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 اعالميه کميته مرکزی فرقه دمکرات آذربايجان
 شهريور12بمناسبت شصت ونهمين سالروز بيانيه 

 !یراموطنان گ
شصت و هشت سال پيش نيروهای مترقی و آزاديخواهان آذری  ه

در صدد بر آمدند تا يک بار  به رهبری سيد جعفر پيشه وری 
ديگر پرچم آزاديخواهی را در خطه آذربايجان به اهتزاز در 

رهروان ستارخانف باقرخان، حيدر عمواغلی وشيخ محمد . آورند
د تا فرقه دمکرات  گرد آمدن1324 شهريور 12خيابانی در 

 نتيجه و ثمره اين نشست بيانيه دوازده  .آذربايجان را تشکيل دهند
 شهريور بود که رئوس کلی خواست و آرمان های 12ماده ای 

بنيانگذاری فرقه دمکرات . مردم آذربايجان در آن تاکيد شده بود
آذربايجان عليرغم تبليغات سهمگينی که از طرف نيروهای 

امپريالست ها عليه آن سازماندهی شد، از ارتجاعی داخل و 
حمايت گسترده مردم آذربايجان و نيروهای ترقی خواه کشور بر 

در کمتر از يک ماه در تمام شهرها و روستاهای . خوردار گرديد
آذربايجان انتخابات آزاد برگزار شد که تا به آن روز در ايران 

بات شرکت  ميليون نفر در اين انتخا2ر5بيش از. سابقه نداشت
 700 اولين کنگره ملی خلق آذربايجان با حضور . کرده بودند

 1324  در مهرماه تمام نقاط آذربايجان  نفراز برگزيدگان مردم 
کنگره پس از مذاکرات . در تاالر فردوسی شهر تبريز تشکيل شد

مفصل مرامنامه و اساسنامه فرقه دمکرات آذربايجان را تصويب 
 نفر 41ای کميته مرکزی که مرکب از کنگره همچنين اعض. کرد

سيد جعفر پيشه وری بعنوان صدر فرقه . بودند انتخاب کرد
  ٢ ادامه درص                  .دمکرات آذربايجان برگزيده شد

 مصاحبه نشريه آذربايجان
  جاني صدر فرقه دمکرات آذربای الهرودی علريبا ام

 وري شهر دوازدههياني سالگرد انتشار بني م68 بمناسب
 کي ضمن تبری الهرودقي رف-س 

  به شما بمناسبت سالروزانتشار 
 همانطور. وري دوازده شهرهيانيب

  سال از صدور68 دي که اطالع دار
 شي سال پ68.  گذردی مهياني بني ا
 ی همراه تعدادی ورشهي جعفر پدي س

 دندي رسی جمعبندني به ایجاني آذرباوني از روشنفکران و انقالب
 به جاني بخصوص در آذرباران،ي ادم مریخواهي آزادکه جنبش
 ی خلق هانهيري دی توان به آرزوی است که مدهي رسیمرحله ا

 لي دلنيبه هم. دي جامه عمل پوشجاني از آن جمله خلق  آذربارانيا
 را به اطالع ی دولت ملفي وظای رئوس کلور،ي دوزاده شهرهيانيب

 راني اه در جامعیحوالت است که چه تنيسئوال ما ا. همگان رساند
 کار ني ای را براطي شراارانشي و ی ورشهيرخ داده بود که پ

  بودند؟دهيمناسب د
 می 1324 آذر که نقطه آغاز آن دوازده شهريور 21 جنبش -ج 

اين . باشد، حادثه بزرگی در تاريخ کشور ما به حساب می آيد
 رويداد تاريخی می توانست در ادامه خود به يک تحول بزرگ

اجتماعی در کشورمان بدل شود و به عقب ماندگی چندين و چند 
همه ميدانيم که مردم . متاسفانه چنين نشد. ساله ايران پايان بخشد

ايران در يکصد ساله اخير در راه استيفای حقوقشان بسيار تالش 
تالش و مقاومت مردم در  .کرده اند، قربانی های زيادی داده اند

 های ارتجاعی و خودکامه را به عقب  دولت مقاطعی از تاريخ
 ٣ادامه درص                                    .نشينی واداشته است

 به مناسبت نود و سومين سالروز
  یاباني محمد خخيشهادت ش

 جاني در آذربای رهبران نهضت آزادني از برجسته تریکي
 

 تبريز می خواهدحاکميت بدست«
  باتمام ايران، فعال.  ملت باشد

  زبان حال خود اين تقاضا را
 هرگاه تهران از .  می نمايد

  اين نظريه سرپيچی قبول
  کند، ما با اصول راديکاليسم

ما ميگوييم حاکميت دموکراسی .  ايران را تجديد بنا خواهيم نمود
اهالی اياالت و واليات بايد رای . بايد در سراسر ايران جاری باشد

برای مدافعه اين حق، آخرين مرحله . دخود را آزادانه اظهار دارن
مردن است و مردن در اين راه را ما بر زندگی بی شرمانه ترجيح 

 شيخ محمد خيابانی .»می دهيم
شيخ محمد خيابانی فقر معنوی و استيصال فکری، گرسنگی و 

قيام  .ساير محروميت های ملت را ديده و کامال درک کرده بود
دولتمردان و حاکمان القيد و کرتجع خيابانی را نبايد حرکتی عليه 

 ٦ ادامه درص                                                   .دانست

  ! جمهوری فدرال خواست همه ملل و اقوام ايران است          

 



 
 

...اعالميه کميته مرکزی
 کار خود را 1324 آذرماه 21حکومت ملی آذربايجان در 

در اين مدت کوتاه . شروع و به مدت يک سال دوام آورد
عليرغم همه کارشکنی های دولت مرکزی، خوانين و 

امات شايانی انجام داد که نيروهای ارتجاعی منطقه، اقد
حکومت ملی . از ديد دوست و دشمن پوشيده نيست

آذربايجان در مدت بسيار کوتاه، اصالحات زيادی در 
همه رشته های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی آذربايجان 

در رشته کشاورزی و مناسبات ارباب ـ رعيتی . انجام داد
لق متع(اراضی خالصه . اصالحات ريشه داری آغاز شد

و امالک فئودال ها و مالکان بزرگ فراری، ) به دولت
) حدود يک ميليون خانوار(بالعوض بين روستاييان 

برای کمک به روستاييان تهيدست، که ابزار . تقسيم شد
کار، بذر، آب و ديگر لوازم ضروری جهت احيای 

تاسيس » بانک فالحت«کشاورزی را در اختيار نداشتند، 
تحت . ايجاد گرديد»  آبياریشرکت ماشين های«شد و 

رهبری فرقه دمکرات آذربايجان مردم به فعاليت گسترده 
. ای در رشته آبادی و عمران دهات و شهرها دست زدند

کارخانجات . اقدامات جدی عليه بيکاری معمول داشته شد
قديمی احياء و توسعه داده شد و کارخانجات و موسسات 

هداشت عمومی پی شبکه ب. صنعتی تازه ای احداث گرديد
در رشته فرهنگ، اعالم رسميت زبان . ريزی شد

. آذربايجانی امکانات وسيعی برای پيشرفت ايجاد کرد
تاسيس دانشگاه، توسعه مطبوعات، فعاليت راديو، احداث 

، تشکيل »چاپخانه آذربايجان«، »چاپخانه معارف«
ارکستر ملی و «، »تئاتر دولتی«، »اداره هنرهای زيبا«

جمعيت شاعران و اديبان «، »ی آذربايجانفيالرمون
و غيره به رشد فرهنگ خلق، آموزش و » آذربايجان

پروش نوباوگان و جوانان، مبارزه با بيسوادی و غيره 
تا جاييکه حتی دولت قوام در تصويب . کرد کمک شايانی 

 معترف بود 1325 ارديبهشت 2 ماده ای مورخه 7نامه 
  .»نموده استاصالحات آن سامان جلب نظر «که 

  !فرزاندان غيور آذربايجان
 1324 شهريور 12شصت و هشت سال از انتشار بيانيه 

 شهريور، بر گرفته 12اصول مندرج در بيانيه .می گذرد
از خواست ديرينه مردم آذربايجان و آغاز نهضت نوين 
مردم اين خطه به رهبری سيد جعفر پيشه وری بود که 

کميت ملی و تماميت در راه استقالل، آزادی، حق حا 
برون رفت ازعقب ماندگی . ارضی ايران تنظيم شده بود

و مبارزه عليه استبداد و استعمار همواره سرلوحه 
. روشنفکران و آزاديخواهان آذربايجانی ها بوده و هست

در کشور  با فرار رضا شاه، فضای نسبتا دمکراتيکی 
 پيشه وری و يارانش پرچم در چنين شرايطی .ايجاد شد

رهايی بخش برای ايران و حق حاکميت ملی برای 
انقالبيون آذربايجانی مصصم . آذربايجان را بر داشتند

بودند تا اهداف و آرمانهای انقالب مشروطه و جنبش 
اهداف مترقيانه فرقه دمکرات  . خيابانی را ادامه دهند

پشتيبانی و حمايت بی دريغ مردم بر  آذربايجان که از 
 دولت  مان ابتدا با دشمنی و کينه توزیخوردار بود از ه

. مرکزی، ارتجاع داخلی و ارتجاع جهانی روبرو شد
جبهه ارتجاع با تمام قوا کوشيد تا مانع اقدامات دولت خود 

توطئه های .  برای پيشرفت و ترقی شود مختار آذربايجان
کسانی که دستانشان در دست . گوناگون صورت گرفت

ا و انگليس بود، فرقه های امپرياليست های آمريک
. دمکرات آذربايجان را به تجزيه طلبی متهم می کردند

خوانين و نيروهای ارتجاعی به قتل و غارت روستاها و 
خادمان دولت . شهرهای آذربايجان اقدام می کردند

دولت . مرکزی به کارشکنی و توطئه مشغول بودند
مرکزی برای اينکه جلو سازندگی و پيشرفت دولت خود 

تار را بگيرد، تمام موجودی پولی بانک های مخ
 با همه اين دسايس، دولت  ...و. آذربايجان را تخليه کرد

خود مختار آذربايجان موفق شد در مدت عمر کوتاهش 
خدمات بزرگی در عرصه های گوناگون اقتصادی، 

که با گذشت هفت . سياسی، فرهنگی و اجتماعی انجام دهد
ت هنوز به يادگار مانده دهه بخش هايی از اين اقداما

  .است
  !نيروهای مترقی و آزاديخواه

 12با گذشت نزديک به هفتاد سال از تاريخ انتشاربيانيه 
شهريور، هنوز بخش بزرگی از مفاد اين بيانيه الينحل 

 به حاکميت پهلوی ها 1357انقالب بهمن . مانده است
مردم آذربايجان در پيروزی انقالب نقش . پايان بخشيد

سرنگونی رژيم استبدادی شاه، انتظار  با . يی داشتندبسزا
می رفت تا آزادی های دمکراتيک در کشور نهادينه 

در چارچوب همين آزادی ها خلقهای ساکن . شود
اما با قدرت . کشورمان نيز به حقوق ملی خود نايل آيند

آن دست از نيروهايی که هيچ اعتقادی به انقالب و  گيری 
انقالب يکی پس از  آماج های مردمی اهداف آن نداشتند، 

احزاب وسازمان های حامی . ديگری باز پس زده شد
انقالب سرکوب و گروهی کثيری اعضا و هواداران آنها 

زندان های . دستگير و يا مجبور به ترک وطن شدند
برای  جمهوری اسالمی به يکی از مخوفترين زندان ها 

جرمشان دفاع  و اعدام زنان و مردانی که يگانه  شکنجه
  .از آزادی و حقوق حقه مردم بود، تبديل شد

ماشين سرکوب رژيم نتوانست به مبارزات مردم پايان   
مبارزه برای رسيدن به آزادی و حقوق پايمال شده . بخشد

از سويی ديگر با رشد بيشتر شعور ملی، . ادامه پيدا کرد
ابعاد گسترده تری  مبارزات مردم برای رسيدن به آزادی 

زيرا تجربه نشان داده است که مبارزه برای . رفتگ
آزاديهای دمکراتيک بدون در نظر گرفتن حقوق ملی 

  .ناقص و آسيب پذير است خلقها ساکن آن کشور، 
  فرقه دمکرات آذربايجان بر اين باور است که تنها راه

برون رفت از بحران همه جانبه کنونی کشور، ايجاد 
تيک، بويژه پذيرفتن شرايط برای آزادی های دمکرا

تجربه يک ساله دولت ملی . حقوق خلق های کشور است
تمام موانع و مشکالت  آذربايجان نشان داد که عليرغم 

پيش رو می توان با تکيه بر نيروی مردم از غير ممکن  
  .ها، ممکن ساخت

                                                                              
    کميته مرکزی فرقه دمکرات آذربايجان                          

  ١٣٩٢شهريور 

٢
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  ....ربايجانمصاحبه نشريه آذ

جنبش های اجتماعی و انقالبات سالهای اخير نتيجه 
کوشش و تالش همين مردم برای برون رفت از شرايط 

اما نتايج . موجود و زندگی بهتر و انسانی بوده است
زيراحکومت هايی . وثمره انقالبات به نفع مردم تمام نشد 

که پس از سرنگونی حکومت قبلی روی کار آمدند، در 
 به خواسته مردم توجه نکردند و راه و روش نهايت

  .حکومت قبلی را پيش گرفتند
کشور ايران تا اوايل قرن بيست منطقه نفوذ روسيه 

شمال و شمال غربی زير نفوذ . تزاری و انگليس بود
. روسيه و جنوب تحت نفوذ انگليس به سر می برد

حکومت ها يکی پس از ديگری دست نشانده يکی اين 
انقالب . قرن بيست قرن انقالبات بود. ندقدرت ها بود

در . روسيه در اوايل اين قرن چهره جهان را تغيير داد
ايران نيز انقالب مشروطيت و انقالبات بعدی حاکميت 

و يا وادار به عقب نشينی   را يا سرنگون  های ارتجاعی
اما به داليل ساختاری . در مقابل خواست مردم کردند

  .يلی دوام نداشتجامعه اين دستاوردها خ
متفقين . جنگ جهانی دوم براحتی از کنار ايران نگذشت

رضا شاه که با قدرت گيری . به ايران نيرو فرستادند
فاشيسم از بريتانيا بريده و متحد آلمانها شده بود، مجبور 

دولت . پسرش به سلطنت رسيد. شد ايران را ترک کند
مريکا مرکزی مانند گذشته تحت نفوذ انگليس و بعدا آ

در شمال و شمال غربی ايران شرايط طور . قرار گرفت
مردم اين قسمت از کشور بداليل گوناگون از . ديگری بود

جمله تاثير پذيری اشان از تحوالت سياسی و اجتماعی 
نسبت به جاهای ديگر  اروپا به خاطر نزديکی با آن 

اين بخش ايران برای  بارها مردم . کشور راديکالترند
انقالب . وق حقه خود به پا خواسته اندگرفتن حق

مشروطيت، جنبش خيابانی و جنبش جنگل را می توان 
پس از خروج رضا شاه و تضعيف . نمونه بارز آن دانست

حکومت مرکزی، امکان بيشتری برای مردم از آن جمله 
. حاکم مبارزه کنند آذری ها بوجود آمد نا عليه ارتجاع 
ن شرايطی برای فرقه دمکرات آذربايجان در چني

  .پاسخگويی به نياز مبرم خلق آذربايجان پايه گذاری شد
لطفا توضيح دهيد که چه افراد تاثير گذاری در   - س

دوازده شهريور شرکت داشتند و چه  صدور بيانيه 
  اهدافی را دنبال می کردند؟

 در نشست اوليه به غير از پيشه وری و شبستری که  -ج 
انی شرکت کرده بودند، بقيه در نهضت های جنگل و خياب

آنها بيشترمتعمدين . افراد سابقه سياسی آن چنانی نداشتند
محلی و افراد ميهن پرستی بودند مانند حسين بيرنگ، 
حاج غالمحسين فرشی، تقی بيت اهللا، چلبی ، رضا 

 که دوست داشتند مردم  رسولی و دو سه نفر ديگر
يه دوازده بيان. آذربايجان به حقوق ملی خود دست يابد

شهريور که به دو زبان آذری و فارسی نوشته شده بود به 
فقط حق تعيين سرنوشت برای  روشنی نشان ميدهد که 

بلکه . مردم آذربايجان مد نظر نويسندگان آن نبوده است
مد نظر " دمکراسی برای ايران"اهداف بزرگتری مانند 

چونکه بدون آن امکان موفقيت يکی از خلق . بوده است
پيشه وری با شعار . ی ايران تقريبا غير ممکن استها

" دمکراسی برای ايران و خود مختاری برای آذربايجان
به . روح و ماهيت اين نشست را به اطالع همگان رساند

دکترين جديد پيشه وری در سراسر ايران  همين دليل 
  اگر شما به روزنامه. بازتاب گسترده ای پيدا کرد

زها نگاه کنيد بوضوح می بيند که  در آن رو آذربايجان
از اين ...استقبال مردم ايران مانند فارس ها و کرد ها و 

خيلی از افرادی که پيام . رويداد تاريخی چقدر زياد است
تبريک فرستاده بودند، تقاضای همکاری با فرقه دمکرات 

اين نشان ميدهد که مردم سراسر . را نيز کرده بودند
عيين سرنوشت خود نقش داشته ايران مشتاقند تا در ت

  .باشند
 اين بيانيه چطور تنظيم شد و چه افرادی در تنظيم –س 

  آن نقش موثر داشتند؟
 پيش نويس بيانيه با شرکت حدود ده نفر به رهبری -ج 

اين پيش نويس با استقبال فراوانی . پيشه وری تنظيم شد
. از طرف شخصيت های برجسته و تاثير گذار روبرو شد

ک مدتی امضاءهای پای بيانيه نزديک به پنجاه نفر در اند
نخستين شماره روزنامه آذربايجان پر است از . رسيد

تقاضای عضويت و اعالم حمايت هزاران نفر از اهالی 
در پی استقبال بی نظير مردم از بيانيه، اعالم . آذربايجان

 شهريور بيانيه را امضاء کند، جزء 22 افرادی که تا  شد
بدين ترتيب نزديک به . قه محسوب می شوندموسسين فر

در واقع امر موسسين . هزارنفر بيانيه را امضاء کردند
. فرقه دمکرات آذربايجان نزديک به هزار نفر می باشند

بعدها با پيوستن اعضای حزب توده ايران در آذربايجان 
تشکيالت فرقه دمکرات   هزار نفر بودند، 60که بيش از 

  .مند تبديل شدبه يک تشکيالت قدرت
.  در اينجا بد نيست که اين سئوال را نيز مطرح کنيم–س 

رهبران حزب  در خيلی از اظهار نظرها گفته شده که 
توده ايران با تشکيل فرقه دمکرات آذربايجان مخالف 

چطور شد که تشکيالت اين حزب در  . بوده اند
  آذربايجان به فرقه پيوست؟

مکرات آذربايجان، حزب  ببنيد قبل از تشکيل فرقه د–ج 
توده ايران از مدافعان سرسخت حقوق ملی خلقهای ساکن 

از آنها قبلتر نيز کمونيست های ايران برای . کشور بود
اولين بار حق تعيين سرنوشت را در ادبيات سياسی ايران 

طبعا حزب توده ايران نمی توانست با مردم . آورده بودند
شت خود مخالف آذربايجان برای در دست گرفتن سرنو

 در ميان بدنه و  البته مثل تمام احزاب سياسی. باشد
مخالفين . رهبری اين حزب مخالف و موافق وجود داشت

معتقد بودند که تشکيالت حزب در آذربايجان همان 
پس نيازی به تشکيالت ملی . وظايف را انجام ميدهد

بعدها همين افراد با تمام وجود از مبارزات فرقه . نيست
بسياری از افسران . ات آذربايجان حمايت کردنددمکر

  عضو حزب توده ايران که آذری هم نبودند از تهران و 
  ٤ادامه در ص                                                
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  ....مصاحبه نشريه آذربايجان
  اين.  آذر پيوستند21ديگر شهرهای کشور به نهضت 

 فداييان فرقه بازی انقالبيون نقش بزرگی در آموزش
تعداد زيادی از آنها در اين راه شهيد شدند و يا . کردند

اتفاقا دفاع همه جانبه حزب .مجبور به مهاجرت گرديدند
از مبارزات مردم آذربايجان ارتجاع را بر عليه آن 

اگر يک عده ای می . اين واقعيت تاريخی است. شوراند
 يا نا آگاهند .خواهند اين حقيقت را طور ديگر جلوه دهند

  .و يا مغرض
 چنين تبليغ می کنند که تشکيال ت فرقه   گروهی–س 

ساخته و پرداخته شوروی است و به دستور استالين و 
 نظر شما اين موضوع  به.  ايجاد شده است باقروف

  چقدر صحت دارد؟
 به نظر من پرداختند به اين مسئله بی ربط لزومی –ج 

اتهامی به خلق قهرمان ميدانيد که مروج چنين . ندارد
آذربايجان بيشتر تئوريسين های دولت پهلوی و اخيرا نيز 
. گروهی از دست اندرکاران جمهوری اسالمی هستند

 اگر فرض محال را  .البته غرب نيز به آن دامن می زند
برچنين الطائالتی قرار دهيم آنوقت انقالب مشروطيت، 

فارش جنبش خيابانی و غيره رانيز بايد به حساب س
شما مشاهده کرديد که قيام مردم . خارجی ها گذاشت

 بر عليه رژيم استبدادی شاه را 1356 بهمن 29تبريزدر 
شاه در پاسخ به .  خارجی ها وصل کردند نيز به

تظاهرات دهها هزارنفری مردم تبريز آنها را عامل 
. از آن طرف مرزها آمده اند خارجی دانست وگفت 

می بينيد . کنند" ايرانستان" را قصدشان آن است تا ايران
اين روش تمام حکومت های استبدادی و غير مردمی 

در جمهوری اسالمی نيز ما باهمين پديده روبرو . است
وقتی خواستند منتقدين خود را از صحنه سياسی . هستيم

کشور حذف کنند، آنها را کودتا گر، توطئه گرا و عوامل 
ين گروها کمونيستند فرق نمی کند ا. خارجی قلمداد کردند

مسئله آنست آن گروهی که در . يا ملی گرا و يا مسلمان
راس قدرت قرار گرفته اند نمی خواهند به منافعشان لطمه 

آنها نمی خواهند اين حقيقت را بپذيرند که . وارد شود
جنبش های اجتماعی در آذربايجان و ديگر نقاط کشور 

  .استنتيجه رشد شعور ملی و سياسی اين خلق ها 
مردم آذربايجان به دليل نزديکی به اروپا و پيوندی که با 

بيشتر . سوسيال دمکرات های روسيه بر قرار کرده بودند
از خلق های ساکن کشور تحت تاثير اين جنبش ها قرار 

دانشجويانی ايرانی که برای . داشتند و آموخته بودند
تحصيل به اروپا رفته بودند با محافل روشنفکری آنجا 

 دکتر ارانی با برگشت به ايران به  در آنجا. شنا شدندآ
تبليغ ايده های ترقی خواهانه خود پرداخت و بزودی 

حرکت . توانست گروهی از روشنفکران را گرد آورد
دکتر ارانی آغاز روشنگری در کشور ما به حساب می 

از طرف ديگر طيف عظيمی از زحمتکشان .آيد
 پايتخت جمهوری آذربايجانی که برای کار به باکو

  با افکار سوسيال دمکرات های آن. آذربايجان می رفتند
   آنها قرار  ديار آشنا و تحت تاثير مبارزات آزاديخواهانه

  

  
  
  

از ميان اين افراد رهبران برجسته ای مانند . گرفته بودند
  ....  پيشه وری و  حيدر عمو اوغلی، سالم اهللا جاويد ،

کرات عدالت را در سال بودند که که حزب سوسيال دم
رهبری اين حزب با اسداهللا .  در باکو بنياد نهادند1296

 در صد کارگرانی 60اعضای اين حزب را .غفارزاده بود
ايرانی که عموما شاغل درصنعت باکو بودند، تشکيل می 

 درصد 3 درصدر کارمند و پيشه ور و تنها 27. داد
يجانی می بينيد که زحمتکشان آذربا. روشنفکر بودند

  همين افراد. نزديک به صد سال پيش تحول خواه بوده اند
به جنبش انقالبی ايران بخصوص در آذربايجان و گيالن 

البته اين نکته را نبايد فراموش . خدمات شايانی کردند
 در  کرد که حضور نيروهای نظامی اتحاد شوروی

. آذربايجان قدرت سرکوب ژاندارم ها را محدود کرده بود
مک بزرگی بود که فرقه دمکرات بتواند راحت تر اين ک

 حق ندارند به شعور مردم  اين افراد. فعاليت کند
  .آذربايجان توهين کنند

 رفيق الهرودی شما از بدو تاسيس فرقه دمکرات -س 
 12پس از انتشار بيانيه . آذربايجان حضور داشتيد

   واکنش مردم چطور بود؟ شهريور
شور وشوق مردم در .  بود واکنش مردم بسيار خوب–ج 

کمتر از يک هفته از . دفاع از تشکيل فرقه بی نظير بود
انتشار بيانيه نگذشته بود که هزاران نسخه از آن در 
شهرها و دورترين روستاهای آذربايجان دست بدست می 

روستاييان بی سواد جمع می شدند تا يک نفر . گشت
د شاهد اين من خو. محتوای بيانيه را برايشان بازگو کند

مردم آذربايجان چند بار برای رسيدن . جنب و جوش بودم
تجربه کافی در اين . به حقوق واقعی خود قيام کرده بودند

از انقالب مشروطه و جنبش خيابانی کمتر . راه را داشتند
افکار، ايده ها و آرمان های . از چهاردهه گذشته بود

 حتی جنبش های قبلی هنوز در ذهن مردم زنده بود و
. بودند افرادی که در جنبش های قبلی شرکت داشتند

.  آذر بر پايه جنبش های قبل از خود استوار بود21جنبش 
  البته نقش سيد . حرکتی نبود که يک شبه بوجود آيد

تجربه بااليی  او . جعفر پيشه وری را نبايد ناديده گرفت
نسبت به مسائل و مشکالت ايران بخصوص . داشت

پيشه وری در حالی که . اخت کافی داشتآذربايجان شن
خيلی جوان بود، از مسئولين باالی حزب عدالت بود، او 
در جنبش جنگل شرکت داشت و بعنوان کميساريهای 

وقتی به تهران آمد . امور خارجه جنگل انتخاب شده بود
اتحاديه کارگران ايران را راه اداخت و روزنامه حقيقت 

ت هايش توسط پليس رضا به خاطر فعالي. را منتشر کرد
شاه دستگير و نزديک به ده سال در زندان های رضا 
شاهی زندانی کشيد و پس از آزادی به مدت دوسال به 

پس از سقوط رضا شاه به تهران . کاشان تبعيد شد
 1322در سال . برگشت و روزنامه آژير را منتشر کرد

 مجلس شورای ملی 14خود را کانديدای نمايندگی دوره 
اما از . تبريز کرد بعنوان نماينده اول تبريز انتخاب شداز 

  طرف نمايندگان ارتجاع و مالکينی که در مجلس النه 
  ٥                                                ادامه درص
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  پيشه وری انسانی. کرده بودند، اعتبار نامه وی رد شد

به همين خاطر در ميان اهالی . ت پرور بود وعدال آزاديخواه
  .آذربايجان از محبوبيت خاصی بر خودار بود و هست

 در بيانيه دوازده شهريور برنامه هايی برای حل مسائل –س 
 دولت خود مختار  .گره ای مردم آذربايجان طرح شده بود

  آذربايجان چقدر موفق به اجرای مفاد بيانيه شد؟
انيه تاسيس فرقه به اطالع همگان  بي1324 در شهريور –ج 

. مدت ها طول کشيد تا تشکيالت فرقه سازماندهی شود. رسيد
در اين مدت دهها هزار نفر آذربايجانی که شامل روشنفکران، 
معلمان، فرهنگيان، هنرمندان، کارگزان، کشاورزان، 
صاحبکاران، تجار و حتی بخشی از زمينداران يا عضو فرقه 

فرقه دمکرات به معنی . ه حمايت کردندشدند و يا از بياني
. واقعی به يک حزب سياسی فراگير در آذربايجان تبديل شد

پس از تشکيل مجلس ملی، حکومت خودمختار آذربايجان به 
از اولين . رهبری سيد جعفر پيشه وری شروع بکار کرد

اقدامات دولت خودمختار اجرای وعده های داده شده در بيانيه 
برای اجرای مفاد بيانيه مشکالت زيادی . وددوازده شهريور ب

شهرهای آذربايجان قحطی . سر راه دولت ملی وجود داشت
بانک ها و موسسات مالی توسط دولت مرکزی خالی . زده بود
مالکان، ژاندرم ها، ارتشيان و مرتجعين به توصيه . شده بود

دولت مرکزی جماعت را بر عليه دولت ملی تحريک می 
همه رفورم های انجام گرفته در مدت يک سال با اين . کردند

به گواه همگان يک حرکت انقالبی بود که با همت اکثريت 
از آن جمله ميتوان از اصالحات ارضی، . مردم ممکن بود

عمران و راهسازی، احداث و احياء صنايع، مبارزه با بيکاری 
و فقر، گسترش بهداشت عمومی، احياء فرهنگ آذربايجانی، 

زبان مادری در کنار زبان فارسی، تاسيس دانشگاه، تدريس به 
راه اندازی راديو، توسعه مطبوعات و آزادی قلم 

 ادبا و  وبيان،هنرهای زيبا و تئاتر، ارکستر ملی، انجمن
  .شاعران و نويسندگان نام برد

 حضور نيروهای متفقين در ايران، نيروهای انگليس و –س 
های اتحادشوروی در آمريکا در جنوب و مرکز ايران و نيرو

مناطق شمالی ايران از جمله در آذربايجان چه تاثيری در 
و چقدر در موفقيت . تشکيل فرقه دمکرات آذربايجان داشت

دولت خود مختار آذربايجان در امر اصالحات و سازندگی که 
  به آن اشاره کرديد، نقش داشت؟

 با اما.  رضا شاه با حمايت دولت بريتانيا به حکومت رسيد–ج 
.  دولت فاشيستی هيتلر به دولت آلمان نزديک شد قدرت گيری

با شروع جنگ جهانی با اينکه ايران اعالم بی طرفی کرده 
صدها کارشناس آلمانی و از آن جمله کارشناسان نظامی . بود

متفقين اين را نقض آشکار بی . در ايران فعالت می کردند
 1320سوم شهريور چنيدين بار قبل از . طرفی ايران ميدانستند

متفقين از رضا شاه درخواست کرده بودند برای عبور مسالمت 
اين درخواست ها از . آميز نيروهايشان از ايران اجازه دهد

 که به قدرت برتر ارتش  رضا شاه. طرف او رد می شود
امکان حمله نيروهای متفقين به ايران را . آلمان ايمان داشت
 دولت بريتانيا   رضا شاهمتعاقب برخورد. ضعيف می دانست

 مرداد راجع 25 تير و 28و شوروی دو التيماتوم مشترک در 
دولت . جاسوسان و کارشناسان آلمانی به ايران دادندبه حضور 

سرانجام در . شاهنشاهی ايران به اين تذکرات اهميتی نداد
  . نيروهای متفقين وارد ايران شدند1320تاريخ سوم شهريور 

به  ور وزارت خارجه ايران طی نامه ای  شهري22در تاريخ 
  سفارت آلمان، خواست تا اتباع آلمانی ايران را ترک و

  
  
  
  

اين ها را گفتم تا ببينيد وضعيت .سفارتخانه آن کشور بسته شود
آنچه من به چشم خودم ديدم . سياسی کشور چطور بوده است

نيروهای ارتش سرخ که در چارچوب نيروهای متفقين به 
اجازه خروج بدون دليل از پادگانهای مستقر . ده بودندايران آم

آنطور نبود که در ميان مردم رفت و آمد . در آن را نداشتند
فرقه دمکرات درست چهار سال پس . کنند و امر و نهی نمايند

از اشغال ايران توسط متفقين و فرار رضا شاه تشکيل می 
متمايل به اگر اراده اتحاد شوروی بر اين بود تا حزبی . شود

پس از تشکيل .  سال فرصت داشت4خودش را ايجاد کندف 
پس از آن .  در ايران بودند5فرقه نيروهای شوروی حدود 

فرقه . ايران را ترک و تمام تجهيزات خود را هم بردند
دمکرات آذربايجان پس از خروج نيروهای شوروی عليرغم 

. م آورد ماه دوا7تمام توطئه ها و فشارهای موجود نزديک به 
  اما از يک واقعيت نبايد گذشت که حضور نيروهای شوروی

شرايط را برای سرکوب مردم توسط ژاندارم ها و خوانين کم 
کرده بود و از سويی ديگر پيروزی دولت سوسياليستی در 
جنگ با فاشيسم به لحاظ معنوی به طبقات فرودست و متوسط 

ری بخشيده جامعه که هميشه تحت فشار و ظلم بودند اميدوا
اين خود کمک بزرگی به نيروهای ملی و آزاديخواه بود تا . بود

بعضی ها گويا اصال دوست . امکان فعاليت بيشتر داشته باشند
ندارند فاکتور مردم را در مبارزات عليه ظلم و ستم در نظر 

ما بايد در نظر داشته باشيم که هيچ انسانی ظلم پذير . بگيرند
. ايجاد شود عليه ظالم قيام می کندنيست و هر وقت شرايطی 

تاريخ يکصد ساله اخير ايران و ديگر کشورهای جهان گويای 
دولت خودمختار آذربايجان يک سال دوام .اين حقيقت است

نيروهای . آورد و باعث خدمات بزرگی در آذربايجان شد
 با کمک مستقيم امپرياليسم آمريکا و انگليس به  ارتجاعی

.  حمام خون در آذربايجان به راه افتاد.سرکوب آن پرداختند
دستاوردهای يک ساله دولت . هزاران نفر از دم تيغ گذشتند

زندانی و شکنجه و اعدام نصيب افرادی شد که . ملی نابود شد
جرمشان دفاع از حقوق مردم آذربايجان در چارچوب ايرانی 

تاريخ نشان داد که سرکوب خلق قهرمان . آزاد و پيشرفته بود
برای سرکوب تمام احزاب و  ايجان خاک ريز اول آذرب

سازمانهايی که در فضای پس از رضا شاه امکان فعاليت پيدا 
حزب توده ايران به خاطر دفاع از حقوق . کرده بودند، بود

زحمتکشان ودولت دکتر مصدق به خاطر تالش برای ملی کردن نفت 
چنين ديگر هم. مورد سرکوب قرار گرفتند که سالها به يغما می رفت

اخيرا . سازمانها و تشکل های توده ای که دل در گرو مردم داشتند
 به جناياتی که در حق مردم  )سيا(سازمان اطالعات و امنيت آمريکا

 28و قبول کرده که کودتای . ايران انجام داده، صحه گذاشته است
اين کودتا باعث شد تا ايران . را سازماندهی کرده است1332مرداد 
ديکتاتوری به . الهای متمادی از قبيله تمدن بشری عقب بماندبرای س

امپريليسم نوظهور آمريکا بر ثروت . جای دمکراسی جايگزين شود
در نتيجه کشور ثروتمند ايران با . و سرنوشت ايران چمبره بزند

مردمی تالشگر و آزاديخواه از رشد سياسی، اقتصادی و اجتماعی 
 از آن 1357قالب بزرگ بهمن ماه امری که با وجود ان. باز ماند

اين است آن واقعيتی که در تاريخ ايران روی داده . خالصی ندارد
اگر اين اتفاق نمی افتاد، سرنوشت مردم ايران شکل ديگری . است

  .رقم می خورد
رفيق الهرودی با تشکر از شما که وقتتان را در اختيار ما قرار 

 نشريه آذربايجان ارگان داديد و ديدگاه و نظاراتتان را از طريق
  .مرکزی فرقه دمکرات آذربايجان به اطالع خوانندگان ما رسانديد

برای شما و . من هم از شما متشکرم که اين امکان را به من داديد
  .همه وطنانم آرزوی موفيقت دارم
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  ....به مناسبت نود و سومين سالروز
قيام آذزبايجان شروع يک نهضت عظيم فکری و ملی 

دکه شيخ محمد خيابانی در راس آن قرار داشت و در بو
اين راه شربت شهادت نوشيد و نام خود را در يکی از پر 

 22. افتخارترين صفحات تاريخ ملتمان جايگزين کرد
شهريور ماه، نود سومين سالروز شهادت شيخ محمد 

 در تبريز متولد شد و 1259وی درسال . خيابانی است
. ر مدارس دينی تمام کردتحصيالت اوليۀ خود را د

 ساله 27خيابانی در دوران انقالب مشروطيت در حاليکه 
چندی نگذشت که به عنوان . بود وارد ميدان مبارزه شد

  .يکی از پيشوايان انقالب شهرت يافت
فداکاری و مجاهدت غيورانه و بی نظير شيخ محمد 
هنگامی به اوج خود رسيد که نيروهای ارتجاعی محمد 

، شهر تبريز را به محاصرۀ کامل خود در علی ميرزا
آورده و از رسيدن آب وآذوقه به شهر جلوگيری می 
کردند و هر روز که می گذشت اين محاصره تنگ تر می 

در اين روزهای سرنوشت ساز، شيخ محمد خيابانی . شد
تفنگ در دوش گرفته همراه با مجاهدين از شهر، 

 می  شهمرزمان. مشروطيت و آزادی دفاع می نمود
در جريان دفاع اگر کوچکترين سستی و ياس از : نويسند

مجاهدين می ديد با بيانات شيرين و سخنرانی های مهيج 
  . روحيۀ تازه می داد به آنها

هم زمان در حالکه با دشمنان ملت وآزادی می جنگيد در 
در اين . انجمن ايالتی تبريز نيز عضويت داشت

تاب خود تحت در ک حاجی محمد علی بادامچی مورد
که در سال » شرح حال شيخ محمد خيابانی« عنوان 
شيخ در :  در برلين به چاپ رسانده می نويسد1304

حالکه شب وروز تفنگ در دوش با دشمن می جنگيد، 
يکی از شخصيت های مهم انجمن بود و با فکر وعقل و 

  .تدابير، امور انجمن را اداره می کرد
خوردۀ انقالب محمد علی ميرزا اين دشمن قسم 

مشروطيت برای غلبه برمجاهدين و تامين نيروهای تازه 
نفس احتياج به پول داشت به همين منظور دست به دامن 

نمايندگان اين دول قول . اربابان انگليسی و روسی شد
  . هزار لير به او دادند40پرداخت 

انجمن ايالتی آذربايجان که خود را جانشين مجلس شورای 
ه بود با صالحديد شيخ محمد خيابانی ملی اعالم کرد

تلگرامی به پارلمان و مجلس سنای فرانسه ارسال و 
مخالفت ملت ايران را با کمک های مالی به دربار قاجار 

متن تلگرام به شرح . از طرف دول خارجی اعالم کرد
  :زير بود

در موقعی که شاه . پارس، مجلس مبعوثان، مجلس سنا«  
ساخته و می خواهد برای مجلس را با توپ منفصل 

منقرض ساختن قوای ملی از دول متجاسر قرض کرده، 
تجهيز سالح و قشون نمايد ما ملت ايران به عموم ملل 
حريت پرورعالم اعالم می کنيم که اين وجه، نظر بر 
  اينکه باعث اضمحالل يک ملتی خواهد شد که در راه اخذ 

  
  

  
  
  
  

ملت ايران هم به حقوق انسانيۀ خود جان سپاری ميکنند، 
   .هيچوجه ذمه دار اين استقراض نخواهد دانست

  انجمن ايالتی آذربايجان
                                               

پس از فرار محمد علی شاه و تشکيل مجلس دوم، شيخ 
محمد خيابانی به پاس خدماتی که کرده بود از طرف 

طه به مجلس مردم آذربايجان به عنوان نمايندۀ اين خ
 وتيز هوشی  در مجلس هم درايت. شورای ملی راه يافت
 در کتاب خود تحت  علی آذری  .او مثال زدنی بود

: می نويسد» قيام شيخ محمد خيابانی در تبريز« عنوان 
متن سخنرانی شيخ محمد خيابانی در مورد اولتيماتوم 
معروف دولت روسيۀ تزاری به دولت ايران کم نظير 

 ساعت برای اجرای آن ضرب 48 روسيه دولت. بود
 را در  وثوق الدوله متن اولتيماتوم. العجل تعيين کرده بود

 به 1290ساعت ده وسی دقيقۀ روز جمعه هفتم آذر ماه 
مجلس آورده و تصويب آنرا از نمايندگان ملت خواسته 

هنگام قرائت متن اولتيماتوم روسيه، سکوت . بود
شود و نمايندگان در وحشتناکی در مجلس مستولی می 

ناگهان صدايی مصمم و دشمن . بهت وحيرت فرو ميروند
شکن سکوت مرگبار را می شکند و جو حاکم برصحن 

بعضی سئواالتی «عمارت بهارستان را تغيير می دهد، 
است که جواب آنها از زمانهای بسيار قديم داده شده و 

چنانکه اگر از ملتی . احتياج به جواب مجددی ندارد
ال شود که آيا حاضر هستی آزادی و استقاللت را از سئو

دست بدهی، مسلما خواهد گفت هيچ قدرتی حق ندارد 
اميدوارم دولت روسيه . آزادی و استقالل مرا سلب کند

اولتيماتوم ظالمانۀ خود را پس بگيرد و ملت ايران را از 
  .»خود نيازارد

گان اين نطق تاريخی دل وجرئت کم مانندی به ساير نمايند
پس از آنکه عده ای از نمايندگان در بارۀ زيانبار . بخشيد

بودن آن سخنرانی کردند، اکثريت قريب به اتفاق 
  .نمايندگان اولتيماتوم را رد کردند

در اينجا به فرازهايی از سخنان تاريخی اين مرد بزرگ 
  :توجه کنيم

 خلقی که در بارۀ استقالل به مبارزه بر خاسته در --
  ايد آمادگی برای مرگ را داشته باشد؛درجۀ اول ب

.  ترس، اساس آزادی ملت و بشريت را نابود می کند--
برعکس شجاعت و دالوری اين اساس ها را پا برجا و 

  مغلوب نشدنی می کند؛
 ترحم به کسانی که حقوق خلق را غصب کرده، خيانت --

  به توده هاست؛
 از  ما خواهان سعادت برای خلق آذربايجان و رهايی--

  سفالت و فالکت برای ايران هستيم؛
   شرط اول شرف ملت، استقالل اوست؛--
   دو انسان هم مسلک مانند برادرند؛--
شيخ محمد خيابانی در نظر داشت با اعادۀ حاکميت ملی  

به ملت ايران و ايجاد تحول عميق در افکار مردم 
  .آرمانهای انقالب مشروطيت را تحقق بخشد
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 ام زندانيان سياسی گذشت سال از قتل ع25

  ستي فاجعه هنوز مشخص ننيبا گذشت ربع قرن ابعاد ا
 يکی از تکان دهنده 1367در مرداد و شهريور ماه سال 

در اين . ترين فجايع تاريخی بشری در کشور ما رخ داد
گروهی . دو ماه هزاران تن زندانی سياسی قتل عام شدند

و . م شده بوداز جانباختگان حتی دوران محکوميتشان تما
گروه کثيری از آنان هنوز دردادگاههای رژيم محکوم 

کشتاری که بدون شک با تمام معيارهای . نشده بودند
افکار عمومی جهان  در تضاد است و به درستی  انسانی 

  .اين عمل را جنايت عليه بشريت نام نهاده است
نيروهای امنيتی جمهوری اسالمی پيکرهای بی جان اين 

راه آزادی را شبانه در گورهای دسته جمعی و کوشندگان 
بدون نام و نشان به خاک سپردند و خانواده های اين 
جانباختگان را برای هميشه از حق سوگواری بر مزار 

اين آزادگاِن که در ده ها  .عزيزانشان محروم کردند
گورستان همچون گلزار خاوران، در سراسر ايران برای 

ان راه آزادی ايران به رغم جانباختگ .هميشه خفته اند
گورهای بی نام و نشان، برای هميشه در ياد و حافظه 
تاريخی مردم ايران خواهند ماند، و گلزارهايی همچون 

هر . خاوران ميعادگاه آزادگاِن نسل های آينده خواهد بود
 دهم شهريور ماه آزاديخواهان ايران همراه با  ساله

ان روز شهدای فاجعه خانواده قربانيان اين روز را بعنو
  .ملی گرامی ميدارند

دولتمداران غربی و رسانه های بی شمارشان در حاليکه 
می گويند و می " حقوق بشر"شبانه روز در دفاع از

. از کنار فاجعه ای به اين بزرگی براحتی گذشتند. نويسند
سکوت غرب از طرف آزاديخواهان کشور يک نوع 

ن سياسی تلقی شد و همصدايی با عامالن کشتار زندانيا
هر دوی آنان به فکر انتقام  اين فکر را تقويت کرد که، 

از نيروهايی هستند که با شرکت در انقالب بهمن و دفاع 
از آرمان های مردمی آن، به منافع آنها لطمه وارد کرده 

  .اند
کشتار و پاکسازی جامعه از دگرانديشان پس از فاجعه 

 و داخل کشور و قتل ترورهای خارج. ملی، پايان نيافت
های زنجيره ای کشتار در کوی دانشگاه با عامالنی چون 

در  .سعيد امامی و قاضی مرتضوی همچنان ادامه يافت
به  حقيقت، سکوت مرگبار مسئولين جمهوری اسالمی 

رهبری خامنه ای تاييد و تشويقی برای ادامه اين جنايات 
  .هولناک بود

 فعالين مدنی و ادامه اين روش را در سرکوب خونين
سياسی خلق های ساکن کشور از جمله معترضين به 
خشک شدن درياچه اروميه می توان ديد و بويژه می بينيم 
که پس از اعتراض ميليونی مردم به کودتای انتخاباتی 

و خيزش مردمی جنبش سبز، دوباره ما با موج  ٨٨ سال
جديدی از سرکوب، دستگيری، اعدام و ناپديدشدِن 

کهريزک ها  .ن مدنی و اجتماعی روبرو هستيمکوشندگا
، روزهای سياه دهه فاجعه ملی قتل عام 88پس از خرداد 

  در اين سالها بخش . زندانيان سياسی را ياد آوری می کند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بزرگی از نيروهای درون حاکميت که در مقابل جنايات 
ن رخ داده مهر سکوت بر لب زده بودند خود قربانی چني

طبيعی است که عدم پی گيری و سکوت . سياستی شدند
در باره کشتارهای اين دوره و فاجعه ملی قتل عام 

، زمينه ادامه سرکوب و ۶٧ زندانيان سياسی در سال
بديهی است دير يا زود ابعاد . جنايت تا امروز بوده است
آمران و عامالن آن شناخته و  . اين جنايت رو خواهد شد

در اين ميان کسانی که .پرده خواهند شدبه دست عدالت س
با سکوت خود به ادامه چنين جناياتی ياری می رسانند، 
خواسته يا ناخواسته در تداوم چنين جناياتی شريک 

  .خواهند بود
مبارزه در راه شناسايی عامران وعامالن اين جنايت ها 
وظيفه تمام نيروهای ميهن پرست و ترقی خواه کشور 

ی بازپس زدن نيروهايی که با توسل  برا شرايط . است
به زور و سرکوب و کشتار حاکميت می کنند، آماده تر 

  .است
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فرقه دموکرات آذربايجان 
پروسه های منطقه ای و 
جهانی را مد نظر داشته، با 
بيش از نيم قرن تجربه فعاليت 
سياسی و با درس عبرت گرفتن 

های  از ناکامی و پيروزی
ملی مردم  مبارزه گذشته

آذربايجان را جهت داده، فعاليت 
خود را در مقياسی جديد ادامه 

  .می دهد
پيشه وری
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  چرايی و چگونگی تشکيل فرقه دمکرات آذربايجان

بعد از سقوط ديکتاتوری رضا شاه مردم ايران سکوت 
اولين بار بعد از انقالب .  سال را در هم شکستند٢٠

 سازمانهای سياسی در صحنه سياست ايران مشروطيت
همه اين آزاديهای دمکراتيک مديون . حضور پيدا کردند

سازمانهای چپ در سراسر . ارتش متفقين در ايران بود
) آذربايجان(ايران بويژه در شمال و شمال غربی ايران 

آذربايجان و شمال ايران يگانه منطقه . گسترش يافت
توده ايران تشکيالت ديگری بودند که در آن به جز حزب 

آذربايجان منطقه ای بود که هميشه در . وجود نداشت
مردم . مبارزه برای آزادی و دمکراسی پيش گام بود

. آذربايجان در حول و حوش حزب توده ايران گرد آمدند
. بدين طريق آذربايجان به يک منطقه انقالبی تبديل شد

در زد . عه يافتمبارزه عليه اربابان و ستم ژاندارمها توس
و خوردها ميان دهقانان و اربابان بسياری از مبارزين 

 اين مبارزه مردم آذربايجان  .جان خود را از دست دادند
آينده نزديک نشان داد که آذربايجان در . را آب ديده نمود

 .جبهه ای مقدم آزاديخواهان در ايران است
 .نيروهای متفقين رضاشاه را از قدرت خلع يد کردند

اما . آزاديهای دمکراتيک را به ايران باز گرداندند
حکومت کهنه کار در جای خود باقی ماند و پشت سر اين 
حکومت بريتانيا و آمريکا که در ايران حضور نظامی 

بدين سبب بود که اين دو کشور . داشتند قرار گرفتند
ميخواستند نيروهای خود را قبل از موعد مقرر بيرون 

سيله حکومت دست نشانده آنها ديکتاتوری تا بدين و. کنند
در چنين شرايطی . دوران رضا شاه را در ايران احيا کنند

ضرورت پيدايش يک نهضت مردمی در آذربايجان 
برای اين که آذربايجان مبارزه ضد . محسوس بود

ديکتاتوری را بر دوش بکشد، تشکيل سازمانی الزم بود 
اين . سيج کندکه مردم را برای مبارزه در اين راه ب

. سازمان نام فرقه دمکرات آذربايجان را به خود گرفت
سازمانی که پايه ای طبقاتی وسيع داشت می با يست همه 
ساکنين آذربايجان صرف نظر از مليت و زبان خود در 

همه شهروندان را در راه . اين سازمان ملی گرد هم آيند
  .ايده آل آزادی و دمکراسی متشکل کند

و اين . برنامه اين سازمان ضرورت داشتآماده کردن 
در روز دوازدهم . برنامه توسط پيشه وری تهيه شد

به دو زبان ) ١٩٤٥ سنتيابر ٣ (١٣٢٤شهريور 
 شهريور ١٢در بيانيه . آذربايجانی و فارسی منتشر شد

ضرورت کسب خود مختاری آذربايجان با داليل کافی 
لتی پيش تصريح و تحصيل خود مختاری بوسيله انجمن ايا

ماده ای بيانيه در ١٢متن خالصه شده . بينی شده است
  .اختيار خواندگان قرار می گيرد

 ضمن حفظ استقالل و تماميت ارضی ايران، بايد به -١
موازات آن برای خلق آذربايجان آزادی داخلی و خود 

  مختاری مدنی داده شود که بتواند در راه احيای فرهنگ 
  

  
  
  
  
  
  
  

ربايجان و هم سو با حفظ قوانين عادالنه خود و آبادان آذ
  ...مملکت سرنوشت خود را تعيين کند

 برای اجرای همين منظور بالفور انتخاب انجمنهای -٢
  .ايالتی و واليتی برگذار و شروع بکار خواهد کرد

 در مدارس آذربايجان تا کالس سوم بزبان آذربايجانی -٣
آذربايجانی، تدريس و از کالس سوم به بعد در کنار زبان 

  ...زبان فارسی نيز تدريس خواهد شد
 فرقه دمکرات آذربايجان در خصوص گسترش صنايع -٤

کارخانه . و کارخانه ها تالش نموده و سعی خواهد کرد
های موجود تکميل و از اين طريق به رفع مشکل بيکاری 
پرداخته و در گسترش صنايع دستی و ماشينی وسائلی را 

  ...بوجود خواهد آورد
 گسترش تجارت از مسائل الزم و جدی فرقه دمکرات -٥

انسداد راه ها تا امروز موجب پايمال . محسوب می شود
شدن ثروتهای خرده مالکيتی روستايان و بازاريان سبب 

برای جلوگيری از اين کار فرقه . آنان شده است... افالس
دمکرات در پی يافتن راه هائی از جمله بازارهای 

وش امتعه آذربايجان با استفاده از راه خارجی برای فر
  ...های ترانزيت می باشد

 يکی ديگر از هدف های اصلی فرقه دمکرات آباد -٦
به همين زودی قانون . کردن شهرهای آذربايجان است

به خصوص تأمين ... انجمن های شهر تغيير خواهد يافت
آب آشاميدنی مردم شهر تبريز از مسائل فوری و جاری 

  .ات آذربايجان می باشدفرقه دمکر
 بنيان گذاران فرقه دمکرات به خوبی ميدانند که -٧

نيروی ثروت آفرين و توان اقتصادی در بازوی 
فرقه سعی خواهد کرد که به ... روستايان نهفته است

. منظور تاميبن نيازهای روستايان قدمهای اساسی بر دارد
 و تعيين حدود معقول در پرداخت های رعايا به اربابها

از وظايف مبرم و ... جلوگيری از مالياتهای غيری قانونی
امالک خالصه و زمين هائی ... فوری فرقه دمکرات است

در صورتيکی که اين ... که اربابان آنها متواری شده اند
زمين داران بزودی به آذربايجان مراجعت نکنند و بر 
اساسی موازين قانونی فرقه، در اختيار روستايان گذشته 

فرقه تالش خواهد کرد تا نيازهای روستايان ... اهد شدخو
و کشاورزان به ابزارهای کشاورزی و زمين را مستقمأ 

  .و سريع مرتفع نمايد
 يکی ديگر از مهم ترين وظايف فرقه دمکرات مبارزه -٨

خطر بيکاری از هم اکنون بطور . بر عليه بيکاری است
و از طرف دولت مرکزی ... جدی خود نمائی ميکند

مقامات محلی آنها هيچ اقدامی در اين زمينه انجام نگرفته 
  ...فرقه مجدانه می کوشد که اين خطر مهار شود... است
 فرقه دمکرات خواهد کوشيد تا آذربايجان متناسب با -٩

  در اين صورت . نفوس حق انتخاب نماينده داشته باشد
  ٩امه درصاد                                                  
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  ....چرايی و چگونگی
  نمايندگان آذربايجان تقريبأ يک سوم کل نمايندگان مجلس

انتخابات بايد در سراسر ايران ... را تشکيل خواهد داد
همزمان برگذار و کم ترين زمان ممکن تمام ) بشکل آزاد(

  .شود
 فرقه دمکرات آذربايجان با کارکنانی که خود را در -١٠

اده و به گرفتن رشوه و عمل اختالس جمع ادارات جا د
مشغولند مبارزه خواهد کرد و از کار کنان صادق 

مخصوصأ تالش خواهد . قدردانی به عمل خواهد آورد
کرد تا در آمد آنها را بطور تنظيم کند که ايشان نياز به 

يک زندگی آبرومند برای ... دزدی و خيانت نداشته باشد
  .خود فراهم کند

 سعی خواهد کرد بيشتر از نصف  فرقه دمکرات-١١
ماليات های مستقيم صرف احتياجات خود آذربايجان 

و از ميزان ماليات های غيری مستقيم به ميزان . بشود
  .قابل توجهی کاسته شود

 فرقه دمکرات آذربايجان خواهان دوستی با تمام -١٢
دولت ها به خصوص دول متفق می باشد و به اين روند 

  .تداوم خواهد بخشيد
در پايان اين بيانيه گفته می شود اينها هدف های بنيادين 

ما اميدواريم هر يک از . بنيانگذاران فرقه دمکرات هستند
وطنپرستان آذربايجان چه در داخل آذربايجان يا بيرون از 
آذربايجان در رسيدن به اين هدف مقدس با ما هم صدا و 

  .متحد شوند
 تشکيل سازمانهای بعد از انتشار بيانيه دوازده شهريور

فرقه دمکرات آذربايجان در سراسر آذربايجان تسريع 
سازماندهی در مدت کوتاه پايان يافت و دوران بسيج . شد

. مردم برای دست يابی به خواستهای ملی آغاز گرديد
فرقه دمکرات آذربايجان خود را برای قيام مسلحانه آماده 

 يکی پس پست های ژاندارمری و پادگانهای نظامی. نمود
لشگر سه تبريز . از ديگری در مقابل فدائيان تسليم شدند

تبريز در دست فدائيان . بشکل مسالمت آميز تسليم شد
فرمادهان لشگر چهار اروميه از تسليم شدن . قرار گرفت
جنگ خونين ميان فدائيان و لشگر چهارم . سر باز زدند

رخ داد با اين حال در عرض چند روز تسليم شد فرماده 
  .آنها دستگير و زندانی گرديد

کنگره سراسری آذربايجان در تبريز تشکيل گرديد 
وظايف حکومت جديد آذربايجان را مشخص نمود و با 
نشر عالميه هدف خود را اعالم نمود و اين اعالميه ها به 
سازمان ملل متحد، به مجلس شورای و به شخص شاه 

می شد که در اين اعالميه ها تصريح . ايران فرستاده شد
آذربايجان جز اليتجزای ايران است، مردم با دست يابی 
به خود مختاری محلی امور داخلی آذربايجان را اداره 

  .خواهد کرد
 ٣٩کنگره ملی برای اداره امور آذربايجان يک هيئت 

نفری انتخاب نمود و اين هيئت تا تشکيل مجلس ملی 
  .آذربايجان وظايف محول را اجرا نمود

  مجلس بزودی آغاز گرديد اولين بار در تاريخانتخابات 
  بعد از. ايران زنان از حق رأی بر خوردار شدند

  
  
  
  

  انتخابات مجلس ملی تشکيل گرديد، هيئت رئيسه خود را 
انتخاب نمود در اولين اجالسيه مجلس پيشه وری را 

و به . مأمور کرد تا کابينه دولت خود را تشکيل دهد
وری وزرای دولت خود را پيشه . مجلس مرفع نمايد

 برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس ملی  انتخاب نمود
در عين حال برنامه دولت را نيز تقديم مجلس . تقديم نمود

نمود بعد از مذاکره و ارائه پيشنهادات برنامه دولت به 
پيشه . تصويب رسيد و وزرای دولت رأی اعتماد گرفتند

 دولت به  نامهوری بعنوان نخست وزير برای اجرای بر
در عرض کوتاه ترين مدت . اقدامات عملی دست است

آبادی . اجتماعی و اقتصادی انجام داد اصالحات سياسی، 
شهرها و راه ها اصالحات ارضی، اصالحات فرهنگی، 
رسميت دادن به زبان مادری در تمام ادارات و آموزش 
پروريش تشکيل دانشگاه دولتی از جمله اصالحاتی بود 

  .تاريخ آذربايجان با خظ زرين ثبت شده استکه در 
تشکيل حکومت ملی در آذربايجان اصالحات انجام شده 
از طرف اين حکومت دشمنان آزادی و دمکراسی در 
ايران و خارج از ايران را وحشست زده نمود تبليغات 
ضد آذربايجانی در تهران و در قسمت های جنوب ايران 

شکل گسترده انجام همچنين در آمريکا و انگليستان ب
عمده ترين هدف با اين تبليغات وسيع خنثی کردن . گرفت

تأثير اصالحات دمراتيک در آذربايجان در سراسر ايران 
آنها می دانستند که آذربايجان خود . و خاورميانه بود

پيشه وری . مختار به هيج وجه از ايران جدا نخواهد شد
ت و به شخصيتی بود که ايران را ميهن خود می دانس

خاطر همين ميهنپرستی بود که ده سال در زندان رضا 
آمدن او به آذربايجان . شاه با شکنجه روحی روبرو گرديد

و تشکيل حکومت ملی در اين استان انقالبی به خاطر 
او با صراحت می گفت . برگرداندن آزادی به ايران بود

متفقين از ايران می روند حکومت مرتجعين در سر 
مانده اند اين حکومت با اتکأ به آمريکا و قدرت باقی 

انگليس دوران سياه ديکتاتوری رضا شاه را احيا خواهد 
بودند » عقيده«دولت آمريکا و انگليس نيز بر اين . نمود

 دمکراسی بر  که ايران به مرحلۀ نرسيده است که در آن
جدا کردن آذربايجان از ايران و الحاق آن به . قرار شود

روی بهانه بود در دست مرتجعين ايران آذربايجان شو
برای طرد نفوذ شوروی از ايران و سرکوب جنبش ملی 

  .در آذربايجان
دولت های حکيمی و صدر با عجله می خواستند ارتش 
شوروی از ايران خارج شود دست تهران برای سرکوب 

اما مرتجعين دست به حيله و . نهضت آذربايجان باز شود
طنه را سرکار آوردند تا با دست قوام السل. تزوير زدند

اين روباه پير به هدف شيطانی خود دست يابند چنين هم 
» قول«شد قوام با مقامات شوروی به مذاکره پرداخت، و 

داد مسئله آذربايجان را از طريق مذاکرات حل خواهد 
قوام حيله گر عزم خود را جزم کرد و راهی مسکو . نمود

  با اين که در . ره گرديدشد با رهبران شوروی وارد مذاک
  ١٠                                                   ادامه درص

٩ 

 بايجانکرات آذرناشر افکارفرقه دم          ١٣٩٢شهريور١٠٦ شمارهدوره پنجم



  
  

  ....چرايی و چگونگی
  . روز خود به احداف خود دست نيافت٢١ اين اقامت 

 درباره خروح ارتش شوروی از -١. ولی در سه مورد
 درباره حل -٣.  درباره قرار داده نفت شمال-٢. ايران

توافق ضمنی حاصل  ذربايجان از طريق مذاکره مسئله آ
 سفير جديد خود را  شوروی. قوام به تهران باز گشت. شد

با «مذاکره ميان قوام و سفير شوروی . به تهران فرستاد
تاريخ اخراج ارتش شوروی از . انجام گرفت» موفقيت

ايران معين گرديد و تصويب قرار داد نفت شمال به دوره 
برای حل . ای ملی واگذار گرديدپانزدهم مجلس شور

. مسئله آذربايجان مذاکره ميان تبريز تهران آغاز گرديد
با . اين مذاکرات با ابتکار قوام السلطنه انجام گرفت

پيشنهاد قوام هيئتی از آذربايجان به رياست پيشه وری به 
گرچه سفر پيشه وری به تهران رويداد دور . تهران رفت

ه فرقه ثابت کرد که آماده است با اينهم. از انتظار بود
  .برای حفظ صلح و آرامش از خود گذشته گی نشان دهد

به . ار سنگينی انجام پذيرفتمذاکره با تهران در جو بسي
دليل اينکه تهران اين گفتگو را بسيار بی اهميت تلقی و 

و شايد هم از روی تجاهل می . سرسری بر گزار کرد
با اين . بی ارزش قلمداد کند خواستند جنبش آذربايجان را 

حال گفتگوها پانزده روز به درازا کشيد و اعضای هيئت 
بعد از .  تبريز باز گشتندآذربايجان بدون حصول نتيجه به

مراجعت نمايندگان آذربايجان دولت قوام ابالغيه هفت 
در اين . مادۀ را در مورد حل مسئله آذربايجان منتشر کرد

، ٩١، ٩٠، ٢٩اصول » به موجب«. ابالغيه گفته ميشود
اختيارات انجمن های ...  متمم قانون اساسی٩٣ و ٩٢

ر زيرين تأييد و  واليتی در آذربايجان به قرا–ايالتی 
  .تصريح ميشود

 رؤ سای ادارات کشاورزی، بازرگانی، صنعت، حمل -١
و نقل منطقه، آموزش و پرورش، بهداشت، انتظامات، 
دادگستری و دادستانی و مدير اداره دارای توسط 
انجمنهای ايالتی و واليتی انتخاب بر اساس مقرات، حکم 

  .رسمی آنها توسط دولت از تهران صادر ميشود
 والی با جلب نظر انجمن ايالتی توسط دولت بر گزيده -٢

و انتصاب فرماندهان ژاندارمری و نيروهای . ميشود
  .انتظامی توسط دولت صورت می گيرد

 زبان فارسی، مانند همه اياالت ديگر، در آذربايجان -٣
در ادارات محلی و دواير . نيز زبان رسمی شمرده ميشود

 صورت ميگيرد، ولی در )ترکی(دولتی فارسی و آذری 
مدارس ابتدای تا کالس پنجم، آموزش به زبان آذربايجانی 

  .هم انجام خواهد شد
 دولت، هنگام تخصيص عوايد مالياتی و تنظيم بودجه -٤

مملکتی، هزينه های آبادی شهرهای آذربايجان و بهبودی 
وضع بهداشت و آموزش اين ايالت را در نظر خواهد 

  .گرفت
انهای دمکراتيک و اتحاديه ها در  فعاليت سازم-٥

  .آذربايجان نيز مانند ديگر اياالت آزاد است
 هيچ تضييق و پی گردی در مورد مردم و فعاالن -٦

دمکراسی، به دليل مشارکت آنان در جنبش دمکراتيک به 
  .عمل نخواهد آمد

  
  
  
  
 موافقت ميشود که تعداد نمايندگان آذربايجان به تناسب -٧

پيشنهادهای الزم در اين .  افزايش يابدنفوس اين ايالت
مورد، هنگام تشکيل پانزدهمين دورۀ قانون گذاری، تقديم 
مجلس خواهد شد که در صورت گذشتن از تصويب، 
انتخاب تتمه وکاالی آذربايجان برای همان دوره صورت 

  .خواهد گرفت
هيئت نمايندگی آذربايجان نيز بخش از نقطه نظرهای 

بند تنظيم و به هيئت نمايندگی تهران خود را در سی و سه 
  .ارائه دادند تا به نظر دولت به رسانند

هيئت نمايندگی آذربايجان در تاريخی نه ارديبهشت 
.  با هيئت نمايندگی دولت در تهران مالقات کرد١٣٢٥

يک روز بعد سپهر و مظفر فيروز خود را بعنوان 
 متن  .نمايندگی تام االختيار دولت مرکزی معرفی کردند

فردای همين روز . سی وسه ماده ای به نظر ايشان رسيد
در پی دو . پيشه وری با قوام السلطنه دوبار مالقات کرد

جلسه گفت و گوی قوام و پيشه وری متن ابالغيه زير را 
  .تهيه و به نمايندگان دولت قوام تسليم کردند

به دنبال صدور بيانيۀ خاکی از حسن نيت قوام السلطنه 
ان دولت مرکزی و هيئت نمايندگی آذربايجان پس نمايندگ

از تبادل افکار به اين نتيجه رسيدند که جنبش دمکراتيک 
آذربايجان نه به منظور تجزيه آذربايجان از ايران، بلکه 
با نيت و برنامه اعمال به اجرای قوانين مشروطيت در 

برای جلوگيری از . سراسر ايران صورت گرفته است
هم و برادر کشی اعالم کردند که هر گونه سوی تفا

برای حل . اختالف بين آذربايجان و ايران وجود ندارد
اختالفات جزئی هم مقرر شد هيئت آذربايجانی در تهران 

تا به نحوی کارها را سر سامان . حضور داشته باشد
و . به گونه ای که قوانين مشروطيت نقض نشود... دهد

  ... نبيندبويژه آزادی خلق آذربايجان لطمه ای
در ديدار سوم قوام السلطنه و پيشه وری اختالف نظری 

اين امر . در مورد مسئله ای تقسيم اراضی بروز کرد
پس از . تا دو روز در مذاکرات وقفه پديد آيد. باعث شد

دو روز دولت قوام السلطنه اصالحاتی که می بايست در 
مذاکرات مد نظر قرار می گرفت در ابالغيه که به شرح 

ير تنظيم کرده بود توسط نمايندگان معتبر به هيئت ز
  .آذربايجانی تسليم کرد

  .شورای ايالتی آذربايجان به جای مجلس ملی آذربايجان
  .هيئت مديره آذربايجان به جای هيئت وزيران آذربايجان
  .رؤسای دواير آذربايجان به جای وزرای ملی آذربايجان

  ...شوداصل مادۀ يک پيشنهاد دولت پذيرفته می 
والی با پيشنهاد شورای ايالتی آذربايجان تعيين و با 
. صدور حکم دولتی به استانداری بر گزيده خواهد شد
  ...نيروهای مسلحی به نام نيروی نگهبان تشکيل می شود

  .اصل ماده ای پيشنهادی دولت تصويب می شود
مالياتهای که بر اساس قوانين مملکتی وصول می % ٧٥

رای ايالتی برای پرداخت حقوق شود با نظارت شو
به مصرف خواهد » نيروی نگهبان«کارکنانان ادارات 

   ١١ادامه درص                                         .رسيد
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  ....چرايی و چگونگی
هيئت . اصل ماده ای پيشنهادی دولت تصويب می شود

نمايندگان آذربايجان به منظور حل مسالمت آميز مسئله 
جان و استحکام بخشيدن به مبانی دمکراسی در آذرباي

ايران مذاکرات متعددی ميان هيئت نمايندگان رسمی 
بعد . دولتی ايران و هيئت نمايندگی آذربايجان به عمل آمد

مبادله افکار اين نتيجه حاصل شد که جنبش دمراتيک 
بلکه به . آذربايجان قصد تجزيه آذربايجان از ايران ندارد

يدن به قوانين مشروطيت و استحکام و قصد جامعيت بخش
نمايندگی . مداومت اين قوانين صورت پذبرفته است

رسمی دولت ايران و هيئت نمايندگان آذربايجان در مورد 
اين توافق . موادی که ذيال درج می شود به توافق رسيدند

  .حاوی دوازده ماده است که بطور خالصه درج می شود
تان سوم و چهارم و محال ايالتی آذربايجان شامل دو اس

اصطالح مجلس ملی،شورای ... من بعد. خمسه می باشد
ايالتی هيئت وزيران هيئت مديران و رؤسای ادارت 

  .محلی ناميده خواهد شد
والی آذربايجان از طرف شورای ايالتی پيشنهاد و حکم 

  .انتصاب از طرف دولت صادر خواهد شد
تی انتخاب و توسط شورای ايال... رؤسای ادارات دولتی

  .احکام رسمی توسط دولت صادر خواهد شد
تشکيل خواهد شد » نيروی نگهبان«نيروی مسلحی به نام 

  ...که امنيت راه ها تأمين و به نيروهای اجرای ياری کند
آموزش در مدارس ابتدای به زبان آذربايجانی و در 
مدارس متوسطه به دو زبان آذربايجانی و فارسی 

کارهای دفتری در ادارات محلی . صورت خواهد گرفت
و ثبت مکاتبات و احکام دادگاه ها به دو زبان فارسی و 

  .آذربايجانی انجام خواهد گرفت
کلی اصالحات اقتصادی و اجتماعی ملی و ارضی در 

  .به رسميت شناخته می شود... آذربايجان
موافقت می شود که تعداد نمايندگان آذربايجان به تناسب 

  ...افزايش يابدنفوس اين ايالت 
دولت متحد می شود که در قوانين انتخابات مجلس 

  ...شورای ملی تژديد نظر کند
اين قرار داد پس از تصويب دولت ايران و مجلس ملی 

  .آذربايجان رسميت خواهد يافت
مفاد اين موافقتنامه شامل کردستان آذربايجان نيز می 

  .شود
. ظور شداين پيشنهاد بعنوان مبنای مذاکرات بعدی من

بطور کلی ميتوان گفت پس از چهارمين دوره مذاکرات 
و . بين پيشه وری و قوام السلطنه توافق نظر حاصل شد

تنظيم ... مقرر گرديد که اليحه جديدی توسط مظفر فيروز
و به ... مظفر فيروز اليحه زيرين را آماده. و آماده شود

  .هيئت نمايندگی آذربايجان ارائه داد
  .اليحه از نظر خوانندگان می گزردمتن کامل اين 

اخيرأ جنبش دمکراتيک که در آذربايجان به وقوع 
پيوسته، قصد داشته آزادی و مبانی دمکراسی را در 

مذاکراتی بين دولت و . سراسر ايران جامعيت بخشد
  نمايندگان آذربايجان به عمل آمد و نمايندگان آذربايجان 

  
  
  
  

دولت، پس از تبادل  ماده ای ٧ضمن پذيرفتن ابالغيه 
مواد زيرين که به . انديشه ها، توافق نظر حاصل شد

 ماده ای دولت تدوين شده، ٧ عنوان تکملۀ ابالعيه 
  .پذيرفته و اجرا خواهد شد

به » ناظر مالی« نخستين مادۀ ابالغيه با تغيير دادن -١
رئيس امور «و افزوده شدن عبارت » رئيس ماليه«

  .ن، کال پذيرفته می شودبه آ» اقتصادی و بازرگانی
 والی آذربايجان با پيشنهاد انجمن ايالتی آذربايجان و -٢

  .تصويب دولت تعيين و برگزيده خواهد شد
 دولت، تشکيالتی را که در نتيجه تحوالت اخير -٣

وجود » مجلس ملی آذربايجان«آذربايجان و تحت عنوان 
 پس آماده، به عنوان انجمن ايالتی آذربايجان می شناسد و

از تشکيل مجلس پانزدهم و تصويب قوانين نوين انتخابات 
انجمن های ايالتی و واليتی، به پيشنهاد دولت، انتخابات 

 واليتی بر اساس قانون جديد در –انجمن های ايالتی 
  .اسرع وقت برگزار خواهد شد

 برای به اجرا در آوردن تصميم های انجمن ايالتی، -٤
نۀ امور و به خصوص فراهم کردن امکان روند بهي

ماليات های % ٧٥نظارت بر صحت هزينه شدن 
وصولی، شورای ايالتی مرکب از رؤسای ادارات و 

  .هيئت رئيسۀ انجمن ايالتی تشکيل خواهد يافت
 موافقت شد که کميسيونی مرکب از اعضای دولت -٥

آقای قوام السلطنه و نمايندگان انجمن ايالتی آذربايجان 
شخص شدن تکليف افرادی که به تشکيل يابد تا به م

عنوان نيروهای آذربايجان توسط جنبش آذربايجان به 
نظام وظيفه فرا خوانده شده اند، رسيدگی کند و راه حلی 
برای تصويب چگونگی آيندۀ آن ها ارائه دهد و اين 

  .تصميم را به دولت مرکزی و انجمن ايالتی پيشنهاد کند
ی آذربايجان،  در مورد وضع و چگونگی تأمين مال-٦

در آمدهای ايالتی به هزينه % ٧٥موافقت به عمل آمد که 
بقيه، برای اختصاص % ٢٥های محلی اختصاص يابد و 

  .دادن به هزينه های عمومی ايران به مرکز تحويل گردد
در آمدها و هزينه های راه آهن، پست و تلگراف : تبصره 

هستند و کشتيرانی درياچۀ اروميه از اين موافقت مستثنی 
و در آمدها هزينه های آن ها به عهده و منحصر به دولت 

توضيح اين که، مخابرات و تلگراف های انجمن . است
های ايالتی و واليتی و دواير دولتی در آذربايجان رايگان 

  .خواهد شد
 – دولت تعهد می نمايد که رساندن راه آهن تهران -٧

.  اتمام برساندتبريز را از ميانه به تبريز در سال جاری به
روشن . اين اقدام در حداقل زمان ممکن اجرا خواهد شد

است که در انجام اين طرح، کارگران و متخصصان 
  .آذربايجانی بر ديگران حق تقديم دارند

 احداث و مرمت راه های شوسۀ اصلی به عهده دولت -٨
  .است و راه های فرعی به عهده انجمن ايالتی است

که » فدايی«امی متشکل به نام  نيروهای داوطلب نظ-٩
  از نيروهای نظام وظيفه شناخته شده مجزا است، به 
  ١٢                                                  ادامه درص
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  ....چرايی و چگونگی
  فرمانده اين. نيروی انتظامی روستايی تبديل می شود

ب نيروها به پيشنهاد انجمن ايالتی آذربايجان و با تصوي
  .دولت مرکزی انتخاب خواهد شد

 دولت اصوال با تقسيم اراضی خالصۀ دولتی که پس -١٠
از جنبش دمکراتيک در آذربايجان صورت گرفته، موافق 
است و تعهد می نمايد که در اولين فرصت اليحه تقسيم 
اين نوع اراضی را جهت تصويب به مجلس شورای ملی 

ی را ميان پيشنهاد کند و تقسيم اراضی خالصۀ دولت
روستاييان در ديگر نقاط ايران نيز در آن اليحه پيش بينی 

برای جلب رضايت مالکان اراضی ديگری که در . نمايد
نتيجۀ نهضت دمکراتيک در آذربايجان، امالک آن ها 
عمال و بالعوض ميان روستاييان تقسيم و به کشتکاران 
واگذار شده، پيشنهاد ترتيب جای گزين کردن اين اراضی 

  .و اراضی مشابه آن، به مجلس ارائه خواهد شد
 به موجب مادۀ سوم ابالعيه دولت، مقرر می شود -١١

که زبان رسمی و دولتی در آذربايجان، زبان فارسی 
کارهای دفتری ادارات و دادگستری و محاکمات . است

دادسراها به زبان فارسی دولتی و زبان آذربايجانی 
س پنجم ابتدايی به آموزش تا کال. صورت خواهد گرفت

زبان آذربايجانی خواهد بود و موافقت شد که در کالس 
های باالتر از پنجم ابتدايی، آموزش مطابق روال وزارت 
  .معارف به زبان های آذربايجانی و قارسی صورت گيرد

 دولت متعهد می شود که هنگتم گشايش مجلس -١٢
 پانزدهم، اليحه قوانين انتخابات را که در آن اصول
آزادی و دمکراسی، يعنی عمومی، مخفی مستقيم و 
متساوی برای زن و مرد گنجانده خواهد شد، تقديم مجلس 
شورای ملی کند و تصويب فوری آن را در خواست 

  .نمايد
 دولت موظف است که قانون انتخابات انجمن های -١٣ 

عمومی، (شهری را مبتنی بر بنيان های دمکرانيک 
) برابر حقوق برای زن و مردمخفی، متناسب، مستقل و 

که بتواند استقالل کليۀ انجمن های شهر را تأمين کند، در 
انجمن هاس . اسرع وقت تقديم مجلس شورای ملی کند

  .شهری آذربايجان تا تصويب اين اليحه ابقا خواهد شد
 اين موافقت نامه، اقليت های ملی ١١ به موجب مادۀ -١٤

نی ها و آشوری ها، ساکن آذربايجان، شامل کردها، ارم
تا کالس پنجم ابتدايی به زبان مادری خود آموزش خواهند 

  .ديد
 ايالت آذربايجان، استان های سوم و چهارم و واليت -١٥

  .خمسه را شامل می شود
 اجرای مفاد اين موافقت نامه به پس از تصويب آن -١٦

توسط هيئت دولت آقای قوام السلطنه و مجلس ملی 
س از تصويب اين موافقت نامه، به  که پ–آذربايجان 

 موکول –موجب مادۀ دوم، انجمن ايالتی ناميده خواهد شد 
     . می شود

 در باال با استناد به اسناد و مدارک گفته شد  آنچه          
نشان می دهد که حکومت ملی آذربايجان با تمام قدرت 

  و اين روند تا . برنامه ای خود را با موفقيت اجرا نمود
  

  
  
  

در عرض اين مدت شش ماهه .  ادامه يافت١٣٢٥خرداد 
  آنچنان تغييراتی در سياست جهانی رخ داد که پيشه وری 

 و مذاکره با  .مجبور شد گام بزرگی به عقب بر دارد
قرارداد پانزده ماده ای پيشنهادی . تهران را پذيرا شود

فرقه دمکرات آذربايجان با پيش گرفتن اين .تهران امضا کند
زيرا . ياست نشان داد که به تحوالت بين المللی پايبند استس

آنچه که در آذربايجان رخ داده است با منشور آتالنتيک و 
طبق قرارداد . اسناد سازمان ملل متحد مطابقت کامل دارد

پانزده ماده ای تهران خودمختاری مدنی در آذربايجان را 
 واليتی اداره آذربايجان از طريق انجمن های ايالتی و. پذيرفت
دکتر . آذربايجان همه ای تعهدات خود را اجرا نمود. می شود

جاويد وزير کشور حکومت ملی آذربايجان به استانداری 
مجلس ملی آذربايجان به انجمن . آذربايجان منصوب گرديد
پيشه وری هيچ مسئوليت دولتی را . ايالتی آذربايجان تبديل شد

رکزی فرقه دمکرات تنها به صدارت کميته م. نپذيرفت
 ارتش ملی و فدائيان آذربايجان کماکان  .آذربايجان اکتفا نمود

امنيت داخلی و مرزهای آذربايجان خود مختار را پاسداری می 
بدين طريق شکل اداره آذربايجان تغيير پيدا کرد اما . کردند

چند .  آذر همچنان باقی ماند٢١محتوای دست آوردهای نهضت 
 قرارداد پانزده ماده ای زد و خورد خود ماه بعد از امضای

ميان نيروهای دولتی و پيش مرگهای کردستان دمکراتيک و 
و بالخره دولت قوام . فدائيان آذربايجان با شدت ادامه يافت

» مسالمت آميز«السلطنه با پيمودن راه های پر پيچ و خم های 
هدف نهائی خود را آشکار ساخت و اعالم نمود که بزودی 

باز هم با حيله . بات دوره پانزدهم مجلس آغاز خواهد شدانتخا
گری مرسوم در دستگاه دولتی ايران اعزام نيرو برای نظارات 

اين تصميم به ) نه برای سرکوب مردم آذربايجان(در انتخابات 
. ارتش به سوی آذربايجان گسيل گرديد. مرحله اجرا در آمد

اسر آذربايجان اول زنگان اشغال شد و چند ماه بعد ارتش سر
دولت تهران تمام تعهدات خود را که در . را اشغال نمود

تصويب نامه هفت ماده ای دولت از جمله مواد پنج و شش اين 
و قرارداد شانزده ماده ای تهران و تبريز  تصويب نامه 
کشت کشتار در زنگان و در .  زير پا گذاشت گنجانده شده بود

سياست مداران ايران .ديدقسمت های ديگر آذربايجان آغاز گر
 به حيله شرعی  هميشه با روبرو شدن با مشکالت الينحل

قران را مهر می کنند و به طرف مقابل می . دست می زنند
بعد از تسليم شدن طرف مقابل قسم قران را کنار می . دهند

اين حيله . گردن دشمن زير شمشير قرار می گيرد بعد . گزارند
  .لطنه در آذربايجان بکار گرفته شدتوسط قوام الس گری سنتی 

فعاليت . در ماده ای پنج تصويب نامه دولت گفته می شود«
سازمانهای دمکراتيک و اتحاديه ها در آذربايجان نيز مانند 

  .»ديگر اياالت آزاد است
هيچ «در ماده ای شش همين تصويب نامه تصريح می شود 
 به دليل تضييق و پيگردی در مورد مردم و فعاالن دمکراسی،

مشارکت آنان در جنبش دمکراتيک پيشين به عمل نخواهد 
   . »آمد

از اين فاجعه تاريخی سالها گذشت رژيم حاکم دشمن مردم 
جای اين حکومت فاسد را حکومت . آذربايجان سرگون گرديد

اما هيچ تغيير در راستای استقرار آزادی در . جديدی گرفت
اين .  انجام نگرفتايران و قبول حق تعيين مردم غير فارس

معنا نيست که مردم از خواستهای قانون خود دست برداشتند 
همه ای مردم ايران برای بدست آوردن حقوق حقه خود مبارزه 

  . مرگ و زندگی است اين مبارزه مبارزه ی. می کنند
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 گفتاری دربارۀ مسئلۀ مّلی
ضرورت پيشرفت هر جامعه ای در موقعيت های 

و مشروط به درک ژرف و همه مشّخص تاريخی منوط 
جانبۀ شرايط عينی و ذهنی و ارزيابی دقيق وضعيت 
سياسی و اجتماعی و فهم علمی سطح رشد نيروهای 
مولده و داشتن برنامه ای روشن ومدون و اهدافی معين 
برای رسيدن به آنچه در هر مرحله ای از تکامل تاريخی 

 ناچار الزامات رشد ، توسعه و عدالت اجتماعی جامعه را
از رسيدن به آن می نمايد بوده تا جوابگوی عملی نياز 
مردمان در ابعاد و حوزه های مختلف زندگی اجتماعی 

بر اين مبنا در جامعۀ امروزين ايران که در يکصد . باشد 
 با ژرفترين  سال اخير با عظيمترين خيزشهای اجتماعی

خواسته های بشری در کوران نبردهای سخت می رود 
 چنان سطحی از پيشرفت تکنولوژيک و   را بهتا خود

علمی برساند تا هماهنگ و هم سطح با نظام بين الملل 
نموده يا به تعبيری از قافلۀ تمدن جهانی عقب نماند نيز 
جواب و واکنشی شايستۀ خواست مردم که هر دم افزونتر 
از قبل خواهان طی طريق اين مسيرند گشته، همچنين 

تمامی افراد از امکاناتی که جامعه در شرايطی پديد آيد تا 
اين زمانه عرضه می کند به تبع فعاليت و کوشش روز 

 .مرۀ خود از آن عادالنه بهره مند گردند 
بر اين اساس شناخت و درک واقع بينانۀ موقعيت جامعۀ 
ايران، داشتن نگرشی روشن از جوانب مختلف اقتصادی، 

ه جانبه با سياسی وفرهنگی که در ارتباطی عميق و هم
وضعيت بين المللی در تکاپوی رسيدن به آنچنان اهدافی 
است تا نياز های الزمۀ انسانی مردمان را که اکثرًا نيز 
قشر جوانند و دارای آرمان های ترقيخواهانه ، تأمين 

ابن شرطی بس ضرور برای گشودن راه خويشتن . نمايد 
به سوی آينده تابناک در اين موقعيت حساس تاريخی 

  .کشورمان ميباشد
 شناخت   ترقی و پيشرفت هر جامعه ای از ضروريات 

درست علمی راه ، نماياندن چاه و مسيرهای انحرافی 
به اقتضاِء . برای پرهيز از ورود و دخول بدانهاست 

منافع خاص انگلی خود عـده ای به عمد چاهها را عميق 
ی تر می نمايند تا امتيازاتشان را حفظ نموده و اصوًالب

سرانجامی و تباهی راه توسعه و ترقی از الزامات حفظ 
  .منافعشان می باشد 

در کشور ما ايران در اين شرايط خاص تاريخی يکی از 
اين موارد مهم که دستاويز کسانی برای به انحراف 
کشيدن فرهنگ مبارزاتی مردم می باشد مسئلۀ ملی و 

. مسائل مطروحۀ پيرامون آن در اين مورد می باشد 
طرح منطقی و شناخت درست آن شرطی ضرور برای 
حل عادالنه و انسانی با پرداخت کمترين هزينۀ اجتماعی 

لذا در قدم اّول می بايست به طرح . ممکن می باشد 
آن گاه . منصفانۀ صورت مسئله با پرداشتی علمی نشست 

به چاره جويی معقوالنه و عقالنی برای حّل آن دست 
گارنده نمی خواهد وارد مباحث فنی در اين مقاله ن. يازيد

  مطالب فراوان علمی در  .و تئوريک در اين حوزه شود

 
 
 
 
 

اين باب تاکنون از سوی دانشمندان صاحب نظر و وطن 
بلکه از زاويه ای وارد .  و منتشر گرديده   نگاشته پرست

بحث می شويم که طرح و شناخت مقوالت مطروحه در 
های مبرم برای پيشبرد شرايط مشخص کنونی از نياز 

  .جامعه به سوی عدالت و پيشرفت ميهنمان می باشد 
آن چه در اين مورد هيچ شکی نمی توان داشت اينکه  

ميهن ما ايران کشوری است کثيرا لملله که در طول 
تاريخ اقوام مختلف در آن به طور مسالمت آميزی زندگی 

سان زندگی يقينًا هر گاه مشکالتی بر سر راه اين. کرده اند 
صلح آميزی پديد آمده ريشه در اعمال حکومتگران و 

 تفاوت های  مستبدان داشته که با تحريک و سؤ استفاده از
قومی و نژادی بدنبال تأمين منافع غارتگرانۀ خود بوده اند 

وگرنه ، نه تنها در خلق های مختلف ساکن در ايران در . 
کرۀ زمين اقوام و نژاد و مليت های گوناگون ساکن در 

يعنی به گسترۀ تمامی بشريت موجود، فرهنگ مردمان 
هر چند تفاوت های عظيمی هم که با همديگر داشته و 
دارند در فرهنگ اصيل هيچ کدامشان جنگ و نزاع و 

اين . خونريزی هيچ جايگاه مقبول و پذيرفته ای ندارد 
حاکمان قلدر و شرير نظام بين الملل اند که در اين شرايط 

اليسم آمريکا سر کردگی آن را بر عهده دارد برای امپري
تأمين منافع خود از اين تفاوت های فرهنگی بين ملل و 

و  اقوام سؤ استفاده نموده با مستمسک قرار دادن 
بزرگنمايی تصنعی موارد کامًال طبيعی با به انحراف 
کشيدن خواست های بحق و انسانی و عادالنه اشان نه تنها 

. و معقوالنه و منصفانۀ آن می گردند مانع حل منطقی 
اصل مسئله را با هزاران لطائف الحيل لوث نموده با 
امکانات عظيم تبليغی اشان با به کار گرفتن تکنولوژی 
مافوق مدرن خود در تمامی زمينه ها در عرصه های 
سياسی ، اقتصادی و فرهنگی مطابق وضعيت خاص هر 

ه به دنبال منافع منطقه در هر گوشه ای از جهان حريصان
در اين راه از به راه انداختن . امپرياليستی خود می باشند 

جنگ های دهشتناک و کشتار وسيع افراد و توسل به هر 
در ميهن ما ايران . جنايت ضد انسانی رويگردان نيستند

اقوام و مليت های ساکنش بر مبنای نگرشی ميهن پرستانه 
حد با به رسميت قويًا می خواهند در چارچوب کشوری وا

شناختن و شناخته شدن حق و حقوق مبتنی بر برابری 
تمامی خلق های گوناگون در همۀ عرصه های زندگی 

آنهائيکه . اجتماعی همچنان نام ايرانی بر خود داشته باشند
بر اين خواسته های عادالنه و انسانی به بهانۀ نفی و بر 

نهند خورد با آن بدان نام و بر چسب تجزيه طلبی می 
دقيقًا خواسته با ناخواسته در جهت سياست امپرياليسم 

سمت و سوی رفتارشان همسو . آمريکا حرکت می کنند 
  .با نقشه های اين امپراطوری جنايتکار می باشد 

از اوليه ترين حق و حقوق و خواست مردم هر ملتی در 
 و  درجۀ اول درک و شناخت و به رسميت شناختن

 جوشش تاريخ . ريخشان ميباشد احترام به فرهنگ و تا
 ١٤ ادامه درص                                            
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  ...گفتاری دربارۀ
 معاصر ايران که با انقالب مشروطه آغاز شد و هنوز هم

م در اين شرايط مبارزه و مجاهدت برای رسيدن به خواسته های آن انقالب نيمه تمام در همۀ عرصه ها با جانفشانی های مرد
در طی اين يک . بس خطر ناکی که امپرياليسم آمريکا پس از پايان جنگ سرد به وجود آورده با رنج و مشقت ادامه دارد 
  صد ساله کدامين خواست و حرکت ملی و اجتماعی ،عادالنه و به حق نبوده و مبنای تجزيه طلبی داشته ؟

 که خواهان خود 1324هری بر قيام پر شکوه مردم آذربايجان در سال بيش از سی سال دستگاه پر عريض و طويل آريا م
 بودند ، حتی در مرامنامۀ خود صراحتًا بر آن تأکيد داشتند بر بوق و کرنا دميد که آنان  مختاری در چارچوب کشور ايران

ديار و قتل و غارت مردمان  هزار نفر از مردم آن 35مشتی تجزيه طلب وابسته به بيگانه بودند تا سرکوب و کشتار بيش از
ولی آخراالمر تاريخ بر همگان آشکار نمود اين خود شاه بيشرم و حيا بود که بيگانه و عامل و . آن خطه را توجيه کنند 

  . به دستور اربابان بيگانۀ استعمارگرش بود  سرسپردۀ بيگانه، حتی سرکوب خونين و وحشيانۀ مردم آذربايجان
گ سرد از اولويت های سياست امپرياليسم آمريکا برای حفظ منافع امپريالبستی خود سؤ استفاده از اينک که پس از پايان جن 

اهميت درک اين نکته و . اختالفات قومی ،فرهنگی ملل مختلف برای براه انداختن جنگ های خانمانسوز منطقه ای می باشد 
تا با .  جديتی در خور می طلبد  و ميهن پرستان واقعیبرخورد مسئوالنه با اين مطلب مهم از سوی روشنفکران ترقی خواه 

شکافتن اصل موضوع و توضيح نيات واقعی امپرياليسم که به اعتراف و اذعان تئوريسنهايش برخورد تمّدن ها را مّد نظر 
 جنايت تودۀ مردم را هشيار نموده با بسيجی همگانی سياست و اهداف. به دنبال جنگ افروزی و آتش افروزی است. دارد 

که تنها راه حل عادالنۀ مسئلۀ ملی جزيی جدايی ناپذير از ساير خواست روشن و مـــشخص سازند . کاران را عقيم گذارند 
  های دمکراتيک سراسری مردم کشورمان

می باشد و راه حلی بر بستری عقالنی در چارچوب حفظ و پاسداری از تماميت ارضی و در نظر داشتن منافع ملی کل 
  صادق شکيب       .ن را می طلبد ميهنما

                                                                         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  
  
  
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  نامه حسين رونقی ملکی از زندان اوين به خامنه ای

  ه همراه برادرش در خانه پدری دستگير و به جرم فعاليت ب1388 آذرماه 22سيد حسين رونقی ملکی در 
   در جريان انتخابات رياست جمهوری با اتهام تبليغ عليه نظام، توهين به رهبری و توهين به رئيس 

  در جريان بازجويی و فشارهای روحی و روانی که چندی پيش در.  سال زندان محکوم شد15دولت به 
   از آن بر داشته بود کليه های او دچار آسيب شديدی شد که تابه حال پرده  خطاب به بازجويان  نامه

  بی توجهی مسئوالن زندان به وضعيت کليه اش و .  چند بار تحت عمل جراحی قرار گرفته است
  عدم انتقال او به بيمارستان برای درمان، اين زندانی سياسی از هيجدهم مرداد دست به اعتصاب 

  والن قضايی به خواست او، مادرش زليخا موسوی نيز اعتصاببی توجهی مس. غذا زده است
 . غذا کرده است

در نهم شهريور طی پيامی از نمايندگان مجلس از . پدر حسين رونقی که پيگيری هايش برای رسيگی به وضعيت فرزندش بی نتيجه ماده است
کليه چپ پسرم از دست رفته است کليه راست کار دو کليه را انجام رساند  احتراما به استحضار می:در اين پيام آمده است. آنها ياری می طلبد

اش عفونت کرده و فرندم به   روز است که به خاطر نبود امکانات پزشکی، نبود متخصص، نبود دارو، نبود غذای مناسب کليه٢١دهد و  می
باشد و اگر به فوريت توجه نشود فرزندم در زندان  یدادستانی تهران در جريان م. خاطر مرخصی استعالجی و درمانی اعتصاب غذ ا کرده است

  .اوين جان خود را ازدست خواهد داد تقاضای کمک قانونی را خواستارم
حسين رونقی ملکی در نامه ای اين بار خطاب به خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی در اعتراض به آنچه در زندان های رژيم بر سر او و ديگر 

  : جمله می نويسدفرزندان خلق می آيد، از
 با وجود بيماری کم کاری و نارسايی کليوی و بر ١٣٩٢ ارديبهشت ٣١رسانم که اينجانب سيدحسين رونقی ملکی از  بدون مقدمه باستحضار می

ط خالف نظر پزشکان و متخصصان به دستور دادستان تهران به زندان اوين بازگشتم و متاسفانه در سه ماه اخير که در زندان بودم محي
غيربهداشتی زندان، غذای نامناسب و ناسالم و عدم دسترسی به پزشک معالج و امکانات تخصصی باعث تشديد بيماری اينجانب گشته و به همين 

ام و مادر رنج کشيده من، زليخا موسوی، نيز   روز است اعتصاب غذا کرده٢۴ها  توجهی مسئوالن نسبت به جان انسان دليل و در اعتراض به بی
برد با اين حال مسئوالن به وضعيت وخيم من و   روز است در اعتصاب غذا به سر می١٣ نجات جان فرزندش و در دفاع از حقوق من برای

ميميرم به کرسی بنشانند که اين برخورد بر خالف قانون،  کنند و سعی دارند گفته خود را مبنی بر اينکه نهايتا من در زندان می مادرم توجهی نمی
  .ق استشرع و اخال

  :وی در ادامه می نويسد
ای از عناصر افراطی که اتهام دشمن و  ام و بر خالف حرف عده من يکی از جوانان ايران هستم که در اين سرزمين بدنيا آمده و بزرگ شده

د بسياری از جوانان کشورم  انديشم که همانن زنند يک جوان ايرانی هستم که به منافع ملی و مردم خود می بيگانه بودن به من و امثال من می
  .ام مرگ در سرزمين خود را به زندگی در کشوری ديگر ترجيح داده

ها،  باری ديگر با تشديد بيماری که حاصل بازگشت مجدد به زندان است با بيماری کم کاری و نارسايی کليوی، خونريزی، عفونت و تورم کليه
بر اساس معاينات پزشکان ضربان قلب . ام وارشی، آنژين قلبی و تکرر ادرار مواجه شدهالتهاب پروستات و مثانه، خونريزی معده و دستگاه گ

  .دهد باال و فشار خون پايين نيز مشکالت مرا دو چندان کرده است که اين عالئم خطر حمله قلبی را نشان می
ر بازجويان اطالعات سپاه و دادستانی تهران ضمن شکايت از وضعيت موجود که بی تدبيری برخی مسئوالن عامل آن است و با توجه به اصرا

ام با مسئوالن جمهوری اسالمی، سپاه  کنم مسئوليت هر اتفاقی برای سالمت و جان من و مادر رنج کشيده بر نگهداری من در زندان اعالم می
ها از طريق نامه نگاری   از اين بارپاسداران، بازجويان اطالعات سپاه، قوه قضاييه، دادستانی تهران و سازمان زندان هاست چرا که پيش

تقاضای اينجانب از حضرتعالی رسيدگی فوری به . ام توجهی کامل مسئوالن مواجه گشته ام و تاکنون با بی وضعيت موجود را گزارش کرده
  .وضعيت نامساعد موجود است
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  کشتارپناهندگان در اردوگاه اشرف
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به اردوگاه اشرف، محل اسکان   يورش سازماندهی شده  دهم شهريور در يک
نزديک به پنجاه نفر از آنها  گروهی از کادرها و رهبران سازمان مجاهدين خلق 

سازمان مجاهدين مدعی است که مهاجمان عده ای را . ر فجيعی به قتل می رسندبطو
علی موسوی يکی از سخنگويان نخست وزير عراق اين . هم به گروگان گرفته اند

اما صدا وسيمای جمهوری . کشتار را نتيجه درگيری ساکنان اردوگاه دانسته است
 از مردم و مجاهدين عراقی گروهی می گويد، حمله کنندگان به اردوگاه  اسالمی 
اقدام انقالبی فرزندان رشيد و "سپاه پاسداران طی بيانيه ای اين کشتار را  . بوده اند

محمد رضا نقدی فرمانده بسيج سپاه . اعالم کرد" انقالبی مجاهدان شهيد عراقی
 .پاسداران حمله به اردوگاه اشرف را باالتر از عمليات مرصاد دانست

بخصوص که سازمان . د اين جنايت هنوز کامال مشخص نشده استبا اين همه، ابعا
ملل و دولت آمريکا اردوگاه اشرف و ليبرتی را برسميت شناخته بودند و در نتيجه 

اين عمل نشان داد می تواند جان تمام افرادی که . متعهد به حفاظت از آنها می باشند
تعلل سازمان . باشدبعنوان مجاهد در عراق ساکن هستند هميشه در معرض خطر 

برای انتقال و اسکان مجاهدين به  مجاهدين خلق پس از سقوط صدام حسين، 
 .کشورهای ديگر نيز سئوال انگيز است

افکار . هر انگيزه ای که پشت سر اين جنايت بوده باشد، هرگز توجيه پذير نيست
   .عمومی هرگز آمران وعامالن چنين حوادثی را نخواهند بخشيد

  تبريز 

  تبريز تويی مهد رشادت و شهامت
  پاينده نمودار نزاکت و شجاعت

  در دامن کهسار زدی خيمه و خرگاه
  ردی و کاشانه و بنگاهبازار بنا ک

  ايجاد نمودی همه جا کوچه خيابان
  بنياد نهادی تو دو صد دايره ميدان
  بر پا نمودی تو عمارت و مساجد
  کردند عبادت به خدا شاکر و عابد

  بخشيده طبيعت به تو باغ و چمن گل
  رويده درختان همه جا الله و سنبل

  نامت همه جا بر همگان مايه فخر است
  و به رزم تبريز قشنگ استگويند به بزم 

  ستارخان و باقرخان مردان دلير دوران
  افراشته کردند همه جا پرچم مشروطه ايران
  مسکون تو بودم به جوانی چه خوش آن روز

  صد حيف که دورم زتو آشفته ام امروز
  خواهم که دگر بار شوم ساکنت امروز

  از ياد برم تلخی و ناکامی ديروز
  سته آنیتبريز تو خوش باش که شاي

  در قلب و دل هموطنان زنده بمانی
  هرچند رزندی نگرانی،  ليکن

  حافظ شهر خداهست و تو باشا ايمن
١٣٨٩  

  عارف صفا
  

  محکمه
  

  منی محکمه يه آپارين دوستالر،
  .اوردا سويله ميه سوزوم وار منيم

  ائله ظن اتمه يين ضيفله ميشم، 
  .پ.حله اوره يمده دوزوم وار منيم

         ***    
  منی محکمه يه آپارين گوروم 
  .آزادليق اوغروندا دويوشن لری
   ياالنچی حاکمه، ساختا شاهيده 

  .  آجی گولوشنلری–باخيب آجی 
 ***             

  منی محکمه يه آپارين دوستالر، 
  .توپوروم اوزونه حقسيزليغين من

  ائله حايقيريم کی، ير، گوی تيترسين 
  . ريمدنداعالر ديله گلسين دردی سي

   ***             
  منی محکمه يه آپارين دوستالر، 
  .ايگيد اوغولالرا قاتسينالر منی
  يا منی اورادا گوله لسين لر، 

  .يا دا بوغازيمدان آسسينالر منی 
٢٠١١ /٨/ ٢٥ 

 
 



  
  
  
  
  

  مرداد فراموش شدنی نيست28فاجعه کودتای 
  

 انفالب  ز اين تاريخسرآغا. تاريخ معاصر ميهن ما مشحون از پيکار مردم زحمتکش برای دستيابی به حقوق حقۀ دمکراتيک می باشد 
در اين بيشتر از يک سده شروع دور تازه ی مبارزات مردمی روند حوادث و سير رويداد ها با فراز و . نيمه تمام مشروطيت است 

با تاملی بر تاريخ مبارزات ميهنی به عيان مشخص می شود برای نيل به اهداف انسانی توده ها به علت . نشيب زيادی توام بوده است 
سرکوب وحشيانه ی استبداد و قتل عام فرهيخته ترين مبارزان . ومت شديد ارتجاع گذر از سنگالخ های دشوار اجتناب ناپذير است مقا

به همراه موج وسيع تبليغات واپسگرايان برای انحراف افکار عمومی ، مانع اصلی برای شناخت واقعی تاريخ معاصر کشورمان توسط 
شناخت و شناساندن ترفند های . ج گسترده تبليغی در ابعاد و عرصه های مختلفی جريان داشته و دارد اين مو. جوانان گرديده است 

نيرو های ارتجاعی و بازنمايی تاريخ واقعی مبارزه ی مردم و توضيح و تشريح ضرورت درک اين مسائل از مهم ترين وظايف 
 .نيروهای ترقی خواه است 

 در تاريخ معاصر ميهن بال ديده ی ما تاثير فوق العاده عميقی بر تمامی نه تنها ساختار های از اهم رويداد هايی که می توان گفت
اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشورمان گذ ارده بلکه هويت آن را با اثرات ژرف خود معنايی دگرگونه و خاص بخشيده کودتای 

 هنوز هم با  ا بر چگونگی مبارزات تود ه ها بعد از گذشت چند دههانحرافات منبعث از مسير ترسيمی اين کودت.  مرداد است 28ننگين 
  .همه ی جان فشانی ها زدوده نشده است 

برای همين بازآموزی عميق از شرايطی که منجر به پيروزی کودتا گشت و پيامد های مشقت بارش برای جامعه ، نه تنها الزم که 
 کشور ما و راهی که برای پيشرفت و ترقی  در هم تنيدگی حوادث امروزه ی: حتی می توان صريح تر با قطعيت گفت . واجب است 

از منظر امروز منطقی نگريستن به ديروز .  مرداد جدايی ناپذير است 28پی گرفته ايم از مباحث و روشن گری حول واقعه ی کودتای 
با اخذ تجربه و درس های قابل تامل برای  که  با شستن غبار های پيش داوری از ديدگان ،حاوی درس های گرانقدری خواهد شد

هرچند شرايط از هر حيث در اين چند دهه تغييرات . رهيابی به سوی آينده خواهيم توانست گامهايمان را با متانتی در خور برداريم 
 به امپرياليسم  های وابستهولی به رغم خواست ارتجاع و نيرو . زيادی با آن ايام يافته و جامعه در فضايی بس متفاوتی با آن دوره است 

که به انحاء مختلف در سطحی گسترده موذيانه برای فراموشی آن تبليغ می کنند ، ما بی نياز از آموختن راز شکست خونين مردم در 
ت اعجاز اتحاد از بزرگترين درس هايی است که می توان و بايد سر لوحه ی يافته هايی گردد که ازشکست نهض.  نيستيم   مرداد28

بلکه به تناسب تعميق نگرش به مسا يل وتحليل .که هر گز الزام آن کهنه شدنی نيست . ملی درپی کودتای سياه ، می بايست آموخت 
  .عمقی از ساز وکار های جامعه ضرورت آن در برابر ديدگان ما در کوران نبرد اجتماعی اهميت فزونتری خواهد يافت 

وارونه نمايی ، جعل و تحريف واقعيات توسط دارودسته ی اوباش پهلوی و اربابان امپرياليستش از همان فردای پيروزی کودتای ننگين 
 سال دوام 25اوج وقاحت و بی شرمی آنها تا بدان حد بود که در . در سطح وسيعی آغازشد تا تاريخ مسخ شده ای برای ميهنمان بنگارند 

  .ناميده می شد )) قيام ملی (( ابستگانش  مرداد از طرف دربار و و28سلسله ی پهلوی روز کودتای 
 بيانگر وقاحت و بی شرمی امپرياليسم و کارگزاران ارتجاعی اش در دروغ گويی و تحريف واقعيات است و می رساند  اين موضوع

 خوش باوری و انتظار حتی حد اقلی از صداقت از سوی انها نهايت. که مرتجعين در فريب ، خدعه و نيرنگ به هيچ مرزی قائل نيستند 
کنکاش روش تبليغی . در اين شرايط ميهنمان که در تمامی عرصه های جامعه نبردی سرنوشت ساز در جريان است . ساده دلی است 

چرا که استمرار دروغ و خدعه بر گرفته از فرهنگ منحط آريا . رژيم رستاخيزی کودتا می تواند حاوی درس های گرانقدری باشد 
  .ه و در قالب های نو شده وسيعا ادامه دارد مهری با اشکالی تاز

 و سقوط خاندان پهلوی گستره دايره ی موج تبليغی برای وارونه نمايی حقايق کودتا از سوی نيروهای 57پس از انقالب شکوهمند 
 ريشه ساختن نسل هدف شوم آنها بی. و در ابعاد و عرصه های مختلفی به قلب واقعيات پرداختند .  از قبل بيش تر شد  ارتجاعی ،

جوان کشور ماست تا با عدم شناخت درست تاريخ واقعی مبارزات ميهنی مانع انتقال تجربيات ارزشمند نسل های پيشين و تزريق آن به 
  .رگ درخت تنومند مبارزه شوند 

زاتی مطابق وضعيت خاص جنبش مسالمت آميز کنونی توده ها عليه واپس گرايان کودتا گر و به کار گيری پخته ترين روش های مبار
کشور با بهره گيری از تجربيات سودمند جهانی نشانگر آن است نياز آموختن از درس های گذشته و تطبيق آن با شرايط امروزين 

که می بايست با تعميق شناخت از تاريخ واقعی کشورمان . کشور از سوی طيف وسيعی از مبارزان نسل نو به درستی درک شده است 
و مطمئن بود جبر تاريخ در سرانجام نبرد پيروزی نهايی . تجربيا ت پيشينيان فرهنگ مبارزاتی را هر چه غنی تر ساخت و کاربست 

 مرداد و همگنان کودتاگر امروزينشان که در زايشی ناميمون به باز توليد 28بر پيشانی کودتا گران رسوای . توده ها را نويد می دهد 
   صادق شکيب                                      .غ لعن و بی آبرويی توام با شکستی مفتضحانه نصيبی نيست انگلی خود پرداخته اند جز دا
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