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 گیری فرقه دموکراتهای شکل زمینه
 

کهه بها   باشد میآذر یادآور دو رویداد تاریخی در آذربایجان    ۲۱

 همراه است.  "فرقه دموکرات آذربایجان"نام 

مورد این دو واقعه تاریخی و فرقه دموکرات آذربایجهان در  در

رأس این وقایع تاکنون مطالب زیهاد  نوشهته شهده اسهت. ولهی 

یابی بههه تههاریخی گتشههته دسههت  مسهها  اگههر هههد  از بررسههی 

امههروز و  مسهها  ههها  نتهتههه در آنتهها بههه من ههور  هه  درس

. در شهود می اص  ن  هانوشتهفرداست، این مقصود از همه آن  

ترین و گهههت کههه درسههت  تههوانمیایههن منههان امهها بههه  ههرأت 

را باید در   هاسالترین موضع و برخورد به وقایع آن  بننانهواقع

م نوشههته یریهها فههدا ی خیههع، رفنههع دینرضهها نابههدل بههه نهها

 ستجو کرد. در  الی کهه در الیهب   "آذربایجان و مسئیه میی"

  مربوط به فرقه دموکرات و وقایع تاریخی مربوط به هانوشته

آذر، مسئیه اساساً درست مطرح نشده و در نتنجه بهه اصه    ۲۱

  موضوع هم پرداخته نشده است.

نکته متم دیگر این است که به هنگام بررسی در مورد ایهن دو 

و  ۱۳۲۴آذر سهههال  ۲۱تهههاریخی، کهههه یکهههی در روز رویهههداد 

، بایههد تو ههه انههد دادهرخ  ۱۳۲۵آذر سههال  ۲۱دیگههر  در روز 

کرد که آن ها ننه  هماننهد ههر واقعهه تهاریخی دیگهر از طهر  

. به خصهو  از اند گرفتهننروها  مختیف مورد تحریف قرار  

 هاسهالآنجا که در این مورد پا  اتحاد  ماهنر شهورو  در آن 

هم در منان است، تحریهات یه از موضع ضدکموننستی و یهه 

بههوراوا ی آن هههم در اشههکال مختیههف وسههعت از مواضههع خرده
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زیاد  دارند. بنابراین بها تو هه بهه ان هوه نوشهتجات بهر اسهاس 

مواضع ضدکموننستی و یا لنرکموننستی در این زمننه،  تهت 

نت و رویدادهاِ  دست یابی به  قنقت اکنداً الزم است خود واقع

انکار مورد تو ه قرار گرفته و بهدون هرگونهه رخداده لنرقاب 

داور  مورد قضاوت واقع شهوند. در ایهن مسهنر، موضهع پنش

کموننسههتی ننهه  در برخههورد بههه فرقههه دمههوکرات آذربایجههان و 

 تشخنص داده خواهد شد.  ۱۳۲۴ -۱۳۲۵  هاسالوقایع 

در متن  نه   تهانی  از آنجا که دو رویداد تاریخی مورد ن ر

دوم و در ارت اط با آن به و ود آمده ، ابتدا توضنح کوتهاهی در 

 نه   تهانی   داننممهیاین مورد ضرور  است. همانطور که  

دوم را هنتیر به من ور کسب مناطع نهوذ و بازارها  بنشتر و 

بههه دسههت آوردن مسههتعمرات از یهها طههر  و نههابود  اتحههاد 

طههر  دیگههر برپهها کههرد.   مههاهنر سوسنالنسههتی شههورو  از

بنابراین  ن  دالوه بر اروپا بسنار  از کشورها  مسهتعمره 

مستعمره در سطح  تان را نن  در بر گرفت. در  ریان و ننمه

این  ن ، دو   ته متحدین و متهقنن به و ود آمدنهد. شهورو  

به ره ر  استالنن در   ته متهقنن همراه با انگیهن  و فرانسهه 

)ایتالنها و ااپهنق قهرار گرفهت. در   متحهدینش  در مقاب  هنتیر و

متهقنن بهرا  تقویهت   تهه خهود در مقابه  هنتیهر،   ۱۳۲۰سال  

تصههمنم بههه پنههاده کههردن ننههرو  ن ههامی در ایههران گرفتنههد. در 

نتنجههه، ننروههها  شههورو  از شههمال و ننروههها  بریتاننهها از 

 نههوو وارد ایههران شههدند. در ا ههر ایههن امههر بسههاط  کومههت 

نشههانده امیریالنسههم انگیههن  در شههاه کههه دست دیکتههاتور  رضا

بهها ت عنههد و  بههه   یههره  ۱۳۲۰ایههران بههود در سههوم شههتریور 
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هر یند انگین  بالدرنه  پسهر  -موری  در آفریقا، برینده شد 

 و  محمدرضاشاه را به  ا  او بر تخت سیطنت نشاند.

با از بنن رفتن دیکتاتور  سهتمنا  رضاشهاه در  امعهه و در 

ها   انشنن شدیداً درگنر تضادها و کشمکش   الی که  کومت 

، شهد میداخیی خهود بهود و  کهومتی بسهنار ضهعنف محسهوو  

همچنههنن در شههرایطی کههه ننروههها  اسههتعمارگر امیریالنسههتی 

سرگرم  ن  با خود بودند، برا  مردم تحت ستم ایران شرایط 

کامالً مسادد م ارزاتی در که   امعهه بهه و هود آمهده بهود. در 

ی از یا طر  م هارزات مهردم رشهد و گسهتر  یننن شرایط

یافت و از طر  دیگر ننروها  سناسی  امعه امکان تشهکل  و 

و پندا نمودند   در   ۱۳۲۱از  میه   و توده هم در سال    –تح ل

ینههنن شههرایطی شههک  گرفههت. در آذربایجههان  تههی بهها  ضههور 

ارتش سرخ شهورو  شهرایط م هارزاتی مسهاددتر  بهه و هود 

نش از تشهکن  فرقهه دمهوکرات، م هارزه آمد، بهه طهور  کهه په

ها به خصو  دهقانان در مناطع روستا ی در آذربایجهان توده

ههها  رشههد و گسههتر  زیههاد  یافههت و در منههاطقی  تههی  ن ش

 س. )نوشته م. "تاریخ نوین ایران"مسیحانه پا گرفتند. در کتاو 

ق بهها ۱۰۸   –ایوانههف، پروفسههور تههاریخ در دانشههگاه مسههکو 

 ها، گهته شده است که:اشاره به رشد و گستر  م ارزات توده

 ۱۹۴۵ط ع آمار مط ودهات ایهران، فقهط در مهاه اکت هر سهال  "

دستجات مسیح محاف  ارتجادی و ااندارمر  و پین  در  دود 

الیهب نهر را بازداشهت کردنهد کهه  ۱۰۰۰نهر را کشته و    ۱۰۰

 "شان از دهقانان آذربایجان بودند.
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نهام   ۱"ها ی به اسهم فهدا نانگروه"همچننن در کتاو یاد شده از  

برده شهده کهه بهرا  دفهاع از منهافع دهقانهان در مقابه  مالکهنن 

فئودال و از منان خود دهقانان شک  گرفته و به طور مسهیحانه 

دنهوان ند. رفنع بنژن   نهی ننه  در کتهابی کهه کرد میم ارزه  

 "شناسی و م انی استراتژ   ن ش انقالبهی ایهرانطرح  امعه"

را   "ههاپارتن"ها اشاره کرده و  را دارد به بعضی از این  ن ش

 نویسد:آنتا خوانده و می "متمترین"

در سراو و قره داغ  ریان   ۲۴تا    ۲۱   هاسالاین  ن ش در  "

 "داشت.

که به ره ر  م ارز  به نام   کند میو  همچننن از  ن شی یاد  

باشی ابتدا در مراله آلاز به کهار کهرد و خان شو لالمحسنن

بعد به بناو و آذرشتر نن  گستر  یافت. بر اساس همنن من ع، 

در این  ن ش یند صد نهر به دنوان سوار مسیح فعالنت داشتند 

 ۲پرداختند.ئودال منطقه میو دمدتاً به مصادره ان ار مالکان ف

  م هارزاتی در آذربایجهان هازمننهاین واقعنات، و ود آشکار  

سهازد. تهازه فرقهه ق   از تشکن  فرقه دمهوکرات را آشهکار می

دموکرات خود در بطن یا شرایط مسهاددتر م هارزاتی شهک  

گرفت. این تشک  در شرایطی به و ود آمد که شکست هنتیر و 

پایان  ن   تانی دوم و بهه ویهژه پنهروز  ارتهش متحدین در  

سرخ که کارگران و ز متکشان در سراسهر  تهان و از  میهه 

دانسهتند، شهور و امنهد و در آذربایجان آن را پنهروز  خهود می

 ایجاد کرده بود. هاتوده وشش م ارزاتی زیاد  را در منان 

 

 ها:زیرنویس
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پ  از تشکن   کومت میی در آذربایجان، ننروها  ن امی   -۱

نامنده شدند. با تو هه  "هافدا ی"یا    "فدا نان"فرقه دموکرات هم  

ها  فدا ی پنش از تشکن  فرقهه، ایهن نهام سهابقه به و ود گروه

هههها  سهههتمدیده ها را در  ریهههان م هههارزات تودهاسهههم فهههدا ی

قنقههت، یههادآور نههام ی در   دهههد. نههام فههداآذربایجههان نشههان می

باشهد کهه بها انقالبنون  ان برکف مشروطنت در آذربایجهان می

شهان همهواره در یادماندنیها  بهدالور  ها و آفرینش  ماسهه

 اند.یاد خیع زنده بوده

 

هها کههه بنهانگر و ههود زمننههه ال تهه دینههرلم ارا هه ایههن فاکت  -۲

 نهی م ارزه و فعالنت ها  سناسی در آذربایجان بهود، رفنهع  

دجوالنههه و بنهها بههر مصههالح "تشههکن  شههدن فرقههه دمههوکرات را 

خوانده و به  ا  تج یه و تحینه  دمیکردهها  فرقهه   "شورو 

دموکرات در ارت اط با مسا   م هارزاتی و اوضهاع سناسهی آن 

دوره و تعنههنن اینکههه در آن شههرایط مشههخص بههرا  پنشهه رد 

بی قرار ها یه وظایهی در مقاب  یا ننرو  انقالم ارزات توده

داشت و فرقه دموکرات با آن وظایف یگونه برخورد کهرد، از 

آنجا کهه او تشهکن  فرقهه را بنها بهه مصهالح شهورو  ارزیهابی 

کنههد، دیههت شکسههت آنههرا هههم ناشههی از مصههالح شههورو  می

 ان ه شمارد. بر این اساس رفنع   نی به  ا  بررسی همهمی

مقاومت آنتا در واقعنِت خود فرقه دموکرات، در ارت اط با ددم  

مقابهه  ننروههها  متههها م  کومههت مرکههه   بههه آذربایجهههان، 

 نویسد:می
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فرقه در پایان یا سال  کومت خود، قدرت مقاومت و  تهی "

طور  کهه بها درهم کوبندن ارتش اد امی را داشت ولی همهان

توصنه شورو  کار خود را آلاز کرده بهود در مقابه  توصهنه 

 ."ها مقاومتی نکرد شورو 
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 از فرقه دموکرات  هاتودهو تلقی   وریپیشه

بود   ور پنشهره ر و مسئول اصیی فرقه دموکرات، منر عهر  

کههه قهه الً در  نهه ش گههنالن و تشههکن   هه و کموننسههت ایههران 

ها  سهال از دمهر  را در زنهدان  ۱۲فعاالنه شرکت داشهت و  

رضاشههاه گترانههده بههود. پهه  از تشههکن  فرقههه دمکههرات، همههه 

ده در آذربایجان به آن پنوستند و   و تهوده ننروها    و تو

منح  کرد. به ایهن ترتنهب ترکنهب   تشکنالت آذربایجان خود را

هها ا ها و تودها دهنده فرقهه دمهوکرات، فرقههننروها  تشکن 

  محروم آذربایجان با هاتودهبودند. باید دانست که کارگران و  

ها  خهود در ا ط قهتو ه به اطالداتی که از رفاه و آزاد  هم

نگریسهتند. شورو  داشتند با دالقه وافر به کشهور شهوراها می

بر این اساس، فرقه دموکرات ننه  کهه رو  رفهع سهتم میهی در 

گرفههت، در آذربایجههان تیکنههد داشههت و ظههاهر یههی بههه خههود می

فقدان یا سازمان واقعاً کموننستی در منهدان م هارزه، در نه د 

ا به دنوان یا  ریان کموننسهتی هتوده مردم همچون بیشویا

  ستمدیده آذربایجان از دهقانان گرفته کهه در هاتوده  ۳تیقی شد.

نهد تها برد میها بهه سهر  زیر ظیم و  ور بی  د و  صر فئودال

  محههروم شههتر  کههه زیههر هههاتودهکههارگران و ز متکشههان و 

کمیهرادور بنسهت سهال سهرکوو و اختنها  و   سیطه بوراواز 

را   رضاشاهتحم  رایم وابسته به امیریالنسم  فشارها  لنرقاب 

تحم  کرده بودند با آلو  باز از فرقه دموکرات استق ال کرده 

با گرد آمدن به   هاتودهو آنرا مورد  مایت خود قرار دادند. این  

دور فرقه در  الی کهه امنهد و انت هار ره هر  م هارزات خهود 

ت خود به آن دینه دشمنانشان توسط این تشک  را داشتند با قدر
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ننرو و ادت ار بخشندند. همه این واقعنات در دنن  ال به طور 

مؤکد بنانگر آن است که برا  فعالنت انقالبهی فرقهه دمهوکرات 

در   ههاتودهدر آذربایجان  تت سازماندهی و ره ر  م ارزات  

 ها  آنان زمننه کامالً بکر  و ود داشت. تت تحقع خواسته

ادداهههها ی ههههم، یهههه از  انهههب ننروهههها  در اینجههها بایهههد بهههه 

بهوراوا ی ) هال ضدکموننست و یه ننروها ی با ماهنت خرده

بهها هههر اددهها یق، اشههاره کههرد کههه تشههکن  فرقههه دمههوکرات را 

شورو  برا  تیمنن منافع آنتا تیقی   "فرموده"الساده و به  خیع

خواننهد. امها کرده و فرقه دموکرات را آلهت دسهت شهورو  می

ن که مناس ات فرقه دموکرات با شورو  از یهه صرفن ر از ای

ماهنتی برخهوردار بهود، ایهن برداشهت، بها قا ه  شهدن خصهیت 

نههوکر  و مهه دور  بههرا  ره ههران فرقههه کههه گویهها تمامههاً بههه 

نههد و بهها آلههت دسههت خوانههدن فرقههه کرد میدمهه   "فرمههوده"

دموکرات، در  الی کهه از یها طهر  ایهن تشهک  سناسهی را 

کوبهد، از ریشه معرفهی کهرده و میییا  ریان لنراصن  و ب

طر  دیگر مسئولنت دمیکردها  فرقه دموکرات را هم نهه بها 

دهد. در  الی کهه برخهورد خود آن بیکه با شورو  توضنح می

کند که فرقه دموکرات را اوالً در بننانه ایجاو میدرست و واقع

ارت اط با  ن شی که در سراسر آذربایجان  ریان داشهت مهورد 

قرار داد و  انناً به این ننرو  سناسهی بها دمیکردهها و   بررسی

 –ها  خود  برخورد نمود. در مهورد شهورو  ننه   مسئولنت 

اندازها  آن در صرفن ر از این که یه تحینیی از ننات و یشهم

تا آنجا که موضوع بر سهر بررسهی و   -ایران و ود داشته باشد 

واقعنههت  شههناخت فرقههه دمههوکرات آذربایجههان اسههت اساسههاً بایههد 
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دمیکردههها  شههورو  در رابطههه بهها مههردم آذربایجههان و فرقههه 

ا  دموکرات مورد تو ه قرار گنرد. آیا شورو  با ارتش سرخ

  محروم این دیار قرار داشهته هاتودهدر آذربایجان، در طر   

رساند و یا دک  و دمالً به م ارزه آنان با دشمنانشان یار  می

تهش سهرخ در آذربایجهان این امر صاد  اسهت  آیها  ضهور ار

  ههاتودهبادث تقویت م هارزات کهارگران و دهقانهان و دیگهر  

ستمدیده گشته بود و یا آنتا با  ضور خود در ایهن دیهار مهانعی 

در مقاب  رشد م هارزات ایهن اقشهار و ط قهات بهه و هود آورده 

 ههاتودهترین دشهمنان  بودند  واقعنت این است که  تهی مرتجهع

  سهتمدیده و یها بهه هاتودهها  شورو  به  ند کماتوانمینن  ن

فرقه دموکرات آذربایجان را انکار کهرده و ادتهرا  نکننهد کهه 

 ضور ارتش سرخ در آذربایجان، رشهد و گسهتر  م هارزات 

  تحههت سهتم را تسههتن  نمههود. بنهابراین، طههرح درسههت ههاتوده

مسههئیه در مههورد فرقههه دمههوکرات بایههد ایههن باشههد کههه فرقههه از 

ضعف  کومت مرک   )کهه بهه   ا  که به دلن وضعنت طال ی

خصو  در آذربایجان به دلن   ضهور ارتهش سهرخ دمیکهرد 

ها  شهورو  بهه  نه ش یندانی نداشتق از یا طر  و کما

و پشهتن انی وسهنع   ههاتودهآذربایجان و در صحنه م ارزه بودن  

آنتا از فرقه دموکرات از طر  دیگر بهه و هود آمهده بهود، بهه 

نهع مردم آذربایجان و نه فقط آنتا بیکه به نهع همهه کهارگران و 

  محههروم و رنجدیههده سراسههر ایههران یههه هههاتودهدهقانههان و 

ست و می بایست بکند و یه کهرد و توانمیا  کرد  یه  استهاده

یهها تحینهه  از ننههات شههورو  در  امهها، برداشههت  یههه نکههرد 

بههه شههرط متکههی بههودن بههر  –آذربایجههان هههر یههه بههوده باشههد 
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تنتا برا  تشخنص وضعنت دولت شهورو    –ها  دننی  فاکت 

در ایههن مقطههع  هها   اهمنههت اسههت، امههر  کههه ال تههه بههه هنگههام 

ها  فرقه دموکرات به طهور مسهتق ، آن را ههم بررسی فعالنت 

مطیب این اسهت کهه بها تمرکه    باید مورد تو ه قرار داد. اص 

از  رکهت و  ن شهی   توانمیصر  رو  یا دام  خار ی ن

که طی یا سال در آذربایجان  ریان داشت به یها  مع نهد  

درست دست یافت و از تجارو تاریخی آن برا  هموار کهردن 

 راه آینده سود  ست.

 

 :زیرنویس

 

 نویسد:رفنع نابدل در این مورد می -۳

هنگامنکههه در ایههران زیههر فشههار فاشنسههتی رایههم رضاشههاه، "

ها  آذربایجانی و ُکرد هریه سریعتر به کسب شعور میی مینت 

آمدنههد، در آن سههو  رود ارس پرولتاریهها بههه ره ههر  نایهه  می

  و کموننست اتحاد شورو  و بها  یهب پشهتن انی دهقانهان و 

ن امر نهه ها  آزادشده در کار ساختمان سوسنالنسم بود. ایمینت 

هها  محهروم ایهران را بهه  قاننهت و تنتا قشرها  پنشرو خیع

بهودن آزاد  میههی در کههادر یهها کشههور ینههدمینتی معتقههد ممکن

ساخت، همچننن نس ت به ن ام شورو  آنان را دالقمنهد نمهود. 

در آن زمان پرولتاریا  ما بسنار  وان بود و هنهوز انقالبنهون 

فته بودند. نتنجهه ایهن شهد پرولتر  در منان خیع ما پرور  ننا

کههه آزادیخههواهی میههی بهها مهتههوم بیشویسههم متههراد  گشههت. در 

آذربایجهان تمایه  بههه زبهان و ادبنههات آذر  در ن هر ارتجههاع و 
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هها  بیشویسهم بهه  سهاو اطالع، نشهانه گرایشمردم دادِ  بهی

ها را بههه صههر  ا مههردم، فرقههه ۱۳۲۴ه ۲۵آمههد. در سههالتا  

ها  کردنهد و اسهت   پافشار  میاینکه رو  ترویج زبان آذر

آوردند و یکسال برا  گرفتند، بیشویا به  ساو مینما مییی 

 "مردم ما زمان کوتاهی بود تا اینگونه مسا   را بازشناسند.
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 دشمنان اصلی و چگونگی برخورد فرقه دموکرات

ا تمادی ایران در دوره مورد بحهث  –اگر به شرایط اقتصاد  

ها  انگیهن  و آمریکها کهه بنننم که امیریالنسهت ر وع کننم می

ها و بوراواز  کمیرادور پایگاه اصیی آنتا را در ایران فئودال

دشههمنان مههردم ایههران بودنههد. در  تریناصههیی نههد،داد میتشههکن  

نهد، سنسهتم کرد میزمان که اکثریت مردم در دهات زنهدگی  این

نن  کهارگران و فئودالی در دهات ایران  اکم بود و در شترها  

بهههوراواز  شهههتر  تحهههت ظیهههم و سهههتم بهههوراواز  خرده

کمیرادورکه بنشتر واردکننده کاالها  امیریالنستی بهه ایهران و 

قرار داشتند. ینهنن   ،ها  خام به خارج بود صادرکننده فراورده

بههود کههه م ههارزه بههرا  از بههنن بههردن ایههن دو ط قههه سههتمکار و 

بههه آنتهها تکنههه داشههتند،  ها  امیریالنسههتیاسههتثمارگر کههه قههدرت 

کهه بهدون   داد میوظنهه ننروها  انقالبی را تشکن     تریناصیی

  تحههت سههتم هههاتودهها  ط قههاتی آن نههه امکههان تحقههع خواسههته

ایران و ود داشت و نه مسا یی یون مسئیه میی قاب   ه  بهود. 

 تهانی در آن مقطهع، انجهام ایهن   –اما بنها بهه شهرایط تهاریخی  

پتیر بهود )ههم د یا ره ر  پرولتر  امکانوظنهه تنتا با و و

امروز نن  با همه تغننرات ب رگی که در این فاصیه زمانی رخ 

داده این  کم کماکان صاد  استق. در ینهنن شهرایطی واضهح 

است کهه اگهر فرقهه دمهوکرات یها ننهرو  پرولتهر  و واقعهاً 

بایست در  الی کهه بهرا  تحقهع  قهو  میهی کموننست بود می

ها  نمهود و در ایهن راسهتا سناسهت یجان م ارزه میمردم آذربا

کهههه درسهههت بهههرخال   کهههرد میا  تن هههنم خهههود را بهههه گونهههه

ها  ایران مو ب اتحاد مینت   رضاشاهافکنانه  ها  تهرقهسناست 
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، به دنوان وظنهه اصیی خود شعارها  معنن شد میبا همدیگر  

ز  بهوراواط قاتی را در ارت اط با کارگران و دهقانان و خرده

در  تت تحقع آنتا گام  هاتودهشتر مطرح و با تکنه بر ننرو  

ها  یهنن در شهرایط داشت. این کار  بود کهه کموننسهت برمی

ا تمادی تا  دود  مشابه با ایران، در کشور خود   –اقتصاد   

ها  ینن تحت ره ر  ما وتسهه دون در انجام دادند. کموننست 

کارگران به بسنج و سازماندهی  نن انجام کار انقالبی در منان  

هها ننرو  دهقانان پرداخته و با کما خود آنان به  ن  فئودال

هها گرفتهه و ها را از دسهت فئودالرفتند و در طی  ن ، زمنن

بنن دهقانان تقسنم کردند. با انجام ینهنن اقهدامات انقالبهی و در 

ها  پروسههه از بههنن بههردن فئودالنسههم در آن کشههور، کموننسههت 

  روستا ی را به طر  خود کشهنده هاتودهننرو  انقالبی ینن  

و موفع به تشکن  ارتش خیع شدند. با اتکها  بهه ینهنن ارتشهی 

ها بها بهوراواز  بود که   و کموننست ینن دالوه بر فئودال

ها نن  در کشور خود  نگنده و آنتها را کمیرادور و امیریالنست 

 شکست داد.

 –در شههرایط اقتصههاد   ههال بایههد دیههد کههه فرقههه دمههوکرات 

ا تمادی ایران و در شرایط سناسی مو ود )در شرایط ضعف 

شدید  کومت مرک   که همانطور که اشاره شد بهه خصهو  

در آذربایجههان ینههدان قههدرت دمهه  نداشههت و در  ههالی کههه از 

 مایت و پشتن انی کام  ارتش سرخ شورو  ههم برخهورد دار 

ن نهر ها  بیاکار هها و فهد ارتشی کهه بهه یمهن قترمانی –بود  

پرولتاریا و ز متکشان این کشور به دنوان فاتح  ن   تانی، 

ها و وابستگانش به و ود آورده بهودق خوفی در دل امیریالنست 
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  دلنهر و م هارز ههاتودهیه کرد و به طور مشخص م هارزات  

آذربایجان را به یه مسنر  ره ر  نمهود  بها طهرح مسهئیه بهه 

بنننم کهه واقعنت ر وع کنهنم مهیاین صورت درست، وقتی به  

فرقه دموکرات اساساً م ارزه ط قاتی بها بهوراواز  کمیهرادور 

ههها را بههه کنههار  نتههاد. بههه خصههو  بههه خواسههت و و فئودال

هههم در شههرایطی کههه خههود آن –م ههارزه دهقانههان وقعههی ننتههاد 

نهد. بهه کرد میدهقانان به پا خاسته و برا  کسب زمنن م هارزه  

 تریناصههییمههوکرات در واقههع، از انجههام ایههن ترتنههب فرقههه د 

ا  که در آن شرایط بر دتده یها ننهرو  انقالبهی قهرار وظنهه

داشت شانه خالی کرد. در دوض این تنتا تشک  وسنع سناسهی 

در آذربایجان،    مسئیه میی مردم آذربایجهان را در سهرلو ه 

ا  آشکار طی بناننه ۱۳۲۴شتریور  ۱۲کار خود قرار داد. در 

هههد  فرقههه دمههوکرات بههه دسههت آوردن  تریناصههیی شههد کههه

خودمختههار  در آذربایجههان در یتههاریوو سههیطه  کومههت 

نشانده انگین  در ایران و انجهام اصهال اتی ینهد مرک   دست 

  اقتصاد ، ا تمادی، فرهنگی و رسمنت دادن بهه هازمننهدر  

. بعهد ههم کهه  کومهت میهی باشهد میزبان ترکی در آذربایجان  

امها،   ۴همنن برنامه را در دستور کار خود قرار داد.تشکن  شد  

طی انه بهود کهه فرقهه دمهوکرات بها آن، این یا برنامهه اصهالح

  انقالبی که برا  تغننر مناس ات ظالمانهه  هاکم هاتودهننرو   

بههر  امعههه بههه پهها خاسههته بودنههد را در  تههت تحقههع آن بههه کههار 

 گرفت.

 

 :زیرنویس
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ور  اینچنههنن توسههط پنشههه "میههی  دولههت ر ههوس برنامههه" -4

 :ادالم شد 

تههال  بهههرا  بهههه رسههمنت شناسهههاندن خودمختهههار  داخیهههی "

هها  والیتهی، اقهدام در آبهاد  آذربایجان در دننا، تیسن  انجمن

آذربایجان، مقابیه با كارمنهدان و دناصهر خها ن، تن هنم بود هه 

میی، تشكن  قشون میی، آلاز تعینم و آموز  دمهومی رایگهان 

  به زبان ترکی آذربایجانی و تیسن  دانشگاه، توسهعه و ا  ار

ها و گستر  ارت اطهات، صنایع و تجارت، تعمنر و توسعه راه

   قانونی اختال  زارع و مالك، تقسنم امالك مالكنن متهوار  

بههنن زاردههنن و تقویههت بانههك كشههاورز ، م ههارزه بهها بنكههار ، 

ن ههنم و تن ههنم قههانون كههار و بنمههه كههارگر ، تههیمنن بتداشههت، ت

تط نههع قههواننن مصههوو مجیهه  شههورا  میههی بهها اقتضهها نات 

خودمختهههار  آذربایجهههان، بههههه رسهههمنت شهههناختن مالكنههههت 

خصوصی،  مایت از بخهش خصوصهی بهرا  ترقهی اقتصهاد، 

ا تهههرام بهههه آزاد  دقنهههده، ق ههههول  قهههو  مسهههاو  بههههرا  

ههها  لنرتههرك )كههرد و ارمنههی وسق، بههه رسههمنت آذربایجانی

ان و صنانت از مختاریهت داخیهی شناختن  کومت مرک   ایر

آذربایجان و ق ول مصوبات مجی  میی به طور  كه م اینتی با 

فرقه دموکرات از ")نق  از:   "مختاریت آذربایجان نداشته باشد.

، برگرفتهه از "تشکن   کومت میی آذربایجان تها سهقوط نتها ی

 ق."آذربایجان، آنا وطن"وبالگ 

ها و ن نهر تیسهن  کارخانهه ها  دیگهربه لنست باال باید برنامه

لصه بنن دهقانان را هم ها  خاها   دید و تقسنم زمننفابریا

 د.اضافه کر
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های فرقه دموکرات در خدمت  گیری و رفرم قدرت

 ها توده

قهدرت سناسهی از لولهه تهنه  "به درستی گهتهه شهده اسهت کهه  

ق و ایهن باشهد می)این سخن نغ  از ما وتسه دون   "آید بنرون می

واقعنتی است که یا  کومت تنتها بها برخهوردار  از ننهرو  

پها شهود. امها   د برتوانمین امی متعیع به خود و با تکنه بر آن  

فرقه دموکرات در شرایطی خواست خودمختهار  را از دولهت 

کهه از خهود دارا  ننهرو  ن هامی ن هود.   کرد میمرک   طیب  

اقعنت این است که فرقه با تکنه بر ارتش سرخ یننن خواستی و

ههها  دولههت مرکهه   و را مطههرح و بعههد دینههرلم همههه مخالهت 

 امنان امیریالنست آن دولت )انگین  و آمریکاق با برپا ی یا 

 کومت میی در آذربایجان آن خواست را بهه مر یهه دمه  در 

کهه مهدت آورد. پروسه برپا ی این  کومت به این صورت بود 

کوتههاهی پهه  از تشههکن  فرقههه دمههوکرات و ادههالم خواسههت 

خودمختههار  و متعاقههب آن انجههام اقههدامات سناسههی دیگههر، بهها 

ا  که ارتش سرخ در اختنار آنان قرار داده ها  تسینحاتیکما

  وابسههته بهه فرقههه مسههیح شهده و در نقههاط مختیههف هههاتودهبهود 

میهه قهرار آذربایجان مراک  ن امی دولهت مرکه   را مهورد  

هها ی دادند. در مقاب  این  مالت هر ینهد در مهوارد  مقاومت 

صورت گرفت )مثالً در پادگان ارومنه و یها برخهی از مهالکنن 

فئودال مسهتقالً بها دسهتجات مسهیح خهود در منانهه و زنجهان بهه 

درگنههر  بهها ننروههها  فرقههه پرداختنههدق، امهها خنیههی از مراکهه  

ن امی رایم شاه بهدون مقاومهت تسهینم شهدند و در نتنجهه همهه 

فرقههه  "نانفههدا "مراکهه  ن ههامی در آذربایجههان بههه تصههر  
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دموکرات در آمد. ننروهها  مسهیح رایهم شهاه در خهود ت ریه ، 

مرک  آذربایجان بهدون ههنم مقهاومتی تسهینم ننروهها  ن هامی 

 ۳فرقهههه شهههدند. بعهههدها سهههرتنی درخشهههانی، فرمانهههده لشهههکر 

آذربایجان که به ننروها  تحت فرمان خود دستور داده بهود تها 

به زمهنن بگتارنهد، ها  خود را در مقاب  فرقه دموکرات اسیحه

 در خاطرات خود نوشت:

و یهارانش طهر  ننسهت،   ور پنشههلشکر آذربایجان تنتها بها  "

دانسهتند كهه طهر  مها افسران پادگان ت ریه  ههم بهه خهوبی مهی

ارتش زورمند و سرمست و مغرور از باده فهتح بهرلنن و فهاتح 

ا  از گوشههه")برگرفتههه از :  "باشههد. نهه   تههانی دوم مههی

دموکرات به روایت فرمانده لشکر ت ری  در سهال  نایات فرقه  

ها  ن امی فدا نان فرقه دمهوکرات در مورد درگنر   ."۱۳۲۴

همچنهنن ۱۳۲۴با ننروها   کومهت مرکه   در آذرمهاه سهال  

فرقه دموکرات آذربایجان، منصهور پورمهوذن "ر وع شود به  

 ۵ق."تاریخ ایران –

 شتی کهه در ضمن این اظتار ن ر، ق   از هر ین  خو  و و

ارتش سهرخ در دل ننروهها  مسهیح دولهت مرکه   بهه و هود 

 گتارد.آورده بود را به نمایش می

این پروسه را هم باید ذکر کرد که فرقه دموکرات، ابتهدا دسهت 

زد. ایهن انتخابهات ال تهه از طهر    "انجمن ایهالتی"به انتخابات  

دولت مرک   شاه لنرقانونی ادالم شد. اما برخوردار  فرقهه 

یابی ننهرو  دموکرات از  مایت و پشتن انی توده ا  و سازمان

، ارتش فرقه را تشکن  دادنهد و "هافدا ی"مسیحی که به دنوان  

پشتن انی ارتش سرخ، این امکان را به فرقه دموکرات داد که با 
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ا ساس قدرت، وقعی به دولت مرک   نگتاشته و  تی کهار را 

خود را مجی  میی آذربایجان   "انجمن ایالتی"به آنجا رساند که  

یا دولهت خودمختهار در  ۱۳۲۴آذر سال  ۲۱نامند و در روز 

 کومهت میهی "آذربایجان تشکن  و و هود آن را تحهت دنهوان  

 رسماً ادالم نمود. "آذربایجان

مت میهی در آذربایجهان نهه فقهط در بناننهه هد  از تشکن   کو

شتریور بیکه در دیگر اسناد مربوط به این  کومهت و در   ۱۲

اندرکاران فرقه ننه  بهه طهور و دیگر دست   ور پنشهها   نطع

آشکار تشریح شده است. رسمنت دادن به زبهان ترکهی یکهی از 

ها  ایهن  کومهت بهود. ره هران فرقهه همهواره متمترین هد 

اساسهی و   مسها  ند کهه از ن هر آنتها زبهان یکهی از  تیکند داشهت

ن نر  –که ق الً   ور پنشه ناتی مردم آذربایجان است. همچننن  

به م هارزه پارلمهانی امنهد   –ها  آن دوره  "ا توده"بسنار  از  

بسته بود و به دنوان نماینده مردم ت ری  به مجی  شورا  میی 

مههورد تصههویب قههرار ا  در مجیهه  راه یافتههه ولههی ادت ارنامههه

 :نگرفته بود،  ال بر این ن ر بود که

تتران مرک  ارتجاع و است داد است و ارتجاع تتهران همنشهه "

دینه آذربایجان بوده و همهواره سهعی کهرده اسهت لهرور میهی 

ها را در هم بشکند؛ و ارتجاع تتهران بهر قترمانهان آذربایجانی

ها  سهتم  آذربایجان هم یهون سهتارخان و شهنخ محمهد خنابهانی

)نق  به معنی از نطهع   ."زیاد  روا داشته و آنتا را کشته است 

 ق.۱۳۲۴شتریور  ۱۹در تاریخ  ور پنشه

ههها بنههانگر آن اسههت کههه ایههن  کومههت میههی بههه  هها  همههه این

ها و بوراواز  کمیرادور )یه تترانی بوده مرزبند  با فئودال
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رتجهاع و باشند و یه آذربایجانیق، با تتران )به دنوان مرکه  ا

است دادق مرزبند  کرده و مو ودیت خود را با یننن هویتی )با 

آذربایجانی که گویها نهه ارتجهاع و نهه مسهت د داشهتق مشهخص 

 –. بنههابراین ایههن  کومههت بهها  هههت سنسههتم اقتصههاد  کنههد می

ا تمادی مو ود و در ینهنن یتهاریوبی، خواههان آن بهود کهه 

رسهمنت دادن بهه   دالوه بر تحقع  قو  میی مردم آذربایجان و

زبان ترکی، به انجام اصال اتی در  تت بت ود شرایط زنهدگی 

هها  اقتصهاد ، فرهنه ، مردم آذربایجان پرداخته و در  وزه

 بتداشت و آبادساز  شترها دست به اقداماتی ب ند. 

 کومت میی آذربایجان در طی یا سالی که بر سر کار بهود، 

ههر ینهد   –برداشهت  ها  دمیی  در  تت تحقع اهدا  فو  قدم

  ههاتودهاصیی و اساسی   مسا  که تحقع آن اهدا  پاسخگو   

تحت ستم آذربایجان ن هود. در واقهع در شهرایطی کهه مسها   و 

  تحههت سههتم و اسههتثمار ننههاز بههه برخههورد هههاتودهمعضههالت 

ا  و تغننر بنناد اقتصاد  مو ود داشهت، آنچهه کهه انجهام ریشه

 ً هههایی در راسههتا  پاسههخگو ی بههه برخههی از رفرم شههد صههرفا

سههال  اکمنههت  ۲۰ننازههها  مههردم بههود. بهها ایههن  ههال پهه  از 

و تحم  دیکتاتور  و اختنا  شهدید، په  از   رضاشاهضدخیقی  

سال تحم  شدیدترین توهنن و تحقنر میی از طر  ارتجاع   ۲۰

  تحهت سهتم آذربایجهان اقهداماتی را ههاتودهنژادپرست  هاکم،  

 شود مید که  تی امروز هم یادآور  آنتا بادث  نکرد میتجربه  

  دالور ههاتودهکه هر انسان مترقی و آزادیخواه شور و شعف  

 آذربایجان را در آن زمان کامالً ا ساس کند. 
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تحت  اکمنت  کومت میی، زبان ترکی در آذربایجان رسمنت 

یافت که در نتنجه آن نه فقط لرور میی به مردم آذربایجان پ  

موا ته با فشارها  شدیداً ارتجادی شویننسهم فهارس   هاسالاز  

ی بههاز گردانههده شههد بیکههه ایههن امههر دههالوه بههر دیگههر رضاشههاه

تی نرات مث ت خود، بهه خصهو  بها تو هه بهه نشهر و ت ینه  و 

تههرویج برخههی از آ ههار مترقههی و کموننسههتی در آذربایجههان در 

ارتقهها  آگههاهی کههارگران و ز متکشههان بسههنار مههؤ ر افتههاد. 

هها و مراکه  مختیهف بهه نهام قترمانهان مهردم تار  خناباننامگ

ها  آنهان در شهتر در ایران یهون سهتارخان و نصهب مجسهمه

برا  آبادساز  شترها   ۶ردیف انجام کارها  میی قرار داشت.

هها  ها و ا داث خناباناقدام شد، از  میه آسهالت کردن خنابان

تعمنهر بعضهی  دید، ایجاد باغ و فضا  س   در شتر ت ریه  و 

ها و لنره کارها ی بود که با انجهام آنتها در دهنن  هال بها  اده

. پها نن آوردن قنمهت ارزا ، سهر و شهد میبنکار  نن  م ارزه  

سامان دادن به سنستم آبرسانی )در ت ریه ق، تو هه بهه بتداشهت 

دمههومی و ایجههاد بنمارسههتان و درمانگههاه، بت ههود شههرایط کههار 

، کوشهش در شهرکت دادن زنهان کارگران، م ارزه با بنسهواد 

در کارها  ا تمادی و قا   شدن  ع رأ  بهرا  آنهان )امهر  

گرفتق، ایجاد دانشگاه که برا  اولنن بار در ایران صورت می

با سه دانشکده کشاورز ، پ شهکی و تعیهنم و تربنهت بها انجهام 

انداز  تئاتر و سننما که کارگران کارها  فرهنگی مختیف، راه

انهداز  رادیهو و ها راه یافتند، راهن  به آن مکانو ز متکشان ن

بعضی کارها  دیگر به نهع مردم، از  میهه اقهدامات  کومهت 

میی در آذربایجان بود.  ا  تردیهد ننسهت کهه بسهنار  از ایهن 
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اقههدامات ن نهههر برقههرار   هههع بنمههه بهههرا  کههارگران و یههها 

برخههوردار کههردن زنههان از  ههع رأ ، بهها تههی نرگنر  از اتحههاد 

ا  کهه سوسنالنسهم در المییهیهنر شورو  و در شهرایط بنن ما

سههطح  تههان در منههان افکههار دمههومی کههامالً مق ولنههت یافتههه و 

گرایش شدید  نس ت به آن و ود داشت، دمیی گردیهد. بها ایهن 

 ال از آن  ا که دفاع از  قو  میی مردم آذربایجان در مرک  

شهده بها   تو ه فرقهه دمهوکرات قهرار داشهت، همهه اقهدامات یهاد 

گرفههههت کههههه در آن مینههههت و رواج ت ینغههههاتی صههههورت می

. در ایههن کههرد میخواهی آذربایجههانی نقههش اول را بههاز  مینههت 

ا  که فرقهه دمهوکرات در مقابه  رابطه و با تو ه به هد  کیی

 "ساختمان سناسهی"خود گتاشته بود، رفنع نابدل با مرا عه به  

 "ا مان سناسهیبها آن سهاخت"فرقه و ابراز این نکتهه کهه فرقهه 

ست برقرار کند و نه ین  توانمی  "ن م بوروکراتنا"فقط یا  

 نویسد: دیگر، می

بایسههت ا ساسهات میههی مههردم امها بههرا  تحکههنم ایهن ن ههام می"

آمهد. بخهش یافت و به سهو  فرقهه بهه  رکهت در میتقویت می

متمی از این وظنهه به دتده ادبنات بهود. در ت ریه  انجمنهی از 

یننن اندیشه و بنانی داشهتند تشهکن  شهد و بهه نحهو شادران که  

 "ا  بهه ت ینه  ناسنونالنسهتی آذربایجهانی پرداختنهد.یافتهسازمان

 نه ش دموکراتنها  ، قسهمتِ "آذربایجان و مسئیه میی")نق  از 

  .ق۱۳۲۴-۱۳۲۵  هاسال

 

 ها:زیرنویس
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بر اساس سند  که از آن زمهان بهه  ها مانهده و در  اهها    -5

منصههور  –فرقههه دمههوکرات آذربایجههان "مختیههف )از  میههه در 

ق درج شههده، سههرتنی درخشههانی، "تههاریخ ایههران –پورمههوذن 

آذربایجههان در همههان زمههان فرمههان زیههر را  ۳فرمانههده لشههکر 

 کند:صادر می

سران ارشهد ن ر به تصمنمات متخته در کمسنون متشکیه با اف"

پادگان ت ری  به من ور  یوگنر  از خونری   و برادرکشی و 

اتال  نهوس و دهدم فقهدان امهوال دولتهی و بازرگانهان و سهایر 

دهم کینه پادگان ت ری  اسیحه خود را بهه زمهنن مردم دستور می

 بگتارند و مطابع دستورات صادره رفتار نمایند.

 " انیسرتنی درخش –آذربایجان   ۳فرمانده لشکر 

 ه و تهوده "دینیو بهه نهام  ا  از محمهد  هاجهمچننن در نوشته

 آمده است:  "فرقه دمکرات  –شورو   –قوام السیطنه  –ایران 

، پادگههان ۱۳۲۴آذر  ۲۲بعههداز ظتههر پنجشههن ه  ۸در سههادت "

 ت ری  با شرایط ذی  تسینم شد:

یا از افراد پادگان ن اید تا دستور  انو  از سهربازخانه هنم  –

 خارج شوند. 

 شوند.همه تسینحات در ان ار  مع می –

تواننهد بهه مهوطن هر یا از افسهران در صهورت تمایه  می  –

 خود بازگردند. 

توانند در ارتش هر یا از افسران نن  در صورت تمای  می  –

مراسم تحینف به خدمت آذربایجان خدمت نمایند و پ  از انجام  

 "پتیرفته شوند.
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شههدن تر مهتههوم بازگرداندهلم بههرا  در  هههر یههه قابهه  -۶

لرور میهی بهه مهردم آذربایجهان و همچنهنن اهمنهت تغننهر نهام 

ها و لنره به نام انقالبنون گتشته، بایهد شهدت فشهارها  خنابان

ا  که در دوره رضاشاه به مردم آذربایجان وارد آمده  ان ههمه

ها  اقتصاد  رضاشهاه ود در ن ر گرفته شود. نه تنتا سناست ب

ها بادهث شهد کهه آذربایجهان )و بهه در  تت منافع امیریالنسهت 

ها  ترین اسههتانویههژه شههتر ت ریهه ق کههه قهه الً یکههی از پنشههرفته

رفت، نقش پنشگامی ق یهی خهود را از دسهت ایران به شمار می

 د این دوره تا به آنبدهد بیکه تنگناها و فشارها  فرهنگی در  

داد دینههاً بههه مههردم بههود کههه یهها اسههتاندار بههه خههود ا ههازه مههی

 آذربایجان توهنن کرده و بگوید:

انهد  هاال ها ترکند  یونجهه خهورده مشهروطه گرفتهآذربایجانی"

)نهام آن اسهتاندار   "سهازند خورند ایهران را آبهاد مینن  کاه می

گتشههته یههراغ راه " آذربایجههان، د ههدت مسههتوفی بههود. نقهه  از

 ق"آینده

و محسههنی، ر ههن  اداره فرهنهه  رضاشههاه در آذربایجههان ننهه  

 خ د التی از این ق ن  برا  مدارس تجوی  کند که:

زند، افسار االغ بر او ب ننهد و او هر ک  که ترکی  ر  می"

 "را به آخور ب ندید.

شویننست، "  ادبا "همچننن در همان زمان رضاشاه، به کما  

را  "فرهنگسههتان ایههران")  ق  کههردن کیمههات  "یهها یآر"بههرا  

تیسههن  کردنههد کههه بعههداً کمسههنون  غرافنهها هههم بهها سرپرسههتی 

الدوله به آن اضهافه شهد کهه از  میهه محمددیی فرولی و و و 

ها، روسههتاها و ههها، رودخانهههههها  ترکههی کوهوظنهههه داشههت نام
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شترها و خالصه هر یه نشانی از آذربایجانی و ترکهی داشهت 

ها  تههاریخی آن اسههامی بههه فارسههی بههدون تو ههه بههه زمننهههرا 

، "آذربایجان در دوره رضاشاه"برگردانند. )با استهاده از مقاله  

 پور سوالق امد یوسف
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به جای لغو  "تنظیم رابطه بین دهقان و ارباب"

 " مالکیت اربابان"

 کومههت میههی در مههورد دهقانههان ننهه  در اسههاس بههه همانگونههه 

شتریور فرقه دموکرات قند گردیده   ۱۲رفتار کرد که در بناننه  

 بود. در آنجا یننن گهته شده بود: 

داننهد کهه خهوبی میه بننانگتاران فرقه دموکرات آذربایجهان به"

ننرو  مولد  روت و قدرت اقتصهاد  کشهور، بهازوان توانها  

د  ن شهی را کهه در منهان توانهمیست. لتا این فهرقههه ندهقانان ا

دهقانان بو ود آمده، نادیده بگنرد و به همنن خاطر فرقهه سهعی 

خواهد کرد که برا  تامنن ا تنا ات دهقانهان اقهدامات اساسهی 

بهنن اربابهان  تعننن  دود مشخص روابط انجام دهد. مخصوصاً 

ههها  لنرقههانونی کههه توسههط و دهقانههان و  یههوگنر  از مالنات 

یکهی از وظهایف فهور  فرقهه   شهود میبرخی از اربابان گرفته  

دموکرات است. فرقه سعی خواهد کرد این مسئیه به شکیی    

شود که هم دهقانان راضهی شهوند و ههم مهالکنن بهه آینهده خهود 

اطمننان پنهدا کهرده و بها دالقهه و رل هت در آبهاد سهاختن ده و 

ها  متعیع ها  خالصه و زمننزمنن  کشور خود کوشش نمایند.

انهد و محصهول به اربابانی که آذربایجان را تر  و فهرار کرده

دسترنج مردم آذربایجان را در تتران و سایر شهترها مصهر  

ن ههر فرقههه ه ، ینانچههه بهه ود  مرا عههت ننماینههد، بههکننههد می

دموکرات باید بدون قند و شرط در اختنار دهقانان قهرار گنهرد. 

خاطر دنش و نو  خود  هروت آذربایجهان ه  را که ب  ما کسانی

. ینانچههه آنتهها از داننممههیبرنههد، آذربایجههانی نرا بههه خههارج می

بازگشههت بههه آذربایجههان خههوددار  نماینههد، مهها بههرا  آنتهها در 
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آذربایجان  قی قا   ننستنم. دالوه بر این فرقهه خواههد کوشهند 

وسهای   طور ست  و آسهان، اکثریهت دهقانهان را از ن هره  که ب

)تیکنههدها از نویسههنده ایههن سههطور  ."کشههت و زرع تههامنن نمایههد 

 استق 

باید دانست که فرقه دموکرات همانند  ه و تهوده رسهماً ادهالم 

شمارد. بر این م نا که مالکنت خصوصی را محترم می  کرد می

آنتا خواهان لغو مالکنت اربابان ده ن ودند و در نتنجه برخال  

دهنههد کههه گویهها فرقههه اینطههور  یههوه میت ینغههاتی کههه امههروز 

دموکرات در دهات آذربایجان اصال ات ارضی کرد، واقعنهت 

این است که آنتا  تی در اندیشه انجام ایهن کهار ههم ن ودنهد. بهه 

وقهت خواههان اصهال ات ارضهی و تقسهنم همنن خاطر هم هنم

زمنن در منان دهقانهان نشهدند و همهواره از تن هنم رابطهه بهنن 

صههح ت  "دادالنههه"بههاو در شههک  بههه اصههطالح دهقههان و ار

شهتریور ههم قنهد شهده   ۱۲ند، و به طور  که در بناننه  کرد می

توسهط "ها که به قهول خودشهان  داکثر  ت  بعضی از مالنات 

را در دهات در ن هر داشهتند.  "شود میبرخی از اربابان گرفته 

ههها  مههالکننی کههه از در دمهه  هههم بنهها بههر همههان بناننههه، زمنن

آن ههم بعهد از آن کهه   –آذربایجان به تتران فهرار کهرده بودنهد  

فرقههه دمههوکرات بههه آنتهها اخطههار کههرد کههه اگههر بههاز نگردنههد 

ها  خالصه از و نن  زمنن  –امالکشان را از دست خواهند داد  

ت بنن دهقانان تقسنم گردید. اتهاقاً خوددار  طر  فرقه دموکرا

از پاسخگو ی به خواست دهقانان و ددم م هارزه بهرا  از بهنن 

بههردن فئودالنسههم در دهههات، یکههی از ایههرادات اساسههی فرقههه 

دموکرات آذربایجهان بهود. در واقهع، ره هران فرقهه دمهوکرات 
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دینههرلم خواسههت دهقانههان بههرا  رانههدن اربابههان از دهههات و 

 ن شی را که در منان "نن شدن و در  الی که خود  صا ب زم

)نقهه  از بناننههه خههود فرقهههق، بههود را  "و ههود آمههدهه دهقانههان بهه

 –در  ههت روابهط اربهاو    " کومت میهی"دیدند، از قدرت  می

ردنتههی اسههتهاده کههرده و مههانع پنشههرفت  نهه ش دهقانههان دینههه 

 ها در دهات شدند.فئودال

تشکن  شهد، دهقانهان   "یجان کومت میی آذربا"ا  که  در دوره

 رضاشهاهند و با سهقوط  داد میاکثریت ننرو   امعه را تشکن   

و آشهتگی و تضعنف ننرو  ااندارم در دهات کهه در دوره آن 

ها را گرفته بودند،  ن شی ها  فئودالدیکتاتور  ا  منرلضب 

در منان دهقانان برا  به دست آوردن زمنن به و ود آمده بود. 

طی تیمنن خواست روستا نان و تغننر اساسی در در یننن شرای

ا تمادی دهات از طریهع م هارزه ههر یهه   –ساختار اقتصاد   

تر با مالکنن و همه مرتجعننی که پشتن ان آنتا بودنهد، و قاطعانه

به د ارت دیگر کما به روستا نان برا  راندن اربابهان از ده 

متمی بود کهه  و تقسنم زمنن فی مابنن خود، اقدام انقالبی بسنار

فرقههه بهها دسههت یازیههدن بههه آن و بسههنج و سههازماندهی ننههرو  

ست بهه قهدرت مسهیح قابه  اتکها  و از آن خهود توانمیدهقانان  

دست یابد. اما همانطور کهه گهتهه شهد فرقهه دمهوکرات دینهرلم 

آمادگی کام  دهقانهان در سراسهر آذربایجهان بهرا  م هارزه بها 

و تی نکهرد، هرگه  بهه مالکنن، به خواسهت واقعهی دهقانهان ته

فکر ره ر  م ارزات آنتا ننافتاد، دست به تقسنم اراضی نه د. 

بههردک   کومههت میههی بههه ضههرر دهقانههان، تحههت اتوریتههه و 

کش آذربایجان را ها  ظالم و مست د و بترهسنطره خود، فئودال



 دموکرات آذربایجان! فرقه  آذر، فراز و فرود ۲۱

 

30 
 

 ههان و مههال  ههها  خههود مسههیط بههرهمچنههان در همههان موقعنت 

 ۷دهقانان باقی گتاشت.

 

 :زیرنویس

  و توده به دنوان یا سازمان سراسهر  ننه  در مهورد   -7

زمان به خصهو  و دهقانان برخورد مشابتی انجام داد. در آن

به طور بر سته در شمال کشور  ن ش دهقانی  ریهان داشهت. 

داننم رضاشاه در دوره سهیطنت خهود بسهنار  همانطور که می

شههان دسههت مالکننههها  شههمال را بههه زور از از بتتههرین زمنن

خارج و آنتا را تصا ب نمود به طور  که خود به ب رگتهرین 

فئودال کشهور ت هدی  گردیهد. په  از سهقوط و ، دهقانهانی کهه 

کردنهد اقهدام شده توسط رضاشاه کار میها  لصب رو  زمنن

ها کردند و این بادث کشمکش بنن دهقانان به تصر  آن زمنن

در پروسهههه  تهههی بهههه  هههها شهههد کههههو مهههالکنن سهههابع آن زمنن

برخوردها  قترآمن  و راندن اربابان از دهات توسط دهقانهان 

نن  انجامند.   و توده که در این زمان به م هارزه پارلمهانی و 

وزیر شاه مشهغیه قانونی مشغول بود و شرکت در کابننه نخست 

داد با ددم تو ه به مسئیه دهقانی و قرار ا  را تشکن  میذهنی

اپنش م ارزات آنان نشهان داد کهه دینهرلم همهه نگرفتن در پنش

ا ، ننهرو  سناسهی رفرمنسهتی بهنش ها و ادداها  یهی است 

 ننست.
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ملی در  مسئلهمبارزه با دشمن مشترک ضامن حل  

 ایران

یهابنم کهه با بررسی هر یه بنشتر اسناد فرقهه دمهوکرات در می

ها  ط قهاتی کهارگران و این تشک  اساساً برا  تحقهع خواسهته

  تحت ستم بهه و هود ننامهده بهود بیکهه هاتودهدهقانان و دیگر  

قههانون  ا ههرا  کههرد میهمههانطور کههه خههود ننهه  آشههکارا ادههالم 

و بههه طههور  "ههها  ایههالتی و والیتههیانجمن"اساسههی در مههورد 

مشخص مختاریت در اداره امور آذربایجان و رسمنت دادن بهه 

بهر ایهن اسهاس  ۸.داد مهیرا تشکن  ا   زبان ترکی مسئیه اصیی

ههها و سههتم بیکههه فئودال  تحت هههاتودهفرقههه دمههوکرات نههه فقههط 

داران را نن  در خود  ا  داد؛ کما اینکه از همان آلاز سرمایه

با صرا ت از مردم آذربایجان خواست که صرفن ر از این که 

به یه ط قه و قشر  تعیع دارند بهه تشهکنالت فرقهه دمهوکرات 

پنوسته و در آن   ت نام کنند. مسیم اسهت کهه ینهنن   بهی کهه 

ول مسهئیه ط قات دارا  منافع متضهاد بها یکهدیگر را صهرفاً  ه

میی دور خود  مع کرده بود نه خواسهت و نهه توانها ی م هارزه 

  رنجدیهده آذربایجهان را داشهت. ایهن هاتودهط قاتی با دشمنان  

دهد به اصهطالح هم خود دلن  آشکار دیگر  است که نشان می

ها در این تشک  مانع از آن بود که فرقه اتحاد دهقانان با فئودال

هها را بهه خهود ارزه دینه منافع فئودالدموکرات  تی اندیشه م 

راه داده و از م ههارزات دهقانههان بههرا  کسههب زمههنن دفههاع و 

 مایت  د  بکند، بماند بهه ایهن کهه در پنشهاپنش آن م هارزات 
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شههان ها  دادالنهقههرار گرفتههه و آنتهها را بههرا  تحقههع خواسههته

 ره ر  نماید.

اداتهی کهه در رابطه با مسئیه میی مردم آذربایجان، یکهی از ایر

این است که گویا به خواسهت  کنند میبه این فرقه یا   و وارد 

شورو  قصد  دا کهردن آذربایجهان از ایهران را داشهته اسهت. 

 "طیب  ههدا ی"اتهاقههاً، مغرضههنن و مههرتجعنن در آن زمههان بهها 

خواندن فرقهه، ایهن ننهرو  سناسهی را مهدام تحهت فشهار قهرار 

  هانوشهتهها و  ر بناننههند؛ و این در  الی بود کهه یهه د داد می

 ور پنشههها  خهود  رسمی فرقه دموکرات و یه در سهخنرانی

ایهران   "اسهتقالل و تمامنهت ارضهی"کهه بهه    شد میبارها تیکند  

کههه آنتهها خواسههتار  شههد میگتارنههد و صههرا تاً گهتههه ا تههرام می

باشهند. امها صهرفن ر از ینهان  دا ی و استقالل آذربایجان نمی

تیکنداتی، با در ن ر گرفتن این امر که اصوالً، در هر  رکتهی 

  تحت سهتم معنهار برخهورد قهرار هاتودهباید سعادت و آزاد   

ا ، این  ع باید به مردم آذربایجهان گنرد، با ق ول یننن اندیشه

ه سرنوشت خود را به هر شهک  کهه صهالح خهود ک  شد میداده  

دانستند تعننن کنند و فرقه نن   ع داشت بر آن م نها  رکهت می

که نهه ننروهها  ضهدانقالبی و نهه بسهنار  از   داننممیکند. اما  

اندیش آلهوده بهه ناسنونالنسهم ینهنن  قهی بوراواها  کوتهخرده

  ن هوده و ها  ایران و از  میه مردم آذربایجان قا هبرا  مینت 

ننستند. در هر  هال ایهراد واقعهی در ایهن یتهاریوو بهه فرقهه 

دموکرات آن است که این  ه و  تهی در زمننهه تحقهع  قهو  

میی مردم آذربایجان نن  به یها م هارزه اصهولی دسهت نه د و 

نتوانست شرایطی برا  این مردم به و ود آورد که آنتا بتوانند 
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عننن و در دم ، به آن سرنوشت خود را آزادانه به دست خود ت

صورت واقعنت بدهند. ایراد اصیی آن بود که فرقهه دمهوکرات 

کههه بههدون م ههارزه قههاطع بهها دشههمنان ط قههاتی  کههرد میتصههور 

د خواست میی بر  ع ایهن توانمی  تحت ستم آذربایجان  هاتوده

کهه بها تکنهه زدن بهر   کهرد میمردم را متحقع سازد؛ و تصهور  

یا کشور )ایرانق و امند بستن  قدرت سناسی در یا استان از

به ارتش سرخ شورو  )انگهار کهه قهرار بهود آنتها همهواره در 

آذربایجههان بههاقی مانههده و از فرقههه دمههوکرات پشههتن انی کننههدق، 

د  کومت میی خود را  هت نماید. در اینجاست که برا  توانمی

قضههاوت درسههت در رابطههه بهها پایههان کههار فرقههه دمههوکرات و 

آمن   کههه مههردم ق ههال رویههدادها  فا عهههمسههئولنت آنتهها در 

آذربایجان با آنتا موا ه شدند باید به پاسخ این سئواالت اندیشند 

که: به راستی ره ران فرقه دموکرات بها یهه دوراندیشهی و بها 

 انداز یا  کومت میی در آذربایجهان تشهکن  دادنهد کدام یشم

میهی آنتا برا   هت این  کومت به کدام تدارکات و اقهدامات د

دست زدند  آیا ره هران فرقهه دمهوکرات پنشهاپنش بهرا  خهود 

مشخص کهرده بودنهد کهه در صهورت تغننهر اوضهاع و تتها م 

  مردم آذربایجان، یه بایهد بکننهد  هاتوده کومت مرک   به  

آیهها آنتهها در مقابهه  مههردم آذربایجههان آنقههدر ا سههاس مسههئولنت 

 بدانند ند که دفاع از آنتا را وظنهه خود کرد می

ر  رو  مسهئیه میهی و بها واقعنت این است که بها تمرکه  صهِ 

کنار گتاشتن م ارزه ط قاتی، نهه در آن زمهان و نهه در شهرایط 

ها  بر ع و دادالنه کنونی  امعه ما، امکان ندارد که خواست 

، ور پنشههالهتکر  میی یا میهت متحقهع شهود. در سهخنان فو 
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خال  ن هر او، ایهن ر  کامالً آشهکار اسهت. بهرگرا ی ِص میی

ن ههود کهه شههنخ محمهد خنابههانی را کشهت، بههه  "ارتجهاع تتهران"

ها  بی ستارخان تنرانداز  کرد و انواع توهنن و تحقنر و ستم

 د و  صر به مردم آذربایجان روا داشت بیکهه ایهن کارهها از 

ها  اسهتعمارگر کهه در سو   کومت مدافع منافع امیریالنسهت 

هها امیریالنست، از فئودال  ضد هاودهتدنن  ال برا  مقابیه با  

هها "آذربایجانی"صورت گرفت،  کومتی که    کرد میپشتن انی  

به زبانی دیگر، آن کارها  ارتجهادی  هم در آن شرکت داشتند.

)اصههطالح  "اسهتعمار  –فئههودال "و  نایتکارانهه را  کومهِت 

ق انجام داد که نه "آذربایجان و مسئیه میی"رفنع نابدل در کتاو  

دیده تتهران   رنجهاتودهفقط دشمن خیع آذربایجان بیکه دشمن  

صهرفاً در   "ارتجهاع"و دیگر نقاط ایران ههم بهود. همچنهنن آن  

تتههران النههه نداشههت بیکههه پشههتن انان و طرفههداران سههتمکار و 

ههههها  اسههههتثمارگر  در سراسههههر ایههههران در کمههههنن  ن ش

نشسههته بودنههد؛ و ایههن  اهههتودهدموکراتنهها و ضدامیریالنسههتی 

کههه ال تههه  -ارتجههاع بههود کههه مههردم آذربایجههان و قترمانانشههان 

قترمانان همه مردم ایران هستند را مورد انواع توهنن و تحقنر 

. بهها در ن ههر گههرفتن ینههنن واقعنههت داد مههیو سههرکوو قههرار 

با شهافنت متو ه شد کهه تهیمنن   توانمیانکار است که  لنرقاب 

ها  گوناگون و جان برا  رها ی از زیر ستممنافع مردم آذربای

کهه فرقهه دمهوکرات در  تهت   کرد میاز  میه ستم میی ایجاو  

  تحهت سهتم ایهران ههاتوده  آذربایجهان بها دیگهر هاتودهاتحاد  

 رکت کند. خیع آذربایجان در مقابه  دشهمنی قهرار داشهت کهه 

ها  ایران ننه  بهود لهتا بهرا  تقویهت ننهرو و دشمن دیگر خیع
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 ه بر دشمن، الزم بود شرایطی به و ود آورد کهه ایهن خیهع لی

ها  کشور متحد شده و همه آنتا در اتحاد و م ارز با دیگر خیع

 شان بجنگند.یگانگی با یکدیگر با دشمن مشتر 

ها  ق یی، ستارخان و خنابانی، آذربایجان را پایگهاهی در دوره

 قهرار داده وبرا  گسهتر  م هارزه انقالبهی در سراسهر ایهران 

شان به ها و وابستگاننو  تن   میه خود را متو ه امیریالنست 

مثابههه دشههمنان اصههیی همههه مههردم ایههران از تترانههی گرفتههه تهها 

لرستانی و آذربایجانی ساخته بودند. به همنن خاطر ههم آنتها بها 

م ارزات انقالبی خود )دینرلم شکست آن م هارزات در مقابه  

ا  مههردم ایههران تجههارو سناسههی رقههدرت ارتجههاعق بههر  تههه پُ 

ا  به  ا گتاشتند که در خدمت پنش رد م ارزات آینهدگان ارزنده

درسهت بهردک    " کومهت میهی آذربایجهان"قرار گرفت. اما  

دوره مشههروطنت و  نهه ش خنابههانی، نههه فقههط سرنوشههت مههردم 

آذربایجان را از سرنوشت بقنه مردم ایران  دا کرد بیکه با راه 

خواهی طی ی و روح میههههت کههههه د مههههت دادن بههههه ت ینغههههاتی 

زد، بهه تضهاد بهنن مهردم آذربایجانی در آنتا  هر  اول را مهی

ها  ایران هم دامن تر  آذربایجان با مردم فارس و دیگر خیع

ههها  فههو  زد. بنههابراین، و بههه دنههوان  مع نههد  از بحث مههی

گهت کهه از نقطهه ن هر منهافع اسهتراتژیا کهارگران،   توانمی

هم در آذربایجان و هم در   -  تحت ستم  هاتوده  دهقانان و دیگر

فرقه دموکرات ضمن پرداختن به مسئیه میی و   -سراسر ایران  

بایست بها طهرح زبان در آذربایجان )نه با دمده کردن آنتاق می

شعارها  مشهخص ط قهاتی و بها ق هول ایهن واقعنهت کهه مهردم 

شهان ها  ایران در مقاب  دشمن مشتر آذربایجان با دیگر خیع



 دموکرات آذربایجان! فرقه  آذر، فراز و فرود ۲۱

 

36 
 

باشند، از موقعنت بسنار مسهادد  کهه در ایهن هم سرنوشت می

منطقه و ود داشت بهرا  تقویهت م هارزات ضدامیریالنسهتی و 

و ضهمن پراکنهده   کهرد میضدفئودالی در سراسر ایران استهاده  

کههردن ننروههها  دشههمن، ننههرو  م ههارزاتی هههر یههه بنشههتر و 

 ۹.کرد میوسنعتر  را برا   ن  دینه آنتا بسنج 

 

 ها:زیرنویس

 

 ۱۲بناننهههه "ها  فرقهههه دمهههوکرات در اههههدا  و خواسهههته -۸

 ، به صورت زیر بنان شده است:"۱۳۲۴شتریور 

ضمن  هت استقالل و تمامنت ارضی ایهران، بایهد بهه   -۱ماده  "

مردم آذربایجان آزاد  داخیی و خود مختار  مدنی داده شود تا 

آبهاد  آذربایجهان بها بتوانند در پنش رد فرهن  خود و ترقهی و  

مردی داشتن قواننن دادالنه کشهور، سرنوشهت خهود را تعنهنن 

 .نمایند 

هها  ایهالتی انتخهاو در این راستا بایهد به ود  انجمن  -۲اص   

ههها ضههمن فعالنههت در شههده و شههروع بکههار نماینههد. ایههن انجمن

ها  فرهنگههی، اقتصههاد  و بتداشههتی بههه مو ههب قههانون زمننههه

رین دولتههی را بازرسههی کههرده و در اساسههی ادمههال تمههام مههامو

 .تغهننر و ت دی  آنتا اظتهار ن هر خواهند کرد 

در مدارس آذربایجان تا کهالس سهوم تهدری  فقهط بهه   -۳اص   

بعد زبان فارسی ه  زبان )ترکیق آذربایجانی خواهد بود. از آن ب

دنوان زبان دولتی توام بها زبهان آذربایجهان تهدری  خواههد ه  ب
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میی در آذربایجان یکهی از مقاصهد اساسهی شد. تشکن  دانشگاه  

 .فرقه دموکرات است 

فرقهههه دمهههوکرات آذربایجهههان در توسهههعه صهههنایع و  -۴اصههه  

خواهد کوشند و سعی خواههد کهرد بهرا  رفهع   کارخانجات  داً 

بنکار  و توسعه صنایع دستی وسهای  الزم را فهراهم نمهوده و 

اد تهوام بها تکمنه  کارخانجههات مو هود، کارخانجهات  دیهد ایجهه

 .نماید 

فرقه دموکرات آذربایجان توسهعه تجهارت را یکهی از   -۵اص   

هها  کند. مسدود بودن راهمسای  ضرور  و  د  محسوو می

تجار  تا به امروز س ب از دست رفتن  هروت دهده کثنهر  از 

 ً بالهداران و خهرده مهالکنن شهده و مو هب   دهقانان، مخصوصا

 .فقر و فالکت آنتا گردیده است 

ت آذربایجههان بههرا   یههوگنر  از ایههن وضههع در فرقههه دمههوکرا

هها  تران یتهی، ن ر دارد در پندا کردن بازار و  سهتجو  راه

که بتوان با استهاده از آن ها کاالها  آذربایجان را صادر نموده 

 .و از اتال   روت میی  یوگنر  کرد، اقدام  د  نماید 

آبههاد یکههی دیگههر از مقاصههد اصههیی فرقههه دمههوکرات،  -۶اصهه  

ساختن شترها  آذربایجان است. برا  نن  به ایهن ههد  فرقهه 

هها  شهتر سعی خواهد کهرد کهه ههر یهه زودتهر قهانون انجمن

طور مسهتق  ه  تغننر یافته و به اهالی شتر امکان داده شود که ب

صورت معاصر و مترقی ه در آباد  شتر خود کوشنده و آنرا ب

ی از مسای  بسنار  تامنن آو شتر ت ری  یک  درآورند. مخصوصاً 

 ۰فور  فرقه دموکرات است 
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خههوبی ه بننانگههتاران فرقههه دمههوکرات آذربایجههان بهه -7اصهه  

داننههد کههه ننههرو  مولههد  ههروت و قههدرت اقتصههاد  کشههور، می

تواند  ن شی را بازوان توانا  دهقانان است. لتا این فهرقهه نمی

همهنن ه  و هود آمهده، نادیهده بگنهرد و بهه  که در منان دهقانان به

خاطر فرقه سعی خواهد کرد که برا  تامنن ا تنا ات دهقانهان 

 .اقدامات اساسی انجام دهد 

 ً تعننن  دود مشخص روابط بنن اربابان و دهقانان و   مخصوصا

ها  لنرقانونی که توسط برخی از اربابان  یوگنر  از مالنات 

شود یکهی از وظهایف فهور  فرقهه دمهوکرات اسهت. گرفته می

هد کرد ایهن مسهئیه بهه شهکیی  ه  شهود کهه ههم فرقه سعی خوا

دهقانان راضی شوند و هم مالکنن بهه آینهده خهود اطمننهان پنهدا 

کههرده و بهها دالقههه و رل ههت در آبههاد سههاختن ده و کشههور خههود 

ها  متعیع به اربابانی ها  خالصه و زمننکوشش نمایند. زمنن

نههد و محصههول دسههترنج اکههه آذربایجههان را تههر  و فههرار کرده

کننهد، م آذربایجان را در تتران و سایر شترها مصر  میمرد 

ن هر فرقهه دمهوکرات بایهد ه  ینانچه ب ود  مرا عت ننمایند، ب

بدون قند و شرط در اختنار دهقانان قهرار گنهرد. مها کسهانی را 

خاطر دنش و نو  خود  روت آذربایجهان را بهه خهارج ه  که ب

ز بازگشههت بههه داننم. ینانچههه آنتهها ابرنههد، آذربایجههانی نمههیمی

آذربایجان خوددار  نمایند، مها بهرا  آنتها در آذربایجهان  قهی 

طور سهت  ه  قا   ننستنم. دالوه بر این فرقه خواهد کوشند که ب

و آسان، اکثریت دهقانان را از ن ر وسای  کشت و زرع تامنن 

 .نماید 
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یکی دیگر از وظایف متم فرقه دموکرات، م هارزه بها  -۸اص   

صورت  هد  ه  خطر از هم اکنون خود را ببنکار  است. این  

دهههد و ایههن سههن  در آینههده روز بههه روز ننرومنههدتر نشههان می

 .خواهد شد 

در این مورد از طر  دولت مرک   و مامورین محیهی کهار  

انجام نگرفته است. ینانچه کار بدین منوال ادامه یابد، اکثریهت 

ی اهههالی آذربایجههان دیههار فنهها و ننسههتی خواهههد شههد. فرقههه سههع

خواهد کرد برا   یوگنر  از این خطر، تهدابنر   هد  اتخهاذ 

تدابنر  ن نر تاسن  کارخانجات، توسهعه تجهارت،   نماید. فعالً 

آهههن و شوسههه، ممکههن ایجههاد موسسههات زرادتههی و کشههندن راه

 .است تا  دود  مهند واقع شود 

در قانون انتخابهات سهتم ب رگهی بهه مهردم آذربایجهان   -۹اص   

ط هع اطالدهات دقنهع در ایهن سهرزمنن بهنش از اند.  روا داشته

کنند. بهه مو هب همهنن یتار منینون نهر آذربایجانی زندگی می

کرسهی داده  ۲۰قانون لنردادالنه، به نمایندگان آذربایجان فقط 

 .طور قطع تقسنم متناس ی ننست ه شده است و این ب

فرقه دموکرات خواهد کوشند که آذربایجان بهه تناسهب  معنهت 

معهادل یها سهوم   انتخاو نماینده داشته باشد که تقری اً خود  ع  

 .شود نمایندگان مجی  شورا می

فرقههه دمههوکرات آذربایجههان طرفههدار آزاد  مطیههع انتخابههات 

مجی  شورا  میی است. فهرقهه بها دخالهت مهامورین دولتهی و 

دناصههر داخیههی و خههار ی و همچنههنن در منههان  روتمنههدان بههه 

طریع ارداو و فریهب، در انتخابهات مخهالف اسهت. انتخابهات 
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 سهردت پایهانه  زمان در سرتاسر ایران شروع شده و بهباید هم

 .پتیرد 

فرقه دموکرات آذربایجان با اشخا  فاسد، مخهتی    -۱۰اص   

اند م ارزه  هد  گنر  که در ادارات دولتی  ا  گرفتهو رشوه

به دم  خواهد آورد و از مامورین صالح و درستکار قهدردانی 

 .خواهد نمود 

 ً فرقههه کوشههش خواهههد کههرد کههه معهها  و زنههدگی  مخصوصهها

کهه بتانهه دزد  و خنانهت   مامورین دولتی آنچنان اصالح شهود 

برا  آنتا باقی نماند و آنتا بتوانند زندگی آبرومند   تت خهود 

 .و ود آوردند ه ب

فرقههه دمههوکرات خواهههد کوشههند بههنش از نصههف  -۱۱اصهه  

شهود صهر  ا تنا هات هایی که از آذربایجان گرفته میمالنات 

 .ها  لنرمستقنم لغو گردند خود آذربایجان شود و مالنات 

فرقه دموکرات آذربایجهان طرفهدار دوسهتی بها کینهه   -۱۲اص   

ً دولت  باشد و برا   ههت با متهقنن می  ها  دموکرات مخصوصا

ها و ادامه این دوستی کوشش خواهد کرد در مرک  و شترستان

خواهنههد دوسههتی بههنن ایههران و دسههت دناصههر خهها نی را کههه می

 ."د هم زنند از امور دولتی کوتاه نمایه ها  دمکرات را بدولت 

 

تهههال  بهههرا  کسهههب خودمختهههار  در یتهههاریوو یههها  - ۹

 کومت مرک   وابسته به امیریالنسم و محدود کهردن م هارزه 

ا  است که پ  از تنتا به یا منطقه خا ، همان تجربه منهی

قنههام بتمههن ننهه ، هههر ینههد در شههرایط کههامالً متهههاوت از دوره 

 کومههت میههی آذربایجههان، در کردسههتان، در شههرایط خنهه   
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مسیحانه خیع کرد دینه رایم وابسهته بهه امیریالنسهم  متهور  

اندرکار در آن  نه ش اسالمی، توسط برخی از ننروها  دسهت 

دسهت آوردن خودمختهار   تکرار شد. این ننروها ابتدا برا  به

سناسهت   "هنهیت نماینهدگی خیهع کهرد "در کردستان، با تشهکن   

متاکره با رایم  متور  اسالمی را در پهنش گرفتنهد؛ بعهد کهه 

آن مههتاکرات شکسههت خههورد بههه  هها  اسههتهاده از ایههن پایگههاه 

انقالبی برا  گسهتر  و تقویهت م هارزه در دیگهر نقهاط ایهران 

 کردند.م ارزه را در کردستان محدود 

این نکته را هم باید یادآور شد که در کردستان نن  هماننهد همهه 

بههه یمههن م ههارزات  "یریهها فههدا ی"منههاطع ایههران دنصههر 

قترمانانه و کموننستی یریکتا  فدا ی خیع، شدیداً و بهه طهور 

وسنع در منان خیع ُکرد مق ولنت داشت. اما په  از قنهام بتمهن 

)که   "ا ی خیع ایرانسازمان یریکتا  فد "به اصطالح    ۱۳۵7

آنقدر با سازمان واقعی یریکتا  فدا ی خیع بنگانه بهود کهه از 

بهردن نههام یریهها هههم و شهت داشههت و در نشههریاتش خههود را 

نامنهههدق، از همهههان آلهههاز در خهههدمت بهههه رایهههم می "فهههدا نان"

 متور  اسالمی به نهی م ارزه مسهیحانه پرداختهه و تها  ها ی 

  ههوادار فهدا ی در کردسهتان هاکه توانست به خیع سالح توده

اقدام نمود. بر این اساس به ادت ار فدا ی در این منطقهه ضهربه 

وارد شههد و ننروهههها  دیگهههر  در کردسههتان قهههدرت یافتهههه و 

 ره ر  م ارزات خیع دالور ُکرد را به دست گرفتند.
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 در انتظار مردم آذربایجان " پرتگاه وحشتناکی"

اکنون به این بحث بیهردازیم کهه فرقهه دمهوکرات در  هالی کهه 

نتوانست دمیکرد یا ننرو  کموننستی را داشهته باشهد کهه بها 

تو ه بهه شهرایط مو هود بهه نههع کهارگران و دهقانهان و دیگهر 

  تحههت سههیطه امیریالنسههم در  تههت تغننههر مناسهه ات هههاتوده

سهنار ا تمادی  اکم بر  امعه  رکهت کنهد، پایهان ب  -اقتصاد 

آشکار ساخت که این فرقه  تی به دنوان یها   دردنا  کار آن

ننهه  انقالبههی دمهه  نکههرد. ره ههران و  بههوراواخردهننههرو  

گردانندگان فرقه دموکرات در دم  نشان دادنهد کهه اگهر بهرا  

کههار وزارت و صههدارت و  کومههت کههردن، بههه قههولی دارا  

شهان اهه  بودند ولی دینهرلم همهه ادداها   "لناقت و استعداد "

 نهه  در منههدان رزم بهها دشههمن ن ودنههد. آنتهها کههه بههدون یهها 

انداز روشههن و بههدون دوراندیشههی کههه در فههردا  تغننههر یشههم

اوضاع سناسی به نهع  کومهت مرکه   بهه یهه اقهداماتی بایهد 

شههان یگونههه بایههد از دسههت ب ننههد و در مقابهه   میههه دشمنان

بایجان محاف ت و دفاع بکنند،  کومت برپا   مردم آذرهاتوده

کرده بودند، همنن ره ران که یشهم بهه ارتهش سهرخ دوختهه و 

، پ  از خهروج داد میقدرت این ارتش تمام امندشان را تشکن  

ننروها  شورو  از ایران و تتها م ننروهها  مسهیح  کومهت 

مرکهه   بههه آذربایجههان، بههه  هها  مقابیههه بهها دشههمن و دفههاع از 

بی هنم ا سهاس مسهئولنتی در ق هال مهردم آذربایجهان، ،  هاتوده

  کومت میی خود را رها کرده و راه فرار در پنش گرفتند. 

ایران را تر  گهت. هنوز تا   ۱۳۲۵ارتش سرخ در اردی تشت  

کههه آذربایجههان مههورد تتهها م وسههنع ننروههها   ۱۳۲۵آذر  ۲۱
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ماه فاصیه بود. اما  کومهت ن امی رایم شاه قرار گرفت، شش

  رزمنهده و هاتودهدری  ی آذربایجان با این که از  مایت بیمی

ا  برخوردار بود که با همه و ود  اضر بهه  نه  بها انقالبی

دشمنان خود بودند و در دنن  ال این  کومت ارتهش مسهیحی 

ه ار نهر هم رسهنده  ۸۰داشت که به روایتی تعداد نهرات آن تا 

مقابیهه بها تتها م بود، ولهی بهه  ها  آمهاده سهاختن خهود بهرا   

ارتجههاع "ننروههها  دشههمن، راه سازشههکار  و مماشههات بهها 

را در پههنش گرفههت و خواهههان آن شههد کههه از طریههع  "تتههران

متاکره و دادن امتنازاتی، به صیح و آشتی با  کومت مرکه   

نای  آید. به این ترتنب، ره ران فرقه دمهوکرات بها ایهن کهه بهه 

سهته بهه امیریالنسهم خوبی از شدت کننه  کومهت مرتجهع و واب

شاه از مردم آذربایجان کهامالً آگهاه بودنهد، نهه فقهط بهه کمتهرین 

اقدامی برا  مقابیه با ننروها  متا م دست ن دند، بیکه  تی با 

انگارانه خهود بهه خهام کهردن رهنمودها  سازشهکارانه و سهاده

نن  پرداختند. این ره ران کهه قصهد م هارزه و مقاومهت   هاتوده

را   "ارتجاع تتهران"در مقاب  دشمنان مردم یا به قول خودشان  

نداشتند، نه طرح و نقشه  نگی برا  این من هور تهدار  دیهده 

برا    "فدا نان"بودند و نه برا  تقویت رو نه انقالبی در منان  

 د.مقابیه با ننروها  متا م کار  کرده بودن

 ۲۱پایان کار فرقه دموکرات و  کومت میی در واقعه تاریخی  

شهده رقم خورد. ابتهدا بهر اسهاس توافقهات انجام ۱۳۲۵آذر سال 

بنن فرقهه دمهوکرات و  کومهت مرکه  ، ننروهها  فهدا ی در 

شتر زنجان از طر  فرقه خیع سالح شده و شتر به ننروهها  

ارتش شاهنشاهی تحوی  داده شد. دینرلم اینکهه ط هع توافقهات 
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صههههورت گرفتههههه قههههرار بههههود  کومههههت مرکهههه   رو  

در پنش بگنرد ولی ارتش ضدخیقی در آن شتر   "آمن مسالمت "

کشتار مردم پرداخت و دست به  نایهات فجنعهی زد   به کشت و

  مختیههف از آنتهها یههاد شههده اسههت. ایههن واقعههه هانوشههتهکههه در 

هشدار  برا  ره ران فرقه دموکرات بود که ننروهها  مسهیح 

خود را بهرا  مقابیهه بها تتها م ایهن ارتهش بهه دیگهر شهترها و 

را سههازمان  هههاتودهمنههاطع آذربایجههان آمههاده کههرده و مقاومههت 

بار به دهند. اما بردک ، ره ران فرقه از آن کشتارها   نایت 

 ۱۹نتنجه دیگر  رسندند. لتا هنگامی که ارتش شهاه در تهاریخ 

 به بتانه ن ارت بهر انتخابهات مجیه  پهان دهم  ۱۳۲۵آذر سال  

خواستار ورود به آذربایجان شد، کمنته مرک   فرقه دموکرات 

ارتههش ضههدخیقی تصههمنم بههه دههدم مقاومههت گرفههت و در مقابهه  

 کومت مرک   که افسار  در دست  نایتکاران آمریکا ی و 

انگینسی بود سیر انداخت و راه تسینم و گری  از مندان رزم را 

برگ ید. در این رابطه اددا شده است که در منان ره ران فرقه 

خواههان مقاومهت در   ور پنشههدموکرات تنی یند و از  میهه  

ههر یهه بهود،   ور پنشههکهه ننهت  مقاب  دشمن بودند، در  الی  

دمهه  و  تهههاوتی را بههنن برخههورد او و دیگههر ره ههران فرقههه 

نن  بدون اقدام بهه ههنم دمه    ور پنشه. یرا که  کند میترسنم ن

آذر، ق هه  از اینکههه پهها  قههوا   ۱۹ا  در روز  ویانهههمقاومت 

دشههمن بههه ت ریهه  برسههد از مههرز  یههها گتشههت و بههه آذربایجههان 

بهها رفههتن  ۱۰طههر  مههرز )آذربایجههان شههورو ق پناهنههده شههد.آن

، محمد بنریا )وزیر فرهن   کومت مییق دبنهر که  ور پنشه

سههاز بههر فرقههه دمکههرات گردیههد. او در آن روزههها  سرنوشت 
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قه، مردم آذربایجهان را بهه دهدم اساس تصمنم کمنته مرک   فر

مقاومت در مقاب  ننروها  ن امی اد امی از طر  رایم شاه 

)ایههن  "السههطنهآقهها  قوام"سههن ننههت و از  ُ  کههرد میددههوت 

 السههیطنهوزیر شههاه بههود. قوامشههخص، نههوکر انگیههن  و نخسههت 

با انگین  بود و   ۱۹۱۹الدوله، داقد قرارداد ننگنن  برادر و و 

ر خههدمت تههیمنن منههافع ایههن امیریالنسههم در همچههون بههرادر  د 

کهه  داد میگهت و به مردم اطمننان ق سخن میکرد میایران کار 

امها رهنمودهها  او در   ۱۱کارها با مسالمت پنش خواههد رفهت.

پشت رادیو به مردم آذربایجان هنوز به پایان نرسهنده و مرکهب 

ا  م نی بر ددم مقاومت، خشا نشده بهود کهه دستورات کت ی

ط قههات اسههتثمارگر و مرتجههع در خههود آذربایجههان بهها کسههب 

اطمننان از خالی بودن مندان،  سارت یافتهه و مه دوران خهود 

گرم برا   میه به مهردم تشهجنع   ها  سرد ورا مجت  به سالح

 تی ق   از   ۱۳۲۵آذر سال    ۲۱نمودند. به این ترتنب در روز  

این که پا  ارتش شاهنشاهی به ره ر  شوارتسکف آمریکا ی 

)این متره امیریالنسم آمریکا با توافع مرتجعنن رایهم شهاه، در 

این زمان در رأس ااندارمر  ک  ایران بهه رتهع و فتهع امهور 

ق به ت ری  برسد با  مالت دستجات لمین و اوبها  می پرداخت 

  ههاتودهها به  شده از طر  بوراواها  وابسته و فئودالبسنج

  دلنهر آذربایجهان ههاتودهدفاع مردم، فا عه و شهتناکی کهه  بی

ایههن مهه دوران بهها  ۲۱انت ههار آنههرا نداشههتند بههه وقههوع پنوسههت.

ه دفههاع ریختههه و بهه  بیهههاتودهگر  تمههام بههر سههر و شههی

ترین ادمال در  ع مردم دست زدنهد. بها ورود ارتهش ددمنشانه

ا  یافهت. ننروهها  ارتههش وتهاز شههدت بنسهابقهبهه ت ریه  تاخت 
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ها در سراسهر آذربایجهان در شهترها و ضدخیقی به همراه لمین

دهات با بنر می و قساوت تمام به زن و مرد و  وان و کود  

ریختند. ایهن ننروهها در  میه کرده و خون آنتا را بر زمنن می

رویهه بهه سهو  مهردم ها بهه راه افتهاده و بی الی که در کویهه

 ۱۳ند.کرد میها  بسنار  را لارت ند، خانهکرد میتنرانداز  

در مورد  نایاتی کهه ارتهش شهاه در ایهن مقطهع در  هع مهردم 

آذربایجان مرتکب شد  تی فرد  یون ویینام داگهالس، قاضهی 

دادگستر  آمریکا نن  در کتابی با دنهوان دالنرت ه دیوان دالی  

 "انگن  و مردمهانی متربهانها  شهگهت سهرزمنن"رطمطرا   پُ 

، از سهوزاندن "خشونت ارتهش ایهران"نوشته است. نام رده از  

ریش دهقانهان، تجهاوز بهه زنهان و دختهران و لهارت امهوال و 

 :ها  آنتا و توهنن و تحقنر مردم گ ار  داده است دزدیدن دام

که ارتش دولتی وارد آذربایجان شد فضها  و شهتنا    زمانی"

آور  ایجاد کرد. سربازان دولتی تاراج را آلاز کردند، و ترس

بردنههد، هریههه بههه دستشههان کردنههد و می ا را لههارت میهمههه

)تر مهه کتهاو م بهور از "  کردنهد.رسند به آن هم ر م نمیمی

  مند دادی اده ت ری  ، در وبالگ یورددا ق.

وپنج ه ار برخی آمارها تنتا در ت ری  بنست تا بنست   بر اساس

هها  ت ریه  ا  کهه در کویهه و خناباندام شدند به گونهنهر قت 

ها  خون  ار  بود. تو ه بهه سهخنان زیهر ننه  تصهویر  و 

 دهد:تر  از آن وقایع به دست میروشنی

سوخت. با یم ساختمان آن هنوز می  که شد یوارد فرودگاه ت ر"

هها ممیهو از اباننر و سهطح خنم. تمهام مسهنون به شتر رفتهنکام

ا سالح )تهنه ق داشهتند و بهه نههع ارتهش یت بود و همه ن مع
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ند و باز هم کرد میی خالی  یر هوانت  کردند و دا ماً یت اهرات م

شهان یهاور  بودنهد و آنتها را از خانهشههنبه دن ال طرفهداران پ

نهههد . در کنهههار کرد می رون آورده و خهههوِد آنتههها اددامشهههاننهههب

 یاله  ۲۰۰۰و  دود    شد میده  یاد د یها زشدهها  سد ادداماباننخ

 "نهر اددام کرده بودند. ۳۰۰۰

اینتا از سخنان فردوسهت، ارتشه د رایهم شهاه در مهورد واقعهه 

 تهوانمیآذر است. با در ن هر گهرفتن ایهن سهخنان    ۲۱خون ار  

سهالح بهه دسهت، در شهرایط   " معنت "ها  خونی که آن   و 

ها  ت ریه  بهه فرار ره ران فرقه دموکرات در کویه و خنابان

ها ابعهاد راه انداخته بودند را در تصور خود گنجاند. دسهتگنر 

ر ها  ا ن ود. با پُ ا  یافته بود تا  ا ی که دیگر در زندانوسنعی

رویههه کههه لال ههاً بههه  معی بیها  دسههتهها ادههدامشههدن زنههدان

گرفههت در ت آویخههتن بههه دار در مههال  دههام صههورت میصههور

ها و ط قهات دستور کار رایم شاه به مثابهه نماینهده امیریالنسهت 

ستمکار و استثمارگر قرار گرفت که هر روز ادامه داشهت. در 

ها در محیههی کههه مههردم ت ریهه  از آن بههه دنههوان ت ریهه  ادههدام

مرتجعنن به راسهتی .  شد میبرند انجام  نام می  "ساهات قابالی"

 .شته ساختند از کشته پُ 

 

 ها:زیرنویس

 

در بعضی نوشتجات که تحت دنوان به اصطالح اسناد هم   -۱۰

ور  و برخهی دیگهر از منتشر شده، اددها شهده اسهت کهه پنشهه

ره ههران فرقههه دمههوکرات خواهههان مقاومههت در مقابهه  هجههوم 
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 کومت مرک   بودند اما یون سهالح نداشهتند قهادر بهه ینهنن 

کار  نشدند. واضح است که با تو ه به برخوردار   کومهت 

میههی از یهها ننههرو  مسههیح و متشههک ، ایههن سههخن لنرواقعههی 

باشد و اگر قرار بر مقاومت بود بها و هود یها ارتهش و آن می

همه سالح و تجتن ات در دست ننروها  فرقهه نهه تنتها امکهان 

که  مقاومت و ود داشت بیکه با تو ه به شرایط م هارزاتی در  

هها در منهدان م هارزه در سراسهر ایهران،  امعه و  ضور توده

تحت یا سناست پرولتر   تی امکان در هم شکسهتن ننهرو  

مناسهه ت ننسههت کههه از دشههمنان مههردم ننهه  بههود. در اینجهها بی

خاطرات ارتش د  سنن فردوسهت، از افسهران ننروهها  مسهیح 

ان ارتش شاهنشاهی کهه در آن زمهان بهرا  بازدیهد بهه آذربایجه

 نویسد:رفته بود نن  مطال ی ذکر شود. و  می

یکههی بههه  دو لشههکر بههه سههمت آذربایجههان  رکههت داده شههد:"

ت ری  و دیگهر  بهه ه    فرماندهی سرتنی هاشمی از محور منانه

ت ریه . ه    مرالههه    فرماندهی سهرتنی ضهرابی از محهور منانهه

ضهرابی ههم   .هاشمی اه  ت ری  بود و در منطقه نهوذ  داشهت 

با در ه سرلشکر  ر ن  ک  شهتربانی   اه  کاشان بود و بعداً 

یتهار رشهته  شد... سرزمنن آذربایجان پوشنده از   ال اسهت و

کوه است کهه کوه متم دارد. اولنن رشته کوه ق   از منانه قافالن

 ،کوهی است د نم و سر به فیا کشنده. ق ه  از ورود بهه کهوه

ور  آنرا تخریب کرده بودنهد نشهپ  د نمی بود که ننروها  پ

دیهدم پتیر ن اشد و مهن میتا راه د ور و مرور با خودرو امکان

ور  رفتند و اگر ننروها  پنشهها میکه سربازان ما داخ  دره

که متمترین  ،بتترین مواضع را داشتند  ،خواستند مقابیه کنند می
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ن هود کوه بود... مسئیه تصر  آذربایجان  هد   آن همنن قافالن

ها  دجنب کوه و کوهو اگر  د  بود با تو ه به مواضع قافالن

توانسههت آنجهها را تصههر  کنههد.... محهه  ده لشههکر هههم نمی ،آن

ههها بههود و مخههازن سههالح دمکرات  ،دیگههر  کههه بازدیههد کههردم

هها ان هار اسهیحه دمکرات  ۲۰سرتنی هاشمی گهت که در ت ری  

 ،۵ونه به بازدید به دنوان نم صحنح و سالم به  ا  مانده است.

ان ار رفتم. ساختمان ب رگی بود که خوو انتخاو شده بهود و   ۶

ها ها انهواع سهالحدر این زیرزمنن  ها  وسنع داشت.زیرزمنن

از نارنجهها و تهنهه  و مسیسهه  سهه ا و سههنگنن و تیانچههه و 

ها  ان ارشده در ت ری  بهنش از و ود داشت تعداد سالح  ،لنره

شده از کتاو ظتور خالصه")ر وع شود به    "ه ار بود.  ۱۰۰

 "خهاطرات ارتشه د  سهنن فردوسهت ه  و سقوط سیطنت پتیهو   

 خورشند .ق ۱۳۹۰توسط آذرماد ت ری   پاین  

 

ریههها بادهههث سهههردرگمی و دسهههتورات سازشهههکارانه بی -۱۱

ب از ههم پاشهندن بالتکینهی ننروها  مسیح فرقه و نتایتهاً مو ه

ال تهه همهراه بها مطیهع شهدن   –شنرازه امور  کومت میهی شهد  

ور  و دیگههر ادضهها  دولههت و مجیهه . مههردم از فههرار پنشههه

مناس ت ننست در اینجا یادآور  شود که مردم ایران تهاکنون بی

شهان بیکهه درسهت بهه نه از م ارزه قهاطع و انقالبهی بها دشمنان

ها  و  از سناسهههت خهههاطر ت لههه ل در مقابههه  آنتههها و پنهههر

ا  اند. خالصههها کشهندهها دیده و مصن ت سازشکارانه، ضربه

 ریا یننن بود:از دستورات بی
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السهیطنه و قهرار انجمهن ایهالتی ننت آقها  قوامسهنبا اتکا به  ُ "

 آذربایجان تصمنم گرفته شد:

. بههه من ههور  یههوگنر  از برادرکشههی هنگههام ورود قههوا  ۱

آمن  شتر ت ری  از هر نوع ت اهرات مخالهت   دولتی به تامننه

 خوددار  شده با کمال متانت از آنتا استق ال به دم  آید.

  دموکرات آذربایجهان ماننهد گتشهته پشهتن ان و مهدافع . فرقه۲

 باشد.تمامنت و استقالل ایران و سعادت مردم می

السابع به کارها  ها کمافیها  فرقه و اتحادیه. تمام سازمان۳ 

فرقهه دمهوکرات "  خود مشغول خواهند بهود. )نقه  از  روزانه

 ، محرم  قیق"آذربایجان

دکتر لالمحسنن سهادد  از مشهاهدات دننهی خهود از آن   -۱۲

روزها نوشته است. او ابتدا از فرار یا افسر فرقهه دمهوکرات 

 و ه "گویهد  و لارت خانه او توسط یا کها  که سهادد  می

کردند، یعنی رشهد ط قه لومینی بود که آن موقع داشتند رشد می

 نویسد:کند و بعد میصح ت می "کرده بودند 

ق هه  از اینکههه ارتههش بنایههد، سههه روز  کومههت دسههت الت و "

شان قایم بودند، گهتم همهها ی که میها بود. و همان ارباو لوت 

بودنهد آقها، پسهرهایش ریختهه  آن همسایه ارباو ما،  هاج د اس

بنرون، اول  میه کهردن بهه {  . بعهد  میهه کردنهد بهه طهر  

ها بودنهد. تابیوهها را پها نن بکشهند، ارباو شان بچهها، همهخانه

ههها ریختنههد بنههرون. بشههکنند، یههاقو ب ننههد... آره. آن وقههت این

هها ی کهه یهی لارت که شروع شد، شروع کردند به کشهتن آن

آنقهدر آدم کشهتند کهه  هد و بودند، مهثالً طرفهدار فرقهه بودنهد و  

من یادم هسهت کهه  تهی ق ه  از اینکهه ارتهش    ساو نداشت...
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بناید آنقدر آدم کشته بودند،  سد رو   سد ریخته بودند... یا 

ا  دانه سکودار  مام بود. پنرمرد که متا ر بود و نود و خرده

توانههد سههال داشههت، رفتنههد او را بکشههند. آدم بههدبخت تکههان نمی

گن د  مام نشسته و بعد رفتنهد بهاال، گن هد  مهام را بخورد. زیر  

کردنهد. بابها ول کهن، شکستند و از آن تو همننطهور تنهر در می

بنچاره پنرمرد رفته بهود تهو  سهوراخ قهایم شهده بهود. )نقه  از 

 ق۲۲، باقر مرتضو ، صهحه "سادد  از او و درباره او"

 

، از "برادرم صهمد بترنگهی"اسد بترنگی در کتاو خود:    -۱۳

آن روزها خاطراتی نق  کرده و از  میهه در رابطهه بها لهارت 

 نویسد:رویه میها  بیها و تنرانداز خانه

ا  کهه از طهر  دیهدیم کهه دهدهتو کویه که ایستاده بهودیم می"

آورنهد، آیند، دی  و فر  و سایر ا اث من ل میپاینن شتر می

ها هههم کنسههه گههردو، سههنجد و امثههال آن کههول کههرده، بعضههی

آورند. محیه ما افتاده بود دسهت لهوتی اسهمادن  و رفقهایش، می

داشهت. مهن و دید، سهتم خهود را بهر میهر یی دست کسی می

گشتنم و پوکه فشن  ها میها  مح  تو کویهصمد و سایر بچه

ود از کههردیم. وقتههی بههه خانههه برگشههتنم،  ن مههان پههر بهه مههع می

 ."ها  فشن پوکه

او همچننن از پدر  نن  که در آن روزها از شتر خو  دهازم 

 ت ری  گشته بود سخنان زیر را نق  کرده است:

وقتی ص ح آمدیم بنرون  نازه بود که تهو خنابهان افتهاده بهود. "

زدنهد کهه راه یا نهر را بهه گهار  بسهته بودنهد و بها شهال  می

ا  کهرده بسهته بودنهد و شهقه  برو ، یکی دیگر را به دو گهار 
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بار  شههده بههود. از بودنههد، یههه بگههویم، وضههعِ خنیههی مصههن ت 

ها هر کی توانسته بود فهرار کهرده بهود، آنتها ی ههم کهه ا فرقه

نتوانسته بودند و یا نخواسته بودند فرار کنند، زیر دست و پها  

آمدیم وضع دهات بهدتر از اوبا  خرد شده بودند. تو راه که می

هها ا  خنیی از دهاتی. خان و م اشر  برنگشته، ایاد این بود 

شهان را که داوطیب گرفتن زمنن شده بودند، کشته بودند،  نازه

)نقه  از کتهاو   "شهد.تو دههات افتهاده بهود،  گهر آدم ک هاو می

 ق.۶۰و  ۵۸التکر صهحات فو 
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 های رژیم شاه علیه مردم آذربایجان گریدیگر وحشی

از دیگر ادمال ددمنشانه ننروها  مرتجهع رایهم شهاه، برپها ی 

سوزان بود. آنتا کتابخانه ها  دمومی و ههر یهه کتاو   " شن"

ها ها  درسی را از خانهکتاو به زبان ترکی بود از  میه کتاو 

و مدارس و اماکن مختیف بنرون آورده و بهه آتهش کشهندند. در 

یههن دوره، صههمد ههها  ترکههی در اادتههراض بههه سههوزاندن کتاو 

ق ۱۹۰۶-۱۹۵۶وورلون، یکی از شعرا  م هارز آذربایجهان )

من ومه زیر را سهرود و بها ارا هه آن در کنگهره صهیح  تهانی 

بهه افشها  ادمهال ت تکارانهه رایهم شهاه  ۱۹۵۲پاری  در سال 

که این شعر تنتا برخورد ادتراضهی در   شود میپرداخت. گهته  

ان بهود. شهعر صهمد آن زمان به ادمهال رایهم شهاه در آذربایجه

 وورلون یننن است:

 تابالر نن كنغیرد یاند ین قاال  قاال  ن الد  سن

 سى، ین آرزینن اوره نر، مید نن شؤهرتنن كمالنم

 گار. یاد یر نادان، اونالر قالنك بو دونی  كؤیه رنب

 غوسو ینسان دویهر ورقه نقش اولونمو  نئچه ا

 سى، ین آرزینن اوره نر، مین شؤهرتند نن كمالنم

 اخشى باخ  یر، نتابالر آلووالننن او كنغیرد یاند ی

 ر ظولمته، نب شهع سالناو آلووالر شؤدیه یك

 ندان قالخارا  یب رو و م ارنن نجیرلرنشاد

 ر ظولمته نب شهع سالناو آلووالر شؤدیه یك

 ییتهس.نر قترمان منوك، بیر دشقى بؤننش د نآلق

 تر مه به فارسی:

 سوزانیآنتا را ت  ت  میها ی که تو کتاو   الد 
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 معر  ه ار درایت و آرزو  ه ار دل است 

 مانند کننم و آنتا به یادگار میما از این دننا کوچ می

 ها ی نقش بسته است در هر ورقش ا ساس انسان

 معر  ه ار درایت و آرزو  ه ار دل است 

 کشند، درست نگاه کن ها ی که سوزاند  شعیه میکتاو 

 سازند گنرند و تاریکی را روشن میها ُگر میشعیه

 خن ند ها  نجنب شادران از م ار خود بر میروح

 سازند ها  این آتش ظیمت را روشن میو با شعیه

 گویند...و به میت قترمانی که دشع ب رگی دارد آفرین می

 

ها  سههتارخان و باقرخههان و دیگههر قترمانههان شکسههتن مجسههمه

و  رضاشهاهمردم ایران و تعویض آنتا با مجسمه  الدانی یون 

ها  دیگر که  تهی گر و لنره و و شی  رضاشاهپسر  محمد 

گرفت )یا شاهد دننهی شکستن آالت موسنقی را هم در بر می

تعریف کرده اسهت کهه ضهمن شکسهتن سهورنا  نو هوانی کهه 

نواخت، زبان و  را هم وکرات را با آن میسرود میی فرقه دم

به طور کیهی   بریدندق    ی دیگر از ادمال ارتجادی آنان بود.

ها ی کهه ننروهها  ن هامی و اراذل و گر باید گهت که و شهی

اوبهها  طرفههدار رایههم وابسههته بههه امیریالنسههم شههاه در سراسههر 

گنجنهد. در آذربایجان به و ود آوردند به سختی در توصنف می

مورد این فجایع هر یند تاکنون تا  دود  نوشته شده است )از 

 ابهو  عههر  -"آذربایجان با زخمهی دمنهع" میه ر وع شود به  

ا  از آن فجهههایع خهههدیرق ولهههی آنتههها تنتههها دربرگنرنهههده گوشهههه

ها  واردشده به مردم، ، همچننن در ضمن از مصن ت باشند می
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 کومهت   "اسهتعمار   –فئهودال  "پ  از تسیط مجدد ننروهها   

شاه به آذربایجان نن  شرح کامیی و ود ندارد. در این منان باید 

ه ار نهر که خانه و کاشهانه خهود  7۰تا  ۴۰از رقم ب رگ بنن 

ها را رها کرده و به شورو  پناهنده شدند یاد کهرد و ت عندشهدن

ها در داخههه  ایهههران و پاشهههنده شهههدن بسهههنار  از و دربهههدر 

وسعت و شدت  باید به آنتا اضافه کرد. اساساً، ها را نن خانواده

ها  واردشههده بههه مههردم  نایههات و فجههایع رخ داده و مصههن ت 

په  از سهقوط  -از دهات گرفته تها شهترها  -سراسر آذربایجان  

به  د  بود که امهروز شهاید بها بهه یهاد آوردن   " کومت میی"

ر کشتار و فجایع رایم وابسته به امیریالنسم  متور  اسالمی د 

ترین دههه در ایهن رایهم کهه سهناه  ۶۰ایران در دههه     ع مردم

و شههی و  نایتکههار نههام گرفتههه اسههت، بتههوان در تصههور خههود 

  م ارز آذربایجان یهه گتشهت هاتودهگنجاند که در آن سال بر 

 هال از   -و یه ابعاد  از مصن ت و ظیم و ستم بر آنتا روا شد 

ونهاگون و شرح شهدت اختنها  و ادمهال فشهارها  ارتجهادی گ

تهههوهنن و تحقنرهههها  میهههی بعهههد از آن وقهههایع در  هههع مهههردم 

ها  بعهد  ههم شهد، در اینجها سهخنی آذربایجان که شهام  نسه 

 گو نم.نمی

دولههت مرکهه   ارتجههادی شههاه در  تههت  هههت منههافع ط قههات 

ها  انگین  و آمریکا، با ینهنن استثمارگر ایران و امیریالنست 

شههرمانه، بههر راهههی کههه توسههط فرقههه ادمههال  نایتکارانههه و بی

دموکرات پنموده شده بود نقطه پایان گتاشت. ایهن نتهایج بسهنار 

تیخ و ناگوار گویا  آن است که ره ران فرقه دموکرات با ددم 

اتکا  به قدرت خیع و به  ا  آن تکنه زدن بهه ننرو هی کهه در 
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بایسهت انت هار هر  ال یا ننرو  خهار ی بهود )و فرقهه نمی

  م هارز ههاتودهکه تا ابد در خا  ایران باقی بمانهدق  داشت  می

ره ر  کردند  "پرتگاه و شتناکی"مردم آذربایجان را به سو   

)د ارت تو  گنومه را رفنهع نابهدل دقنقهاً در همهنن رابطهه در 

بریندن  کومت میی به دست   ۱۴کتاو خود به کار برده استق.

بهه  یههور  خههود، گههریختن از منههدان رزم، دههدم م ههارزه در مقا

در ینگهال اوباشهان و داخنمهان و   هاتودهارتجاع و رها کردن  

آن هههم دینههرلم همههه  -سههالم رسههاندن خههود بههه آن سههو  مههرز

شان در مورد رزمجو ی و م ارزه تا شعارها و قول و قرارها 

انگن   بهود کهه واقعنت دردنها  و و شهت   -دم مرگ با دشمن

آذربایجان را با آن ره ران و گردانندگان فرقه دموکرات، مردم 

موا ه سهاختند. یهادآور  ایهن واقعنهات  تهی بعهدها ننه  بهرا  

مههردم آذربایجههان کههه بههه فرقههه دمههوکرات امنههد بسههته بودنههد و 

ا  شخصنت مح وبی  را به دلن  برخوردها  مردمی  ور پنشه

آور بوده و به هنم و هه آوردند، امر  بسنار شو به شمار می

نکته را بایهد بها تیکنهد بنهان کهرد کهه   اما این  ۱۵قاب  هضم ن ود.

بههار گههریختن ره ههران بههه یکههی از ا ههرات بسههنار منهههی و زیان

در کهام ارتجهاع   ههاتودهخارج از مرزها  کشور و رها کردن  

و شی، ضربه رو ی بسنار دمنقی بود که بر تن و  ان مردم 

آذربایجان وارد شد و مردم دیگر نقاط ایران کهه در آن شهرایط 

م ارزه فعال بودند را ننه  متهی ر سهاخت. ایهن تهی نر در صحنه  

بهه  ۱۳۳۲مهرداد  ۲۸نهامنمون بعهداً بها خنانهت  ه و تهوده در 

ایران تکمن  شد و به صورت زخم دمنقی بها بر سهتگی   مردم

بر روح و روان مردم سراسر ایران که هر روز بها شهدت ههر 
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قهرار شهان  ها و ایاد یه بنشتر  تحت ظیم و سهتم امیریالنسهت 

 ۱۳۲۵آذر  ۲۱گرفتنههد، مسههتولی گردیههد. واقعههه دردنهها  می

مهرداد   ۲۸همراه با واقعه مشابه در وسهعت سراسهر ایهران در  

ها  م ههارزاتی دیگههر، در مجمههوع در یهها و شکسههت  ۱۳۳۲

  هههاتودهمقطههع تههاریخی شههرایط رو ههی خاصههی را در منههان 

د ایران به و ود آورد و بادث شد که به تدریج هر گونهه ادتمها

به روشنهکران و م ارزین سناسی در منان مردم از بنن رفته و 

ت هدی  شهده و یهیس و  هاتودهباور  نس ت به م ارزه به باور بی

 ۱۶ناامند  بر آنتا لی ه کند.

آذر   ۲۱یا موضهوع دردنها  دیگهر در مهورد وقهایع خهوننن  

این است که اوالً، در آن زمان هنم ننرو  سناسی   ۱۳۲۵سال  

همههه  نایههات و فجههایعی کههه رایههم وابسههته بههه  در مههورد آن

امیریالنسم شاه در آذربایجان بهه و هود آورد لهب بهه ادتهراض 

نگشود و آن فجایع را محکوم نکرده و به افشا  آنتا نیرداخت. 

تههازه  تههی  هه و تههوده بنشههرمی را بههه آنجهها رسههاند کههه آن 

 "ادینحضرت شاه  هوان"ها و دمیکرد  نایتکارانه  و شنگر 

به خهاطر "را تی ند و آنرا   "السیطنهآقا  قوام"وزیر   و نخست 

 "صیح در داخ  ایران که بهرا   ههت صهیح  تهان مهنهد اسهت 

، سال اول د  ۴قیمداد نمود.   و توده در نشریه مردم شماره 

 ، نوشت: ۱۳۲۵ماه 

برخی از ره ران فرقه دموکرات آذربایجان که پ  از  اد هه "

زنجههان نسهه ت بههه ورود قههوا  دولتههی خوشهه نن ن ودنههد قصههد 

مقاومت داشهتند ولهی از قهرار معیهوم سهرانجام کمنتهه مرکه   

فرقه دموکرات، مسالمت را در هر  ال بر مناقشهه تهر نح داد 
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و به خاطر صیح در داخ  ایهران کهه بهرا   ههت صهیح  تهان 

مهند است و بهه من هور  یهوگنر  از  نه  و برادرکشهی، از 

قصد مقاومت صرفن ر کرد و تهر  مخاصهمت ادهالم شهد. بها 

باید به هر   شود میتر  که از این اقدام ناشی  تو ه به فوا د کیی

 " تت از آن هوادار  کرد.

در این مورد فریدون کشاورز، یکی از ره ران   و توده کهه 

نه به او پست وزارت فرهنه  ادطها  شهده السیطدر کابننه قوام

 نوشت: ۱۳۲۵ماه د  ۱۱بود هم در روزنامه ارس به تاریخ 

آذربایجان، ینانچهه در اطالدنهه کمنتهه مرکه     مسئیهخاتمه  "

  و توده ایران ذکر شده است به نحو  که انجام شد بتتهر از 

پرسهتی منه  نداشهته و دک  آن بوده. زیهرا ههنم ایرانهی وطن

ندارد که ایران صحنه یها  نه  داخیهی و یها ا نانهاً وسهنیه و 

 ۱۷."بتانه ایجاد اختال  بنن دول ب رگ  تان گردد 

ها  فرقههه  اننههی، بعههدها ننهه  هههنم ننرو ههی و  تههی باقنمانههده

سهاله بنهد  تجهارو یادموکرات آذربایجان نن  در صهدد  مع

 کومت میهی آذربایجهان برننامهده و بهه خصهو  و بهه طهور 

سههته توضههنح ندادنههد کههه مسههئولنت فرقههه دمههوکرات در بههه بر 

و ود آمدن شرایطی که منجر به تحمن  ینان فجایعی از طر  

 نایتکاران و  الدان رایم شاه و ینهان مصهای ی بهرا  مهردم 

موضوع دیگر آن که اساسهاً آیها   و...  ۱۸آذربایجان شد، یه بود 

 بهها اقههدامات اصههال ی کههه فرقههه دمههوکرات در طههی یهها سههال

 اکمنت خود به آنتا دست زد امکان داشت که بتهوان کهارگران 

  ستمدیده آذربایجان را از قند ظیهم و هاتودهو دهقانان و دیگر  

ههها  مرتجهههع ظههالم گرفتهههه تههها از فئودال -شهههان سههتم دشمنان
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ها  ا  کهه امیریالنسهت بوراواز  وابسته و  کومت مرکه  

نافع آنتا را تهیمنن و رها و م  -انگین  و آمریکا پشتن انش بودند 

تضمنن نمود  آیا تحقع  قو  میی بر ع مردم آذربایجان بدون 

نههابود  ط قههات اسههتثمارگر و قطههع قطعههی هههر گونههه نهههوذ 

ها در ایران و در این مسنر باللط ع بدون سهرنگونی امیریالنست 

  باشد میپتیر سم در  امعه ما امکاننالیرایم وابسته به امیر

 

 ها:زیرنویس

 

ها دیههت شکسهت فرقههه دمههوکرات خههروج در اکثهر نوشههته -۱۴

ارتش سرخ از ایران دنوان شده و در همنن رابطه از زوایها  

مختیف دمیکردها  شورو  مورد برخورد قرار گرفته اسهت. 

مثالً کسانی دیهت خهروج ارتهش سهرخ از ایهران را بهه خهاطر 

ها  السیطنه و اینکه شورو  فریب قولساز  شورو  با قوام

آن سناستمدار مکار را خورده و به خاطر گرفتن امتنهازاتی در 

کننههد. در  ههالی کههه مههورد نهههت، ایههران را تههر  کههرد ذکههر می

ها شهدیداً تحهت فشهار کنند کهه شهورو بعضی دیگر مطرح می

ها  انگین  و آمریکا قرار داشهتند و بهه خصهو  امیریالنست 

 ان ه ههران  سههشود که آمریکا با استناد به توافقات کنگهته می

تتران که ننروها  انگیهن  و شهورو  را میه م بهه خهروج از 

کههرد، موضههوع آذربایجههان را بههه شههورا  امننههت ایههران می

سازمان می  کشانده و در آنجها شهورو  بهه خهاطر  ضهور در 

گرفههت. آمریکهها  تههی آذربایجههان شههدیداً مههورد  میههه قههرار می

بایجان تتدیهد شورو  را در صورت پافشار  در ماندن در آذر
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کهرده بهود. امها صهرفن ر از اینکهه یهه به استهاده از بمب اتمی

دلن  یا دالییهی شهورو  را راضهی یها مج هور بهه تهر  خها  

آذربایجههان کههرد، دیههت شکسههت فرقههه دمههوکرات را خههروج 

شورو  از ایران تیقی کردن به معنی سهیب مسهئولنت از فرقهه 

ه در ابتدا توضنح باشد و همانطور که در این مقالدموکرات می

 ان ه  ن شهی کهه یها سهال در داده شد به من ور بررسی همه

آذربایجان  ریان داشت باید به فرقه دمهوکرات و دمیکردهها و 

ها و هایش بههه طههور مسههتق  پرداختههه شههود و سناسههت مسههئولنت 

دمیکردها  شورو  نن  باید به طور مستق  مورد برخهورد و 

 بررسی قرار گنرند. 

 

یادمانههده از مناسهه ت ننسههت در اینجهها از خههاطرات بهبی -۱۵

خانواده خودم نن  بتره گنرم. پدر و مادر من در ت ری  طرفدار 

فرقه دموکرات بودند و یکی از برادران من که در آن مان یا 

ها  فرقهه بهود. افهراد خهانواده فدا ی ونو وان بود )پروی ق   

ا نن آوردن قنمت من همواره از اقدامات فرقه دموکرات ن نر پ

هها   دیهد در ها و ایجاد خنابانارزا  دمومی، آسهالت خنابان

شد که مها شهب کردند. مثالً گهته میشتر ت ری  به خوبی یاد می

دیهدیم کهه یها خنابهان شهدیم میخوابندیم و ص ح که بیند میمی

گرایانه دیگهر فرقهه و  دید ساخته شده بود. از اقدامات اصهالح

در شهتر بهه و هود آمهده بهود ننه  در خانهه مها   فضا  امنی که

شههد. تو ههه فرقههه دمههوکرات بههه مسهها   بتداشههتی، صههح ت می

آبادسههاز  و بههه و ههود آوردن فضهها  سهه   در شههتر، برخههی 

کارها  فرهنگی و سوادآموز ، به راه انداختن تئهاتر و سهننما 
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و برخههوردار کههردن ط قههات پهها نن  امعههه در اسههتهاده از آن 

 ور تعریههف ههها بههود. پههدر و مههادر مههن  هه امکانههات از دیگهه

ز متکشههانی بودنههد کههه از ینههنن امکانههات فرهنگههی و دیگههر 

امکاناتی که همراه با آزاد  بنان به و ود آمده بود به خوبی در 

کردنههد. در ایههن  تهت ارتقهها  آگهاهی انقالبههی خههود اسهتهاده می

دوره در شههرایطی کههه همههه گهتارههها و نوشههتجات بههه زبههان 

ترکی بود، آنتا ضمن شناختن لننن و بعضی دیگر شان،  مادر 

ها  آنان نن  که مسهتقنماً از ره ران  ن ش کموننستی با اندیشه

به زندگی کارگر  خودشان ربط داشت آشنا شده بودند. مهادرم 

ریها یهاد منهد بهود و از شهعرها  بیبه خصو  به شهعر دالقه

دهنده گاهیکرد. آنتا همچننن به تماشا  فنیمتا  باارز  و آمی

کردنهد کهه فهنیم مشهد  د هاد و رفتند و از  میهه تعریهف میمی

دهنهده آرشنن مال آالن، دو فنیم تهریحهی و در دهنن  هال آگاهی

که در منان آذربایجاننان معرو  هسهتند را آنتها اولهنن بهار در 

آن مان در سننما دیده بودند. مادرم همواره بها افتخهار از اینکهه 

دهقهانیق کهالس اول دبسهتان را بهه زبهان بتروز )رفنع بتروز 

کههرد و از شههور و مههادر  خههود درس خوانههده بههود صههح ت می

 گهت.شو  او برا  درس خواندن می

یههون  ۱۳۲۵آذر  ۲۱آمههده در از طههر  دیگههر از وقههایع پنش

هها  افهراد فامنه  یها العم ها، کشهتار مهردم، دک لارت خانه

رویدادها به طور دننی و با شد و آن  ها ی میها تعریفهمسایه

شدند. در خانهه  تهی از شهعرها  ها  مشخص تشریح میمثال

ور  شد که مرتجعنن نس ت به پنشهآمن   سخن گهته میتوهنن

ها  دیگر سهاخته و گهاه کودکهان ننه  آنتها را تکهرار ا و فرقه
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ههها  ا  از بسههنار  از خانوادهکردنههد. خههانواده مهها نمونهههمی

کش در آذربایجههان بودنههد کههه ضههمن تی نههد کههارگر  و ز مههت

گرایانه فرقههه دمههوکرات، بهها  نههرت و  الههت کارههها  اصههالح

زده در مورد ترس و   ونی ره ران فرقه و پشت کهردن ُشو 

 گهتند.آنتا به مردم می

 

همهراه بها   ۱۳۲۵آذر    ۲۱پنآمد بسنار منهی وقایع خون هار    -۱۶

ه ر  مصهد  و ها به رشکست م ارزات ضد امیریالنستی توده

 -آمریکهها ی -دمیکههرد خا نانههه  هه و تههوده در مقابهه  کودتهها 

مرداد در شرایط  اکم شهدن دیکتهاتور  شهدیداً و   ۲۸انگینسی  

وسنعا قترآمن  در  امعهه بهه خصهو  در دههه یته  په  از 

شهاه و  اکمنهت کامه  بهوراواز  وابسهته، بهها  "انقهالو سههند "

رایهم و فقهدان ها  دننی دیگهر یهون ت ینغهات زههرآگنن  فاکت 

یا ننرو  متشک  انقالبی در صحنه م ارزه در هم آمنخته شد 

و اوضاع خاصی را در دهه سهی و یته  در  امعهه ایهران بهه 

و ود آورد. همه آن واقعنات تیخ و ناگوار بادهث لی هه رو نهه 

ها ا  که تودهییس و ناامند  شدید  بر مردم ایران شد، به گونه

تر از آنچه دشمنان خود را قو   دیگر خود را ضعنف و ننرو 

بود به  ساو آورده و ایمان خود را نس ت به م ارزه و رهها ی 

از این طریع از دست دادند. این همان شرایطی بود کهه  امعهه 

بست م ارزاتی نمود. نها  سال دیار یا بُ ایران را برا  سال

گنر  در  امعه دیهده نشهد ها  سال  رکت م ارزاتی یشمسال

اه بها خهقهان و دیکتهاتور  بهوراواز  وابسهته، سهکوت و همر

بسهت نداننم بُ ق رستانی بر  امعه  هاکم شهد. همهانطور کهه مهی
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م ههارزاتی ایجههاد شههده در ایههن دوره در  امعههه ایههران را تنتهها 

یریکتهها  فههدا ی خیههع ایههران کههه رفقهها مسههعود ا مههدزاده، 

ها  امنرپرویهه  پویههان و د ههاس مهتهها ی بههه مثابههه کموننسههت 

ها  تئوریها و گشها یانقالبی در رأس آن قرار داشهتند بها راه

که انجام م ارزات قترمانانه دینه دشمنان ط قهاتی   -دمیی خود  

ها  تهها پها   انشههان،  ها  هنچگونههه مهردم ایههران و فهداکار 

ها  راسهتنن و تردید  نس ت به صداقت بنکران این کموننسهت 

هها  خیهع بهاقی هشان با کهارگران و دیگهر تود صمنمنت واقعی

توانستند در هم شکسته و فضا  شاداو م ارزاتی در   -نگتاشت 

  امعه ایران ایجاد کنند.

 

فریدون کشاورز در ضمن همان کسی است که وقتی په    -۱7

سازمان یریکتها  فهدا ی خیهع "، ره ر   ۱۳۵7از قنام بتمن  

به دست باند فرخ نگتدار افتاد، برا  کما به ایهن بانهد   "ایران

 مایت از آنتها،  میهه بهه خهط مشهی م هارزه مسهیحانه و   و در

گنر  از ن ههرات انقالبههی یریکتهها  فههدا ی خیههع را بهها کمهها

 ن رات نادرست رفنع   نی وظنهه خود قرار داد.

 

رفقهها ی یههون بتههروز دهقههانی و دینرضهها نابههدل اهمنههت  - ۱۸

زیههاد  بههرا  تههدوین تههاریخ واقعههی آذربایجههان قا هه  بودنههد. در 

رفنهع بتهروز دهقهانی   ۱۳۴۹و اوای  سهال    ۱۳۴۸اواخر سال  

موفع شهد تهاریخی از فرقهه دمهوکرات آذربایجهان را بهه رشهته 

در  ریهان هجهوم   ۱۳۵۰تحریر در آورد که متیسهانه در سهال  
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ساوا  به یریکتا  فدا ی خیع به دست دشمن افتهاد و امهروز 

 ا  از آن در دست ننست.نسخه
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 جمعبندی

مطالب فو  باید گهت که فرقه دمهوکرات در یها در  مع ند   

المییهی در آذربایجهان تشهکن  کامالً مسادد داخیهی و بنن  شرایط

شههد ولههی قههادر بههه اسههتهاده از ینههان شههرایطی بههرا  پنشهه رد 

و ره هر  آنتها بهه سهو  پنهروز  نشهد. ایهن   ههاتودهم ارزات  

تشک  با هر اددا ی که خود داشت و یا تصهوراتی کهه دیگهران 

ا  گونهههها  یی در مههورد و  داشههتند و دینههرلم همههه اسههت 

هرگههه  یههها ننهههرو  پرولتهههر  ن هههود بیکهههه دارا  ماهنهههت 

ها   ی بهههود. در شهههرایط لالهههب بهههودن اندیشههههبهههوراواخرده

و ود شورو  سوسنالنستی در آن کموننستی در سطح  تان و  

مقطهههع، فرقهههه دمهههوکرات در  هههالی کهههه بهههه انجهههام کارهههها  

گرایانه مترقهی دسهت زد ولهی درسهت بهه دلنه  ماهنهت اصالح

کهه   ههاتودهلنرپرولتر  خود از انجام اقدامات انقالبی بهه نههع  

ا تمهادی   -تنتا با  رکت در  تهت تغننهر مناسه ات اقتصهاد   

شهت بهاز مانهد. در شهرایطی کهه همهه  اکم بر  امعه امکهان دا

ها  ایران در مقاب  دشمن مشترکی قرار داشتند )به طهور خیع

ها  انگیهههن  و آمریکههها و مشهههخص در مقابههه  امیریالنسهههت 

ههها و بوراواهههها  وابسهههته بهههه دنهههوان پایگهههاه داخیهههی فئودال

امیریالنسههمق، فرقههه دمههوکرات بهها دمههده کههردن زبههان و مینههت 

سرنوشهههت مهههردم آذربایجهههان از آذربایجهههانی و  هههدا کهههردن 

سرنوشت بقنه مردم ایران و پنوند ن دن م ارزه میی با م هارزه 

ط قههاتی، در خههال   تههت اتحههاد همههه مههردم ایههران و تقویههت 

 هاتودهننرو  م ارزاتی آنتا گام برداشت. ددم اتکا  به ننرو   

و در دوض متکی شدن به ارتش سهرخ شهورو  و یشهم امنهد 
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ناپتیر فرقهه دمهوکرات بهود کهه ا    رانبستن به آن، از خطاه

وقتی با ددم برخورد انقالبی آنتها نسه ت بهه  کومهت مرکه   

ارتجهادی وابسههته بهه امیریالنسههم و خههالی کهردن منههدان و دههدم 

مقابیه رزمجویانه با ننروها  ن امی ارتجاع همراه شد، فا عه 

اندرکاران فرقه دمهوکرات آفرید. همچننن فرار ره ران و دست 

دفاع گتاشتن مردم م ارز آذربایجان در مقاب  تتا م نتا و بیو ت

و شنانه ننروها  ن امی رایم شاه و اراذل و اوبا  وابسته به 

آنتا، تی نرات بسنار منههی بهر رو نهه مهردم بهر  ها  نتهاد. بها 

انکهار  بهر اینکه خروج ارتهش سهرخ از ایهران تهی نر لنرقاب 

ان به  ا گتاشت ولهی سرنوشت فرقه دموکرات و مردم آذربایج

بررسی دالی  این امر باید  دا از بررسهی فهراز و فهرود فرقهه 

 ۱۳۲۵و  ۱۳۲۴  هاسههههالآذر در  ۲۱دمههههوکرات و وقههههایع 

هها  صورت گنرد، در دنن  ال  ها  انکهار ننسهت کهه کما

گرفت در شورو  به فرقه دموکرات با هر ننتی که صورت می

آزادیخواهانههه مههردم آذربایجههان قههرار خههدمت رشههد م ههارزات 

 داشت.

دههد تجربه فرقه دموکرات و  کومت میی آذربایجان نشهان می

 ی خهود قهادر بهه بهوراواخردهکه این ننهرو بهه خهاطر ماهنهت  

ا  که در آن برهه بهر دتهده یها ننهرو  انجام وظایف انقالبی

کموننست و انقالبی قرار داشت، ن ود و واقعنهت ایهن اسهت کهه 

بریم، تنتها بها یها ره هر  صر  که ما در آن به سر میدر د

پرولتر ، لی ه بر امیریالنسهم و همهه مهرتجعنن وابسهته بهه آن 

 تت نن  به پنروز  ممکن است. همچنهنن تنتها بها بسهنج تمهام 

ننروها  انقالبی در سطح  امعهه ایهران زیهر پهریم پرولتاریها 
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ر  امعه که دشمنان ط قاتی را نابود و دموکراسی را د   توانمی

سهت و تنتها در آن شهرایط امکهان هاتودهشرط بروز اراده آزاد  

هها     مسئیه میی و هود دارد، بنها نتهاد. بهه طهور کیهی خیع

ایهران و از  میههه خیههع آذربایجههان تنتها در یهها شههرایط کههامالً 

ند سرنوشت خود را به هر شک  کهه مایینهد توانمیدموکراتنا  

ده و به    مسئیه میی نای  دهند تعننن کرو درست تشخنص می

 ۱۹آیند.

 

 :زیرنویس

بههرا  نوشههتن ایههن مطیههب از منههابع مختیههف )از  میههه از  -۱۹

ها  اینترنتیق استهاده شده که نام برخهی منابع مو ود در سایت 

 از آنتا در متن همنن مقاله ذکر شده است.

 ۱۳۹۲آذرماه سال 
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