
 

   آذر21
  آذربايجان و آذربايجانی 
  جنايات را فراموش نکردند

  آگاهی. ع
  
جنبه  ستم، همواره دو ظلم و اواخر قرن گذشته، مبارزه مردم ايران عليه استثمار و از

اين  يک از پهنه هر گرچه ژرفا و. ضد استعماری داشته است توام ضد استبدادی و مشخص و
حال  هر گاه آن جنبه برجسته شده است، لکن در ن وجنبه هميشه يکسان نبوده، گاه اي دو

 همانا ) استعمار(اسارت ملی   و)استبداد(بازتاب قانونمند اين پيوند ماهوی ظلم اجتماعی 
  بوده )رهائی بخش ملی(ضد امپرياليستی    و)  دموکراتيک(هبستگی مبارزات ضد استبدادی 

  .است
که  انديشه های انقالبی سوسياليسم معاصر نيزتصادفی نيست که نخستين آشنائی ايرانيان با 

دوره آغاز می شود  دهد، در اين عملی برانداختن استثمار و استعمار را نشان می راه علمی و
اين روند تاريخی با وجود همه مخالفت ها بهمراه جنبش رهائی بخش مردم پيش رفته، رشد  و

 .می يابد
 که درعين حال عصيانی عليه ) رژی (ی کمپانی  عليه امتياز انحصار)1891(" قيام تنباکو" 

تاريخ جنبش همگانی ضد امپرياليستی مردم ايران  واقع اولين اوج در سلطنت مطلقه بود، در
های گوناگون قوت گرفت  امپرياليسم به شکل سلطه البته امتيازتنباکو لغو شد، اما نفوذ و. بود
  .رديدپيش بدان متکی می گ خودکامگی شاهنشاهی بيش از و

مقابل اين   که عکس العمل وسيع توده های مردم در) 1905 -1911 (انقالب مشروطيت 
ضد  تاريخ جنبش رهائی بخش ضد استبدادی و حقيقت اوج ديگری در جريان بود، در

 ساله عليه استبداد سلطنتی و مبارزات قهرمانانه خونين پنج. رفت امپرياليستی بشمار می
ايران  تصويب اولين قانون اساسی در ه برقراری رژيم مشروطه وحاميان امپرياليستی اش ب

هم  باز. لحاظ مضمون اقتصادی، اجتماعی و سياسی نارسا بود منجر شد، اما نتيجه حاصله از
  .ستم ملی ادامه يافت استعمار، ظلم اجتماعی و استثمار و

 عمال )متفقينمتحدين و (ها   امپرياليست)1914 -1918 (جريان نخستين جنگ جهانی  در
فقط پيروزی انقالب . را اشغال نمودند آن ايران را به صحنه زدوخوردهای خود مبدل کردند و

  .مستعمره شدن آن جلوگيری کرد تقسيم ايران و بود که از سوسياليستی اکتبر
 ، که رويهمرفته سومين اوج )1917-1921(نتيجه انقالبهای گيالن، آذربايجان، خراسان  در

دادند، امپرياليسم انگليس، که با   بخش ضد امپرياليستی را در ايران نشان میجنبش رهائی
را اشغال کرده بود، مجبور به  ايران تقريبا همه کشور سوء استفاده ازخروج ارتش تزاری از

واقع دستگاه  آورد که در سرکار ليکن حکومت رضا خان را بر. تخليه نظامی آن گرديد
سپس آلمان  انگلستان، آمريکا و(امپرياليسم جهانی  اسارت بار  واجرائی نقشه های غارتگرانه

. ستم ملی ادامه می يافت و شدت می گرفت ايران بود و ظلم اجتماعی و  در)فاشيست
معظالت اساسی اجتماعی، اقتصادی، سياسی و . شد می تضادهای طبقاتی جامعه ايران حادتر

  . حل بنيادی خود را نيافتندداشتند، جامعه ايران قرار برابر فرهنگی که در
های جامعه ايران دهای درونی امپرياليسم بود، تضاددومين جنگ جهانی که خود زائيده تضا

تاريخ جنبش رهائی بخش ضد  ديگری در ، که اوج چشمگير1324 آذر21قيام . را شدت داد
 آن ضرورت تاريخی حل بنيادی واقع از امپرياليستی و دموکراتيک مردم ايران بود، در

حل اين معضالت . داشتند قرار جامعه طبقاتی کشور برابر مسائل مبرمی برخاست که در
قطع تسلط  راه ريشه کن کردن استبداد و و استعمار، در بدون مبارزه قطعی عليه استثمار

  . نبود ميسر امپرياليسم بر کشور



 

ليستی، ماهيت فاشيسم هيتلری به اتحادجماهيرشوروی سوسيا دومين جنگ جهانی، با تجاوز
ها شدت گرفت و بهمراه آن جنبش های رهائی  مبارزه ضد فاشيستی خلق. ديگری کسب کرد

نگ، ديکتاتوری رژيم رضا پهلوی امواج ج. دموکراتيک در جهان گسترش يافت بخش ملی و
 کشور مترقی در شرايط نسبتا مساعدی برای فعاليت نيروهای دموکراتيک و. برانداخترا 

نمی  ائتالف ضد هيتلری شرکت داشتند و های امپرياليستی که در آغاز، دولت در. بوجود آمد
شدند  وابسته دست بکشند، مجبور منابع مادی و انسانی کشورهای مستعمره و توانستند از

" منشور آتالنتيک"بدين ترتيب سندی که به .  بگيرندنظر ها را در مبارزه رهائی بخش خلق
آن ظاهرا  چرچيل امضاء شد که در رف روزولت وط  از1941 مارس 14معروف است 

که  ليکن همين. تعيين حکومت دلخواه خويش برسميت شناخته شده بود ها در حق خلق
 ضربات شکننده ارتش شوروی نيروهای تجاوز روشن می شد و زير سرنوشت جنگ ديگر

رانده می شدند،  اروپائی نيز کشورهای ديگر اراضی آن کشور، بلکه از فاشيسم نه تنها از کار
 های رهائی بخش ملی و انگليس هجوم خود را عليه جنبش امپرياليستهای آمريکا و

عمال امپرياليسم  ايران عناصرارتجاعی و جمله در آن از. کردند جهان آغاز دموکراتيک در
تحکيم نظام فاسد  بين بردن دموکراسی نوخاسته و های خود را برای از سربلند کرده تالش

را در ... صدر و حکيمی مرتجعين شناخته شده ای چون ساعد و.  گسترش دادنداستبدادی
دشمنان آزادی و دموکراسی پرکنند  برای آنکه مجلس را از. دادند می راس کابينه ها قرار

فعاليت  سرنيزه حکومت نظامی، از به زور. حتی انتخابات دوره پانزدهم را به تعويق انداختند
 عليه نهضت 1324اواسط سال . کردند اتيک جلوگيری میها واحزاب دموکر سازمان

شورای  حمالت غدارانه خود را متوجه حزب توده ايران و کارگری دست به هجوم زدند و
ديگر  تهران، اصفهان، مازندران و شورا را در های حزب و باشگاه. متحده مرکزی نمودند
 ت مترقی را بدون هيچ مجوزروزنامه ها و مجال. دادند تاراج قرار شهرها مورد تعرض و

درجه داران شرافتمند،  فسران و به تصفيه نيروهای مسلح ازا. قانونی توقيف می کردند
. کردند هوا تبعيد می به نقاط بد آب و ميهن دوست پرداخته، آنها را زندانی و آزاديخواه و
طرق   داخلی، ازمرتجع ترين محافل انگليس با استفاده از که امپرياليسم آمريکا و خالصه آن

رژيم  ميهن دوست را سرکوب کنند و گوناگون سعی داشتند نيروهای مترقی، آزاديخواه و
همه شئون اقتصادی،  سازند تا تسلط خانمان برانداز خويش را بر طاغوتی استبداد را مستقر

واه البته اين امری نبود که نيروهای مترقی و آزاديخ. فرهنگی استوار کنند اجتماعی، سياسی و
  .ساکت بنشينند مقابل آن بی تفاوت و بتوانند در

  
 12بيانيه  تماميت ارضی ايران، اين بود آن وظيفه اصلی که در استقالل و دفاع از در

سرلوحه   که به مناسبت تشکيل فرقه دموکرات آذربايجان منتشرشده بود، در1324شهريور
  .گرفت فرقه قرار برنامه کار

 کرد که از آذربايجان همواره تاکيد می خش ضد امپرياليستی دررهائی ب جنبش دموکراتيک و
تشکيل . تماميت ارضی ايران خواهد کوشيد استقالل و دفاع از راه احيای قانون اساسی در

راه احيای  واليتی اولين و مهمترين خواست فرقه دموکرات آذربايجان در های ايالتی و انجمن
های  واقع می بايست ارگان کيل انجمن ها که درچنانچه می دانيم تش. قانون اساسی بود

ليکن مقامات .  بينی شده بود قانون اساسی پيشمحل باشد، در حاکميت دموکراتيک خلق در
 که در فرقه دموکرات آذربايجان، بطوری. تشکيل آنها جلوگيری می کردند حاکمه عمال از

واليتی مفهوم سياسی   ايالتی وآن بود که تشکيل انجمن بر"اولين بيانه خود متذکرشده بود، 
تهران و شهر های  جريان ضد آزادی که در اين انجمن برای مقابله با ارتجاع و. بزرگی دارد

فرقه دموکرات ". پاسخ دندان شکنی خواهد بود ايران سربلند کرده است مشت محکم و ديگر
حل مسئله  ورانجمن ايالتی آذربايجان تنها بمنظ" شد که می آذربايجان بدرستی متذکر

اما دولت مرکزی نسبت ". ايران است سراسر آذربايجان نيست، بلکه بمنظور تامين آزادی در



 

فرقه دموکرات آذربايجان حق تشکيل انجمن . های به حق نهضت بی اعتنا بود به همه خواست
که حکومت مشروطه را  ولی عمال استبداد، آنان. را به بهای قربانی های فراوان بدست آورد

اين  لذا مردم آذربايجان برای استفاده از. پا گذارده اند، اين حق مردم را پايمال ساخته اند يرز
شد که پايمال  می بيانيه متذکر. هيچ مقامی نيستند به کسب اجازه از حق مشروع خود مجبور

است  کشور اداره امور کردن اين حق اساسی توده های مردم بستن راه شرکت مستقيم آنها در
نتيجه مشتی خيانت پيشه  و در. مملکت مسلط کرده است را بر مال استبداد و استعمارع و

ها، تجاوزات به  سوء استفاده ها، اختالس. را بدست گيرند توانسته اند سرنوشت همه کشور
گيرد که حاکميت خلق  آنجا سرچشمه می همه از ناموس مردم، همه و حيثيت و جان و مال و

شد  می بين رفته، بيانيه متذکر قانون اساسی است از ايه مشروطيت واختيارات محلی که پ و
غيره بايد  های ابتدائی چون آزادی بيان، عقيده، قلم، اجتماعات و آزادی که با برخورداری از

اجرای تصميمات  نظارت بر تدوين، اجرا و موثر در امکان داشته باشد بطور فرد حق و هر
 از اين کار و. شرکت کند فرهنگی کشور تماعی، سياسی ودر همه شئون حياتی اقتصادی، اج

 واقع بيان روشن اميال و خواست های فرقه که در. نيست ها ميسر جمله بدون تشکيل انجمن
پشتيبانی  تائيد و اکثريت قاطع مردم آذربايجان و آرزوهای خلق بود، مورد استقبال پر شور

  .رفتگ آزاديخواه ايران قرار نيروهای مترقی و ديگر
استدالالت درست فرقه بی اعتنا  های خلق و مقابل همه خواست چون حکومت مرکزی در

خود را مجلس موسسان  تبريز  در1324ماه   آبان29 -30کنگره خلق آذربايجان مانده بود، 
راه  مردم آذربايجان از. تصميم گرفت مجلس ملی آذربايجان را تاسيس نمايد اعالم داشت و
اقشارميهن دوست،  ميان همه طبقات و  دموکراتيک نمايندگان خود را ازانتخابات آزاد و

 به پيشه وری، صدر شايش يافت و مجلس ملی گ آذر21. آزاديخواه انتخاب کردند مترقی و
فرماندهان پادگان . فرقه دموکرات آذربايجان، ماموريت داد حکومت ملی را تشکيل دهد

طبق موافقتنامه خلع سالح  ست مردم تسليم وتبريزدر مقابل خوا نظامی دولت مرکزی در
  .شدند

اراضی خالصه، : آذربايجان شروع کرد حکومت ملی يک رديف اصالحات بنيادی را در
مالک های بزرگ وابسته که به نهضت خيانت کرده بودند بين  ها و همچنين امالک فئودال

برای . العوض تقسيم شدرسيد ب روستائيان بی بضاعت که  تعدادشان به يک ميليون خانوارمی
 "کشاورزی شرکت ماشين های آبياری و" و " بانک فالحت" شبانان کمک به دهقانان و

دموکراتيک  قانون کار. اقدام گرديد برای الغای مناسبات غير عادالنه ميان عشاير. تاسيس شد
ی انداخته شد و تعداد زياد کارخانه ها با نظارت کارگران به کار. تصويب و پياده شد

اعالم زبان آذربايجانی بموازات زبان فارسی، بعنوان زبان . موسسات صنعتی تازه بنا گرديد
. مبارزه با بيسوادی شرايط مناسب فراهم کرد پرورش و رسمی، برای گسترش آموزش و

 کمک هنر تاسيس راديو به پيشرفت فرهنگ، ادبيات و تاسيس دانشگاه، توسعه مطبوعات و
 جمعيت شاعران و. "اسيس شدت" چاپخانه آذربايجان "و" انه معارفچاپخ. "بسزائی می کرد
" فيالرمونی آذربايجان ارکسترملی و"، "تئاتر دولتی"، "اداره هنرهای زيبا"، "اديبان آذربايجان
ارگانهای  نظر تنظيم اموربازرگانی زير. شبکه بهداشت همگانی پی ريزی شد. احداث گرديد

  .کرد ها جلوگيری می و گرانی قيمت مرج بازار هرج و حکومت ملی از
 مردم خود تحت رهبری سازمان. بانکی ماليه آذربايجان را سروسامان می بخشيد امور تمرکز

 برای اولين بار در. قصبات و روستاها می پرداختند شهرها و های فرقه بکارهای عمرانی در
تحکيم سازمان های . ردندانتخابات مجلس ملی شرکت ک با حق برابر در تاريخ ايران زنان نيز

 مهم حکومت اقدامات پی ريزی ارتش ملی يکی ديگراز فدائی برای حفظ امنيت آذربايجان و
  که چندان لطفی هم )1967 چاپ لوزان سال (" مسئله آذربايجان"مولف کتاب . ملی بود

ين ا بر" نويسندگان غرب متفقا: " نويسد نسبت به جنبش دموکراتيک آذربايجان نداشته می
 اصالحات  سال دوران سلطنت رضا شاه20 بيش ازعرض يکسال  عقيده اند که اين جنبش در



 

 موثری که نه در درست بهمين علت، يعنی بعلت اقدامات مفيد، مترقی و و". بعمل آورده است
مبارزه  در می توانست بحق نمونه زنده ای برای همه کشور عمل پياده کرده و حرف بلکه در

 رژيم سلطنت استبدادی بر ترقی باشد، بعلت قطع سلطه امپرياليسم و وراه آزادی  در
 راه استقالل و مبارزه در در توانست بحق نمونه زنده ای برای همه کشور آذربايجان که می

خشم و غضب حيوانی   آذر21رهائی بخش  حاکميت ملی باشد، جنبش دموکراتيک و
  .رانگيخترا ب رژيم سلطنتی دست نشانده آن امپرياليسم و

  
حکيمی   مجلس شورا، خطاب به نخست وزير1324 ديماه 19جلسه  محمد مصدق در دکتر

مملکت با  اداره نمودن قسمتی از نظريات من اين بود که بين دولت راجع به طرز: "گفته بود
بايد با اهالی محل داخل مذاکره شد، شايد اختالف را . اهالی آنجا اختالفات حاصل شده است

 آقای حکيمی خواهش می صواب ملت ايران از من برای صالح و.  خود آنها حل کردبتوان با
ليکن دولت مرکزی نمی ". کار کناره جوئی کند اين وقت را ضايع نکند و فورا از کنم بيش از

 نتيجه پيشرفت جنبش و تا اينکه باالخره در. دهد خواست به حل مسالمت آميز مسئله تن در
 ماه 6" به عقب نشينی شده پس از تقريبا ايران مجبور سراسر  درگسترش مبارزات انقالبی

 1325خرداد وشهريور  مذاکرات در. موافقت کرد باالخره با انجام مذاکرات مسالمت آميز
حکومت ملی   خرداد بين دولت مرکزی و23موافقتنامه رسمی که  در. صورت گرفت

 ارديبهشت خصلت 3ولت مورخ آذربايجان بامضاء رسيد همچنين قبال در تصويب نامه د
طبق اين موافقتنامه دولت .  آذربايجان تائيد و برسميت شناخته شد21دموکراتيک جنبش 

 درصد از درآمد آذربايجان را به اين استان اختصاص دهد، زبان 75مرکزی متعهد شد که 
رقه آذربايجان برسميت بشناسد، فعاليت قانونی ف آذربايجانی را بهمراه زبان فارسی در

همه ايران تعميم  اصالحات دموکراتيک آذربايجان را در دموکرات آذربايجان را تامين نمايد و
سطح انجمن ايالتی،  موافقت شد که مجلس ملی در طرف حکومت ملی آذربايجان نيز از. دهد
اقدامات الزم بعمل آورد تا ارتش خلقی  گيرد، و سطح استانداری قرار حکومت ملی در و

 شود، )ژاندارمری(سازمان فدائی تابع اداره نگهبانی  گيرد، و وزارت جنگ قرار تحت اختيار
جريان انتخابات دوره پانزدهم  نظارت بر" نيروهای مسلحی که تحت عنوان برابر در و

  ."از طرف دولت مرکزی به آذربايجان اعزام می گردد مقاومتی صورت نگيرد" مجلس
برای ميدان ندادن به توطئه  موافقتنامه دولت مرکزی وه اطمينان بفرقه دموکرات آذربايجان با 

مورد تجزيه ايران و بخاطر حفظ  صلح و با محاسبه شرايط آن روزی  ها در امپرياليست
ولی دولت مرکزی، برعکس، . جهان، مقاومت مسلحانه را مصلحت ندانست ايران و

يله نيروهای مسلح اعزامی به بوس موافقتنامه رسمی با آذربايجان را غدارانه زير پا گذاشت و
 تزهای مصوب هيئت اجرائيه کميته (" آذربايجان جنبش خلق را با آتش و آهن مختنق ساخت

جنايت  و اين عمل خيانت بار.  )1 شماره 15 شماره 14مرکزی حزب توده ايران، دنيا، سال 
اين جنايات  آمريکايی که خود مسبب عمده همه -زبان دوگالس، قاضی آمريکائی آميز را از

  : آذربايجان نوشت از ديدار او پس از.  بشنويد-بود
ريش دهقانان را آتش زدند، به . خشونت برجای گذاشت مسيرخود آثار ارتش ايران در"

. ها را دزديدند کردند، خانه ها را به غارت بردند، دام دختران آنان تجاوز ناموس زنان و
کشته ها و  ه غارت مردم غيرنظامی پرداخت وب... هرگونه کنترل بيرون رفت زير ارتش از
و اعدام  آذربايجانی های بيگناه است، چوب های دار زندانها مملو از. ها پشت سرنهاد ويرانی

ها  اره را که به دموکراتدهقانان بيچ.  شودبدرفتاری می با ناسيوناليست ها نيز. فراوان است
 آذربايجانی به ما يک دهقان پير. قراردادندو توهين  معرض تحقير ابراز عالقه کرده بودند در

 از هرگز سوز اين حوادث جگر حيثيت ما را پايمال کردند، آثار مال و" چنين گفت
  ."خاطرآذربايجانی ها زدوده نخواهد شد

  



 

کودتای  ضد استبدادی مردم ايران در گرچه اوج بعدی جنبش رهائی بخش ضد امپرياليستی و
خون کشيده  رژيم دست نشانده اش بخاک و ياليسم آمريکا و باز بدست امپر1332 مرداد28

شد، معذالک توده های زحمتکش عليرغم جنايات ساواک دست پرورده آمريکا، به مبارزه 
راه حل بنيادی مسائل اجتماعی، اقتصادی، سياسی  استعمار، در و قهرمانانه خود عليه استثمار
  .فداکاری ادامه دادند ا پيگيری ومقابل جامعه قرارداشت ب و فرهنگی مبرمی که در

زيرا . توانست خاموش شود نمی استعمار و جنبش رهائی بخش مردم ايران عليه استثمار
و  همه راز بقای استثمار اساسی نکرده بود و تغيير هنوز  اقتصادی کشور-ساختاراجتماعی

بنيادی  ييرچون ضرورت تاريخی تغ. خميره همين ساختارسرشته است دوام سلطه استعمار در
معضالت مبرم   اقتصادی منتفی نشده بود، بعبارت ديگر، چون هنوز-ساختاراجتماعی

حرکت جامعه ايران قرارداشتند حل  برابر اجتماعی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی که در
جنبش پيش . نايستاد ايستد، و توانست باز بنيادی خود را نيافته بودند، جنبش خلق هم نمی

اين  و. از اوج پيشين مراتب بلندتر به اوج تازه ای رسيد، به گسترش يافت ورفت، رشد کرد، 
  .قانونمندی عينی روند تاريخی حرکت جامعه بود ناشی از

جنبش رهائی بخش مردم ايران طی تاريخ صد ساله خود به پيشرفت چشمگيری نائل شده، 
تجربه است که جنبش براساس همين . گرانبهائی بدست آورده است تجارب تاريخی طوالنی و

. پيش کشيده است های نوينی را جسته و خالق خلق برای حل بنيادی مسائل اجتماعی، راه
مثال مشروطيت نتوانست . عمل نشان داده اند های کهنه نارسائی خود را در زيرا راه حل

 زسلطنت مشروطه به پايگاه داخلی امپرياليسم تجاو استبداد سلطنتی جلوگيری کند و عمال از
 رژيم 57اين بود که انقالب . ايران مبدل شد کار، بوسيله اجرای سياست استعماری آن در

  . سلطنت مشروطه را با هدف برقراری جمهوری برانداخت
 دموکراتيک يک روند اجتماعی، پرتب و تاب، پرپيچ و جنبش رهائی بخش ضد امپرياليستی و

،  به ترقی و تعالی، به سمت آزادیفرازاست، اما روندی است بطورکلی رو خم، پرنشيب و
تحقق اين قانونمندی عميق تاريخ جامعه، آرزوی .  همگانی رفاهاستقالل، دموکراسی، صلح و

مقابله  تاريخ، ناتوانی جهنمی ترين نيروهای شيطانی را در. مقدس توده های مردم ايران است
  .ميهن ما ايران نيز به ثبوت خواهد رساند در با اين روند ناگزير

  
 


