
 

 سببی.  م آذر، روز فجر و شکست،٢١

 

قه آذربايجان و حرکت مشروع مردمی آن آفريده مسکو و خواستار بر خالف تبليغات مغرضانه، حکومت خودمختار فر

 . تجزيه ايران نبود

 شمسی مجلس ملی آذربایجان آقای سيد جعفر پيشه وری، رهبر فرقه ١٣٢٤ آذرماه سال ٢١روز چهارشنبه 

 آذر ١٩دموکرات آذربایجان، را مسئول تشکيل دولت محلی تعيين کرد و درست یکسال بعد سحرگاه روز سه شنبه 

 آذر ماه با داخل شدن ارتش به شهر ٢١ سه ستون ارتش شاهنشاهی از تهران عازم غرب شد و در ١٣٢٥ماه 

 .تبریز دولت محلی آقای پيشه وری انحالل یافت

در باره حکومت محلی فرقه دموکرات آذربایجان کتاب و مقاله های بسياری نوشته شده است و طبيعتا ما در این 

سی و نقد تمام آنها را نداریم لذا برای روشن شدن روند حوادث به بازگوئی از برداشت و تحليل مقاله امکان برر

خود از چند منبع متفاوت، بخصوص کتابٌ ایران بين دو انقالٌب نوشته پروفسورآبراهاميان استاد ایرانی در دانشگاه 

 .نيویورک خواهيم پرداخت

ود ارتش سرخ به مناطق شمالی ایران شرایط سياسی کشور  بموازات جنگ جهانی دوم و ور١٣٢٠پس از سال 

 نفره که چند سال ٩ نفره و ٥٣تعدادی از مارکسيست و کمونيستهای ایرانی معروف به دسته . بکل تغيير یافت

 نفره در منزل آقای ٥٣ نفر از آن گروه ٢٧چندی بعد .  آزاد شدند١٣٢٠قبل دستگير شده بودند در سوم شهریور 

 ص ١٣٥٧ـ٨ـ٢٦تهران (بنابه مجله جوان . ری گرد آمده حزب توده به رهبری اسکندری را بنيان ميگذارندایرج اسکند

 نفری ١٨ نفره بود یکی از اعضای اولين هيئت رهبری ٩آقای پيشه وری که یکی از دستگير شدگان گروه ) ١٩

 نفر ذکر ميکند و از ١٥ رهبری توده را حزب توده بود در حالی که آبراهاميان در کتاب خود اعضای نخستين گروه کادر

پيشه وری جزو آن عده یاد نميبرد و همچنين سایر منابع نيز فعاليت سياسی پيشه وری را د ر خارج از حزب تائيد 

 .ميکند

در هر حال آقای سيد جعفر پيشه وری با افکار پان فارسيستی رهبران حزب توده و بخصوص آقای ارانی، بنيانگذار 

پيشه وری .  نفره، که خود آذربایجانی بزرگ شده پایتخت بود آشنائی قبلی داشت٥٣و رهبر گروه اصلی حزب 

بشدت استدالل فکری رهبران حزب را در روزنامه آژیر که پس از خالصی از حبس به نشر آن در تهران مشغول بود 

زب توده عالقه چندانی به ایشان بر این باور بود که نه دولت و نه احزاب سياسی بخصوص ح. انتقاد ميکرد

 ١٣٢٣لذا به مشورت چند آشنا از تهران به تبریز ميرود و در سال . مشکالت اقليتهای زبانی و منطقه ای ندارند

ایشان با اینکه با بيشترین آرا انتخاب شدند سایر .  مجلس شورای ملی کاندید ميشود١٤بنمایندگی برای دوره 

البته در بعضی از منابع تاریخی . اش وی را از نمایندگی مجلس محروم ساختندنمایندگان مجلس با رد اعتبارنامه 

به اشتباه ویا مغرضانه گفته ميشود که حزب توده نمایندگی پيشه وری از تبریز را پيشنهاد داده بود در حالی که 

پی در پی حزب اکثر اسناد تاریخی نشانگر این است که ایشان با اعتقاد عميق به افکار مارکسيستی و چپی، 

 نماینده حزب توده در مجلس شورای ملی آقای پيشه وری موفق به ٨بهر حال با وجود . توده را انتفاد ميکرد

 .نمایندگی منتخبين خود در مجلس نشد

پيشه وری با این باورکه جنبش کمونيستی ایران، بخصوص حزب توده نميتواند سخنگوی راستين منافع ملت 

 با دو تن از اعضای سابق ١٣٢٤روز دوشنبه دوازدهم . ره در پی همفکران جدید در تالش بودآذربایجان باشند هموا

حزب کمونيست دکتر جاوید و آقای کاویان اعالم تشکيل سازمان جدیدی بنام فرقه دموکرات آذربایجان در تبریز 

ان تحت حاکميت ایران هست، اما ميکند و در نخستين بيانيه خود اعالم ميکنند که فرقه طرفدار باقی ماندن آذربایج

 :خواستار

 ـ استفاده زبان آذربایجانی در کنار زبان فارسی در مدارس و ادارات دولتی در آذربایجان

 ـ صرف درآمدهای مالياتی محلی برای رشد و توسعه خود منطقه

 ـ تشکيل انجمنهای ایالتی مقرر در قانون اساسی ایران



 ١٦ه فرقه دموکرات نشریهٌ انجمن آذربایجاٌن ارگان رسمی فرقه ميشود و در  شهریور با پيوستن شبستری ب١٤در 

چند روز . شهریور تعداد کثيری از اعضای کميته مرکزی محلی حزب توده و شورای متحده به فرقه دموکرات ميپيوند

تعيين سرنوشت بعد در اواسط مهر ماه نخستين کنگره فرقه در تبریز برگزار ميشود و شرکت کنندگان خواهان حق 

آذزبایجان بوسيله مجالس ایالتی و والیتی و همينطور ایجاد سازمان نظامی از داوطلبان مسلح جهت حفظ حقوق 

بدنبال آن فدائيان آذربایجان . آذربایجانيها در صورت عدم پاسخ مطلوب از طرف دولت مرکزی به مطالباتشان ميشوند

ون خونریزی به تصرف شهرهای آذربایجان یکی پس از دیگری با دستيابی به سالحهای سبک از ارتش سرخ، بد

 .آغاز ميکنند

در مورد این حوادث کنسول انگليس گزارش ميدهدٌ  گرچه غير قابل تصور است که این جنبش بدون حمایت روسها 

 نميتوانم باور کنم که این نهضت کامال کار روسها باشٌد .... به نتيجه برسد

)British Consul in Tabriz ”Report of visit to Mianeh ”india office/L/P&S/٣٤١٧-١٢( 

بار دیگر . اعالم شد) حکومت محلی( آبان افتتاح گردید و پس از آن بيانيه خود مختاری ٢٦کنگره ملی آذربایجان 

 رهبری  آذر تشکيل شد و با اصرار در جدا نشدن آذربایجان از ایران یک دولت محلی به٢١مجلس ملی آذربایجان در 

به غير از بی ریا، عضو (قابل توجه این بود که هيچکدام از وزرا . آقای پيشه وری و بدون وزارت خارجه انتخاب شد

همانطوری که . رابطه ای با حزب توده که مستقيم از طرف استالين حمایت ميشد نداشتند) سابق حزب توده

يان اشخاص ضد فرقه بنظر ميرسد که مسکو چاره ای جز کنسول انگليس نيز بيان ميکنند بر خالف افکار رایج در م

حمایت محدود از نهضت فرقه نداشت وبرای کنترل کردن آن حتی تعداد زیادی از توده ایها را به پيوستن به فرقه 

 .تشویق ميکند

 . در عرض حکومت یکساله، فرقه موفق به اصالحات گسترده ای در آذربایجان شد

 ران زنان از حق رای برخوردار شدندـ نخستين بار در تاریخ ای

 ـ نخستين اصالحات ارضی توسط فرقه اجرا شد

 ـ تنبيه بدنی ممنوع شد

 ـ قانون جامع کار به تصویب رسيد

 ـ شوراهای نظارت بر کار نهادهای دولتی تاسيس شد

 ـ با گشودن فروشگاههای دولتی قيمتهای مواد غذایی ثابت ماند

 و دانشگاه بزبان آذربایجانی تاسيس شدـ کالسهای سوادآموزی، مدارس 

 ـ درمانگاههای رایگان در اختيار مردم قرار گرفت

 ـ خيابانها آسفالت کشی شد و همچنين یک ایستگاه رادیویی تاسيس شد

اصالحات فرقه چنان گسترده بود که حتی مخالفانشان قبول کردند که خدمات یک ساله فرقه بيش از کارهای 

 . اشاه بوددوران بيست ساله رض

R.Cottam, Nationalism in Iran )Pittsburgh, ١٩٦٤p ,.١٢٦( 

با آن همه اصالحات، همچنان فرقه در صحنه سياست ضعيف باقی ماند و با حکومت مرکزی، چپ گرایان تهران و 

ه ای در استالين حکومت خودمختار فرقه آذربایجان را بعنوان مهر. دولت شوروی همواره در بحث و جدال بسرميبرد

سياست جهانی مينگریست و پی در پی نگران رشد خارج از کنترل نهضت ناسيوناليستی و تمایل آنها به همکاری 

با ترکيه بودند لذا ارتش سرخ با تامين تجهيزات نظامی سبک برای فدائيان آذربایجانی شدیدا مواظب بود که فرقه 

 از طریق باقروف قول حمایت ارتش سرخ از فرقه در از طرف دیگر مسکو. به سالح سنگين دسترسی پيدا نکند

 ارتش مرکزی از تهران عازم آذربایجان ١٣٢٥چنانچه اواخر شهریور ماه . صورت حمله ارتش حکومت مرکزی داده بود

بود اما نيروهای مسلح شوروی اجازه عبورآنها را از قزوین به طرف تبریزندادند و بناچار ستونهای ارتشی به تهران 

 .شتندبازگ

از طرفی حزب توده اصالحات فرقه را . چپ گرایان پایتخت با دو دلی به حکومت خود مختار پيشه وری مينگریستند

آشکارا در ارگانهای رسمی خود ميستود و از سوی دیگر خواستار جنبش کارگری در کل ایران بودند و از فرقه 

 .ميخواستند به جبهه تازه تاسيس شده احزاب مترقی بپيوندد

امریکایيان نگران توسعه نفوذ کمونيستها در ایران بودند و بخاطر آن ارتش شاه را به خودرو، تانک، سالحهای 

با توجه به حضور ارتش سرخ در آذربایجان و حمایت آنها از حکومت . سنگين و مشاوران نظامی مجهز کردند

ه اقدام به راه اندازی شورشهای محلی در نتيج. خودمختار فرقه، شاه امکان درگيری مسلحانه مستقيم نداشت

در زنجان به طایفه ذوالفقاری، در اطراف مياندوآب به قبایل افشار و در حومه اردبيل ـ مشگين به . در آذربایجان کرد



بخاطر این بخش عظيمی از فدائيان . شاهسونها سالح و پول هنگفتی جهت تضعيف حکومت فرقه ارسال شد

 . گير شورشهای قبيله ای بودندداوطلب مسلح فرقه مدام در

در کنار در گيری با آشوبهای قبيله ای و اصالحات ارضی، بدی آب و هوا به ویژه طغيانها و بارشهای دیر هنگام 

.  گردید که موجب نگرانی مردم در کمبود مواد غذایی شد١٣٢٥باعث برداشت ضعيف محصول غالت در تابستان 

تهای پشت صحنه ابرقدرتها و سازش تهران با مسکو در گير حل این حکومت خودمختار فرقه غافل از سياس

با پخش حمله ارتش شاه .  آذر ماه ارتش شاه بدون ممانعت روسها عازم تبریز شد١٩مشکالت بود تا اینکه 

واکنش رهبران فرقه . مقامات شوروی به آقای پيشه وری توصيه ميکنند که در مقابل ارتش مقاومت نشان ندهند

گروهی به رهبری جاوید و شبستری معتقد بودند که ایستادگی در مقابل ارتش شاه مجهز به . نوع بودبه دو 

درحالی که گروه . سالح سنگين و تانک تنها موجب کشته شدن فدائيان مجهز به سالح سبک خواهد بود

بصورت چریکی در آینده به رهبری آقایان پيشه وری و بی ریا اعتقاد به مقاومت و ادامه مبارزه ) اکثریت(دیگر

پس از یک بحث طوالنی و با مداخله کنسول شوروی پيشنهاد جاوید و شبستری غالب مياید و فورا . داشتند

 . آذر ماه وارد شهر شد٢١بدین ترتيب ارتش بدون ممانعت به طرف تبریز پيشروی کرد و . فرمان آتش بس داده شد

جاوید و شبستری در تهران مورد . ه انواع گوناگون جان خود را باختند نفر از فرقه ب٥٠٠در چند روز بعدی نزدیک به 

شاعر بی ریا و عضو سابق .  نفر به شوروی گریختند١٢٠٠عفو شاه قرار گرفتند ولی پيشه وری و بی ریا همراه با 

ف  سال حبس محکوم شد و پيشه وری دو سال بعد در یک تصاد١٠حزب توده بخاطر تمایل برگشت به ایران به 

طبق بعضی منابع از جمله کتابٌ  من متهم ميکنٌم نوشته کشاورز عضو کميته مرکزی . اتومبيل جان خود را باخت

مرگ پيشه وری نقشه از قبل ) ب.گ. آرشيو، ک٤١٩ـ ٩ٌوـ(حزب توده و نامه بی ریا به مقامات عالی رتبه شوروی 

 .طرح ریزی شده بود

وقع سانحه، کارنيک ملکيان، برای به راه انداختن نقشه با یک تلگراف دو روز قبل از حادثه شوفر پيشه وری در م

شوفر با مهارت کامل به سمت راست اتومبيل که پيشه وری نشسته بود صدمه وارد . فوری از یروان آورده ميشود

 ..مياورد

روع مردمی آن در پایان باید گفت که بر خالف تبليغات مغرضانه، حکومت خودمختار فرقه آذربایجان و حرکت مش

برعکس، استالين بخاطر نگرانی از رشد نهضت ناسيوناليستی در . آفریده مسکو و خواستار تجزیه ایران نبود

با . آذربایجان و تمایل آن به روابط دوستانه و همکاری با ترکيه مجبور به حمایت، کنترل و فروپاشيدن بموقع آن بود

ياستهای جهانی شد ميتوان ادعا کرد که اصالحات گسترده یک سال آنکه مطالبات بالحق آذربایجانيها قربانی س

 .فرقه در آذربایجان محرک اصالحات بعدی در ایران بود

 ١٣٨٢لوند 
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