خونى ريخته ميشد، وى مستقيما مسئول اين خونريزى شناخته ميشد و گناه 
ده بودند، حل سريع و بدون فوت وقت رئيس دولت ملی و فرقه که از وصول پاسخ بى خبر نمان. درخشانی بود

به راستى اگر حل مسئله به درازا ميکشيد، ميتوا نست حوادث ناگوارى اتفاق . مسئله را قاطعانه خواستار شدند
ميرقصيدند و » ارفع«، مخصوصا  آزادیکه با سرانگشت دشمنان »  ورهرام«بيفتد و عناصر خائنى، مانند سرهنگ 

 درياى خوت و راه اندا زى جنگ داخلى و برادرکشى بودند، امکان نيل به نيات خود را  بهآذربايجاندر صدد تبديل 
 شبسترى کوشيدند مسئله را در همان لحظات آغازين آقایورى با همکارى   پيشهآقایبه همين دليل، . مييافتند

ات نميکرد به سرتيب درخشانى جر.  ساعت تمام به درازا کشيد٤با اين حال، گفت وگو . حل و فصل نمايند
 آنانتنهايى تصميم قطعى بگيرد، آخر سر با چند نفر از افسران زير دست خود به مشورت نشست و مسئله را با 

 آنانورى تعداد کثيرى از افسران را فرا خواند و حقايقى از قضايا را براى    پيشهآقایسپس . در ميان گذاشت
  معروف) آال قايى(داد زير در مقر عالى قاپو  بعد از ظهر، قرار٣٠/٨سرانجام، در ساعت. بازکرد

  .تنظيم و به امضاى طرفيق رسيد
  
  
  
  
  

  آذربايجانمتن موافقت نامه منعقده ميان رييس دولت داخلی 
 و فرمانده پادگان تبريز

 مامور حفظ امنيت و آرامش و جلوگيرى از بروز آذربايجان از طرف مجلس ملی آذربايجانچون دولت داخلى 
 وقوع برادرکشى و خون ريزى شده بود، به دفعات با فرمانده لشکر سوم پادگان به آنتفاهم و به تبع هرگونه سو 

 ٣۵/٨پس از چند روز مبادله افکار، سر انجام روز پنجشنبه، ساعت . گفت وگو نشست و براى ايجاد تفاهم کوشيد
موافقت کرد که اسلحه را زمين ، سرتيب درخشانى، فرمانده لشکر سوم، ١٣٢٤ آذر ماه سال ٢٢بعد از ظهر، 

 تنظيم و آذربايجاناى با نمايندگان هيئت دولت  بگذارد و براى همکارى با پادگان تبريز، موافقتنامه زير را در معاهده
  .به ترتيب زير اعالام نمودند
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ر سيد جعفآقای از طرف پادگان تبريز، جناب تيمسار سرتيب درخشانى وا ز جانب هيئت دولت داخلى، -١«
  .ورى به عنوان طرفين مذاکره تعيين و شروط مشروحه زير را امضا کردند پيشه

  
 هيچ يک از افراد مستقر در پادگان تبريز، تا صدور اطالع ثانوى از پادگان خارج نخواهند شد و دولت دا -٢

  . را تامين خوا هدکردآنانخلى وسايل زندگى 
  
 تعيين آذربايجانو توسط افرادی که از طرف دولت داخلى  کليه سالح ها گرداورى و به انبارها تحويل -٣

  .ميشود، نگهدارى خواهد شد
  
 هرکدام از افسران که بخوا هند به مسقط الراس خود بازگردند و يا به هر نقطه دلخواه منتقل شوند، در -٣

ای اين جابجاييها فرا  است تا امکانات و وسايل الزم را در حدود مقدورات برآمادهجابجايى مختارند و دولت ملى 
  .هم کند

  
 باشند، پس از آذربايجان همکارى با ارتش ملى آماده، افسران و نظاميانى را که آذربايجان دولت ملى -۵

  . را فراهم خواهدکردآنانانجام مراسم تحليف و سوگند به خدمت ميپذيرد و وسايل زندگی 
  
د پس از انجام مراسم سوگند سالحهاى خود را دريافت ميتوا نن...) استوا رها، گروهبانها و( درجه داران -٦

  . خود ادامه دهند دارند و به خدمت نظامی
  
 آقای از يک طرف و ٣ اين موافقت نامه در دو نسخه تنظيم و توسط سرتيب درخشانى فرمانده لشکر -٧

  . از طرف ديگر، امضا و مبادله شدآذربايجانورى، رئيس دولت داخلى  سيد جعفر پيشه
  

   امضا-، سرتيب درخشانىآذربايجانمانده لشکر سوم فر
   امضا-ورى ، سيد جعفر پيشهآذربايجانرئيس هيئت دولت داخلى 

  
  

***  
  
  

در همان ساعت، سرتيب درخشانى آگهی زير را که خطاب به نيروهاى پادگان تبريز نوشته شده بود، 
  .بح فردا منتشر شد ص١٠آگهی ساعت .  را از دولت ملى درخواست کردآنامضا و انتشار 

  
  

 پادگان تبريز، سالح خود را زمين گذاشت
  

 که درکميسيونى از افسران پادگان تبريز، به منظور جلوگيرى از خونريزی، برادرکشى و  نظر به تصميمی
اتالف نفوس ملت و هم چنين به قصد جلوگيرى از تاراج شدن اموال تجار و ديگر آحاد مردم، دستور موافق ميدهم 

نکه همه نيروهاى مستقر در پادگان تبريز، سالح هاى خود را زمين بگذارند و مطابق اعالميه صادره رفتار بر اي
  .نمايند

 
   امضا-، سرتيب درخشانىآذربايجان ٣فرمانده لشکر 

  
  
  

  على رغم همه اين تمهيدات، چندتن از افسران به سرکردگى سرهنگ ورهرام، به منظور ايجاد بى نظمی
تکب خيانت بزرگى شدند و به جای اجرای موافقتنامه، نمايندگان حکومت ملى را  سرگرم کرده، و اغتشاش، مر

. صادر نمودند» سربازان، رهسپار خانه هايتان شويد«هاى پادگان را باز کردند و فرمانى مشعر بر اين که  دروازه
ار، سربازخانه را غارت و در شهر د  نفر سرباز و بيشتر از دويست نفر درجه١٢٠٠ شب، ١٢بدين ترتيب، در ساعت 

کردند، ميتوانست به بروز هرج و مرج  اگر اعضاى فرقه و سرا ن گروههاى فدايى غفلت می. پراکنده  شدند
خوشبختانه به سبب بيدارى فرقه و تسلط کامل حکومت ملى بر اوضاع، ازا ين هرج و . آمد در شهر بينج عظيمی

اين . ، همه ملزومات موجود در سربازخانه، با  اين اقدام از بين رفتبا اينحال. هآمدمرج جلوگيرى به عمل 
جنايتکاران تنها به يغماى ملزومات اکتفا نکرده بودند، بلکه سالحهای نيمه سنگينى از قبيل مسلسل و لوا زم 

کند، به  ازگو میخبرى را که اين حادثه را ب. ها را شکسته و از بين برده بودند ها وگيرنده ارتباطى، مانند فرستنده
  .کنيم عنوان نمونه ذيال درج می
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 ٣متوارى شدن سربازان لشکر 
  

 آذربايجان و رئيس دولت ملی آذربايجان ٣در ماده دوم موافقتنامه به امضا رسيده ميان فرمانده لشکر 
پس »  ... ک نکنند وهيچ کدام از افراد مستقر در سربازخانه، تا صدور اطالع ثانوى، پادگان را تر«: تصريح شده که

از امضاى قرا رداد، افسرا ن بالفاصله پادگان را ترک ميکنند و سربازان بى سرپرست بالتکليف، به فرار از 
عال وه بر اين که اين عمل خالف و توهين به شئونات سربازی است، ممکن است به . کنند سربازخانه اقدام می

 براى آذربايجانبا توجه به اين امر، هيئت دولت ملی .  کند نيز خسارت  جبران ناپذيرى وارد امنيت عمومی
هاى اين رخ داد، فرمانی  صادر کرد مشعر بر اين که اقدامات موثر به عمل آيد و آمدجلوگيرى از عواقب و پى 

ای   جملهآخرينتصور بر اين است که اين اقدام نتيجه . تدابيرى جدى برای برقرارى امنيت شهر انديشيده شود
  .که در امريه حکومت مرکزى درج شده استاست 

  
 
 

  تيراندازيهای ديشب
 اقدامات بسيار جدى نيروهاى انتظامى، هديشب، در تمام نقاط شهر، امنيت کامل برقرار بود و در نتيج

  .نظم تامين شده بود

ان صداى تيراندازى که از برخى نقاط شهر به گوش ميرسيد، نتيجه ابراز خوشحالى به مناسبت جشن پاي
  . بوده است٣قاومت لشکر 

 

 ثمرات موفقيت هاى حکومت ملى

، اين آذربايجان آذر ماه روزنامه ٢٣مندرج در شماره ( » لحظات فراموش ناشدنى«نويسنده مقاله " نوروز"
بار متأثر از افکار عمومى که در نتيجه اقدامات کارساز حکومت ملی پديدار شده است، به فاصله دو روز، مقاله 

هاى عامه و باالخص روشن  ه در انديشهآمدرا نوشته و منتشرکرده است که براى نمايش تغييرات پديد زيرين 
 .فکران، شايان توجه است

  

 پيروزی تاريخـى

 آمدمان به پيروزی نايل   فرقهل، کوشا و فعابر مدانيشر در اثر حسن سياست رهبرپهار روز چ، یجبهه آزاد
 هار روزچ خواهى مى خنديدند، آزادی ما و حرکت هاى قدى کـه به جنبش خلافرا. رداندگو حق را به صاحبش بر

 که با ظلم آباد شود، به یه انخا«: که  حقيقت مقر شدندين با قدرت شکست ناپذير فرقه ما مواجه و به اپيش
 و لکى عاقاگر روسا و عالى مقامان که به جايگاه وزارت و صدارت تکيه زده اند، اند. »شوديدست عدالت بر باد م

رد و  گهمه هياهو و. ندنگرداف احج ظلم و دوريخى عبرت بگيرند و ديگر به رداد تايباشند، بايد از اين رويش دوراند
ر ا شـارالتان و اشر ما راو پست هايى که.  ما بر پا کـرده بودند، بى نتيجه ماندهخاک هايى که عليه فرق

  .ا بلندکنند مردم سرشان ر پيشتواننديمنناميدند، ديگر يمـ

د، ن را بخورنه فريب فريبکاراآنک با نظم و ترتيب وارد شهر شدند، پس از انجام وظيفه، بى یگروه هاى فداي
بازار و  چپاولت خانه ها، ر اتهامات غازاى ا انهکوچکترين نش. ندتگشباز نيب به محل هاى خودشات تروبا نظم 
 منه ضکجاست اين .چشم نخورده ب جاى شهر يچ، در هدادندي نسبت منه به فدايياک به ناموس مردم تجاوز
چپاول « : گفته اندنه ايشاککنيم  ، هرگز فراموش نمینما هبريت مدبرانه فرقه ر وييان فدانماآره بى راميدوا

 بگذرند تا بتوانند آذربايجان فرقه دموکرات نهبرارناموس مردم بايد از روى نعش مال و  به ن و متجاوزازارکنندگات با
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تواند به جان ميدار است، احدى نرت خلق برخوريعنى، تا زمانى که فرقه دموکرات از قد. ت شومشان برسنديه نب
  .»ت درازى کندس مردم دسو مال و نامو

 
 توانايى ن با ايآذربايجانکه نهضت   پربار وى بودنورى و در سايه مجاهدتها و فرامي  پيشهآقای یهايبا رهبر

  . دماغ احدى نريختز ان شد، چراکه در انجام اين مهم، خونموجب بهت و حيرت جهانيار رسيد و ثمو مهارت به 
  

. اتر رفته استر فقره ف٢٠٠ ل دو روز به دفتر روزنامه رسيده، ار مرز ال خرى که دراسگزاسپ نامه هاى 
. کنند ه قدردانى می قانون، صميمانل براى اعماآذربايجان  فرقه دموکراتان مجاهدتها و فعاليت هاى فداييزمردم ا

هم دست بزند، ل آنکه به يک رياآن را بى لپون  توما٤۵۵٠ که جوراب به پا نداشته، نمستاز ليک فدايى در فص
هاى دنيا الب انقرگترين داده، نمونه اى است که در بزل، به مافوق خود تحويش به صاحبنساندی رتمام وکامل برا

و م  کردييداپ نات خود، اطميناکر اعضا فرقه دمور نوع دز اينهايى ايکار فدازما، نخست ا. هم نظير نداشته است
 .  هستيمآماده ن، براى نجات مردممان جانمان خود، تا فدا کردنما با تمام توا.  اقدام نموديمجنبش به  سپس

يق وش به مقصدمان ت رسيدنى تارايداپبه ما را ، بودن بى اثر ر عين دنشوب طلباآهاى  یپاش، سم ابراينبن
  .کندمي

  
  
  

  قطعنامه دولت ملى
  

يله، به اهداف خود جامه سگيرد و به اين و  آذر، فرقه دموکرات هدايت دولت ملى را به عهده می٢١ زپس ا
هاى ژاندارمها، روانه زندانها شدند و يدانيم که صدها روستايى و شهرى در نتيجه ستمگريهمه م. وشانديپ ملعم
 فرقه که به حکومت دست يافتند، بايد بدون فوت وقت به نسرا. رسايى داشتند جا زندگى جانکاه و طاقتفآندر 

 حيات زمان که فرقه قدرت حکومتى را قبضه کند، در آنحتى پيش از .  دادند اين همه ستم و جور خاتمه می
. گناهي بن از زندانياها ير بودن زندالنينى، با يارى فرقه رهايى يافتند، با اين حاچدانيان اين نهيئت ملى، انبوهى از ز

اند و بالفاصله ر تصويب گذاز را تنظيم کرد،   وضعيت اسفبار، اليحه عفو عمومیاينى، براى پايان دادن به لدولت م
شام از زندان ها رهايى يافتند و آ و پليس خون   ژاندارمهاى خيانت پيشهنبدين ترتيب، قربانيا. آورد به اجرا در العم

  .شتند قدم گذاينبه زندگى نو
 

ماهه حکومت ملى، سه مصوبه  ٦ به مجلس ملی، حاوى کارنامه یور  پيشهآقایش رپيش از درج گزا
  .آوريم  نمونه کار، در اينجا مینه وار و به عنواشارم شده، اال روز اعکدولت ملی را که در ي

  
  
  

 آذربايجان دولتى دانشگاه -ا
   در تبريزهدانشگا درباره تاسيس آذربايجانمتن مصوبه دولت ملی 

  
 ملی و گ به رشد فرهنل و به منظور نيآذربايجانان و قطع نامه کنگره ملى متلبا توجه به خواسته هاى م

 در شهر تبريز، مرکز ميهنمان در آذربايجان، براى تاسيس دانشگاه دولتى آذربايجانتوسعه اجتماعى، دولت ملی 
  :دارديم، مقرر مري رو دا پيش سال تحصيلى که دراللخ

  
 و تقديم آورد را برآذربايجان م براى تاسيس دانشگاه دولتىز بودجه الن ميزاآذربايجانت فرهنگ ر وزا-١

  .هيئت دولت نمايد
  
  - )٢ دانشکده پزشکى، -)١ :خواهد بود شکدهن سه دال در حال حاضر شامآذربايجاندانشگاه دولتى  -٢

رشته های تاريخ، زبان، ادبيات،  مشتمل بر )داگوژیپ(ی  تربيت–تعليم  علوم دانشکده  -)٣ ورزى وادانشکده کش
  .فلسفه، رياضيات و علوم طبيعی

  
 براى رام ز باشد و امکانات ال  انتخاب هيئت علمیرک در تداکنون وزارت فرهنگ موظف است از هم ا-٣

  .آوردفرا هم  آذربايجانی ن به زباآموزششروع 
  

  ورى  پيشه-آذربايجاننخست وزير دولت ملی 
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  مورد زباندر -٢
  در مورد زبانآذربايجانت ملى  دولمتن مصوبه

  
 مستقيم و ق به طري مردمهاى عامهز نياحصحيرک  به نهاد دولتى و دن خلقمانه نزديکتر کردچبراى هر
 در آذربايجان، دولت ملی لقى و تکامربان و فرهنگ ملى ما به سوى ت زهاى حرکت راهىزکساپاهم به منظور 

  .اندسب ريه تصورا برا زيه خود مواد  دى ما١٦جلسه 
 
بالغيه ها و ابايد بيانيه ها، . شودي اعالم مآذربايجان ر د  امروز به عنوان زبان رسمیز اآذربايجانی زبان -١

بان ز و اليحه هاى قانونى، فقط و فقط به لحهاى نيروها مسگانهاى خطاب به ين فرماچنينآگهيهاى دولتى، هم
  .د نوشته شونآذربايجانی
  
 موظف هستند مکاتبات و مکتوبات )انى و صنفىزرگ دولتى، ملى، و شرکتهاى بازعم اا(ات ر همه ادا-٢

 نوشته شوند، داراى آذربايجانیز زبان اسناد و مدارکى که به زبانى غير ا.  بنوبسندآذربايجانی به زبان  راخود
  . و قانونى نيستند سمیراعتبار 

  
 آذربايجانی برگزار شود و براى کسانى که زبان یبه زبان آذربايجان جريان محاکمات قضايى بايد -٣

  .ب شوداتخ انند، بايد مترجمنداينم
  
 آذربايجانیسسات دولتى و ملی و مراکز بازرگانى به زبان ؤات دولتى، مربلوهاى سردر اداا بايد همه ت-٤

  .نوشته شود
  
  . برگزار شودآذربايجانیزبان ايد به بها و مذاکرات يرانخن، س يى هاى رسمیآ گرد هم -۵
  
دانند، ي نمآذربايجانی به کار هستند و زبان ل و دولتى مشغو ات عمومیؤسس کسانى که در ادارات و م-٦

  . را ياد بگيرندآذربايجانی ن به زباگفتن خنموظفند خواندن، نوشتن و س
  
دانند، ي را نمآذربايجانیکنند و زبان ي کسانى که در ادارات کار منشنا کردآ براى آموزش وزارت -٧

دى که فربايد روزانه يک ساعت از مدت کار ا. کند هايى در جنب محل کار آنها در سطح بزرگساالن تاسيسالسک
  .کنند، کاسته شود ها شرکت میسدر اين کال
  
، با وانند به زبان مادرى خود مکالمه و مکاتبه کننديتنند، ميک زندگى مآذربايجان که در ل اتباع ديگر مل-٨

 به عنوان زبان -آذربايجانی ن مادرى، به زبازبان درکنار ن خود را به دو زبا اين حال آنها نيز بايد آگهيهاى رسمی
  . و دولتى، منتشرکنند رسمی

  
 زبان ملی خود در مدارس اختصاصى، موظفند يس تدرن، ضمآذربايجان اقليت هاى ملی مقيم يا تابع -٩

  .موزندآ بي  رسمینان زبا هم به عنوا رآذربايجانیزبان 
  
س به زبان ي و پرورش را در مورد تدرآموزش اليحه قانونى وزارت يس، پيش نوآذربايجان حکومت ملی -١٠
کندکه اهتمام براى گذز به زبان يموزگاران و معلمها سفارش مآو به تمام  کند  تصويب می س در مداآذربايجانی

  .ملى را يک وظيفه ملى تلقى کنند
  

  ورى   پيشه-آذربايجانير دولت ملی نخست وز
  
  
  
  
  

  رستپکودکان يتيم و بى سر  در مورد-٣
  کودکان يتيم و بى سرپرست  در موردآذربايجانمتن مصوبه دولت ملی 

  
 لبا ملت ما و بخش قآينده آنه که در آوردوسيده، وضعيتى به وجود جاع پنظام صدها ساله استبداد و ارت

گدايى و اند و به فالکت  رپرست ماندهس دهد، يتيم و بىيتى ما را تشکيل مآسل توجهى ازکودکانى که شالوده ن
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، گرسنه و عريان و مبتال به انواع بيمارى آنان. کند اند که سجاياى انسانى را تحقير می بانها افتادها خيها و هچدرکو
  .رونديمين ريزند و از بيزده منها، مانند شکوفه هاى خزا

 
 مردم و همچنين تامين بهداشت و سالمت و امکان يشساآ رفاه و مينبه منظور تا آذربايجانحکومت ملى 

 همين ابتدا مصمم است به اين وضعيت اسفبار و تلخکاميها خاتمه دهد وکودکان و زشکوفايى نسل جوان، ا
 را تصويب نيبنابراين، مصوبه زير. ت گماردم ها هآن و تعليم یورى کند و به نگهدارآنوجوانان بى سرپرست را گرد

  .را ضرورى تشخيص مي دهدآنو اجرای هرچه سريعتر 
  
، تحت آذربايجان خيرخواههاى ملى و ت از شخصي،آموزش و از نخبگان وزارت بهداشتتشکيل هئيتی  -١

 بى نو تربيت کودکا ، تعليم یملى و عد با تدابير جاست، تامجلس ملى، ضرورى صدارت افتخاری رئيس 
  .دهده گيرعسريرست را به 

رورشگاه پ ساله يتيم و بى سرپرست، دو ١٤ تا ٣پسران   و ى نگهدارى و پرورش دخترانا بر بايد-٢
سساتى در ؤ ايجاد چنين م برای مقدمات الزم وکار داير شود آغازانه و دو پرورشگاه پسرانه در تبريز براى ردخت

  .ديگر شهرها فرا هم شود
  
آنها تاسيس   و پرورشل براى نگهدارى کودکان زير سه سا»پرورشخانه «ب ا وزارت بهداشت بايد دو ب-٣

  .نمايد
  

 امکان تحصيل داشته باشند و در ک کود٤٠٠ و فقرا دستکم نبايد در مدرسه بى سرپرستا :توضيح
  .کار پذيرفته شوند آغازپرورشگاه وزارت بهداشت يک صد نفر خردسال براى 

 
 تنظيم و به هيئت ز رو١٠ الزم براى اجرای امر را ظرف  موظفند بودجهآموزش هاى بهداشت و ارتخانهزو -٤

  .دولت تقديم کنند
  
 موظف است با جمع »انجمن خيريه«، با نام رئيس مجلس ملیهيئت متشکله، زير نظارت افتخارى  -۵

 و تحصيل اریرور، امکانات پرورش، نگهدارپ و اعانات توسط افراد خير، انساندوست و فرهنگ هاى مردمیکى کمروآ
  .چيز را فرا هم آورنديهاى ب  خا نوادهآنودکان بى سرپرست، يتيم و فرزند ک

  
شود، موظف است شعبات ي تاسيس مآموزش که به عنوان نهاد جنبى وزارت آذربايجان »انجمن خيريه «-٦

  . افراد خير و انسان دوست به فقر و ندارى پايان دهدکخود را در همه شهرها و قصبات تاسيس کند و باکم
  
 بايد نام اشخاصى را که بيشترين کمکهاى مالى را براى نجات نسل جوان از آذربايجان خيريه نانجم -٧

دهندگان بزرگ و ارائه دهندگان   به عنوان اعانهآنانها درج و ضمن معرفى  دهند، در روزنامهيفقر و فالکت ارائه م
  . قدردانى کندآنانديگر خدمات انسان دوستانه، از طرف ملت از 

  
 است، فرا ملت  گ نن مايهگدايى که  همه هموطنان را براى مبارزه قاطع باآذربايجان حکومت ملى -٨

 اهتمام ملى  ،يکند را لکه دار مآذربايجان یفتى که شرافت و سربلندآکردن سريع کن  هيشخواند و براى ريم
  .دميطلب

  
 ورى  پيشه-آذربايجاننخست وزير حکومت ملى 

  
  
  
  

  آزادی در راستاى دفاع از
 ئيانسازمان فدا

  
 به جز چند مورد برخوردهاى -، در نتيجه سياستهاى داهيانه فرقه بدون خونريزىآذربايجانحاکميت در 

 راين امر به تنهايى، موفقيت بزرگى بود و فرقه ضمن د. تجاع خارج و به دست مردم افتادر از استيالى ا-ىلمح
پاسدارى از . اما اين به تنهايى کافى نبود. تانداخف خود به کار را در راستاى اهداآندست گرفتن قدرت حاکميت، 

دانستند که يسران فرقه به خوبى م.  براى نيل به بهروزى خلق ضرورى بودآنه و استفاده از آمد به دست آزادی
 ست و مردم را با سعادتشرام نخواهد نآکوت شده ، ستجاع خاموش که در نتيجه چشم زهر فدائيان مجبور به را
 رتواند دي حاکميت نيست و نم صرف بر اين، نهضت تنها يک جا به جايىن افزو.شان تنها نخواهند گذاشت فتهياباز
  تامين سعادت و بهروزى الزم جهتاقداماتبه و ی بوده  اقتصادتدابير براهمردم چشم .  دولت باقى بماندتبديل حد
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تخورانی که تا آنروز در سايه رژيم ارتجاعی با مکيدن اين نيز به مذاق متمولين، مخصوصا مف.  داشتندخود اميد
  .آمد خون مردم به ثروت و سامان رسيده بودند، خوش نمی

 
عاروه بر اينها، با انتقال قدرت حاکميت به دست مردم، دکان طفيليهائی که تاکنون با سو استفاده از نام 

های کالن سياسی و اقتصادی ميبردند برچيده  در داخل و خارج بساط  موفقيت پهن کرده و استفاده آذربايجان
 به دواير دولتى و مجلس شوراى ملی تحميل آذربايجانآنها ديگر نميتوانند خود را به عنوان نمايندگا خلق . ميشود
ترين  ترين و خشن که با وحشيانه... نهايتا، اربابان گردن کلفتی نظير ذوالفقارى ها، يمين لشکرها و. کنند
 الطوايفى رفتار ميکردند، در نتيجه پيروزى نهضت، دستشان از اقتدار و استيال کوتاه شده ساکت های ملوک شيوه

 به سراسر آذربايجانگذشته از اينها، واپسگرايان تهران و اربابان آنها، از بيم سرايت نهضت . نخواهند نشست
 را بر عليه حکـومت ايران و خارج اخلگذاشت و ارتجاع سياه موجود در د ايران، دست روى دست نخواهند

 .درظر دور بدان اينها را ار ازم اکدچتوا نست هيي فرقه نمان و رهبرحکومت ملی.  خواهند کردک تحريآذربايجان

يروى متشکل، به يک نها به مثانآان ـتفاده از تواسروههاى فدايى و گ، سازمان دادن ق حقايينبا توجه به ا
  .رورت خودنمايى کرد آغـازبن نهضت مانند يک ضیاز روزهـا

ا به ميدان په و ت خود سالح برداشه، فداييان داوطلبانه با لباس و تجهيزات شخصى و با هزين جنبشآغازدر 
 فرا خـوانده ک لزوم بـه کممواقعماندند و در يح باقى مل در محلهاى خود به حالت مسآناناگر . ذاشتندگمبارزه 

ه و حراست مرزهاى سرزمين آمدى پاسدارى از پيروزى به دست ا برام، اآمد  نمىپيششدند نيز، مشکلى يم
.  در شهرها ضرورت داشتلهاى نهضت، سازمان دادن واحدهاى متشک ايهپ تحکيم ای و همچنين برآذربايجان

 خود یز آنها اجازه داد تا در محلهاا عمده تقسيم کرد و به بخشى شى، فداييان را به دو بخلبنابراين، حکومت م
بخش دوم را به يگانهاى منظم تقسيم و براى .  خود مشغول باشندیى عادگباقى مانده و به کار و زندمسلحانه 

ى چيز هم در چنان روزهايى کـه حکومت تهران ش بخکره همين يادا. رفت گ تحت اختيار خودالذکر  فوقمقاصد
رسيد و به فدايى يان سرد از راه م رفته زمست-رفته. ته بود، کـار بسيار دشوارى بودش باقى نگذاآذربايجانبراى 

شتيبانى پى با لحکومت م. داديکفش و لباس و بدون سيورسات، در سنگرهاى يخ بسـته، امکـان مـبارزه نـميب
 و بسته مانده بود، ل روز تعطيآنکه تا ا هايى ر کارخانه. ، مشکل کمبود را نيز برطرف کردآذربايجانفرقه دموکرات 

 الزم براي فداييان را فراهم آذوقهت بى بديل خود، لباس وکفش و م با هآذربايجان نن قهرماارگکار. دازى کردنه اار
ريکى و پارتيزانى داشتند، درکمترين زمان ممکن چبدين طريق، فداييانى که وضعيت . ها کردند  جبهههند و روانآورد

  . ادامه دادندآزادیند و به دفاع از آمدبه صورت قواى مسلح منظم در

د، خوى و تبريز جانفشانى کرده بودند، ن نهضت در شهرهاى سراب، مراغه، اردبيل، مرآغازانى که در فدايي
ديد ها ت ر ماآزادی که عی دولتتجار و به مقابله با نيروهاى اسازماندهی شدهبه صورت منظم سريعا از اين، پس 
تقر در س قهرمان منفداييا. ندآمدود ج وهجان و سايين قلعه بن زیبا اين اقدام، جبهه ها.  شدندلکردند، گسي می

 آماده ی مرکزتح دوللوهاى تا دندان مسرب بود، با نياس منآذوقهالح و  ساين دو جبهه که هنوز فاقد لباس،
 .خواستنديدان اجازه م همساعت به ساعت براى فتح تهران و. ار باال و توانا بودي بسآنانروحيه . دندش

يمه گرسنه به ن و هنپابرهداد، همين فداييان ي و سياسى اجازه م  روزها وضعيت عمومیآناگر در 
شروع کردند به بستن  تهران مرتجعين ما به زنجان، نبا ورود فداييا. ان را فتح کنندرتوانستند تهي وجه مينسانترآ

لفقارى، ذوا. فداييان، در زنجان و سايين قلعه مجبور بودند در دو جبهه بجنگند. شدنريکا آم راهیدانها و چم
 دريافت )وزير جنگ ( رئيس ارکان حرب»ارفع«ح هايى که از سالذ در زنجان، با ورتمند و بانفدب قا بزرگ و اربرزميندا

که تحت و ديگر پارازيتهائی » اسلحه دار باشى«. شوده بودگکرده بود، جبهه گسترده و خطرناکى عليه ما 
يمين  « در ساين قلعه هم.کردند  میکمک ذوالفقارى هب ندرضاخان ثروت انبوهى به هم زده بودرژيم  تحماي
بان قره داغ که اافزون بر اين ها، ارب.  بودندخيزانده آنجا بود، تجهيز و بر عليه ما دندرجداب جاکه ارب  را»لشکر

. جنبش، برخاسته بودندمسلحانه   به سرکوب توانى به هم زده بودند،چاقساليان سال با دست زدن به قا
حهاى فداييان ال در برابر اين همه دشمنان متخاصم، تنها به سل در اين اوضاع و احوا به درستی،حکومت ملی

، آمدکالتى که پيش ش، بى اعتنا به تمام م داشتندخواهىي آزادق احساسات عميکه گروههاى فدايى .تکيه کرد
  . شدتامين ما، اين چنين دیآزا  وکرد بيرون ن  منکوب و از ميداه صورت اعجاب انگيزینيروهاى متخاصم را ب

  
را به خود جلب کرد و صداى   دوستى و احترام مردمسهايى که فداييان از خود بروز دارند، حنيقهرما

 را وادار به آنانبديل و ت ايران را به ياس ر نه تنها اميد واپسگرايان داخلى، بلکه اميد ارتجاع در سراسآنانلحه سا
.  بودندآذربايجان از اعضاى فرقه دموکرات ات فداييان عمومالشکيتيانگذاران ر نوشتيم که بنپيشت. کرديسکوت م

ه اجرای تام و يژبه و. بل ستايش استادموکرات ها از خود بروز دادند، واقعا ق هايى که اينيمجاهدتها و قهرمان
که نتوان يزى نيست چى، لچون و چرايشان از نظم مورد نظر حاکميت ميت بيتمام اوامر حکومت ملی و تبع

از هدايايى که به فداييان . يندآ  ب میا به حسآذربايجانسران تشکيالت فداييان فرزندان خلف خلق . کردن يادآوری
تعداد .  را حدس زدآنانت و دوستى مردم نسبت به بتوان ميزان محيشد، ميبراى بهبود وضع مادى آنها داده م
 کاز کود. اند، از مرز شش هزار نفر فراتر رفته است تهبه فداييان شرکت جسا کسانى که در امر اهداى هداي

اين هم يکى ديگر . کردند هفت ساله گرفته تا سالمندان هفتاد ساله، اعم از زن و مرد، فداييان را هديه باران می
  . استآذربايجاناز مهمترين فصلهاى تاريخ افتخارآميز 
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 تش خلقرا
  

 داشته باشيم و يا وزارت  م، بنابراين نميخواستيم ارتش رسمیما چون در انديشه جدايى از ايران نبودي
ما، وزارت . کار دارد، وزارت جنگ نناميديم  سر و اى را که با امور نظامی انهخبهمين دليل هم وزارت. کنيمايجاد گجن
ارتش يى،  از رهافاع و دآزادیسدارى از پاشد براى يولى نم.  نداشتيم، چنانکه وزارت امور خارجه نداشتيمگجن

 نخست فکر .آمد به ميان  نيزخلق ش با ايجاد حکومت ملی، بحث تشکيل ارتن نديد، بنابراين، همزماک تدارملی
 و مالحظه م ولى بعد با در نظرگرفتن عالقه جوانان به نظا بد،اکرديم که ارتش ملی بايد داوطلبانه تشکيل ييم

  .ذيرفتيم په ملى، تشکيل ارتش را به صورت وظيفآزادیاشتياق مردم به 
 

، با اين حال ما به انجام )ما بسيار دشوار استا(سان به نظر برسد آتشکيل ارتش با دست خالى، شايد 
  . عمل کردآسا رق نيز باينمورد نيزفرقه، چنان که در هر امرى به سرعت عمل معتقد بود، در .  موفق شديمآن

  
ورى   پيشهآقایدر اين تاريخ، .  شود  میآغاز ١٣٢٤  ماه سالمن به١٨رافتخار ما از ش پيدايش ارتپ تارخ 

 مشارکت در وظيفه ی، جوانان ما را برا»!به همه مردم، به همه مردم، به همه مردم« در بيانيه خود تحت عنوات 
تر توسط پيش ه قانونى ک و در زمينه تشکيل ارتش ملى در همان روز صادر شد ملیت حکومقرار. ملی دعوت کرد

 را مجلس ملی در تصميمين ا. گذاشته شد ااجر ع اساس به موق اينا به تصويب رسيده بود، برمکومت ملی ح
شه يبه، رصوجراى ما   تاخيرعلت. تعويب کرده بود از تشکيل حکومت ملی  پسنى نه روزعماه، يام آذر یستاريخ 

 قدام به تشکيل ابا ملی، هيچکدام نميخواستند مت  و حکوتارموکدفرقه . در برخى مالحظات سياسى داشت
  دامنه مبارزه ونتر شد تردهگسذشت زمان و به دليل گبا.  بدهندیست دشمنان مفترد، بهانه به ش ملیتار

 شديم و بدين دليل، نبردهای سنگينترزير از ايجاد آمادگی در خود براى گار حکومت تهران بر ضد ما، ناشافزايش ف
ر دمردم نيز فراخوان به مشارکت .  برداشته شد١٣٢٤ال  بهمن ماه، س١٨ در ملیتش رکيل اتشگ رام بزگ

  .غوش باز استقبال کردآوظيفه ملی را با 
  

و ک اى از در را به عنوان نمونه طالعيه فراخوا ن به مشارکت در وظيفه ملی ا پس از صدورميتينگ خبر
  .کنيممي جند، ذيال دردکرمي فعاليت آموزشکه در عرصه  استقبال جوانان ما

  
  
  

  
   !نظيری روز بيک 

 چگونگی استقبال مردم از خدمت ملی نظام 
  
اى از   منتشر شده بود، به گونهآذربايجان قيروز، فرمان نظام وظيفه ملی که دو روز پيش توسط ارتش خلد

 در هيچ دوره اى نظير -طرف مردم تبريز استقبال شدکه در تاريخ تبريز  به جز در دوران جنبش ستارخان و باقرخان
ر شده بود، با منتشاى را که از طرف حکومت ملی  عيهالهمه توده هاى خلق قانون و اط. سته انداشت

داد سرما، يوجه به نامساعد بودن هوا، بارش برف و بتبدون . احساساتى حاکى از صداقت و صميميت يذيرا شدند
  .يشبينى شده باشدپزم شد، بى آنکه از پيش آمادگی الپا بر يى عظيمیآ خلق، گردهم تشبنا به فراخوان ار

  
عيه حکومت الاستقبال از اط  صبح براى٩شان، در ساعت  هژموزان همه مدارس با پرچمهاى ويآدانش 

ا و کارکنان اداره ير  بىآقایر نيروهاى ارتش خلق، يان، وزي کاوآقای. ملی به سوى اداره نظام وظيفه حرکت کردند
 و آتشين در نطق آموزش زيرا، وير  بىآقای. تقبال کردندسفه اظام وظينموزان در اداره  آنظام وظيفه از دانش

 ز، انموزانش آموزگاران و داآ، آموزش وزارت ن از ابراز احساسات صميمانه کارکناپاسان برانگيز خود، ضمن سجهي
ريا،   بىآقایرانى خنپس از س. آورد لداوطلبان براى ثبت نام از روز يکشنبه در اداره نظام وظيفه، دعوت به عم

 که توسط  يى عظيمیآدر همين لحظات، خبرگردهم .  خود بازگشتندسموزان با نظم و ترتيب کامل به مدارنش آدا
 بزرگ مقابل نيى در محوطه ميداآاين گردهم . کارگران، کشاورزان و ديگر طبقات مردم برگزار شده بود، رسيد

هاى سفيد  هچرپابر روى . دان را انباشته بودندکننده مي ظاهرتدهها هزار نفر . راى پسران جريان داشتشسدان
  .هاى سرخ و سياه نوشته شده بودگعبارات زيرين با رن

  
  »!سوى ارتش ملی ، همگان پيش بهآذربايجان از حکومت ملی حفاظتبراى «
  »!يما ه براى دفاع از ميهنمان آمادر لحظهه«
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  »!آذربايجان قی خل ارتشزنده باد«
  »!آنارتش ملى زنده باد دولت ملی ما و «
  »! دانند  برداشتن اسلحه را افتخار میآذربايجانجوانان «

 آذربايجانن  مادران قهرما زنان،.خورديها در همه جاى ميدان به چشم م شعارهاى نوشته شده بر پارچه
  .يى شرکت کرده بودندآهم درگردهم 

  
.  مراسم را اعالم کردآغاززده  کميته شهر و دبير مجلس ملی در ساعت يال مير رحيم واليى، مسئوآقای

  .آوريم ال می را ذيآنصه الرداخت که خپ به سخنرانى دايی گرم و شورانگيز با صيار  بىآقایر فرهنگ ما، ي وزپسس
  
 شده ناموس محکوماسارت رساليان سال به زنجيبعد از اينکه تشها، آ، سرزمين لهيب ها و آذربايجان«

 آذربايجان آذر، زنان و دختران ٢١در .  آذر از هم گسست٢١ قيام را بار اسارت ، زنجيمان لگمال شد و خواهرانمادرا
که مردم در همه جا حکومت ملی نناچهم. ا داشتندپهم با جان و دل درقيام شرکت جستند و حکومت ملی را بر

  .دنمايشمنان فاع  حکومت ملی خود در برابر دری کند و ازسدا پاحاکميت را هم خلق ا داشته اند، بايد اقتدار وپبر
  
 فظ حاکميت ملى خود، دا وطلبانه واردحرتش خلق، براى  افرمان وزارت  نيز باآذربايجانران عزيز خلق دبرا

، با سينه هاى يوالدين خود در آذربايجاننان خود ثابت کنيم که ما مردم مبگذار به دش. رتش خلق خواهند شدا
 از چنين جانفشانى ها و آزادباشدکه همه ملل . ايم ستادهاي ک و خااين براى دفاع ازا ين آذربايجانمرزهاى 

د، ارتجاع تهران و پتي مآزادیرکش درون سينه هاى ما که برا ى ستش آ شوند، باشدکه آگاهجانبازى هاى ما 
  .دشمنان ما را خاکسترکند

  
 فرزند ک يد ماننموزان من اين جا،آموزگاران و دانش آ، فرهنگخواهران و برادران عزيز کارکنان وزارت 

در پايان سخنانم، همصدا با . گزار وطنم باشممتخورم که خديمان قسم م  ملی، در برابر پرچمآذربايجانغيرتمند 
  :گويميشما م

  !آنشتيبان حاکميت ملی، و رهبر پ، آذربايجانه دموکرات رق زنده باد ف
  !آذربايجانزنده باد حاکميت خلق 

  ! مامردمراده  ازنده باد مجلس ملى ما، نماينده
هامت و ش تاريخ از خود شجاعت، ل که حافظان وطن خويشند و در تمام طوآذربايجانزنده باد خلق قهرمان 

  !اند ان دادهششرافت ن
 

. شديه جا قطع مباجزدنهاى مردم،  براز احساسات، صدا ى هورا و کفاريا، با   بىآقایتشين آسخنرانى 
ايعت سخنران، با ابراز احساسات صميمانه حضار، ش از م پس آذربايجان  واليى، معاون دبير فرقه دموکراتآقای
 حاضران،  احساساتبرازا بادکان در ميان هلهله شادى و آقای.  بادکان سخنرانى خواهندکردآقایم کردکه الاع
  : سخن کردآغاز

  
  !آذربايجانموزگاران و جوانان آکارگران، کشاورزان، «

ان را نختند و جوايريسبانها مپاندارمها و ژا ،نظام خدمت نگام احضار به  همه به ياد داريم که پيشتر، ه
از  امروزه، اين انبوه توده هاى مردم که اينجا براى استقبال. ردنديکخانه به خانه براى انجام خدمت وظيفه جلب م

ذيرى پقه توصيف نااله عچدهند که براى دفاع از استقالل و خودمختارى يان مشاند، ن هآمددعوت حکومت ملی گرد 
گفته و از شما ک ا به شما تبري رىل اين ابراز عالقه مآذربايجانز جانب فرقه دموکرات  اين جهت منمبه ه. دارند

  .نمکقدردانى مي
  

ها يکرده و قربان هاي افتخارآميز، فداکارآزادی در راه زندگى شرافتمندانه و آزاد همه ملل !جوانان عزيز
 نيز آنان، آيندهدر .  خود هستندن خدمت در راه وطآماده کامل داريم که جوانان ما شائقانه نما هم اطمينا. اند داده

مجلس ملی ما، حکومت ملی ما و فرقه دموکرات . با سربلندى و افتخار زندگى خواهندکردمانند ملل زنده ديگر 
ى اين سرزمين به سطح الاعتدهندکه در راه يها قول مآنملی ما در پاسخ اين استقبال صميمانه شما از دعوت 

  . از جان و دل فداکارى خواهند کردمعاصرملل متمدن و 
  
   ! زنده باد حکومت ملی ما!ما آزاد نيدار باد ميهـپا 

  .»!آذربايجان نزنده باد جوانا
  
 آقایان، از طرف هيئت رئيسه مجلس ملی و از طرف شخص ئي ديباآقای، ن بادکاآقای از پايان سخنان عدب

ن، يا کاوآقایسپس . اسگزارى کردندپ رئيس مجلس ملی از ابراز احساسات مردم و استقبالشان سشبسترى،
يى، از طرف حکومت ملی آ شرکت کنندگان در گردهم نات و هلهله شادماس ملی، در ميان ابراز احساتشوزير ار

 آنانردانى کردند و از  ملی از حضور انبوه خلق براى استقبال از تصميم حکومت ملی تشکر و قدشو وزارت ارت
گردهم .  در اداره نظام وظيفه حضور يابند ملیش براى ثبت نام و ورود به صفوف ارت تا فرداندآورد لدعوت به عم

  .افتييى در ساعت دوازده ظهر پايان آ
 گزارشکر
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*** 
  

ه به مناسبت کن  فرقه مانهبرارقه و احساسات مردم و الاى از ابراز ع  را هم، به عنوان نمونه زيرگزارش
 توجه است، ن به دليل اين که شاياچنينذيرايى شرکت جسته بودند و همپفراخوان وظيفه ملی که در مجلس 

  .کنيم درج می
  
  
  
  
 

 !، تنها از دهان توپها بيرون مى آيدحرف حق 
   سخنرانى هخالص

 ىل مفهى در اداره وظيل درباره خدمت نظام میور  پيشهآقای
  

  وزارتسطانتشار فراخوان وظيفه ملی، در محل اداره وظيفه ملی، تو اسبت جشنى به منس مجلديروز
 ملی، نخست وزير حکومت ملی، و نمايندگان طبقات سدر اين مجلس، رييس مجل. رتش ملی ترتيب يافته بودا

آقای . دته بوست جرکوى نيز در اين جشن شالنماينده مطبوعات يوگس. مختلف مردم تبريز شرکت کرده بودند
ر ي، نخست وزیور يشهپح، آقای بص و نيم ٩ساعت ترى، ربيس مجلس ملی، ضمن افتتاح جلسه در شبس

 سخنرانى کردند که خالصه آن را سين مجل اورى نيز در آقای پيشه.  کردترانى دعونيراد سخ احکومت ملی را به
  .کنيمي مج درذيال

 
مان ضمانت  مين آزادى و سعادت آيندهبراى تا ملی برداشته، تکنم اين گام بزرگى که حکوميمن فکر م«

ت جس اى است که در زمينه کندوکاو و ره تردهسو بحثهاى ممتد وگر نتيجه گفت و گوها و جبزرگى است و خود 
 است از اين که مردم بايد خود بارتهاى ما در دفاع اصولى از موجوديت خود بدان رسيده است و اين نتيجه ع

 نداشته باشد، حتى اگر رايگان به دست آورده باشد،  راارى از آزادیدگهنيروى مردم اگر ن. سدار آزادی باشدپا
  .نخوا هد توانست آنرا نگه دا رد

  
 اين تاثير زودگذر تاس است، ولى ممکن ذاشتهگ تاثير به سزايى در سراسر ايران بر جاى کنهضت ما اين

ا ين . مردم، به تکيه گاه مطمئنى احتياج داردايطى،ردر هر ش. توانيم به اين تاثيرها دل خوش کنيميما نم. باشد
ملت ما آزادی به دست آورده را به هر شکل ممکن، بايد توسط !  است از ارتش ملیتتکيه گاه مطمئن عبار

  .دی کنوان ملی است، نگه دارتارتش ملی خود که تبلور 
  
گراى پسحکومت وا. ن بگذرددامه حيات از سر وجا ا در راهسته دنيا بداندکه آذربايجان آماده ام هکاين
افته است که آذربايجان نيروى ملی ر ي دنکت و ادبار باز نگه دارد، اکنوالواهد مردم ما را در بدبينى، فيختهران که م

 رـ اميدوازارتجاع تهران تا امرو. يازد يله ای دست مىس اين توان به هر وتناو، براى از ميان برداش. نيرومندى دارد
، آذربايجان ر با تولد نيروى دفاعى قدرتمند دناکنو.  کندکوبتوسط نيروى نظامى اين نهضت را سرتواند يبود که م

وشدکه آن نيت خود را از باال عملى يکشود و مي مسل متوديپلوماتيکيهاى ئاره جوچاز اين اقدام مايوس شده، به 
ده و مسئله را با توان رلی خود تکيه ک مشما به ارت:  همه اين تمهيدات، ما جواب ساداى داريملدر مقاب. گرداند

  .کنيميخود حل م
  

 و امنيت داخلى  آزادیوانيميت مشبا اتکا به همين ارت.  ملی خود را به وجود بياوربمشما ناگريزيم که ارت
 حکومت ا اگرما. اند اند و فداکارانه هم انجام داده اين کار را تا امروز نيروهاى فدايى انجام داده.  کنيممينخود را تا

 کند، مردم آذربايجان حکومت تهران را منکوب خواهدکرد و در خفه آذربايجان را یزادآسگراى تهران بخواهد پوا
 ابراز  ( که بصيرت شناسايى آزادی و خودمختارى آذربايجان را داشته باشدآوردتهران حکومتى به وجود خواهد 

  .)احساسات شديد
  

 امور اقتصادى، فرهنگى و وظايف ملی توسط خود ما موافقت  آزادنهادارهم، يا با ييشرو دارپما تنها دو راه 
 را از آزادی براى تعيين سرنوشت خود باز دارند، مجبوربم تهران را  ماشود و يا اگر به اين امر تمکين نکنند ومي

اين برترين وظيفه . منگ آوريچ فراقم و آزادی مردممان را از اين طرييا بدارپ بردموکرات حکومت آزاد و کتسخير و ي
يکى در . تاکنون در اين سرزمين دو بار سابقه نظام وظيفه وجود داشته است. )ابراز احساسات يرشور (ما است

دوره استبداد رضاخان صورت گرفته بود که با ابراز نفرت مردم روبرو شد و اين واکنش باعث شد تا چند نفر از علما 
 و در اين کار هم تندکه مردم به آن دستگاه اعتمادى نداش چرا.  تبعيد شوندو روحانيون ما محکوم به زندان و يا

ور به زخرى مردم را به  آ اينربار ديگر هم در اين اواخر خدمت نظام وظيفه مقرر شد که دکي.  با مردم بودقح
 مده خدمت نظايرمردان، در شهرها و روستاها داوطلبانه آماپى ت همه مردم، حکاما اين. بردنديخدمت سربازى م

. سته استشنده مطبوعات يوگسالوى کنار من نيهم اکنون نما. خواهند مشتاقانه وارد ارتش شونديهستند و م



  دموکرات آذربايجان-جنبش فدرال :١٣٨۴ -٢٠٠۵:  نشر جديد- حکومت ملى آذربايجانتاسيس  سال -۶٠به مناسبت  -»اون ايکى شهريور«
 

 14

 اشغال رانوى، در دوالدر يوگس. وى وجود داردالبنا به اظهار وى، مشابهتهايى ميات ملت ما و ملت يوگس
  . گرفتندپسباز را ى خودرامون مارشال تيتو گرد آمدند و آزادی ملپيلمان، آفاشيسم 
  

 قهرمانى از خود نشان دهيم، ولى حقيقت اين است که دايم در آن ح درست است که ما هنوز نتوانسته
وجه مشابهتى با مردم تهران، اصفهان و جاهايى مشابه چاين مردم به هي.  بزرگ و قهرمان استخلقى ما، خلق

 با و فارس نيست، او. ا خواسته استپسب آزادی خود به ، مانند مردم يوگسالوى براى کقاين خل. درآنها ندا
.  ملی خود را شناخته استتعلق دادکه مردم ما به خود آمده و نتظاهرات ديروز نشا. فارسها فرق بارزى دارد

  .دندايمعناى آزادی را درک کرده و ارزش و بهاى آنرا م
  

 مرتجعين به زنجان، نود فدابياروض ه محب: فتنديگايشان م. کردمييان صحبت مچکپديروز، من با آقای اي
 به پا مرتجعينه آن مدا شوند، هپين ييروها در قزونهم اکنون اگر صد نفر از اين . ا فراهم کردندرفرار ک ، تدارنتهرا

ها نوشته که به محض حرکت   نامهندر اي. ام هاى فراوانى از تهران دريافت کرده  نامهمن. فرار خواهند گذاشت
اگر حکومت مرکزى ما را به انجام اين کار . ا خواهد شدپ تهران، در داخل اين شهر قيام عظيمى برشما به سمت

با اين حال، همه بايد بدانند که آرزوهاى بزرگ . هاى ايران از اسارت رهايى خواهند يافتقوا دارد، مطمئنا همه خل
  .همه انواع سالحها شويميما وپ، هواپتوصاحب  بايد ما. ه کردآوردتوان بريرا با نيروى نامنظم نم

  
ادى ايران به آزادی آز. خريمي، تانک و طياره مپفروشيم و توياندازمان را ميرس و زپالما، اگر شده، 
راى صدر و حکيمى در تهران که روزى حاضر نبود حتى به هزاران تلگراف پسگحکومت وا. آذربايجان بستگى دارد

حاضر شده است تا انتخابات انجمنهاى ايالتى و واليتى را در اصفهان ،  جنبشمردم، جواب دهد، امروز تحت فشار
 -يالتىا انتخابات انجمنهاى ن اجراى همين قانونعيشتر وجود قوانينى را ماپکه يدر حال. کند و جاهاى ديگر برگزار

 را برگزيند و مانع در ايم، يا بايد حکومت تهران راه آزادی ما برسر دوراهى قرارگرفته. ز قرار مى داديوآواليتى دست 
کنيم و به يرا ساقط م امکان آنفت و در صورترراه آزادی ما ايجاد نکند و يا اگر اين راه را نرود، همراه او نخواهيم 

  .)ابراز احساسات(. ايجاد خوا هيم کرددموکرات رژيم  يکجاى آن
  

که خواهان موفقيت  است چند روزى دچار مشکالت موقتى و فشار اقتصادى شويم، ولى ملتى ممکن
 ، شاهدگ در اثناى جن.بزرگ است و قصد انجام کارهاى بزرگ را دارد، بايد در برابر اين فشارها پايداری کند

  . ما استای خوبى برقپايداری آنها سرمش. ها بوديمت و ديگر ملسيدارى و فداکارى ملت روپا
  

همبستگى عظيم س  احساز رسيده، همگى اک دور و نزديزهايى که ا يى ديروز و تلگرافها و نامهآگردهم 
جنبش . مندى نشان داده است قهالتاربخ نسبت به آزادی خود عدر طول  يشهمردم آذربايجان هم. کننديحکايت م

مند و و ما که فرقه نيرکاين. اکردند، در آن هنگام فرقه دموکراتى هم درکار نبوده استپصفويه را دو يا سه شيخ بر
ار ديگر به کبگذشته درخشانى دارد و ي ملت ما. مريتوانيم ارتش بزرگى به وجود بياويم، ماى دارب يافتهنسازما

اين ملت، ملتى است . ايدارپ و ر، صميمى، فداکار، مقتدرجهانيان نشان خواهد دادکه ملتى است درستکا
. ى به وجود آمده استصميمى و قدردان، او تنها نيازمند رهبرى بود که امروزه با وجود فرقه دموکرات، اين رهبر

يج و خم به پر پها، تنگناها و راه هاى ي را در سختننج ماه اخير، مردمماپبايد اعتراف کردکه فرقه دموکرات در مدت 
  . نيز رهبرى خواهد کردآيندهخوبى رهبرى کرده است و در 

  
بيات در !  روز ديگر، بيات راکرد ويم  کافى روانه آذربايجانپول و لحکومت تهران، روزى فرخ را با اختيارات کام

شما که امروز وعده : ما به ايشان گفتيم. منزد آقای سراج به ما گفت که ما آماده هستيم خودمختارى اعطا کنيم
ت عبارتست ن بزنيد، اما براى ما ضمانت حقيقى الزم است که اين ضمانتوانيد زير قولتايدهيد، فردا به آسانی ميم

واند حقوق خود را يت مپ ملت به وسيله گلوله و توکي. دآي  مىن بيروپه از دهان تواز ارتش خلق و حقيقت هميش
حکومت همه طبقات .  استدموکراتيک حکومت کحکومت ما، ي. کنديه و ناله اعتنا نمآمشخص کند، هيچ کس به 

ارى باشدکه روحانيون، روشنفکران و همه طبقات اجتماعى دست به دست هم دهند و از خودمخت. ملت است
 مينا تار ملی فداکارانه خدمت کنند و سالمندان، لباس و آذوقه آنان تش جوانان در ارربگذا. دارى کنندپاسملی ما 
همچنانکه در آغاز ايجاد حکومت ملی وعده . مند شويم هايمان بهرهيتوانيم از نتايج همکاري مقبدين طري. نمايند

حتى قول داديم که براى اجراى اين وعده، اگر الزم . اهيم کردکرده ايم، از مال، جان و ناموس مردممان دفاع خو
هايى که داده بوديم، مردانه لدانندکه ما به قويامروزه ديگر همه م. ها خواهيم خوابيد باشد، شب را دم در مغازه

 سر دهيم که از جان، مال و ناموس مردم محافظت خواهيم کرد و همواره بريهم اکنون نيز قول م. ايم هعمل کرد
  .قولمان هستيم

  
توانيم با افتخار تمام ادعا کنيم که همه مردم پشتيبان ما هستند، همه دهقانان وکارگران و طبقات يما م

  .متوسط شهر عموما و شايد قاطبه طبقات باال هم پشتيبان ما هستند
  

 حاکم باشد و براى در اين سرزمين، قانون بايد.  ما بر اين امر اعتقاد کامل داريم.مردم متحد خواهند شد
ما نميگوييم . به همين دليل، مشارکت مردم در صفوف ارتش را توصيه ميکنيم.  الزم استتفنگحفظ قانون توپ و 

که جنگ در پيشرو داريم و يا آماده جنگ ميشويم، اما ميگوييم که تا آخرين نفر براى نيل به پيروزی تالش خواهيم 
عقب . با اينحال، ما بايد آمادگی الزم را داشته باشيم. تفاق نخواهد افتادهمين االن نيز به نظر من جنگى ا. کرد
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بايد چنان آمادگی . در صورتی که به آزادی ما دست درازى کنند، همه ما آماده پيکار هستيم. نشينى وجود ندارد
ردم تقاضا ميکنم تا از اينرو، از همه م. اى داشته باشيم که احدى جرات تجاوز به حريم آزادی ما را نداشته باشد

هنگام عبور . مردم را روشن کنند تا آنها ارتش ملی ايجاد کنند. براى اين امر، مانند يک مبلغ انجام وظيفه کنند
هاى گل از آنان استقبال کنند تا بدين ترتيب جوانانى که در راه ميهن آماده جانفشانى  نظاميان، مردم با شاخه
، وارد ارتش ى قانونحائزين سن نيز بايد از طريق قانونى انجام گيرد و همه تشکيل ارتش. هستند، گلباران شوند

 ابندريباشدکه همه جهانيان د. من خودم نيز لباس نظامى خواهم پوشيد. بگذار همه لباس نظامى بپوشند. شوند
ح به ال آزادی خود س ازریير و جوان، برای پاسداپ و مرد، نکـه در دنيا ملتى وجود داردکـه همه افراد آن، اعم از ز

د اشتباهات ما را در يبگذار.  ميان مردم و حکومت ايجاد شودیا نبايد به هيچوجه فاصله. رفته استگدست 
 .ـوشزد کـنند تا براى رفـع اشتباه بکوشيمگها، تلگرافها و يا تـلفنى بـه مـا  روزنامه

ايم  همادآا دچار اشتباه شويم، اما ما  است مکنمم.  است، حفظ کنندآناناز خود که  متی را حکوايدمردم ب
اکـنون . ايم هايى که داده ايم، با سربلندى عمل کردهلما، به قو. ى بردن بـه اشـتباه، آنرا اصالح کنيمپکه در صورت 
 لآنان دنبا. توانند ايراد خلف وعده از ما بگيرندينامند نيز، نميهايى که ما را چند نفر ماجراجو مآندشمنان ما، 

جو بايد بدانند که  آقايان بهانه. ندنداي گناه بزرگ مک طرح مسئله زبان را براى ما يالمث. ردنديگکى مچهاى کو هنبها
  .ت او را به فارس تغيير داديوان مليتآذربايجانی فارس نيست و زبان ملى خود را دارد و با زور هم نم

قطه نظر نسرزمين ما، از . اهدشدمشکالت ما مرتفع خـو. ايم  بزرگى به دست آوردهیما، موفقيتها
. ثروتهاى طـبيعى، بسـيار غنى است و از نظر جغرافيايى هم در مرکز تـالقى راههاى بازرگانى قـرارگـرفته است

کنم، يباز هم تکرار م. به وجود آمده استمتحد  خلقى واحد ودر اين سرزمين، تمايزها و تبعيضها برچيده شده و 
  ممکن، حتى اگر شده با فروشقما، به هر طري. گى، نيروى نظامى الزم استچرپاکبراى حفظ اين وحدت و ي

 آزادی خـود را حـفظ کـنيم و در مان با ايجاد ارتش ملىو نمائيم  فراهم تجهيزاتسايل منزلمان، بايد اسلحه و و
سـانى هـم کـه در  و براى کزده وکـانون واپسگرايان ضد آزادی را بر هم  کردهصورت لزوم بـه طرف تهران حـرکت

  ).براز احساسات ممتد و شورانگيز. ( سازيم برپا دموکراتيکندگى ميکنند، حکومت زتهران 

ورى، آقای حاج على اکبر صدقيانى، يکى از پيشکسوتان و ريش  پس از پايان سخنرانى آقای پيشه
 مردم از طرح تشکيل ارتش خلق سفيدان بازرگانان آذربايجان، ضمن ابالغ تبريک و تقدير، درباره استقبال پرشور

 دبير اول کميته مرکزى فرقه دموکرات نپس از آقای صدقيانى، نوبت سخن به آقای بادکان، معاو. سخن گفت
  .آذربايجان رسيد

 باقى من توجهى براى گفتن لورى سحن قاب  از بيانات جامع و مبسوط آقای پيشهپس! گرامى حضار« 
الحيات : "سالم مفرمايدلا طالب عليه ابى نبا ، حضرت علىنکنم که موالى متقياض خواهم عري ملنمانده، با اين حا

ورى فرمودند، در اين  ه آقای پيشهکهم چنان .  يعنى، حيات زير سايه شمشيرها است،"!وفيسلا تحت ظالل
 اما .شديهاى مردم و جلب جوانان شروع م  به خانهآژانهاسرزمين هميشه احضار براى خدمت سربازى با يورش 

 هزار نفر براى ثبت نام داوطلبانه در خدمت نظام حرکت کردند و به اداره ١۵ از گرايان ديروز ديدند که بيشپسوا
کنم ييشنهاد مپ منتوانند داوطلب خدمت نظام شوند؟ ي منيرمرداپکنند که آيا ياز ما سؤال م. نظام وظيفه آمدند

 اميد و اطمينان  منبا اينحال،.  ادارات سرکار حاضر شوند درسد و با همان لبانوشپتوانند لباس نظام بيهمه م
دارم که مردم براى حفظ آزادی خود، آماده است نه تنها به خدمت سربازى برود، حتى حاضر است از جان خود نيز 

. مشارکت در خدمت نظام و بسيج عمومى، از طرف بازاريان و اصناف نيز به خوبى استقبال شده است. بگذرد
ورى فرمودند، من اطمينان کامل دارم که اين ملت در راستاى رسيدن به وحدت کامل در  آقای پيشهچنان که 

 -هاى ناشى از تغيير نظام اجتماعىي و مقطعى است و معلول دگرگونربحران کنونى، زودگذ. حرکت است
بنابراين، . شوديديدار مپ زودگذر نل در روابط اقتصادى، بحراال اختزدر چنين مواقعى به سبب برو. باشديسياسى م

ما اعتقادى به برترى . ندسسايش مناسب برآ سرگذراند و همکارى کنيم تا تمام طبقات به زبايد اين بحران را ا
 .)براز احساساتا(» .مياى ندار ههيچ طبق

 و ن با اين سمن«:  ستارخان سردار ملی چنين گفتندر، برادن از آقای بادکان، آقای حاج عظيم خاعدب
ما، تا دم مرگ، به مردم خدمت خواهيم . بروم اى که فرمان دهند  به دست گيرم و به هر نقطهگحاضرم تفنسال 

  .)رشورپاحساسات ز براا( ». ملت و برادران روستايى هستيمنکرد، ما خادما
  

کمال سربلندى  بامن «: وتاهى گفت کس ملی طى سخنانل، معاوت مج)حاج نظام الدوله(آقای رفيعى 
 از کاين. م، اطمينان دارما همن به درستى راهى که انتخاب کرد. م تا وارد فرقه و حکومت ملی شومموفق شد

 و سالم ن بسيار متاسفم که سمن.  عرض ميکنمکمالکان، اين اقدام ملى را به همه تبري طرف خود و طبقه
  ».کت خواهند جست در اين امر شريمها دهد، اما نوهي خدمت مقدس را به من نميناجازه مشارکت در ا

  
 خود را ايالت، آمادگی ن سخنان آقای بادکاپس از پاياناق، پاپده عشاير قاران بورجالو، نماينآقای قلى خا

  .ع رساندال به اطدفاع از آزادى آذربايجانبراى شرکت در 
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ر يا، وزير آقای بى. که براى ورود به ارتش ملى حاضر شده بودند، ثبت نام آغاز شديهنگام، ازکسان ايندر
. جى انجام دادنديکردند، سخنرانى مهي صفوف مرتب در محوطه به نوبت ثبت نام مرفرهنگ براى داوطلبانى که د

  . رسيدپايان به ١١ درساعت اجالس
  

***  
  

نام ميکنند و از طرف   دسته براى ورود به خدمت وظيفه ملی ثبت-طرف جوانان دستهکاز همين امروز، از ي
ها تقسيم ن ميگيرند، به يگال را افسران تحوينثبت نام کنندگا. ر سازماندهى آنان هستندديگر، افسرانى مامو

  .دهندي طرح تهيه شده، ارتش ملى را شکل مقميکنند و مطاب
 

 مسئله کملی، يارتش  سازماندهى و تشکيل ربه جاست در اين جا يادآوری کنيم که مسئله افسران د
جه و موقعيت ردست دادن د از ترسازاى خائنانه ارفع و ه نتيجه سياستغالبا درلشگر سوم افسران . مبرم بود

که  تعداد افسرانى که هنوز در پادگان مانده بودند، آن قدر اندک بودند. ده بودندشى ر و فراترکخود، پادگانها را 
  . نبودکنتشکيل ارتش ملی با اين تعداد افسر، مم

  
 ايران و عملکردهاى خائنانه ارفع، مجبور به شرده در ارت نتيجه فساد گسترهنگام، افسرانى که دندر اي

از همين . دميشدن ملحق به ما گروه -يشرفتهاى فعاليت آن، گروهپع از استحکام نهضت و الفرار شده بودند، با اط
 شدن به قافسرانى که براى ملح. مند شده بوديم افسران در همان آغاز تشکل سازمان فدايى، به خوبى بهره

ت عالى و از ال افسران ارتش ايران بودند، داراى تحصيينترين، آگاهترين، فداکارترلگشتند، در زمره فعاياز منهضت ب
.  آزادی خواهى بودندمنشه که همه اينها داراى تفکرات سياسى و يژبه و. رفتندي صميمى به شمار منجوانا

شمگيرى چ اينحال، کمبود افسران به طور  و دل کوشيدند، بان ملی ما از جا-سازماندهى ارتش بهمين دليل، در
 جوانان شموزآزمان تاسيس و به ن  ساختن اين نياز، آموزشگاههاى نظامى درکمتريعبراى مرتف. شديمس احسا

 فداييان نشان داده بودند، اقدام کرديم و با اعطاى درجه افسرى به نهايى در سازماياى که شايستگ تحصيلکرده
  . وجه ممکن کمبود افسران را تامين کرديمينتر نى در ارتش داشتند، به ساده طوالقدرجه دارانى که سواب

  
اين . ها، سريعا تهيه شد  اندازى کارگاهها و کارخانههت حکومت در راي و ملزومات قشون ملی، با جدسلبا

ر ي متحند، تعجب وت سر وکار داشتشکارها چنان سريع انجام گرفت که خود افسرانى هم که با تدارکات در ار
 روستا آمده بودند، امروز در لباس نظامى، ازا پارق به چ زچرا که فرزندان دهقانانى که همين ديرو. مانده بودند

گذاشتند و براى يشت سر مپزمونها را آموده، مراحل رسمى گذر از آز نظامى کارکموزش راگذرانده و مانند يآ هدور
  .دادنديماى نشان   شايستهیشرکت در ارتش ملی استعدادها

  
  

  

  
 فرهنگ و آموزشدر زمينه 

  
حکومت ملی ما . ميزى برداشتآبايجان، در زمينه فرهنگ و آموزش نيز گامهاى موفقيت آذر  فرقه دموکرات

 به اجرا  با تالش فراوانش راآموز شهريور در مورد زبان و ١٢از همان آغاز پيدايش خود، موارد مطروحه در بيانيه 
.  و آموزشگاه ها به عنوان تنها زبان رسمى شناخته شدس تمام دواير دولتى و مدارزبان ملى ما در. گذاشت

  .ذيرفتندپفرصتى بودند، فرمان دولت ملی را از جان و دل چنين مردم که با دلهره چشم انتظار 
  

ى ا هاى برجستهي مبارزات خلق ما، در زمينه زبان و آموزش هم شايستگارگان روزنامه آذربايجان به عنوان 
 و شاعران جديدى ن نويسندگا. ما بودنسندگان و شاعرايهناور قلم براى نوپصفحات آن، ميدان . از خود نشان داد

ور شدکه نهضت ملی باعث آبه خصوص بايد ياد.  به اين ميدان گذاشته و امکان بروز استعداد و هنرنمايى يافتندپا
 ينشفرآقيت و الن وشاعران شده بود و آنان را به خ، منشا الهام نويسندگاق روحيه عموم خلناعتالى دم افزو

 ا ز شهريورگذشته تا شهريور -سالالل يکهاى شاعران ما در خ توان گفت که سرودهي به جرات م.داشتيوام
نظر تنها به فراوانى حجم .  سال گذشته است۵٠اشعار سروده شده در مدت ز ب بيشتر ات به مرا-امسال
يات و بکه از اين نظر، اد کرد ندگى آن جستوجوزوح ساز ربلکه، ارزش شعر را بايد اها نيست،  ها و سروده نوشته
از ... ر وه، سانتوان گفت که على فطرت، اعتماد، محزويباز م.  استررباپساله اخير بسيار غنى و کهنر ي

دست آورده  رهگذر سرودن شعر در تمام مدت فعاليت قلمى به زشاعران باسابقه ما، احترام و اشتهارى که ا
قيت خود را الشاعران جوان ما نيز اشتهار و خ. ساله گذشته نبوده استک با شهرت و احترام يگبودند، هم سن

ون، مظفر درفشى و گلوذر اوغلو، على توده، مدينه گآ: هنرمندانى مانند. مان هستند مديون الهامهاى نهضت ملی
 آذربايجان اين شعرا، با جنبشهاى قبل از  م سرودهتما. توان شاعران نهضت ناميدينظاير آن ها را تنها م

  .سال عمر نهضت، قابل مقايسه نيستکهاى آنان در ي سروده
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 روزنامه به ٨هم اکنون . گرددياى داربم که به زبان ملی خودمان منتشر م  بر همه اينها، ما روزنامهنافزو
م که نشر آنها در ين شده است و اميدواريتدوکه ضمنا برنامه نشر مجالت ماهانه هم  شودي چاپ ممان زبان ملی
خورد، ياگرچه در زمينه فعاليتهاى ادبى ضعفهايى به چشم م.  چشم روشنى جديدى براى ما باشدکآينده نزدي

 قطعه شعر در روزنامه آذربايجان چاپ شده است که اينکار، ٢۵۵سال، ک اين يلدر خال. اما چندان چشمگير نيست
  . استناذربايجآاى در  سابقهيب

  
هايى  مقاله. ايم توان گفت در اين زمينه هم گامهاى بلندى برداشتهييم، مبنگر سياسى مطبوعاتاگر به 
اند، تاثيرى به سزا  هاى سياسى و مسايل عمومى حيات امروزى ما نوشته ورى در زمينه که آقای پيشه

ثار نوشته شده به زبان آى دارند، در ا هيژ وککه در نوشتارهاى فارسى سبنناچورى، هم آقای پيشه. است داشته
، به سبب  روانی سادگى وعينورى در نگارشهاى آقای پيشه.  مخصوص به خود را دارندکآذربايجانی هم سب

 و تاثير  را به تفکر واداشته و اقناع ميکند،ه، خوانندو استدالل محکم منطقى ، پاسخهاىها، کناياتلدربرداشتن مث
ختلف مه به درجات در خواننگ، اهاز اتمام نوشت سپذارد، يگ بر جاى مده روح خوانن وکعميقى که نوشتار در در

اين مشى به . هاى خود ناخشنود باشددريافتتواند از يده و شيوه حل مسايل هم نباشد، نمسنهمراى با نوي
ارمغان ى و روانى در نوشتارهاى جديد را به گخوبى توا نسته سرمشقى براى اهل قلم جوان ما باشد و ساد

کز نگاشته، به رهاى م ورى در جواب يکى از روزنامه در اينجا، نوشته دندانشکنى را که آقای پيشه. ستآورده ا
  .کنيمي، درج ملالدى و استحکام استگا ز سادلی عنوان مثا
  
  
  

 !پشت کردن به آرمان، هرگز! مرگ آرى
  

برداشته  ملى ادىآزاه ر که خلق ما در  بلندىیامهاگخواهان تهران، درمانده از درک حقيقى معناى آزادي
انى و دومى جذربايآنخستين آنها، زبان . اند ن، دو ايراد بزرگ درکارهاى ما جستهشااد و به زعم خودر، دو ايستا

ايم و  هخواهان متعصب فارس شنيديادآز به اصطالح  ازه،ماين ايرادها را، پيشتر از ه. باشديربايجانيان مآذمليت 
سى را رانيان زبان فاجذربايآ و اکثريت تآذربايجانی، فارس نيس: داشته ايمای  ه هم جواب سادبراى همه آنها

در همه . ن نبوده و بعدا نيز ممکن نخواهد شدمکيشتر مپانيان جذربايآويانه اين زبان به گتحميل زور. دانندمين
بايجانى سخن بگويند و يا به آذرز زبان  ا غيرکه آذربايجانی باشند و به زبان کرد يداپاى  توان خانوادهين، نمجاذربايآ

ى، پ«ى در تهران، نتوانسته بود گ سال زند٤٠ از  ى پسيم جمعه خوامرحوم حاج ام. دنير رغبت نشان دهغزبان 
 بانيان به ضرراين امر، در ميان ته. کندک  را به سبب نيافتن معادل مناسب براى آن، تردم خوال تکيه ک»ناوغال

ربايجانى مانند حاجى امام جمعه خويى  آذار فردز صد هک يرتنها در تهران، افزون ب. ده استالمثل تبديل ش
ند و ازگفت وگو به اين زبان به وجد  را ترجيح ميده زبان آذربايجانی با همديگروتگزندگى ميکنند و همه آنها درگف

 نظر انديشه، خصوصيات و زخارج، باز ا قرن زندگى در ک از حتى يپسآذربايجانی . دارندييند و آن را دوست مآ مى
درى و مادرى خود را  پ خود و زادگاهک و خاآبآذربايجانی در هرجا که باشد، . روحيات شخصى، آذربايجانی است

  .کنديدارد و به آذربايجانی بودن خود افتخار ميقلبا دوست م
  

اگر شما بتوانيد به قلبهاى : گفتسوزانند، يذربايجانيان دل مآ که به س فارنخواهاآزادي حالبايد به اصط
ه بى بديل القايد، نفوذ کنيد، با مشاهده عشق و ع هکه آنها را از وحشت موهوم ترسانده و به تهران کشانديکسان

. اى نداريد قهال خود عک و خاآبآنان به آذربايجان، دچار حيرت و سردرگمى خواهيد شد، چرا که شما هرگز به 
.  مادرى نيز شبيه شما نيستب نظر شباهتى به شما ندارد، در عشق به ميهن و حچنانکه آذربايجانی از هيچ

. اردد غرور ملی متالطم در درون وى، در شما وجود ن حسکه اثرى از راچتوانيد آذربايجانی را بشناسيد، يشما نم
ن گفته است، با د سخ و مردمى، کمتر از مليت آذربايجانی خوکدرست است، آذربايجانی تا آغاز جنبش دموکراتي

اند به  و به فارسهائيکه بيجهت و بدون علت عزيزکردهسته، دانتى مستقل ل ماخود ر هميشه در عمل اينحال 
  .چشم بيگانه نگاه کرده و زندگى در تحت حاکميت آنها را عار دانسته است

  
د، با حال و روز  کنيمداقه و اندکى بيشتر نشينهاى کارگر د به جنوب تهران و محلهييشنهاد ميکنم بروپ

گوشه و کنار   يار و ديار داده و ازککه براى يک لقمه نان تن به تري واقعا قهرمانیفقرا، زحمتکشان و انسانها
آنها را با طفيليها و آدمهاى سرگردانى که در . شنا شويدآ اند، بيشتر جا مهاجرت کردهآنسرزمين آذربايجان به 

اند و يا آنهائيکه با فوکول و کراوات  ى ترياک قيافه انسانى خود را گم کردههاى همان محله درپاى منقلها خانه قهوه
 مقايسه ،چمباتمه زده و عرق زهرمار ميکننددر کرج کنار نهر در اطراف ديگهاى سيرابى که تجسم کثافت است 

 محق  شناخته وتملک  را يو خود ،مردم ما خود را از شما نميدانندکه چرا  يابيديمرها دي بررسينس از اپ. کنيد
  !ميداند يشتعيين سرنوشت خو

  
 من، به »ورى يام به پيشهپ«رمقاله خود را تحت عنوان سشود، يروزنامه کيهان، که در تهران منتشر م

ن ه سخناباى ندارم، حتى  که با خودستايى ميانهين المن به دلي.  نوشته استمناختصاص داده و خطاب به 
اساسا . ورد سخنى بگويممخواهم در اينيبنابراين، نم. زشى قائل نيستمروشته، ان با من ق موافمثبتى که

ى که در شان يندانند و حتى آنان را با عناوخشن ميذربايجانيان را در مقايسه با خود نفهم و آ، سسگرايان فارپوا
قايى که آ هم روزنامه و هم. کشنديخودشان است، مى نامند و از اينکار غير انسانى و زشت خود هم خجالت نم
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اين خيال خام که از اين مسايل سر در  ، با»دننم بريزمردو در داگکنند وشسرم را ب«مقاله را نوشته، خواسته اند 
ورى  تواند ما را خام کند، پيام براى پيشهمير نگ آنها ديگ نيرنها،يريا کارى و دورويى، همه ارزانى تهران. ورندآ ىمن

يادى بوده که از رورى بر پاى نداشته، اين انعکاس ف  آذربايجان را پيشهنبشج. برديرکارى از پيش نمگهم، دي
دارند يورى و هم مسلکان وى هم به دليل اين که مردم را دوست م يشهپ. ضمير، قلب و روح ملت برجهيده است

 جنبش وانستند از نهضت مردم کنار بکشند و در اينيتا از اعماق درون آرزو ميکنند، نمروزى آنرو سعادت و به
رفته و به يگالهام م دمره از ميشمهولى او . نده ساده استيس نوکورى، تنها ي پيشه. ام برندارندگهمراه آنان 

هاى  که درد آنان، نيازهاى آنان و خواستهيه بوده، در زمره کسانشندي اشمه اليزالچر سين که خلق براى او ادليل
  .ستت را هدف غايى خود قرار دا ده ا، قرارگرفته و سعادتمندى اين ملدشناسنيآنان را م

  
ورى در  پيشهده مقاله روزنامه کيهان در اين است که وى داليل مشارکت آقای نسياشتباه آقاى نوشاد، نو

 و يا خيانتهاى آنان عليه اند  وارد کردهورى پيشه برگرايان پس واصدماتى کهمبارزات رهايى ملی آذربايجان را در 
 مردم نظير وى، نمادپيشه ورى و خا. ورى است اين بمعناى تحقير پيشه. کنديورى جست وجو م پيشهشخص 

  .ستن ادا و ناشخاص کوچکا اين عمل، کار. کننديدا خل نمسى مالحظات شخصى خود را در مبارزا ت سيا
  

ميز مرتجعان مجلس در آ خرهس توطئه موهاى کودکانه يبازو هلوى  پ که يازده سال زندانستاهى اگمن دير
ديگر براى يادآوری گذشته . ايم ى دست زدهدرگ و ج بزرما، اکنون به کا. ام وع اعتبارنامه خود را فرا موش کردهموض

توانم با سربلندى يا منره انتقام فردى و شخصى نزيسته ام و ايش، حتى آن دوران سياه را با انديمن. يمروقت ندا
 خلق ما توسط ملیه به مبارز  و روى خصوصى زدنرنگ. آسوده استنم سالم و  در اين مورد، وجدا. ورمآبه قلم 

 ر، شخصى نيست و جنبه فردى ندارد و د مازاترمبا .ميگويند» ن خود گزکردنيرشآبا «  ظاهرى را،خواهانيزادآ
بحث بر سر خصوصيات . جائى نداردرداختن به انتقامکشى پ سياسى، ردرکا. صدد تقاص ازکسى نيستيم
 وسيله نخواهند بدايويسندگان تهرانى منهايى که   نوشتهچنينخواندن .  نيستورى وکردارهاى شخصى پيشه

  .مايه تاسف است آنان و ضعف اخالقى مايه رنجشما را تطميع کنند، 
  

 صرفنظرکنيد،  زبان و مليت آدربايجاناگر شما از طرح مسئله«: به عنوان مثال، روزنامه کيهان مى نويسد
 احترام ياد  حس همواره نام بزرگان را بامن. » شويدلخان و يا خيابانى تبديخان، ستارچک  کوکتوانيد به ييم

 عضو کمن، ي. وازه و شهرت شخصى فعاليت نميکنمآام، چرا که براى  ام، اما هرگز آرزومند تقليد از آنان نبوده کرده
قه تمام شود و من  اين است که نهضت مردم ما به نام فرمنمعمولى فرقه دموکرات آذربايجان هستم و آرزوى 

 تهران به ستارخان، خيابانى، ميرزا قدردانى و پاداشگذشته از اينها، .  ميکنمرهم به نام بلند فرقه، افتخا
آتا  (انديشه لنين و مصطفى کمال. کردآرزويش را  نيست که چيزى داد، )سيانپ(خان، محمدتقى خان کوچک
شوند و يراکه شخصيتهايى مانند لنين، در همه جا زاده نمچ تواند در من وجود داشته باشد،ي شدن، ابدا نم)تورک

  .ه استدمآديد پ هم در شرايط ويژه زمانى کروتاتآ
  
د و خط فاصلى را که ميان آذربايجان و يايد، بيرون بگذار هيرامون خودکشيدپاى که  ا از اين دايرهپبياييد، «

، يا ستارخان، يا خيابانى و يا حتى لنين و نخاچ ميرزا کوکايد، از ميان برداريد تا به ي ديگر نقاط ايران رسم کرده
  .» شويدل تبديکتاترآ

  
زبونى دمهاى بسيار ناتوان و آکند که آنان، ياين ثابت م. خواهان تهرانى استي نوشته يکى از آزادناي
 ملت ى يکگردند و براي ناجى خارجى ميکدنبال .  حتى به توان و اداره خودشان هم اعتماد ندارند که،هستند

کسانى که ديروز از رضاشاه انتظار نجات داشتند، امرور از .  وجود نداردآنن بدبختى عظيمى است که بزرگتر از اي
 کند تا آنان بتوانند آزادی خود را پاکرامون آذربايجان کشيده، پيورى درخواست ميکنند که خطى را که  پيشه
. ماندگى و عجزى نفرت دارندرديشمند، از يادآوری چنين دملتهاى زنده و ان. ماندگى استراين، د. ابنديباز

  . شودآلت دستورى هم شرم دارد از اين که مسخره و  پيشه
  

شود و مجلس ملی يز ريش سفيدان فرقه دموکرات آذربايجان شمرده مى اورى يک ت است که پيشهدرس
او، . العنان بودن وى نيست  دليل مطلقين گماشته است، اما اتو اعتمادکرده و وى را بر صدار ا بهآذربايجان هم

  !دارد و بسي برممقدمى وولى و به فرمان د اورى، مطابق خواست پيشه.  سرباز ساده ملت و فرقه استکتنها ي
  
آنان خيال . د عاجز هستنقدرت مردم و ملت کاره، هنوز هم از درچ بيىهايکه اين تهران شوديحظه مالم

ست که وى از قبل  ااى تمادى که مردم آذربايجان به وى دارند، نتيجه نقشهع اورى و يا ميکنند که شهرت پيشه
  .رديگي مچشمهاز نيت رهبرشدن وى سر ورى در جريان اين مبارزه ها، امى پيشهپيشگطرح کرده است و يا 

  
ز به دام کسب گآذربايجانی هر. شوديشکار مآ نآذربايجامردم  روحىهاى يجاست که ذکاوت و برجستگينا
ما،  ا!. وکمال مصطفى يا ستارخان براى ما باشچينافتد تا خطاب به او بگويدکه مرزها را بر  از فرد نمىآزادی
کشد و حتى عالوه برگفتن، مطلب را در روزنامه طرا ز اول ي هم نمتازگفتن چنين سخنانى خجال تهرانى

  مبارزه  ملی ناشى از خصلت ما،روىقدرت و ني که بفهمندد خواهنياينها نم .کندينويسد و با جرات هم منتشر ميم
  پيوند را متحد کرده و آذربايجان که مردمستات وکرامفرقه دملى ارائه شده توسط شعارهاى اين نتيجه . ماست
  .تامين نمودهرقه دموکرات آذربايجان  فبا آنان را
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هران تب توده به شمارى که حزيها و تلگرافهاى ب ايم، هنوز نامه ى تمامى ايران کم کار نکردهراما ب
فايده يسخن گفتن در اين مورد، ب.  که آزادی اهدا کندست از آن اترتهران ناتوان. فرستاده، فراموش نشده است

توانيم ي ما نم.ايم که، باز زير اسارت ملى باقى خواهيم ماند تازه، بعد از گرفتن آن نوع آزادى، فکر آنرا کرده. است
 بوسيله -شونديشنا مآ که تازه با کم وکيف زبان -مان را الهسدان هفت  گردانيدن مغزهاى فرزنپوچفاسد و 

، خلق بيگانه حاکميت يکنج ميليونى به پ خلق ک کردن زورمدارانه يتابع. فروکردن زبان بيگانه در آن، آزادی بناميم
حظه الى مند، صرفا براا هو در شان انسانيت نيست که مليت مردمى را که قرنها مبارزه کرد. آزادى نيست

هدف کسانيکه ميخواهند رنگ ملى و خصلت ملى جنبش بزرگى را که شروع . ناخشنودى سه نفر، انکارکنيم
.  آنان، ديگر نميتواند ما را فريب دهديخواهى آزادماسک. ستح کردن خلق ماالخلع سايم عوض کنند،  کرده

خواهى حلوا نيست که يند، آزاد باشديگر اعمال حاکميت ملتى بر ملت ار خواستتواننديخواه نميآزادانسانهاى 
 زبان ملی، مردم آذربايجان اينستکه،حقيقت حق و  .انکارکنندنبايد را خواه حق حقيقت ي آزادآدمهاى. خيرات کنند

  .خود را دارد ملی يخ منش ملی، استعداد ملی و تاراخالق وداب و رسوم ملی، آ 
  

 و سخيف زورگويى و استبداد شده و ثابت خشنرشت ت ما، داراى سي تهران، با انکار ملنخواهايآزاد
 ملی و وحدتاما خلق آذربايجان، اقتدار خود را در . اند ر شدهمرتجعت شناخته شده هم نکردندکه حتى از مرتجعا

  !داند و بسيآزادی ملی م
  

است که   ملی است و خلق قهرمان آن به تمام جهانيان ثابت کردهميناينک آذربايجان يک سرز
ها و سياستهاى خائنانه مرکز، از هر  تبريز، بدون توجه به خدعه. گى و توانايى اداره امور ملی خود را داردشايست
  .تر و جلوتر از تهران است پيشروجهت

  
 -ت اقتصادىالحاهاى مردم، ارزانى، مبارزه بابيکارى، اصي دشوارل، حيشساآتدابيرى که براى امنيت، 

رو مکند، اما در قليشان اميدوارتر م  به آينده پيشاز بيش ردم را هر روزايم، م يدهشسياسى و فرهنگى اندي
اما .  نخواهى محکوم بزوال است-، خواهىسيک ملت مايو. کندي و نا اميدى جانکاه بيداد مسحاکميت تهران، يا

 و جان ىداکار هيچ فزاى خود اه  به خواستهلکند و براى نييها غلبه ميا به دشوارهييک ملت اميدوار با تحمل سخت
 اما تهران در سايه سياه عملکرد يمتازي مپيشاعت به ساينک ما، روز به روز و ساعت به . کشدينمپس ا پفشانى 

  .رودييش مپکت و سياهروزى الخواه جابزنند، رو به فيخواهند خود را آزادي ميانى که ياوه سراوگرايان پسوا
  

  !رمان، هرگزآ به نشت کردپ! رىآنابراين، مرگ، ب. امه دهيمخر ادآايم که مبارزه را تا  ما سوگند ياد کرده
  

  وری پيشه
***  
 

ايم، از جمله  يان آنرا ريختهنى و بپايم و دانشگاه ملی که  ابهاى درسى که به زبان ملی منتشرکردهتک
ين ترتيب بد. قه دموکرات آذربايجان ثبت شودراريخ فتن يکارها در زمينه فرهنگ ملى ماست که بايد در صفحات زر

  .ميرا کرده اجه، اشديش بينى پ شهريور را بهتر از ميزا ن ١٢توانيم افتخارکنيم که مفاد بيانيه يم
  
  
  
  
  

 سياست جهانى جنبش ما و
  

القه سياستمداران و عيابد، توجه و يرده تر شدن دامنه نهضت ما و اهميت روزافزونى که متبا گس
کار به جايى رسيده که مسئله آذربايجان شکل ينک ا. گيرديخواهان جهان نيز نسبت به آن فزونى ميآزاد
 ها به خود ، جايگاه نخستين را در مطبوعات و رسانهانلمللى به خودگرفته و در ميان موضوعهاى روز جها بين
 ما وگزارش جريان نکوشند تا در طرح نام سرزميميراديوهاى جهانى به زبانهاى مختلف . است ص دادهاختصا

 .ى بگيردپيشکديگر جنبش ما از ي
  

 ند کهنکالش ميبرخى ت. دشواند علل گوناگونى داشته بايت ما، مشرزمين ما و جنبساين زبانزد شدن نام 
آنان از جان و . تى است خائنانه و ستمگرانهن سياسآ  به زعم ما،مر عليه اتحاد شوروى بهره بردارى کننداز اين ا

ان، مسئله جنبش آذربايجان، رکه براى اييدر حال. ما حمايت کنند از دشمنان داخلى ق طرينکوشند تا بدي ميدل
ند، ارتجاع داخلى و جهانى با طرح ا سته همه مردم ايران به اين جنبش اميد بچون. يک مسئله داخلى است

برخى از دشمنان ما هم با دادن . خوا هند جنبش ما را عقيم بگذارنديافل جهانى، محشيدن آنها به مکمسائلى و 
. ان را بر عليه ما تحريک کنندران مسخره تجزيه طلبى به جنبش ملى ما، مى خواهند ديگر مردمان ايعنو

 شهريور خود، با ١٢فرقه دموکرات آذربايجان در بيانيه . يه طلبى تلقى شودزاخلى، کجا مى تواند تجدخودمختارى 
به زعم ما . چنين احتمالى جلوگيرى کرده استيک کرده و از بروز تفکداليل غير قابل ترديدى اين امر را از يکديگر 
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 شهريور ١٢نانکه در بيانيه چهم.  مملکت نيستن هم به معناى تجزيه کرد»اتيورفد«يک سرزمين به شيوه  اداره
 رصورت، اياالت متحده امريکا و کشوين  نام تجزيه گذاشت در ا»فدراتيو«شد به شيوه يهم شرح داده شده، اگر م

ميز مخالفان، آبر خالف ادعاهاى افترا . شدندييه شده و مناطقى منتزع از مرکزيت ناميده مسوئيس، ممالکى تجز
اى که به انجمنهاى ايالتى داده شده، نه   زبان ملی و يا اختيارات گستردهزى و استفاده ال مح-خودمختارى ملی

 مشارکت عموم مردم در نهاد اى ساختار دولتى است که حقيقتا ه گونهلکشور نيست، ب تنها به منزله تجزيه يک
ب يک ناپذير خلقها در ترکيل زموده شده تامين وحدت خلآ بنيادين و لازد و عاميسذير منپامکا ار حکومتى -دولتى

توان کرد که کارگزاران دولتهاى يه مچ تصورکرد، اما نغير ممکن است که شکلى غير از اينرا بتوا. کشور است
اگر . ندر دموکراتيک را ندا-، چشم ديدن جنبشهاى ملیئق استعمارى دارندمشرق عال در  که،استعمارگر بزرگ
کردند ي نمپابه ک ، شايد اين همه گرد و خاباور ميداشتند به حدود ملی آذربايجان را جنبش اين نآنان  محدود شد

اى مردمى در بينند که جنبشهيفتاب مآتوان کرد که آنها هم به روشنى يکارى نم. انداختند و غوغا به راه نمى
 و د، با استفاده از وسايل فراوان و امکانات بى حينبنابرا. دنماي کشورها و حدود سرزمين ها محصور نمرحصا

ملی ما راکه براى ما جنبه مرگ و زندگى دارد، سرکوب کنند و از جنبش کوشند تا يحصرى که در اختيار دارند، م
طبوعات و راديوها بيرون زده، به محافل و تجمعهاى رسمى بين  رفته از قلمرو م- مالحظات، رفتهينا. بين ببرند

هاى  رياليستى داده و کيسهپماليسى  که امتحان کاسه و عال خائنانى مانند تقى زاده  .للى راه يافته استمال
ر  مسئله نهضت آذربايجان که يک املکنار زده، خواستار ح ا رخود را از مزدورى انباشته اند، اينک نقابهاى خود

ل و ال امر به مثابه مخدوش شدن استقينتحقق ا. اند ت کشورهاى خارجى شدهداخلى است، توسط مداخال
 به اين ربا کشيده شدن کا. باشدي سرنوشت خلقهاى ايران به دست اجانب مپردنتماميت ارضى ايران و س

تى بازکرد و به آنان  را به روى حقيقآنها نشماچسازد، ي منگيشممرحله، ضمن اينکه خلق آذربايجان را خ
قربانى محو و ، از ن هنگام احساس تالشى حاکميتشانفهماندکه عناصر طفيلى تشکيل دهنده هيئت حاکمه ايرا

  . در لندن و واشنگتن معنايى جز اين نداردال تقى زاده و عىکارها. ابايى ندارندنيز کردن ملت و مملکتشان 
  

مطبوعات و نشريات تهران به استثناى . تلخى کسب کردخلق آذربايجان از انجام چنين اعمالى تجارب 
 - ملیجنبشآنها را .  خوددارى کردندبه مردم قرده و حقايپشت  پىشرو، از نشان دادن قضاياپيچند روزنامه 

سگرا، پمطبوعات وابرخى از يعنى . هاى خلق ما به وحشت انداخته است دموکراتيک برخاسته از درون سينه
ها، رفتن به زير يوغ اجنبى را به الرستانى چون تقى زاده ها و عپ مزد تهران هم مانند بيگانه خودفروخته و قلم به

 که در شرايط عدم ک ميکرددرخوبى فرقه دموکرات آذربايجان به . حاکميت خلقى و آزادی ملت خود ترجيح دادند
وکرات آذربايجان روزهاى همين سبب، فرقه دمب. قابل تامين نيستبايجان آذررهايى سراسر ايران، رهايى 

شتى ملی هيئت آريزى کرده بود و باز به همين دليل، دعوت  وب ايران برنامهچهارچنخستين، جنبش ملی را در 
اگر اين حرکت، اغماضى از طرف . ذيرفت پگراى محض شده بود،پسگزين دولت وايسلطنه را که جالا دولت قوام

 که بيگانگانىچرا که اوال با اين اغماض اميد !  بوده است الزما خاسته هم تلقى شود، اغماضىپتوسط مردم به 
ند با افتراها تخواسي، کسانى را که ما شد و ثانيس تبديلل ايران چشم دوخته بودند، به ياالبه از بين رفتن استق

اى   تيرهردهپ و خائن به نهضت آذربايجان بودند، خلع سالح کرد و لجنبش ما را تجزيه و همچنين عناصرى راکه مخ
را که مقابل ديدگان مردم کشيده شده بود تا مردم ايران واقعيتها را نبينند، از هم دريد و نهضت جنبه يک حرکت 

  . دموکراتيک براى سراسر ايران را به خود گرفت
  

جنبش ملى . د استنايران بسيار ارزشميخ ايم، در تار سطنه منعقد کردهل ام که با قواىتوافقنامه ا
که سخنان  بهمين وسيله بود.  آزادی تمامى ايران را به خودگرفتامن به وسيله اين توافقنامه، نام ضآذربايجان

 خود را از دست داد و مزدوران مجبور شدند ملخواستند ازکاه، کوه بسازند، محيسم که محلقه به گوشان اميريالي
  .دست از بهانه جويى بردارند

  
 اصل، جنجالى که واپسگرايان جهان بر نبنابه همي. اى دو جنبه نباشدى وجود ندارد که دارا هديدپ،  دنيادر
 رجهانيان د. خته جهان ما را شنامکه ه جالها بودنبا همين ج. مندى هم داشت سودجنبه کرده بودند،پاضد ما بر
 .مستيخصوص به خود هملى م خصائص و گهنر، فآداب و رسوم، انزبراى ريافتند که ما دا داهوهاي هيننتيجه ا

  .م هم به خوبى استفاده کرديها و ما از دشمنى آنتف يا اعتالنام آذربايجان
  

 هر ز اندتواي است، مرى فداکاهمادآتى که و مل رملتى زنده و هوشيا. ست بوده و هله بدين منواکار هموار
ين  ا.»!دواه خا خدرود سبب خير، اگ شعدو«: ديگويلى دارندکه م مثهاسفار. داستفاده کن به خوبى ىرخداد

ا نتيجه آنهاز دشمنى توانستيم ، مت خود مشغول بودندمنان ما به خصودشکه ي حالدر. ال درست استمگفته کا
  کنند که القا چنين تاکوشيدنديره موامتعصبان فارس هم.  شمرد ناچيزآورد را هم نبايددستاين .  بگيريممفيدى

 .نهضت بزرگمان به اين سخنان ابلهانه پايان داد ندارد، دو ادبيات و خصائص مخصوص به خو زبان ، ليتم انربايجآذ
 آن نبشربايجان و جآذتى به ب مثرى نظسحظات سياالبنا به مکه، مريکا  آ انگلستان وتعاوحتى اغلب مطب

 د ورص به خود را داخصومردم آذربايجان، زبان م.  نداردحقيقت فارس متعصبان ادعاى دريافتند که ناگزير ،نداشتند
عاشرت م دابآر، ک، طرز تفچنينهم. استاساسا يک زبان ديگرى  زبان فارسى نيست و اى از اخهبان شين زا
معاصر  لملقافله  رسيدن به  پيشرفت و براىخلقين  ا. فارسها نداردمال به هيچ وجه شباهتى با انذربايجانيآ

  .حرکت کند داب و رسوم ملی خودآ  خود،گ، فرهن خودزبانناگزير است که بر اساس ، دنيا
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