
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ناشر افکارفرقه دموکرات آذربايجان                            ١٣٩٤ شهريور١١٨ دوره پنجم  شماره 

 اعالميه کميته مرکزی فرقه دمکرات آذربايجان
 شهريور12يانيه بمناسبت هفتادمين سالگرد انتشار ب

 ! هموطنان گرامی
  هفتاد سال قبل در حالی که دنيا دومين
   جنگ جهانی ویرانگر را پشت سر 

   و با شکست فاشيسم،   .گذاشته بود
   کشورها  از  بسياری      خلق ها

  فرصت پيدا کرده بودند تا بر ویرانه های جنگ، کشوری
ز این تحوالت بی کشور ما نيز ا. آباد، آزاد و مستقل بر پا کنند

دولت دیکتاتوری رضا شاه سرنگون و فضای نسبتا . نصيب نبود
احزاب و سازمان های ترقی . دمکراتيکی در جامعه بوجود آمده بود

نيروهای مترقی، . خواه و ميهن پرست امکان فعاليت پيدا کرده بودند
آزادیخواه و ميهن پرست تمام توان خود را بکار گرفته بودند تا با 

ج و سازماندهی توده ها، کشور را از عقب ماندگی های سياسی، بسي
برای رسيدن به چنين هدفی تشکيل . اقتصادی و اجتماعی، برهانند

 .احزاب و سازمان های سياسی، ملی و مدنی ضرورت مبرم داشت
و عليرغم مقاومت سنگين نيروهای ارتجاعی درون حاکميت، 

، بسياری از زحمتکشان، مالکين و بخشی از روحانيون و بازاری ها
روشنفکران و اقشار بينابينی، به احزاب و سازمان های سياسی و 

 .صنفی پيوستند
 

 ٢                                                         ادامه در ص
 

 اون ايکی شهريور بيانيه سی
  ایرانين استقالل -١اصل 

   آذربایجان خالقينا و تماميتينی ساخالماقال برابر

  داخلی آزادليق و مدنی مختاریت

  بيلسين ليدیر کی، ائده  وئریلمه 

   اوزونون فرهنگی یولوندا و آذربایجانين 

 اوچون سی    و ترقی آبادالشماسی

عموم مملکتين عادالنه قانونالرینی گوزله مکله برابر اوز 

 .سرنوشتينی تعيين ائتسين

ئچيرمک اوچون چوخ تئزليکله بو منظوری حياتا ک -٢اصل  ٠

بو . ایالت و والیت انجمنلرینی انتخاب ائدیب ایشه باشالماليدیر

انجمنلر فرهنگی، بهداشتی و اقتصادی ساحه سينده فعاليت 

گوسترمکله برابر قانون اساسی موجبينجه تمام دولت ایشچيلرینين 

ائده عملياتينی تفتيش ائدیب اونالرین تغيير و تبدیلينده اظهار نظر 

 ٠جکدیر

  ٣                                                                ادامه در ص

 

 آذربايجان درجنبش مشروطه
 صمد بهرنگی

  احمد آسروي مي نویسد 

  جنبش مشروطه را تهران

   آن را  تبریز  آغازید و 

   به انجام پاسداري آرد و

  هر چند آدمهاي .  رسانيد

  م معتقدندآج اندیشي هنوز ه

 آه مجاهدان آذربایجان یكمشت اوباش بودند و ستار خان، آن انسان 

نيك نفس و مبارز، راهزني بيش نبود و تنها به خاطر غارت و 

  .چپاول مي جنگيد

راست است آه برقراري رژیم . سخن آسروي اغراق نيست

مشروطه آامال به نفع توده ي مردم تمام نشد و حتي جنگاوران و 

٤        ادامه درص. آارشان به خواري و سختي آشيدپيشه وران

  در اين شماره

  ١٠  ص                                      یبه پاس جانفشان

  ١١                       صتينقش زنان درانقالب مشروط

  ١٢                   ص مرداد28 ی در کودتاکاينقش آمر 

  ١٤                        ص     هاتي مسئله ملجان ويآذربا

 

  ! جمهوری فدرال خواست همه ملل و اقوام ايران است          

 



 
 
 

  ...اعالميه کميته مرکزی
درآذربایجان بدليل پيشينه مبارزاتی و تجارب قبلی آن، مردم 
آمادگی بيشتری برای مبارزه با عقب ماندگی های دوران 

در همين راستا نيروهای مترقی و . استبدادی رضا شاه داشتند 
یخواه به رهبری سيد جعفر پيشه وری در صدد بر آمدند تا آزاد

یک بار دیگر پرچم آزادیخواهی را در این خطه به اهتزاز در 
رهروان ستارخان، باقرخان، حيدرعمواغلی و شيخ . آورند

 گرد آمدند تا تشکيالتی 1324 شهریور 12محمد خيابانی در 
 ثمره این نتيجه و. برای پيشبرد آرمان های مردم ایجاد کنند

 شهریور بود که رئوس 12نشست، انتشاربيانيه دوازده ماده ای 
کلی خواست و آرمان های مردم آذربایجان در آن بيان شده 

این بيانيه از حمایت گسترده مردم آذربایجان و نيروهای . بود
 .ترقی خواه کشور بر خوردار گردید

لت انتشار بيانيه با واکنش و کارشکنی های کارگزاران دو
اما عليرغم آن . مرکزی و نيروهای ارتجاعی محلی روبرو شد

در کمتر از یک ماه، انتخابات آزاد در تمام شهرها و 
روستاهای آذربایجان برگزار شد که تا آن روز در ایران سابقه 

 اولين کنگره فرقه دمکرتدر مهرماه همان سال . نداشت
ر تاالر  نفراز برگزیدگان مردم، د247آذربایجان با حضور 

کنگره پس از مذاکرات مفصل . فردوسی شهر تبریز تشکيل شد
. مرامنامه و اساسنامه فرقه دمکرات آذربایجان را تصویب کرد

 نفر 41کنگره همچنين اعضای کميته مرکزی که مرکب از 
سيد جعفر پيشه وری بعنوان صدر فرقه . بودند انتخاب نمود

 .دمکرات آذربایجان برگزیده شد
 1324 آذرماه 21ب حکومت ملی آذربایجان در بدین ترتي

حکومت ملی آذربایجان عليرغم . رسما کار خود را آغاز کرد
تمام کارشکنی ها موفق شد در مدت کوتاهی اصالحات زیادی 

 .درعرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انجام داد
ــ در مناسبات ارباب ـ رعيتی اصالحات ریشه داری صورت 

و امالک فئودال ها و ) متعلق به دولت(خالصه اراضی . گرفت
. مالکين بزرگ فراری، بالعوض بين روستایيان تقسيم شد

برای کمک به روستایيان تهيدست، که ابزار کار، بذر، آب و 
دیگر لوازم ضروری جهت احيای کشاورزی را در اختيار 

شرکت ماشين های «تاسيس شد و » بانک فالحت«نداشتند، 
ــ تحت رهبری فرقه دمکرات آذربایجان .  گردیدایجاد» آبياری

مردم به فعاليت گسترده ای در عرصه آبادانی و عمران 
اقدامات جدی عليه بيکاری . روستاها و شهرها دست زدند

کارخانجات قدیمی احياء و توسعه پيدا کرد و . اعمال شد
شبکه . کارخانجات و موسسات صنعتی تازه ای احداث گردید

 . پی ریزی شدبهداشت عمومی
ــ با به رسميت شناختن زبان مادری، امکانات وسيعی برای 
آموزش و پرورش و پيشرفت فرهنگ و هنر آذربایجان ایجاد 

گسترش مدارس، تاسيس دانشگاه، توسعه مطبوعات، . گردید
چاپخانه «، »چاپخانه معارف«فعاليت رادیو، احداث 

، »تر دولتیتئا«، »اداره هنرهای زیبا«، تشکيل »آذربایجان
جمعيت شاعران و «، »ارکستر ملی و فيالرمونی آذربایجان«

و غيره نمونه هایی است که می توان از آنها » ادیبان آذربایجان
 .نام برد

ــ حقوق برابری زن ومرد برای اولين بار در آذربایجان 
زنان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و . برسميت شناخته شد

 .تماعی را بدست آوردندفعاليت های سياسی و اج
این تغيير و تحوالت مردمی و در عين حال شگفت آور توجه 

تا جایيکه حتی دولت قوام در . همگان را به خود جلب کرد

 اعتراف 1325 اردیبهشت 2 ماده ای مورخه 7تصویب نامه 
 .«اصالحات آن سامان جلب نظر نموده است«: کرد و نوشت

 !فرزاندان غيور آذربايجان
اصول . می گذرد1324 شهریور 12 سال از انتشار بيانيه هفتاد

 شهریور، بر گرفته از خواست دیرینه 12مندرج در بيانيه 
مردم آذربایجان و آغاز نهضت نوینی به رهبری سيد جعفر 

این بيانيه با درایت و جهان بينی ویژه ای تنظيم .پيشه وری بود
. ایت داشتشده بود که از آینده نگری تنظيم کنندگان آن حک

مبارزه برای استقالل، آزادی، حق حاکميت ملی و تماميت 
برون رفت ازعقب . ارضی ایران از نکات برجسته بيانيه است

ماندگی و مبارزه عليه استبداد و استعمار از دیگر موارد این 
بيانيه است که تبلور خواست روشنفکران، آزادیخواهان و 

خود مختاری برای  "زحمتکشان آذربایجانی بوده و با شعار
با مبارزات دیگر خلق " آذربایجان و دمکراسی برای ایران

 .های ایران پيوند بر قرار می کند
فضای نسبتا دمکراتيک و آزادی ) 1320(فرار رضا شاه،  با 

در چنين شرایطی بود که پيشه وری و .درکشور ایجاد شد 
یارانش پرچم رهایی بخش برای اسراسر کشور و حق حاکميت 

انقالبيون آذربایجانی . ملی برای آذربایجان را در دست گرفتند
مصصم بودند تا اهداف و آرمانهای انقالب مشروطه و جنبش 

برنامه های مترقيانه فرقه دمکرات . خيابانی را تحقق بخشند
آذربایجان که از پشتيبانی و حمایت بی دریغ مردم بر خوردار 

وزی دولت مرکزی، از همان ابتدا با دشمنی و کينه ت. شد
جبهه ارتجاع با . ارتجاع داخلی و ارتجاع جهانی روبرو گردید

تمام قوا کوشيد تا مانع اقدامات دولت خود مختار آذربایجان 
برای پيشرفت و ترقی آذربایجان و گسترش آن به دیکر نقاط 

غوامل و . توطئه های گوناگون صورت گرفت. کشور شود
و انگليس فرقه دمکرات ایادی امپریاليست های آمریکا 

خوانين و . آذربایجان را به تجزیه طلبی متهم می کردند
نيروهای ارتجاعی به قتل و غارت روستاها و شهرهای 

خادمان دولت مرکزی به کارشکنی و . آذربایجان اقدام نمودند
دولت مرکزی برای اینکه جلو سازندگی . توطئه مشغول شدند

رد، تمام موجودی پولی و پيشرفت دولت خود مختار را بگي
 ...و. بانک های آذربایجان را تخليه کرد

با همه این دسایس، دولت خود مختار آذربایجان موفق شد در 
مدت عمر کوتاهش خدمات بزرگی در عرصه های گوناگون 

که با گذشت . اقتصادی، سياسی، فرهنگی و اجتماعی انجام دهد
گار مانده هفت دهه بخش هایی از این خدمات هنوز به یاد

 .و تحسين همگان را بر می انگيزد. است
 !نيروهای مترقی و آزاديخواه

 شهریور، هنوز 12با گذشت هفتاد سال از تاریخ انتشاربيانيه 
انقالب . بخش بزرگی از مفاد این بيانيه اجرایی نشده است

مردم آذربایجان .  به حاکميت پهلوی ها پایان داد1357بهمن 
با . ش بسزا و تعيين کننده ای داشتنددر پيروزی انقالب نق

سرنگونی رژیم استبدادی شاه، انتظار می رفت تا آزادی های 
و در چارچوب همين آزادی . دمکراتيک در کشور نهادینه شود

اما . ها خلقهای ساکن کشورمان نيز به حقوق ملی خود نایل آیند
با قدرت گيری نيروهای ارتجاعی و واپسگرا که هيچ اعتقادی 

 انقالب و اهداف آن نداشتند، آماج های مردمی انقالب یکی به
احزاب وسازمان های مردمی . پس از دیگری نا دیده گرفته شد

بسياری از . و حامی انقالب سرکوب و غير قانونی اعالم شدند
  رهبران، کادرها و اعضای سازمان های سياسی و صنفی 

   ٣      ادامه درص                                             

٢ 

 ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان           ١٣٩٤شهريور١١٨ شمارهدوره پنجم



  
  
  

  ...اعالميه کميته مرکزی
  زندان های جمهوری اسالمی . دستگير و راهی زندان ها شدند

. به یکی از مخوفترین زندان های تاریخ بشری تبدیل شد
شکنجه و اعدام زنان و مردانی که یگانه جرمشان دفاع از 
آزادی و حقوق واقعی مردم بود، به فاجعه ملی از طرف 

 .هانی شناخته شدجامعه ج
با این همه ماشين سرکوب رژیم نتوانست به مبارزات آزادی 

مبارزه برای رسيدن به آزادی و . خواهانه مردم پایان بخشد
عدالت اجتماعی از طرف زنان، جوانان، کارگران و 

همزمان، خلق های . ادامه و شدت پيدا کرد.. حمتکشان و 
ق حقوق پایمال ساکن کشور نيزمبارزات خود را برای احقا

ما امسال در حالی به استقبال بزرگداشت . شده، گسترش دادند
 شهریور می رویم که کشور بحران زده ما در شرایط 12بيانيه 

توافق هسته ای پس از سالها کشمکش و . ویژه ای قرار دارد
 5+1صرف هزینه های سنگين و ویرانگر، با کشورهای 

صورت ) ه و آلمانآمریکا، روسيه، چين،انگليس، فرانس(
این توافق در حالی صورت گرفت که سایه شوم جنگ . گرفت

و عميق تر شدن بحران ها در جامعه شدت یافته بود و نگرانی 
  به همين . از پيامدهای آن جامعه را در وحشت فرو برده بود

  
  
  

  
  
  
  

مردم انتظار . خاطر توافق مورد استقبال مردم قرار گرفت
 به تنش زدایی با جامعه بين المللی دارند که توافق حاصله

اما . و به اقتصاد در حال مرگ کشور کمک کند. منجر گردد
در عين حال این نگرانی نيز وجود دارد که سازش های پس 
پرده نکند به استقالل و حاکميت ملی ایران بيش از پيش لطمه 

خوابی که کشورهای امپریاليستی و در راس آن . وارد کند
مردم همه کشورها از جمله برای مردم ایران می آمریکا برای 

 .بينند
رژیم جمهوری اسالمی در تمام این سالها کوشيده است تا 
ویرانی کشور را به خارج از مرزها و بخصوص به تحریم 

فرقه دمکرات آذربایجان بر این . کشورهای غربی ربط دهد
باور است که بحران همه جانبه کشور در وهله اول به ساختار 
رژیم والیت مطلقه، ناکارآمدی و فاسد بودن کارگزاران آن بر 

به همين . تحریم ها این بحران را شدت بخشيده است. می گردد
دليل برداشتن تحریم ها و عادی شدن مناسبات با کشورهای 
غربی اگر با تغيير ساختار استبدادی و پر رنگ شدن نقش 

ایی چندانی کار. مردم در تعيين سرنوشت کشور، منجر نگردد
 .نخواهد داشت

 کميته مرکزی فرقه دمکرات آذربايجان
 3941ر شهريو

 
 اون ايکی شهريور بيانيه سی

  
آذربایجانين ابتدایی مکتبلرینده اوچ کالسا قدر درسلر  -٣اصل 

فقط آذربایجان دیلينده آپاریلماليدیر و اوچ کالسدان یوخاری 
یجان دیلی ایله دولت دیلی اولماق اوزره فارس دیليده آذربا

آذربایجاندا ملی دارالفنون تشکيلی . یاناشی تدریس ائدیلمه ليدیر
 .دموکـرات فرقه سينين اساس مقصدلریندن بيری دیر

 آذربایجـان دموکرات فرقه سی صنایع و -٤اصل  ٠
فابریکاالرین گئنيشلنمه سينه جدی چاليشاجاق و سعی ائده جک 

ه برابر ایشسيزليگی کی، موجود فابریکاالری تکميل ائتمکل
رفع ائتمک اوچون ال و ماشين صنایعينی گئنيشلندیرمک 

 اوچون وسيله لر یارادیب تازه فابریکاالر وجوده گتيرسين
تجارتين گئنيشلنمه سينی، آذربایجان دموکرات  – ۵اصل  ٠

بو گونه . فرقه سی چوخ الزم و جدی مسئله لردن حساب ائدیر
لماسی چوخلو کندليلرین، قدر تجارت یولالرینين باغلی قا

مخصوصا باغدارالرین و خرده مالکلرین ثروتلرینين اللریندن 
چيخماسينا و اونالرین دیلنچی حالينا دوشمه سينه سبب 

بونون قاباغينی آلماق مقصدی ایله دموکـرات . اولموشدور
فـرقـه سی بازار تاپماق و آذربایجان امتعه لرینين خارجه 

زیت یولالری آختارماق ایشينه جدی چيخاریلماسی اوچون تران
اقدام ائتمه گی و بو وسيله ایله عمومی ثروتين نقصانينين 

 قاباغينی آلماسی نظرده توتموشدور
دموکرات فرقه سينين اساس مقصدلریندن بيرده  – ۶اصل  ٠

بو مقصودا چاتماق . آذربایجان شهرلرینين آبادالشماسيدیر
ئزليکله شهر اوچون فـرقـه سعی ائده جک کی، چوخ ت

انجمنلرینين قانونو تغيير تاپيب شهر اهاليسينه مستقل بير 
صورتده شهرین آبادليغينا چاليشيب اونالری آبرومند و معاصر 

مخصوصا تبریز شهرینين سو . حاال سالماق امکان وئریلسين
ایله تامين ائدیلمه سی آذربایجـان دموکرات فرقه سينين چوخ 

 ٠فوری جاری مسئله لریندندیر

آذربایجـان دموکـرات فـرقـه سينين موسسلری گوزل  – ٧اصل 
بيليرلر کی، مملکتين ثروت توليد ائدنی و اقتصادی قوه سی 

اونا گوره بو فـرقـه ائده بيلمز کی، . کندليلرین قوتلی قولودور
بونا گوره . کندچيلر آراسيندا وجوده گلن حرکتی نظره آلماسين

کندليلرین احتياجالرینی تامين ده فـرقـه سعی ائده جکدیر کی، 
مخصوصا کندلی . ائتمک اوچون اساسلی قدملر گوتورولسون

ایله اربابالرین آراسيندا معين بير حدود تعيين ائتمک و بعضی 
اربابالر طرفيندن اختراع ائدیلميش غير قانونی وئرگيلرین 
. قاباغين آلماق دموکـرات فـرقـه سينين فوری وظيفه لریندندیر

سعی ائده جک بو مسئله ائله بير صورتده حل ائدیلسين فـرقـه 
کی، هم کندليلر راضی قالسين و همده مالکلر اوزلرینين 
گلجگيندن اطمينان حاصل ائدیب، رغبتله کندلرینين و اوز 

خالصه تورپاقالری و . مملکتلرینين آبادليغينا چاليشسينالر
متينين آذربایجانی ترک ائدیب قاچان و آذربایجان خالقنين زح

محصولونو تهراندا و سایر شهرلرده مصرف ائدن اربابالرین 
تورپاقالری، اگر تئزليک ایله آذربایجانا مراجعت ائتمه سه لر، 
دموکـرات فـرقـه سينين اساسنامه سينه موافق اوالراق 

بيز اوزلرینين عيش و . کندليلرین اختيارینا وئریلمه ليدیر
نی خارجه آپارانالری نوشيندان اوتری آذربایجانين ثروتي

اگر اونالر آذربایجانا قایتماقدان . آذربایجانلی حساب ائتميریک
امتناع ائتسه لر، اونالر اوچون آذربایجاندا بير حاق قائل 

بوندان عالوه فـرقـه چاليشاجاق کی، چوخ سهل و . دیيليک
ساده بير صورتده آذربایجان کندليلرینين اکثریتی تورپاق و 

 تدن تامين ائتسيناکين آلتلری جه
دموکرات فرقه سينين مهم وظيفه لریندن بيری ده  – ٨اصل  ٠

ایندیدن بو خطر چوخ جدی . ایشسيزليک له مبارزه ائتمکدیر
  گلجکده بو سئل گوندن . بير صورتده اوزونو گوسترمکده دیر
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 ...ی شهريور بيانيه سیاون ايک
  
  مرکزی دولت و محلی مامورالر.  گونه قوتله نه جکدیر–

  اگر ایش. طرفيندن بو خصوصدا هچ بير ایش گورولمه ميشدیر
بو منوال ایله داوام ائدرسه، آذربایجان خالقينين اکثریتی فنا بير 

فـرقـه چاليشير بو خطرین . حاال دوشمه یه محکوم دور
هله ليک . ون جدی تدبيرلر گورولسونقاباغينی آلماق اوچ

فابریکاالرین تاسيسی، تجارتين گئنيشلنمه سی، اکينچی 
تشکيالتالرین تاسيس ائدیلمه سی، دمير و شوسه یولالرین 
 ٠چکيلمه سی کيمی تدبيرلر، ممکندور بير قدر فایدالی اولسون

 انتخابات قانونوندا آزربایجانين حقينده بویوک ظلم -٩اصل 
دقيق اطالعاتا گوره بو اولکه ده دورت ميليوندان . رائدیلميشدی

بو غير عادالنه قانون . یوخاری آذربایجانلی یاشاماقدادیر
 وکيل یئری ٢٠موجبينجه آذربایجانا مجلس شورای ملی ده، 

آذربایجـان . بو قطعيا متناسب بير بولگو دیيلدیر. وئریلميشدیر
فوسونا نسبت دموکـرات فـرقـه سی سعی ائده جک آذربایجان ن

بو تقریبا مجلس نماینده . وکيل انتخاب ائتمه حاقی اولسون
آذربایجان دموکرات . لرینين اوچده بيرینی تشکيل ائده بيلر

. فرقه سی مجلس انتخاباتينين مطلقا آزاد اولماسی طرفداریدیر
او، دولت ایشچيلرینين داخلی و خارجی همچنين پوللوالرین 

 ایله انتخابات ایشينه قاریشماالرینا قورخوتماق و آلداتماق یولو
انتخابات گرک تمام ایراندا آن واحده . جدا مخالفت ائده جکدیر

 باشالنيب، چوخ سریع بير صورتده قورتارسين
آذربایجان دموکرات فرقه سی فاسد، مختلس و  - ١٠اصل  ٠

رشوه آالن شخصلر ایله کی دولت اداره لرینه سوخولموشالر، 
 و دولت مامورالری آراسيندا صالح و جدی مبارزه ائده جک

مخصوصا فـرقـه . درستکار شخصلردن قدردانليق ائده جک
چاليشاجاق اونالرین معاشالری و زندگانليق شرایطلری ائله 

  اصالح اولسون کی، اونالر اوچون اوغورلوق و خيانت ائتمه 

  
  
  
  

اونالر ائليه بيلسينلر کی، اوزلری اوچون . گه بهانه قالماسين
 رولی حيات وجوده گتيرسينلرآب
دموکرات فرقه سی سعی ائده جک آذربایجاندا  -١١اصل  ٠

آلينان وئرگيلرین یاریسيندان یوخاریسی آذربایجانين اوز 
احتياجالرینا صرف ائدیلسين و غير مستقيم وئرگيلر جدی 

 ٠صورتده آزالسين
آذربایـان دموکرات فرقه سی بوتون دموکراتيک  -١٢اصل 

صوصا متفقلرله دوستلوق ساخالماق طرفداریدیر و دولتلر، مخ
بو دوستلوغو داوام ائتدیرمک اوچون چاليشاجاق مرکزده و 
شهرلرده ایران ایله متفق دموکراتيک دولتلر آراسيندا 
دوستلوغو پوزماق ایسته ین خائن عنصرلرین اللرینی 

 ٠اجتماعی، سياسی و دولتی ایشلردن کنار ائتسين
 ـه سينی یارادانالرین اصل مقصدلریبودور دموکـرات فـرق

بيز اميدواریق کی، هر بير وطن پرست آذربایجانلی ایستر  ٠
آذربایجانين داخلينده و یا آذربایجاندان خارجده بو مقدس 
. مقصده چاتماق اوچون بيزیمله همصدا و ال بير اوالجاقدیر

طبيعی دیر کی، انسان اول اگر اوز ائوینی اصالح ائتمه سه 
بيز اول اوز . هر و یا مملکت اوچون ایشله یه بيلمزمحله، ش

ائویميز اوالن آذربایجاندان باشالیيرق و اینانيریق کی، 
آذربایجانين اصالح و ترقی سی ایرانين ترقی سينه سبب 
اوالجاقدیر و وطنيميز بو واسطه ایله قولدورالرین و 

 مرتجعلرین چنگاليندان نجات تاپاجاقدیر
 ذربايجان؛ياشاسين دموکرات آ ٠

 ياشاسين مستقل و آزاد ايران؛
ياشاسين ايران و آذربايجان آزادليغينين حقيقی مشعلداری 

 ٠اوالن آذربايجان دموکرات فرقه سی
  جی ايل-١٣٢٤اون ايکی شهريور 

 
 

  آذربايجان درجنبش مشروطه
 
، اما در هر صورت، جانبازیها و مردانگيهاي )مثال ستار خان(

بایجان بود آه محمد علي ميرزاي گستاخ را مجاهدان پاآدل آذر
به زانو درآورد و دیگر توده هاي مردم را برانگيخت و ثابت 

 .آرد آه شرقيان هم شاینده ي زندگاني آزاد مي باشند
روزنامه ي تایمز چاپ لندن دو سه روز پس از بمباران مجلس 

این نمونه اي به دست «: پس از نكوهش هاي بسيار مي نویسد
» . آن آه شرقيان شاینده ي زندگاني آزاد نمي باشندداد از

 . آسروي–تاریخ مشروطه 
آار را ) آقایان طباطبائي و بهبهاني(دو سيد بزرگوار تهراني 

شروع آردند، مردم را شوراندند اما در راه بردن و به ثمر 
آنها به چند خط فرمان بي . رساندن جنبش به بيراهه افتادند

حتي آن زمان آه . آرده بودندخاصيت مشروطه دل خوش 
محمدعلي ميرزا با خودآامگي حكم مي راند و مجلس و 
نمایندگان را به هيچ مي گرفت این ها با ساده لوحي و خوش 
بيني زیانباري آه داشتند خيال مي آردند باز هم مي توان آار 
را با نشستن و حرف زدن وموعظه آردن وجوش و خروش 

 .پيش برد
مسلم غافل بودند آه براي پيروزي آامل بر آنها از این اصل 

دشمن خونریز باید چون خود او مسلح شد و از خون ریختن 
 .باآي نداشت

رهبران تهران مي توانستند آزادیخواهان را به خریدن تفنگ و 
افزار جنگ وادارند، از شهرهاي دیگر تفنگچي داوطلب 
بله بخواهند و با دستي آامال مسلح و نيرویي آماده به مقا

 .برخيزند
آنها حتي مي توانستند محمدعلي ميرزا را به نام سوگندشكني 
از پادشاهي بردارند و نقشه هاي محيالنه اش را نقش برآب 
 .آنند چنانكه همين آار را پس از چند روزي انجمن تبریز آرد

آنها مي . رهبران تهران به هيچ یك از این راهها التفات نكردند
مدیدگي و نمایش مظلوميت ملت و خواستند آار را با ست

برانگيختن حس ترحم و انساندوستي محمدعلي ميرزا و دیگر 
سردمداران از پيش ببرند و نيازي به آمادگي نظامي و قيام 
مسلحانه نمي دیدند، و اگر روز بمباران مجلس آزادیخواهان 
تهران با وجود شجاعت بسياري آه نشان دادند نتوانستند بيش 

 جنگ را ادامه دهند، علتش همين نداشتن از چند ساعتي
ناگفته نماند عده اي از همين مجاهدان عضو . آمادگي بود

اما در تبریز از همان . در تهران بودند» انجمن آذربایجان«
روز گرفتن فرمان مشروطه تفنگچي و مجاهد تربيت مي شد، 
به عبارت دیگر و روشن تر براي قيام مسلحانه، براي 

نان داخلي و خارجي، زمينه چيني به عمل مي برانداختن دشم
  فعاليت اعضاي انجمن ایالتي تبریز و مهمتر از آن طرح . آمد
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  ...آذربايجان درجنبش مشروطه
  مي ریختند و به» مرآز غيبي«هایي آه اعضاي انجمن سري 

ي آردند، از چيزهایي بود آه تبریز را دست انجمن اجرا م
براي مقابله با قشون استبداد و ادامه ي یك جنگ یازده ماهه 

 .آماده آرده بود
 در 1286قطعه شعري آه روز جمعه بيست و هشتم شهریور 

تبریز در مسجد مقصودیه هنگام برچيدن ختم عباس آقا تبریزي 
زي، از قاتل اتابك اعظم آه به وسيله ي ميرزا غفار زنو

مجاهدان قفقاز، خوانده شد، روحيه و طرز فكر مجاهدان را به 
 :مطلع این قطعه چنين است. خوبي نشان مي دهد

آي قارداشالر، قان تؤآون تا جوشه گلسين آاینات ثابت 
: اولسون تا جهانه بيزده آي عزم و ثبــــــــات ترجمه ي فارسي

 جهانيان ثابت رفقا، خون بریزید تا آاینات به جوش آید و بر
 .شود آه ما صاحب چه عزم و ثباتي هستيم

 موقعيت
تبریز پس از تهران بزرگترین شهر ایران و وليعهد نشين بود، 
به همين جهت با وجود فاصله ي زیاد هميشه با تهران در 
تماس بود و از پيش آمدهاي تهران زودتر از جاهاي دیگر آگاه 

 تبریز دو سيم تلگراف در نظر بگيریم آه از تهران به. مي شد
آگاهي از . آشيده شده بود، یكي دولتي و دیگري مال آمپاني

نزدیكي آذربایجان . وضع تهران خود مایه ي بيداري مردم بود
به خاك قفقاز و عثماني و رفت و آمد بيحد مردم این دو جا نيز 

اصوال تبریز سر راه اروپا . در بيداري آذربایجانيان مؤثر بود
 .ودواقع شده ب

ساالنه گروه انبوهي از مردم از بازرگانان و دهقانان و 
آارگران و خيل بيكاران در جستجوي آار به قفقاز و عراق 

مي رفتند و در شهرهاي مختلف به آارهاي مختلف دست … و
احوال مردم آذربایجان و گاهي ایران آه در قفقاز . مي زدند

 یا آارهاي ساآن مي شدند به تجارت یا قاچاق ميان دو آشور
دیگر مي پرداختند، در ادبيات آذري آن روزگار به خوبي 

را از » اوستا زینال«براي نمونه داستان . منعكس شده است
» سرگذشت مرد خسيس«جليل محمد قلي زاده و نمایشنامه ي 

 .را از ميرزا فتحعلي آخوندوف نام مي بریم
ن و اغلب شدت فقر و بيكاري بود آه توده ي مردم از دهقانا

هنوز هم پيرمردان آذربایجان . شهري را به آن سو مي آشاند
فراموش نكرده اند آه چگونه هر از گاهي بار سفر مي بستند 

حتي زوار مشهد از . آه بروند آيسه ها را پر آنند و برگردند
راه قفقاز و باالي دریاي خزر خود را به مشهد مي رساندند و 

نتخاب چنين راه دوري به البته ا. هم از آن راه برمي گشتند
سبب ناامني راههاي داخلي آشور و تعرض راهزنان سر 

 .گردنه ها بود
از این رهگذر نيز مقداري لغت روسي وارد زبان آذربایجان 

این رفت و آمدها ناگزیر راه چيزهاي تازه و افكار . شده است
. نو را به داخل آشور باز مي آرد و سبب بيداري مردم مي شد

 .نبول نيز همين اثر را داشتسفر استا
آذربایجان هميشه به طریقه هاي گوناگون با استانبول در تماس 

چنان آه در دوره ي استبداد محمدعلي ميرزا و . بوده است
شدت جنگهاي تبریز، در استانبول انجمني به نام سعادت دایر 
شد آه بيشتر اعضایش از ميان بازرگانان آذربایجان بودند و 

همين . ینده ي انجمن ایالتي تبریز معرفي مي آردندخود را نما
انجمن بود آه اخبار آذربایجان را به علماي نجف و آشورهاي 
اروپایي و دیگر جاها مي رساند و براي مجاهدان آمك هاي 

 .مالي مؤثري جمع آوري مي آرد
 بازرگاني

  
  
  
  

احمد آسروي مي نویسد آه آذربایجانيان در بازرگاني و 
  ال به آشورهاي بيگانه از همه ي مردم ایران جلوتر فرستادن آا

مي بودند و در بيشتر شهرهاي همسایه رشته ي بازرگاني 
همچنين در استانبول و برخي از . بيشتر در دست این ها بود

گاهي . شهرهاي اروپا در بازرگاني دست گشاده داشتند
د بازرگانان به نام شهري آه با آنان در ارتباط و معامله بودن

. »حاجي باقر استانبولچي«: مثال گفته مي شد. مشهور مي شدند
امروزه . بعدها این القاب به صورت نام خانوادگي درآمد

خانواده هایي به نام هاي مسكوچي، تهرانچي، بغدادچي، 
 .استانبولچي و غيره وجود دارند

این واقعيت نشاني از رشد و توسعه بورژوازي تجاري در 
هي نيز بازرگاني براي حفظ جان و مال خود گا. آذربایجان بود

به » اوف«از دست عمال و فئودالهاي وابسته دربار پسوند 
آخر اسم خود مي آورد و بدین ترتيب خود را غير مستقيم تحت 
حمایت دولت روس تزاري آه نفوذ همه جانبه اي در ایران 

را » فتح اله اوف«از این ميان مي توان . داشت، قرار مي داد
 . بردنام

بازرگانان از یك سو مال مي اندوختند و از سوي دیگر از 
جهان و پيشرفت هاي نقاط دیگر خبرهایي به ارمغان مي 

اگر چه بيكاره ها و آزمندان بسياري هم در این ميان . آوردند
قهرمان داستان جليل محمد قليزاده بناي بيكاره » زینال«. بودند

فقط بلد است وراجي و به شدت خرافاتي و متعصبي است آه 
 .را بگوید» ارمني هاي آافر«آند و بد 

پر است از » مال نصرالدین«صفحه هاي مجله ي معروف 
مذمت شيخ ها و حاجي هاي طمعكار و ریاآار ایراني مقيم 

 .قفقاز
فقط مردم بيداردل و بازرگانان آزادیخواه بودند آه در بيداري 

فئودالي از بذل مردم مؤثر افتادند و در آشاآش انقالب ضد 
الزم به گفتن نيست آه در اینجا باید . نكردند جان و مال دریغ

به مفهومي آه بورژوازي از آزادي و عدالت و امنيت و غيره 
 .دارد توجه آرد

 فرهنگ
اولين دبستان ایران در تبریز به وسيله ي حسن رشدیه پا گرفت 

ي آه از روزنامه هاي رسم. و بعد به وسيله ي هم او در تهران
 و تبریز خود در زمان وليعهدي مظفرالدین ميرزا –بگذریم 

» اختر«روزنامه رسمي داشته ـ نخستين روزنامه غير رسمي 
. بوده آه آساني از تبریزیان آن را در استانبول مي نوشته اند

بعد آه در خود شهرها روزنامه درآمده، تبریز پس از تهران 
بعالوه تأثير مجله .  دادهاولين شهر بوده آه روزنامه بيرون مي

معروف مال نصرالدین و روزنامه هاي نظير آن را آه به زبان 
خود مردم نوشته مي شد و نسخه هایش دست به دست ميان 

هنوز پيرمردان . توده مردم مي گشت نباید دست آم گرفت
 .تبریز اشعاري از همان مجله را از حفظ دارند

چاپخانه ي ایران در همه ي این عوامل و نيز تأسيس اولين 
تبریز در زمان عباس ميرزا خود مایه ي بيداري مردم و 

 .آمادگي آنها براي مقابله با محمدعلي ميرزا مي شده است
 مذهب

داستان سني . آشاآش هاي مذهبي در آذربایجان خيلي شدید بود
و شيعه از آنجا آه آذربایجان ميدان جنگ شاه اسماعيل شيعي 

ده، در اینجا آينه هاي فراواني پرورده و و سلطان سليم سني بو
 .خونهاي بسياري ریخته است

  ٦                                                          ادامه درص
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  ...آذربايجان درجنبش مشروطه
  

از نقطه نظر تاریخي بي هيچ تردیدي این دشمني مذهبي 
ي رهبري باقيمانده ي سياستهاي خاص و متضاد دستگاهها

 .دسته ها و دولت هاي مختلف در ایران و خارج از ایران است
اما در دوره ي مشروطه خواهي آه توده ي مردم معموال دنبال 
ریشه هاي تاریخي سنت ها و آداب و بقایاي فرهنگي نيست، 
فریفته ي تبليغات دستگاه استبدادي مي شد و به حساب دشمن 

ست بلند مي آرد و چه دین به روي هموطن آزادیخواه خود د
بسا آه خونش را مي ریخت بدون آنكه ملتفت شود آه همه ي 
مردم از تمام فرقه هاي مذهبي یكسان استثمار مي شوند و 

 .دشمن مشترآي دارند
گذشته از دشمني ميان شيعه و سني، گرفتاریهاي دیگر هم به 
نام شيخي و متشرع و آریمخاني در ميان بود آه خود مایه ي 

 مردم مي شد و آنها را از آارهاي مملكتي غافل مي آرد جدایي
و آار نهضت را لنگ مي آرد چنان آه در زمان استبداد 
محمدعلي ميرزا و جنگهاي تبریز یك گرفتاري انجمن ایالتي 
این بود آه آتش نزاع دسته هاي مختلف مذهبي را در شهرهاي 

هاي ناگفته نماند آه در دوره ي جنگ. دور و بر خاموش آند
یازده ماهه تبریز تمام فرقه هاي مذهبي دوشادوش به جنگ 
پرداختند و با هم بر سر یك سفره نشستند و در تشييع جنازه ي 

این در نتيجه ي . شهداي یكدیگر با ميل و رغبت شرآت آردند
آوششهاي انجمن ایالتي و مرآز غيبي بود آه درد مشترك 

 .مردم را آشكار و آنها را رهبري مي آردند
 وضع مردم

توده هاي مردم و دهقانان آذربایجان هم مثل دیگر نقاط ایران 
زیر فشار و تجاوز انبارداران و فئودالها و حكام و محتكرین به 

 .سختي روزگار مي گذراندند
مردم شهر نشين و بازرگانان و بازاریان هم از وضع موجود و 

و تسلط روزافزون امپریاليزم اروپایي بر دستگاه حكومتي 
امپریاليزم اروپایي هر روز . مملكت هيچ دل خوشي نداشتند

مثال امتياز انحصار توتون (امتيازات اقتصادي فوق العاده اي 
به دست مي آورد و هر روز بيشتر از ) و تنباآو و گمرآات

روز پيش جري تر مي شد و دست و بال بورژوازي تازه رشد 
 .و توسعه یافته ي ملي را مي گرفت

 يرزاي وليعهدمحمدعلي م
مردم آذربایجان با آن آمادگي براي بيداري، در زیر فشار 
گرفتاریهاي بي شمار نمي توانستند تكاني بخورند و همچنان 
مي زیستند تا زمان مظفرالدین شاه آه پسرش محمدعلي ميرزا 

 .را وليعهد آرد و آارهاي آذربایجان را به او سپرد
سوي دیگر برخي از یك سو ستمگري و بدي خوي او و از 

پيشآمدها خواه ناخواه مردم را به زبان آورد و آتش به باروت 
 .انقالب زد

وضع (از پيشآمدها آه خود معلول علت هاي دیگري بوده 
در اینجا سخن نمي ) معيشت و روابط ظالمانه ي اقتصادي

همين قدر باید دانست آه بعضي از حوادث مثال آشته . گویيم
اني، خبيرالدوله و شيخ احمد روحي شدن ميرزا آقا خان آرم

در تبریز و جنگ ارمني و مسلمان در قفقاز و غيره باعث گرد 
 .آمدن و همفكري مردم شد

مثال در جنگ ارمني و مسلمان آنچه بيش از همه روي مردم 
اثر گذاشت و سر زبانها افتاد، این بود آه در آن واقعه چند 

آارگران آشته شدند و هزار تن ایراني بي گناه از بازرگانان و 
  این امر . دولت ایران هيچ پروا ننمود و به روي خود نياورد

  
  
  
  
  
  

شدت بي اعتنایي و بيكارگي دولت قاجاري را خوب نشان داد 
  بخصوص آه در همان موقع دولت انگليس به عنوان خونبهاي 

 تبریز آشته شده –یك ميسيونر انگليسي آه در راه اروميه 
 . تومان از دولت ایران پول گرفتبود، پنجاه هزار

مردم با مقایسه این دو وضع خشمناك مي شدند و از دولت 
رفتار بد محمدعلي ميرزا در . قاجاري پاك دست مي شستند

تبریز از یك سو انگيزه اي براي مردم آذربایجان بود و از 
سوي دیگر آنگاه آه خود او شاه شد، آذربایجانيان بر خالف 

ن تهران فریفته ي قول و فعل ریاآارانه ي او مجاهدان و رهبرا
باید دانست . نشدند و تا توانستند جلو فسادآاریهایش را گرفتند

آه محمدعلي ميرزا از همان وليعهدي صد در صد آلت دست 
دولت تزاري روس بود و شاپشال معلم روسي او، او را چون 

 .عروسك خيمه شب بازي در دست مي چرخاند
ي وسختگيري محمدعلي ميرزا بدانجا رسيده بدآاري و بدرفتار

بود آه مثال از حاجي ميرمناف پول گرفت و پسر شانزده ساله 
ي او را سرتيپ آرد و به قول مجله ي مال نصرالدین تا وقتي 
محمدعلي ميرزا در تبریز بود بچه هاي زیبارو نمي توانستند 
، قدم به آوچه بگذارند و در عوض چند سالي آه در تبریز بود

آوهها و سنگهاي ایران را به جاي نان به خورد تبریزیان داد 
مال ! (آه دیگر چيزي برا ي دولت انگليس باقي نماند

 .( شماره پنجم– سال دوم –نصرالدین 
تاریخ نگاران مشروطه مي نویسند آه فشار و جلوگيري در 
تبریز بيشتر از تهران بود و رفتار محمدعلي ميرزا بدتر از 

محمدعلي ميرزا با این فسادآاریها .  در تهران بودعين الدوله
به شدت جلو زبان مردم را مي گرفت آه آسي گله و شكایتي 

مأموران و راپورتچياني ميان مردم مي فرستاد تا او را . نكند
ترس چنان در دلها . از هر گونه بدگویي درباره اش آگاه آنند

 از گفتگو جا گرفته بود آه مردم حتي در خانه هاي خود نيز
وليعهد با این همه ظلم و فسادآاري سخت . خودداري مي آردند

روز عاشوراي محرم تكيه برپا . تظاهر به دینداري مي آرد
مي آرد و شب عاشورا پابرهنه به آوچه ها مي افتاد و چنان 
آه رسم مردم تبریز است در چهل و یك مسجد شمع روشن مي 

 .اپ مي رساندآرد و مرتب آتابهاي دیني و دعا به چ
مثال در محرم همان سال آه نهضت مشروطه برخاست، حاج 

» زیارت عاشورا«شيخ محمد حسين نامي نسخه ي تازه اي از 
وليعهد با شتاب آن را در چاپخانه ي . پيدا آرده بود

 .خصوصيش چاپ و ميان مردم پخش آرد
 انجمن ايالتي و مرآز غيبي چه بود؟
لعظيم و آزادیخواهان دیگر آنگاه آه بست نشينان شاه عبدا

مشروطه اعطا «شهرها مظفرالدین شاه را مجبور آردند آه 
هدف . ، انجمن ایالتي تبریز هم پا گرفت»آند و مجلس باز آند

از تشكيل انجمن نخست فقط برگزیدن نمایندگان مجلس شورا 
بود اما پس از انجام دادن این آار انجمن پراآنده نشد و خواهيم 

به چه آارهایي » مرآز غيبي«ك انجمن سري دید آه به آم
برخاست و چگونه جنبش مشروطه را پاسداري آرد و راه 

اما مرآز . برد، اگر چه احتماال گاهي هم دچار لغزش شده باشد
 غيبي خود چه بود؟

دآتر نریمان نریمانوف آزادیخواه و سوسياليست و نویسنده ي 
لي در دوره  سياسي بسيار معروف آذربایجان شما–اجتماعي 

  . ي مشروطه خواهي ایران پيش از انقالب بلشویكي روسيه بود
  ٧ادامه درص                                                 

٦ 

 ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان            ١٣٩٤شهريور١١٨ شمارهدوره پنجم



  
  
  

  ...آذربايجان درجنبش مشروطه
  بدون شك مي توان او را از خدمتگزاران آزاداندیش ملل شرق

 مي وي حوادث دوره ي مشروطيت را به دقت بررسي. ناميد
آرد و در مقاله هاي سياسي و اجتماعي خود به آزادیخواهان 
ایران راه صحيح را نشان مي داد و آنها را دل و جرئت مي 

قانون «و » گفتگو با یك ایراني«از مقاله هاي او . بخشيد
 .را مي توان نام برد» اساسي و مشروطيت ایران

آمك دولت تزاري روس براي خفه آردن انقالب  در اثنایي آه
هاي همه جانبه اي به استبداد قاجاري مي آرد، در ماوراي 
قفقاز از طرف حزب سوسيال دمكرات، آميته هاي آمك به 

نریمان نریمانوف آه سرپرست آميته . انقالب ایران تشكيل شد
ي آمك تفليس بود، براي ستار خان و باقر خان اسلحه و مواد 

وري را مي منفجره و ادبيات انقالبي و دیگر چيزهاي ضر
 ميالدي با همكاري مستقيم 1906فرستاد، بعد نيز در سال 

در » اجتماعيون عاميون«نریمان، تشكيالت سوسيال دموآرات 
باآو به وجود آمد آه ایرانيان مقيم قفقاز در آن عضویت 

 1968 شماره – چاپ باآو –ماهنامه ي آذربایجان . داشتند
و دیگران، چندي بعد حاجي علي دوا فروش، علي مسيو 

را به فارسي ترجمه آردند » اجتماعيون عاميون«مرامنامه ي 
اجتماعيون «و با همكاري مستقيم حيدر عمو اوغلو عضو 

دسته مجاهدان را در تبریز پدید آوردند و خود انجمن » عاميون
برپا آردند آه رشته ي رهبري » مرآز غيبي«سري به نام 

اوغلو با نریمانوف حيدر عمو . دسته را در دست داشته باشد
ارتباط مستقيم داشت و گزارش فعاليت هاي نهان و آشكار خود 

بدین ترتيب معلوم مي شود آه . را براي او مي فرستاد
مجاهدان از آدام چشمه آب مي خوردند و نيز بي پایگي اظهار 
نظرهاي مغرضانه اشخاصي آه مجاهدان را مشتي اوباش مي 

در همين فصل مختصري از بد نيست . نامند، محقق مي گردد
 .شرح زندگي قهرمان آزادي، حيدر عمو اوغلو، را بياوریم

 حيدر عمو اوغلو
 «تبریزدن مرنده امانت گئتدي او بومبي حيدر خان تهيه ائتدي»

) مهندس تاروردي یوف(حيدر خان عمو اوغلو چراغ برقي 
وي تحصيالت ابتدایي را در گمري . اجدادًا اهل سلماس بود

و تحصيالت متوسطه و عالي را در ) اي ارمنستاناز شهره(
در بادآوبه . ق.  ه20 – 1319در سال . تفليس و باآو تمام آرد

از پانزده شانزده سالگي . به سمت مهندسي برق آار مي آرد
)  شمسي1277( ميالدي 1900داخل مبارزات سياسي شد و از 

اجتماعيون «با نریمانوف شروع به همكاري آرد و عضو 
اجتماعيون «بعد به دستور همين تشكيالت . شد» ونعامي

آارخانه . تبریز را به ریاست علي مسيو تشكيل داد» عاميون
ي برق صحن حضرت رضا را در زمان مظفرالدین شاه، او 

حيدر عمو اوغلو در مدت اقامت خود در . نصب و دایر آرد
مشهد شروع به تبليغات آرد و با استفاده از موضوع نان مردم 

.  بر ضد حاآم وقت شوراند و مردم عزل او را خواستندرا
حيدر عمو اوغلو خيلي آوشيد آه شعبه ي اجتماعيون عاميون 

حيدر عمو . را در مشهد تأسيس آند ولي به عللي موفق نشد
اوغلو به تهران آمد و به آارهاي مختلف و تبليغات دامنه دار 

فارت در ميان طبقات مختلف دست زد تا موضوع تحصن در س
حيدر عمو اوغلو در این ).  شمسي1285(انگليس پيش آمد 

حيدر عمو . موقع سرپرست سيم آشان مدرسه سپهساالر بود
اوغلو با متحصنين تماس نزدیك و دائم برقرار آرده بود و از 
خارج به آمك چند نفر دیگر آنها را به درخواست مشروطه 

 چند رقم به آمك حيدر عمو اوغلو در تهران. تشویق مي آرد
  عمليات خطرناك مسلحانه طرح و اجرا شد آه مستبدان و 

  
  
  
  

از آن جمله است بمب انداختن . سردمداران را به ترس انداخت
  در خانه ي یكي از وزیران وقت و بمب انداختن در خانه ي 

عالءالدوله آه حيدر عمو اوغلو شخصًا و به تنهایي این آار را 
به وسيله ي عباس آقا تبریزي و بمب انجام داد، قتل اتابك اعظم 

حيدر عمو . انداختن بر آالسكه محمد عليشاه در سه راه اآباتان
بارها زنداني شد، بارها متواري . اوغلو غالبًا تحت نظر بود

شد و دوباره با لباس مبدل به ایران برگشت و فعاليت خود را 
 .از سر گرفت

عرفي آرد و یك بار پس از گرفتاري خود را مأمور خارجه م
صحبت آرد و بدین ترتيب مأموران دولتي را (*) به فرانسه 

پس از این آزادي آه به تبریز آمد، با ستار . گول زد و آزاد شد
حيدر عمو اوغلو به پنج زبان . (*) خان همكاري نزدیك داشت

 .آشنایي آامل داشت
از عمليات و طرح هاي برجسته ي حيدر عمو اوغلو در 

 :بریز سه فقره ي زیر معروفيت پيدا آردجریان جنگهاي ت
براي شجاع نظام مرندي بمبي به صورت تحفه اي نادر و  -1

 .الیق فرستاد آه سبب قتل او و پسرش شد
زیر زین اسبي مواد منفجره گذاشت و به ميان دشمنان رها  -2

آرد و از دشمنان آه براي تصاحب اسب بي صاحب سر و 
 .ا آشتدست مي شكستند، بيست سي نفر ر

در جریان محاصره ي تبریز شجاع الدوله باالي تپه اي  -3
حيدر عمو . مي ایستاد و فرمان مي داد» سردري«نرسيده به 

اوغلو نقشه آشيد و در همان محل زیر خاك مقدار زیادي مواد 
. منفجره گذاشته شد آه صبح سبب قتل شجاع الدوله شود

رسيد و آار به روباهي فلك زده شبانه به داد شجاع الدوله 
یكي دیگر از آارهاي جالب حيدر عمو . نتيجه مطلوب نرسيد

محتكران و انبارداران . اوغلو حل مسأله ي نان در خوي بود
مردم را در گرسنگي و زحمت نگاه مي داشتند و حاضر نمي 

حيدر عمو اوغلو با آارداني و . شدند گندم خود را بفروشند
مشكل نان را در خوي ) ده روزه(جانفشاني در مدت آوتاهي 

به خوبي حل آرد و پوزه ي محتكران و دشمنان خلق را به 
خاك ماليد ومردم به قدرداني از قهرمان زحمتكش خود به 

 :نامش شعر گفتند و سر زبانها انداختند
 خویا عمو اوغلو گلدي

 خویلوالرا قرار قویا
 یتيملرین قارني دویا

 !یاشاسين گؤزل عمو اوغلو
 نيب فایتوناعمو اوغلو مي

 تومار و ئریب ئوز آتينا
 چؤرك یئنيب یوز آلتينا

 !یاشاسين گؤزل عمو اوغلو
 راستا بازار الر راستاسي

 گلير مجاهد دسته سي
 عمو اوغلو دور سر آرده سي
 !یاشاسين گؤزل عمو اوغلو

  بازار چيراق قویدو–باققال 
 آاسيب باخدي قارني دویدو
 هر بيرایشه قانون قویدو

 !ؤزل عمو اوغلویاشاسين گ
عمو اوغلو به خوي آمد و براي خویي ها : ترجمه ي فارسي

قرار و مدار گذاشت تا شكم یتيمان همه سير شود، زنده باد 
  عمو اوغلو سوار درشگه شده و اسبش ! / عمو اوغلوي خوب
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  ...ش مشروطهآذربايجان درجنب
  تنزل آرده، زنده) دو شاهي(را تيمار داده، نان به یوز آلتين 

اینجا راسته بازار است، دسته ي ! / باد عمو اوغلوي خوب
مجاهدان مي آیند، سرآرده شان حيدر عمو اوغلوست، زنده باد 

ارزان (بقال و بازار چراغ گذاشت ! / عمو اوغلوي خوب
شد، او به هر آار قانوني ، فقير به یك نظر شكمش سير )آرد

پس از فتح تهران ! / گذاشت، زنده باد عمو اوغلوي خوب
عده اي از آزادیخواهان آه حيدر عمو )  شمسي1288سال (

اوغلو نيز جزو آنها بود، با تالش هاي پيگيري فرقه ي 
از این تاریخ به بعد حيدر عمو . دمكرات ایران را تشكيل دادند
هاي مخفي به شهرهاي مختلف اوغلو مرتب براي مأموریت 

 .رفته است) مشهد، اصفهان، قم و ایل بختياري(
حزب اعتدال )  شمسي1289(بعد از قتل سيد عبداهللا بهبهاني 

و بنابراین حيدر  شهرت داد آه بهبهاني را دموآراتها آشته اند
عمو اوغلو با عده ي دیگري دستگير شد اما پس از چهل روز 

 نياوردند آزاد شد اما تحت تعقيب آه هيچگونه مدرآي به دست
تروریست هاي حزب اعتدال قرار گرفت و دو بار از گلوله آن 

 .ها جان به سالمت برد
بعد از این واقعه بود آه به مأموریتي هفت هشت ماهه به ميان 
ایل بختياري رفت و در بازگشت مخفي خود در خانه آقاي 

رم خان چندي بعد از طرف یف. پنهان شد» محمود محمود«
) ؟!البته دولت تازه ي مشروطه(پيغام رسيد آه مقامات دولتي 

. از جایگاه او آگاه شده اند و بهتر است از ایران خارج شود
 .حيدر عمو اوغلو ناچار با لباس مبدل از ایران خارج شد

از این تاریخ تا انقالب شوروي حيدر عمو اوغلو در خارج از 
 زد و با اشخاص اندیشمند ایران به فعاليت هاي مختلفي دست

بسياري نشست و برخاست آرد تا این آه توانست به روسيه ي 
در . شوروي برود و همانجا به فعاليت هاي خود ادامه دهد

نخستين آنگره ي بين الملل سوم به عنوان نماینده ي ایران 
 ميالدي ميرزا آوچك خان، سردار 1919در . شرآت آرد

يدر عمو اوغلو آامال ناظر ح. جنگل، در گيالن قيام آرد
جریان بود و باالخره به صالحدید رهبران درجه اول شوروي 
آه حيدر عمو اوغلو با آنها نشست و برخاست داشت، رهبري 

به عهده ي او و ) اجتماعيون عاميون(حزب عدالت انزلي 
 .دوستانش گذاشته شد

در همين موقع ها آلنل محمد تقي خان پسيان در خراسان قيام 
حيدر عمو اوغلو . ده بود و شيخ محمد خياباني در آذربایجانآر

در صدد ارتباط مستقيم با این سه قيام آه مي توان گفت دنباله 
متأسفانه نمایندگان حيدر . ي انقالب ناتمام مشروطه بود، برآمد

عمو اوغلو وقتي به خراسان و آذربایجان رسيدند آه آلنل و 
درآورده بودند و آتش قيام خياباني را قداره بندان از پاي 

حيدر عمو اوغلو مخفيانه با چند نفر دیگر به . خاموش شده بود
گيالن آمد تا دست آم دسته هاي مختلف قيام جنگل را یكپارچه 

حيدر عمو . آند و از نزدیك با ميرزا آوچك خان مذاآره آند
اوغلو در این مأموریت به دست عناصر ارتجاعي و احيانًا 

 .هيد شدفریب خورده ش
عارف شاعر مشهور، حيدر عمو اوغلو را چكيده ي انقالب 

ستار خان، بازوي نيرومند انقالب مشروطه، هميشه مي . ناميده
 «.حرف همان است آه حيدر خان بگوید«: گفته است

 فعاليت هاي انجمن ايالتي و مرآز غيبي
 پيش از بمباران مجلس 1286 و آغاز 1285در پایان سال 

آزادیخواهان تهران و تبریز با دو روش ) 1287 دوم تير ماه(
  مبارزان تهران، از جمله دو . آامال متقابل مبارزه مي آردند

  

  
  
  
  

سيد بزرگوار، با خوشبيني چشم به درباریان داشتند آه 
  خواستهاي ملت را اجراء آنند و مملكت را از فالآت نجات 

خوش و این دو سيد مي خواستند همه چيز را با زبان . دهند
اندرزهاي عاقالنه درست آنند و به جنگ و خونریزي نيازي 

چنان آه تجربه هاي تاریخي قدیم و معاصر در دنيا . نمي دیدند
نشان مي دهد، چنين روش مسالمت جویانه اي تاآنون هيچ 
ملت رنجدیده اي را از قيد استعمار و استثمار رهایي نداده 

ت هاي خالي گره آرده، بدون داشتن آينه و یا تنها با مش. است
نمي توان بر دشمن درنده اي آه به انواع سالح و حيله مجهز 

 .است، غلبه آرد
اما در تبریز در همان روزها به دستور انجمن ایالتي آه تجربه 
ي فوق الذآر را انگار نيك دریافته بود و به آار مي بست، 
روزهاي جمعه بازارها بسته مي شد و مردم در مسجدها گرد 

ي آمدند و سخنگویان باالي منبر مي رفتند و با آنها سخن مي م
گفتند و شعرهایي شورانگيز به دو زبان فارسي و ترآي قرائت 

آه روز به روز شماره شان » واعظان مشروطه«. مي شد
بيشتر مي شد، سخن از قانون و برابري و همدستي مي راندند، 

فنون جنگ مردم را به گرفتن تفنگ و آموختن تيراندازي و 
پل تلخه (مردم بيرون از آجي آؤرپوسو . تشویق مي آردند

آه آنموقع دشت و بيابان بود، دسته دسته و پياده و سواره ) رود
سوارگان به اسب سواري و پيادگان به . جمع مي شدند

گذشته از بزرگها براي بچه ها هم . تيراندازي مي پرداختند
ي خودشان جنگ و تفنگ چوبي ساخته بودند آه آنها هم برا

در هر . بعدها آار صورت بهتري یافت. تيراندازي بياموزند
آویي دسته اي به آموزگاري یكي از سرآردگان فوجها به 

پير و جوان صف مي آشيدند و به . مشق و تمرین پرداختند
مالیان و سيدان با . پا به زمين مي آوبيدند» یك دو«آواز 

خته و همپاي دیگران عمامه و رخت بلند تفنگ به دوش اندا
این آمادگيهاي جنگي فقط در تبریز و بعدها . مشق مي آردند

در تهران، در مجلس شورا، این . در رشت به عمل مي آمد
آارها را بي ارزش جلوه مي دادند و آشكارا مرآز غيبي را 

حتي خود نمایندگان آذربایجان و دو سيد . مسخره مي آردند
 .ندتهراني روي خوش نشان نمي داد

در تبریز هزاران مجاهد مسلح و از جان گذشته تربيت شد آه 
پول و مزدي نمي گرفتند و اسلحه و فشنگ را هم خود مي 

انجمن فقط بعدها از پول هاي جمع شده فشنگ مي . خریدند
آذربایجان و محمدعلي ميرزا یكدیگر را خوب شناخته . خرید
سيدن، از همين رو بود آه وي بعد از به شاهي ر. بودند

بزرگترین دشمن خود را آذربایجان مي شمرد و تمام قواي 
خود را براي برانداختن تشكيالت آنجا به آار مي برد و براي 
نابود ساختن آادر رهبري و هسته ي مرآزي نهضت تالش 

وي توطئه مي چيد، آدمهاي معلوم الحالي را سر وقت . مي آرد
ا را مي شوراند تبریز مي فرستاد، ایلها و مخصوصَا شاهسونه

و به غارت و چپاول شهرها و روستاهاي آذربایجان وا مي 
داشت، عثمانيها را به دشمني برمي انگيخت، قشون مي فرستاد 
و باالخره راه را براي ورود روسهاي تزاري به آذربایجان و 
. تبریز و آشتار و اعدامهاي بيرحمانه ي آنها هموار مي آرد

در . ق.  ه1330روز عاشوراي بيان مختصر جنایت هایي آه 
تبریز به دست سالدات ها صورت گرفت، مو بر تن سيخ مي 

 .آند
تبریز هيچگاه فریفته ي ظاهر آشتي جوي محمدعلي ميرزا نشد 

  و همواره با او از در مخالفت درآمد، حتي در مورد قرض 
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  ...آذربايجان درجنبش مشروطه
آار بدانجا رسيد آه . هایي آه مي خواست از دول بيگانه بگيرد

 آنگاه آه دشمني محمدعلي ميرزا با مشروطه 1286در خرداد 
آفتابي شد و مجلس شوراي ملي بي اعتباري و آلت دست بودن 
خود را ثابت آرد، انجمن ایالتي به نمایندگان خود در تهران 

 آه اگر آنجا آاري پيش نمي رود، بيایيد در اینجا تلگراف آرد
بعد هم آار . دست به هم داده و به چاره ي دردها بكوشيم

انجمن باال گرفت و از مجلس خواستند آه محمدعلي ميرزا را 
 .از آار برآنار آنند و بعد هم خود این آار را آردند

گ محمدعلي ميرزا در تمام خالفكاریهایش انجمن ایالتي را سن
راه خود مي دید، حتي پس از بمباران مجلس آه انجمن ایالتي 
خود را جانشين آن اعالم آرد و رشته ي آارها را در دست 
گرفت، موقعيكه محمدعلي ميرزا خواست خودسرانه از 

انجمن ایالتي به جاي مجلس به . دولتهاي بيگانه پول قرض آند
ي ميرزا تمام آشورهاي دنيا اعالم آرد آه استقراض محمدعل

نظر بر اینكه باعث اضمحالل ملتي خواهد شد آه در راه اخذ «
حقوق انسانيه ي خود جان سپاري مي آند، ملت ایران هم به 

 «.هيچوجه خود را ذمه دار این استقراض نخواهد دانست
از تير (اثر و نتيجه ي مبارزه هاي چهار ماهه ي نخست تبریز 

یخواهان شهرهاي دیگر این شد آه آزاد)  تا آخر مهر1287ماه 
ایران آه بعد از بمباران مجلس خاموش شده بودند، تكاني 
خوردند و به همكاري با آذربایجان پرداختند و همين تكان و 
همكاري بود آه پس از سيزده ماه آه از بمباران مجلس مي 

 .گذشت، به فتح تهران و فرار محمدعلي ميرزا انجاميد
 نویسد آنروز آه در تبریز آقاي اميرخيزي در آتاب خود مي

بر سر خانه هاي مردم بيرق سفيد مي زدند و آنها را به پناه 
روسيه تزاري مي خواندند، اگر ستار خان به آوچه ها نمي آمد 
و بيرقهاي سفيد را یكي یكي بر نمي داشت، جنبش مشروطه 

چرا آه فقط در محله ي آوچكي . در همان لحظه خفه مي شد
 .ي مانده بود و آن هم در حال خفه شدناز تبریز جنبش باق

شرح اثرات و آارهاي انجمن ایالتي در این مختصر نمي 
همين قدر بگویيم آه غير از آارهایي آه براي پيش . گنجد

بردن نهضت در سراسر ایران مي آرد، در خود تبریز و 
از جمله . آذربایجان هم دست به اصالحات دامنه داري زد

انجمن چنان .  را در تبریز بنياد نهادنخستين شهرباني ایران
قدري و محبوبيتي یافت آه حتي براي آذربایجان والي انتخاب 

ودیگر منتظر دستور مجلس ) اجالل الملك را مي گویيم(آرد 
شورا نمي شد، چنانكه هنوز قانوني براي عدليه تصویب نشده 
بود آه انجمن پيشگام شد و بي اجازه ي والي وقت استيناف 

 .تشكيل داد» اه دومدادگ«
انجمن براي سر و سامان دادن به آار شهرهاي دیگر 
آذربایجان آساني را روانه مي آرد و در تمام نقاط مختلف 

انجمن . انجمن راه مي انداخت و جنبش را جان مي دميد
 .روزنامه ي مخصوص هم چاپ و نشر مي آرد

نتيجه ي همه ي این جانفشانيها این شد آه از روزي آه 
مدعلي ميرزا مجلس را به توپ بست و آزادیخواهان تهران مح

) زیرا آمادگي نداشتند(را در سه چهار ساعت پرا آنده آرد 
  تبریز بناي جنگ را گذاشت و یازده ماه مردانه ایستادگي آرد 
  و در این یازده ماه قربانيهایي داد و سختي هایي آشيد آه با

  

  
  
  
  
  

ه تمام راهها بسته بود و شهر مثال وقتي آ. گفتن تمام نمي شود
. در محاصره، مجاهدان ینجه مي خوردند و جنگ مي آردند

یونجا : ضرب المثل مشهور ترآي از همان روزها باقي مانده
 .(!ینجه خوردیم و مشروطه گرفتيم! (یئييب مشروطه آلميشيق

جنگجویي دریادل و بي باك چون ستار خان، فرمانده این 
غير از .  در شرایط سختي مي گذشتجنگهایي آه. جنگها بود

دو محله ي بزرگ تبریز آه در دست دولتيان بود و با 
مشروطه چي ها دشمني مي آرد، از چهار سو قشون بر سر 

  :مجاهدان ریخته بود
 - .سپاه قره داغ زیر فرمان رحيم خان 

  .سپاه مرند زیر فرمان شجاع نظام
  .سپاه ماآو زیر فرمان عزت اهللا خان -
پاه عين الدوله آه قسمتي را از تهران آورده بود و قسمتي س -

 .از اسكو و سردري و آن طرفها جمع آرده بود
آارشكني دشمنان داخلي را هم نباید فراموش آرد آه سفارت 

مثال (روس تزاري و جمعي از مالیان انباردار و مالك 
و ) ميرهاشم دوه چي، امام جمعه و حاجي ميرزا حسن مجتهد

مثال یكي از همين . هاي شهري بودند»لومپن«شان و قداره آ
 .قداره آشان در آشاآش دعوا آب شهر را قطع آرد

: در همين جنگها بود آه محمدعلي ميرزا به رحيم خان نوشت
هر چه زودتر مخالفين دولت را سرآوبي آردي زیادتر مورد 

شرط و شروط مصالحت . مرحمت ملوآانه ي ما خواهيد بود
. ت باید در مقابل احكام دولت تسليم محض باشدیعني چه؟ رعي

مشورت با جنرال آونسول روس بنما و تحصن را به هيچ 
پنج نمایشنامه از انقالب «مطالعه ي آتاب . مشمار

نوشته ي غالمحسين ساعدي و همچنين داستان » مشروطيت
اثر همين نویسنده، براي فهم اوضاع آذربایجان و » توپ«بلند 

 .وزگار بسيار مفيد استاحوال مردم آن ر
 حرف آخر

آار آذربایجان به خصوص تبریز در نهضت مشروطه خواهي 
به صورت نيروي محرآه ي توده ها بود در وقت سستي 
گرفتن، و هدایت نهضت به راه راست و مبارزه بود آنگاه آه 

دریغ آه . احتمال از راه به در شدن و گمراهي مي رفت
ر دنبال آند و در نيمه راه نتوانست وظيفه ي خود را تا آخ

ابتكار عمليات از دست تبریز به در رفت و عمارت ایالتي با 
 .خاك یكسان شد

مشروطه دوباره برقرار شد اما وضع توده هاي مردم فرقي 
گرد آزادي ستار خان در تهران در دوران حكومت . نكرد

به دست همانهایي آه سنگ آزادیخواهي و مشروطه ! مشروطه
 زدند گلوله خورد و خانه نشين شد و بعد حيدر عمو به سينه مي

چرا آه امثال این آزادگان سد . اوغلو اجبارًا جالي وطن آرد
 فئودال بودند آه ميوه ي درخت –راه اشراف بورژوا 

مشروطه را چيدند بي آنكه در آشت و پرورش آن دستي داشته 
فئوداليسم و بورژوازي با هم آشتي «در این آشاآش . باشند
… و آاله مردم چنانكه پيش از این، پس معرآه ماند» آردند

» گمنامان«آزادگان و رزمندگان از ميدان به در شدند و به 
تاریخ پيوستند و فرصت طلبان و طاووس صفتان ماندند و 

 ..!شدند رجال صدر مشروطيت و دانشمندان پرقدر و قيمت
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جربه فعاليت سياسی و با درس فرقه دموکرات آذربايجان پروسه های منطقه ای و جهانی را مد نظر داشته، با بيش از نيم قرن ت
ملی مردم آذربايجان را جهت داده، فعاليت خود را در مقياسی جديد ادامه  مبارزه های گذشته عبرت گرفتن از ناکامی و پيروزی

  .می دهد
 پيشه وری



  
  
 
 

 جانفشانی به پاس
 

 67  زندانيان سياسی سالملی کشتار شهدای فاجعه
  

 که ای مدعی عشق کار تو نيست
 که نه صبر دارای ، نه يارای ايست

سعدی در شرایط نا امنی زمان خود با تهور عجيب به  ...
سعدی مشاهدات خود را با تحليل . سفرهای طوالنی دست زد

های همه جانبه و همه فهم در قالب اشعار و حکایات نغز با 
 نظير بيان کرده، راه زندگی خوشبخت و فصاخت و بالغت کم

و » بوستان«مقام رفيع انسانيت را به جویندگان آن در 
 .ارائه داده است» گلستان«

شمع «، موضوع »بوستان«در نوشته حاضر یکی از حکایات 
 .مورد کنجکاوی مولف قرار گرفته است» و پروانه

از نظر سعدی آزادی واحترام به شخصيت انسان رکن اساسی 
از نظر سعدی بدون حق طلبی، بدون . امعه بشری استج

عشق رزم، بدون مقاومت در مقابل زور گویی ها زندگی بی 
مبارزه و مقاومت به زندگی انسان ها شکوه می . معنی است

به نظر سعدی عشق مبارزه و . بخشد و آن را جاویدمی سازد
سعدی این مقوله را . مقاومت منبع آزادی و آفرینش هاست

بصورت بدیع و با » شمع و پروانه«و یا تمثيل » کایتح«در
 .لحن بسيارشيوایی بيان کرده است

در این حکایت شمع به مثابه عاشق آزادی و قهرمان ميدان 
شمع برای نيل به هدف نهایی با . مبارزه تصویر می شود

شهادت خود مقم حق طلبی را به عظمت معنوی ارتقاء می دهد 
و راه سعادت وهستی را در پرتو از خود گذشتگی ها نمایان 

 .می سازد
پروانه . استبه اختصارچنين » شمع و پروانه«مضمون شعر 

 :خطاب به شمع می گوید
 که من عاشقم، گر بسوزم رواست،
 ترا گريه و سوز باری چراست؟

 :شمع چنين جواب می دهد
 بگفت ای هوادار مسکين من،
 .برفت انگبين يار شيرين من

 چو شيرينی از من بدر می رود،
 .چو فرهادم آتش بسر ميرود

 همی گفت و، هر لحظه سيالب درد،
 .ش برخسار زردفرو می دويد

 :شمع به سخنان خود ادامه داده، می گوید
 که ای مدعی ، عشق کار تو نيست
 .که نه صبر داری، نه يارای ايست
 تو بگريزی از پيش يک شعله خام،

 .من استاده ام تا بسوزم تمام
 ترا آتش عشق اگر پر بسوخت،

 .مرا بين که از پای تا سر بسوخت
 اگر عاشقی، خواهی آموختن،

 .ن فرج يابی از سوختنبکشت
این سخنان سعدی اشاره ای است به ضرورت رزم و مقاومت 

 .انسان ها که بصورت آتش و دود جلوه گر ميشود
  

  
  
  

سعدی بر این باور است که، عشق شهادت را باید با معنی 
فعاليت جانفرسای یک . وسيع و همه جانبه آن در نظر گرفت
 برای خدمت به جامعه مخترع و یا عمل فوق العاده یک فرد که

اینگونه . و رفاه خلق انجام می یابد اجر شهيد را داراست
برخورد و ارزیابی از مفهوم شهادت در باره فعاليت کليه 
افرادی که برای خدمت به خلق در عرصه های گوناگون 

 .سياسی، اجتماعی و اخالقی صورت می گيرد، صادق است
 اگر غاشقی سر مشوی از مرض

  شوی دست از غرضچو سعدی فرو
مقاومت در برابر زورگویی ها، گاهی با شهادت تکامل می 

به نظر سعدی عشق شهادت به منظور فتح و ظفرتوده .یابد
ملت عملی است افتخار آميز، بنا بر این براه انداختن گریه و 

در این باره سعدی دیدگاه خود . زاری مقتول مقبول نمی باشد
 :ضوح بيان کرده استبو» شمع و پروانه«شعر  را در

 مکن گريه بر گور مقتول دوست،
 .برو خرمی کن که مفبول اوست

سعدی برای اصالح جامعه اشاعه پند و اندرز را مفيد دانسته و 
تمام مکارم و رذایل معروف جامعه را با شيرین «بهمين جهت 

 .«ترین طرز و محکم ترین اسلوبی مدح وذم نموده است
 از منتقدین او مانند غلی دشتی سعدی بر خالف عقيده برخی

در خصوص تحول جامعه پابند تمایالت اعتدالی نبود و گاهی 
با روحی سرکش عواطف دورنی خود را با لحن بسيار فصيح 
و بليغ بيان داشته و شاید این طرز بيان درجهان بينی واقعی 

 .وی سایه افکنده است
در خقيقت مظهر » شمع و پروانه«محتوی و مضمون شعر

زاد اندیشی و پيکار جویی سغدی عليه ستم زورگویان دوران آ
نيل به » شمع و پروانه«سعدی در همين شعر .حود می باشد

هدف های نهانی را مرهون سرسختی عاشقان راه آزادی 
 :ميداند

 فدايی ندارد ز مقصود چنگ،
 .وگر بر سرش تير بارند و سنگ

 گرو بی به نظر سعدی کاميابی و کسب جاودانی مجاهدین در
باکی، جسارت و تخمل مشقات است و در همين راستا خطاب 

 :به خودش می فرماید
 سعدی به لب دريا دردانه کجا يابی؟
 در کام نهنگان رو گر می طلب کامی

عليرغم همه مصائب و دشواری های موجود سخنان شيخ 
سعدی حواننده را از طرق نيل به زندگی بی دغدغه و پر نشاط 

در دل عاشقان حق و غدالت نهال اميد می آگاه می سازد،
 :پرورد و آنان را به ادامه پيکار ترغيب می نماید

 گر چه شب مشتاقان تاريک بود، اما
 نوميد نبايد بود از روشنی بامی

 پروفسور اسد رضا يعقوبی
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 نقش زنان درانقالب مشروطيت
 

و منافع توانست از حقوق  در زمان قاجار هيچ گروه اجتماعی نمی
خود دفاع کند که با جداسازی جنسيتی شدیدی که در این دوران 

شد زیرا آنها هم با این  وجود داشت ، در مورد زنان شدیدتر می
های شدید مواجه بودند و هم از ارتباط و تاثير متقابل با  محدودیت

ها و  در این دوره در خانه. محيط بيرون از خانه محروم بودند
 جنسيتی وجود داشت که تا دوره پهلوی نيز ادامه ها جدایی خيابان

ها اندرونی و  در خانه: تر جامعه یافت به ویژه درميان طبقات پایين
شدند و  بيرونی مجزا بود، ميهمانان زن توسط زنان پذیرایی می

های پرجمعيت مانند  در خيابان. های مرد توسط مردان ميهمان
های پرجمعيت عصر زنان  اعتزار، شاه آباد و اميریه نيز در س الله

. رویی دیگر کردند و مردان از پياده رو عبور می باید از یک پياده
خواستند برای کاری به سمت دیگر خيابان بروند باید از  زنانی که می

 .کردند گرفتند و تحت نظر او به سرعت حرکت می پاسبان اجازه می
تند و از زنان ایرانی در مبارزات مشروطيت فعاالنه شرکت داش

های زنان شکل گرفتند و در مشروطه   سازمان١٢٨۵حدود سال 
اما این جنبش ملی زنان، یک خرده جنبش و . خواهی شرکت کردند

بخشی از جنبش بزرگ ملی ایران با هدف استقالل کشور و اجرای 
مشارکت زنان در این وقایع سياسی خودجوش بود . قانون اساسی بود

ه جدید آنها و تمایلِ  به رسميت شناخته شدن گرایان و از احساسات ملی
 .گرفت نيرو می

تشکلهای زنان در انقالب مشروطيت که در دوره اّول انقالب 
مشروطيت در ایران در دفاع از انقالب مشروطيت و احقاق حق 

 .شمار بودند برابری و رفع ستم بر زنان بوجود آمدند متنوع و بی
وطه فعاليت بيرونی زنان در جریان تحوالت سياسی انقالب مشر

های مخفی ایجاد کردند،  های خصوصی و سازمان انجمن. بيشتر شد
های  در تظاهرات شرکت کردند، و برای مشروطيت هم به مبارزه

هرچند که سرانجام . آميز پرداختند مسلحانه و هم اقدامات غيرخشونت
در قانون اساسی مشروطه بسياری از حقوق زنان نادیده گرفته شد 

و زنان را درکنار ) …قوانين ازدواج، طالق، سرپرستی فرزند و(
 .مهجوران و مجرمان از حق رای محروم کرده بود

در مراحل ابتدایی انقالب مشروطه زنان بيشتر تحت تاثير روحانيان 
هایشان بيرون  بودند و به دليل حمایت آنان از مشروطيت، از خانه

شد  که غيرزنانه تلقی میآمدند و در تظاهرات و رفتارهای دیگری 
کم حرکت زنان  کم. »شورش نان«کردند، مانند جریان  شرکت می
های  ها و دوره آنها انجمن. تر شده و استقالل بيشتری یافت محسوس

شان  کردند و آگاهی اجتماعی و فعاليت غيرخانگی خصوصی برپا می
های مخفی زنان به  ها و سازمان برخی از انجمن. رفت باالتر می

برای مثال، در . زدند بردهای مسلحانه برای مشروطيت دست مین
ای مسلحانه بين موافقان و مخالفان مشروطه در آذربایجان  مبارزه
 وقتی ١٢٩٠در سال .  زن در لباس مردانه یافت شده است٢٠جسد 

اند  ها تن داده های روس شایعه شد برخی نمایندگان مجلس به خواسته
تپانچه به مجلس رفتند تا آنان را مجبور به  تن از زنان با ٣٠٠حدود 

 .کنند» حراست از آزادی و تماميت ارضی کشور«
 مبارزات زنان آذربايجان

گيری  کنيم و هنگام اوج در آذربایجان قيام زینب پاشا را مشاهده می
مبارزات مسلحانه مشروطيت زنان بسياری مخفيانه در لباس مردان 

خی از آنان به طور اتفاقی شناخته اند و بر در مبارزات شرکت کرده
اند، مثال سربازی بود که جراحت برداشته بود و در درمانگاه از  شده

کار به آنجا رسيد که ستارخان به . کرد مداوای زخمش امتناع می
ما به . پسرم تو نباید بميری«خواهد که  آید و از او می بالين او می

  شوی   چرا راضی نمی.نيروی تو، به اراده آهنين تو نياز داریم
  گوید که من زن و سرباز در گوش او می» زخمت را مداوا کنند؟

  مثال ثبت شده دیگر حاکی است که در جریان یکی از. هستم
  
  

  
  
  
  
  

 نفره از ٢٠های آذربایجان پس از یافتن اجساد یک گروه  مبارزه
 .خواه، مشخص شد که تمامی آنها زن بودند سربازان مشروطه

نان اقدامات غيرقهرآميز زیادی نيز در دفاع از های ز انجمن
مشروطيت و نيز وادار کردن انگليس و روسيه به ترک ایران انجام 

از جمله فروختن جواهرات و خرید سهام از دولت در جریان . دادند
زنان مبتکر تحریم کاالهای خارجی . تاسيس بانک ملی توسط مجلس
 متقاعد کنند برای کاهش ها را خانه بودند، مثال سعی کردند قهوه

های  ها ميتينگ این انجمن. مصرف شکر وارداتی تعطيل شوند
 برای خارج ساختن ١٢٩٠بزرگی درباره نقش زنان در جنبش ملی 
جالب آنکه در یکی از . کردند انگليس و روسيه از ایران برگزار می

های زنان و هيئت روسی، این هيئت تالش  های ميان انمن مراوده
د زنان را متقاعد کند به دليل اینکه قانون اساسی ایران حقوق کرده بو

زنان ایران را رعایت نکرده است، آنها نيز نباید برای حراست آن 
های زنان این بوده است که آنها خود نيز از  پاسخ گروه. تالش کنند

های سياسی  شرایط خودشان ناراضی هستند اما مقصر، پيچيدگی
های زنان در سال  گروه. خارجی استهای  ناشی از حضور قدرت

 با فعاالن حق رای زنان در انگلستان تماس گرفتند و از آنان ١٢٩٠
تقاضا کرده بودند دولت انگليس از نفوذ سياسی خود برای حمایت از 

ها استفاده کند، که این فعاالن پاسخ داده بودند متاسفانه هيچ  ایرانی
ی حمایت مردم ایران امتياز سياسی در دولت خود و قدرتی برا

 .ندارند
 زنان و فتح تهران

سردار بی بی مریم بختياری دختر حسينقلی خان ایلخانی، خواهر 
عليقلی خان سردار اسعد و همسر ضرغام السلطنه بختياری از زنان 

او از زنان تحصيلکرده و روشنفکر . مبارز عصر مشروطيت است
ت و در این راه از عصر بود که به طرفداری از آزادیخواهان برخاس

وی به مثابه زندگی ایلياتی در فنون . هيچ چيز دریغ نورزید
تيراندازی و سوارکاری ماهر بود و چون همسر و جانشين خان بود 

ای سوار در اختيار داشت و در مواقع ضروری به یاری  عده
سردار بی بی مریم بختياری، یکی از . مشروطه خواهان می پرداخت

ار اسعد بختياری جهت فتح تهران محسوب می مشوقين اصلی سرد
های مختلف بين سران ایل و  ها و تلگراف وی طی نامه. شد

های مهيج و گيرا، افراد ایل را جهت مبارزه با استبداد  سخنرانی
آماده می کرد و به عنوان یکی از ) استبداد محمدعلی شاهی(صغير 

 بوده های ضداستعماری و استبدادی عصر قاجار مطرح شخصيت
 .است
 بی مريم بختياری بی

ای  سردار بی بی مریم بختياری قبل از فتح تهران مخفيانه با عده
سوار وارد تهران شده و در خانه پدری حسين ثقفی منزل کرد و به 
مجرد حملٔه سردار اسعد به تهران، پشت بام خانه را که مشرف به 

ر بختياری، از ای سوا ميدان بهارستان بود سنگربندی نمود و با عده
او حتی خود شخصًا تفنگ به . ها مشغول جنگ شد پشت سر با قزاق

نقش او در فتح تهران، ميزان . دست گرفت و با قزاقان جنگيد
محبوبيتش را در ایل افزایش داد و طرفداران بسياری یافت به 

 .طوری که به لقب سرداری مفتخر شد
ده، آدميت، نویسندگان بزرگ مشروطيت مانند کسروی، ملک زا

نظام مافی، محيط مافی، ناظم االسالم کرمانی، صفائی، دولت آبادی، 
رضوانی در آثار خود اشاراتی به تشکلهای زنان در انقالب 

 .مشروطيت می کنند
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  مرداد28نقش آمريکا در کودتای 

ایران کشوری است پهناور، با تاریخی کهن و منابعی زیر 
 حساسترین مناطق جهان قرار که در یکی از. زمينی سرشار
همين ویژگی ها سبب شده است که همواره مورد . گرفته است

نقش مخرب امپراتوری . منازعه قدرت های بزرگ قرار گيرد
های انگليس، روسيه تزاری، آلمان و آمریکا برای غارت و 
چپاول کشور و به موازات آن یاری رساندن به ارتجاع داخلی 

ردمی و آزادیخواه به حدی روشن برای سرکوب جنبش های م
تاریخ دهه های اخير . است که خود آنها به آن اذعان دارند

نشان ميدهد، هر وقت مردم ایران فرصت یافته اند تا سرنوشت 
خود را دردست گيرند، با هجوم همه جانبه غارتگران بين 

 .المللی روبرو شده اند
 جنگ یکی از حساسترین دوران تاریخی کشور، زمان پس از

جهانی دوم است که با شکست فاشيسم هيتلری و پيروزی 
بسياری از جنبش های آزادیخواه، چهره سياسی جهان به سود 

تاثير این تحوالت جهانی در کشورما . مردم تغييرات جدی کرد
نيز باعث شد تا رضا شاه مجبور به ترک کشور شود و آزادی 

، نيروهای مترقی. های دمکراتيک نسبی بوجود آید
روشنفکران آزادیخواه و ميهن پرست در صدد بر آمدند یک 
بار دیگر از این فرصت استفاده کرده، با تشکيل احزاب، 
جمعيت ها و تشکل های صنفی شرایط را برای تغيير و تحول 

بسياری از احزاب نوبنياد خود را . سياسی در کشورایجاد کنند
 نهادینه برای جبران عقب ماندگی ها ی اقتصادی و سياسی و

اما کم تجربگی . کردن آزادی های دمکراتيک آماده می کردند
و عدم شناخت کامل از قدرت ارتجاع جهانی و داخلی بسياری 

همين . از این احزاب را به اشتباه فاحش نسبت وا ميداشت
مسئله باعث می شد تا نيروهای واپسگرا و عوامل بيگانه از 

و تفرقه ميان این فرصت پيش آمده سود جویند و به تشدت 
یکی از نمونه بارز آن تصور نادرست . احزاب دامن زنند

جبهه ملی برهبری دکتر مصدق از اهداف امپریاليسم آمریکا 
در حاليکه حزب توده ایران شناخت کاملی . در منطقه بود

نسبت به اهداف توسعه طلبانه امپریاليسم آمریکا داشت و 
 استعمار انگليس را در ميدانست که آمریکا قصد دارد تا جای

خاورميانه و دیگر نقاط جهان پرکند، دکتر مصدق و یارانش 
تضاد منافع آمریکا و انگليس را به حساب آزادیخواهی آمریکا 

این اشتباه بزرگ دکتر مصدق باعث شد تا . می گذاشتند
گرچه بعدها . نيروهای ترقيخواه او را غرب گرا تصور کنند

یاليسم آمریکا و اهداف آن شناخت مصدق نسبت به امپر
. اما زمان کافی برای جبران آن باقی نمانده بود. تصحيح شد

آمریکا با همکاری انگليس کودتای خونينی راه انداختند و 
دولت ملی دکتر مصدق را سرنگون و آزادیخواهان را به خاک 

 .وخون کشيد
 بحث بر سر 1332 مرداد 28سالها پس از کودتای خونين 

 رخ داد در ميان نيروها و احزاب کشور ادامه چگونگی این
گاهی تحليل ها و برداشت های متفاوتی از شکل گيری . داشت

کودتا و نقش عوامل داخلی و خارجی در ایجاد آن ارائه می 
و گاهی نيز احزاب و سازمان ها تالش می کردند تا . شد

تا اینکه باالخره . یکدیگر را مسبب شکل گيری کودتا بدانند
 مطابق با ژوئن سال 1379 سال در خرداد 47یکا پس از آمر

 را 1332مرداد28 اسناد دخالت مستقيم خود در کودتای 2000

منتشر نمود و رسمًا به دخالت آشکار درامور داخلی ایران و 
. طراحی کودتا با همکاری انگليس اعتراف و اقرار نمود

ی نا دقيق انتشار این سند به بسياری از تحليل ها و بر داشت ها
 .پایان داد

اسناد منتشر شده نشان ميدهد نقشه آمریکا برای نفوذ بر ایرانبه 
.  بر می گردد1332 مرداد 28سالهای خيلی قبل از کودتای 

نخستين تماس آمریکایی ها با ایران در : در این اسناد آمده است
 ميالدی برقرار شد که بر اثر 1830ش مطابق با . ه1209سال 

ه از مبلغان مذهبی آمریکا با هدف تبليغ آیين آن چند گرو
 1851در سال . مسيحيت به مناطق شمال غربی ایران آمدند

یعنی اوایل سلطنت ناصرالدین شاه اولين تماس ) ش.ه1230(م
روابط . رسمی ميان دولت آمریکا با ایران برقرار گردید 

ش .ه1262رسمی دیپلماتيک ميان ایران و آمریکا درسال 
برقرار گردید و دو کشور به تبادل سفير اقدام ) م1883(

نام " ساموئل بنجامين" اولين سفير آمریکا در ایران. نمودند
 به عنوان سفير و کنسول اول 1883 فوریه 14داشت که در 

 .آمریکا در ایران منصوب شد
 عملکرد آمریکا به شدت تحت الشعاع 1332 تا1262ازسال 

سياست کلی آمریکا .ر داشتنفوذ و سلطه روسيه و انگليس قرا
دراین مدت بر محور ایجاد اعتماد و اثبات حسن نيت استوار 

مشهورترین عناصر آمریکایی برای پيشبرد این سياست .بود
" ساموئل مارتين"، " هوارد باسکرویل"در آن مقطع زمانی ، 

در " هوارد باسکرویل ."بودند" لویيس دریفوس"و " جردن"، 
ضت مشروطه همکاری کرد و در سال تبریز با طرفداران نه

 در جریان مبارزات مشروطه خواهی کشته 1909
آمریکایيها سعی کردند تا در تبليغات خود او را همچون .شد

یک قهرمان ملی به افکار عمومی مردم ایران معرفی 
مدیریت دبيرستان آمریکایيها در تهران " ساموئل جردن."کنند

ه بعد مدیر کالج  ب1324را بر عهده داشت و از سال 
فعاليت و آموزش جوانان ایرانی و . آمریکایيها در تهران شد

. تربيت افراد مناسب برای فعاليتهای آیندۀ آمریکا در ایران بود
 تا 1319در طول جنگ جهانی دوم ازسال "لوئيس دریفوس "

هدف عمدۀ فعاليتهای .  وزیرمختار آمریکا در ایران بود1323
نوان دوست مردم ایران و افزایش او معرفی آمریکا به ع

این روند به . اعتماد مردم و دولتمردان ایران به آمریکا بود
مستشار اقتصادی و مالی "ميلسپو "گونه ای ادامه یافت که 

آمریکا به راحتی توانست در دستگاههای اقتصادی کشور نفوذ 
 .گسترده بيابد
وزارت خارجۀ آمریکا سياست ) 1321دی(1943در ژانویه

در سند محرمانه ای که به . عامل با ایران را تنظيم نمودت
تصویب مقامهای طراز اول آمریکا رسيد،بر حفظ تماميت 
ارضی ایران تأکيد شد و دخالت انگليس و شوروی در ایران 
. تقبيح گردید و بر افزایش نفوذ آمریکا در ایران پافشاری شد

 در 1322وزیر خارجۀ آمریکا در تابستان سال " کوردن هان"
رئيس جمهوری آمریکا به گونه ای "روزولت"نامه ای به

صریح منافع آمریکا در ایران رامطرح کرد و بعد از 
برشمردن دالیل حضور و نفوذ آمریکا درایران برای خنثی 

 کردن حضور قدرتمندانۀ انگليس و روسيه تصریح کرد که به 
   ١٣     ادامه درص                                                 
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 ....نقش آمريکا
 تبع منافع دراز مدت آمریکاست که در آن سوی سواحل خليج

فارس ، در کشوری مانند ایران که در مقابل مجتمع نفتی مهم 
آمریکا در عربستان سعودی قرار گرفته است،قدرت بزرگی 

 .مستقر نشود
 از این زمان به بعد سياست خارجی آمریکا نسبت به ایران

بسيار فعال تر از گذشته شد و هيأت های متعدد آمریکایی 
این دوره سرآغاز رقابت انگليس و آمریکا . روانۀ ایران شدند

پایان دادن به اشغال . در مسائل مربوط به نفت ایران است
 به 1324نظامی ایران درپنجمين اجالس متفقين در آذر ماه 
 اسفند ماه تصویب رسيد و خروج نيروهای روس و انگليس از

از سوی دیگر تحرکات آمریکا برای . همان سال آغاز شد
در . کوتاه کردن دست شوروی از ایران ابعاد وسيع تری یافت

رئيس " ترومن"این چارچوب دو موضوع در دستور کار 
اول حمایت بين المللی از ایران . جمهوری آمریکا قرار گرفت

م مقابله با برای خروج نيروهای شوروی از خاک ایران و دو
خواستهای شوروی برای به دست آوردن امتياز نفت شمال در 

ازجریان اشغال ایران . ایران که سرآغاز جنگ سرد دانسته اند
بوسيلۀ شوروی دولت آمریکا روابط کاری نزدیک با 
محمدرضاشاه برقرار ساخت؛ این روابط سبب شد که آمریکا 

دی شاه مبدل به تدریج به حامی بی قيدوشرط حکومت استبدا
دولت آمریکا با . گردد و در مقابل مردم ایران قرار گيرد

دخالت مستقيم در امور داخلی ایران و ساماندهی کودتای 
 زمينه های حاکميت و سلطۀ همه جانبۀ خود 1332مرداد 28

مرداد 28پس از کودتای . بر مقدرات ایران را فراهم آورد
رجی آمریکا موضوع ایران اهميت ویژه ای در سياست خا

با . یافت و رژیم پهلوی کامًال تحت سلطۀ آمریکا قرارگرفت
 که توسط سازمانهای جاسوسی 1332مرداد 28کودتای 

آمریکا و انگليس طراحی شد و به اجرا درآمد شاه را مجددًا بر 
مسند قدرت نشاندند و عمًال به او فهماندند که عروسکی بيش 

همۀ دستاوردهای سپس با استقرار حکومت کودتا . نيست
نهضت ملی را یک شبه نابود ساختند و به سرکوب  سياسی

ملت ایران مبادرت ورزیدند،مبارزین راه آزادی و استقالل 
کشور را دستگير و اعدام کردند، به تثبيت سلطۀ 

 .سياسی،اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و نظامی مشغول شدند
کایيها آمری) 1332فروردین (1953مطابق این اسناد در مارس

به پيشنهاد انگليس پاسخ مثبت دادند و آمادگی خود را برای 
. همکاری مشترک جهت انجام کودتا در ایران اعالم داشتند

 1953درمارس  "C.I.A" مسئولين وزارت خارجۀ آمریکا و
 (N.E.I)  به بخش امنيت ملی1332مطابق با فروردین 

ی اجازه دادند تا در طرحهای برانداز "C.I.A"سازمان
حکومت وقت و ایجاد یک حکومت کامًال وابسته اقدام 

" راجر گویران"و وزارت خارجۀ آمریکا  "C.I.A".نمایند
سفير آمریکا در تهران را " هندرسون "رئيس شعبۀ امنيتی و 

در جریان سياست و برنامۀ جدید آمریکا و مجوزهای عملياتی 
ر د. عليه حکومت مردمی دکتر مصدق در ایران قرار دادند

 دولت 1332 فروردین 16 مطابق با 1953چهارم آوریل 
آمریکا بودجه ای برای انجام کودتا تصویب نمود و مبلغ یک 
ميليون دالر بصورت علی الحساب در اختيار کميتۀ طراح 
کودتا قرار داد تا با توافق و رایزنی با نمایندگان انگليس در 

 28ق با  مطاب1953در شانزدهم آوریل . ایران هزینه کنند
 کميتۀ مشترک آمریکا و انگليس ، عوامل 1332فروردین

  " زاهدی " اصلی و داخلی کودتا را مشخص نمود و سرلشکر
  

  
  
  
  

 1953در اوایل . را برای انجام مأموریت در نظر گرفت
   وابستۀ نيروی دریائی ایاالت متحده 1332مطابق با اردیبهشت 

و پسرش " زاهدی"ر با سرلشک"اریک پوالرد"در ایران به نام 
ارتباط برقرار کرد و آنان را در جریان " اردشير زاهدی"

و تنی " برادران رشيدی"،" زاهدی"عالوه بر . طرح قرار داد
چند از وابستگان داخلی آمریکا و انگليس واعضای لژهای 
. فراماسونری و روشنفکران وابسته نيز در نظر گرفته شدند

 های جذب قوای مسلح، مسئوليت آنان، فعاليت در زمينه
نمایندگان مجلس ایران ، مطبوعات و نشریات، دستجات 
آشوبگران خيابانی، رجال سياسی،روشنفکران و دیگر چهره 

 .های مورد نياز بود
 کميتۀ امنيتی مشترک آمریکا و انگليس کليات 1332در خرداد

در این .  راتهيه و تکميل نمود1332 مرداد 28طرح کودتال 
 .فتگانه مفروض گرفته شده بودطرح مبانی ه

حتی االمکان عمليات کودتا باید ظاهری کامًال قانونی  -1
داشته باشد و در افکار عمومی نباید به صورت یک کودتای 

 .آشکار و تمام و کمال معرفی گردد
افکار عمومی ایران باید در آستانه کودتا بر اساس جنگ  -2

 .گرددروانی و تبليغات حجيم عليه مصدق تحریک 
با حمایت آمریکا و انگليس رهبری " زاهدی"سرلشکر  -3

اجرای کودتا را بر عهده بگيرد و زمينه های الزم را برای 
سرکوب هرگونه واکنشی پس از انجام موفقيت آميز کودتا 

 .فراهم آورد
شاه باید نسبت به حمایت کامل آمریکا و انگليس از کودتا  -4

 مالی آمریکا به حکومت کامّال توجيه شود و از کمک های
 .خود پس از انجام کودتا مطمئن گردد

شاه ایران باید مستقيمًا در عمليات اجرایی کودتا درگير  -5
شود و ضمن دادن تعهد، احکام مشخصی را صادر نماید که به 

را از نخست وزیری عزل و سرلشکر " مصدق"واسطۀ آنها 
 .رابه نخست وزیری منصوب کند" زاهدی"

 نفوذی در مطبوعات ایران و بخشهای فارسی عوامل -6
رادیوهای خارجی بویژه رادیو بغداد نقش ویژه ای درتحریک 

 .افکار عمومی مردم ایران بر عهده خواهند داشت
شعبه های امنيتی آمریکا و انگليس در ایران طرح  -7

معرفی " زاهدی"براندازی و انجام کودتا را با ایرانيانی که 
 .د بازبينی و وارسی قرار دهندمی کند قبًال مور

 1953 ژوئن 9پس ازتوافق بر سر کليات طرح کودتا در 
 مسئولين دستگاههای امنيتی آمریکا 1332 خرداد20مطابق با 

و انگليس و طراحان کودتا به مدت چهار روز در بيروت 
دستور کار آنها یکدست . جلسات متعددی را برگزار نمودند

دراین تاریخ طرح کودتای . ت بودسازی عمليات وتعيين جزئيا
سرانجام . عنوان گردید" آژاکس" تحت نام 1332 مرداد 28

سند نهایی طرح براندازی و انجام کودتا عليه ملت ایران با 
جزئيات و مرور های مکرر تهيه گردید و توسط رهبران 

پس از تصویب نهایی طرح توسط . آمریکا و انگليس امضا شد
 "C.I.A" نخست وزیر انگليس،رئيسرئيس جمهوری آمریکا، 

وزرای خارجۀ آمریکا و انگليس ، مقرر گردید که عالوه بر 
بودجۀ تصویب شده ، دستگاههای امنيتی آمریکا و انگليس در 

 هزار دالر برای خرید افراد ، نمایندگان 13تهران هر هفته 
 .مجلس و مطبوعات هزینه کنند

 شده بود که زمينه عالوه بر این از رسانه های غربی خواسته
  های الزم را فراهم آورند و دائمًا مقاالتی برای ایجاد هرج و 

   ١٤            ادامه درص                                           
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  ....نقش آمريکا
مرج و تضعيف حکومت مردمی ایران بنویسند و بهبزرگنمایی 

مرداد 7ابق با  ژوئيه مط28در . عوامل کودتا مبادرت نمایند
بيانيه  "C.I.A"  وزارت خارجۀ آمریکا بنا به پيشنهاد1332

ای رامنتشر کرد و نسبت به اوضاع داخلی ایران و حکومت 
ابراز نگرانی نمود و اعالم کرد که نمی تواند به " مصدق"

 "C.I.A" در همين زمان سازمان. کمک کند" مصدق"دولت 
وزنامه های طی دستورالعمل و گزارشی محرمانه از ر

آمریکایی خواست که عالوه بر درج مقاالت تحریک آميز به 
انعکاس مبارزات و درج مقاالت توسط عناصر نفوذی و 
مزدوران خریداری شده در مطبوعات داخلی ایران عليه 

و نهضت ملی شدن صنعت نفت و حزب " مصدق"حکومت 
را عوامل کودتا تالش کردند تا روحانيت . توده ایران بپردازند

در همين ایام نمایندگان . عليه وضعيت موجود تحریک کنند
آمریکا و انگليس تعهدات الزم را از شاه کتبًا اخذ کردند و 

را " زاهدی"و نصب " مصدق"دستور عزل" محمدرضاشاه"
به سمت نخست وزیری و قائم مقامی فرمانده نيروهای مسلح 

 تا صادر کرد و آمریکایيها و انگليسيها از او خواستند
  را نيز به عنوان رئيس ستاد ارتش معرفی" آزموده"سرلشکر

  
  
  

  
  
  
  
از این به بعد شاه به اروپا و سپس به ایتاليا می رود و . کند

عوامل آمریکایی و انگليسی و مزدوران داخلی آنها با صرف 
مبادرت " آژاکس"هزینه های کالن به اجرای مفاد طرح 

ه می شود و سرانجام کودتا طرح ابتدا با مشکالتی مواج. نمایند
 تحقق می یابد و زمينه های حاکميت 1332 مرداد 28در 

 .آمریکا بر مقدرات مردم فراهم می شود
پيروزی کودتا با جشن وسرور کودتاگران و قتل و غارت 

صدها نفر از انسان های شریف و ترقی . مردم روبرو می شود
ند و زیر خواه کشور راهی سياهچال های رژیم کودتا می شو

شدید ترین شکنجه های روحی و روانی به جرم عدالت خواهی 
جوخه های اعدام به راه می . و استقالل طلبی قرار می گيرند

افتد تا صدای فرزندان ترقی خواه و عدالت پرور کشور را در 
 مرداد باعث شد تا یک بار دیگر 28کودتای . گلو خفه کنند

. فت و ترقی باز ماندکشور از شرایط پيش آمده برای پيشر
آزادی ها از مردم گرفته شود و سرنوشت کشور در دستان 

انقالب . قدرت های غارتگر به سرکردگی آمریکا قرار گيرد
.  شاه و خاندان پهلوی را از ميان بر داشت1357بهمن 

 مرداد را کامل از بين 28نتوانست اثرات منفی کودتای  اما
 .ببرد

 آذربايجان
 ديروز و امروز :ا در ايرانمليت ه و مسئله

 
ماها هميشه فکر می کرديم چپ های ايران نمی توانند با ملی گرايان 
وحدت استراتژيکی کنند، ولی جنبش آذربايجان عمال نشان می دهد 
که نيروهای استقالل طلب، آزاديخواه، طرفداران عدالت اجتماعی 

نند در و فدراليست ها نمی توا) سوسياليست ها و مارکسيست ها(
ايران به پيروزی برسند، مگر اينکه در يک چهارچوبی به آن 

 .وحدت استراتژيکی برسند که در آذربايجان اتفاق افتاد
 سال 5نوشته زیر خالصه شده سخنرانی دکتر یونس پارسابناب که 

قبل بمناسبت تشکيل حکومت ملی آذربایجان انجام داده اند، می 
ن و فرهنگ آذربایجان ایران ـ بنياد زبا“این سخنرانی در .باشد
 .صورت گرفته است” کانادا

وی ضمن تشکر از برگزارکنندگان، سخنرانی خودش چنين آغاز 
 :کرد

فروم جهانی بدیل “یا ” فروم جهانی آلترناتيوها“من به گروهی با نام 
تعلق دارم و مواضعی که درباره مسائل مختلف می گيرم تقریبا ” ها

 که سالهاست با آنها همکاری دارم و از تحت تأثير این فروم است
یکی از چهارچوب هایی که در . تجربه ی آنها بسيار استفاده می کنم

من هيچ . این فروم ها استفاده می کنيم چهارچوب نظام جهانی ست
مسئله ای را بدون توجه به نظام جهانی سرمایه نمی توانم مورد 

لی و ارتباط آن با امروز که راجع به مسئله ی م. بررسی قرار دهم
 آذر صحبت می کنيم خواهيد دید که تحليل من در همان 21

 .چهارچوب قرار خواهد گرفت
آنچه که امروز در جهان می بينيم سرمایه داری واقعًا موجود، این 

یک نحوه ی توليد مشخص نيست، . همان نظام جهانی سرمایه است
داری واقعا مثل پنجاه سال و صد سال قبل نيست، امروز سرمایه 

ایران تافته جدابافته از این . موجود تبدیل شده به یک نظام جهانی
نظام نيست و هر مسئله ای در آن باید در چهارچوب نظام سرمایه 

 .تعریف شود
نکته ی دیگری که باید اضافه کنم، اینکه من عموما مسئله ی ایران و 

اسی می بينم مسائل در ارتباط با ایران را فرهنگی نمی بينم بلکه سي
و به همين خاطر مثال با پست مدرنيست ها یا طرفداران تالقی تمدن 
ها از یک سو در اختالف هستم، از سوی دیگر با بنيادگرایان مذهبی 

اینها همه مسئله را در ایران فرهنگی می بينند و من . در تضاد هستم
صددرصد سياسی می بينم و می دانم که مسائل دیگر با حل مسئله ی 

 .سياسی حل خواهد شد
اگر از من بپرسيد که اگر مسئله ی ایران سياسی ست مؤلفه هایش 

من می گویم . چيست، می گویم آن را به سه بخش تقسيم کرده ام
از مشروطيت . مسئله حاکميت خيلی مهم است و باید آن حل شود

تاکنون مردم به آرزوها و آرمان هایشان نرسيده اند، این آرمان ها در 
شعار اصلی خالصه شده، استقالل، آزادی و عدالت اجتماعی که سه 

مردم به این خواست ها نرسيده اند، ولی توجه کنيد که ایران تافته ی 
جدابافته در دنيا نيست، آیا ملل دیگر رسيده اند؟ و یا آنان که رسيده 
اند به خاطر بحران عظيم ساختاری نظام دارند تمام آن آرمان ها را 

یکی پس از …  دهند، از کانادا و آمریکا و اروپا و از دست می
دیگری پس باز هم می بينيد که اگر مردم ایران، مردم آذربایجان، 
مردم کردستان به آرزوهای خودشان نرسيده اند، از مشخصات 
فرهنگی کليه مليت های ساکن ایران نيست، بلکه مسئله به غایت 

ان، مسئله زنان و مسئله زحمتکش: سياسی ست و سه مولفه دارد
اگر توجه کنيد امروز نصف بيشتر زحمتکشان ایران . مسئله مليت ها

دقيقا معلوم . مثل زحمتکشان مکزیک، هند یا مصر، زنان هستند
و از سوی دیگر اکثر زحمتکشان ایران به مليت . نيست چقدر هستند

های مختلف ایران تعلق دارند، مخصوصا به آذربایجانی ها، و به 
سبت به کردها، و به اعراب، و بلوچ ها و ترکمن ها و بعد همان ن

تمام مليت های ساکن ایران هستند که طبق اسناد پژوهشی سازمان 
 اقليت ملی ساکن هستند و 26ملل متحد امروز در ایران نزدیک به 

پس مسئله زحمتکشان و زنان و مسئله مليت . خود را ایرانی می دانند
. یخی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی دارندها رابطه های ارگانيک تار

حل مسئله ی سياسی در ایران می تواند ما را در جاده ای قرار دهد 
که این جاده ما را در آن جهتی به جلو سوق دهد که به مسئله مليت ها 

این سه مسئله حل نشده در ایران ـ . و زنان در ایران رسيدگی شود
 این سه مؤلفه ـ زحمتکشان، استقالل، آزادی و عدالت اجتماعی ـ با
 .زنان و مليت ها ـ ارتباط تنگاتنگ دارد
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  ...جانيآذربا
من امروز به مسئله زحمتکشان و زنان نمی پردازم و به مسئله 

 آذر می 21هویت مليت ها بویژه آذربایجان به مناسبت سالگرد 
 .پردازم

 آید که باید توجه کرد که به خاطر رشد در جهان مسائلی به وجود می
 سال پيش 300قبال وجود نداشته، مثال مسئله مواد مخدر در جهان، 

 سال پيش وجود 500چنين مسئله ای وجود نداشته، یا محيط زیست 
نداشته، به خاطر تکامل جوامع این مسائل به وجود آمده و مسئله ملی 

مسئله ی .  سال پيش وجود نداشته500هم در ایران از نظر تاریخی 
. ائل عصر جدید است، عصر پانصد ساله ی سرمایه داریملی از مس

وقتی یک کشوری می رود و کشور دیگری را با استفاده از اهرم 
های معروف امپریاليستی تسخير می کند بدون آنکه ضرورتا به 
طور فيزیکی بگيرد، در نتيجه این به مسئله ای ختم می شود به نام 

سئله ی ملی داریم و در پس ما در ایران خودمان م. مسئله ی ملی
 .اکثر کشورها مسئله ملی خيلی مهم است

در انترناسيونال اول در قرن نوزدهم، مارکس، پرودون و خيلی از 
انسان های بزرگواری که آن زمان انترناسيونال را اداره می کردند، 

من با اینکه مارکسيست . درک بسيار محدودی از مسئله ملی داشتند
یت های تاریخی مارکس آشنا هستم، که به هستم، ولی به محدود

عنوان انسان بزرگی که از نظر من بزرگترین خدمتگزار زحمتکشان 
بویژه کارگران است، او به عنوان یک دانشمند بزرگ محدودیتش در 

البته در انترناسيونال اول به زنان هم . (رابطه با مسئله ی ملی بود
ت که امروز راجع به آن حق رای ندادند که آن هم مسئله ی دیگری س

مارکس و حتی پرودون مسئله ملی را فقط محدود ) صحبت نمی کنيم
 .به اروپای غربی می دیدند و درکشان حتی نيمه اروپایی بود

در انترناسيونال دوم، حق تعيين سرنوشت ملی برای تعدادی از 
وقتی از کائوتسکی و بوخارین . کشورها مورد قبول قرار می گيرد

 منظور شما کدام کشورهاست می بينيم منظورشان فقط می پرسيم
آنها مردم هند و چين و . لهستان و بخشی از کشورهای اروپاست

ایران را اقوام و عشایر و ایالت می خواندند و ملت نمی دانستند که 
یکی از اعضای فعال . حق تعيين سرنوشت ملی داشته باشند

ی ست که حق تعيين او اولين کس. انترناسيونال دوم، لنين بود
سرنوشت ملی را جهانی کرده و از اروپا بيرون آورده و جهان را از 
موضع اروپا نمی بيند بلکه جهان را از موضع انسان محوری می 

 سال 97. از نظر لنين هر ملتی حق تعيين سرنوشت ملی دارد. بيند
قبل لنين یک سری مقاالت در این زمينه نوشته که به زبان های 

 .حتی ترکی و فارسی در اختيار ما قرار داردمختلف 
نظام جهانی سرمایه حق تعيين سرنوشت را به آن ملتی می دهد که 
خودش را درون محور جهانی نظام قرار دهد و با قوانين حاکم بر 
این محور موافقت کند آن وقت حق تعيين سرنوشت ملی خواهد 

رنوشت ملی مثال اگر در عراق مردم کردستان حق تعيين س. داشت
دارند، ارتباطی با خواسته های مردم کردستان ندارد، بلکه با خواست 

 .حرکت جهانی سرمایه ارتباط دارد
. مردم جهان امروز به حق تعيين سرنوشت ملی اعتقاد پيدا کرده اند

در ایران بهترین نمونه ی تاریخی حق تعيين سرنوشت ملی را که به 
دهيم بدون شک باید در آن عمل گذاشته شد، مورد بررسی قرار 

 آذر یا جنبش آذربایجان را مورد 21زمينه و کليت ایران، جنبش 
این نمونه نه در ایران بلکه در خاورميانه نمونه . بررسی قرار دهيم

باید از تجارب این جنبش، از نکات مثبت و منفی، از . ی خوبی ست
 .پيروزی و شکستش صحبت کنيم
جنبش مترقی باید . رتًا مترقی نيستضمنا باید گفت هر جنبشی ضرو

مولفه های ترقی را داشته باشد واال جنبش حيدری ها و نعمتی ها قبل 
از انقالب مشروطيت از جنبش های بسيار بزرگ بودند که چهل 
درصد اهالی شهرهای بزرگ ایران را در تبریز و مراغه و اردبيل 

ب افتاده در دست داشتند ولی جنبش هایی به غایت ارتجاعی و عق
 .بودند، ولی جنبش آذربایجان جنبشی مترقی بود

 وقتی که جنگ جهانی دوم تمام شد، در ایران چپ ها، مارکسيست ها
  یک نظر معتقد بود،. و سوسياليست ها بين دو نظر تقسيم شدند

  

  
  
  
  
  

  بالفاصله وقتی فاشيسم شکست می خورد ایران وارد مرحله ی 
هی که پيشه وری نمایندگی می کرد نظرگا. مبارزات طبقاتی می شود

  معتقد بود که مبارزات طبقاتی باید بعد از مبارزات ملی پيش برود و 
این باعث . در واقع مبارزات ملی انعکاسی ست از مبارزات طبقاتی

شد که پيشه وری از اول به عنوان سردبير و صاحب روزنامه ی 
توده ایران به آژیر به حزب توده ی ایران نپيوندد و خارج از حزب 
هيچ وقت هم . مبارزات خودش به عنوان یک ژورناليست ادامه دهد

قصدش در ارتباط فقط با آذربایجان نبود، کل مسئله ی ملی را در 
ایران در روزنامه آژیر منعکس می کرد، بویژه آذربایجان را چون 
آذربایجانی بود و به زبان ترکی ادبی تسلط داشت و به منابع و ادبيات 

 .اسی ترکی هم دسترسی داشتسي
وقتی برای مجلس چهاردهم . ما جریانات آذربایجان را می دانيم

انتخابات شد، پيشه وری به حق از تبریز یکی از دو نماینده ی 
انتخابی بود، ولی در مجلس چهاردهم اعتبارنامه اش توسط بخش 

در تبریز و دیگر شهرهای آذربایجان . بزرگی از نمایندگان رد شد
پيشه وری دو انتخاب داشت، یا باید با جنبش . بش شروع شده بودجن

می رفت و در خدمت جنبش قرار می گرفت، یا می ماند در تهران 
این نبود که او رفت به تبریز و . به روزنامه نگاری اش ادامه می داد

غائله به وجود آورد، او بعدا به تبریز رفت و بخشی از رهبری 
این مهم است، زیرا تمام . دست گرفتجنبش آذربایجان را در 

نویسندگان و مورخان سلطنت طلب و مشروطه خواه و بنيادگرایان 
اسالمی تحریف می کنند راجع به پيشه وری و جنبش مردم 

این مردم آذربایجان بودند که می . آذربایجان را غائله اعالم می کنند
ند و پيشه خواستند انقالب کنند و به حق تعيين سرنوشت خودشان برس

آیا اتحاد جماهير . وری رفت و بخشی از رهبری را در دست گرفت
اگر آن زمان شما یک روشنفکر مترقی . شوروی نقش داشت؟ مسلمًا

بودید، طرف چه کسی را می گرفتيد؟ اتحاد جماهير شوروی را یا 
طرف آنها که با سرمایه داری بودند؟ آن زمان من روشنفکری را 

 به حق تعيين سرنوشت باشه و با اتحادجماهير نمی شناسم که معتقد
شوروی نباشه، در حالی که پيشه وری عالقه ی مشخص و وابستگی 

آن چيزی که . ایدئولوژیکی و سياسی به اتحاد جماهير شوروی داشت
امروز ما از اتحاد جماهير شوروی می دانيم، آن زمان وجود نداشت، 

ن همان حرکتی را کردند از هوشی مين گرفته تا مائو در سراسر جها
بنابراین شوروی نبود که جنبش آذربایجان . که پيشه وری انجام داد

را به وجود آورد، بلکه مردم آذربایجان بودند و شوروی هم کمک 
 .کرد

و اما چرا شکست خورد؟ آیا نيروهایی که آن زمان داخل آذربایجان 
ی سياسی بودند چون اتحاد نداشتند شکست خوردند؟ در جامعه شناس

ما بحثی داریم به اسم جنبش شناسی که ما آن ها را به صورت 
جنبش آذربایجان یکی از . آکادميک مورد بررسی قرار می دهيم

جنبش های کم نظير است، زیرا که در آن جنبش نيروهای سوسيال و 
اگر به . ناسيونال وحدت استراتژیک کردند و جنبش پيروز شد

 . نگاه کنيد این وحدت را می بينيدترکيب افراد دولت آذربایجان
شما اگر به تاریخ جنبش نگاه کنيد و اصالحاتی که در آن یک سال 
در آذربایجان اتفاق افتاد، نظام جهانی سرمایه نمی توانست آن را 

من به هيچ وجه نمی خواهم به جزئيات این اصالحات . قبول کند
 .بپردازم ولی به دو سه فقره ی آن اشاره می کنم

 به زنان حق 1979 تاریخ جهان شما می دانيد کشور سوئيس سال در
 به زنان حق رای 1920آمریکا با کشتار و قتل عام در سال . رای داد

در ایران .  زنان حق طالق و حق رای نداشتند1975در ایتاليا تا . داد
ما، تازه زمانی که زنان حق رای پيدا کردند، بعد از انقالب شاه و 

ه بعد از آن زنان در انتخابات نبودند زیرا مردان هم ملت بود، گرچ
در انتخابات نبودند، زیرا یک کشور استبدادزده بود مثل حاال که در 

در آذربایجان در . انتخابات چه شرکت بکنيد چه نکنيد، معنی ندارد
این بی نظير است در . زنان رای دادند) 1945( شمسی1324سال 

عالوه بر آن اشتغال به کار ). ر ترکيهبجز چند سالی د(کل خاورميانه
بخشی از حقوق زنان شد، نه اینکه هر کس احتياج دارد برود کار 

 .کند، بلکه حقوق اوست که کار کند
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  ...جانيآذربا
ما در . حقوق هم موضوع مدرنی ست و به عصر جدید تعلق دارد

عصر پيشاسرمایه داری، ششصد، هفتصد سال قبل حقوقی نداشتيم، 
. ت و بی عدالتی داشتيم ولی حقوق مدنی، سياسی و ملی نداشتيمعدال

هر قدر که سرمایه داری توسعه پيدا می کند، و کشورهای 
امپریاليستی می روند کشورهای پيرامونی را استعمار می کنند این 

 .حقوق هم رشد پيدا می کنند
حق تحصيل و تدریس به زبان مادری آن زمان در آذربایجان پياده 

در اسنادی که از آرشيوهای باکو به دست آمده، نشان می دهد که . شد
در کنگره ی فرقه ی دمکرات آذربایجان تمام مليت های ساکن 
آذربایجان نماینده داشتند، حتی نماینده ای بود از قره پاپاخ ها که از 
امتزاج کردها و ترک ها به وجود آمده اند و زبانشان آميزشی ست از 

ی، آن ها هم حق نمایندگی داشتند در آن کنگره، زبان ترکی و کرد
اینها جریانات بی نظيری . کردها و ارامنه نمایندگان زیادی داشتند

 .بودند که نمی توانست مورد قبول نظام جهانی سرمایه قرار بگيرد
وقتی رضاشاه خلع شد و به تبعيد رفت، آزادی های نسبی به ایران 

محمدعلی فروغی گرفته تا زمان آمد، تمام نخست وزیران ایران از 
دکتر محمد مصدق، یا دربست طرفدار انگليس بودند یا دربست 
طرفدار آمریکا، چرا؟ برای اینکه آن زمان از هر کس می پرسيدی، 
حتی از حزب توده، که تضاد اصلی بين نيروهای خارجی چيست؟ 

ولی امروز به . می گفتند، تضاد اصلی بين آمریکا و شوروی
مراجعه کنيد می بينيد که تضاد اصلی بين انگلستان و آرشيوها 
انگلستان نفت ایران را داشت و آمریکا می خواست . آمریکا بود

در بخش . ( مرداد شکست انگلستان و پيروزی آمریکا بود28. بگيرد
پرسش و پاسخ به این بخش بيشتر پرداخته شد و دکتر پارسابناب 

ته بود دکتر حسين فاطمی گفت، تنها کسی که تضاد اصلی را شناخ
بود که هميشه به این تضاد اشاره می کرد و همين مسئله بود که 

 (.باعث شد آمریکا بر روی اعدام او مصر باشد
وقتی که جنبش آذربایجان رشد کرد، برای اولين بار این دو نيرو که 
تا دیروز به رقابت های خونين در داخل ایران دست زده بودند 

وحدت آنها حاصلش قوام السلطنه بود که هم . ردندبالفاصله وحدت ک
نماینده آمریکا بود و هم نماینده ی انگليس و این دو نيروی 
امپریاليستی آن زمان، جنبش مردم آذربایجان را در واقع سرکوب 

 .کردند
امروز به خاطر اینکه آرشيوها باز شده اند ما مطالب زیادی را 

. ال داشتيم در تضاد قرار می گيرددریافت می کنيم که با دانشی که قب
ماها هميشه فکر می کردیم چپ های ایران نمی توانند با ملی گرایان 
وحدت استراتژیکی کنند، ولی جنبش آذربایجان عمال نشان می دهد 
که نيروهای استقالل طلب، آزادیخواه، طرفداران عدالت اجتماعی 

 توانند در و فدراليست ها نمی) سوسياليست ها و مارکسيست ها(
ایران به پيروزی برسند، مگر اینکه در یک چهارچوبی به آن وحدت 

 .استراتژیکی برسند که در آذربایجان اتفاق افتاد
شما توجه کنيد که پيشه وری، جاوید و بی ریا کمونيست بودند، 
فریدون ابراهيمی سوسياليست بود، اینها با افرادی مثل عظيما، 

مجتهدی که نه مارکسيست بود و نه ملی، با شبستری، آیت اهللا عبداهللا 
اگر این نمونه . هم در هيئتی می نشستند، یک اتحاد استراتژیکی بود

آن زمان در داخل ایران و یا کشورهای خاورميانه پياده می شد، 
یعنی در . خطر بزرگی در مقابل نظام جهانی سرمایه قرار می گرفت

ز ما کوشش می کنيم در واقع آلترناتيوی به وجود می آمد که امرو
 .آلترناتيو فروم جهانی آن را به وجود بياوریم

بررسی جنبش آذربایجان به صورت واضحی نشان می دهد که ما 
علت . چقدر از رویدادهای بزرگ ایران می توانيم یاد بگيریم

پيروزی جنبش فتح تهران، سرنگونی استبداد صغير و اعالم 
  س دوم، دقيقا به خاطر اتحاد مشروطيت دوره ی دوم و افتتاح مجل

  
  

  
  
  
  

  نيروهای سوسيال و ناسيونال بود و بدون وحدت آنها امکان پيروزی
قيام سی تير چرا پيروزمند بود، به خاطر اینکه نيروهای . نبود

 .سوسيال و ناسيونال وحدت کردند
فدراليست های ایران و طرفداران حق تعيين سرنوشت ملی و 

ر محور فدراليسم جمع نشده اند، عدالت نيروهایی که ضرورتا دو
اجتماعی می خواهند و آزادی و استقالل برای ایران می خواهند، 
اینها هم نمی توانند به تنهایی به پيروزی برسند، مگر اینکه ما بيایيم 
در سطح جوامع ایرانی که امروزه در سراسر جهان پخش شده اند، 

روها بيایند بنشينند و یک حوزه های کار به وجود بياوریم که این ني
چهارچوب مبارزاتی استراتژیک را با هم عليه جمهوری اسالمی 
برپا کنند چون جمهوری اسالمی با تأکيد بر روی بنيادگرایی دینی از 

نظام جهانی سرمایه . نظر تاریخی با نظام جهانی سرمایه گره خورده
را به می گوید رستگاری بشر بسته به این است که درهای خودتان 

بنيادگرایی مذهبی می گوید، شما رستگار . سوی بازار آزاد باز کنيد
هر دوی . نمی توانيد باشيد مگراینکه خود را تسليم محض خدا کنيد

بين احمدی نژاد که . اینها حق تعيين سرنوشت ملی را قبول ندارند
یک بنيادگرای مذهبی ست با اوباما که یک بنيادگرای سکوالر است، 

ی ست؟ هر دوی آنها معتقدند که توده های مردم نمی توانند چه تفاوت
تاریخ خودشان را بسازند، در صورتی که تاریخ نشان می دهد 

اگر زنان در . چيزهایی که ما به دست آوردیم توسط مردم بوده
آمریکا و کانادا امروز حق رای دارند به خاطر مبارزات زنان بوده 

های مقدس و یا قوانين مقدس بازار نه به خاطر اینکه آنان به آموزش 
اگر سياهان امروزه در آمریکا آزادی پيدا . آزاد اعتقاد پيدا کرده اند

کردند که در دانشگاه تحصيل کنند، به خاطر بازار آزاد نبوده، یا 
بنيادگرایان . تسليم رضای خدا بودند، بلکه به خاطر مبارزاتشان بوده

اکميت ملی از بازار و از خدا بازاری و مذهبی به مردم می گویند ح
می آید، در صورتی که اکثریت مردم ایران در جریان تاریخ نشان 
داده اند که معتقد هستيم توده های مردم می توانند دخالت کنند، این 

 .دخالتگری می تواند صلح آميز باشد و می تواند قهرآميز باشد
فروم های وقتی به این . اینها برای من یک جمع بندی جدید است)

جهانی می روم از من مطالعات نمونه ای می خواهند و من 
وقتی در زمان حکومت ملی . آذربایجان را مطرح می کنم

 سال پيش گفتند که تمام گارسن ها باید در تبریز زن 65آذربایجان
آن زمان ما در تبریز سه سينما داشتيم که . باشند، همه قبول کردند

 وقتی به خانه می رفتند ساعت ده شب بليت فروش هایش زن بودند و
بود، اما امروز یک زن در تبریز یا تهران یا مشهد به تنهایی نمی 

 .تواند شب ها بيرون برود و خيلی خطرناک است
البته جنبه های منفی هم در آن . جنبش آذربایجان پر از درس است

نقش هایی که شبستری و جاوید بازی کردند به غایت . وجود دارد
تا این اواخر انتقادی که از پيشه وری می کردند این بود . ی بودندمنف

که پيشه وری فرار کرد، در حالی که آرشيوها نشان می دهد که 
ماالتوف نامه ای دریافت کرده که اگر روس ها کمک خود را از 
آذربایجان قطع نکنند اینها ایستگاه های نفتی باکو را بمباران اتمی 

است و هنوز اتحاد جماهير شوروی دارای  1946سال . می کنند
در نتيجه نه تنها آنها از آذربایجان بيرون رفتند . قدرت هسته ای نبود

بلکه به طرفدارانشان هم تهدید کردند و جنبش آذربایجان را سرکوب 
 .کردند تا مدل نشود

نظام جهانی سرمایه وقتی که دید جنبش مردم ایران خيلی زودرس 
ز جنبش اندونزی، پاتریس لومومبا در کنگو و است، ده سال پيش ا

اول . سوکوتوره در گينه، با دو ضربه ما را به این روز انداخت
 28نهضت آذربایجان را سرکوب کردند و ضربه ی دوم را در 

آن افرادی که در قتل عام مردم آذربایجان شرکت .  زدند32مرداد 
: داد دست داشتند مر28داشتند، همان ها در قتل عام روزهای بعد از 

 .شوارتسکف، شاه بختی، زاهدی، شاه، قوام السلطنه همان ها بودند
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