ناشر افکارفرقه دموکرات آذربايجان

دوره پنجم شمار ه  ١٥٨آذر ١٣٩٨
اعالميه کميته مرکزی فرقه دمکرات آذربايجان
بمناسبت  -74مين سالگرد نھضت  21آذر

رزم پيگير » فرقه دمکرات آذربايجان « در دھه
ھشتم

ھموطنان عزيز!
21آذر ،برگی زرين در تاريخ مبارزات پرفراز ونشيب خلق آذربايجان و ھمه خلق

خود ھمچنان ادامه دارد

دکتر محمد حسين يحيايی

ھای ايران ،در راه کسب آزادی ،دموکراسی و عدالت خواھی است.
 74سال پيش ،در چنين روزی ،مردم سلحشور وقھرمان آذربايجان ،تحت رھبری
فرقه دمکرات آذربايجان بپا خاست و ھمانند دوران انقالب مشروطه ونھضت
خيابانی ،با سرپيچی از فرمان ناروای فرمانروايان مرتجع مرکز ،و تالش برای
رھانيدن آذربايجان از چنگال ارتجاع رنگارنگ ،مالکان بزرگ ،ديوانساالران و
مليت پرستان افراطی ضد آذربايجان ،اصالحات گسترده ای درعرصه ھای
اقتصادی ،سياسی و اجتماعی و فرھنگی را آغاز کرد که در تاريخ کشورما و منطقه
ادامه درص١٦.

بی سابقه بود.

ماه آذر يادآور روز ھای سخت ،دشوار ولی پر شور و نشاط
در جنبش ھای مردمی آذربايجان است که در آن اميد و ياس،

فرخنده باد  16آذر روز دانشجو
گرامی باد روز اتحاد ،مبارزه ،پيروزی

پيروزی و شکست در ھم آميخت و ارتجاع را بار ديگر بر

سال از ھجوم وحشيانه پليس رژيم محمد

منطقه و آذربايجان حاکم کرد .جنبش توده ای  21آذر مشعلی

رضا شاه به جنبش دانشجويی و به خاک و

در آذربايجان بر افروخت که قادر بود روشنی بخش ھمه

خون کشيده شدن دانشجويان مبارز دانشکده

مناطق ايران و حتا منطقه خاورميانه باشد ،از آن رو از ھمان

فنی دانشگاه تھران ،می گذرد .شصت سال است که پيشتازان جنبش دانشجويی
کشور با وجود ھمه دشواری ھا و با وجود اينکه شھدای زيادی در اين راه داده اند،
ھمچنان به پيکار دليرانه بر عليه استبداد و ارتجاع ادامه ميدھند .جنبش دانشجويی
در طول سالھای طوالنی ھميشه فرياگر صادق خواستھا و آرمانھای خلق ھای ايران
بوده و در غيبت احزاب و سازمان ھای مترقی کشور بار آنھا را نيز بدوش کشيده

ادامه درص١٠

است.

روز ھای نخست جنبش آذربايجان که مبارزه خود را با فاشيسم
آغاز کرده بود ،مورد ھجوم حاکمان مرتجع تھران و عوامل
منطقه ای آنان که برخی شرمگينانه دل در گرو فاشيسم داشتند
قرار گرفت و راه ھای مبارزه با اين جنبش مردمی را با
کاربرد حيله ،نيرنگ و فريب با ھمکاری نيرو ھای خارجی
خود جستجو کردند و پيش بردند تا آن را پيش از تاثير گذاری

21آذر حرکاتینين -74جو ايلدؤنومو موناسيبتيله

در منطقه در نطفه خفه کنند ،تا مانع از پخش خواسته ھا  ،ايده

آذربايجان دئموکرت فيرقهسی مرکزی کميتهسی صدرینين تبريکی

آل ھا و برنامه ھای اين جنبش ملی در ساير مناطق کشور

عزيز وطنداشالر ،دوستالر و يولداشالر!

باشند.

اجازهنيزله آذربايجان ميللی حکومتين يارانماسی
مناسيبتی ايله ھامينيزی اورکدن تبريک ائديب،

ادامه درص٢

فاجعه ای به نام نجات آذربايجان

سئوينجيمی سيزينله بؤلوشمک ايسته¬ييرم.

ص١٤

 74ايل اؤنجه تاريخی ضرورت اساسيندا
س.ج.پيشه وری و اونون سالحداشالرینين
آپارديغی گرگين مبارزه نتيجهسينده  21آذر حرکاتینين غلبه چاالراق آذربايجان ميللی حکومت
ياراندی .آذربايجان ميللی حکومتی ،قاضی محمدين رھبرليگی آلتيندا يارانان مھاباد جمھوريتی

جشن  74مين سالگرد نھضت  21آذر برگزارشد! ص١٥

ايله بيرليکده قيسا زامان کسيگينده منطقهده کؤکلو سياسی ،اقتصادی و مدنی دييشيکلرين باش
وئرمهسينه سبب اولدو.

ادامه درص ١٢

جمھوری فدرال خواست ھمه ملل و اقوام ايران است!
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جنبش  21آذر که خود را ادامه دھنده جنبش ھای پيشين )

حاشيه شھر ھا به دستفروشی و روز مزدی روی می آوردند،

جنبش مشروطه ،خيابانی ،الھوتی و ( ...می دانست از سال ھا

در اين ميان فعاليت حزب توده ايران که اولين کميته ايالتی

پيش فعاليت خود را با حضور جوانان و روشنفکران پيرامون

خود را در ماه ھای پايانی سال  1320در آذربايجان تشکيل

نشريه » آذربايجان « آغاز کرده بود و به ارزيابی ساختار

داده بود ،تحرک و جنب و جوشی در منطقه بوجود آورده بود

اجتماعی ،شرايط اقتصادی و خواسته ھای سياسی جامعه

که به راديکاليزه شدن جنبش کمک می کرد ،شورای مرکزی

آذربايجان پرداخته بود ،در آذربايجان سنت انقالبی و پيش

اتحاديه کارگری که نخستين قانون جامع کار را در خاورميانه

آھنگی در مقايسه با مناطق ديگر بيشتر بود زيرا شھرنشينی و

به دولت تحميل کرده بود با برگزاری کنفرانس ،سمينار و

افزايش سريع جمعيت از يک سو و ارتباط با کشور ھای

افتتاح باشگاه ھای حزبی در مناطق مختلف آذربايجان به

مرزی که با آنھا ارتباط فرھنگی و زبانی داشتند زمينه رشد

مشارکت مردم در سياست ياری می رساند و جامعه استبداد

سياسی را فراھم کرده بود ،مھاجرت ھزاران کارگر و

زده دوران گذشته را متحول می کرد.از اين رو شرايط برای

زحمتکش به مناطق قفقاز و جذب برخی از آنان در فعاليت

تشکيل فرقه دمکرات آذربايجان فراھم می شد .پنج نفر از

ھای حزبی بويژه سوسيال دمکرات ھای روس و سپس مشاھده

رھبری سازمان حزبی ) صادق پادگان ،غالم يحيی دانشيان،

انقالب اکتبر و دستآورد ھای آن زمينه ساز راديکاليسم و تبديل

ميرزاعلی شبستری ،مير رحيم واليی و محمد بی ريا ( که

آن به سنت در آذربايجان شده بود که در دھه ھای بعدی اين

برخی در جنبش خيابانی و برخی ديگر در حزب کمونيست

مھاجرت ھای کاری به مناطق جنوبی کشور ،تھران ،خراسان

ايران فعال بودند تمايل به فرقه را نشان دادند  ).ميرزاعلی

و شمال ادامه يافت که بيشتر مھاجرين و تھی دستان در حاشيه

شبستری سر دبير روزنامه » آذربايجان « در کنفرانس ايالتی

شھر ھا اسکان يافتند بنابرين فرقه دمکرات آذربايجان پيش از

حزب که در سال  1323تشکيل شده بود به علت انتشار

تشکيل خود پايگاه و خواستگاه اجتماعی و سياسی خود را در

مقاالت ناسيوناليستی ترکی از حزب اخراج شده بود ولی

بين مردم آذربايجان که در سرتاسر ايران پراکنده شده بودند

ھمواره به انتشار روزنامه خود ادامه می داد و انجمن

بوجود آورده بود ،در نتيجه تشکيل و اعالم موجوديت آن کار

آذربايجان را برای حفظ فرھنگ و زبان ترکی تشکيل داد ( در

شاق و مشکلی نبود ،تنھا مشکل کار مخالفت قدرت متمرکز در

اين ميان بايد يادآور شد که » پيشه وری « و » شبستری «

تھران و ارتجاع داخلی و خارجی بود که با ترس و نگرانی از

پيشتر ھا » جبھه آزادی « را تشکيل داده بودند که با تشکيل

پيشرفت آن در ديگر مناطق وحشت داشتند.

فرقه دمکرات آذربايجان ھمگی به آن پيوستند

صدراالشراف که به جالد مشروطه خواھان مشھور شده بود،

فرقه دمکرات آذربايجان در  12شھريور  1324در تبريز از

با حمايت از خوانين ) ذوالفقاری ،بيگدلی ،افشار ،جھانشاھلو،

سوی آقايان پيشه وری ،سالم اله جاويد و جعفر کاويانی اعالم

اصانلو و (...و نيرو ھای ارتجاعی منطقه به جنگ پنھان خود

موجوديت کرد و بيانيه  12شھريور خود را که به زبان ترکی

با جنبش در حال تشکيل در آذربايجان ادامه می داد در اين

و فارسی نوشته شده و مورد تائيد  48نفر از افراد سرشناس

ميان بحران نان و گسترش فقر و گرانی که با سياست گذاری

تبريز قرار گرفته بود منتشر کرد ،در مقدمه آن آمده است:

ھای اقتصادی دولت ) فروش غالت آذربايجان به انگليس و

ايران مسکن اقوام و ملل گوناگون است .اين اقوام و ملل ھر

حمل آن به جنوب و کاھش ارزش ﷼ در مقابل استرلينگ از

قدر آزادتر زندگی کنند ،يگانگی بيشتری خواھند داشت .قانون

 68﷼ به  140﷼ ( ھر روز ابعاد وسيعتری بخود می

اساسی و اصل ايالتی و واليتی ،کوشيده است که تمام مردم

گرفت ،مردم آذربايجان را به ستوه آورده بود ،زمينداران

ايران را در تعيين سرنوشت کشور دخالت داده و رفع

بزرگ با احتکار و فروش گندم خود به دولت که با کمک

احتياجات اياالت و واليات را بخود آنھا واگذار کند ...در خاک

ژاندارم و ظلم و ستم تفنگداران خوانين ھمراه بود دھقانان را

آذربايجان مردمی زندگی می کنند که زبان و آداب و رسوم

مجبور به ترک خانه و کاشانه خود می کرد که بيشتر آنھا در

جداگانه ای دارند و می خواھند ضمن حفظ استقالل و تماميت
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ايران در اداره امور داخلی خود خود مختار باشند ،آذربايجان

آزادی و خودمختاری می دھد ،ھمچنان که در منشور آتالنتيک

می گويد :تھران به درد ما نمی رسد و از تشخيص و رفع

پيش بينی و به ملت ھا وعده داده شده است ) منشور آتالنتيک

احتياجات ما عاجز است ،از ترقی فرھنگ ما جلوگيری می

بين روزولت رئيس جمھور اياالت متحده ،چرچيل نخست

کند.

وزير بريتانيا ،در  24اوت پس از ديدار در روی کشتی در

تشکيل فرقه دمکرات آذربايجان که يادآور غرور ،خودباوری

اقيانوس اطلس در رابطه با سرنوشت جھان بعد از جنگ در

و راديکاليسم انقالبی در جنبش ھای گذشته بود بار ديگر

 14اصل به امضاء رسيد که با پايان جنگ کشور ھای متفق به

ھيجان آفريد به يک باره چھره شھر و مردمی که در آن

آن پيوستند)

زندگی می کردند ،دگرگون شد ،شادی و شعف جايگزين چھره

مردم آذربايجان با تمام توان از دمکراسی در ايران حمايت می

ھای عبوس و خودباخته گذشته گرديد ،مردم با خوشحالی،

کند و تشکيل حکومت ملی را برای اداره منطقه ،حق خود می

غرور و تبسم به ھم نگاه می کردند ،در اندک مدتی دفاتر فرقه

داند ،آذربايجان در راه آزادی قربانيان بسياری داده و مصمم

در دورافتاده ترين نقاط آذربايجان گشايش يافت ،ترس از

است بنياد ھای خود را بر دمکراسی استوار سازد و در اين

ترس ،ترس از خان و ژاندارم فروريخت ،ھمکاری و

راستا کنگره بزرگ ملی را برای تشکيل حکومت ملی برگزار

ھمبستگی ،ياری و دست گيری از نيازمندان بويژه از تھی

خواھد کرد.

دستان افزايش يافت ،غرور ملی که سال ھا با تحقير و ستم

مردم آذربايجان به زبان ملی و مادری خود وابستگی دارد و به

پايمال شده بود روند بازسازی خود را آغاز کرد .مردم از

اين نکته آگاه است که تحميل زبان ديگری به آن مانع از

ھمان روز ھای نخست ،تابلو نام ھای ترکی را که سال ھا

پيشرفت فرھنگی و توسعه اقتصادی و ھمه جانبه می شود،

قدغن شده بود بر سر در مغازه ھا و کوچه ھا بر افراشتند،

بنابرين در مدارس و ادارات دولتی از زبان آذربايجانی )

تماشاخانه ھا و ھنرمندان نمايشنامه ھای ترکی را به روی

ترکی ( استفاده خواھد کرد و تا تشکيل مجلس ملی ،کميته ای

صحنه آوردند که گويا سال ھا انتظار آن را داشتند ،سرعت

به منظور اداره آذربايجان و اجرای اين موارد تعيين می شود

کار و فعاليت به قدری زياد و فشرده بود که گاھی رھبری

) به نقل از ايران بين دو انقالب بقلم يرواند آبراھاميان و

فرقه را ھم غافلگير می کرد ،از آن رو الحاق سازمان ھای

گذشته چراغ راه آينده است  ،پژوھش گروھی جامی )

نظامی و سياسی و صنفی به فرقه دمکرات شتابزده و روز

قدم ھای اوليه و سازماندھی فرقه به سرعت پيش رفت ،پيشه

افزون بود ،در  14شھريور » انجمن آذربايجان « به فرقه

وری که برای نمايندگی در مجلس  14ھمه مناطق آذربايجان

پيوست و روزنامه آذربايجان به ترکی منتشر شد ،دو روز بعد

را گشته و با مردم از نزديک ديدار کرده بود و با مسائل و

در  16شھريور کميته ايالتی حزب توده ايران و شورای متحده

مشکالت آنان آشنايی کامل داشت ،به اين نتيجه رسيده بود که

کارگران با ھمه اعضاء بدون مشورت با مرکز ) تھران ( به

مرکز نشينان به فکر اين مردم محروم و ستمديده نيستند و با

فرقه پيوستند ،در نتيجه پايگاه اجتماعی فرقه ھمواره در حال

نوشته ھای خود در روزنامه » آژير « آن را گوشزد می کرد

گسترش بود در  29شھريور نشستی پيرامون خود مختاری با

ولی جواب قانع کننده ای دريافت نمی کرد و نشست ھايی ھم با

شرکت بيش از  325نماينده که در بين آنان نمايندگانی از اقوام

شخصيت ھای سياسی و ادبی آذربايجان در دفتر روزنامه

و اديان گوناگون )  11نفر مسيحی ( شرکت داشتند تشکيل شد

برگزار می کرد ،از سوی ديگر زمينه ھای عينی جنبش ھم

و بيانيه خود مختاری آذربايجان به تصويب رسيد که نسخه ای

بقدری نمايان بود که آن را به زبان می آورد و می گفت:

از آن به حکومت مرکزی و کنسولگری برخی از کشور ھا در

جنبش آذربايجان را پيشه وری بوجود نيآورده ،اين جنبش

تبريز فرستاده شد ،در بخشی از اين بيانيه آمده است.

منعکس کننده خواسته ھا و آرزوی خلق است ،پيشه وری و

مردم آذربايجان از لحاظ تاريخی ،ويزگی ھای ملی ،زبانی،

ھمرزمانش بعنوان طرفداران و مدافعين حقوق خلق و خواھان

فرھنگی و سنتی جداگانه اند که اين ويژگی به آذربايجان حق

خوشبختی آنان نمی توانستند ،نظاره گر اين نھضت باشند.
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مجلس ملی در  21آذر  1324تشکيل دولت ملی را به پيشه

پس حاکميت فرقه بر آذربايجان برقرار شد و در مدت کوتاھی

وری پيشنھاد و با پذيرش آن از سوی پيشه وری مقدمات

بخش مھمی از برنامه فرقه به اجرا درآمد ) .خالصه شده و بر

تشکيل ھيئت دولت به سرپرستی پيشه وری مبارز ديرينه

گرفته از روزنامه آذربايجان شماره ھای  78و ، 80به تاريخ

آذربايجان آغاز شد ،پيشه وری ،سالم اله جاويد را به وزارت

 22و  27آذرماه .( 1324اجرای اين برنامه موجی از شادی و

کشور ،کاويان را به وزارت جنگ ،بی ريا را بعنوان وزير

خود باوری را در آذربايجان بوجود آورد ،شادی و ھيجان

آموزش و پرورش و افراد ديگری را در مقام وزارت پست و

آنچنان در جامعه گسترش يافت که قابل تصور نبود .خبر

تلگراف ،دارايی ،دادگستری ،بھداشت و بازرگانی به مجلس

تشکيل دولت پيشه وری و حکومت ملی به سرعت در سرتاسر

ملی معرفی کرد و رای اعتماد گرفت ،در ترکيب ھيئت دولت

ايران به گردش درآمد ،حکومت مرکزی و حاميان مرتجع آن

کسی را بعنوان وزير امور خارجه انتخاب نکرد که نشانگر

با نگرانی و ترس به فکر فرو رفتند ،برخی از روشنفکر نماھا

دولت محلی و خود مختاری برای پيشبردخواسته ھای مردم

به تخريب ،تحريف و تحقير ادامه دادند و بار ديگر نوشتند که

منطقه بود  ،در اين ميان مجلس ملی » فريدون ابراھيمی «

زبان ترکی تحميلی از سوی » مغول ھای وحشی « است که

حقوقدان جوان و پژوھشگر کنجکاو آذربايجان را که در

بايد ھرکه زود تر از بين برود و برخی ديگر فرياد برآوردند

کنفرانس صلح پاريس شرکت کرده بود بعنوان دادستان

که فرقه می خواھد آذربايجان را از ايران جدا کند و تبليغات

آذربايجان و » زين العابدين قيامی « را به رياست ديوان تميز

مسموم ديگری که ھر روز ابعاد وسيعتری بخود می گرفت،

انتخاب کرد ،در پی آن پيشه وری برنامه دولت خود را که در

پيشه وری در جواب نوشت :ما زبان مادری خود را با شير

راستای بيانيه  12شھريور و کنگره ملی تھيه شده بود تشريح

مادر و ھوای روح بخش ميھنمان فراگفته ايم ،آنھايی که به

کرد که مورد تشويق مردم قرار گرفت.

زبان ما توھين و تحميلی می دانند ،دشمنان قسم خورده ما

پيشه وری برنامه دولت خود را در  20ماده خالصه کرده بود

ھستند ...روشنفکران تھران بايد درک کنند که آذری ) ترکی (

که با شناساندن مختاريت داخلی آذربايجان به جھان شروع می

يک لھجه گذرا نيست ،بلکه زبانی خالص با ريشه ھای عميق

شد ،در مواد بعدی به توسعه اقتصادی و عمرانی ،تنظيم بودجه

مردمی است ...وظيفه ماست که آن را پرورش دھيم ،نوسازی

ملی ،تشکيل قشون ملی با شرکت گروه ھای فدايی متشکل از

کنيم ،افسونگريھايش را اشکار سازيم ) .پيشه وری ،سخنی با

نيرو ھای مردمی و داوطلب ،آموزش به زبان مادری بطور

روشنفکران فارس)

اجباری و رايگان ،رسميت بخشيدن به زبان آذربايجانی )

با آغاز کار حکومت ملی در آذربايجان کارشکنی ،تحريم و

ترکی ( ،تاسيس دانشگاه ،تنظيم اليحه قانونی برای رفع

فشار ھای اقتصادی و سياسی مرکز فزونی گرفت ،پول ھای

اختالف بين مالک و دھقان ،تقسيم اراضی خالصه و امالک

نقد بانک ھا قفل و به مرکز انتقال يافت ،بعلت کاھش قيمت ھا

مصادره ای که صاحبان آنھا آذربايجان را ترک کرده بودند،

در آذربايجان انتقال مواد غذايی از آذربايجان به مناطق ديگر

تنظيم جامع قانون کار ،احترام به آزادی عقيده و بيان ،قبول

به سرعت افزايش يافت ولی پول آن به آذربايجان برنگشت،

حقوق مساوی برای ھمه آنھايی ) کرد ،ارمنی ،آسوری و( ...

در اين ميان از ورود قند و چای و سيگار به آذربايجان

که در آذربايجان زندگی می کنند و مشارکت زنان در انتخابات

جلوگيری کردند .از آن رو در چند ماه پيش رو آذربايجان را

اشاره کرد که برنامه به اتفاق آراء مورد قبول واقع شد و به

گرفتار کمبود مواد غذايی و افزايش شديد قيمت ھا نمود ،پيشه

تصويب رسيد .در اين ميان ھيئتی متشکل از حقوقدانان جھت

وری برای پيشگيری از بحران به تدابير سختگيرانه دست زد

تدوين قانون اساسی به سرپرستی پيشه وری انتخاب شد و به

که خوشآيند تجار و بازاری ھا نبود ،در نتيجه ناخشنودی بين

دنبال آن فرماندھی لشگر  3آذربايجان » سرتيپ درخشانی «

بازار و حکومت ملی افزايش يافت .ولی اصالحات اجتماعی و

در  22آذرماه بعد از مذاکره با رھبری فرقه پادگان تبريز را

عمرانی فرقه بدون وقفه در حال اجرا بود .اصالحات ارضی

خلع سالح و سالح ھای موجود را به فرقه تحويل داد ،از آن

و تقسيم زمين ادامه يافت و شش ھفتم از محصول به نسق
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داران اختصاص يافت ،زنان در انتخابات شرکت کردند ،تنبيه

افزايش يافت ،در نتيجه برخورد فرقه با حکومت مرکزی تند

بدنی در مدارس قدغن شد ،شوراھايی برای نظارت بر

تر شد و سخنرانی ھای پيشه وری و ديگر اعضای فرقه نسبت

عملکرد بخشداران ،شھرداران و ادارات دولتی تشکيل شد،

به عملکرد حکومت مرکزی رنگ و بوی خصمانه تری

فروشگاه ھای دولتی برای تثبيت قيمت ھا افتتاح و ماليات بر

گرفت.

مواد غذايی کاھش يافت ،فعاليت ھای فرھنگی ،راديويی و

حکومت مرکزی و شخص قوام حاضر به پايان مذاکره با

انتشاراتی به سرعت گسترش يافت ،نام شخصيت ھای برجسته

حکومت ملی نبود 2 ،ھفته بعد ھيئتی را به سرپرستی مظفر

مشروطه مانند ستار خان و باقرخان زينت بخش خيابان ھا شد

فيروز معاون نخست وزير به تبريز فرستاد و توافقنامه ای در

و کنسول بريتانيا در تبريز در گزارش خود نوشت :با يک

 23خرداد  1325بين مظفر فيروز و پيشه وری به امضاء

سفر کوتاه به آذربايجان متوجه شدم که اين حکومت محلی

رسيد بر اساس اين توافق:

ھوشيارتر ،کارآمد تر و قويتر از حکومت پيشين فارس ھا
ظاھر شده است ...در پشت عبارات پردازيھای تبليغاتی و
شعار ھای آنان ،وجود اشتياق و ميھن پرستی محلی راستين را
احساس می کنم ) به نقل از ايران بين دو انقالب ،يرواند
آبراھاميان ،ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراھيم فتاحی،

_دولت مرکزی » نھضت دمکراتيک آذربايجان « را به
رسميت می شناسد.
_انجمن ھای ايالتی و واليتی در آذربايجان و ديگر نقاط
کشور تشکيل می شود.
_استاندار و روسای ادارات با پيشنھد انجمن ايالتی و با حکم

نشر نی ص  ( 504پيشرفت ھای سريع فرقه در منطقه و

دولت مرکزی تعيين می شود.

تشکيل گروه ھای فدايی برای حفاظت از دستآورد ھای

_انجمن ملی آذربايجان بعنوان انجمن ايالتی پذيرفته و شناخته

نھضت ،تھران را گرفتار ترس و وحشت کرد در نتيجه راه

می شود.

مذاکره را با حکومت ملی در پيش گرفتند تا فرصت الزم را
برای حمله به آذربايجان فراھم کنند و از مشاورت نظاميان
آمريکايی و بريتانيايی ھم بھره مند شوند.
در بھمن ماه سال  » 1324قوام السلطنه « جايگزين دولت
حکيمی شد تا باب مذاکره با حکومت ملی آذربايجان را باز

_75درصد از ماليات جمع آوری شده در آذربايجان به خود
آذربايجان اختصاص داده می شود.
_ 25درصد در درآمد ھای گمرکی به دانشگاه تبريز
اختصاص می يابد.
_راه آھن ميانه – تبريز با ھزينه دولت مرکزی ساخته و

کند ،ھرچند حکومت ملی آذربايجان و خود پيشه وری نسبت

ارتباط برقرار می شود.

به عملکرد قوام بی اعتنا بودند ولی درخواست مذاکره را که

_سازمان فدائيان به ژاندارمری تبديل و نام » نگھبان « بخود

از سوی قوام پيشنھاد شده بود پذيرفتند و ھيئتی به سرپرستی

می گيرد ) ژاندارمری براساس وظيفه و ساختار بايد در امر

پيشه وری به تھران رفتند.در مسير راه زحمتکشان آذربايجان

وزارت کشور قرار گيرد ولی در زمان رضا شاه بطور غير

فرياد می کردند که » ھشيار باشيد ،اشتباه نکنيد! آزادی ما به

قانونی به ارتش وابسته شد)

حرکت صحيح شما بستگی دارد اين شعار ھا به شدت ھيئت

_تقسيم اراضی خالصه ادامه می يابد و اليحه قانونی آن در

مذاکره کننده را تحت تاثير قرار داد ،مذاکره طوالنی شد و

مجلس  15به تصويب می رسد.

قوام ابالغيه ای  7ماده ای را مبنای مذاکره قرار داد مذاکرات

_دولت مرکزی تعھد می کند که برای انتخاب زنان و
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دمکراتيزه کردن انتخابات اليحه ای را با دو فوريت به مجلس

خواسته خود را تقديم دولت مرکزی کردند ،نشست ھيئت با

 15تقديم کند.

مرکز و مذاکرات طوالنی و نفس گير به بن بست رسيد و

_تشکيل شورای اداری آذربايجان مرکب از استاندار ،روسای

ھيئت آذربايجان بدون توافق به تبريز برگشتند و در پی آن

ادارات و ھيئت رئيسه انجمن آذربايجان صورت گيرد.

اقدامات دولت بر فشار اقتصادی به حکومت ملی آذربايجان

_
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تدريس در  5کالس ابتدايی به زبان آذربايجانی ) ترکی ( و در

دماخ و ارگان ھای انسان ھا را بريدند و برخی را ھم زنده

ساير مقاطع فارسی و ترکی پيش برود.

زنده سوزاندند.

_زبان فارسی و ترکی ھر دو به رسميت شناخته شود.

فرقه برای نشان دادن حسن نيت و بر اساس موافقتنامه تبريز تا

_تا تصويب اليحه انتخابات انجمن شھر ،انجمن کنونی بکا

تقسيم بندی استانی مجدد که زنجان به استان آذربايجانی ملحق

خود ادامه می دھد ،و برخی از موارد ديگر که مورد اختالف

می شد ،زنجان را از نفرات فدايی تخليه کرد و قرار شد

و نيازمند بحث طوالنی تر بود مانند تعيين فرماندھان قشون

انتظامات شھر را بطور مشترک )  300نفر از فدايی ھا و

و ...به آينده موکول شد

 300نفر از افراد پليس وابسته به وزارت کشور مرکز ( به

آنچه در اين توافقنامه برجسته است ،شناسايی نھضت

عھده بگيرند که ھمراه با آنان نيرو ھای نظامی با تانک و نفر

آذربايجان و تعھد دولت مرکزی برای تھيه لوايح دمکراتيک

بر که از آمريکا در يافت کرده بود وارد زنجان شدند ،ھنوز

مانند شرکت زنان در انتخابات و اجرای تقسيم اراضی خالصه

قوام سخن از ايجاد نظم در انتخابات دوره  15مجلس می گفت

است که سال ھا بعد محمد رضا پھلوی آن را دستآورد خود

ولی نفرات نظامی با ھمه ادوات جنگی از چند راه و محور و

نشان داد و اجرای آن را انقالب سفيد ناميد.

ستون وارد آذربايجان شدند ،در برخی از مناطق نفرات فرقه

در بخش ھای پيشين گفته شد که عملکرد حکومت ملی در

به مقاومت پرداختند ولی پراکندگی در رھبری فرقه در روحيه

آذربايجان و استقبال مردم از آن وحشت در دل ارتجاع مرکز

آنھا تاثير گذاشت و در نھايت ترک مقاومت از سوی سالم اله

انداخت ،در نتيجه تبليغات گسترده ای از سوی دربار ،ارتجاع

جاويد و ميرزا علی شبستری صادر شد و برخی از نفرات

حاکم به رھبری قوام شخصيت مرموز و کھنه کار رژيم به

فرقه برای بازسازی نيروی مقاومت به کوه ھا و اطراف شھر

قدری کارگر افتاد که برخی از روشنفکران و روزنامه نگاران

ھا پناه بردند .پيشه وری و برخی ديگر از افراد رھبری فرقه

وابسطه به ارتجاع ھم زبان به انتقاد و گاھی ياوه گويی

به فکر مقاومت و فرسايشی کردن جنگ و مبارزه با حکومت

گشودند ،از کلماتی مانند متجاسر ،بی وطن ،اشرار ،خائن،

مرکزی بودند ،که موافقتنامه خود را زير پا گذاشته بود ،ولی

اجنبی پرست و ..استفاده کردند ولی قوام با توجه به شرايط،

شرايط بگونه ای پيش رفت که آنھا ھم مجبور به پذيرش

بويژه پايگاه اجتماعی و گسترده فرقه در ميان مردم ) تھی

شکست شدند و در ساعت ھای آخر مجبور به گذر از مرز

دستان ،دھقانان ،کارگران ،خرده بورژوازی و حاشيه نشين

شده به جمھوری سوسياليستی آذربايجان پناه بردند..

ھای شھری( مجبور به پذيرش خواسته ھای حکومت ملی در

حمله به آزادی و خاستگاه آن در آذربايجان از ماه ھا پيش

مذاکرات تبريز شد ولی ھمواره به فکر آن بود که مانع از

برنامه ريزی شده بود و از سوی ارتجاع داخلی و خارجی

گسترش آزادی خواھی در ساير نقاط کشور شود ،بنابرين با

حمايت می شد و زمينه آن بعد از موافقتنامه تبريز فراھم آمد،

استفاده از اين مذاکرات و موافقتنامه ای که با حکومت ملی

از يک سو بحران اقتصادی که بخشی از آن ناتوانی حکومت

آذربايجان به امضاء رسيده بود و اندکی ھم خوشبينی در

ملی در پيشبرد اقتصاد و بخش ديگری از سوی دولت مرکزی

روابط ايجاد شده وتنش کاھش يافته بود به فکر راه حل نظامی

تحميل می شد ،ناخشنودی را در آذربايجان افزايش می داد و

افتاد و پيش از آن به مسلح کردن خوانين و عشايری پرداخت

از سوی ديگر خوش باوری و خوش بينی به وعده ھای

که نسبت به فرقه دمکرات آذربايجان دشمنی و خصومت می

حکومت مرکزی که با عملکرد آن در تضاد بود مايه دلسردی

ورزيدند ،در اين راستا نفرات خود را به طور مخفيانه برای

در بين نفرات فرقه و تھيدستان می شد زيرا اندکی از حقوق و

شناسايی افراد فرقه در روستاھا و شھر ھای کوچک به منطقه

مزايای نفرات فدايی بعلت بحران مالی و کمبود منابع کاھش

فرستاد ،اين افراد و نفرات مسلح ايالت ذوالفقاری ،افشار،

يافت و ھمزمان دولت مرکزی شرايطی فراھم می کرد که

شاھسون و ...در کشتار و جنايت افراد فرقه سبعيت و

سرمايه ھای آذربايجان به مناطق ديگر بويژه به مرکز سرازير

وحشيگری از خود نشان دادند ،در برخی روستا ھا گوش،

شود و اين روند بحران اقتصادی ،بيکاری و تورم را تشديد
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می کرد ،در نتيجه از محبوبيت فرقه و حکومت ملی کاسته می

واقعی در دست نيست و آرشيو اين جنايات با تغيير رژيم و

شد ،در اين ميان جنگ روانی مرکز برای ايجاد ياس و نا

برقراری جمھوری اسالمی ھرگز باز نشد که نشانگر ھمسويی

اميدی بطور روز افزون در حال گسترش بود تا به حمالت

دو رژيم در اين حادثه و برخورد با مليت ھای گوناگون در

نظامی ياری رساند.

ايران است ولی برخی به ارقامی اشاره کرده اند ) در ھمان

ارتشی که به دستور حاکمان مرتجع تھران برای نسل کشی و

روز ھای نخست دادگاه ھای صحرايی  2500نفر را به اعدام،

جنايت فرھنگی وارد آذربايجان شده بود جنايت آفريد ،کشتار

 8000نفر را زندانی 20 ،ھزار کشته 36 ،ھزار نفر را تبعيد

به راه انداخت و کينه توزانه به کشتار خود ادامه داد ،خيلی از

و  70ھزار نفر ھم مجبور به ترک کشور شدند ( ھمراه با آن

روزنامه نگاران بی طرف ابعاد اين کشتار و جنايت را در

تعداد زيادی ھم برای حفظ جان خود مخفيانه آذربايجان را

نوشته ھای خود منعکس کردند ولی نوشته ھای » ويليام

ترک کردند که برخی از آنھا گمنام و برخی ديگر در تھران به

داگالس « حقوق دان آمريکايی که به گردشگری ،کوھنوردی

شھرت رسيدند ،از ميان آنھا به » ويگن « و » کارو « بايد

و رابطه با مردم عالقه مند بود و با تيزبينی خود منطقه را در

اشاره کرد که ويگن به يکی از خواننده ھای مھم و مطرح در

سال ھای  1949و  50گشته و مشاھدات خود را در سال

موسيقی جاز و کارو وفادار به باورھايش تا آخر عمر از

 1950به چاپ رسانده ،جلب توجه می کند ،داگالس در کتاب

شعرای نامی کشور شد ،در تبريز اين دو جوان  17و  18ساله

خود بنام » سرزمين ھای شگفت انگيز و مردمانی مھربان «

به ارتش حکومت ملی به نام » فدايی « پيوستند ،اين دو بعد از

می نويسد :آذربايجانی به ترکی سخن می گويد ،مردم

خاتمه حکومت ملی برای حفظ جان خود به تھران کوچ کردند

آذربايجان سخت کوش ،جدی ،شجاع و دلگشا ھستند...دوستی

) دکتر علی بھزادی ،شبه خاطرات ،جلد  ، 2ص )430

با آذربايجانی ھميشگی در ايام سخت و شادی است ...با ھمه

در پی آن نسل کشی فرھنگی در  26آذرماه  1325آغاز شد،

تبليغات ضد حکومت ملی پيشه وری ھنوز ھم پشتيبانی مردم

کتاب ھای درسی و ديگر آثار مکتوب و ھنری مانند عکس ھا،

را دارد ولی در رابطه با ارتشی که آمده بود نظم انتخابات را

تابلوھا ،نشان ھا ،لوح ھا و ھمه آنھايی که به زبان ترکی در

برقرار سازد می نويسد :ارتش که وارد آذربايجان شد به

منطقه نوشته و يا طراحی شده بود ) از کتابخانه ھا ،مراکز

غارت و تاراج دست زد به ھيچ کسی رحم نکرد ) در مقايسه

دانشگاھی و علمی ،مدارس ،خانه ھا و حتا افرادی که نسخه

با سربازان روس رفتار بسيار نامناسب داشتند ( بنابرين ارتش

ای در جيب داشتند ( در جشن کتابسوزان به آتش کشيده شدند

نجات دھنده نبود ،درنده و اشغالگر بود ،زخم ھای فراوانی

اين سياست رسمی دولت مرکزی در راستای اھداف

برجای گذاشت ،خرمن دھقانان را آتش زد ،زنان و دختران

نژادپرستانه ،خودبرتر بينانه و دشمنی با زبان ترکی بود که

آذربايجان را مورد تجاوز قرار داد ،خانه ھای مردم ھمراه با

می خواست ھويت يک ملت را نابود سازد ،فرماندھان نظامی

احشام آنان غارت شدند ...ھمراه با ارتش مالکين فراری سر

که گويا سرزمينی را به تصرف خود درآورده بودند برای

رسيدند ،آنان ھمراه با کشتار حقوق مالکانه سال پيش را ھم از

نابودی فرھنگی کودکان را به صف می کردند تا با شادمانی

دھقانان خواستند ،در سرمای بسيار سوزان آن سال روستائيان

کتاب ھای درسی خود را ) آناديلی ( در آتش بياندازند و در

بسياری ھمراه با حيوانات از فرط گرسنگی و سرما تلف شدند،

مقابل شيرينی دريافت کنند که از اين حادثه غم انگيز خاطرات

روستائيان برای زنده ماندن علف و ريشه درختان را می

زيادی در دل تاريخ به يادمانده است ،فرماندھان نظامی راديو

خوردند ،در روستای » ندايی « خوی که  300نفر زندگی می

تبريز را که به زبان ترکی برنامه پخش می کرد ،تعطيل کردند

کردند 50 ،نفر از فرط گرسنگی و سرما جان باختند ).گذشته

و در دانشگاه را تا سال بعد بستند ،شوربختانه روشنفکران

چراغ راه آينده است ،پژوھش گروھی جامی ،ص  ( 446از

پايتخت نشين مھر سکوت بر لب زدند و اعتراضی از کسی

تعداد کشته شدگان ارتش شاھنشاھی در آذربايجان رقم دقيق و

ديده و شنيده نشد.
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کينه ورزی رژيم حاکم در تھران نسبت به فرقه دمکرات

اما افسران و درجھداران ضد اطالعات و مامورين حريص

آذربايجان پايانی نداشت ،ھزاران نفر به مناطق جنوب و خرم آباد

ساواک حسرت آن را بر دل آنھا گذاردند ،با آنان رفتاری چون

) بدرآباد ( تبعيد شدند و شکار طرفداران فرقه سال ھا ادامه يافت

اسيران جنگی در پيش گرفتند ،کليه وسايلشان را مصادره کردند

تا قانون عفو عمومی با يک ماده و  2تبصره در  26مرداد ماه

و بازجويی از آنھا آغاز شد ،سوابق در فرقه ،مسئوليت در

 1327به تصويب مجلس شورای ملی به رياست رضا حکمت

حکومت ملی ،وضع فرقه در آذربايجان ) شوروی ( ،ھمکاری با

رسيد.در ماده واحده آن آمده بود :کليه اشخاص که در غائله

کا ،گ ،ب و صد ھا پرسش ديگر که ھمراه با شکنجه ھای

آذربايجان )  1324و  ( 25در استان آذربايجان و شھرستان

جسمی و روحی بود تا پرونده آنھا سنگين تر شود و پرونده ھا را

زنجان مرتکب جنحه و جنايات سياسی ،يا جنحه و جنايات عادی

به دادگاه ھای نظامی فرستادند ،آنان به زندان ھای طوالنی مدت

مربوط به غائله مزبور شده اند ) به استثنای مرتکبين قتل و

)  10تا  15سال ( و چند مورد حبس ابد و اعدام بر آنھا تحميل

غارت ( و ھمچنين شرکاء و معاونين آنھا اعم از اينکه تحت

کردند ) محمد علی عمويی ،درد زمانه ،خاطرات زندان ،ص

تعقيب بوده و يا به موجب حکم قطعی يا غير قطعی محکوم شده

 ( 142دشمنی ،خصومت و کينه ورزی نسبت به فرقه دمکرات

اند و يا اساسا تا کنون مورد تعقيب قرار نگرفته اند از تعقيب و

آذربايجان ھرگز به پايان نرسيد و تبليغات دشمنانه با ھذيان ھای

مجازات معاف می گردند و ھيچگونه آثار کيفری به عمل آنان

گفتاری و کرداری مانند روز نجات آذربايجان ھمچنان ادامه

مترتب نمی شود ...مقررات اين قانون به ھيچ وجه در حقوق

يافت.

مدعيان خصوصی موثر نيست ،کسانی که بر اثر خاتمه غائله

با ورود بخش مھمی از کادر رھبری فرقه و حکومت ملی به

آذربايجان خاک ايران را ترک کرده اند و طبق اين ماده بايد مورد

جمھوری سوسياليستی آذربايجان روز ھای سخت و دشواری

تعقيب قرار گيرند نمی توانند از مقررات مربوط به مرور زمان

آغاز شد ،عيب جويی ھای غير واقعی ،تنش ھای رفتاری و

استفاده کنند در تبصره يک آمده :عده ای که بنام وزير در

گفتاری که گريبان ھمه پناھندگان سياسی را در کشور ھای

حکومت پيشه وری شرکت داشتند مشمول اين معافيت نخواھند

مختلف می گيرد و گاھی با تنش پيش می رود ،دامن برخی از

بود ،در تبصره دو ھم پرداخت غرامت و استرداد وجوه دريافتی

نفرات فرقه را ھم گرفت ،علل شکست به بحث داغ و روز مره

قيد شده بود که نشانگر پايان ناپذيری دشمنی و کينه به افراد فرقه

تبديل شد تا آرامش در کشور ميزبان بدست آيد ،يگانگی در زبان

بود.

و فرھنگ مشترک باعث شد تا در شرايطی که شوروی تازه از

در تاريخ  30فروردين ماه  1339قانون مصادره اموال

جنگ رھا شده و با کمبود ھای مھم روبرو بود ،نفرات فرقه

متجاسرين به تصويب رسيد که نشان می داد که دشمنی با نفرات

بازسازی خود را شروع کنند ،در اينجا ھم شخصيت پيشه وری

فرقه با گذشت چندين سال ھمچنان ادامه دارد در اين جا بايد به

سازنده بود ،پيشه وری در ماه ھای نخست راه ھای برگشت و

دستگيری آن گروھی اشاره شود که در پی مذاکرات با مقامات

ادامه مبارزه را جستجو می کرد و به ھمين دليل بعد از

اتحاد شوروی خواھان برگشت به ميھن بودند و به محض ورود

سازماندھی در باکو به مناطق ديگر نيز برای ديدار با نفرات فرقه

به کشور از مرز عراق دستگير شدند و لقب » باغ مھرانی ھا «

مراجعت می کرد که در يکی از اين مسافرت ھا گرفتار سانحه

گرفتند ،محمد علی عمويی در کتاب خود با عنوان » درد زمانه «

رانندگی شد و درگذشت ) در اين باره دروغپردازی ھای زيادی

می نويسد :در سال  1338موافقتنامه ای بين دولتين ايران و اتحاد

منتشر شده است که گويا باقروف و يا شوروی در اين حادثه دست

شوروی امضاء شد تا افرادی که تمايل به بازگشت دارند بدون

داشته است  ،افسر خلبان ميرتقی موسوی در اين باره می گويد:

پرونده سازی به کشور برگردند ،تا روز ھای پايانی عمر خود را

رابطه پيشه وری با باقروف خيلی خوب ھمراه با احترام بود ،قابل

در ميان کسان خود سپری کنند ولی به جای آن اسير بازجويی

تصور نيست که مقامات شوروی يا شخص باقروف در اين حادثه

ھای پايان ناپذير ساواک و ضد اطالعات ارتش شدند.آنان را يک

دست داشته باشند ،من خودم در ارتباط نزديک با اين حادثه بودم،

راست به باغ مھران بردند ،آنان با خود مقداری » روبل «،

روز قبل از حادثه ما در گنجه بوديم و مھمان حزب و در مھمانخانه

دوربين عکاسی ،ادوکلن ،ابزار پزشگی ،سماور ورشوی نيکاليی
و ...آورده بودند تا با فروش آنھا سال ھای آخر عمر را بگذرانند،

ای استراحت می کرديم ،پيشه وری ھمراه با غالم يحيی و قلی اوف
که زبان فارسی ھم بلد بود برای سرکشی ،تبادل نظر و کمک
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ومساعدت به افراد فرقه به گنجه آمده بود ،اين سرکشی چند روز

عنوان عضو کميته مرکزی و  4نفر به عنوان مشاور انتخاب شوند.

طول کشيد،در روز آخر من » مليکان « راننده شخصی پيشه وری

 5عضو کميته مرکزی عبارت بودند از غالم يحيی دانشيان ،علی

را صدا کردم و ساعت حرکت را به وی گفتم و مبلغی ھم در

الھرودی ،باالش آذراوغلی ،حميد عافيت و اسماعيل پيش نمازی ،با

اختيارش گذاشتم تا در صورت نياز در راه ھزينه شود و تذکر دادم

وحدت فعاليت ھای راديويی بطور مشترک پيش رفت و روابط فرقه

که با احتياط رانندگی کند چون ايشان را از زنجان می شناختم ،من

با کشور ھای ديگر بيشتر شد.

با فروغيان بودم که قرار گذاشتيم پشت سر پيشه وری حرکت کنيم و

کنفرانس وحدت در شھريور سال  1338با شرکت کميته ھای

به باکو برگرديم ،بعد از بازجويی ھا نشان داد که ملکيان شب

مرکزی حزب و فرقه برگزار شد و برنامه و اساسنامه واحد مورد

ميگساری کرده و نخوابيده است ،ھنگام حرکت پيشه وری در

بررسی قرار گرفت ،در اساسنامه پيش بينی شد که فرقه دمکرات

صندلی جلو ،قلی اوف و غالم يحيی ھم در صندلی عقب می نشينند،

آذربايجان ھمچنان نام و استقالل تشکيالتی خود را حفظ خواھد کرد

با خواب رفتگی راننده ماشين از کنترل خارج می شود ،دو چرخ

و مسئله ملی ھمواره مورد توجه حزب قرار خواھد گرفت .با انقالب

سمت راست از اسفالت خارج شده با جدول بتونی کنار جاده برخورد

 1357در ايران تعدادی از افراد فرقه از جمله » انوشيروان

می کند و بخش مھمی از ماشين داغون می شود ،ما به موقع رسيديم

ابراھيمی « به ميھن باز گشتند و در زندان ھای جمھوری اسالمی

و پيشه وری ھنوز زنده بود ،به شدت زخمی شده بود و چگونگی

جان باختند.

حادثه را پرسيديم ،خواست با آن شرايط توضيح بدھد ،از گفتارش

با فروپاشی اتحاد جماھير شوروی فعاليت فرقه در آذربايجان محدود

چنين استنباط می شد که راننده ملکيان با سرعت رانندگی می کرد،

تر شد ،تا جائيکه دفتر چندين ساله فرقه در مرکز باکو در سال

فردای آن روز برادر پيشه وری دکتر » جواد زاده « ھم به

 1992مورد تھاجم برخی فرصت طلبان و تازه به دوران رسيده ھا

بيمارستان آمد و علت مرگ را خونريزی شديد تشخيص داد ،از

قرار گرفت و به تصرف آنھا درآمد ،سال ھا بعد بار ديگر اين

کتاب گوشه ھايی از تاريخ آذربايجان و گفتگويی با يکی از سران

ساختمان که متعلق به فرقه دمکرات آذربايجان بود در اختيار فرقه

فرقه ،به کوشش دکتر محمد حسين يحيايی ص  ( 362با درگذشت

قرار گرفت ولی دفاتر فرقه در شھر ھای گوناگون جمھوری

پيشه وری تنش در رھبری فرقه باال گرفت ،مدتی پادگان صدر فرقه

آذربايجان از دست افراد فرقه خارج شد ،بعد از الھرودی ،واله قلی

شد و » مير قاسم چشم آذر « به معاونت رسيد تا در نھايت نوبت به

زاده به رھبری فرقه انتخاب شد و در  13مھرماه سال  1398در

غالم يحيی دانشيان برسد که در مسکو بود ،در ھمه اين مدت راديو

پلنوم وسيع فرقه خانم » عادله چرنيک بلند « بعنوان صدر فرقه از

فعاليت خود را ادامه می داد و روزنامه آذربايجان ھم منتشر می شد

سوی نمايندگان انتخاب گرديد ،بنابرين فرقه دمکرات آذربايجان که

تا وحدت با حزب توده ايران مطرح شد.

در سال  1324پايه گذاری شده ھمچنان در دھه ھشتم خود ) 74

بعد از کودتای سال  1332که به سقوط دولت مصدق انجاميد ،تعداد

سالگی ( زنده و پويا به فعاليت ھای آزادی خواھانه خود ادامه می

بيشتری از افراد حزب توده ايران مجبور به مھاجرت به اتحاد

دھد و با ارتجاع حاکم بر ميھن می رزمد.

شوروی و ديگر کشور ھای سوسياليستی شدند ،نفرات

در پايان بايد يادآور شد که شکست فرقه دمکرات آذربايجان و

حزبی بيشتر در مسکو اقامت گزيدند ،تا زمينه وحدت فراھم شود،

حکومت ملی ضربه سھمگينی به دمکراسی کشور وارد کرد ،قدرت

در ھر دو سازمان سياسی مخالف وحدت کم نبودند ،افراد فرقه

متمرکز ھمه ابزار استبداد ) اقتصاد ،نيروی نظامی ،سياست،

تجربه بيشتری در مھاجرت داشتند و جايگاه خود را ھم در موسسات

تبليغات و ( ...را در دست گرفت و رژيم جمھوری اسالمی ھمان

علمی ،صنعتی و کالخوز ھا پيدا کرده بودند و عالئم سالخوردگی ھم

شيوه و ابزار را در دست گرفته و ادامه می دھد .تنھا راه برون رفت

که با محافظه کاری ھمراه است در رفتار آنھا مشاھده می شد ،حزبی

و گذر از استبداد تقسيم قدرت متمرکز و تشکيل قطب ھای سياسی،

ھا جوانتر بودند و برخی ھم به عملکرد حکومت ملی اعتراض و يا

اقتصادی و اجتماعی گوناگون است که بر عملکرد يکديگر نظارت

نقد داشتند .در پلنوم  4حزب که در مسکو در تيرماه سال 1336

داشته باشند و سرنوشت سياسی خود را خود تعيين کنند ،بنابرين

برگزار شد ،موضوع وحدت مطرح شد و کامبخش و رادمنش از آن

خواسته ھای فرقه دمکرات آذربايجان ھنوز به قوت خود باقی است

به شدت پشتيبانی کردند ولی در پلنوم وسيع  7اجرايی شد .بعد از آن

و برای تحقق آن مبارزه می کند.....

کنفرانس وحدت در مسکو برگزار شد تا  5نفر از اعضای فرقه به
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فرخنده باد  16آذر روز دانشجو....
با تمام تالشی که امپرياليسم و حاکمان استبدادی بخرج دادند تا

–  1327دانشجويان را وادار کنند که با تعھد از ھرگونه

جنبش دانشجويی کشورمان را از مسير مردمی و انقالبی خود

فعاليت صنفی و سياسی محروم سازند .مبارزه بر عليه اقدامات

جدا سازند و دانشگاه و دانشجو را در خدمت قدرتمندان و

مسئولين دانشگاھھا به "سازمان موقت دانشجويان کوی

زورگويان قرار دھند ،تاريخ نشان داد که موفق نبوده اند.

دانشگاه" منجر شد .در جريان اعتصاب  4ماھه دانشجويان

جنبش دانشجويی با تمام وجود به مبارزه بر عليه استبداد و بی

دانشکده پزشکی در سال  1329دانشجويان به فکر افتادن تا

عدالتی ادامه داد و در سير مبارزاتی خود جايگاه ويژه ای در

يک سازمان متشکلی بوجود آورند .سرانجام در ارديبھشت ماه

ميان خلق ھا و زحمتکشان کشور بدست آورد .در تاريخ

ھمان سال در گردھمايی بزرگی " سازمان دانشجويان دانشگاه

معاصر ايران جنبش دانشجويی در جريان مبارزات خلق ھای

تھران ،را تاسيس کردند .در دوران ملی شدن نفت مبارزات

کشور برای زسيدن به استقالل ،آزادی و عدالت اجتماعی در

آزاديخواھی و ضد امپرياليستی دانشجويان به اوج خود رسيد.

صف مقدم مبارزات مردم بر عليه نظام ھای ديکتاتوری و

در پی کودتای خونين  28مرداد که توسط سازمان اطالعات و

استبدادی قرار داشته است .اين جنبش ريشه در سنن مبارزاتی

امنيت آمريکا سازماندھی و با ھمکاری نيروھای ارتجاعی

انقالب مشروطيت دارد و در تمام مبارزات خلق ھای ايران بر

داخلی صورت گرفته بود ،بالفاصله تعداد زيادی از

عليه ستمگری ھا و بی عدالتی ھا نقش بارز و تعيين کننده ای

دانشجويان مبارز را دستگير و سازمان دانشجويان دانشگاه

داشته است.

تھران را غير قانونی اعالم کردند .اما دانشجويان بر عليه اين

جنبش دانشجويی ايران با تاسيس مدارس عالی و نخستين

توطئه ارتجاع و امپرياليسم به پا خاستندو به مبارزه ادامه

دانشگاه ايران در تھران آغاز و در سير تکاملی خود به

دادند .نخستين اعتصاب يک پارچه نيروھای ملی و وطن

مبارزات ضد استبدادی عليه رضا شاه می پيوندد .و خيلی زود

پرست بر عليه کودتا در  16مھر  1332سازماندھی شد .در

به عنوان يک نيروی آگاه تحول طلب وارد صحنه فعاليت

اين حرکت اعتراضی برای دفاع از استقالل کشور ھمه

اجتماعی کشور می شود .اعتصاب دانشجويان دانشسرای عالی

نيروھای ملی به رھبری حزب توده ايران ،جبھه ملی و

در سال  1315در شکستن سکوت فضای خفقان آور آن زمان

جمعيت مبارزه با استعمارشرکت داشتند .در آبان ماه ھمان

نقش بسزايی داشت .اين اعتصاب و اعتصابات ديگر در

سال به دعوت جمعيت ملی مبارزه با استعمار بار ديگر

دانشکده فنی ،پزشکی ،حقوق ،علوم و ادبيات دانشگاه تھران

تظاھرات گسترده ای برای تامين آزاديھای دمکراتيک ،آزادی

در سالھای  1316- 1315نشان رشد آگاھی و مبارزاتی

مصدق و ديگر زندانيان سياسی و  ...سازماندھی شد.

دانشجويان آن دوره بود.

دانشجويان با تعطيل دانشگاھھا به گردھمايی اعتراضی مردم

با سرنگونی رضا شاه در شھريور  1320و آزادی ھای نسبی

پيوستند .سرانجام در يک ھماھنگی گسترده دانشجويان دانشگاه

که بوجود آمده بود فعاليت دانشجويی نيز راه تشکل و

تھران در  16آذر  1332عليه بسط و گسترش روابط

سازماندھی جديدی پيمود.اين فعاليت ھا به پايه گذاری اتحاديه

ديپلماتيک با بريتانيا و دعوت از ريچارد نيکسون ،معاون

دانشجويان دانشکده ھای پزشکی ،داروسازی ،دندان پزشکی و

آيزنھاور رئيس جمھور وقت آمريکا و انزجار از اين دو

آموزشگاه عالی مامايی ،دانشکده ھای فنی ،علوم و علوم

کشور به خاطر طراحی و سازماندھی کودتا به اعتراضات

کشاورزی انجاميد .پس از سرکوب نھضت دمکراتيک

مردم تھران پيوستند .دولت بر آمده از کودتا برای اشغال

آذربايجان ،جنبش دانشجويی نيز زير فشار و تضعيقات قرار

دانشگاه و دستگيری دوتن از دانشجويان دانشکده فنی به کالس

گرفت .اما از سال 1326آرام آرام فضای ايجاد شده را می

درس ھجوم بردند .که با اعتراض و دانشجويان روبرو

شکند و اوج می گيرد.پس از ترور نا فرجام محمد رضا شاه

گرديدند .رئيس دانشکده فنی در اعتراض به اين عمل شرم آور

در بھمن ماه  1327سرکوب دانشجويان آغاز می شود.

و نقض استقالل دانشگاه و زير پا گذاشتن مراکز علمی تعطيلی

مسئولين رژيم در دانشگاھھا کوشيدند در سال تحصيلی 1328

دانشکده را اعالم کرد .در پی اين کار خشم دانشجويان بر
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انگيخته شد و شعار "دست نظاميان از دانشگاه کوتا"" ،درود

دانشگاھھا و ديگر مراکز آموزشی حاکم است .يورش

بر مصدق" و "اتحاد ،مبارزه ،پيروزی" سراسر دانشگاه را

نيروھای امنيتی به دانشجويانی معترضی که به دفاع از

پر کرد .نظاميان حکومت کودتا با رگبار مسلسل پاسخ

خواست دھھا ھزار انسان زحتکش و جان به لب بر خاسته

دانشجويان را دادند .سه تن از دانشجويان مبارز مصطفی

بودند ،ھمراه شد با ضرب و شتم و بازداشت.

بزرگ نيا ،مھدی شريعت رضوی) از اعضای سازمان

با اينکه در روزھای نخست اعتراضات دهھا دانشگاه را در

جوانان حزب توده ايران( و احمد قندچی )عضو جبھه ملی( با

کشور تعطيل کردند ،اما دامنه اعتراضات به برخی از

ضربه گلوله به شھادت رسيدند .و عده زيادی زخمی و دستگير

دانشگاهھا از جمله عالمه طباطبايی ،علوم بھزيستی ،تھران،

شدند .در روزھای  17و  18آذر دانشجويان ،دانش آموزان به

گرگان ،زنجان ،تبريز ،شيراز ،اروميه ،سنندج ،آزاد کرج و

ھمراه مردم تھران دست به تظاھرات گسترده زدند .گستردگی

صنعتی اصفھان کشيده شد .نيروھای امنيتی وارد دانشگاھھا

اعتراضات به حدی بود که دولت کودتا مجبور شد از عمل

شدند و دهھا تن از دانشجويان را بازداشت کردند.

جنايتکارانه نظاميان ابراز ندامت کند .از آن پس روز  16آذر

به گزارش شوراھای صنفی دانشجويان کشور فقط در جريان

بعنوان روز دانشجو و روز مبارزه بر عليه استبداد ،ارتجاع و

تجمع عصر و شامگاه دوشنبه  ٢٧آبان  ٩٨دانشجويان دانشگاه

امپريالسيم ثبت و شناخته شد.

تھران چندين آمبوالنس حامل نيروھای لباس شخصی وارد اين

نقش دانشجويان کشور درپيروزی انقالب بھمن  1357و دفاع

دانشگاه شدند و دهھا تن از دانشجويان را بازداشت کردند .با

از اھداف انقالب و آزادی ھا درچھل ساله تاريخ کشور غير

اين حال با گذشت دوھفته ھنوز آمار دقيقی از دانشجويان

قابل انکار است .به ھمين خاطر در تمام اين سالھا جنبش

بازداشت شده در دست نيست.

دانشجويی به ھمراه نيروھای مترقی کشور زير فشار نيروھای

عليرغم اين ھمه جنبش دانشجويی ھمراه با مردم به مبارزه

واپسگرا و ارتجاعی حاکم بر کشور بوده است .در ھمين

ادامه داده و نقش حساس و مھمی در تحوالت سياسی سالھای

رابطه عده ای جان خود را ازدست داده اند ،صدھا دانشجو

اخير ايفا کرده است .در شرايط حساس تحوالت منطقه و

دستگير و راھی زندان شده اند .ھزاران نفر از تحصيل محروم

شرايط غير قابل پيش بينی کشور ،جنبش دانشجويی ،وظيفه

شده اند .ھجوم به کوی دانشگاه و کشتار خونين دانشجويان،

سنگينی بدوش می کشد .اين جنبش در شرايطی که سازمانھای

ستاره دار کردن بسياری از دانشجويان دگر انديش و اخراج

سياسی دگر انديش از فعاليت علنی در کشور محرومند ،نقش

دھھا استاد دانشگاه و ايجاد جو نظامی ـ امنيتی محيط

تعيين کننده ای را بعنوان حلقه واسط بين گردانھای رزمنده با

دانشگاھھا از جمله عملکرد حاکميت جمھوری عليه دانشجويان

جنبش جوانان ،زنان ،کارگران ،زحمتکشان و جنبش ھای ملی

و کادر علمی دانشگاھھا بوده است تا آنھا را به عقب نشينی و

برای دفاع از بسط و گسترش آزاديھای واقعی و صيانت از

پذيرش وضع موجود وادار کنند.

استقالل و عدالت اجتماعی بازی کند .تجربه دھھا سال

امسال در شرايطی به استقبال گراميداشت روز دانشجو می

اخيرنشان ميدھد که دانشجويان با اتحاد و سازماندھی می

رويم که کشور در وضعيت بحرانی قرار دارد .جو امنيتی

توانند پيروزی ھای مھمی کسب کنند .دليل اين موفقيت آن

سنگينی به دنبال سرکوب خونين خيزش سراسری و گسترده

است که مبارزات دانشجويی برای استقالل ،آزادی و عدالت

مردم ،برعليه سه برابر شدن قيمت بنزين ،در کشور بويژه در

اجتماعی با مبارزه مردم عليه استبداد ،ارتجاع و امپرياليسم،
پيوند دارد.

از مبارزات کارگران و زحمتکشان کشور حمايت کنيم!
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٢١آذر حرکاتینين -74جو ايلدؤنومو موناسيبتيله....
ميللی حکومتين گؤردوگو ايشلر و ائتديگی خيدمتلر آذربايجان خالقینين

قادينالرين دوغوشدان اؤنجه و سونرا آلتی ھفته معاشلی استراحته

شعورودا درين ايز سالميشدير .بو ايز و خاطرهلر گلهجکده آذربايجان

چيخماسی .اوشاقلی قادينالرا سود وئرمک اوچون ھر اوچ ساعتدا ياريم

و ايرانين باشقا بؤلگهلرينده کؤکلو ده¬ييشيکليک و اينکيشافين منبعينه

ساعت استراحت وئريلمهسی .کووپئراتيولرين تشکيلی و فھلهلر اوچون

چئوريله بيلر.

اعتراض حقوقو تانيماق ،بير مای گونو بين¬الخالق فھلهلر گونو رسمی

مرتجع مرکزی دؤولت ،اونون ال آلتيسی اوالن فئودالالرين

بايرام کيمی قئيد ائديلمهسی رسميت تاپدی.

تخريباتالرينا باخماياراق آذربايجان ميللی مختار حکومتی اجتيماعيتين

-٢۵.٣.١٣٢۵ -جی ايلده تبريز ده ايلک دفعه اوالراق آذربايجان

زحمتکئش و اورتا طبقهسینين خئيرينه مختليف قانونالری قبول ائديب

فھلهلرینين قورولتايی کئچيريلهرک ايش وبيمه قانونالرینين اجراسی

اونالری ايجرا ائتدی .ميللی حکومت حياتا کئچيرديگی سياسی ،اقتصادی

يولالری

شرايطینين

و مدنی تدبيرلرين تکجه ايراندا دئييل ،بوتون اورتا شرق ده مثلی

ياخشيالشديريلماسی ايله ياناشی ،استحصالين آرتيريلماسی يوللالری دا

گؤرونمه¬ميشدير .اجازهنيزله بورادا شاھيدی اولدوغوم بو گؤرولن

مذاکره ائديلدی.

تدبيرلردن بير نئچه نومونهسينی سيزلره بيان ائتمک ايسته¬ييرم.

 -مرکزی حکومت خالقين ميللی بانکدا اوالن  ١۵٠ميليون امانتينی

 -اؤلکهميزين تاريخينده ايلک دفعه اوالراق قادينالريميز سئچيب،

تھرانا کؤچورمهسينه ،آذربايجاندان باشقا منطقهلره اخراج اوالن

سئچيلمک حقوقونا صاحب اولدوالر .کيشیلرله برابر مجليس ،ايالت،

مالالرين پولونون قايتاريلماسینين قارشیسينی آلماسينا و بئلهليکله ميللی

وياليت ،محل و کند انجمنلری سئچکیلرينده اشتراک ائتمک حاقينا

حکومته اقتصادی تضييق ائتمهسينه

ييهلندیلر.

داخيلی صنايع استحصالين اينکيشافی اوچون تدبيرلر حياتا کئچيرمه¬يی

تحصيلين بوتون پيللهلرينده آنا ديلينده تحصيل آلماق رسميت تاپدی .بو

قرارا آلدی .بو تدبيرلره اساسا ً ميللی حکومت استحصالين

حاق آذربايجاندا ياشايان باشقا ديللره منسوب آزليقالرا دا شاميل

ياخشيالشديريلماسی اوچون مختليف يولالرال زاوودالرا ماليه يارديمی

اولوردو.

ائتمهيه باشالدی

مذاکره

اولوندو.

فھلهلرين

ياشاييش

باخماياراق ،آذربايجان حکومتی

 -١٣٢۵.١.٢۵-جی ايلده تبريزده  ۶٠٠نفردن عبارت تشکيل اوالن

 -ماليه و اقتصادياتين اينکيشافی اوچون ميللی حکومت  ۵٠ميليون

کندچیلر قورولتاييندا تورپاق اصالحاتی اوچون ماليک-رعيت آراسيندا

کاپيتال ياتيريم ياتيرماقال آذربايجان ميللی بانکينی تأسيس ائتدی.

مناسيبتلرين ده¬ييشمهسی مذاکيرهلريدن سونرا خالصه و آذربايجاندان

سلمچيليگين قاشیسينی آلدی .کووپئراتيو و دؤولت مغازه¬رينی

قاچيب ميللی حکومته قارشی ووروشان مولکهدارالرين تورپاقالری

ياراتماقال ضروری محصولالری اوجوز قيمتلرله خالقين اختياريندا

مصادره اولوناراق تورپاقسيز کندچیلر آراسيندا بؤلونمهسی قرارا

قويدو .بير ميليون ﷼ قيمتلی کاغيذ)پول( چاپ ائتمکله اجتماعيتده

آليندی .کند تصروفاتی ادارهسی واسطهسی ايله مولکهدار و کندچی

يارانميش نقد پول بحرانینين قارشیسينی آلدی .بيرباشا وئرگی¬توتما

آراسيندا ايکی طرفلی راضیليق اساسيندا مناسيبتلر ده¬ييشدی.

يولو ايله دؤولتين گليرينی آرتيردی.

 -ميللی حکومتين چيخارديغی ايش و بيمه قانونالرينا اساساً ٨ ،ساعت

 -ميللی حکومتين يارانماسيندان  ٧٠ايلدن آرتيق کئچمهسينه باخماياراق،

ايش واختی قرارا آلينماسی ،جمعه گونلری استراحت گونو تعيين

خالقين يارديمی ايله او دؤورده گؤرولن آبادليق و انشاعات ايشلريندن

اولونماسی ،رسمی تعطيل گونلرين معاشلی اولماسی ،ايلليک معزونيت

دئمک اوالر کی ،ھر بير منطقهده ايندی ده يادگار اوالراق قالماقدادير.

گونلرين اولماسی ،ايلده ايکی دست ايش گئييمینين وئريلمهسی،

او جملهدن ،آذربايجان ميللی بانکی ،آذربايجان ميللی مجلیسی ،قيزالر

ھمکارالر اتفاقینين ياراديلماسی و بو تشکيالتين واسطهسی ايله فھله و

گيمنازياسی ،تبريز اونيوئرسيتئتی ...تبريز موزه¬يی ،تبريز و باشقا

صاحبکار آراسيندا مناسيبتلرين نظامالنماسی ،ھر بير فابريک،

شھر ،قصبهلرده اونالرال مکتب ،ايدمان سارایالری ،سينما ،ييغينجاق

کارخانادا مينيموم ،عالوه امک حاقی و گئجه ايشلمهسی اوچون امک

سالونالری ،کوچهلرين آسفالت اولونماسی ،پارکالرين سالينماسی،

حاقینين وئريمهسینين نيظما سالينماسی ١٣ ،ياشيندان آشاغی

کندلر آراسی يولالرين چکيلمهسی .کؤرپولرين تيکيلمهسی و تعميری.

اوشاقالرين ايشلمهسینين قاداغان اولونماسی ١۶-١٣ياشيندا اوالن يئنی

کھريزلرين و سو آنبارالرين تيکينتیسی ،بونا بنزر بير چوخ ايشلرين

يئتمهلرين يالنيز پئشه اوؤيرنمهسی ايله عالقهدار ايش واختی  ۴ساعت

گؤرولمهسينی گؤسترمک اوالر.

معاشلی اولماسی .معاشين اؤدنيلمه قايداسی ،فھلهلرين معاشینين

صحيه و خالقين ساغالمليغی ساحهسينده جدی آدماالر آتيلدی .او جملهدم،

اؤدنيلمهسینين واجيب شرط اولماسی ،مناقيشهلرين حلی شوراسینين

مختليف منطقهلرده  ۵٠خسته¬خانا و ساغالمليق مرکزلرینين

ياراديلماسی ،کيشیلرله قادينالرين معاش برابرليگینين اولماسی.

آچيلماسی .مختليف کند و قصبهلرده طب اوجاقالرینين ياراديلماسی.

قادينالرين آغير ايشله مشغول اولماالرینين قاداغان اولونماسی .حاميله

يولخوجو خستهليکلرله مبارزه مقصديله واکسيناسيا اصولونو اؤيرتمک
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اوچون تعليم مرکزلرینين آچيلماسی .تبريز اونيوئرسيتئتينده طب

يارديمی ايله شاه اوردوسو فئودالالری ،منطقه ارتجاعچیالرينی

فاکولتهسینين يارانماسی .ماماليق اؤيرتمه مرکزلرینين آچيلماسينی آد

تشکيالتالنديراراق آذربايجانا وحشيجهسينه ھچوم ائدهرک اؤلکهميزی

آپارماق اوالر.

قان درياسينا بوغاراق ،اودا چکدیلر .مينلرله گوناهسيز اينسانالری قتل

ابتدای مکتبلر اوچون درسليکلرين چاپ ائديلهرک ذربايجانين

عام ائتدیلر ،اون مينلرله وطن اؤوالدالرينی اؤز يورد-يوواسينييندان

مختليف يئرلرينه گؤندريلمهسی .آذربايجان چاپخاناسینين تأسيس

ديدرگين سالديالر.

ائديلمه سی ،تبريز و باشقا شھرلرده  ۵٠نوع مطبوعاتين نشری.

آذربايجان ميللی حکومتینين دئويرلديگی تاريخدن  ٧٣ايل کئچمهسينه

جاوانالر و قادينالر اوچون ايدمان سالونالرینين ياراديلماسی .تبريز و

باخماياراق ،آذربايجانلیالر باشقا خالقالرال ھمديل اولوب بيرگه مبارزه

باشقا شھرلرده شاعر-يازيچیالر جمعيتینين تشکيلی و اونالر اوچون

آپاراراق -١٣۵٧جی گونش ايلده بھمن انقيالبی واسطهسی ايله شاهليق

ھر جور شرايطين ياراديلماسی .کند ،شھر و زاوودالردا ساوادسيزليقال

سواللهسينه سون قويدوالر .يعنی پھلوی سواللهسی خالقين مبارزه عزمی

مبارزه آپارماق اوچون گئجه کورسالرینين تشکيلی  ،آذربايجان ميللی

ايله ايران تاريخيندن سيليندير .الکين چوخ چکمهدن ايران خالقالرين بو

حکومتینين مدنيت ساحهده گؤردوگو اساس ايشلردن ساييلير.

اينقيالبی دا قارشييا قويدوغو مقصدن اوزاقالشاراق ،مغلوبيته

اينجه¬صنعت ساحهسينده آذربايجان ميللی تئاترینين برپاسی،

اوغرديغینين شاھيدلری¬ييق .يئنه ده ارتجاع آمانسيزجا اؤز تاالنچی

سابقه¬لی آکتيور و گنج اوغالن-قيزالر قروپونو ياراداراق اونالر

سياستينی داوام ائتديرمک اوچون اؤلکه خالقالرينا حاکم اوالراق

واسطهسيله آذربايجان شھرلرينده موختليف سسئناریلرين اجرا

وطنيميزين مترقی و اينقيالبچی قوهلرينی مھو ائتمهيه باشالدی.

ائديمهسينی گؤسترمک اوالر .ھمچينين ايلک دفعه اوالراق تبريزده

آذربايجان دئموکرات فيرقهسینين عضو و طرفدارالری!

معاصر شکيلده موسيقی آنسانبيلی تشکيل اوالراق اؤز فعاليتينه باشالدی.

بيلديگينيز کی ،اؤلکهميز درين بحران ايچينده چيرپينير .آرتيق بيچاق

موسيقی ساحهسينده اونالرال ا اينجه¬صنعت خاديملری و رقاسالر تربيه

خالقين سومويونه ديرنيب-١٣٩٨ .جی ايلين آبان آيینين قيامی آيدين

اولوندو.

شکيلده بو ھرطرفلی بحرانين درينليگينی گؤستردی .حاکميت خالقين بو

 -ميللی تھلوکهسيزليگی قوروماق اوچون پوليس و ژاندار سيستمينی لغو

عصيانيندان قورخاراق اونو ياتيرماق اوچون قوهلرينی کوچهلره

ائدهرک حقوق-محافظه اورقانالرینين باشيندا خالقين رغبتينی قازانميش

چيخاراراق اؤلکه اھاليسينه وحشيجهسينه ديوان توتدو .داخيلی بحراندان

شخصلر تعيين اولوندو .اسکی ژاندار و پوليسلری فدایلر نظارتينده

عالوه منطقه و دونيانين شرايطی بو آغير بحرانی داھا دا

خيدمته جلب ائتديلر .بو کؤنوللو فدائی دستهلری قولدورالری محو

درينلشديرميشدير .بو مرکب شرايط اؤلکهنين ميللی-دئموکراتيک و

ائتمکله اؤلکهده ائله بير امين-آمانليق حؤکم سوردو کی،

اينقيالبچی

قات

بوحيرت¬ائديجی تدبير ميللی حکومتين دوشمنلرينی ده تعجبلنديردی.

آرتيرميشدير .بو آغير شرايطده دوشمهنين حيلهلرينی نظره آالراق ھر

 -چيخاريالن قانونا اساسا ً نظام-انتظام قوهلرين فردی و اجتماعی

قوهلرين

وظيفهسينی

چتينلشديرهرک

نئچه

جور ايفراتچیليقدان اوزاقالشاماق و بيرلی يئرده اولماق گونون

اخالقسيزليغا قارشی آمانسيز مباريزهلری نتيجهسينده دئمک اوالر کی،

ضرورتينه چئوريلميشدير.

تقريبا ً فاحيشهليک ،روشوتخورلوق ،معتادالرين کؤکو کسيلدی .بومسئله

اينانيريق کی ،اؤلکهميزين خالقالری چيگين-چيگينه وئرمکله بوتون

لر بارهده بير چوخ تاريخچيلر عينی فيکيردهديرلر.

چتينليکلره سينه گريب و اؤز دوشمنلرينی ديزه چؤکدوروب آزاد،

-١٣٢۶.١.٢۵ -جی ايلده سيناق اوالراق تبريز راديوسوندان "دانيشير

فراوان و فئدرال ايرانی انشاء ائتمهيه قادير اوالجاقالر.

تبريز" سسی ائشيديلرکن ھر بير آذربايجان و ايران آزادليقسئورلری

بير داھا آذربايجان ميللی حکومتینين يارانماسینين ايلدؤنومو مناسيبتيله

اورکدن سئوينديلر.

بوتون ايران خالقالرينی ،آذربايجان خالقينی ،اؤلکهنين مترقی و

يوخاريدا قئد اولونانالر آذربايجان ميللی حکومتی طرفيندن بير ايل

آزاديقسئور قوهلرينی تبريک ائديرم.

مدتينده حياتا کئچيرديگی چوخشاخهلی تاريخی خيدمتلريدن بير

سياسی محبوسالری ،شھيد عائلهلرينی ،خصوصيله آبان آيینين عصيانيندا

دامالدير .طبيعی کی ،آذربايجان مختار دؤولتی طرفيندن گؤرولن بو

شھيد اوالنالرين عائلهلرينی ساالماليير ،اونالرين قارشیسيندا باش اييرم.

تدبيرلردن ايران ارتجاعسی و اونون خاريجی حمايهدارالری راضی

بو آغير و تھلوکهلی شرايطده مبارزنی داوام ائتديرن زحمتکئشلرين،

اؤلکه

قادينالرين ،گنجلرين ،طلبهلرين ،معلملرين ،يازيچیالرين ،اينجه¬صنعت

دئييلدی .چونکی مملکتيميزين ترقی و اينکيشافيندان

تاالنچیالری ،غارتچیلری و اونالرين غرب آغاالرینين -آمئريکا-

آدامالرینين و ژورناليستلرين تک-تک اللرينی محکم سيخيرام.

اينگيلتره دؤولتلرینين منافعلرينه ضد ايدی .اونا گؤره ده آذربايجان

ظلم ايچينده ياشايان خالقيميزين خوشبخت ياشاماسی و اؤلکهميزين

ميللی حکومتی و مھابات جمھوريتينی دئوريمک اوچون دريدن-قابيقدان
چيخاراق مين بير حيلهيه آل آتديالر .نھايت ،آمئريکا و اينگيلترهنين

چچکلنمهسی اميديله.

دؤکتور عاديله چئرنيک بلند
- ١٣٩٨جی ايل آبان آيی
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فاجعه ای به نام نجات آذربايجان
محمد رحمانی فر
ھنوز ھم میگويند در  21آذر  1325آذربايجان را نجات داديم! از
دست کدام دشمن خارجی؟ شوروی؟! شوروی که ماهھا پيش از
لشکرکشی خونين شما آذربايجان را ترک کرده بود .اگر ترک
نمیکرد که شما جرأت ورود به آذربايجان را نداشتيد .از دست دشمن
داخلی؟ کدام دشمن داخلی؟! شما که خودتان با فرقه دموکرات
آذربايجان به توافق رسيدهبوديد و استاندار پيشنھادی فرقه را تأييد و
منصوب کردهبوديد.
چرا واضح سخن نمیگوييد؟! چرا نمیگوييد که به موجب
موافقتنامه ميان مظفر فيروز ،معاون سياسی احمد قوام
نخستوزير ،و سيد جعفر پيشهوری در  ٢٣خرداد  ١٣٢۵تماميت
ارضی ايران تضمين شدهبود و عمالً ھم ھيچ خطری آن را تھديد

کشور اصوالً موافق است اجرای آنرا بالمانع دانسته و اليحه مربوط

نمیکرد.

آنرا در اولين فرصت برای تصويب مجلس شورای ملی پيشنھاد

چرا نمیگوييد شما تنھا و تنھا با ھدف طفره رفتن از اجرای مفاد

خواھد نمود و آنچه از اراضی غير در نتيجه تحوالت اخير

موافقتنامه مزبور به آذربايجان لشکرکشی کرديد؟ مگر چه بندی در

آذربايجان بين رعايا تقسيم شده موافقت حاصل شد که جھت جبران

آن موافقتنامه بود که آذربايجان را تھديد میکرد و الزم بود شما

خسارات مالکين و با تعويض امالک آنھا کميسيونی از نمايندگان

نجاتش بدھيد؟ آيا جز اين است که شما به عنوان دشمنان واقعی مردم

دولت جناب آقای قوام السلطنه و نمايندگان انجمن ايالتی تشکيل و راه

آذربايجان به آن حمله کرديد تا از اجرای موافقتنامهمزبور طفره

حل جھت تصويب پيشنھاد نمايد.

برويد؟

دولت موافقت میکند با افتتاح مجلس پانزدھم اليحه قانون انتخابات

توضيح :برای اينکه نيت واقعی مدعيان نجات آذربايجان برمال شود،

را که روی اصل آزادی و دموکراسی يعنی با تعيين رأی عمومی

بخشھايی از مفاد موافقتنامه فوقالذکر را منتشر میکنم:

مخفی مستقيم متناسب و متساوی شامل نسوان ھم باشد تنظيم و قول

نسبت به وضع مالی آذربايجان موافقت حاصل گرديد ھفتاد و پنج

آنرا به قيد فوريت خواستار شود .دولت ھمچنين قبول مینمايد به

درصد عوايد آذربايجان جھت مخارج محلی اختصاص و بيست و

منظور ازدياد نمايندگان آذربايجان و ساير نقاط کشور به تناسب

پنج درصد جھت مخارج عمومی کليه کشور ايران به مرکز فرستاده

اھالی نقاط مختلفه به مجرد افتتاح مجلس پانزدھم اليحه قانونی را

شود.

پيشنھاد به قيد دو فوريت تقاضای آنرا بنمايد تا پس از تصويب

تبصره  -ساختمان و تعمير راهھای شوسه اساسی بر عھده دولت و

بوسيله انتخابات کسری نمايندگان نقاط مزبور تعيين و به مجلس

احداث و تعمير راهھای فرعی و محلی بر عھده انجمن ايالتی

اعزام گردند.

آذربايجان است.

در مدارس متوسطه و عاليه تدريس زبان فارسی و آذربايجانی طبق

تبصره  -دولت قبول نموده که بيست و پنج درصد از عوايد گمرکی

برنامه وزارت فرھنگ با در نظر گرفتن شرائط زمان و مکان

آذربايجان جھت تأمين مصارف دانشگاه آذربايجان اختصاص داده

اصالح موافق موازين دموکراتيک و اصول مترقی جديد تنظيم

شود.

گرديده تدريس خواھد شد.

دولت قبول میکند که امتداد راه آھن ميانه تا تبريز را ھر چه زودتر

دولت موافقت دارد که اکراد مقيم آذربايجان از مزايای اين موافقت

شروع و در اسرع اوقات انجام دھد .بديھی است که جھت انجام اين

نامه برخوردار بوده و طبق ماده  ٣ابالغيه دولت تا کالس پنجم

امر کارگران و متخصصين آذربايجانی حق تقدم خواھند داشت.

ابتدائی به زبان خودشان تدريس نمايند.

نسبت به اراضی ای که در نتيجه نھضت دموکراتيک آذربايجان ميان

تبصره -اقليتھای مقيم آذربايجان از قبيل آسوری و ارمنی نيز حق

دھقانان آذربايجان تقسيم گرديده آنچه مربوط به خالصجات دولتی

خواھند داشت تا کالس پنجم ابتدائی به زبان خود تدريس نمايند.

است چون دولت با تقسيم خالصجات ميان دھقانان و زارعين در تمام

تبريز تاريخ  ٢٣خرداد  — ١٣٢۵مظفر فيروز  ---پيشهوری

١٥
دوره پنجم شماره  ١٥٨آذر ١٣٩٨

ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان

جشن  74مين سالگرد نھضت  21آذر برگزارشد!

روز بيست سوم آذرماه در سالن اجتماعات جمعيت مھاجرين
ايرانی مقيم جمھوری آذربايجان در شھر باکو ،جشن سالگرد
جنبش  21آذر با حضور عده ای کثير از اعضای مھاجرين و
اعضا و ھواداران فرقه دمکرات آذربايجان برگزار گرديد.
ابتدا رفيق فريدون ابراھيمی صدر جمعيت مھاجرين ضمن
تبريک به مناسبت سالگرد نھضت  21آذر و اعالم يک دقيقه
سکوت به خاطر و ياد در گذشتگان يک سال اخير جمعيت و
فرقه ،گزارش مبسوطی از فعاليت و عملکرد جمعيت مھاجرين

در بخش پايانی دکتر عادله چرنيک بلند بعنوان شاھد زنده از

را در طی يک سال گذشته به اطالع حضار رساند.

دوران دولت ملی آذربايجان به رھبری سيد جعفرپيشه وری،

عملکرد يک ساله جمعيت عليرغم تمام مشکالت پيش رو،

مشاھدات خود را به اطالع حاضرين رساند .بازگو کردن

نشان داد که از رشد کيفی و کمی در خور توجھی برخوردار

عملکرد سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی دولت

بوده است .به ھمين دليل از سوی شرکت کنندگان مورد تشويق

خودمختار آذربايجان ) (1325 -1324از زبان يکی از

و تائيد قرار گرفت.

شاھدان عينی ،شرکت کنندگان را به حيرت وا داشت.

سپس صدر جمعيت مھاجرين ايرانی مقيم آذربايجان به تعدادی

عادله خانم با برشمردن شمه ای از فعاليت فرقه دمکرات

از خانم ھای عضو تشکيالت زنان جمعيت ،به پاس تالش و

آذربايجان در عرض يک سال ،آن ھم با وجود تمام موانع و

خدماتشان در جھت رشد و ارتقای جمعيت در يک سال اخير،

مشکالتی که دولت مرکزی و عوامل رنگارنگ ارتجاع داخلی

ديپلم افتخار تقديم کرد .شرکت کنندگان با شور و ھيجان از اين

و خارجی به وجود می آوردند ،نشان داد که نيروی خلق می

خانم ھا تشکر و قدردانی کردند.

تواند ،شگفتی ھای معجزه آسايی را خلق و تمام موانع را از

آنگاه دکتر عادله چرنيک بلند صدر کميته مرکزی فرقه

پيش پای خود بردارد .تجربه گرانبھای جنبش  21آذر ،می

دمکرات آذربايجان و از بازماندگان و فعاالن نھضت  21آذر

تواند سنگ بنای محکمی برای نسل جوان و تمام کسانی که

به خانم ھا سولماز توحيدی و ھجر عمانی به خاطر کسب

خواھان دولتی دمکراتيک و مترقی در آذربايجان و ھمه کشور

درجه عالی علمی در جمھوری آذربايجان ،لوح تقدير اھدا

ھستند ،باشد.

کرد.

در پايان تعدادی از شرکت کنندگان نقطه نظرات خود را در

حاضرين در جلسه به شدت خانمھا ھجر عمانی و سولماز

ارتباط با مشکالت و مسائل روز بيان کردند .جلسه با اميد به

توحيدی را مورد تشويق قرار دادند.

آينده و روزھای بھتر به کار خود پايان داد.

فرقه دموکرات آذربايجان پروسه ھای منطقه ای و جھانی را مد نظر داشته ،با بيش از
نيم قرن تجربه فعاليت سياسی و با درس عبرت گرفتن از ناکامی و پيروزی ھای گذشته
مبارزه ملی مردم آذربايجان را جھت داده ،فعاليت خود را در مقياسی جديد ادامه می دھد.
پيشه وری
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اعالميه کميته مرکزی فرقه دمکرات آذربايجان....

جنبش  21آذر مشعل دار جنبش عظيمی بود که رھائی

فرقه دمکرات آذربايجان ،چنانکه درعمر  74ساله خود

مردم آذربايجان را سرآغاز گسستن حلقه ھای زنجير ظلم

نشان داده است ،درکنار مبارزه عليه شوونيسم حاکم و ھر

و جور و استبداد درديگر نقاط ايران می دانست.

نوع برتری طلبی نژادی ديگر ،ھمچنان بر برادری ھمه

آذربايجان دمکرات ،پرچمدار وپيشاھنگ آزادی ھمه

مليت ھای ايران تاکيد می ورزد.

مردم ايران بود.

فرقه دمکرات آذربايجان ھمچنان بر اين عقيده است که،

دست آورد ھای تاريخی و فراموش نشدنی دوره يک ساله

سرنوشت ساکنان کشورايران ،چنان به ھم گره خورده

 ،حکومت ملی دمکراتيک مردم آذربايجان به رھبری

است که درمبارزه برای آزادی و گسستن زنجير استبداد

فرقه دمکرات آذربايجان و انقالبی بزرگ ،سيد جعفر

حاکم ،ھيچ راھی جز اتحاد با يکديگر ندارند.

پيشه وری ،دشمنان سوگند خورده مردم ايران و رژيم

ما ،ھمراه و دوشادوش ھمه آزاديخواھان ايران ،در راه

سرسپرده ،محمد رضا پھلوی را چنان به وحشت مرگ

استقرار يک جمھوری دموکراتيک فدراليستی ،مبارزه

انداخت که سرانجام ،با تدبير ،سازماندھی و حمايت و

می کنيم.

پشتيبانی ارتجاع داخلی و اھريمنی ترين محافل بين

جاودان باد خاطره نھضت  21آذر!

المللی ،توانست در يورشی ددمنشانه ،آن را به خاک و

درود بر ھمه شھيدان و رنج ديدگان فرقه دمکرات

خون بکشد.

آذربايجان!

در - 74مين سالگرد  21آذر ،فرقه دموکرات آذربايجان،

زنده باد برادری و اتحاد عمل ھمه مردم ايران عليه

عليرغم تالش ھای شبانه روزی دسيسه چينان و دشمنان

استبداد!

آشکار و نھان خود ،بار ديگر با صراحت تمام اعالم

پيروز باد پيکارمشترک مردم ،درراه ايرانی آزاد ،آباد و

ميدارد که با پای بندی به آرمان ھای مقدس بنيانگذاران

مستقل!

خود و با تاکيد بر روح بيانيه  12شھريور ،ھمچنان در

کميته مرکزی فرقه دمکرات آذربايجان  21 -آذر 1398

راه دستيابی به حق تعيين سرنوشت ملت آذربايجان در
داخل مرزھای ايرانی دموکراتيک تاکيد می ورزد

قزئت تحريريه ھئيتی طرفيندن نشر اولونور
قزئتين آرتيريب ،ياييمی آزاددير
E- mail info @ adfmk.com
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