
 يجان دموکرات آذربا-جنبش فدرال – ١٣٨٤ مطابق ٢٠٠۵ :نشر جديد - »اون ايکی شهريور«

 1 

٢٤ دوازدهم شهريور   

 

  قسمت اول                               

  
  

***  
فارسی ، عمدتا برمبنای ترجمه » دموکرات آذربايجان-جنبش فدرال«بازنويسی کنونی کتاب توسط 

» جمعيت روشنفکران تورک پيشرو ايرانی« که از طرف -»شهريورين اون ايکيسی«کتاب 
رارمنتشرشده،    توسط انتشارات بابک در ايتالياکتاب که ترجمه فارسی لين او. گرفته استق

 به خاطر قدردانی از زحمت .شده استواقع  استفاده ورد مراجعه مکرر و نيز ممنتشرشده است،
مترجمين فوق هنگام تطابق با متن اصلی تا حد امکان سعی بر حفظ شکل و روال ترجمه های مذکور 

   .بوده است
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  شهريور١٢يى چگونگى تشکيل گردهم آ

ورى   ورى و شبسترى، در نهايت آقای پيشه  قايان پيشهآبعد از مذاگرات طوالنى و مکاتبات فراوان بين 
را در اختيار رفقاى خود گذاشت و در اوايل شهريور با آمدن به تبريز، اولين گام را در تشکيل » آژير«موقتا روزنامه 

  .مان برداشت فرقه

مان درباره وضعيت مملکت به طور جدى بحث کردند و سپس به اين نتيجه  گذار فرقهدر اين روز، اين دو بنيان
آقای بادگان . ساى آن موقع تشکيالت حزب توده در آذربايجان بود، جلب کنندؤرسيدند که نظر آقای بادگان راکه از ر

ای شبستری را تاييد و ورى و آق  با توجه به مبارزات فراوان و تجارب به دست آمده، شعارهاى ملى آقای پيشه
در آن هنگام در آذربايجان غير از حزب . براى به ثمر رساندن آن، آمادگی خود را جهت هرگونه فداکارى اعالم کرد

اتحاديه کارگران هم کامال زير نفرذ و تاثير حزب توده . توده و جبهه آزادی، تشکيالت سياسى ديگرى وجود نداشت
به اين دليل که توسط خود ) جبهه آزادی(شبسترى احتمال مشارکت و همفکرى ورى و  به نظر آقايان پيشه. بود

تا آن هنگام عناصر و افرادى که پيرامون محور حزب توده . بينى ميشد آنان سازماندهى شده بود، بسيار قوى پيش
د، نتوانسته گرد آمده بودند، صرفنظر از فداکاريهاى چشمگيرشان و مبارزات شديدى که با عناصر واپسگرا داشتن

افزون بر اين، حزب توده به سبب فعاليتش تحت شعارهاى طبقاتى، .  بردارند بودند در صحنه عملى مبارزه قدمی
اما بنيانگذاران فرقه ما براى برپا داشتن نهضت، ضرورت . نتوانسته بود همه اقشار مردم را به سوى خود جلب کند
به همين خاطر، آقای . ص ملى به طور جدى درک ميکردندجلب همه اقشار مردم را به وسيله شعارهاى مشخ

ورى و آقای   ورى، آقای شبسترى و آقای بادگان بعد از سه روز مذاکره به اين نتيجه رسيدندکه آقای پيشه  پيشه
 تشکيالتى تحت عنوان فرقه دمکرات سازماندهى کنند و همچنين آقای بادگان با سران تشکيالت ابتداشبسترى 
ورى به اتفاق آقای   بعد از اين تصميم، آقای پيشه. مذاکره کند و امکانات اتحاد دو فرقه را فراهم آوردحزب توده 

» هيئت«نخست بايد شخصيت هاى آزاديخواهى را براى تشکيل . شبسترى تشکيل فرقه دمکرات را شروع کردند
ردم با نتيجه نگرفتن از چرا که م. مؤسسان پيدا ميکردند و خود اين امر مسئله دشوارى محسوب ميشد

تشکلهاى سياسى و منحصرشدن کار اين تشکل ها به گفت و گو و در نهايت انجام تظاهرات، بسيار به ندرت و 
به سختی به فعاليت و همکاری با تشکيالت سياسی حاضر ميشدند، خصوصا به خاطر تحت تعقيب بودن رهبران 

  .فرقه، شعارهای ملی بيش از پيش فداکاری ميطلبيد
  

در نتيجه تبليغاتی که متعصبان فارس انجام داده بودند، در آن هنگام آذربايجانيها جرات ابراز خصوصيات 
به طور کلی، مردم . و به همين سبب تشکيل يک هئيت مزسس ملی مساله دشواری بود. ملی خود را نداشتند

ستقيما روی آوردن به مردم و دعوت آنان بنابراين، م. نميتوانستند خواسته های ملی خود را آشکارا اظهار نمايند
وری با در نظر گرفتن همه جوانب امر،   آقای پيشه. برای تشکيل فرقه، نميتوانست حاصلی در بر داشته باشد

 شهريور ماه مدون ١٢اولين سند مکتوب فرقه را که در حقيقت امر، نخستين سنگ بنای فعاليت ما نيز بود، در 
پس از گفتگوی آقای شبستری با . ه ای به زبآنهای آذربايجانی و فارسی نوشته شده بود ماد١٢اين بيانيه . کردند

جمع .  شهريور ماه منتشر شود١٢آقای بادگان، مقرر شد که اين بيانيه پس از امضای شخصيتهای آزاديخواه، در 
ه وجود آورند، مايوس با همين وجود، کسانى که ميخواستند فرقه را ب. کردن امضا خود به تنهايی يک مشکل بود

نشده به آزاديخواهانى که ميشناختند و به آنها اطمينان داشتند، مراجعه کردند و با خواندن بيانيه، اهداف خود را 
  .تشريح نمودند

  

به همين خاطر، بعضى ها قبل از انتشار بيانيه .  دشوار و خطرناک بودابتداهمان طورکه گفتيم، کار در 
 ١٢تصميم رفقا قطعى بود، به همين خاطر بيانيه در . ر امحاى امضايشان شدنددچار وحشت شده، خواستا

  . نفر انتشار يافت٤٨شهريور ماه با امضاى 

 شهريور ١٢ورى قبل از   چون پيشه. انتشار بيانيه در آذربايجان، يک رويداد مهم به حسآب ميامد
پس از نشر بيانيه، سيل تلگراف ها از نقاط مختلف هايى از آن را در نقاط مختلف توزيع کرده بود، بالفاصله  نسخه

توده هاى مردم که ساليان متمادى در آرزوی آزادی ميسوختند، به وسيله . آذربايجان به سوى فرقه به راه افتاد
در پاى . متن اين تلگراف ها سندهاى جالب توجه ممتازى هستند. تلگراف، با فرقه اعالم همبستگى ميکردند

در تمام شهرها و قصبات و حتى در روستاها در همان روزهاى .  امضا وجود داشت١٠٠بيشتر از بعضى از آن ها 
دومين روز پس از انتشار بيانيه، صفحات روزنامه آذربايجان از تلگراف . شهريور حرکات چشمگيری به وجود آمد

ه از اهر، جلفا، مرند آمده براى مثال، در يکى از شماره هاى همين روزنامه، تلگرافهايى ک. هاي تبريک پر شد
 امضا و همينطور در ٢٠١ امضا داشت و در شماره دوم همان روزنامه تلگراف هايى که وارد شده بود، ٨٧بودند 

  .يافت به اين نحو تعداد امضاها روز به روز افزايش می.  رسيد٧۵٠شماره سوم تعداد اين امضاها به 

اين روزنامه قبال نشريه جمعيت . پس از نشر بيانيه، انتشار يافتچنانکه ميدانيم، روزنامه آذربايجان دو روز 
به همين خاطر با همان نام و با همان . يافت آذربايجان محسوب ميشد و با مديريت آقای شبستری انتشار می
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ورى شخصا روزنامه آذربايجان را مينوشت و   در اين دوره، به سبب اينکه آقای پيشه. مديريت به کار شروع کرد
مستقيما آن را اداره ميکرد، به آيينه تمام نماى فعاليتهای فرقه تبديل شد و مردم توسط همين روزنامه از کارهاى 

 .کارهاى تبليغاتى خود را انجام ميدادندفرقه مطلع ميشدند و اعضاى فرقه نيز با درج مقاالت خود در آن، 

از روزنامه و مقاالت به صورت .  شد  تحليل میدر مقاالت مندرج در روزنامه، مخصوصا مواد بيانيه تجزيه و
 در ميان مردم افريده   کردند و از اين طريق نهضت فکرى عظيمی  تبليغاتى می-ماهرانه اى استفاده سياسى

فرقه، فعاليت « اى تحت عنوان  ورى بنيانگذار فرقه، در مقاله  به عنوان مثال، در شماره اول روزنامه آقای پيشه. شد
اين بيانيه توسط مردم با استقبال گرم و گسترده . روز دوشنبه بيانيه فرقه ما منتشر شد« : نوشت» درا اغازکر

در حالى . هزاران آذربايجانى در پاى ديوارهايى که بيانيه روى آن ها نصب شده بود، گرد آمدند. اى رو به رو شد
 داشتند  ندند، درباره آن انديشيدند، آن را گرامی تپيد، متن بيانيه را تا آخر خوا که دلهايشان در سينه هايشان می

  .»و با اين ابراز احساسات قلبا باز شدن راه به سوى سعادت و آزادی راحس کردند

زبان بيانيه تا حد امکان روشن بود و صريح و در آن به خواسته ها و آرزوها و احتياجات خلقمان به شکل 
مند هستيم، به همان اندازه نيز آرزو  ر که به استقالل ايرانمان عالقهما به همان مقدا«. اى توجه شده بود گسترده

 قوه و توان خود در تعيين فرهنگ خود اختياراتى داشته باشد، نخست  ميکنيم خلق آذربايجان به پشتگرمی
ى در بايد به پيدايش کتآب، روزنامه و متون ادب. فرهنگ و زبان خود، بهداشت و اداره دولت ملى را طلب ميکنيم

مان آذربايجان  ما نخست از خانه. زبان خود به شکل آزادانه و نيل مردم ما به توسعه و ترقى امکان داده شود
. جا تالش ميکنيم و به همين خاطر خواهان تشکيالت ساده و طبيعى ميباشيم شروع کرده و براى ترقى همين

تشکيالت ايالتی و . ايالتی و واليتى ميباشداين تشکيالت بر اساس پايه هاى قانون اساسى و در قالب انجمن 
خلقهاى ايران درکسب مشروطه . اى دارد واليتى يک تشکيالت جديد نيست، براى خودش گذشته و تاريخ ديرينه

به همين خاطر مستبدان و دشمنان آزادی، نخست اين تشکيالت را . مديون انجمن ايالتی خلق آذربايجان هستند
مان به خاطر انحصارى نبودن به يک صنف و در نظر نگرفتن طبقه خاصى، عموم جماعت  هفرق« . از ميان برداشتند

را به زير پرچم خود فرا ميخواند و به واسطه همين، ما خواهيم توانست حرکات نارواى عناصرى را که از طرف 
  .»دولت مرکزى سعى در ايجاد هرج و مرج و تحرکات نآبهنجار دارند، خنثى کنيم

 ايران را  وضع عمومی »حرف آخر ما بر سر دو راهى«ورى در همان شماره زير عنوان    پيشهباز هم آقای
اگر . ايم ما با تمام توان خود براى حفظ دموکراسى و آزادی، سوگند خورده«: تشريح و با تعيين راه فرقه مينويسد

به تازگيها به فکر رضاخان شدن افتاده آنهايى هم که . اى هم پيدا شود، به آذربايجان راه نخواهد يافت هيتلر تازه
. آذربايجان توان اداره کردن کارهاى خود را دارد. اند، آرزوی دست يافتن به حکومت آذربايجان را به گور خواهند برد

بازان تهران با الهام گرفتن از لندن به فکر محوکردن آزادی باشند، ما يک قدم پيش گذاشته و مجبور به  اگر حقه
حکومت تهران بايد بفهمد که بر سر دو راهى قرارگرفته و آذربايجان راه . روآبطمان با آنان خواهيم بودقطع کردن 

اگر ارتجاع تهران راه ديگرى را . او به آزادی و دموکراسى و اصول آنها وفادار خواهد ماند. خود را انتخاب کرده است
» ه راهش ادامه داده، تشريف ببرد، اين است حرف آخر ما تواند به تنهايى و بدون آذربايجان ب انتخاب می کند، می

ين ترتيب، روزنامه آذربايجان به زبان برا و تبليغاتى توانمند فرقه تبديل شده، مردم و فرقه را رو به سوى هدف به ا
  .دهد  سوق می

ندگان را به مقاالت آذربايجان تاثير زيادى در ميان مردم آذربايجان به جا گذاشته و منطق قوی آن، خوان
براى مثال، در . اى از مد نظر دور نميدارد  شهريور را لحظه١٢با اين حا ل، روزنامه، بيانيه . ميدارد تعمق و انديشه وا

شماره دوم در خصوص انجمن ايالتی، طى مقاالتى کوتاه و در عين حال پر معنى، به جمالت صريحى برخورد 
فرقه .  تواند ضامن آزادی باشد، ولى کافى نيست است، اين میمان خيلى سريع شکوفا شده  کميته«: ميکنيم

فرقه بايد توانايى هدايت خلق را داشته باشد، ولى نميتواند به مردم .  اجتماعى است-يک تشکيالت سياسى
اين انجمن بايد با اصول دموکراسی . براى ين کار بايد  تشکيالت انجمن ايالتی را در اولويت قرار داد. حکومت کند

تمام ادارات دولتى و مديران آنها بايد درکارهايشان تابع اين تشکيالت ملى . از طرف عموم خلق انتخاب بشود
انجمن ايالتی داراى معناى عميق سياسى است و اين انجمن بايد به (باشند و مجبور به اجرای دستورات آنها 

ارتجاع تهران از . م و دندانشکنى بدهد محکجوابجريانات واپسگرا و ضد دموکراسی در تهران و ساير شهرها 
  ).شنيدن نام انجمن ما به خود لرزيده و دست و پاى خود را گم خواهدکرد

بينى و با وضوح بيشترى به صحنه  در همين مقاله طرح شعارهاى امروزى توسط روساى فرقه پيش
در همان مقاله نوشته شد، ورى   با جلب نظر خوانندگان مخصوصا به جمله زير که توسط آقای پيشه. آيد می
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آميز امروز ما را، آن روزها با وضوحى هر چه بيشتر ميديده  توان ثابت کرد که رهبر فرقه ما دستاوردهاى موفقيتيم
بلکه ميتوان گفت به . گيرى انجمن ايالتی آذربايجان منحصرا به مثآبه حل مسئله آذربايجان نيست شکل«: است

بيانيه دوازدهم شهريور، با قلم سوزناکى نوشته شده و در آن وضعيت . »دی استمنزله حل تام و تمام مسئله آزا
در بيانيه، عوامل پيدايش وضعيت اسفبار آذربايجان و فالکت و اسارت . آذربايجان به روشنى تشريح شده است

 ١٢انيه در بي.مردم آذربايجان تحليل و راه کارهاى عملى از ميان برداشتن اين عوامل نشان داده شده است
 ثابت شده و تحصيل اين خودمختارى به  شهريور ضرورت کسب خودمختارى آذربايجان با داليل متقن و محکمی

با مطالعه دقيق بيانيه ميتوان دريافت که فرقه براى آغاز فعاليت خود . وسيله انجمن ايالتی پيش بينى شده است
.  شعارهايش را بر اين بررسيها بنيان گذاشته استوضعيت زمان را به طور جدى و دقيق بررسى و تحليل کرده و

براى اثبات اين که امروزه به اهداف . موفقيتهاى امروز ما نتيجه و ثمره کاربست مضامين و مواد همان بيانيه است
  .اى بيانيه را دوباره مرور ميکنيم  ماده١٢شعارهای ايم،   شهريور گذشته نايل شده١٢بينى شده در بيانيه  پيش

من حفظ استقالل و تماميت ارضى ايران بايد به موازات آن برای خلق آذربايجان آزادی داخلى و  ض-١
سو با حفظ قوانين  خودمختارى مدنى داده شود که بتواند در راه احياى فرهنگ خود و آبادانى آذربايجان و هم

  .عادالنه کل مملکت، سرنوشت خود را تعيين کند

  .لفور انتخاب انجمن هاى ايالتی و واليتى برگزار و شروع به کار خواهد کرد براى اجرای همين منظور، با-٢

 در مدارس آذربايجان تا کالس سوم به زبان آذربايجانى تدريس و ازکالس سوم به بعد درکنار زبان -٣
  .آذربايجانى، زبان فارسى نيز تدريس خواهد شد

  .باشدمي فرقه دموکرات  علوم در آذربايجان يکى از مقصدهاى اساسىدانشگاهتشکيل 

 فرقه دموکرات آذربايجان در خصوص گسترش صنايع وکارخانه ها تالش نموده و سعى خواهد کرد -٤
کارخانه هاى موجود را تکميل و از اين طريق به رفع مشکل بيکارى يرداخته و درگسترش صنايع دستى و ماشينى 

  .ى نوين منجر خواهد شدوسايلى را به وجود خواهد آورد که به تاسيس کارخانه ها

انسداد راه ها تا امروز موجب .  گسترش تجارت از مسائل الزم و جدى فرقه دموکرات محسوب ميشود-۵
براى . پايمال شدن ثروتهاى خرده مالکين، روستايان و باغدران و سبب افالس و دريوزگى آنان شده است

ز جمله بآزارهاى خارجى براى فروش امتعه آذربايجان با جلوگيرى از اين کار، فرقه دموکرات درپى يافتن راههايى ا
 جلوگيرى به عمل  استفاده از راههاى ترانزيت ميباشد و با جدى قلمداد کردن اين کار از نقصان ثروتهاى عمومی

  .خواهد آورد

به همين زودى قانون .  يکى ديگر از هدفهاى اصلى فرقه دموکرات، آباد کردن شهرهاى آذربايجان است-٦
انجمن هاى شهر تغيير يافته و از اين رهگذر امکان خوديارى مردم در جهت آبادانى و عمران شهرها فراهم خواهد 

  .به خصوص تامين آب آشاميدنى مردم شهر تبريز از مسائل فوری و جارى فرقه دموکرات آذربايجان ميباشد. شد

 آفرين و توان اقتصادى در بازوى روستاييان دانند که نيروى ثروت  بنيانگذاران فرقه دموکرات به خوبى مي-٧
پس فرقه سعى . بنابراين، فرقه نميتواند تحرکى را که در ميان روستاييان به وجود آمده، ناديده بگيرد. نهفته است

تعيين حدود معقولى در پرداخت هاى . خواهدکرد که به منظور تامين نيارهاى روستاييان، قدمهاى اساسى بردارد
اند، از وظايف مبرم و فورى  بابها و جلوگيرى از مالياتهاى غير قانونى که اربابان خودسرانه آن را وضع کردهرعايا به ار

اى حل کند که رضايت روستاييان جلب و  فرقه تالش خواهد کرد که اين مسئله را به گونه. فرقه دموکرات است
امالک . تاها وکل مملکت با جديت بيشتری بکوشندشان تامين شود تا در آبادانى روس اطمينان زمينداران به آينده

اند و در آمدهای غيرقانونی از زمينهای آذربايجان را در تهران و  خالصه و زمينهايى که اربابان آنها متواری شده
زودى به آذربايجان مراجعه نکنند، بر اساس موازين قانونی  جاهای ديگر خرج ميکنند در صورتى که اين زمينداران به

کسانى را که ثروتهاى آذربايجان را برای خوش گذرانی ) فرقه(ما . قه، در اختيار روستاييان گذاشته خواهد شدفر
اگر آنان به آذربايجان بازنگردند، ديگر حقوقى براى آنان . شناسيم  اند، آذربايجانى نمی به کشورهای خا رج برده

 تا نيازهاى روستاييان وکشاورزان به ابزارهای کردافزون بر اين اقدامات، فرقه تالش خواهد . قايل نيستيم
  .کشاورزى و زمين را مستقيما و سريع مرتفع نمايد
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خطر بيکاری از هم اکنون به .  يکى ديگر از مهمترين وظايف فرقه دموکرات، مبارزه بر عليه بيکارى است-٨
از طرف دولت مرکزی و . اهد شدسيل اين خطر در روزهای آينده خطرناکتر نيز خو. طور جدی خودنمايى ميکند

اگر وضعيت به همين منوال ادامه يابد، برای .  دراين زمينه انجام نگرفته است ماموران محلى آنها، هيچ اقدامی
فعال ممکن . فرقه مجدانه ميکوشد که اين خطر مهار شود. اکثريت مردم آذربايجان فالکت اسفباری خواهد شد

 اهن و شوسه تا حدودى  زرگانى، ايجاد بنيادهاى کشاورزى و احداث راههاىاست تاسيس کارخانه ها، توسعه با
  .در مهار بيکاری مفيد واقع شود

بنابر اطالعات دقيق، . شده است داشته  به مردم آذربايجان روا  در تدوين قانون انتخابات، ظلم عظيمی-٩
ه بر اساس قانون انتخابات غير عادالنه، روانه کنند ک   ميليون نفر آذربايجانی در اين اياالت زندگى می٤بيشتر از 

 نماينده به مجلس شورای ملى، مطلقا با سرانه جمعيتی متناسب نيست و اين تسهيم غير عادالنه ٢0کردن 
در اين . فرقه دموکرات خواهد کوشيد تا آذربايجان متناسب با نفوس خود، حق انتخاب نماينده داشته باشد. است

فرقه دموکرات آذربايجان . ايجان تقريبا يک سوم کل نمايندگان مجلس را تشکيل خواهد دادصورت نمايندگان آذرب
فرقه دموکرات با مداخله کارکنان دولت از داخل و خارج، تهديد و تطميع . خواستار آزادی محض در انتخابات است

زمان برگزار و درکمترين زمان ممکن انتخابات بايد در سراسر ايران هم. سرمايه داران در انتخابات مبارزه خواهد کرد
  . تمام شود

 فرقه دموکرات آذربايجان باکارکنانى که خود را در جمع ادارات جا داده و به گرفتن رشوه و عمل - ١٠
مخصوصا تالش خواهد کرد . اختالس مشغولند، مبارزه خواهد کرد و از کارکنان صديق قدردانى به عمل خواهد آورد

ی تنظيم کند که ايشان نيازى به دزدی و خيانت نداشته باشند و بهانه براى اين کارها وجود تا درامد آنها را طور
  .نداشته باشد تا بتوانند يک زندگى آبرومندی براى خود فراهم کنند

 فرقه دموکرات سعی خواهد کرد بيشتر از نصف مالياتهاى مستقيم صرف احتياجات خود آذربايجان - ١١
  .هاى غيرمستقيم، به ميزان قابل توجهى کاسته شود بشود و از ميزان ماليات

 فرقه دموکرات آذربايجان خواهان دوستى با تمام دولتها، به خصوص دول متفق ميباشد و به اين روند - ١٢
تداوم بخشيده و از تالش کسانى که بخواهند خللى در اين دوستى ايجاد کنند، جلوگيرى و از فعاليت عناصر 

ى، سياسى و اجتماعى که بخواهند به اين روابط لطمه وارد کنند، ممانعت به عمل خواهد خائن در ادارات دولت
  .آورد

ما اميدواريم هر يک از وطنپرستان آذربايجانى . اين ها هدفهای بنيادين بنيانگذاران فرقه دموکرات هستند
طبيعى . همصدا و متحد شوندچه در داخل آذربايجان يا بيرون از آذربايجان در رسيدن به اين هدف مقدس با ما 

. است که اگر انسان اول خانه خودش را اصالح نکند، نميتواند براى محله، شهر و يا مملکت خود به خوبى کارکند
ما اول از خانه خودمان که آذربايجان ميباشد، شروع ميکنيم و باورمان اين است که اصالح و ترقى آذربايجان سبب 

زنده باد آذربايجان . ن از اين رهگذر از چنگال قلدران و مرتجعان نجات خواهد يافتترقى ايران خواهد شد و وطنما
زنده باد ايران و فرقه دموکرات آذربايجان، مشعل دار حقيقى آزادی ! زنده باد ايران مستقل و آزاد! دموکرات
  !آذربايجان

 

 تشکيالت چگونه به وجود آمد

 گروه گرد آمدند و -مردم گروه. آذربايجان شروع به فعاليت کرداى در  بعد ار صدور بيانيه، تشکيالت گسترده
. شعبات فرقه را تشکيل دادند و اعضاى تشکيالت براى سرو سامان دادن به تشکيالت، به اطراف گسيل شدند

با تشکيل کميته هاى موسس، بنيانگذارى تشکيالت در . فعاليت هاى مجدانه در سراسر اين سرزمين راه افتاد
رهبران فرقه، جدى و خستگى ناپذير صرفا به تبليغات اکتفا نکرده در پى تشکيل سايرکميته ها . غاز شدهمه جا آ

 .به بررسى استفاده هاى عملى از اين گسترشها پرداختند
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موم موسسين تشکيل و  شهريور جلسه اى با حضور ع٢٢براى نيل به اين هدف، بعد از انتشار بيانيه، در 
 با اکثريت آرا، آقای  در طى جلسه عمومی. به عنوان موسسان کميته انتخاب نمايند نفر را ١١موفق شدند 

در همان روز آقای محمد . و آقای شبسترى را به عنوات معاون انتخاب کردند) رئيس(ورى را به عنوان صدر   پيشه
کتبا به کميته گزارش ريا رئيس شوراى متحده کارگرى، قبول رياست اتحاديه کارگرى فرقه دموکرات را رسما و بى
 تشکيالت توده را   تصميمهاى گردهم آيى گسترده عمومی باز عصر همان روز، آقای بادگان و آقای قيامی. کرد

بنا به همين . بر اساس اين تصميم، الحاق حزب توده به فرقه دموکرات در نظرگرفته شده بود. گزارش کردند
بقه و پر تجربه حزب توده به جمع فرقه دموکرات ملحق بشوند و تصميم قرار شده بودکه چند تن از اعضاى با سا

بعد از انتشار بيانيه، روزنامه هاى تهران بر . اين باعث استحکام روابط وگسترش فعاليتهاى فرقه دموکرات گشت
 با ايمان رهبران فرقه. عليه ما حمالت شديدی را آغازکردند و تهمتها و افتراهايى نماند که بر عليه ما عنوان نکنند

  . دادن به چنين واکنشهايى، به فعاليت خود ادامه دادندجوابعميق خود به آينده فعاليت، به جاى 

فرقه به سبب مخالفتش با . با توجه به داشتن نقشه هاى معين، کارها خيلى سريع پيش ميرفت
به دليل . لق مان بيان کردسياست پنهانکارى و سرپوش گذاشتن روى ناتوانيها، مقاصد خود را به نحو ساده به خ

همزمان شدن شروع به فعاليت ما با حضور ارتش سرخ درکشور ما، دشمنان ما ميخواستند فعاليت ما را زير 
عنوان الحاق ايالتمان به ديگر کشورها و يا ايجاد زمينه تجزيه ايالت قلمداد کنند، حال آن که اين تبليغات سو را 

هايى،  براى رفع چنين شبهه. بدين وسيله ميخواهند فرقه ما را لکه دار سازنددشمنان و خائنين عنوان ميکنند و 
ورى در سخنرانى   در اين اجالس ، آقای پيشه. از سرکردگان تمام طبقات دعوت شد که در يک جلسه گرد هم آيند

را در هوا  ساعت طول کشيد، به شرح شعارهای فرقه پرداخت و در عين حال با دستش نقشه ايران ١/ ۵خود که 
با جريانات دست راستى و دست . اين حرکت کنايى وى، در طول دوره نهضت مشعل فعاليتمان شد. رسم کرد

  . شهريور با سخنرانى خود توانست به جريانات اشتباه داخل فرقه پايان بدهد١٩چپى مخالفت کرد و در 

 شهريور ١٩وری در   آقای پيشهضمن پيشبرد مبارزه با جريان هاى چب و راست و توجه به حرکت تاريخى 
راه را بر بروز هر نوع اشتباهى که ممکن بود در درون فرقه پديدار شود، ) ترسيم نقشه ايران در هوا با دست(ماه 

بسيار زودتر از انچه تصور ميشد، يعنى در پنجم مهرماه ) شهردارى(بنيان سازمان شهرى تبريز . مسد ود کرد
 روزه آن بود، از مرز هزاران نامه ٢٣اى رسيده به فرقه دموکرات که متاثر از فعاليت ه تعدادى از نامه. گذاشته شد

 59در گردهم ايى که در نهم مهرماه انجام گرفت، . فراتر رفت) بدون در نظر گرفتن نامه هاى رسيده به حزب توده(
ريزى شد و به  ن شهرى ما پىبدين ترتيب بنيادهاى سازما. نفر نماينده براى نخستين کنگره فرقه برگزيده شدند

  .ازمان يافته، شروع به فعاليت کردطور س

 خواند و سياست فرقه  مردم با اشتياق آن را می.  ايفاء ميکرد در اين دوره، روزنامه آذربايجان نقش مهمی
کرده ورى تجربه درازمدت نويسندگى و اطالعات سياسى خود را تماما وقف اين نشريه  آقای پيشه. را درک ميکرد

هم به وسيله روزنامه و هم به وسيله تاثير تبليغات شفاهى در ميان . مقاالت، بسيار کوتاه و آتشين بودند. بود
شعراى ما از نهضت ملى الهام گرفته و . مردم، نهضت فکرى شايان توجهى شروع شد و روز به روز تناورتر گشت

هاى منتشره آذربايجان در ماه هاى   اگر به رورنامه.شروع کردند به سرودن اشعارى با عبارات پرمعنا و آتشين
آقای .  شود، روشن ميشود که تمام اشعار با ارزش شعرا در آن زمات سروده شده استشهريور و مهر دقت

اعتماد، آقای على فطرت، آقای آذراوغلى، مدينه خانم على اکبرزاده، مظفر درفشى و عاشق حسين جوان در 
 .نظيرى از خود نشان دادند ر ميهنى شور و اشتياق بىآنروزها براى نوشتن اشعا

توسط فداييانمان، که شعر آن را در همان شهريور ماه، » هميشه ليک ياشا آذربايجان«سرود گوش نواز 
احساسات . آقای نجم تبريزی سروده و به دفتر روزنامه فرستاده بود، در شماره سوم مهرماه روزنامه چاپ شد

رهبرى درست فرقه نيز اين احساسات را در راستاى مطلوب هدايت و نتيجه .  بودقلبى مردم بيدار شده
ها  مان به اين جهت نتيجه خوبى ميداد که سرکرده فعاليت فرقه. سازمانى و تشکيالتى سودمندى از آن ميگرفت

  .های معين حرکت کنند کارشان را به تصادف واگذار نکرده و ميکوشيدند که براساس طرح
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 ن کنگرهنخستي
اين کنگره با . مان تشکيل شد ريزى شده، در دهم مهرماه، اولين کنگره فرقه بر اساس طرح از پيش برنامه

اين کنگره ضمن اعالم . حضور تمام نمايندگان منتخب از شهرها، قصبات و روستاهاى آذربايجان تشکيل شده بود
با تشکيالت فرقه دموکرات را اعالم کرد و به ) انتشکيالت آذربايج(رسميت تشکيل فرقه، اتحاد حزب توده ايران 

تصويب مرامنامه . اين کنگره که سه روز ادامه داشت، به حل مسائل و مشکالت زيادی موفق شد. اجرا گذاشت
  .امد  و نظامنامه فرقه مهمترين اين مسايل به شمار می

  
پذيرفته شده، به صورت بسيارکامل  ماه از تشکيالت فرقه، مرامنامه ١ مهرماه، يعنى بعد ازگذشت -١٢در 

رسميت يافتن زبان ملى اساس اين : خود مختارى، واگذارى زمين، و شعارهاى بنيادينى مانند. رسميت يافت
داد و اين کنگره با واگذاری کارهايش به کميته مرکزى، با عزم راسخ و اميدوارى، به کار خود  کنگره را تشکيل می

ورى به عنوات رئيس و آقای   نفر انتخاب و آقای پيشه٤١کميته مرکزى متشکل از در اين کميته يک . پايان داد
  .شبسترى و آقای بادگان نيز به عنوان معاونان انتخاب شدند

 
همان طور که پيشتر نوشتيم، نهضت ملى ما . سازى کردند مان زمينه مرتجعان تهران براى سرکوب نهضت

صدراالشراف که در . تر ميشد ن سرعت در رفتار ارتجاعى خود جدىبه سرعت گسترش مييافت، تهران نيز به هما
 جالدى را بر عهده داشت، سيدمهدى فرخ را با اختيارات تام براى سرکوب نهضت ما، به  دوران مشروطيت پيشه

فرقه نيز به عنوان پاسخ به اين حرکت، گردهم آيى بزرگى تشکيل ميدهد و در . عنوان والى روانه آذربايجان کرد
ى نيز ماسک خود را مجلس شوراى مل. کند اى مبنى بر عدم پذيرش فرخی صادر می آن گردهم آيى قطعنامه

ها و امير  اشخاص مستبد و فاشيستى، مانند ملک مدنى. دهد دريده و سياست واپسگرايانه خود را بروز می
تر شدن نهضت زمينه   گستردههم اين امر خود جهت باز. ها را به عنوان روساى هيئت برميگزيند تيمور کاللى

به ويژه آقايان . در همين دوران براى تعقيب و توقيف آزادیخواهان در تهران اقدام ميکنند. آورد مساعدى فرا هم می
افراد تحت تعقيب در تهران هم براى جان به در . شوند روستا و شميده، روسای اتحاديه کارگران بازداشت مي

راديو تهرا ن با به صدا درآوردن سرود آذربايجان، . به ترکمن صحرا فرار ميکنندبردن، نخست به خراسان و سپس 
 اين اقدامات براى سياستمداران واپسگرا،  تمامی. سعى ميکند که تمام مردم ايران را بر عليه ما تحريک کند

  .شود آنان بيشتر سردرگم شوند آورد و باعث می نتيجه معکوسى به بار می
  
  

  
  

 سرانگشت تهران
 مهر ماه روزنامه آذربايجان پرده از روى ٢٠مندرج در شماره » سرانگشت تهران«اى تحت عنوان  مقاله

سرانگشت «: هاى زيرين مندرج در مقاله شايان توجه اند جمله. روشهاى خائنانه آن روز مامورين تهران برميدارد
است از سرازير شدن ژاندارمهاى بيشمار سياه تهران در فجايع روستاهاى آذربايجان ديده ميشوند و اين عبارت 

به بهانه حفظ امالک اربابان و گرفتن بهره، . به زور روستاييان را به فتنه و فساد سوق ميدهند! به روستاها
ما خيلى خوب ميدانيم که عمده مالکين . روستاييان را اخيه ميکنند، کتک ميزنند، اذيت ميکنند و آزار ميدهند

هاى مختلف به   و آرامش ميباشند، ولى مامورين، به نام آنها خلق را ناراحت و با بهانهآذربايجان طرفدار صلح
ان گر مان با تمام توان خود براى حفظ ارامش ميکوشد، ولى فتنه فرقه. حقوق روستاييان دست درازى ميکنند

اين کارها در «: ه ما گفتندما از راه قانونى به دادگاه مراجعه کرديم، ب. هاى نحس خود بر نميدارند دست از فتنه
  .» توانيم به کار مردم در اين سطح رسيدگى کنيم حدود اختيارات ما نيست، ما نمی

  
ما نميتوانيم به کارهاى :  بينيدکه مقدرات ملت و مملکت در در دست چه کسانى است؟ ميگويند می

کيالت امنيه و ژاندارم در حادثه هرکس زور دارد، ميتواند کار را ازپيش ببرد رؤساى تش. حقوقى دخالت کنيم
اگر در آن روز اينها مسئول عمل خود شناخته ميشدند، رخدادهاى . اند جنايتهاى بزرگى را مرتکب شده) ليقوان(

جناياتى را که در روستاها رخ داده، ) دادستان(آمد و امروز اگر رئيس عدليه و مدعى العموم  اين چنينى پيش نمی
ما . د و از مسئوليت شانه خالى نميکردند، به اين شورشها ميدان داده نميشدمورد بررسى قرار ميدادن
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بدينوسيله خلقمان را به حفظ متانت و صبر دعوت ميکنيم و همزمان با اسناد و مدارک افرادى را که موجب فساد 
  .و فتنه شده اند، معرفى و توسط تشکيالت بر عليه آنها به افشاگرى خواهيم پرداخت

  
ن روزها به وحشيت ژاندارمها افزوده ميشود و به جايى ميرسد که فرقه در اين خصوص با انتشار بعد از اي

اى افشاگری کرده، پيش دواير صالحيتدار ايرانی و همچنان کنسولگريهاى خارجى جنايتها را شرح داده و  بيانيه
وشته شده بود، در اين جا براى  آبان ماه ن٢۵ما سندى راکه . بدون تعقيب ماندن اين جنايتها را نشان ميدهد

  :دومين بار تکرار ميکنيم
  

  
  

  .افشاى فجايعى که مامورين دولت در روستاها مرتکب شدند
  نامه سرگشاده فرقه دموکرات براى ماموران سياسى دول دموکرات

  ومقامات صالحيتدار ايران
صالح، فرقه دموکرات  مات ذىآميز مامورين دولت در روستاها و عدم رسيدگى مقا اعمال وحشيانه و فاجعه

را به مطلع کردن نمايندگان دول موکرات در آذربايجان واميدارد تا به اين وسيله اقدام به ) کميته مرکزى(آذربايجان 
کن کردن  هايش به گوش مردم متمدن دنيا، اقدام کنند، باشد که در ريشه رساندن فرياد دلسوزاننده خلق و ناله

  . شود مفيد واقع چنين مظالمی

  
هايى که توسط  هاى دول بزرگ وکارداران آنها را در مملکتمان مطلع ميکنيم از آتش و شعله سرکنسول

عمال دولتى بر افروخته شده و فرقه دموکرات براى نشان دادن چنين فجايعى به افشاى آنها با مدارک زيادى که 
ين کاری تن ميدهد چون حکومت به هيچ عنوان فرقه دموکرات از روى ناچارى به چن.  پردازد در دسترس دارد، می

حال، اين اعمال . افزايد خود را ملزم نميداند از اجحاف مامورينش جلوگيرى کند، بر عکس، هر روز به شدت آن مي
بريدن لب، دريدن شکم و . نشان ميدهد آنها ميخواهند خلق آذربايجان را مانند قرون وسطى در اسارت نگه دارند

  .نوع و غارت و چپاول در دوران قرون وسطى نيز اين چنين سابقه نداشته استفجايعى از اين 
  

آقايان شما نمايندگان دول متمدن و فرستادگان خلقهاى دموکرات شاهد باشيد و انتظار ميرود که 
  .مظلوميت خلق آذربايجان و فرقه دموکرات را به گوش جهانيان برسانيد

  
به شديدترين نوع ستيزه جويى حکومتهاى آسيايى ادامه ميدهد حکومت مرکزى تهران بر تداوم بخشيدن 

هاى ما که انعکاس فرياد مظلوميت ماست، به دست ديگر  حکومت تهران از رسيدن روزنامه. و پافشاری ميکند
  .هاى مرکز را ممنوع کرده اند ها و تلگرافهاى ما در روزنامه چاپ و نشر نامه. هموطنان جلوگيرى ميکند

  
 درد دل يکى از اين ستمديدگان بنشيند و تنها از يک درصد فجايعى که در حق آنان صورت اگرکسى پای

هنوز در دنيا : گرفته، آگاه شود، بدون شک متاثر شده و ماوقع را به گوش ملت آزاد انديش خود خواهد رساند که
انين موجود دنيا و بر خالف دولتى وجود دارد که مامورين آن همه قوانين را زير پا ميگذارند، بر خالف همه قو

انسانيت عمل ميکنند و در آن مملکت قانون، دادگستری و دادستانى آلت دست يک مشت مستبد خودسر و 
باشد جهانيان بدانند که ستمديدگانى . وضعيت کنونى ايران، ننگ دموکراسى جهانى است. سود پرست است

  .ظهار ميدارند تا پاسخى برانگيزنداز روى ناچارى به آنها روى آورده و مظلوميت خود را ا
  

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

  .آنها نشده است
  

ر روستاى عجمی محال هشترود مالک ده محمد صادق خان  د٩/٧/٢٤ در تاريخ -١
مجتهدی و مباشر وی به نام عبدالحسين ساسانی همراه با تعدادى مامور مسلح ژاندارمرى به 

 و  يکى از ژاندارمها يک نفر روستائی به نام زلفعلى را از ناحيه بازو زخمی. اند روستاييان حمله کرده
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ی حسن آقا، غالم، فتحعلى و مشهدى عباداله را بدون مرتکب چهار نفر روستايی ديگر به نامها
   نفر ديگر از روستاييان را چنان به شدت زخمی۵شدن گناهى هدف قرار داده و به گلوله ميبندد و 

اند، لکن از  با اينهمه هنوز هم قاتلين تحت تعقيب قرار نگرفته.. ميکند که هنوز هم بستری هستند
 .ن نفرشان دستگير و محبوس شده اندافراد بيگناه روستا چندي

  
 محرم و ٧/٧/٢٤در تاريخ » يام بوالغ«و » قوشابوالغ«کنان، در روستاهاى   در منطقه کاغذ-٢

 به جرم آزاديخواهى به قتل  قنبر، دو نفر روستايى به دست اصالن همايون و استوار ابراهيمی
هاى خود مجبور به گريختن  اه با خانوادهرسيده و روستاييان به خاطر حمله مسلحانه ژاندارمها، همر

  .به صحراشده اند
  
به » مقدسى« در روستاى شربيان سراب، يک عده ژاندارم به سرکردگى گروهبان -٣

منازل روستاييان حمله و با غارت اموال و زندانى کردن خود روستاييان، يک روستايى کشته شده و 
  .اند چند زن سقط چنين کرده

  
هاى آزاديخواهان را غارت و حدود دو  داش حمله و خانه  روستاى تيکمه ژاندارمها به-٤

  .اند هايشان به بيابان فرارى داده ا زن و بچهخانواده روستايى را ب

  
به جان و مال » اممند«، در روستاى »ديبا« بيست و دو نفر ژاندارم به فرماندهى سروان -۵

روستاييان مانند ديوانگان از ترس مهاجمين فرارکرده روستاييان تجاوز ميکنند که يکصد وينجاه نفر از 
  .آورند و در تبريز به مقر فرقه دموکرات آذربايجان پناه می

  
حسن ژاندارم و شخصى به نام على، زنى را آنقدر با قنداق »  سنان آباد« در روستاى -٦

  .گ جان ميسپاردتفنگ ميزنند که به حال مرگ ميافتد و فرزند دو ساله همان زن، زير قنداق تفن
  
سروان عابدينى عده زيادى را به درخت ميبندد و از اهالى » گول تپه « در روستاى -٧

 به اربابان واپسگرا» داغيم« در روستاى . هرکدام که براى وساطت پا ميگذارد، زندانى ميشود
نان پس از غارت اموال ايشان، آنچ. کمک ژاندارمها به خانه همه آزاديخواهان يورش ميبرند

 نفر از ٣٦. اى راه مياندازند که عده کثيرى از روستاييان سر به بيابان و بيشه ها ميگذارند شکنجه
. ساکنان روستا زير ضربات ژاندارمها به سختى مجروح ميشوند که هم اکنون نيز بسترى هستند

شکاياتى . دان هايى از فجايعى است که ژاندارمها و برخى واپسگرايان محلى آفريده اين ها نمونه
که تاکنون به دادگاهها و مراجع قضايى تسليم و در آن برعليه ستمگران اعالم جرم شده، از مرز 

  .يکصد فقره گذشته است
  

در همه اين موارد پيگرد مرتکبين جرايم در حدود قانون اساسى و قوانين جزايى مطابق موازين 
ارمرى در امور حقوقى، از مسئولين ذيربط خواسته شده دادگسترى و جلوگيرى از دخالت غير قانونى مامورين ژاند

، به موجب ١١/۵/١٣٢٤، به تاريخ ٣۵٣٦استقالل قوه قضائيه از قوه مجريه بر اساس بخشنامه شماره . است
چرا که مامورين . بخشنامه ارسالى ژاندارمرى مبنى بر عدم دخالت ژاندارمرى در امور حقوقى، تقاضا شده است

 .اند  به جاى تامين امنيت و آسايش مردم، باعث قتل و غارت و سلب آسايش مردم شدهاداره ژاندارمرى،
  

  شعبه امور اجتماعى کميته مرکزى فرقه دموکرات آذربايجان 
  نوامبر١٦ - آبان ماه٢۵/ ۵٦نشريه آذربايجان، شماره 

  
  

سانده و آنان را به سرانگشت تهران، آفريننده اين جنايات جان مردم، به خصوص روستائيان را به لب ر
 آذر، همواره ٢٠ مهر تا ٣٠به جاست به اين مسئله اشاره کنيم که فرقه از . مبارزه بى امان و خونين مجبور ميکند

روستاييان و دهقانان را به حفظ آرامش دعوت کرده و ضرورت کسب آزادی از راههاى صلح آميز را يادآورى کرده 
  .است
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ات خود آنقدر پافشارى و سماجت به خرج داده که ناگزير فرقه، فرمان سرانگشت تهران، در اعمال جناي

در نتيجه صدور اين فرمان، گروه های . را خطالب به دهقانان و روستاييان صادرکرده است» از خودتان دفاع کنيد«
  .فداييان پا به عرصه مبارزه گذاشته اند

  
  
  

 ثمرات نخستين کنگره
مردم، برای خود يک مرکز ثقل و يک مرکز رهبرى . ر چشمگير بوده استتاثيرکنگره اول در بين مردم بسيا

به همين خاطر، مانند روزهاى اول، باز هم . اند حقيقى يافته و آن را به منزله تکيه گاه حقيقى تشخيص داده
صويب اى که ت اگر به قطعنامه کنگره توجه داشته باشيم و به مرامنامه. تلگرافهايى از اطراف سرازير شده است

شده، توجه بکنيم، درخواهيم يافت که اين، يک جلسه ساده نبوده، بلکه در آن بنا به قول و اعتراف دوستان و 
دشمنان به نقش نهضت و تاثير و تدبير آن اشاره و به مثابه يک نهاد انقالبى مبارز، با تمام آمادگی براى کارهاى 

که خاتمه کنگره دقيقا مصادف بود با شروع منظم نهضت و از اين جهت ميتوان گفت . مبارزاتى برخورد شده است
 .دعوت مردم به تبعيت از نظم تشکيالتى و استقبال مردم از آن

  
  

 تهران لرزيد و صدر ساقط شد
اش، در محيط تهران يک نوع ترس  مايوس شدن فرخ از آمدن به تبريز و پيشرفت فرقه درکارهاى رورانه

گم کردن دست و پاى خود، رئيس مجلس را ازکار برکنارکردند و در ميان هيئت واپسگرايان مجلس با . ايجاد کرد
 .حاکمه، مبارزه شديدى شروع شد

عده اى ميخواستند با تقويت قواى مسلح و پليس خلقمان را سرکوب کنند و سران فرقه را از ميان 
از جمله فرستادن يک والى مناسب با و دسته ديگر با توسل به عوامفريبى و دادن قولهايى در اين زمينه، . بردارند
هر دو طرف براى پيش بردن اهدافشان تالش ميکردند و . هاى طمع برانگيز سعى در اغفال خلقمان داشتند وعده

در حالى که افرادى چون . استفاده ميکردند»  کوسه و ريش پهن«در واقع از سياست دو پهلو و به اصطالح 
   دادند و سرکوب ميکردند، و از پا درمی ستاييان و اهالى شهرها را آزار میسرهنگ ورهرام، پرويزى و زنگنه، رو

از طرف ديگر افرادى به ظاهر معروف به ماليمت رفتار، مانند حسام السطان بيات را والى تعيين نموده و . آوردند
ل ديدگان اى مقاب سفارش ميکردند که با رهبران نهضت سازش کند و با وعده دادن اصالحات بزرگ، پرده

از چشم » کوسه و ريش پهن« البته اين هر دو سياست، يعنى . بين مردم بکشد و آنان را اغفال کنند حقيقت
مردم، پنهان نماند و در نهايت به تقويت و پيشرفت فرقه انجاميد و از طرف ديگر سبب شد محيط پرتنشى در 

  .منطقه به وجود آيد و در نتيجه، مردم بيشتر در صحنه باشند

  

  در راه تشکيل حکومت ملى
فرقه که با طرح شعارهاى دموکراتيک ملى، مردم . فعاليت نميتوانست در يک چهارچوب ثابت محدود شود

، جايگزين دولت  هيئت دولت حکيمی. را به خيزش واداشته بود، نميتوانست تنها به حرف و شعار قناعت کند
حتى تالش . از تبريز، حاضر به شنيدن درخواستهاى ما نبودصدراالشراف، تحت تاثير القائات واپسگرايان فرارى 

ميکرد مواد مصرحه مربوط به تشکيل انجمن ايالتی در قانون اساسى را با سفسطه و پشت هم اندازى از ميان 
  .بردارد

کميته مرکزى با مد نظر داشتن اوضاع اجتماعى و با تعقيب دقيق روند تحوالت هيئت حاکمه تهران، براى 
از يک سو تشکيل گروه هاى فدايى از . ردن آرمان فرقه، از مرحله سخن به مرحله عمل گام برداشتعملى ک

دهقانان جان به لب رسيده از ستم ژاندارمها و از طرف ديگر، ضرورت تشکيل دولت ملى براى برآوردن آرزوها و 
. ورى گذاشته شد ه آقاى پيشهآمال مردم پا به عرصه زندگى گذاشت و اجرای بدون فوت وقت اين اقدام به عهد

براى نيل به اين هدف، همه اعضاى فرقه و به طريق اولى سران تشکيل دهنده نهاد کميته مرکزى فرقه، به طور 
 رفته به - در نتيجه اين فعاليتها، نهادهاى دولتى موجود در آذربايجان متزلزل و رفته. جدى شروع به فعاليت کردند

يت امر، دو نوع حکومت  عمال در عرصه ظاهر شدند که يکى از آنها تشکيالت در نها. زوال قطعى نزديک شد
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دموکرات بود که روز به روز توانمند، پويا و شکوفا ميشد و ديگری سنگر های خود را يکی بعد از ديگری  ) فرقه(
  .ترک کرده و مجبور به عقب نشينی ميگرديد و اين تشکيالت دولتی بود

که دبير اول فرقه به منظور ايجاد تحمل و عادت به صبر و متانت و رفتار عاقالنه آخرسر کار به جايى رسيد 
  .در اعضاى فرقه، مقاله زير را نوشت و در روزنامه آذربايجان چاپ و منتشرکرد

  

 فضولى موقوف

شنيده ايم که از ميان مهمانان دعوت شده، رئيس شهردارى به يک بيقانونى بزرگ دست زده، به جاى 
 انجمن شهرکه هشت ماه پيش،  ه طور قانونى از نمايندگان برگزيده مردم دعوت کند، از نمايندگان قديمیاين که ب

  .وقت قانونى فعاليتشان تمام شده، دعوت به عمل آورده و به وسيله آنها دست به بعضى کارها زده است

راى مقامات باالتر از او نه تنها براى رئيس شهردارى، حتى ب. اينگونه فضولى ها وقتش به سر آمده است
  . نيز خلق آذربايجان به بيقانونى و ديکتاتورى راه نميدهد

ديکتاتورى را از اينجا يعنی از مرکز . آقاى شهردار بايد يکبار برای هميشه بداند که اينجا آذربايجان است
شورای ملی، نميتوان بوسيله انجمنهايی که موعدش تمام شده و يا توسط مجلس ! آذربايجان نميتوان شروع کرد

 خائن -کسى که مرتکب چنين عملى بشود هرکسى که ميخواهد باشد. حتی يک دينار از مال مردم را خرج کرد
ما نظر قانون و دادستان را براساس ضوا بط قانونى به اين . و مجرم شناخته شده و بايد به محکمه جلب شود

شور هم نميتواند استقالل برگزيدگان انجمن شهر را پدرجد وزارت ک. دزدى بزرگ و خيانت جدى جلب ميکنيم
اگر مقامات ذى صالح نخواهند اين عناصر مستبد و قلدر را به محکمه بکشند خود مردم پيشقدم . مخدوش کند

ها بايد بدانندکه پايمال کردن حقوق مردم يک شهر به آسانى  فضول باشى. ميشوند و از حق خويش دفاع ميکنند
ما براى تمشيت امور شهرمان . اجرای نقشه فرخ به سادگى سر نميگيرد. ن تمام نخواهد شدممکن نيست و ارزا

مستبدان، واپسگرايان و . اند انجمن انتخاب کرده و مردم با حفظ نزاکت و متانت تا آغاز کار انجمن منتظر مانده
ده و در صدد لغو تحفه قانون ارسالى خائنان که وزارت کشور را قبضه کرده اند، با رفتارکجدار و مريز، دفع الوقت کر

مان که در   کميته مرکزى فرقه با توجه به اين موارد، از اجالس عمومی. خويش و پايمال کردن حقوق مردم هستند
باشدکه تهران برای اولين و آخرين بار .  کنيم  انجمن  شهر را تقاضا می جريان است، تشکيل قانونى و رسمی

  .خالت را باورکندعدم کارساز بودن اين مدا

  
  

  شعارهاى دومين مرحله نهضت
شعارهاى ما در اين «در مقاله اى که تحت اين عنوان نوشته شده، به طور خالصه چنين آمده است 

تشکيل انجمنها و آغاز هر چه سريعتر انتخابات پانزدهمين دوره مجلس شوراى ملى، اين : مرحله عبارت است از
اين کار، فرقه را هر چه بيشتر به مردم نزديکتر و حقيقت رهبرى فرقه را . امر يک فعاليت سياسى خطير است

 هيچ سازمان سياسى تنها با اعضاى سازمان نميتواند به اهداف خود نايل شود. تثبيت می کند

  : خواهيم که در دومين مرحله فعاليت، ازکارگزاران فرقه می

 اهميت انتخابات و تشکيل انجمن ها، مردم را براى با تشکيل گرد هم آيی ها و ديدارهاى جمعى، با تشريح«
  ».مبارزه در اين راستا آماده نمايند

از امروز . در يک کالم، دوره سازماندهى و بناى تشکيالت پايان يافته و دوره آگاهی وعمل فرا رسيده است«
نها و نمايندگان مجلس از قدرت سياسى به وسيله انتخاب انجم. ديگر فرقه در راه کسب قدرت سياسی مبارزه ميکند

هيچ کدام از اعضاى فرقه نميتواند اين مسئله .  و دموکرات قابل حصول است ميان آزاديخواهان و شخصيتهاى مردمی
  ».را نديده بگيرد

روزنامه آذربايجان، زبان گوياى فرقه، لحن خود را . بدين ترتيب، آمادگيهاى فرقه به مرحله اقدام گام ميگذارد
» ثروت هاى آذربايجان، بايد در آذربايجان بماند «. مردم را به خيزش و مبارزه عملى دعوت مينمايدعوض کرده و 
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به ويژه .  عناوين مقاالتى است که آغاز عملى خيزش بزرگ را نويد ميدهد»ناشنوايان بشنوند و نابينايان ببينند«و 
مقاالت تنها و تنها . ت به تنهايى کارى برنميآيداز تبليغات و مقاال«: ورى نوشته است در آخرين مقاله، آقاى پيشه

  .»انعکاس فعاليت فرقه ما در مطبوعات است 

. تر فعاليت ميکند در اين مرحله، يعنى در واپسين روزهاى آبان ماه فرقه بر اساس طرحهاى مشخص
. عمل را مقرر ميدارد آبان ماه تشکيل يافته بود، گذر از سخن به ١7مان که در   کميته مرکزى فرقه اجالس عمومی

  .از يک طرف تشکيل گروههاى فدايى و از سوى ديگر وسايل تشکيل دولت تدارک ديده ميشود

 هم گزينش انجمنهاى ايالتی و محلى و  در قطعنامه اجالس عمومی.  آذر قطعيت مييآبد٢١آخر سر، قيام 
  .قرر ميگرددانجام انتخابات بدون آنکه منتظر آمادگی و يا موافقت تهران بمانند، م

  

  

 تصميمات

بياننامه مشهور فرقه و شعارهاى اعالم شده در نخستين کنگره آن عموما در ايران و باالخص در  « -١
 فرقه، يادمان اين  اجالس عمومی. آذربايجان تاثير عميقى بر جاى گذاشت و حرکت دموکراتيک را توانمندتر ساخت

  . که عملى کردن شعارها را آغاز کندامر را با سرور تمام برگزارکرد و تصميم گرفت

تحقق عملى شعارها براى تامين خودمختارى ملى آذربايجان، از طريق  تشکيل انجمنهاى ايالتی و واليتى 
  .و برگزارى بدون فوت وقت انتخابات مجلس شوراى ملى امکانپذير است

اى را پيش ميبرد و  غات گسترده فرقه، دوره سازماندهى را به اتمام رسانده است، بنابراين، اينک تبلي-٢
 را تشکيل ميدهد و قادر است  ها و سخنرانيهاى عظيمی برای گرد آوردن مردم حول محور فرقه، گردهم آيى

  .پيوستن نيروهاى فعال به فعاليت فرقه را به منظور پيشبرد امر، ميسر سازد

بانى، حمايت و توان خود مردم،  ضمن تاکيد بر انجام انتخابات انجمنهاى ايالتی و واليتى با پشتي-٣
  .آيى بزرگى از برگزيدگان مردم آذربايجان برگزار نمايد خاطرنشان ميسازد که کميته بايد در آينده نزديک گردهم

 بايد اوراق عضويت در اسرع وقت ميان کسانى که قبال براى پيوستن به فرقه ثبت نام کرده اند، توزبع -٤
  .ر توسط فرقه تدارک ديده شده، حق عضويت ها گردآورى شودشود و با پخش تمبرهايى که پيشت

 بايد اشخاص مسئولی براى استحکام فعاليت جوانان، تعيين و معرفى شوند تا فعاليت را در ميان -۵
  جوانان گسترش داده و آنان را براى فعاليتهاى آينده آماده نمايند

نانه ژاندارمها به دهقانان در روستاها، جلوگيرى  با نيروى متمرکز عموم مردم، از هجوم و يورش قانونشک-٦
  .به عمل آيد

  .در همين تاريخ با مقاله زير در روزنامه آذربايجان برخورد می کنيم

  

  

ع   هاى بزرگ مردمیتجم

در شهرمان، از مردم براى تشکيل انجمنهاى ايالتی و واليتى و انتخابات مجلس و بحث در خصوص اين ها 
به اين همايش، تشکيالت فرقه، رهبرى حقيقى و ميهنى مردممان نظارت . مده استدعوت همگانى به عمل آ

 .بنا به معلوماتى که دريافت کرده ايم، در قصبات و روستاها، نيز اين همايشها چشمگير است. ميکند
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مامورين حکومت تهران از روى جهل و نادانی . همه اين ها دليل اين است که ملت آذربايجان زنده است
ای دست زدند که   در دهات  به تدابير وحشيانههای آن دن طرفداران و شاخه از تشکيل فرقه براى از بين بربعد

مان تمام شد و موجب نزديکى مردم به فرقه گشت  خوشبختانه، اين اعمال به نفع فرقه. مايه تحقير انسانيت بود
  .و فرقه با سرعت در روستاها ريشه دواند

ايى، توسط ژاندارمها مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند و باز هم بايد درست است که صدها روست
اعتراف کرد که فرقه ما نتوانسته به اين ها کمک شايانى بکند، الکن روستايى فهميده که بدبختى و فالکتشان 

ه همين خاطر، ب. با تشکيل انجمنهاى ايالتی و واليتى خيلى سريع به اين جنايات ميشود پايان داد. موقتى است
  .روستاييان هم با تمام قوا، شروع و سرگيرى فورى اين کار را طلب ميکنند

ما اين را ميدانيم که نيروهای ارتجاعی از اقدامات خود برای نگهداشتن مردم ما در زير اسارت و ممانعت 
 و خطى که با دقت و مان با راه ليکن، فرقه. ازگرد آمدن آنان حول محور فرقه به آسانى چشم نخواهند پوشيد

يکى . حال در تمام آذربايجان دو جريان به وجود آمده. صراحت انتخاب کرده، اين آرزو را در دل آنها خواهد گذاشت
شامل ماموران دولتی است که برای کسب مال و مکنت مردم را سرکوب و خفه ميکنند و آن ديگرى عبارت است 

آن يکى به خاطر تکيه بر . دى و دموکراسی براى مردم گام بر ميدارنداز نيروهای ملی که در جهت تامين عملی آزا
ظلم و بيداد روز به روز تحليل رفته و از ميدان به در ميرود و اين يکى به خاطر قهرمانى و مبارزه در راه سعادت و 

د بناى قدرت بهروزی انسانها، روز به روز قوت و قدرت بيشتری کسب ميکند و با گرد آوردن مردم در اطراف خو
  .ملی آينده را محکم تر ميکند

. ديگر جنبش بزرگ و ملى شروع شده و براى تامين آزادى، زمان اجرای شعارهای ملی فرا رسيده است
چهره کسانيکه به فعاليت جدی دو ماه و نيم فرقه تهمت . ها و افتراها اعتنايى نميکند ديگر کسی به تهمت

  مان به اثبات رسيده است  ودن راه فرقهميزدند آشکار شده و درست و صحيح ب

هاى دشمنان خود، به نفع استقالل و  اکنون  ديگر همه ميدانندکه فرقه دمکرات آذربايجان بر خالف گفته
هيچ کس . اند که خود مختاری ملی، تجزیه نيست تماميت ايران گام بر ميدارد، اکنون دوست و دشمن فهميده

همه اين تبليغات به خاطر خفه کردن آزادی از . يخواهد، و آنرا به بيگانگان نميفروشدجدائی آذربايجان را از ايران نم
  . طرف مرتجعين مطرح ميشود

 اجتماعى و اقتصادى خويش را خود -خلق آذربايجان ميخواهد بسيار ساده و طبيعى کارهاى سياسى
. يش بگشايد و در اين راه تالش ميکنداداره کند و ميخواهد با قدرت بازوى خود راههاى تکامل را به روى ملت خو

  !ها و اجتماعات همين است و بس هاى شرکت کننده در گردهم آيى هدف تمام آذربايجانى

 بودن، حرفهاى بسيار خوب و فراوانى زده شده و وعده هاى  تاکنون در مورد آزادى، اتحاد و مردمی
تا . او حق هم دارد که عمل بخواهد.  باور ندارداما خلق ما ديگر تنها حرف و وعده را. شيرينى داده شده است

مان  اند عملى از خود نشان بدهند و فرقه اند، ولى نتوانسته هاى مختلفى با عناوين گوناگون پديد آمده امروز فرقه
خلق به شکلى خيلى روشن . ها هم همين است هدف گردهم آيى. قصدش عمل کردن به شعارهايش ميباشد

براى جلوگيرى از پايمال شدن قانون اساسى، خواستار انتخابات . لتی و واليتى را ميطلبدتشکيل انجمن هاى ايا
ها و سخنرانيهاى  تداوم گردهم آيى. مجلس پانزدهم ميباشد و مردم راهبری اين امر را از فرقه انتظار دارد

ا ميخيزند، در روستاها، پ بدين ترتيب، همه  آذربايجانيها به. روشنگرانه در آذربايجان به همين مناسبت است
هاى کتبى صادر ميشود و در   هزار نفرى برگزار ميشود و قطعنامه۵٠ و ٢٠، ١٠هاى  قصبات و شهرها گردهم آيى

اين . ها تشکيل انجمنهاى ايالتی و تامين خودمختارى ملى توسط فرقه دمکرات، درخواست ميشود اين قطعنامه
شند، به صدور قطعنامه قناعت نميکنند، شروع به اقدام عملى کرده و همايشها که در برگيرنده اکثريت مردم ميبا

هايشان در زندگى اجتماعى، نمايندگانى انتخاب و به  براى احقاق حقوق خود و واقعيت بخشيدن به خواسته
  .بدين ترتيب کنگره بزرگ خلق در آذربايجان شکل ميگيرد. اى که در تبريز تشکيل ميشود، گسيل ميدارند کنگره

 صبح در شهر تبريز، در سالن شير و خورشيد و به رياست سنى ١٠ آبان ماه، ساعت ٢٩ين کنگره، روز ا
 و بنام  نخست آقاى سعيد ديوان، يکى از مجاهدان قديمی. برادر ستارخان سردار ملى، گشايش مييآبد

ايندگانى که از ديگر شهرهاى بعد، نم. آذربايجان، از طرف آزاديخواهان، برگزارى کنگره را به حضار تبريک ميگويد
هاى آتشين خود، به کنگره و تشکيل دهندگان آن درود گفتند و  آذربايجان آمده بودند، با سخنان گرم و خطابه

بعد از ظهر . اعتبارنامه اختصاص داده شد) مجمع(سپس نخستين جلسه کنگره را به معارفه وگزاراش کوميسيون 
. مفصلى در مورد تحليل کلى وضعيت و وظايف کنگره انجام ميدهدورى سخنرانى   همان روز، آقاى پيشه

اند، روبرو و به دفعات با ابراز   نفر نمايندگانى که درکنگره گرد هم آمده800سخنرانى وى با استقبال گرم 
ناپذير خود را نسبت به مشى فرقه به اثبات  بدين ترتيب، نمايندگان اعتقاد خلل. احساسات قطع ميشود

 :ورى با جمالت زير خاتمه مييآبد نطق آقاى پيشه. ميرسانند
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ما خواهان جدايى آذربايجان از ايران . خواسته ما اين است که اداره امور ما به دست خودمان انجام گيرد"
نيستيم، تنها ميخواهيم آذربايجان داراى خودمختارى داخلى باشد، آذربايجان هندوستان نيست، اينجا آذربايجان 

ملت آذربايجان ستارخان ها، باقرخان ها و شيخ محمد . تاريخ درخشانى دارد، اين ملت زنده استاينجا . است
کنيم و اداره کردن  ما از خودمختارى ملى صحبت می. خيابانى ها به تاريخ ارائه داده است و تاريخ پر افتخاری دارد

آزادى گرفتنى است، دادنى . يمتجارت، بهداشت، معارف، پست و تلگراف و تمام کارهاى خلقمان را ميطلب
اگر بخواهند، مسلحانه با مردم روبرو شوند، بگذار براى دفاع از خود، اين کنگره ملى، نيروى مسلح . نيست

 سالن بپا ميخيزد و طنين دست زدنهای ممتد و شورانگيز براى چندين  تمامی. (متشکل از جوانانمان را بيآفريند
  ).دقيقه ادامه مييابد

هاى تاييد، و اين بپا خواستنها، نشانگر آن است که خلقمان به طور حقيقى در نهضتمان اين فرياد
  .مشارکت ميکنند و در حقيقت، اين حالت بيانگر آغاز نهضت ميباشد و معناى قيام ملى نيز همين است

ين کنگره، با ارائه بيانيه تاريخی خود مقامات صالحيتدار ايرانى و نمايندگان حاضر دولتهاى خارجى در ا
. گردد اگر در اين بيانيه دقيقا تامل شود، اساس سياست امروز فرقه آشکار می. آذربايجان را مخاطب قرار ميدهد

 :اصل بيانيه چنين ست

 تبريز در سالن شير و خورشيد با امضاى  آبان ماه در شهر٣٠ و ٢٩امسال در روزهای 
 تن از ٧٠٠ هزار نفر از عموم اهالى آذربايجان و حومه، طى يک گردهم آيى با شرکت ١۵٠

نمايندگان منتخب، کنگره خلق تشکيل و در جلسه چهارم، مسائل اساسى خود را مطرح و 
برای ابالغ به حکومت هاى خود را طى مواد ذيل که در اعالميه مذکور به همين وسيله  خواسته

  :مرکزى ايران، مقرر ميدارد

 مردم آذربايجان، بنا به داليل و رخدادهاى بيشمار تاريخى که بيان آن ها در اين مختصر -١
  .نميگنجد، داراى مليت، زبان، آداب و رسوم و ديگر ويژگيهاى ملى مخصوص به خود است

 حفظ استقالل و تماميت ارضى ايران، اين ويژگيها به آذربايجان اجازه ميدهد که به موازات
بر اساس اعالميه آتالنتيک، مانند همه ملل دنيا در تعيين سرنوشت و اداره خود داراى حق 

  .انتخاب باشد

 کنگره، با در نظرگرفتن حفظ روابط فرهنگى، اقتصادى و سياسى مردم آذربايجان، با -٢
 -در پيدايش و تاسيس حکومت فعلى ايرانديگر واليات ايران، فداکاريها و خدمات اين مردم را 

 مد نظر قرار ميدهد و -ها بنيان گذاشته شده است حقيقتا دولت کنونى ايران توسط آذربايجانى
به هيچوجه اجازه نميدهد که دولت مرکزى تقاضاهاى مشروع و قانونى آن را که عبارت ازکسب 

  .تجزيه ايران قلمداد کندخودمختارى ملى است، به عنوان تهديد کننده مرزها و عامل 

 و طرفدار دمکراسى است که شکل مشروطه به   آذربايجان با تمام توان خود حامی-٣
ملت آذربايجان نيز مانند ديگر اياالت و واليات ايران، نمايندگان خود را به مجلس . خود گرفته است

ى شرکت خواهد شوراى ملى روانه خواهد کرد و در پرداخت ماليات عادالنه به حکومت مرکز
  .جست

 مردم آذربايجان رسما و علنا اعالم ميدارد که ضمن حفظ تماميت ارضى ايران، مانند -٤
مردم آذربايجان در حد . همه  ملل زنده دنيا حق دارد براى اداره امور خود، حکومت ملى ايجاد کند

ست آذربايجان را با توان خود براى حفظ تماميت ارضى ايران خواهد کوشيد و به موازات آن قادر ا
 .اصول مبتنى بر حاکميت ملى و دمکراسى اداره نمايد

 مردم آذربايجان ميخواهد به پاس جانفشانيهايى که کرده و قربانيهاى بيشمارى که در -۵
به . راه آزادى و دمکراسى داده، حکومت خودمختار ملى را مبتنى بر بنيانهاى دمکراتيک بنا کنند

بر اساس نظامنامه  داخلى مصوب کنگره ملى، نمايندگان مجلس ملى همين دليل، آذربايجان 
خود را برگزيده و تاکيد دارد که اعضاى حکومت ملى آذربايجان از ميان همين نمايندگان انتخاب 

  .شود و در برابر مجلس ملى پاسخگو باشد

را تحميل زبان غير، او .  مردم آذربايجان به زبان ملى و مادرى خود عشق ميورزد-٦
ازکاروان ترقى و تمدن عقب نگهداشته و راه شکوفايى فرهنگ و آموزش ملى وى را سد کرده 

کنگره ملى آذربايجان براى جلوگيرى از ادامه  اين تحميل و تدارک ابزارهاى رشد و ترقى، . است
امکان رسميت يافتن زبان آذربايجانى را در ادارات دولتى و : خطاب به هيئت ملى مقرر ميدارد

  .، فراهم آورد)اعم از دولتى، يا ملی(دريس آن در همه مدارس ت
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 نماينده تشکيل شد، ٧٠٠ هزار نفر و شرکت ۵٠ کنگره ملى آذربايجان که با امضاى -٧
خود را بنا به اراده ملت آذربايجان، به عنوان مجلس موسسان معرفى ميکند و براى اداره امور 

 نفر را انتخاب و اختيار الزم را براى عملى کردن ٣٩داخلى آذربايجان، هيئت ملى متشکل از 
هاى مردم و مشارکت درگفت وگوها با مقامات صالحيتدار حکومت مرکزى به آنان تفويض  خواسته

هم چنين اين هيئت مسئول اجرای انتخابات مجلس ملى آذربايجان و مجلس . کرده است
  .شوراى ملى ميباشد

يران و همه دول دمکراتيک جهان به موارد مندرج در در پايان، کنگره ضمن جلب نظر دولت ا
 اقدام  باال، اعالم ميدارد، که براى اجرای اين موارد فقط از طريق تبليغ و سازماندهى مردمی

ولى اگر دولت مرکزی . ميکند و مصمم است که اجازه ندهد جنگ داخلى و برادرکشى بروزکند
را از راه قهرآميز و به طور مسلحانه پايمال کند، بخواهد حقوق قانونى و طبيعى مردم آذربايجان 

در آن صورت از روى ناچاری به هر بهاى ممکن از حقوق خود دفاع خوا هد کرد و تا آخرين نفر در 
  .راه تامين خودمختارى ملى خود مبارزه خوا هد کرد

، به هيئت ملى اختيار ميدهد که، برای تامين )کنگره  ملى(مجلس موسسان 
 ملى، با مقامات داراى صالحيت حکومت مرکزى مذاکره کند و مسئله را از راه خودمختارى

با اين حال، هيئت ملى به هيچوجه نميتواند از خودمختارى ملى . مسالمت آميز حل نمايد
  .صرفنظر کند و يا تماميت ارضى ايران را مختل نمايد

 شود که آماده است تا ما از صميم قلب آرزومنديم که جهان دمکراسى از وجود ملتى آگاه
اى از آسيا پرچم آزادى  ملتى وجود دارد که درگوشه. با تمام توان از حقوق قانونى خود دفاع کند

  .و دمکراسى را برافراشته، ميخواهد تنها با اتکا به توان خود، آزادى خود را تامين کند

 دوستانه به اميدواريم که مقامات ذى صالح ايرانى و دول دمکراتيک جهان ازکمک نوع
  .تامين منظور ملى ما که منطبق با منشور آتالنتيک ميباشد، دريغ ننمايند

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

  

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

  

 سسان مجلس ملى آذربايجانقطعنامه مو

ورى در خصوص اوضاع   آبان ماه، کنگره ملى بزرگ آذربايجان با آگاهيهايى که آقاى پيشه٢٩روز سه شنبه 
  . آذربايجان به دست داد، قطع نامه زير را با اتفاق آرا به تصويب رساند عمومی

دپرستى و قواى وابسته بدانها براى  در نتيجه  فعاليتهاى ملل بزرگ دمکرات، ديکتاتورى، زورگويی و نژا-١
و با به وجود آمدن چنين . ابد سرنگون شد و تمام ملتها امکان يافتند که توان اداره کردن امور خود را به دست آورند

امکاناتى، خلق آذربايجان به تمام معنا به عنوان يک ملت به پا خاسته و ميخواهد حقوق طبيعى و قانونى خود را 
  .به دست آورد

 خلقمان براى رفع هرگونه سوء تفاهم و بستن راه هاى تهمت بعد از به دست گرفتن مقدرات خود، جدا -٢
  .ناپذيرى خود را از ايران اعالم و حفظ برادرى با تمام خلقهاى ايران را وظيفه  خود ميداند

 تجزيه  آذربايجان هاى دشمنان آزادى، بسيارصريح و روشن  کنگره ملى براى مقابله با تهمت ها و افترا-٣
  .از ايران را تکذيب و يا الحاق آن را به کشور ديگرى به طور جدى رد ميکند

 خلق آذربايجان به اصول مشروطيت وفادار مانده و براى اجرای اصول مترقى قانون اساسى تالش -٤
  .خواهدکرد
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لى و تامين خودمختارى بست آن در اداره امور داخ  مشروطه و به منظورکار  با رعايت قوانين عمومی-۵
و اين، به منزله . ملى، از آن استفاده کرده و با توسعه ، تشکيالتى انجمن ايالتی، به آن نام مجلس ملى ميدهد

  .خلل واردکردن به تماميت ارضى و استقالل ايران نميباشد

مجلس شوراى آيی بزرگ خلق، کنگره خلق با رهبرى فرقه دمکرات، انتخابات   بنا به قطعنامه  گردهم-٦
  .ملى وگزينش انجمن واليات با فوريت شروع خواهد شد

 براى هر ملتى زمانى حاکميت داشتن بر مقدراتش امکان پذير ميشود که در محيطى که زندگى ميکند -٧
  .براى اداره کردنش قوانين اساسى مدونى داشته باشد

ن اختيارى برخوردار نخواهيم بود، بلکه ما خيلى خوب متوجه هستيم که با تمرکز مرتجعان در تهران از چني
از اين رو آرزوی خلقمان را . براى تحميل اراده خائنانه  خود به ما انگلهاى خود را براى مقابله با ما خواهند فرستاد

براى تشکيل کنگره بزرگ عملى خواهيم ساخت تا براى حفظ و تحکيم پايه هاى خودمختارى خود مجلس ملى را 
  .به وجود آوريم

 سياسى و ملى، بدون داشتن - طبيعى است که دستيآبى به خودمختارى ملى در امور فرهنگى-٨
از اين رو با . مجلس مؤسسان و به وجود آوردن يک حکومت ملى، صرفا يک شعار و حرف توخالى خواهد بود

  .تشکيل يک حکومت ملى بايد بدون تاخير اداره امور را به دست بگيريم

 نفر از نمايندگان را به عنوان هيئت 30 ملى و رسميت يافتن حکومت ملى، کنگره،  تا انتخابات مجلس-٩
  .طبق مفاد قطعنامه، اين هيئت موقتى ميباشد. ملى انتخاب ميکند

 اين هيئت تا تشکيل حکومت ملى کارهاى مربوطه را انجام داده و با تشکيل مجلس ملى وظايفش - ١٠
  .خاتمه خواهد يافت

ى تامين و حفظ امنيت انتخابات مرکز و شهرستانها، از هر نوع اختيارى برخوردار بوده و  کنگره  ملى برا- ١١
  .ميتواند تدابير الزم را به عمل بيآورد

 خواهد تابع تصميمات هيئت ملى باشند، از   کنگره ملى از مامورانى که در راس ادارات قرار دارند، می- ١٢
ج کسانى را که ميخواهند خود را حاکم مطلق العنان نمايانده و رهنمودها و مقررات آن اطاعت نمايند و اخرا
  .برعکس تصميمات رفتارکنند، ضرورى ميداند

 کنگره ملى، در تمام مدارس تدريس اجبارى زبان آذربايجانى را به هيئت ملى توصيه کرده وکسانى - ١٣
مقابله با افکار ارتجاعى و که از اجرای اين وظيفه  ملى جلوگيرى نمايند، دشمن خلق حساب شده و براى 

  .ممانعت از تحقق اعمال خائنانه آنها تدابيرى را اتخاذ خواهد نمود

آنها با لباس رسمی خود و حفظ .  کنگره، در فکر انحالل تشکيالت پليسى، ژاندارمرى و ارتش نيست- ١٤
 ما وجود داشته ليکن، اگر از جانب ايشان خطرى متوجه حکومت ملى. درجه به وظايفشان عمل خواهندکرد

 .باشد، به هيئت ملى اختيار داده ميشود براى مقابله با خيانت آنها تدآبير الزم را به اجرا بگذارد

  

  هيئت ملى
 نفر نمايندگان منتخب عموم مردم، با اختيارات تام به طور منظم و در عين حال ٨٠٠کنگره با حضور 

دهاى پنهان نمايندگان خلق نمايان شد و نمايندگان با گفتن و در اين کنگره در. پرحرارت، کارش را به اتمام رساند
 شد، همگى ار  شعارهايى که درحين برپايى کنگره طرح می. هايشان از يکديگر سبقت گرفتند ابراز خواسته

احساسات يرشورگاهى سبب ميشدکه کنگره ازکارهايش بماند و سبب . تشکيل حاکميت ملى حکايت ميکرد
ديگر درکنگره ميشد که رهبران فرقه با تاکتيکهاى به خصوص و افکار بلندشان مقابل اين وقفه و يا تمايالت 

 يکى از نمايندگان که جواببراى مثال در . کشاندند احساسات را به نحو احسن گرفته و کار را به مجراى خود می
 :ورى اين گونه گفتند  کرد، آقاى پيشه در مورد انقآلب سرخ صحبت می

ما . ما خودمان را از ايران مجزا نميدانيم. کنم ديروزى و خواسته هاى قبلى را تکرار میمن شعارهاى «
دشمنان ما . دوستانى که صحبت می کنند، رعايت اين موضوع را الزم بدانند.  طلبيم زنده کردن مشروطيت را می
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اند، ادارات را اشغال  کردهدر تبريز کسانى که عصيان : مثال راديوى ترکيه ميگويد. تهمتهاى گوناگونى ميزنند
ما به استقالل ايران . ما ايستگاه راديو نداريم تا به دنيا بفهمانيم که اين گفته ها، همه مزخرف و افتراست. ميکنند
ما فقط براى گرفتن خودمختارى ملى آذربايجان اقدام کرديم و در اين خصوص تا آخرين نفر از مبارزه . منديم عالقه

  ». حاال سخنرانان، اين موضوع را به طور کامل مرا عات کننددست نخواهيم کشيد،

براى به دست آوردن يک نمونه از کار و فعاليت کنگره، قسمتى از مذاکرات جلسه سوم آنرا در اينجا درج 
  .ميکنيم

  : آقاى الهامی
.  باشد يابد و به وجود آورنده آنها نيز مجلس مؤسسان می مملکت مشروطه از مجلس و انجمن تشکيل می

. انتخاب ما و تشکيل اين کنگره از طرف عموم ملت آذربايجان به منظور دستياى به مجلس مؤسسان است
همانطورکه رهبر . اند، بايد به وظايف مهم و سنگين خود واقف باشند  که در اينجا حاضر شده نمايندگان محترمی

تب بيشتر از ساير ايرانيها به استقالل و پرچم هريک از افراد آذربايجانى به مرا: محترم در نطق خودشان گفتند
گويم که در اين کنگره ما بايد طورى تصميم بگيريم که  من سخنانم را خالصه کرده و می. مند است ايران عالقه

! زنده باد مطالبات به حق آذربايجان! زنده باد استقالل ايران. نسل آينده به ما نفرت نورزند و به ما رحمت بفرستند
  )از احساساتابر(

  .بعد، نوبت سخنرانى به آقاى شبسترى، عضوکميته مرکزى فرقه و يکى از پيشکسوتان رهبرى داده شد

  :آقاى شبسترى
در .  ميليونى ميتواند زندگى کند٢٠٠آيد، يک جمعيت   در کشوری چون ايران که يک مملکت بزرگ به حساب می

سال پيش ملت آذربايجان قيام ) چهل. (ليون نفر نفوس نيست مي١۵ و يا ١٠ايران در نتيجه بيعدالتى، بيشتر از 
از آزاديى که خلقمان در آن . در آن موقع تبريز، مرکز آزادى ايران بود. کرد و آزادى را براى ملت ايران به ارمغان آورد

د از آن که بع. وقت به دست آورد و از مشروطيت که کوتاه زمانى زنده ماند، مردم توانست تا حدودى استفاده کند
به تهران منتقل و رنگ مشروطه و آزادى عوض شد، حتى به مراتب بيشتر از دوره استبداد به خلق ستم و فشار 

تا شهريور ماه، ملت ما گرفتار افرادى چون پهلوى و جوجه ديکتاتورهايى بود که دور او جمع شده بودند و . وارد آمد
هريور هم طرفداران پهلوى مملکت را  ويران و ملت را به اسارت بعد از ش. کردند در نهايت زير فشار زندگى می

خلق دمکرات و آزاديخواه ما بعد ازگذشت چهار سال . اند مان را که ميبينيد به چه فالکتى انداخته درآوردند و امنيت
شر و امروز از شهريور، در حالت انتظار زندگى کرده و به خاطر نتيجه نگرفتن نخست، بيانيه فرقه دمکرات را منت

فريادهاى ابراز (براى طلب کردن حقوق خود کنگره خلق را تشکيل ميدهد و آرزوهاى خود را عملى خواهد کرد 
  ).احساسات

  :نماينده  سردرود، آقاى افتخارى
کنم و تشکيل کنگره خلق را به شما   هزار نفر به شما سالم عرض می٣٦ روستا و ٤٨آقايان محترم، از طرف 

در مجلس ملت، نميتوان قند، شکر، تخم مرغ، .  در انتخابات پيشين ايران اشتباهى رخ داده است.تبريک ميگويم
اينها . در مجلس بايد افرادى که دردشناس مردم هستند، حضور يآبند. سيب زمينى، الستيک معامله کرد

ارمها سرهای ما را زير خودشان نيز ميدانند که کارهای نادرستى انجام ميدهند و در نتيجه کار آنهاست که ژاند
ما به ظلمهای حکام مرتجع و جنايتهايش پايان خواهيم بخشيد و خودمان انجمنهای ايالتی و . قنداق ميگيرند

  .واليتى به وجود خواهيم آورد

  :کندى از طرف روستای ملک، خليل آذر
 قانون اساسی را ما اجرای. کندى و حومه آن به اين کنگره سالم آتشين عرض ميکنم از طرف اهالى ملک

ما رفع اين فجايع و ظلم ها را از اين کنگره . ميخواهيم و اين که دولت مرتجع دست از سر ملت آذربايجان بردارد
کندى کشته شد، با سپرده شدن  اى را که چند روز پيش در ملک  ساله٢٠ما گرفتن انتقام جوان . ميخواهيم

  .ريمقاتالنش به دادگستری ملى، ازکنگره ملى خاستا 

  .زنده باد سعادت و خوشبختى آتى ملت آذربايجان! جاويد استقالل ايران

  :نماينده خوی، آقاى يزدانى
ورى فرستاده بود، صحبت کرد و پيام پيرزن را   در مورد يک جفت جورآبى که يک پيرزن اهل خوی براى آقاى پيشه

  :به کنگره رساند

در خاتمه .  فرزندان ما را از ظلم  ژاندارمها برهانندآن پيرزن گفت که از رهبر شما خواهش ميکنم ما و
  .افزود، زنده باد حکومت خودمختار خلق آذربايجان
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من افتخار ميکنم و اين جوراب را به موزه : ورى با اشاره به ارسال جوراب توسط پيرزن گفت آقاى پيشه
رانمان را براى نسلهاى آينده زنده آينده آذربايجان تقديم خواهم کرد و بدين وسيله احساسات مادران و خواه

خواهيم داشت، باشد که دختران مهندس و زنان دکتر هداياى خواهران بيسواد خويش را ببينند و از  نگه
  .احساسات آنان سرمشق بگيرند

  : نماينده اردبيل،آقاى جودت
و ويرانى ايران تاسف  سال پيش، در دوره صفويه ساخته شده اشاره کرد و به بدبختى ٣٠٠وى به پناهگاهى که 
ملت آذربايجان تمام بدبختيهاى خود را ميشناسد و از : گدوک ماندنشان سخن گفت) گردنه(خورد و از سه روز در 

  .»زنده باد ايرا ن و آذربايجان«من در آخر ميگويم . اين کنگره انتظار عمل دارد

  :نماينده مشکين شهر، آقاى فتاحى
يک ملت «: فرزند غيرتمند آذربايجان، مرحوم دکتر ارانى ميگويد. گويم  تبريک میاز صميم قلب تشکيل اين کنگره را

براى . براى ما آموزش و بهداشت الزم است. براى ادامه حيات، مجبور به اصالح محيط اجتماعى زندگى خود است
ملى براى ملت به نظر من اکنون وجود مجلس . اى الزم است که احتياجات ملتمان را تامين کند ما وجود فرقه

من ميگويم زنده باد جوانان شجاع . آذربايجان بيشتر از انجمنهاى ايالتی و واليتى الزمتر و ضروريتر است
  )ابراز ا حسا سات. (»آذربايجانى که ميخواهد ملت خود را از فالکت نجات بدهد

  : نماينده ماکو،آقاى اسحق
آزاديخواهان آذربايجان در يک مجلس حضور دارم، به قول خوشوقتم که به اتفاق ) ابراز احساسات(دوستان، سالم 

  !سرکه نه در راه عزيزان بود بارگرانى است کشيدن به دوش: سعدى

  .رفقا، درباره حکومت ملى صحبت کردند. براى ملت بايد سر را فديه داد

سان نتيجه گرفت که ان) ع(او ضمن صحبت در مورد حکومت ملی با شاهد آوردن ازکلمات حضرت على 
  .به خاطر اتمام وقت، به سخنان آقاى اسحاق پايان داده شد. تنها ميتواند در نتيجه توانمنديهاى خود رشد کند

  : نماينده کبريت سازى،آقای خرمدل
ما به مجلس شورا نماينده خواهيم فرستاد و با مجلس . انجمن ايالتی و واليتى به معنى بريدن از مرکز نيست

در پايان عرض . ولى به نظر من انجمن ايالتی و واليتى نميتواند دردهای ما را درمان کند. قطع رابطه نخواهيم کرد
  .ما مجبور به تاسيس مجلس ملی خود مان هستيم. ميکنم  زنده باد مجلس ملى آذربايجان

  :آقاى خورشيدى
.  هم ايرانى هستيمايران مال ماست و ما. ما از ايران جدا نخواهيم شد. حرفهای من خطاب به دشمنانمان است

 زنده باد فرقه  -زنده باد استقالل ايرات. دولت ما اصال متکى به ملت نيست. تکيه دولت بايد به ملت باشد
  .دموکرات آذربايجان

  :ورى آقاى پيشه
کسانى در اين کنگره شرکت . در اين کنگره بايد فقط تصميم گرفت. اين اجالس، به منزله  کنگره ملت ماست

بدون توجه به افتراهاى راديو ترکيه، اين کنگره خواهان . اند هاى ژاندارمها بوده  آمـاج ستم سرنيزهاند که کرده
آيا برای ما خودمختاری ضرورت دارد، يا ! حال ببينيم آيا شعارهاى ما حقيقى است يا نه. رهايى آذربايجان است

اما در مجلس . آورند  را در آن به زبان میاين کنگره جايى است که کارگران و دهقانان سخنان دلخواه خود ! نه
ما داراى چهارچوب سازمانى هستيم و اين جلسه وجود آن را . مرکز، نمايندگان مانند گوسفند رام و تابع هستند

  . آفريند ضرورت زمان رهبری را می. ثابت ميکند

  :آقاى زمانى
 - به جای تشکيل انجمنهاى ايالتیبه نظر من نيز. کنم من از طرف مردم منطقه هشترود شادباش عرض می

  !جاويد ايران، زنده باد آذربايجان. واليتى، تشکيل مجلس ملی الزمتر است

شعرى از شمس تبريزی قرائت و پيشنهاد کرد که مجسمه  استبداد  على خيرالهى  حسن-يی آقاى پنبه
خودمختارى هستيم و هيچ ما قادر به گرفتن . ما خواهان خودمختارى هستيم: از باغ گستان برداشته شود

  .کسى نميتواند ما را ازگرفتن آن باز دارد
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  :نماينده اروميه ،آقاى سعيدى
ما ميتوانيم خانه خود را بهتر از ديگران اداره : در زمينه خودمختاری سخن گفت. درود فرستاد و شادباش گفت

من از طايفه  . ن صداى آذربايجان استکسانى که به ما افترا ميزنند، تنها و تنها منظور آن ها خفه کرد. کنيم
درباره زبان آذربايجانى سخن فراوان گفته شد، نظر من اين است که آذربايجان بايد پس از اصالح . افشار هستم

امور خود، به فکر به گردانى ايران باشد تا اين مملکت به سرزمين آبرومندی تبديل شود، آذربايجان، سر ايران 
  .جان و برقرار باد خودمختارى مازنده باد آذرباي. است

  :آقاى بيريا
از . کنم نمايندگان محترم وکارگران عزيز من بنا به سفارش مردم ارسباران، تشکيل اين کنگره را تبريک عرض می

جانب زحمتکشان ارسباران که زير ستم فرماندارى مانند صفوى و عناصر کثيفى، مانند قاسم خانها به ستوه آمده 
  .کنم ين کنگره عظيم را شادباش عرض میاند، تشکيل ا

خواند و اضافه » !شاه درفت ها« خود را تحت عنوان  يى، شعر قديمی آنگاه، بنا به درخواست آقاى پنبه
چنان باليى سر ما آورد که تا قيامت هم ) شاه(اين که نبايد پشت سر مرده حرف زد، درست، اما آن مرحوم : کرد

  .فراموش نميکنيم

  :هالل ناصرى
اين کنگره هم مشابه مجلس موسسان . اين مساله مهمی است. مجلس موسسان اساس مشروطه ماست

پيشنهاد من اين است که اين اجالس به جاى انتخاب . است و شما نمايندگان ملت پنج ميليونى هستيد
آزادی خودمختاری اند، چرا که در  به ما آزادی نداده.  واليتى، مجلسم موسسان را تشکيل دهد-انجمنهای ايالتی

  .ما در اين اجالس بايد درباره آزادى خود تصميم قطعى بگيريم. هم هست

  . هالل ناصری به مثل ميان روستايى و بزاز اشاره کردکه حاضران خنديدند-

 آمده است، اما افسوس که در راه  از طرف کردها، نماينده!  زنده باد کنگره ما، زنده باد نيروی مسلح ما
اين نماينده، آقای داوودى هستند .  سرما شده اند و به سبب بيمارى، در بيمارستان بسترى هستنددچار برف و

  .که پيام تبريک ايشان توسط آقاى نوبرى به کنگره ارائه خواهد شد

  :آقاى نوبری
 -وستانه قول شرافتمندانه و د-آقای حاج مصطفى داوودی، به عنوان نماينده کردها به اينجا آمده و قول داده اند

آمدی که برای آذربايجان  رخ دهد برای کمک  ای که الزم باشد و در هر پيش که آماده هستند که هر دقيقه
  )ابراز احساسات ممتد.(اند آماده

  :چشم آذر
بنابراين، ما بايد اين مجلس را مجلس ملى .  سال پيش تشکيل شده است٣٩ واليتى، -انجمنهای ايالتی
ابراز ( به خودمختارى آذربايجان، اين سرزمين بايد نيروهای مسلح ملى داشته باشد براى نيل. نامگذارى کنيم

  )ابراز احساسات! (، برقرار باد خودمختارى آذربايجان)احساسات

آقاى داوودى ) براز احساسات ممتد. (وارد مجلس شدند) نماينده کردستان(در همين حال آقای داوودى 
ما از اين بابت بسيار «: ورى گفتند آقاى پيشه. خودشان، اجازه خواستندبرای بيان پيام خويش به زبان ملى 

  ).ابراز احساسات ممتد. (آقاى داوودى به ايراد سخن يرداختند. »خوشحال هـستيم، بفرمائيد

  :آقاى نوبرى
ايشان، نخست خود و همراهشان آقاى ميرزا مناف کريم خانى را . کنم من سخنان آقای داوودى را ترجمه می

ما زير ستم کارگزاران دولت . ما ايرانى هستيم و هرگز به تجزيه ايران رضايت نميدهيم: عرفى کردند وگفتندم
ايم و براى آزادى ملتمان، همواره  مرکزى به تشکيل فرقه دمکرات کردستان و فرقه دمکرات آذربايجان وادار شده

  .اين دو فرقه تشريک مساعى و همفکری خواهند داشت

  :رىو آقاى پيشه
حکومت تهران به جاى . حکومت تهران کار را به جايى رسانده که کنگره ما مجبور شده قدم هاى جديترى بردارد

مسئله  آذربايجان، در تبريز قابل . اينکه به ملت آذربايجان رو بياورد، دست به دامن شخصيتهاى خارجى ميشود
سرنوشت آذربايجان نميتواند . ود را داشته باشددر مورد ما هم، يک ملت خود بايد توان احقاق حق خ. حل است

ما نسبت به دول . اين مسئله، تنها وتنها در اين جا و در اين کنگره قابل حل است. در لندن و يا ترکيه تعيين شود
متفق احساس دوستى داريم، اما، همچنان که آنان در مورد امور خاص خود به کسى اجازه دخالت نميدهند، ما 
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مسئله  ما تنها مسئله  زبان نيست، اقتصاد ما، آموزش ما، صنعت ما . س اجازه مداخله نميدهيمهم به هيچ ک
ما خواهان خودمختارى آذربايجان که شامل زنجان و حومه  همدان هم ميباشد، . همه دچار مسئله است... و

گويند،  ذربايجانى سخن میما در مورد ترکهاى قشقايى و آذربايجانيانى که در مشهد زندگى و به زبان آ. هستيم
مندم و به تبع آن اداره اين خانه، گرم کردن آن، تعمير و نگهدارى آن و مرمت  من به خانه  خود عالقه. حرفى نداريم

ما اجازه نميدهيم که خارجيان روى قبرهاى پدران ما يایکوبى کنند و حاکم . در و ديوارش به عهده خود من است
در صدد ايجاد مجلسى هستيم که کارگزاران آن آذربايجانى باشند، حاال شما هر ما . مطلق العنان ما باشند

پس، براى باز پس گرفتن آزادى ما بايد تانکهاى مرتجعان و واپسگرايان از .  که ميخواهيد روى آن بگذاريد اسمی
  . کنند توانند دستاوردهاى ما را پايمال های ما بگذرند، تنها در آن هنگام است که می روى جنازه

هايى تدوين کنند و بعد از  اينک، پيشنهاد شده که کوميسيونى متشکل از پنج نفر تعيين شود، مصوبه
  :به نظر من سه فقره مصوبه ميتواند در دستور کار قرارگيرد.  ها را تقديم مجلس کنند ظهر مصوبه

   طرح قانونى نظارت بر انتخاب مجلس،-١
   به ملل دنيا، خلقهاى ايران و به ويژه به مردم آذربايجان،اعلالم تصميمات اين مجلس- ٢         
  . تنظيم نظامنامه  مجلس و يا انجمن آينده، چگونگى انتخاب آن، تعداد نمايندگان و محل برگزارى انتخابات- ٣         

ملت تصميم اين کنگره بازتاب اراده . اند  ميليون نفر مستقيما شرکت جسته١/ ۵در اين کنگره متجاوز از 
هاى ملت آذربايجان است، بنابراين، بايد نهايت دقت در تنظيم  هاى اين کنگره، مصوبه مصوبه. آذربايجان است

باشد تا از يکايک بندهاى مصوب دفاع و اشکاالت موجود در  اى ملى وجود داشته بايد کميته. ها مبذول شود مصوبه
. وند، همه  موارد امر را به اطالع مردممان برسانندنمايندگانى که به مجلس فرستاده مش. آنها را برطرف کند

  !تصميمات اين اجالس بايد اجرا شوند، بدون چون و چرا

ورى  سپس آقاى پيشه.  براى تنظيم طرحها براى تصويب، کميسيونى متشکل از پنج نفر برگزيده شدند
. ها اعضاى خانواده آذربايجان هستندکرد: جوابيه تبريکهاى کردها را به مناسبت تشکيل کنگره ارائه داده، گفتند

 مراتب سپاسهاى ما را به آقاى قاضى محمد و -بى جهت تالش نکنندکه ميان ما و آنها نفاق و دودستگى بيندازند
  .ملت کرد ابالغ فرماييد

  

 بدين ترتيب، کنگره خلق به مجلس موسسان تبديل شد و سنگ بناى نهضت عظيم آينده  ما را بنيان 
 .گذاشت

  

 س ملى مامجل

هيئت نظارتى . بالفاصله پس از اتمام کنگره خلق، آمادگی براى انتخاب مجلس ملى آذربايجان اعالم شد
 اداره کارها را بر اساس برنامه معين به  که از طرف هيئت ملى انتخاب شده بود، زير نظر و رياست آقاى قيامی

فرقه، به آسانى مبارزه .  و تا پنج روز پايان مييافتکار انتخابات ميبايست در سراسر آذربايجان شروع. دست گرفت
تبليغات و قدرت . ها و اشخاص معرفى شدند انتخاباتى را سازمان داد، در همه جا نمايندگانى از طرف کميته

 هرکسى که مطابق ميل فرقه -اى بود که اگر اراده ميکرد، ميتوانست افراد دلخواه خود را تثکيالتى فرقه به اندازه
با اين حال براى رعايت آزادی کامل انتخابات، به افرادى هم که عضو فرقه نبودند، امکان معرفى .  انتخاب کند- بود

حتى به اعضاى فرقه اجازه داده شد به اشخاص بيطرفى که مورد . به عنوان نامزد انتخاباتى فراهم شد
  .اعتمادشان است راى دهند

ما، اصولى را که سالهاى سال بر قرار . سيار مهم بودانتخابات مجلس ما يک اقدام سياسى عظيم و ب
  .بود، به يکباره به کنارگذاشته، يک انتخابات دمکراتيک بر اساس نظامنامه به اجرا گذاشتيم

ای که تنظيم شده بود،  امکان شرکت در اين انتخابات براى همه، اعم از زن و مرد، بر اساس نظامنامه
 پول، تهديد و تطميع که تا آنروز ابزارهاى متداول محروم کردن مردم از آزادى و همه امکانات را مانند. تامين شد

امکان دخالت به مامورين دولتى در امر انتخابات داده نشد و برای اين که اين . حقوق خود بودند، از بين برديم
در همه  . ييراتى داده شدانتخابات آزاد، مستقيم، برابر حقوق و متناسب باشد، در تمام حوزه هاى انتخاباتى، تغ

ها به اهالى اين امکان را داديم که مستقيما و آزادانه  شهرها، بخشها و در همه  قصبات و حتى همه  محله
کسانى . شان با شوق و شعف بزرگ و وصف نشدنى استقبال کرد خلق ما از فراخوانى فرقه. شان را بدهند راى
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 دسته آمدند و با رای دادن خود در -رکت نکرده بودند، دستهکه در همه عمرشان تا آن روز در انتخابات ش
اند  و مخصوصا اشتياق زنان به مشارکت  همفکری ملتمان شريک شدند و ثابت کردندکه صاحب شعور ملى شده

  .به مراتب بيشتر بود

نرو براى جوان، پير، فقير، توانگر، همه و همه سعادت خود را در برگزارى صحيح انتخاباي مپديدند و از اي
 شدند، به  گيرى سرازير می مردم، چون سيل به طرف حوزه هاى راى. راى دادن از همديگر سبقت ميگرفتند

 آذر، در روزنامه  آذربايجان ١٢وری را که در   هاى آقاى پيشه اى از نوشته عنوان ياد آورى آن روزهاى يرافتخار، نمونه
  :به چاپ رسيده، در اينجا درج ميکنيم

  

اقشارى از مردم ما که به هر رويدادی با . مان، مردم به پا خاست جه  عزم و اراده خلل ناپذير فرقهدر نتي«
ديده ترديد مينگرند، يعنى بازاريان وکارکنان ادارى، نيز در انتخابات مجلس ملى، در آخرين فرصتهاى مدت تعيين 

اگر .  سرازير شدند و رای دادندگيرى  هيئت ملى به سوى صندوق های راى شده بر اساس نظامنامه رسمی
اين . آمد ميتوانستيم تنها دو روز اين مدت را تمديدکنيم، تنها در شهر تبريز بيش از يکصد هزار رای به دست می

گيرى، خاطره پيروزى و فتح و ظفر اسالم را تداعى ميکرد،  که تنها در روز شنبه مردم در پاى صندوقهاى راى
جريان سيل آساى مردم ما از باور آنان به . در اذهان جان ميگرفت...  جاء نصرامعناى حقيقى آيه شريفه اذا

 گروه برای راى دادن سرازير ميشدند و برگ تعرفه  انتخابات نخستين - پيروزى، سرچشمه ميگرفت که گروه
  .مجلس ملى را با شعف و افتخار دريافت و به عنوان يادگار به خانه ميبردند

اول، باور عميقى که در اعضای فرقه جان گرفته بود و . رگ به اين موفقيت تاکيدکردميتوان به دو دليل بز
اين پديده آزمون سرنوشت سازى . شجاعت منبعث از آن، دوم، اعتماد و باورى که در ميان مردم پديده آمده است

فرقه از اين . ود استهای خ يافته و هنوز هم که هنوز است، در حال تحکيم پايه براى فرقه جوان بود که سازمان
  .امتحان سربلند بيرون آمد

هاى مخالف  دوستان آزاديخواه ما در تهران که از دور تماشاگر فعاليتهاى ما بودند و از هياهوى روزنامه
خوان متاثر ميشدند، بعضى وقتها به صرافت پشتيبانى از ما افتاده برخى آزاديخواهان را ترغيب به پشتيبانى 

. اند که برای راهبرد کارها، فرقه ما به آنان نياز دارد اند و اينطور فکر ميکرده کرده ز میکرده و راهى تبري
آزاديخواهانى که به اين منظور وارد شهر ما شده بودند، پس از مشاهده فعاليتهاى ما از نزديک، به ناتوانى خود 

 ديدندکه در خالل اين سه ماه، در ميان آتش و در برابر اين کار عظيم اعتراف کردند و خود را نيازمند آموختن از فرقه
  .درکشاکش مبارزه اين همه نيروى فعال تربيت کرده است

ديروز در . نيروى فعالى که فرقه پرورش داده، استعداد و توان خود را در امر انتخابات به نمايش گذاشت
 ساعت است 48مکرات سالمند، محلى که صندوق مرکزى انتخابات در آن جا واقع شده بود، معلوم شدکه اين د

ای  بـراى انجام وظـيفه: اى کرد وگـفت هنگام تحويل کار خود، نيم خنده. که سر ماموریت خود باقى مانده است
  .کـه بـه عـهده مـن بـوده، احسـاس خوشبختى ميکنم

 
اعضای . دارندهمه، توان، يارايى و لياقت خود را تماما عرضه مي. اينک، اينجا همه مشغول فعاليت هستند

فرقه به طريق اولی، ترديد و تزلزل به خود راه نميدهند، رهبرى را با جان و دل محافظت ميکنند و از روى ايمان و 
با غيرت مشابه صدر اسالم، به تکاليف خود عمل . ورند آ اعتقاد، تصميمهاى کميته مرکزى را به اجرا در مـى

امروزه جوانانى در اين سرزمين يافت ميشوند .  پاداش، افتخار ميکنندبه يک تبسم ساده از فرقه به عنوان. ميکنند
های زندگى اجتماعى امروزه ما،  فداييان واقعى در همه صحنه. که به دريافت امريه برای فداى جان افتخار ميکنند
  .شايستگى و فـداکـارى خود را به اثبات ميرسانند

  
سرهايى که . ود، برای رهبرى همه مردم، توان ميگيردگسترش مييابد، استوارتر ميش. فرقه رشد ميکند

اين قدرت، لياقت و استعداد را مشاهده ميکنند، در برابر آن فرود مى آيند و تسليم عزم و اراده ملت مى شوند، 
دست فداييانى راکه آماده جانفشانى در راه آرمان خلق هستند، ميفشارند و شب و روز برای فرقه فعاليت 

حسن توجه خلق نيز . چون کار ما براى خلق است. ی نيل به آرمان واالى فرقه و اهداف آن ميکوشندميکنند و برا
  .نسبت به ما، پيروزی و افتخار بزرگى است

  
هيج نيرويى نميتواند در برابر . قلب مردم از قلعه هاى آهنين و سنگرهاى تسخير ناپذير نيز محکمتر است

انتخابات مجلس . فرقه ما قلبهاى مردم را تسخيرکرده است. ، يايداری نمايدقدرتى که اين قلبها را تسخير ميکند
  .اينک ديگر زمان برآوردن آرزوهاى آن قلبهای مأنوس به فرقه فرا رسيده است. ملی ما، اين ادعا را ثابت کـرد
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برانگـيختن عشق آسان، ولی حفظ آن . بدين دليل، راه فرقه ما دشوار و مسئوليت آن سنگين است
ايم، برای حفظ اين عاليق بايد زحمات بيشترى را تحمل  ها را به دست آورده ما اکنون اين عالقه. دشوار است

  .کنيم
  

در دوره پيشين، در خالل ده روز مدت انتخابات، به . انتخابات در تبريز با موفقيت چشمگيرترى پايان پذيرفت
 روز، ۵از ششم تا يازدهم، آذرماه، يعنى فقط در عرض در حالی که ! زور تنها يارده هزار ری گردآوری شده بود

ميتوان گفت در دوره پيشين روزانه بسيارکمتر از .  نفر رسيد٢٣٩۵٠شمار راى دهندگان در انتخابات می ما به مرز 
 هزار ٨در حاليکه در جريان انتخابات ملی، در برخى روزها، همان مردم با بيش از . يک هزار رای داده شده بود

نشان داد کاريرا که نميشد با . ای را نشان داد ، رغبت ملی خود را به نمايش گذاشت و خيزش ژرف انديشانهراى
  ».پول، تطميع و تهديد انجام داد، مـيتوان با جلب اعتماد مردم به آسانى به سرانجام رساند

  
ترام، عزت و عالقه مردم براى اثبات اين که فرقه ما ريشه در ميان مردم و در اعماق جامعه دارد و از اح

از مجموعه . برخوردار است، کافى است در تعداد آرايى کـه نمايندگان تبريز به دست آورده اند، دقـيق شويم
اين حاکى از اعتمادى . ورى به صندوق ها ريخته شده است  رأى به نام آقاي پيشه٢٣۵۵٠ راى مأخوذه، ٢٣٩۵١

  . رأى٢١٢٧٣قای محمد عظيمى است که عبارتست از کمترين تعداد آراء به نام آ. بى نظير است
 

با اين مصوبات، بنيانهاى حکومت ملی ما . پيشتر، طرح های تصويبى پس از مذاکرات را درج کرديم
فرقه ما براى اداره سرزمينمان، سازمانى قانونى به وجود آورد و اين عبارتست از هيئت ملی که به . گذاشته شد

. فرقه به اجرا گذاشتن مصوبات کنگره را توسط اين هيئت ملی شروع کرد. رفترياست آقای شبسترى شکل گ
 نفر، منتخب کنگره در ٣٩هيئت ملی متشکل از . هيئت ملی، در حـقيقت مسئول انجام وظيفه حکومت ملی بود

 يی که هيئت ملی پيش رو داشت، برگزارى مهمترين وظيفه. ام آبان، از همان روز شروع به کارکرد روز سى
هيئت ملی در همان آغاز کار، ضمن انتخاب هيئت نظار، فرمان انتخابات . انتخابات مجلس ملی آذربايجان بود

در نتيجه تالشهاى مجدانه هيئت ملی و رهنمودهاى مدبرانه فرقه، دستور کنگره ملی . مجلس مـلی را صادر کرد
رگزارى انتخابات مجلس ملی يک ماه مهلت در اسرع وقت به اجرا درآمد، در حاليکـه به هـيئت موسسان برای ب
 آذر، آغازين ٢١در روز بسيار باشکوه و تاريخى . داده شده بود، اين امر در بيست و يکمين روز مهلت انجام يذيرفت

روز بنيان ملی، مجلس ما با افتخار تاريخى و سربلندى فراموش نشدنی و در ميان سرور و ابراز احساسات 
  .مردممان تشکيل شد

  
مردم . کى از اسناد تاريخى تنظيمى اين مجلس موسسان، قـانون انتخابات مجلس ملی آذربايجان استي

همه خلقهاى ايران . ما در سراسر ايران، در سايه همين قانون انتخابات به پرچمداری نهضت دمکراتيک موفق شد
ايم، به ديده   کارى که شروع کردهبه وسيله همين قانون ما را به عنوان دمکراتهاى حقيقى ميشناسند و به ما و

  .اعتماد مى نگرند
  

در سايه ماده هشتم اين قانون که در سه . قانون انتخابات بر اساس مرامنامه فرقه ما نوشته شده است
  :سطرگنجانده شده، فرقه توانست گامهاى بيباکانه و در شان قهرمانان را بردارد و اين ماده چنين است

  
  .» سالگى رسيده باشند، حق انتخاب کردن دارند٢٠آذربايجان که به سن  همه زنان ومردان -٨«
  

اين ماده، با دادن حق انتخاب به زنان، مردان و جوانان، توده هاى وسيعى از مردم راکه تا امروز افليج وار 
  .زندگى ميکرد، به صحنه زندگى سياسى کشاند و امکان استحکام شالوده دمکراسى را فراهم آورد

  
) دکالراسيون( بر انجام انتخابات مجلس ملی، يکى ديگر ازکارهاى تاريخى هيئت ملی، ارسال افزون

معروف به کارگزاران عاليرتبه ايران و نمايندگان خارجى است و انجام مذاکرات با حسام السلطان، والی آذربايجان، 
  .ريا انجام گرفت سترى و بىورى، شب مذاکرات اخير توسط آقايان پيشه. دومين کار برجسته اين هيئت است

  
در اين گفت وگوها، آقای بيات يادآورى کرد که به من تنها اجازه گفت وگو داده شده است و فقط مى 

از اين گفت وگو معلوم شدکه وی ميخواهد تنها با . توانم بر اساس مقررات موجود با آذربايجانيها مذاکره کنم
اى دربر  اى بيش نبود و نميتوانست نتيجه اين نـيز مضحکه. م رسانداندرزگويى و نصيحتگرى کارها را به سرانجا

العاده بود، چند روز پيش از تشکـيل مجلس  بدينترتيب، اين والی که به ظاهر داراى اختيارات فوق. داشته باشد
ده، اطالع از محتواى گـزارشى کـه از مذاکرات ارائه دا. ملی ما،آذربايجان را ترک و با هواپيما عازم تهران شد

  .دقيقی در دست نيست، اما چنانکه شايع است، نتوانسته جريان نهضت ما را انکارکند
  

در حاليکه هيئت مشغول انجام . مان بوده است دوره فعاليت هيئت ملی، دوران شديدترين فعاليتهاى فرقه
  .دن تشکل فداييان بوداش بود، فرقه، هم انتخابات را برگزار ميکرد، هم در تدارک سازماندا وظايف روزمره
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  بيست و يکم آذر
در چنين روزى با بهم پيوستن دو استوانه .  آذر، درتاريخ نهضت و فرقه ما، جايگاه رفيعى دارد٢١روز 

فرقه ما . ها تشکيالت فداييان بود يکى از اين استوانه. پايداری که فرقه بناکرده بود، برپايى نهضت قطعيت يافت
آقاى .  آذر به عهده گرفته بود٢١ر روستاها به طور خودجوش نمو ميکرد، از يک ماه پيش از تشکل فداييان را که د

در برخى مناطق، اين مسئوليت، يعنی . وری، رئيس فرقه، شخصا اين تشکيالت را رهبرى ميکردند پيشه
با جود اين که . دسازماندهى اين تشکيالت را فعالترين، شجاعترين و کوشاترين اعضاى فرقه به عهده گرفته بودن

فداکاريهای کميته مرکزى در انجام . اين اقدام بسيار مخفيانه صورت ميگرفت، با اينحال با سرعت پيشرفت ميکرد
کميته مرکزى به پيدايش رهبري طبيعى بسنده نکـرد و شاخصترين اعـضاى فـرقه را . اين مهم بسيار برجسته بود

ـثال، بـراى سازماندهى فداييان تبريز، ژنرال کـاويان؛ فداييان مراغه، بـه عنوان م. به سرکردگى فـداييان گـماشت
ژنرال کـبيری؛ فداييان سراب و ميانه، ژنرال غالم دانشيان؛ فداييان مياندوآب، سرهنگ قلی صبحى؛ فداييان 

از اعضاى کميته اسکو، سرگرد کالنتری و فداييان اروميه، آقـاى آزاد وطن ماموریت يافته بودند که همه اين افراد، 
بدين ترتيب ميتوان گفت که کميته مرکزى فرقه، شالوده بنيادين شاخه نظامى را بنيان . مرکزی فرقه بودند

  .گذاشته بودند
  

عالوه بر اين اينها، شهامت و جانفشانيهای سرهنگ آرام، سرهنگ غالمرضا جاويدان، فرضى دهقان، 
هاشمى، تيزفهم، خليل آذر و ديگران، از عناصر بسيار فعال فـرقه ميرکاظم، مير خـليل، پيشنمازی، مير ابوالفضل 

اين حقيقت که فرقه ما تشکيالت . ، در سازماندهى و راهبرد فدايـيان بسيار شايان توجه است)فرقه آکيتولريندن(
ير قابل انگيزى نشان داده، غ فداييان را سازمان داده، مستقيما آنرا رهبرى کرده و در اين تالش شايستگی حيرت

درست است که سند مکتوبى در دست نيست، وی ميتوان با استناد به نخستين ديدار ادعاکرد که . انکار است
  . فداييانى که اسلحه به دست گرفته و آماده مبارزه مرگ و زندگى شده بودند، اعضای فرقه بودند٪٩٠بيش از 

  
 ماه نداشت، در دل ارتجاع تهران که ای بيشتر از يک  آذر ماه پيشينه٢١اين تشکيالت سترگ که در 

فعاليت فداييان پس از . انداخت ساليان متمادي خلقهاى ايران را منکوب کرده و به اسارت کشيده بود، هراس مى
به فداييان سراب، مراغه و ميانه فرمان داده شده بود که پس از پايان . انجام انتخابات مجلس علنى شده بود

بنابراين، فداييان از شهرهای اطراف در روز افتتاح مجلس، براى تأمين . ا شروع کنندانتخابات، فعاليت علنى ر
امنيت آن به طرف تبريز حرکت کردند و انتظامات شهر را در اختيار گرفتند و همچنين فداييان تبريز نيز برای انجام 

  .وظايف محوله به آنان، به حالت آماده باش درآمدند
  

 شروع به فعاليت کرد و به طور - باز هم با راهـبرد گـروه دوم کـميته مرکری-دومين استوانه نهضت نيز
در اين استوانه هم به . موفقيت آميزى، سنگرها را يکى پس از ديگري تصرف ميکردند و به پيش ميتاختند

 سرکردگى رئيس فرقه و معاونان وى، آقايان بادکان و شبسترى اعضاى کميته مرکزى در صف پيشتاز مبارزه
  .ميکرندند وکارهای محيرالعقولی انجام ميدادند

  
 اجتماعى، به کساني کـه چشـمگيرتر از همه فعاليت ميکردند، ميتوان به -در صفوف اين مبارزان سياسی

ريا، قيامى، واليى، خليل آذر، بادکان، جودت، شاهين، چشم آذر، رفيعى،  بی: اعضای اصلی کميته مرکری آقايان
اشاره کرد که مردم را با تالش شبانه روزى سازمان ميدادند و افکار عمومى را براى نيل به .. .زفيری، هاشم نيا و

  .اهداف و آرمانهاى فرقه در اسرع وقت آماده ميکردند
  

بدين ترتيب، با به .  شهريور، روزگشايش مجلس ملی، در تبريز به هم پيوستند٢١باالخره، دو رکن فرقه در 
ضت، حکومت ملی ما که آوازه آن دنيا را فراگرفته بود، پا به عرصه وجود گـذاشت و يک هم پيوستن دو استوانه نه

  .رخ داد بزرگ تاريخى به وقوع پيوست
  

در آن روز، هنوز نيروهاى مسلح به .  آذر، يک کار سترگ بود٢١تشکيل مجلس ملی در شرايط حاکم بر 
 و شهربانى و امکانات آنها به دست ما نيفتاده فرماندهى سرتيب درخشانى، خلع سالح نشده بود و ژاندارمری

تجربگى برخى فداييان و سرکردگان آنها، هر  هر لحظه در داخل شهر منتظر برخورد بوديم و در نتيجه بی. بود
با اين همه، رهبران فرقه به کار خود که بر اساس . ازگاهى صداى شليک گلوله مسلسل به گوش ميرسيد

نظيم شده بود، شبانه و با جديت ادامه دادند و در ايجاد مجلس و تدوين نظامنامه آن، اهداف از پيش تعيين شده ت
  .ترديد به خود راه ندادند

  
 آذر ماه ٢١مجلس ملی ما را آقاى رفيعى، سالمندترين نماينده به عنوان رئيس سنى مجلس در روز 

ورى بـه  نظامنامه، آقاى پيشهسپس، جلسه مجلس مطابق برنامه تشکيل يافت و براى تصويب . افتتاح کرد
  .رياست مجلس انتخاب شدند

  
برخى نمايندگان دول خـارجـى و نمايندگان شاخص طبقات مختلف . مجلس در آن روز، بسيار باشکوه بود

وری مجلس را اداره ميکرد، متن نظامنامه را بـه  آقاى پيشه. مردم در مجلس بـه عـنوان تـماشاچى حضور داشتند
  .تشريح کرد و سپس به تصويب مجلس رساندصورت مبسوطى 
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بدون توجه به صداى ممتد شليک گلوله ها که به گوش ميرسيد، مجلس در نهايت آرامش و متانت به کار 
وری از جـايگاه پايين آمد و  پس از انتخاب هيئت رئيسه، آقاى پيشه. خود ادامه داد و هيئت رئيسه را انتخاب کرد

چون کار . ه برای انجام وظيفه رياست مجلس که بدان انتخاب شده بود، دعوت کردآقـاي شبسترى را به جايگا
بسيار جدى شده و به جاى حساسى رسيده بود، براى ادامه کار برداشتن يک گام مهم، ضرورى به نظر 

  .ميرسيد
  
  

با انتخاب آقاى شـبسترى بـه سمت رياست مجلس و پيشنهاد تشکيل حکومت می،کار مجلس شروع 
س از مذاکرات کوتاه، مانند روال همه کشورهاى دمکراتيک، رهبر فرقه با کسب اکـثريت آرا، مأمور تشکـيل ي. شد

ورى به سمت نخست وزير  بدين ترتيب، آقاى پيشه. دولت شـد و ماموريت وى توسط مجلس به تصويب رسيد
ورى بر اسـاس  همان روز، آقـای پيشهيی پيش نيايد، بعد از ظهر  برای اينکه در جريان کـارها وقفه. انتخات شدند

تصميم هاى متخذه توسط کميته مرکزی فرقه، در مجلس حاضر شد و اعضاى دولت ملی را به ترتيب زير و هم 
  .چنين برنامه کار دولت را تقديم مجلس کرد

  
  
  
  

  حکومت ملی آذربايجان
  

موکراتيک آذربايجان را براى ورى، رييس فـرقه د در جلسه قبل از ظـهر ديروز، مجلس ملی آقـاى پيشه
وری نيز در جلسه بعد از ظهر ديروز اعضاى دولت خود  آقاى پيشه. رياست دولت انتخاب و مامور تشکيل کابينه کرد

  .را به ترتيب زير به مجلس معرفى کرد
 

  ورى؛ آقای سيد جعفر پيشه   نخست وزير، -ا
  آقاى دکترسالم اهللا جاويد؛   وزيرکشور -٢
  آقای جعفرکاوالن؛  ، )وزير نيروهای مسلح(ع  وزير دفا-٣
  آقاى دکتر مهتاش؛   وزيرکشا ورزى، -٤
  آقای محمد بيريا؛   وزير فرهنگ، -۵
  آقای دکتر اورنگى؛   وزير بهداشت،-٦
  آقای غالمرضا الهامى؛   وزير دارايى، -٧
  آقاى يوسف عظيمى؛  ـ وزير دادگسترى،٨
  قاي کبيرى؛آ   وزير راه، پست، تلگراف و تلفن،-٩
  آقاى رضا رسولی؛   وزير تجارت و اقتصاد، - ١٠

           
  .خواهند داد  نخست وزير تا انتخاب وزيرکار و خدمات، کارهای مربوط به اين وزارتخانه را انجام- ١١           

  
کابينه پس از معرفى، با اتفاق آراء از طرف مجلس ملی تصويب شد و سپس مجلس راسا آقاى 

  .عابدين قيامى را به سمت رئيس ديوان عالی و فريدون ابراهيمى را به سمت دادستان کل انتخاب کردال زين
  

  :وری برنامه خود را تشريح و برنامه کـار حکومت ملی را بـه شرح زير قرائت کرد آقاى پيشه
  
   
  
  

 برنامه حکومت ملى آذربايجان
  

راى تامين خودمختاری ملی که ساليان سال از هئيت دولت ملی آذربايجان، موارد مندرج در ذيل را ب
آرزوهاى خلق آذربايجان بوده، رفع نيازهای مردم و سوق اين سرزمين به سمت توسعه و ترقى، به عنوان برنامه 

  .کوتاه مدت ارائه مينمايد
  
 به رسميت شناساندن خودمختـاری ملی در سطح جهان، تأمين دوام و قوام آن و مذاکره برای رسميت -١

يافتن آن با مقامات ذى صالح، بدون اخالل در تماميت ارضى و استقالل ايران، برپاداشتن دولت ملی در آذربايجان 
  بر اساس بنيان هاى دموکراتيک و رفع دشواريهاى ممکنه در اين راستا؛
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 های خودمختارى ملی و  شروع انتخاب انجمن واليات در کمترين زمان ممکن، به منظور تحکيم پايه-٢
  نزديکترکردن خودمختارى به اهداف مردم و واگذارى اداره سازمانها و ادارات محلی به انجمنهاى واليات؛

  
 انتخاب انجمنهاى شهرى در اسرع وقت، بر اساس بنيانهای دموکراتيک براى عمران و آبادانى شهـرها -٣

  و سامان دادن و به جريان انداختن کارهای آنها به صورت درست و صحيحش؛
  
 انتخاب فرمانداران و بخشداران از آزاديخواهان قابل اعتماد محلى و بدين وسيله پايان دادن برکردارهاى -٤

گيرى ميانجاميد و تأمين  هاى تصميم ظالمانه پيشين و جلوگيوى از اعمالی که به تحقير مردم و حذف آنان از صحنه
  امنيت و آسايش در سراسر آذربايجان؛

  
ن و نااليق و سرکوبگر مردم از ژاندارمرى و شهربانى و جايگزين کردن اشحاص  خلع يد اشخاص خائ-۵

  هاى مردم؛ آزاديخواه و ميهن پرست در اين دو نهاد و تنظيم اداره اين دو نهاد متناسب با خواسته 
  
.  تجديد نظر در قوانين مالياتی و انجام بازرسى سريع العمل در درآمدها و هزينه هاى اداره دارايى-٦

تنظيم اليحه بودجه ملی در اسرع وقت و تقديم آن به مجلس ملی و به طورکلى، تدوين اليحه قـانونى سياست 
  ها و هماهنگ کردن آن بر اساس اولويت توسعه و ترقى مملکت؛ مالی درآمدها و هزينه

  
ملی، مجلس  تمرکز اداره و فرماندهى فداييانى که در روستاها و شهرها براى پاسداری از خودمختارى -٧

اند و ايجاد ارتش خلق و انديشيدن تدابير الزم برای امروزى کردن  ملی و دولت ملی پا بـه عرصه فعاليت گذاشته
  سازمان و جنگ افزارهاى ارتش ملی؛

  
نخست رسميت دادن به آموزش .  دو مسئله مبرم در زمينه فرهنگ و آموزش روياروی دولت قرار دارد-٨
. دارس، دوم، مبارزه با بيسوادى و به اجرا در آوردن آموزش اجباری و رايگان برای همهمان در تمام م زبان ملی

افزون بر همه اين موارد، دولت ملی ما موظف است براى اهميت دادن به آموزش عالی و فراهم آوردن امکان 
  ، تالش و سريعا اقدام کند)ميلی داراولفونون(تأسيس دانشگاه ملی 

  
ينه اقتصاد و بازرگانى، نخست کمبودهاى ملی ما را برطرف و کارخانه هاى مـوجود  حکومت ملی، در زم-٩

های جديد، کمبودها و نيازهاى مملکت را تامين خواهد  اندازى خـواهد کـرد و سـپس، با تاسيس کارخانه را راه
و راهکارهای اين امر را نمود و در زمينه بازرگانى، دولت براى تـبديل آذربايجان به يک مرکز تجارى خواهد کوشيد 

  .جست و جو خواهد کرد
  
 مرمت راههاى موجود و احداث راههاى جديد، توسعه وسايل ارتباطى از نوع پست، تلگراف و تلفن و - ١٠

  .تجهيز آنها با ابزارهاى نوين از وظايف اصلی حکومت ملی ما محسوب ميشود
  
ربابان به وجود آمده، به شرط رضايت طرفين،  براي فيصله دادن به اختالفاتى که ميان دهقانان و ا- ١١

  .لوايح قانونى بنيانى تنظيم و به تصويب خواهد رساند
  
افزونى که در   تقسيم اراضى خالصه در اسرع وقت و واگذارى آن به دهقانان براى مهار بيکارى دم - ١٢

 ترک و در خارج از آذربايجان بر همچنين، زمينهاى کسانى را که آذربايجان را. روستاها و شهرها خودنمايى ميکند
  . عليه خودمختاری ملی تبليغ ميکنند، ضبط و واگذاری آن به دهقانانى که فاقد زمين هستند

  
عالوه بر اين، حکومت ملی به سبب اينکه اکثريت مردم آذربايجان را روستاييان تشيکـيل مـيدهند، بايد در 

ه اى که با اختصاص اعتبار الزم به روستايى به حل مسئله کـوتاه مدت بانک کشاورزی را تقويت کند، به گون
  .ارضی کمک کند تا بدين طريق اربابان با ميل و رغبت زمينهای خود را به قيمت عادالنه به دهقانان واگذار نمايند

  
سازى، تأسيس   حکومت ملی برای مبارزه بى امان با بيکارى، استفاده از توسعه صنايع دستى، راه- ١٣

  .ها و کـارگاهها، گسترش کشاورزى و بازرگانی را ضرورى ميدا ند هکارخـان
  
 حکومت ملی بايد نارسايى موجود در زندگی کارگران و زحمتکشان را بر طرف سازد و براى عملی - ١٤

در عين حال به اجبارى کردن بيمه کارگران . کردن اين منظور، اليحه قانونى کار را تدوين و تقديم مجلس نمايد
  . کنداقدام

  
. کن نمايد  به امر بهداشت بيشتر توجه کند و در وحله اول، بيماريهاى واگيردار و عمومى را ريشه- ١۵

باالخص با ارسال دارو و پزشک به روستاها و مناطق محروم و تامين اين وسايل براى طبقات پايين، بهداشت 
  .عمومى را تامين کند

  
ای سازگار با زندگى نوين مردم و متناسب با  گونه قوانين موضوعه مجلس شوراى ملی را به - ١٦

  .ترى تقديم مجلس ملی شود خودمختارى ملی اصالح و لوايح مردمى
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 حکومت ملی آذربايجان، مالکيت خصوصى را در سراسر مملکت به رسميت ميشناسد و به هر اقدام - ١٧

  .مک خواهد کردخصوصى که به رشد اقتصاد مردمى مملکت و، تامين رفاه خلق منجر شود، ک
  
  . حکومت ملی آذربايجان به آزادی اعتقاد و انديشه همه آحاد مردم احترام ميگذارد- ١٨
  
 حکومت ملی آذربايجان، همه هموطنانى را کـه در آذربايجان زندگى ميکنند، به خصوص کردها، - ١٩

  .را در برابر قانون متساوی الحقوق ميداند... ارامنه، آسوريها و
  
ی آذربايجان ضمن به رسميت شناختن حکومت مرکزی ايران، قوانينى را که توسط  حکومت مل- ٢٠

ها  حکومت مرکزى تصويب شود و مخالف خودمختارى ملی آذربايجان نباشد و بر عليه حقوق ملی مندرج در بيانيه
  .و تصميمات مجلس موسسان و مجلس ملى آذربايجان نباشد، به مورد اجرا خواهد گذاشت

  
  

گيرى به عمل آمد   صورت گرفت و پس از اتمام مباحثات، راى صلى درکم وکيف برنامه تقديمیمذاکرات مف
  . دولت ملی به اتفاق آرا به تصويب رسيد و برنامه تقديمی

  
***  

  
اگرکارهايى را . مان به حساب آورد روز بيست و يکم آذر را ميتوان يکى از پرتالشترين روزهاى فعاليت فرقه

ورود . ز انجام گرفته، بتوانيم مشروحا درج کنيم، خود به يک کتاب قطور تاريخ تبديل ميشودکه در همين يک رو
نامه مجلس تشکيل  فداييان به شهر تبريز، گشايش مجلس نوين، انتخاب هيئت رئيسه مجلس، تصويب آيين

روهاى مسلح براى  ساعته با سران ني٨و آخر سر، گفت وگوى ) مندرج در باال(دولت ملى و تقديم برنامه دولت 
تسليم آنها، از جمله کارهايى هستند که به مرحله اجرا در آوردن هر کدام از آن در شرايط عادى، به روزها و حتى 

به ويژه، در شرايط تاسيس حکومت ملی، مهارکردن اوضاع و حوادثى که ميتوانست . ماهها زمان نيازمند است
  .به طريق اولی قابل ذکر هستندهمزمان با وقوع اين تحول عظيم بروز نمايد، 

 
عناصر ماجراجو در داخل شهر و . در آن روز همه جای شهر تبريز مملو از نيروهاى مسلح فدايى شده بود

فريب خوردگانى هم که از اطراف روانه شهر شده بودند، منتظر يک بهانه و يک رخداد نامطلوب بودند تا بريزند و 
جه سفارشهاى اکيد فرقه ما و تدابير بسيار جدى و هوشمندانه دولت و نتي. خانه و بازار را غارت کنند

  .جديدالتاسيس ما، از اين رخداد وحشتناک جلوگيرى به عمل آمد
  

باالخره، تبريز نفس راحتى کشيد و موفق شد تشکيالتى را که از خود مردم زاده شده بود، مهربانانه در 
و اقتدارى که در برقرارى امنيت به نمايش گذاشته بود، با شايستگى فرقه در پديد آوردن دولت . آغوش بکشد
در روزهاى پايانى .  روبرو شد و اطمينان مردم به آينده بهتر، فزونى گرفت- قاطبه مردم-بديل مردم استقبال بی

ز آمي پايان يافتن موفقيت. ای را سپرى ميکردند آذرماه، مردم آذربايجان حقيقتا روزهای شاد و جشنهاى عيدگونه
نهضت، وجد و نشاط به مردم ميبخشيد، رخسار مردم ما که ساليان متمادى را زير يوغ سپرى کرده بودند، در پرتو 

 سال استبداد فشرد ٢۵نور اميدى که از نهضت تابيدن گرفته بود، به خنده باز ميشد و قلبهای آنان که در دوران 
  .بود، نشاط دوباره مييافت و شکوفا ميشدشده و وجودشان پايمال و به ياس و بيچارگى گرفتار شده 

  
همه روستاها و شهرها در بزرگداشت اين روز بزرگ و .  آذر، جايگاه روز ملی و عيد ملی را گرفت٢١روز 

  .شادمانى اين عيد صميمانه شرکت جستند
  
  

 


