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توضیح کارگاه دیالکتیک دربارهی بازنشر این متن:
مبارزات بیوقفه و سرکوبشدهی ملتهای تحت ستم در ایرانَ ،دردنشانیست از گسسسترهی ریشسسهدار سسستم ملی در
پنهان مسالهی سسستم ملی را
جغرافیای سیاسی ایران .با اینوجود ،بخش قابلتوجهی از چپ ایران هنوز هم آشکار و
ْ
نادیده میگیرد و حتی آن را انکار میکند ،و یا دستکم اسسستراتژی روشسسنی بسسرای گنجانسسدن مسسؤثر آن در افقهسسای
مبارزاتی خویش ندارد .برای اینکه بهسهم خویش ،یعسسنی در حسسد ُخردهرسسسانهی «کارگسساه دیالکتیک» ،این معضسسل
دیرین را از حاشیه به متن بیاوریم ،تا شاید از دل بحثها و مواجهات جمعی و انتقادی پرتوهسسای روشسسنگری بسسر آن
افکنده شود ،از مدتها پیش درنظر داشتیم که بهمناسبت سالروز بهثمر رسیدن قیسام فرقهی دموکرات آذربایجسان (
 ۲۱آذر  )۱۳۲۴و نیز سالروز اشغال تبریز توسط ارتش شاهنشاهی و سرکوب خونین قیام ( ۲۱آذر  )۱۳۲۵متن یسسا
متونی را در اینخصوص منتشر یا بازنشر کنیم .برای اینمنظور ،در گام نخست مقدمهای که هژیر پالسچی بهعنوان
یکی از مترجمان کتاب «آوازخوان رقص بردهگان -گزیدهیی از مقسساالت و سسسخنرانیهای مسسیرجعفر پیشسسهوری» بسسر
انتشار اینترنتی 1این اثر نگاشته است را بسیار درخور و مغتنم یافتیم .توضیح اینکه تسسرجمهی این کتسساب (بههمت
الناز انصاری و هژیر پالسچی) ،که از سال  ۱۳۸۳در انتظار مجوز نشر از سوی وزارت ارشسساد بالتکلیسسف مانسسده بسسود،

سرانجام سال  ۱۳۹۴در قالب نشر الکترونیکی توسط نشریهی «منجنیق» منتشر گردید« .2منجنیق این کتسساب را
به صفرخان قهرمانیان تقدیم کرده است که  ۳۲سال را در زندان گذراند و نیز به روحاللسسه صسسفدری ،فسسدایی
سادهی فرقهی دموکرات» که مصاحبهیی با او در ضسسمیمهی کتسساب آمسسده است .ضسسمن قسسدردانی از زحمت و
ابتکارعمل هژیر گرامی و رفقای منجنیق ،کالم را کوتاه کرده و توجه خواننده را به اصل متن جلب میکنیم.
تحریریهی کارگاه دیالکتیک
 ۲۱آذر ۱۳۹۷

*

*

*

 .1نسخهی الکترونیکی کتاب «آوازخوان رقص بردگان» را میتوانید در تارنمای منجنیق دانلود کنید.
 .2برای توضیحات بیشتر نگاه کنید به پیشدرآمد فشردهی کتاب با نام «دربارهی کتاب».
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آوازخوان رقص بردگان:
ِ

گزیدهیی از مقاالت و سخنرانیهای میرجعفر پیشهوری

مقدمهی مترجم
هژیر پالسچی

«از زمانی که فرقهی ما مشغول بنیان گذاشتن دولت شده است ،من هم مانند دیگر اعضای فرقه درگیر ساختن
واقعی بر پا شدن دولت ما را مورخان بنویسند و روی کاغذ بیاورند .مسسا بایسسد دقتمسسان را
تاریخ شدهام .بگذار تاریخ ِ
صرف ساختن این تاریخ کنیم».
میرجعفر پیشهوری

نوشتن دربارهی فرقهی دموکرات آذربایجان را از کجا باید آغاز کرد؟ آیا اصلن نیازی وجود دارد که در مورد فسسرقهی
دموکرات آذربایجان چیزی نوشت؟ یا هر چه نوشتنی بوده ،پیش از این نوشتهاند؟ آیا میتوان چیزی نوشت کسسه در
آن نامی از ترومن ،استالین ،باقراُف ،بمب اتم ،اولتیماتوم ،نفت شمال ،قوامالسسسلطنه و حتسسا مسسیرجعفر پیشسهوری بسسه
میان نیاید؟ یا این تصویر برای همیشه سنگ و تثبیت شده است؟
مسلط ظهور و سقوط فرقهی دموکرات آذربایجان ،بخشی وجسسود دارد کسسه بسسه صسسورت نظاممنسسدی از این
ِ
در روایت
روایت کسر شده است؛ گاه به کلی دیده نشده و گاه حتا نوشته شده اما خوانده نشده است ،یعنی در ربط با فسرقهی
دموکرات آذربایجان خوانده نشده و بیش از آن ،هرگونه ارتباطی میان تصویرهای موجود به کلی محو و نسسابود شسسده
است .روایت مسلط از فرقهی دموکرات آذربایجان حتا بر تاریخنگاری چپ نیز تسلط یافته و به زبسسان نوشسستاری چپ
نیز نفوذ کرده است .چنین است که آن تصویر غیرواقعی ،آن تصویر تثبیتشسسدهی دروغین ،بسسه عنسسوان تنهسسا نمسسود
واقعیت چنان در مقابل چشم میایستد که هر منظر دیگری و حتا امکان دیدن هر تصویر دیگری را پیشاپیش کسسور
میکند .چند نمونه از این تصویرها را خواهیم دید:
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شان و شوکت نخستوزیر
یکی از نمونهوارترین و دقیقترین آثار نوشته شده توسط تاریخنگاران راست که بخشسسی از آن بسسه فسسرقهی دمسسوکرات
آذربایجان مربوط میشود و میتواند نمونهی خوبی از شیوهی برخورد نیروهای راست بسسا جنبش آذربایجسسان باشسسد،
کتاب «در تیررس حادثه؛ زندگی سیاسی قوامالسلطنه» نوشتهی حمید شوکت است .هرچند روایت شسسوکت ،بی کم
و کاست روایت فاتحان است اما مائوئیست سابق آنقدر هوشمند بوده که برای انتقام از گذشتهی انقالبی خود چیزی
فراتر از بروشورهای تبلیغاتی سلطنتخواهان بنویسد .سنت حمید شوکت ،سنت نوتاریخیگری است ،سنت نوشسستن
تاریخ برای تائید روایت مسلط بی آنکه شباهتی به روایت مسلط داشسسته باشسسد .در روایت شسوکت ،قهرمسسان اصسلی،
احمد قوامالسلطنه است .مشروطهخواهی ملی که درد وطن داشت و هرچه کرد برای نجات وطن از سیطرهی بیگانه
بود ،به ویژه در دوران حکومت یک سالهی فرقهی دموکرات آذربایجان که هوشسسمندی قسسوام و بسسازی او در عرصسسهی
سیاست بینالمللی ،آذربایجان و به تبع آن ایران را از خطر سقوط در آغوش کمونیسم نجات داد.
او برای ورود به روایت پر هیجان خود ابتدا چنین تصسسویری ترسسسیم میکنسسد« :بسسا اشسسغال ایسسران و فروپاشسسی نظسسام
رضاشاهی ،شمار بیشماری از عوامل حکومت متالشی شدهی تهسسران ،از آذربایجسسان گریختنسسد و سسسربازان بسسا تسسرک
سربازخانهها ،به روستاهای دور و نزدیسسک خسود بازگشسستند .تجسسار بسسازار در هسسراس از انتقسسامجویی پیسسامآوران نظسسام
اشتراکی ،حجرهها بستند و اقتصاد راکد ماند .تلگرافخانهها تعطیل شسسد و پسسایتخت در دوردسسست ،دسسستنایافتنیتر
نمود .سیاست به سان آیینهی واقعیتی که جریان داشت ،بیان عمومی خود را در نگرانی ،وحشت و اضطراب یسسافت.
آذربایجان در نخستین روزها و هفتههای پس از ورود ارتش سرخ ،به سال صفر نزدیک میشد 3».البتسسه کسسه از نظسسر
تاریخنگار عزیز ،این تصویر موحش نیازی به استناد ندارد و هر ذهن عاقلی آن را خواهد پذیرفت .در همین ایام کسسه
دراکوالهای سرخ ،آذربایجان را تسخیر کردهاند و باد در خیابانهای خلوت و خالی زوزه میکشسسد و سسسگی لنسسگ در
دوردست از این سوی خیابان به آن سوی خیابان میرود «استالین بار دیگر باقراف را به مسکو فراخواند ».باقراف در
یک نشست محرمانه ماموریت یافت «در هماهنگ ساختن مجموعهیی از عملیات پنهانی ،تبلیغات و اقدامات عملی،
شرایط را برای دستیابی به دو هدف فوری مسکو در آذربایجان فراهم سازد :نخست ایجاد آرامش و امنیت و دیگری
افزایش نفوذ شوروی ».این عملیات مخوف پنهانی شامل تبلیغ پیشرفتهای آذربایجان شوروی در زمینهی اقتصسساد،
صنعت و ادبیات ،تامین نیازهای اولیهی مردم مانند گندم ،قند و شکر و نفت در تبریز ،بندر پهلوی ،رشت و آسسستارا
و نیز اجرای اپرای کوراوغلی ،لیلی و مجنون ،شاه اسماعیل ،آرشین ماالالن و مشهدی عباد در شهر و روستا بسسود 4.و
همهی اینها مقدماتی است برای آنکه بدانیم «فرقهی دموکرات آذربایجان بر چنین زمینهیی پا به عرصسسهی وجسسود
مینهاد» .و بعدتر دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی قرار محرمانهیی برای ایجاد جنبشهای جداییخواهانسسه در
آذربایجان و سایر شهرهای شمال ایران صادر میکند و «رهبری این اقسسدام در اختیسسار تشسسکیالتی قسسرار گسسرفت کسسه
"فرقهی دموکرات آذربایجان" نامیده میشد ».چرا که «این همسسه نشسسان از آن داشسست کسسه بسسا شکسسست دیپلماسسسی
استالین در کسب امتیاز نفت ،در دورهی نخستوزیری ساعد ،مسکو راهی جز اعمال فشار به دولت ایسسران از طریسسق
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مسئلهی آذربایجان نمیدید».

از این پس حتا پیشهوری هم دیگر نقش تعیینکنندهیی ندارد ،بلکه قوامالسلطنه است که زمسسام امسسور را بسسه دسسست
میگیرد و از پیشهوری تا محمدرضا پهلوی ،از ترومن تا اسسستالین ،از دولت انگلسسستان تسسا حسسزب تسسوده را زیسسر نگین
انگشتری خود به بازی میگیرد ،سیاستمداری کارکشته که برای حفظ تمامیت ارضسسی ایسسران و نسسدادن امتیسساز نفت
شمال به اتحاد شوروی ،با گشادهدستی امتیازات نفتی قابل توجهی را به انگلستان و امتیازات اقتصادی سرشسساری را
به آمریکا میبخشد .مذاکرات میان قوام و پیشهوری یک بار شکست میخورد.
در سرتاسر کتاب ،فرقهی دموکرات آذربایجان در سسسیدجعفر پیشسسهوری نمسسادین میشسسود و پیشسسهوری یسسک امربسسر
گوشبهفرمان کاخ کرملین است .پیشهوری بنا به دستور مسکو فرقه را تشکیل داده ،بنا به دسسستور مسسسکو قیسسام ۲۱
آذر  ۱۳۲۴را سازمان داده است و اساسن کاری غیر از اجرای دستورات مسکو ندارد .زمانی هم که همین پیشسسهوری
کاری به رغم تمایل مسکو انجام میدهد ،خودسسسری و سسسرپیچی کسسرده اسسست .مثلن در تهسسران بسسا قسسوام بسسه توافسسق
نمیرسد .اختالف اصلی بر سر «مسئلهی ارتش و اصالحات ارضی» است که «تا پایان همچنان به عنوان مسسانعی بسسر
سر راه دستیابی به توافقی متقابل باقی ماند 6».عجیب است که دستنشاندهی مسسسکو بعسسد از بازگشسست از تهسسران و
شکست مذاکرات با «اعالم عهدنامهی مودت میان فرقهی دموکرات و حکومتی که در کردستان بسسه رهسسبری قاضسسی
محمد بر پا شده بود» و نویسنده قبلن توضیح داده است که این حکومت محلی هم به دستور مسکو تشسسکیل شسسده
بود« ،ابعاد تازهای» به «نگرانیها» میبخشد .اما وقتی در مذاکرات تبریز ،دولت از مواضع خود عقبنشینی میکنسسد
و بخشی از مطالبات فرقهی دموکرات آذربایجان را قبول میکند ،این مسکو و باکوانسسد کسسه دسسستور توافسسق را صسسادر
میکنند .با این وجود وقتی بحث به تشکیل "نهضت مقاومت جنوب" میرسد ،نویسنده ناگهان بی طسسرف میشسسود.
شک و شبههی «توطئههای انگلستان» و دخالت قوام را به میان میکشد اما همچنان همه چیز در ابهام میمانسسد .او
که تاکنون همواره هر حرکت فرقه را نتیجهی دستورات مسکو و باکو دانسته است ،در صریحترین قضاوت موجود در
کتاب در مورد "نهضت مقاومت جنوب" مینویسد« :پیرامون دالیل برپایی شورش ،اظهارات گونسساگونی عنسسوان شسسد.
شماری آن را نتیجهی مخالفت مظفر فیروز با انتصاب یکی از سران قشقایی به مقام کنسسسولی و بسسرخی توطئههسسای
انگلستان دانستند و گاه نام قوام نیز به عنوان عاملی در این زمینه به میان کشیده شد؛ عاملی که ظاهرن در تبسسانی
با سران قشقایی ،شورش را دستاویزی برای کنار زدن وزرای تودهیی از کابینه ساخته بود .میتوان گمان کرد که هر
یک از این عوامل ،تا درجهیی معین و در آمیزهیی از محافظهکاری ،کمونیسمستیزی و کوشش بسسرای دسسستیابی بسسه
شماری از امتیازها ،در آنچه بر شورش جنوب و گسترش آن دامن زد ،نقش بازی کرده است 7».در نهایت هم البته
همهی اینها واکنشی است به «تحوالت نگرانکنندهیی که در کشور جریان داشت» .کل پروندهی "نهضسست مقسساومت
جنوب" دو پاراگراف بیشتر نیست.
پایان کار چنین است« :اول آذرماه  ،۱۳۲۵هنگامی که فداییان فرقسسه ،زنجسسان را بسسر اسسساس تسسوافقی قبلی بسسا دولت
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مرکزی ترک گفته بودند ،نیروهای دولتی وارد شهر شدند و مراکز حساس و دولتی را اشغال کردند .مقاومت آخرین
بقایای نیروهای فرقه کمتر از آن بود که مانعی جدی ایجاد سازد .عشایر آذربایجان ،ذوالفقاریها و شاهسسسونها نسسیز
که از آغاز با حکومت پیشهوری در جنگ و ستیز بودند ،در عملیات نظامی که جریان یافت شرکت کردنسسد 8».دریسسغ
حتا از یک خط یا یک اشاره به کشتار هواداران فرقهی دموکرات در زنجان و روسسستاهای اطسسراف آن .سسسرانجام نسسیز
ارتش بدون مقاومتی جدی و در عرض دو روز وارد تبریز شد و چند صد نفری کشته شدند و بقیه نسسیز بسسه شسسوروی
گریختند چون «استالین که در آغاز فقط با مهاجرت شماری اندک از "مبارزان آزادیخواه" موافقت کرده بود ،تغییر
عقیده داد و متعاقب آن هزاران نفر از مرز گذشتند».

حیاطخلوت دایی یوسف
بهزاد کاظمی (علیرضا اسماعیلینسب) حتا اگر خودش در جایی به صراحت نگفته باشد اما تعلق آشکار او به گرایش
سوسیالیسم انقالبی سازمان چریکهای فدایی خلق (اقلیت) و نیز هواداری صریح او از سنت نظری لئون تروتسسسکی
و بینالملل چهارم نشان میدهد هم با سنتی که حمید شوکت از آن آمده است و هم با گسسرایش سیاسسسی امسسروز او
مرزبندی قاطعی دارد ،با این وجود زمانی که مسئلهی روایت تسساریخ فسسرقهی دمسسوکرات آذربایجسسان در میسسان باشسسد،
تقسسریبن همسسان روایت شسسوکت را تکسسرار میکنسسد .البتسسه روایت بهسسزاد کسساظمی در کتسساب «ملیگرایسسان و افسسسانهی
دموکراسی» چند تفاوت روشن با روایت حمید شسسوکت دارد .اول اینکسسه در این کتسساب جایگسساه طبقسساتی و جبههی
سیاسی قوامالسلطنه به درستی تبیین شده است و بعد فرقهی دموکرات آذربایجان عالوه بر اهرم فشار شوروی برای
گرفتن امتیاز نفت شمال ،نقش سرکوب «جنبش مستقل کارگری» را نیز بر عهسسده دارد .در واقسسع از نگسساه کسساظمی
تشکیل فرقهی دموکرات آذربایجان و قیام  ۲۱آذر  ۱۳۲۴پاسخ دستگاه بوروکراتیک استالینی به گسترش مبسسارزات
کارگری در آذربایجان و برای کنترل این مبارزات هم بسسوده اسسست .جنبش مسسستقل کسسارگریای کسسه کسساظمی از آن
مینویسد« ،اتحادیهی کارگران و برزگران ایران» است و نویسسسنده آنچنسسان درگسسیر دفسساع از این تشسسکیالت در برابسر
بوروکراتیسم استالینی میشود که فراموش میکند حتا خطی در نقد گرایش آشکارا سندیکالیستی یوسف افتخاری
و اتحادیهی تحت رهبریاش هم بنویسد .کاظمی که با موشکافی و دقت فسسراوان ،تمسسامی اسسسناد در دسسسترساش را
برای آشکار کردن خط و ربط طبقاتی و سیاسی حزب تودهی ایران و جبههی ملی و محمد مصدق بازکاوی کسسرده و
به نتایج ارزندهیی هم رسیده است ،به سادهگی و با یک چرخش نوک قلم از روی یوسسسف افتخسساری و اتحسسادیهی او
میگذرد .او البته مینویسد« :محسن صدر از رفتن روستا و شمیده و عدهیی از رهبران اتحادیههای کارگری وابسته
به حزب توده به کنفرانس "فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری" و "دفتر بینالمللی کار" کسسه بنسسا بسسود در پسسائیز
سال  ۱۳۲۴در پاریس برگذار بشود جلوگیری کرد .حزب توده به جای آنها ایرج اسکندری شاهزادهی قاجسسار را کسسه
مصونیت پارلمانی داشت ،به عنوان نمایندهی کارگران ایران به پاریس فرستاد .یوسف افتخاری نسسیز بنسسا بسسود در این
کنفرانس شرکت داشته باشد .وی به عنوان مشاور هیئت نمایندگی کارگران ایران از طرف وزارت بازرگانی و پیشه و
8
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هنر معرفی شده بود ]...[.یوسف افتخاری هنگامی به محل کنفرانس رسسسید کسسه اجالس آن بسسه پایسسان رسسسیده بسسود.
افتخاری علت تاخیر خود را نتیجهی اقدامات توطئهگرانهی حزب توده میداند" :حزب توده رفت و ماموران شوروی
را دید و آنها هم نخستوزیر صدراالشرف ،یا به قول خودشان جالد باغ شاه را دیدند کسسه رفتن مسسا را بسسه کنفسسرانس
بینالمللی کار به تاخیر بیندازند .گفتند که این پاسپورت دولتی ندارد ،باید تبدیل بشود .رفقا و دوستان همه رفتند
و ما ماندیم .بعد از دو هفته هواپیما در اختیار ما گذاشتند" 9».اما نه تنها فراموش میکند به این تناقض پاسخ بدهد
که اگر حزب توده چنان توانی داشت که جلوی سفر یوسف افتخاری را بگیرد ،چرا نتوانسسست تسسرتیب سسسفر روسسستا و
شمیده و دیگر رهبران اتحادیههای کارگری وابسته به خودش را بدهد که بعد مجبور نباشد یک شاهزادهی قاجاری
را به عنوان نمایندهی کارگران ایران به کنفرانس بفرستد ،بلکه حتا از یاد میبرد به این موضوع سسساده بسسپردازد کسسه
دقیقن بر چه اساسی یوسف افتخاری ،رهبر «جنبش مستقل کارگری» که شوروی و انگلستان و دربار و حزب تسسوده
و دولت ،همه و همه کمر به نابودی او و تشکیالتش بسته بودند ،بنا بسسود از طسسرف وزارت بازرگسسانی و پیشسسه و هسسنر
کابینهی همان جالد باغ شاه به عنوان مشاور هیات نمایندهگی کارگران ایران در کنفرانس شرکت کند؟ به ویژه که
بدانیم وزیر این وزارتخانه «عباسقلی گلشائیان» بوده است که چند سال بعد قرارداد معروف نفتی گس _ گلشسسائیان
را که حافظ منافع شرکت نفت ایران و انگلیس بود ،به مجلس پانزدهم تسلیم کرد.
با چنین پیشزمینهیی است که بهزاد کاظمی در مورد فرقهی دموکرات آذربایجان مینویسد« :در ایران حزب تسسوده
با توسل به تشکیالت قدرتمند کارگریای که در خدمت داشت و با استفاده از نمایندگانی کسسه بسسه مجلس فرسسستاده
بود ،آمادگی کامل و نفوذ الزم را برای پشتیبانی از منافع شوروی کسب کرده بود .با این وصف ،دولت شوروی هنسوز
راضی نبود .بوروکراسی مسکو در صدد ساختن ابزار دیگری برای تحمیسسل خواسسستههای خسسود بسسه دولت ایسسران بسسود؛
دموکرات کردستان ]...[.روزنامهی ظفر یکی از نشریات وابسته به حزب توده ،در
ِ
حزب
دموکرات آذربایجان و ِ
ِ
فرقهی
تاریخ  ۲۸مرداد  ۱۳۲۴دعوت "دوستان" را اجابت کرد و با چرخشی ناگهانی خواهان "برانداختن طبقهی حاکمسسه و
دولت ناتوان" ایران شد ]...[.در همان ایام ،به طور ناگهانی ،فرقهی دموکرات آذربایجان به دستور مقامات شوروی در
 ۱۲شهریور  ۱۳۲۴ساخته شد .در یک ماه پیش از آن ،حزب دموکرات کردسسستان نسسیز بسسه تسساریخ  ۲۵مسسرداد ۱۳۲۴
اعالم موجودیت کرده بود ]...[.حزب توده و فرقهی دموکرات به عنوان گروههای فشسسار ،تنهسسا مجریسسان سیاسسستهای
10

استعمارگرانه و ضدکمونیستی استالین و شرکا بودند».

از نظر کاظمی قیام افسران خراسان ،تشکیل و سپس قیام فرقهی دموکرات آذربایجان و اشسسغال کارخانههسسا و نقسساط
تالقی راهآهن در مازندران ،همه و همه بخشهایی از «سیاستهای استعمارگرانه و ضدکمونیستی» شوروی بودهاند.
در تمام طول یک سال حکومت خودمختار آذربایجسسان هم فسسرقهی دمسسوکرات چسسیزی نبسسود غسسیر از عامسسل اجسسرایی
سیاستهای شوروی چرا که «در ماه اردیبهشت  ۱۳۲۵پیشهوری رهبر فرقهی دموکرات آذربایجان برای مسسذاکره بسسا
دولت قوام به تهران آمد ]...[.این مذاکرات تحت نظارت دولت شوروی انجسسام گسسرفت و بنسسا بسسه توصسسیهی آن کشسسور
فرقهی دموکرات آذربایجان بر سسر اغلب خواسستهای خسود آشسکارا عقبنشسسینی کسرد 11».و سسرانجام «در امتسسداد
 9ملیگرایان و افسانهی دموکراسی .بهزاد کاظمی .چاپ اول .دسامبر  .1999لندن .نشر نظم کارگر .صفحات  162و 163
 10همان 160 .و 161
 11همان168 .
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خیانتهای حزب توده بسسه جنبش کسسارگری و دموکراسسسی سوسیالیسسستی در ایسسران ،ماجراهسسا و افتضسساحات فسسرقهی
دموکرات و ارتش شوروی در آذر ماه  ۱۳۲۵در استان آذربایجان به وقسسوع پیوسسست .بسسا رهسسسپار شسسدن ارتش دولت
مرکزی به سوی آذربایجان ،پیشهوری اعالم کرد" :ما برای دفسساع از میهن آمسسادهییم ".فسسرقهی دمسسوکرات در  ۱۹آذر
اعالم کرد" :قصرهای کسانی را که در کاخهای خود نشسته فرمان برادرکشی را صادر میکنند ،بسسر سرشسسان ویسسران
خواهیم ساخت ]...[".احمد قوام فرمان حرکت نیروهای دولت مرکزی به سوی آذربایجان را صادر کرده بود .مقامات
شوروی به پیشهوری دستور دادند که در برابر نیروهای اعزامی قوام مقسساومت نکنسسد .نیروهسسای فسسرقهی دمسسوکرات از
آذربایجان ،با آشفتگی و سردرگمی به سمت شوروی عقب نشستند یا بدون مقاومت و ایستادگی جسسدی ،متسسواری و
تسلیم شدند .در نتیجه ،هزاران نفر از اعضای فرقهی دموکرات به دست نیروهای انتظامی قتلعام شدند».
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اخالل در ساختار فوالدین
با این حساب باید انتظار داشت الاقل استالینیستها از فرقهی دموکرات دفسساع کننسسد امسسا حیرتبرانگسسیز اسسست کسسه
چنین انتظاری برآورده نمیشود .نگاهی به خاطرات دو استالینیست مومسسنی کسسه هسسر کسسدام راه و روش متفسساوتی را
برگزیدند ،نشان میدهد که گرایش استالینی در چپ ایرانی تاریخ فرقهی دموکرات آذربایجان را چگونسسه میخوانسسد.
غالمحسین فروتن یکی از دو عضو کمیتهی مرکزی حزب تودهی ایران بود که بسه همسراه احمسسد قاسسسمی بسه دلیسسل
مخالفت با روند استالینزدایی در اتحاد شوروی ،احزاب برادر و به تبع آن حزب توده از این حزب جدا یا به روایسستی
اخراج شد و بعد از گریز از آلمان شرقی به همراه بخش بسسزرگی از اعضسسا و هسواداران حسزب تسوده در اروپسسای غسسربی
سازمان انقالبی حزب تودهی ایران را تاسیس کرد و بعد از مدتی به دلیل اختالف با اعضای سازمان انقالبی موسسسس
سازمان مارکسیست _ لنینیستی توفان شد .این سازمان هنوز هم ،چنان که فروتن تا پایان عمر بود ،مدافع استالین
به شمار میرود و سبب گرایش مائوئیستی آن مخالفت مائو با دوران خروشچف و اسسستالینزدایی در اتحسساد شسسوروی
است .آرداشس (اردشیر) آوانسیان ،نیز هرچند چنان عالقهیی به استالین داشت که نام مستعارش در دوران فعالیت
در حزب کمونیست ایران را فوالد ،همان نام مستعار استالین در دوران فعالیت مخفی ،برگزیسسده بسسود امسسا در ضسسمن
چنان به "اولین کشور پرولتاریا" و احزاب برادر عشق میورزید که هرگز حاضر نشد از حزب تودهی ایران جدا شسود.
شاید دلیل آنکه آوانسیان در سالهای مهاجرت و تا پایان عمر هرگز سمت مهمی در حزب توده نداشت و تنها بسسه
عنوان "پیشکسوت" حضسوری تشسریفاتی در دسسستگاه رهسسبری حسزبی داشسست ،همین عالقهی او بسسه شسوروی دوران
استالین بود که موجب میشد با تغییرات احزاب برادر به تبعیت از تغییرات رهبری حاکم در اتحاد شسسوروی همسسراه
نشود .این هر دو هرچند در مواجهه با اختالفات چین و شوروی بر سر دوران استالینزدایی روشهسسای متضسسادی را
برگزیدند اما در برابر فرقهی دموکرات آذربایجان یک صورتبندی واحد دارند« :یکی از بزرگترین اشتباهات».
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روایت فروتن از تشکیل فرقهی دموکرات آذربایجان چنین است« :در  ۱۲شهریور مسساه  ۱۳۲۴در خطهی آذربایجسسان
سازمانی بنام "فرقهی دموکرات آذربایجان" به رهبری میرجعفر پیشسسهوری از کمونیسسستهای قسسدیمی تولسسد یسسافت.
تولدی شوم و نکبتبار که آثار زیانبخش آن هنوز در عرصهی ایران محسوس است .تولدی شوم و نکبتبار نسسه تنهسسا
برای سراسر حیات حزب تودهی ایران بلکه برای اعتبار و محبوبیت اتحاد شوروی که در آن زمان در سراسسسر جهسسان
13

به اوج خود رسیده بود».

او ادامه میدهد« :تصویبنامهی دولت ساعد مبنی بر اینکه اعطای امتیاز نفت و مذاکره در باب آن به بعد از جنسسگ
موکول میشود ،همراه با پیشنهاد دکتر مصدق با همین مضمون که از تصویب شورای ملی گذشت ،پروندهی نفت را
الاقل تا زمانی که جنگ ادامه داشت ،بست .دولتهای آمریکا و انگلستان به تصویبنامهی دولت کسسه در واقسسع خسسود
مبتکر آن بودند تمکین کردند و نمایندگان خود را از ایران فراخواندند .آنها خوب میدانستند که اگر امسسروز بسسر اثسسر
پیشنهاد شوروی مجبورند از نفت ایران صرفنظر کنند ،آینده از آن آنها خواهد بود و آنها بسسه مقصسسود خسسود دسسست
خواهند یافت ]...[.اتحاد شوروی دست از تالش برنداشت زیرا که نفت برای بازسسسازی ویرانههسسای ناشسسی از جنسسگ و
مصارف عمومی اهمیت حیاتی داشت .به عالوه از همان زمان معلوم بود که جنگ به زودی بسسا پسسیروزی ارتش سسرخ
پایان خواهد یافت و در نتیجه شرایط برای طرح مجدد پیشنهاد شوروی و مذاکره دربارهی آن فراهم خواهد آمد .در
ضمن اتحاد شوروی تالش خود را به وسیلهیی برای اعمال فشار بر دولت ایران همراه ساخت تا شاید ثمسسری بسسه بسسار
آید 14».و باقی ماجرا :احضار پیشهوری نزد باقراف و تشکیل فسسرقهی دمسسوکرات آذربایجسسان و پیوسسستن یسسک شسسبهی
سازمان ایالتی حزب توده در آذربایجان به فرقه و بقیهی ماجرا.
با این وجود تکلیف مائوئیست کهنهکار با فرقهی دموکرات آذربایجان روشن نیست .از یک سو مینویسد« :تا زمسسانی
که فرقه در ایران فعالیت داشت .هیچ صدایی دربارهی الحاقس آذربایجان ایران به آذربایجان شوروی شنیده نشسسد .در
مهاجرت رهبران فرقه و به تبعیت از آنها کادرها مسئلهی آذربایجان شمالی و جنوبی را به میسسان کشسسیدند و از یکی
شدن این دو سخن میگفتند ».و بالفاصله و در خط بعدی مینویسد« :فسسرقهی دمسسوکرات بسسا وجسسود اینکسسه مشسسی
اولیهی خود را دائر به وفاداری به قانون اساسی و حفظ تمامیت ارضی ایران رها کرد و مشی حکومت ملی و جسسدایی
از ایران را به جای آن برگزید ،بدون شک سرمنشا یک نهضت دموکراتیک و مسسردمی در آذربایجسسان گردیسسد ».و بسساز
چند خط بعدتر مینویسد« :فرقهی دموکرات حزبی نبود که از درون مردم آذربایجان جوشیده باشد .حزبی نبود که
بر روی پای خود ایستاده باشد[ ]...فرقه با اتکا به اتحاد شوروی به وجود آمد ،با اتکا به شسسوروی دوام آورد ،وقسستی از
پشتیبانی و یاری اتحاد شوروی محروم ماند ظرف یک شب از هم پاشید و جز این هم قابل تصور نبود».
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آن اشتباه بزرگ از نظر فروتن این است« :تشکیل فرقهی دموکرات بدون شک یک اشتباه بسسود .اشسستباهی نسسه تنهسسا
سیاسی بلکه تئوریک ) ۱ .از لحاظ سیاسی اقدامی بیحاصل که به نتیجهی مطلوب نمیتوانست منجسسر گسسردد]...[ .
 ) ۲از لحاظ تئوریک نقض اصل حزب سراسری طبقهی کارگر در کشوری است که در آن ملیتهای گوناگون به سسسر
 13حزب توده در صحنهی ایران .دکتر غالمحسین فروتن .بیجا .بیتا .بینا .صفحهی 45
 14همان46 .
 15همان 47 .و 48
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میبرند .در چنین کشوری حزب بر حسب ملیت تقسیم نمیشود .در چنین کشوری یک حزب واحسسد سراسسسری بسسا
رهبری واحد همراه با وحدت دیگر سازمانهای طبقهی کارگر ،اصلی است که بدون آن پیروزی طبقهی کسسارگر و در
نتیجه پیروزی ملیتها در تعیین سرنوشت خویش امکانپذیر نیست».

16

اردشیر آوانسیان نیز کمابیش همین روایت را به دست میدهد .او مینویسسسد« :در تهسسران شسسنیدیم کسسه پیشسسهوری
حزبی را در تبریز راه انداخته است .ما به این موضوع چندان اهمیسستی نسسدادیم .بسسرای اینکسسه اولن میدانسسستیم کسسه
پیشهوری چندان اهل مبارزه نیست که بتواند حزبی راه بیندازد ]...[.از این رو وقتی شنیدیم که او حزب یا فسسرقهیی
در تبریز تاسیس و دایر کرده به اندازهی س ِر سوزن هم باور نداشتیم که بتواند کاری از پیش ببرد آن هم در مقابسسل
حزب مقتدری مانند حزب توده که در آذربایجان در حدود شصت هزار عضو داشت .مسسا یقین کسسردیم کسسه او دکسسان
17

تازهیی باز کرده ولی بعد کمکم معلوم شد که مبتکر این حزب باقراف یعنی آذربایجان شوروی است».

و بعد ادامه میدهد« :اولین و بزرگترین اشتباه آن بود که اولن حزبی ثانی به وجود آوردند ،در صورتی که در کشسسور
کثیرالمله یک حزب کمونیستی میتواند وجود داشته باشد .در ایران دو حزب پیدا شد که از همدیگر خبر نداشتند.
یعنی نیروها دو تا شد .دو قسمت شد که نتیجتن به ضرر مردم و به نفع ارتجاع تمام شد .اتحسسادیهی کسسارگران نسسیز
مانند حزب دو قسمت شد .برخیها میگویند ممکن بود حزب توده در آذربایجان به نام دیگری عمل میکرد .اصسل
آن است که برای حزب باید رهبری باشد .شیوهی عمل را همان حسزب میتوانسسست اداره کنسسد امسسا عملن آن حسزب
میتوانست رهبر نهضت باشد .ثانین مسئلهی مهم دیگر آن بود که در آذربایجان مسئلهی ملی خلق آذربایجان را در
درجهی اول قرار دادند و در عمل بین خلق آذربایجان و خلقهای دیگر ایران جدایی به وجود آمسسد .در صسسورتی کسسه
مسئلهیی که میبایستی در درجهی اول مطرح میشد عبارت بود از تشکیل جبههی واحد از تمسسام خلقهسسای ایسسران
علیه امپریالیسم و برای آزادی و استقالل کشور .مسئلهی ملی را هم خلقهای ایسسران _الاقسسل فارسسسیزبانها_ درک
نمیکنند و قابل قبول نیست».

18

بزرگترین مشکل فروتن و آوانسیان و کسانی مانند آنها با فرقهی دمسسوکرات و جنبش آذربایجسسان آن اسسست کسسه بسسا
لنینی انقالب اکتبر ،بلکه همان اصول لنینیسم که بعد از
«اصول لنینیسم» در تضاد بود .البته نه لزومن آن سیاست
ِ
مرگ لنین توسط استالین مدون و به احزاب برادر ابالغ شد .آنها هسسر دو هرچنسسد اعتقسساد دارنسسد اسسستالین و رفقسسای
شوروی اشتباهاتی در محاسبه مرتکب شدهاند ،اما یکی از مهمترین دالیل شکست فرقه را غلبهی «شوونیسمی» بسسر
آن میدانند که به رفقای شوروی هم ربطی نداشت بلکه حاصل توافق و جاهطلبیهای باقراف و مقامسسات آذربایجسسان
شوروی و پیشهوری و برخی دیگر از رهبران فرقهی دموکرات آذربایجان بود .آوانسیان به صسسراحت اعتقسساد دارد کسسه
«پایه و اساس این شوونیسم از خارج آمده بود .عدهیی بودند که در راس آنها میرحعفر باقراف قرار گرفته بسسود 19».و
برای آنکه کسی گمان نکند او همهی رفقای شوروی را در تقویت این گرایش شوونیستی مقصر میداند مینویسسسد:
«سایر رفقای شوروی اعم از روس و اوکراینی و ارمنی بسسه تمسسام نهضسست انقالبی ایسسران و وحسسدت ملی ایسسران عالقسسه
16
17
18
19

همان51 .
خاطرات اردشیر آوانسیان .اردشیر آوانسیان .چاپ اول 1376 .تهران .نشر نگره .صفحات  367و 368
همان370 .
همان358 .
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داشتند 20».و فروتن نیز با شمردن دالیلی این اتهام را که مقامات شوروی خیال الحاق آذربایجان بسسه شسسوروی را در
سر داشتند رد میکند اما مینویسد« :باقراف و دیگر مقامات آذربایجان شوروی شاید اشتیاقس فراوانی به این الحسساقس
داشتند .ولی اوضاع و احوال ایران و جهان دست رد بر چنین اشتیاقی میزد».

21

آنها البته این سوال را بی پاسخ میگذارند که به راستی اگر این حسسد از خودسسسری و کارشسسکنی در کسسار بسسود و اگسسر
مقامات آذربایجان شوروی بدون توجه به تمایل و برنامهی مسکو و رهبری حزب کمونیسسست شسسوروی ،برنسسامهیی در
سر داشتند و برای اجرای آن تالش میکردند ،چرا وقسستی جنبش آذربایجسسان شکسسست خسسورد ،این مقامسسات توسسسط
دستگاه امنیتی شوروی به دلیل اقدامات خودسرانه و سرپیچی از دستور ،آن هم در شسسرایطی کسسه هسسر دو نویسسسنده
شوروی تضعیف شده در جنگ جهانی دوم بسسا
ِ
اعتقاد دارند مسئلهی آذربایجان میتوانست منجر به رویارویی نظامی
دو متفق قدرتمندش ،آمریکا و انگلستان شود ،مجازات نشدند؟ چرا میرجعفر باقراف به رغم تمام این سسسرپیچیهای
شوونیستی تا پایان عمر استالین و در دوران قدرت بریا در سمت خود باقی ماند؟ آیا آنها نمیدانستند که چند سال
پیش از آن بخش بزرگی از رهبران انقالب اکتبر و قهرمانان جنگ داخلی ،به دالیلی بسیار کوچکتر از این تیرباران
شده بودند؟

مشترک توافق
ِ
فصل
انتشار دو جلد کتاب از جمیل حسنلی در ایران با نامهای «فراز و فرود فرقهی دموکرات آذربایجان ،به روایت اسسسناد
«آذربایجان ایران ،آغاز جنگ سرد» با استقبال وسیعی روبهرو شسسد.
ِ
محرمانهی آرشیوهای اتحاد جماهیر شوروی» و
عجیب اما این بود که در واقع جمیل حسنلی ،این مقسسام سسسابق بلنسسدپایهی دولت جمهسسوری آذربایجسسان کسه پس از
بازنشستگی یکی از سازماندهندگان ارشد جریان ناسیونالیسم افراطی مخالف دولت بود ،تالش داشت بسسا انتشسسار دو
سان ایسسران بسسرای آنهسسا
جلد کتاب و چندین مقاله و مصاحبه در پیوند با جریانات ناسیونالیسسست و ملیگسسرای آذربایجس ِ
سابقهی تاریخی بتراشد و نشان دهد آنها جنبش آذربایجان در سال  ۱۳۲۴را ادامه میدهند .بسسا این وجسسود بیش از
اینکه جریانات ملیگرای آذربایجانی از انتشار این کتاب استقبال کنند ،کتاب از سوی ناسیونالیستهای ایسسرانی در
شکلها و شمایل گوناگون مورد استقبال قرار گرفت .از چپهای سابقی مانند منصور همسسامی ،مسسترجم کتسساب اول و
بابک امیرخسروی ،هر دو از اعضای سابق حزب تودهی ایران که در اعسستراض بسسه مسسسائل گونسساگون از جملسسه مشسسی
مماشاتجویانهی حزب توده در برابر جمهوری اسالمی از آن جدا شدند تسسا «راه ارانی» را ادامسسه دهنسسد امسسا تقسسریبن
بدون ترمز و به سرعت سر از اردوگسساه راسسست درآوردنسسد و ضسسمن نفی ایسسدههای سوسیالیسسستی بسسه متحسسد بالفصسل
جداناشدنی کاوه بیات ،دبیر مجموعههای تاریخ معاصر
طلبان حکومتی در خارج از کشور تبدیل شدند تا زوج
اصالح ِ
ِ
ایران ،آسیای میانه و قفقاز در انتشارات شیرازه ،یعسسنی ناشسسر کتسساب دوم و حمیسسد احمسسدی ،مسسسئول سسسابق بخش
خاورمیانه در سرویس خارجهی روزنامهی کیهان و کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه در مرکز مطالعات اسسستراتژیک
 20همان329 .
 21همان49 .
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که سالهاست ضمن انجام پژوهشهای «مستقل» در مورد مسائل «قومی» در ایران به نهادهای امنیتی هم مشاوره
میدهند ،از مائوئیستهای پشیمانشسسدهیی نظسسیر حمیسسد شسسوکت و عبسساس میالنی تسسا محافسسل وابسسسته بسسه حسسزب
پانایرانیست و انجمنهای فرهنگی تاریخپژوهان پانایرانیست همه و همه با انتشار این کتاب سر از پسسا نشسسناختند،
دهها مقاله در مورد آن نوشتند ،جلسات سخنرانی ترتیب دادند و مصاحبهها کردند.
جمیل حسنلی بیش از آنچه انتظار داشت در ایران شناخته شد و بر خالف آنچه گمان میکسسرد مسسورد اسسستفادهی
کسانی قرار گرفت که نه تنها سالها به دنبال اثبات این بودند که جنبش آذربایجسسان در سسسال  ۱۳۲۴یسسک جنبش
«اجنبیفرمودهی پوشالی» بوده است ،بلکه اساسن همین امروز هم چیزی به عنوان ستم ملی وجود ندارد .برای آنها
ترجمهی این کتاب بخشی از یک پروژهی سیاسی بود .منصور همامی در مقدمهی کتسسابی کسسه آن را ترجمسسه کسسرده
است مینویسد« :در اینجا باید از آقای خسرو امیرخسروی (بابک) سپاسگزاری کنم که کتابهای پروفسور حسسسنلی
را در اختیار من گذاشتند و عنوان فارسی این اثر را برگزیدند 22».و بابک امیرخسروی هشت سال بعد از انتشار چاپ
اول این کتاب در نامهی عتابآمیز خود به گرو ِه کا ِر مسائل قومی سازمان فداییان خلسسق ایسسران (اکسسثریت) جزئیسسات
بیشتری از این «در اختیار گذاشتن» و «عنوان برگزیدن» را آشکار میکنسسد .او مینویسسسد« :آقسسای جمیسسل حسسسنلی
کتابشان را بر پایه و با استفاده از اسناد و مدارک آرشیوهای کمیساریای امور خسسارجهی اتحسساد شسسوروی ،کمیتهی
دفاع دولتی ،کمیتهی مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی ،شورای کمیساریای خلسسق شسسوروی و نسسیز ارگانهسسای
مختلف آذربایجان شوروی تدوین کرده است .تا چند سال اخیر ،این اسناد به عنوان "کاملن سری" ،از دید همگان و
حتا پژوهشگران پنهان مانده بود .به باور ما ،اهمیت کار ایشان نیز اساسن در همین گردآوری و قید آنها در جسسای
جای کتاب است .وگرنه ،از منظری که ما به ماجرای فراز و فرود "فرقهی دمسسوکرات آذربایجسسان" مینگسسریم ،زحمت
ترجمه و انتشار کتابی را که با روح و اندیشهی تجزیهطلبی آذربایجان نگاشته شده است ،به خود نمیدادیم».

23

همهی ماجرا اما این نیست .کتابی که به توصیهی بابک امیرخسروی و به وسیلهی منصور همامی ترجمه شده است
گران وطنپرست از هر قماش قرار گرفته ،در واقع کتابی تحریف شده است .همسسامی در
و بارها مورد استناد پژوهش ِ
مقدمهی کتاب مینویسد« :ما برای رعایت ایجاز از آوردن آن بخش از مطالب این کتابها کسه در جرایسسد مخسسالف و
گران تاریخ معاصر ایران به چاپ رسیدهاند خودداری کردهییم 24».کتابی که
زمان ایران و یا در آثار پژوهش ِ
موافق آن ِ
با ترجمهی همامی منتشر شده ،ترکیبی است از دو کتاب با نامهای «آذربایجان جنوبی ،کشمکش میان تهران ،باکو
و مسکو» و «آغاز جنگ سرد در آذربایجان جنوبی» که البته در ترجمهی عنوان فارسی کتابها کلمهی «جنسسوبی»،
البد برای مقابله با «روح و اندیشهی تجزیهطلبی» ،حذف شده است .این دو کتاب روی هم نزدیک به نهصد صسسفحه
بودهاند .ایجازی که همامی و امیرخسروی آن را رعایت کردهاند ،این دو جلد کتاب را به کتابی سیصد صفحهیی ،بسسا
در نظر گرفتن مقدمهی ناشر و مترجم و فهرست نمایه ،فرو کاسته است.

 22فراز و فرود فرقهی دموکرات آذربایجان ،به روایتر اسناد محرمانهی آرشیوهای اتحاد جماهیر شوروی .جمیل حسنلی .ترجمهی منصررور
همامی .چاپ دوم 1384 .تهران .نشر نی .صفحهی 3
 23چند یادآوری الزم دربارهی کتاب پروفسور جمیل حسنلی ،بابک امیرخسروی ،اخبار روز
 24همان3 .
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چهار سال بعد از انتشار این کتاب ترجمهی دیگری از کتاب «آغاز جنسسگ سسسرد در آذربایجسسان جنسسوبی» بسسا عنسسوان
«آذربایجان ایران ،آغاز جنگ سرد» با ترجمهی منصور صفوتی و توسط نشر شیرازه ،زیسسر نظسسر کسساوه بیسسات منتشسسر
ِ
میشود .انتشار این کتاب فرصت آن را فراهم میکند که معنای ایجاز در ترجمهی قبلی را به خوبی متوجسسه شسسویم.
تقریبن تمامی اشارات نویسنده بسسه نقش آمریکسسا در ایسسران ،مسسوقعیت و نقش قوامالسسسلطنه ،پایگسساه تسسودهیی جنبش
آذربایجان و درگیریهای برخی رهبران فرقه از جمله پیشهوری با مقامات اتحاد شوروی به فن محیرالعقول «ایجاز»
از کتاب حذف شدهاند .تودهییهای سابق کتاب را کاملن به نفع امپریالیسم ،امپریالیسمزدایی کردهاند.
برجستهترین سندی که مدافعان تمامیت ارضی ایران را به قبول زحمت ترجمهی این کتسساب تسسرغیب کسسرده اسسست،
نامهیی از استالین است مبنی بر ضرورت تشکیل فرقهی دموکرات آذربایجان .حسنلی خود در گفتوگویی کسسه بعسسد
از انتشار کتاب و حواشی آن انجام داده است در مورد این سند میگوید« :این مسئله را بایسسد بسسه صسسورت تخصصسسی
بررسی کرد یعنی باید مکاتبات ،نامهها و دستورات قبلی مرتبط با این دستور (سند) را مورد بررسی و تحلیسسل قسسرار
داد اگر به مکتوبات و اسناد قبلی مرتبط با این دستور استالین نگاه بکنیم میبینیم که این دستور اقدامی در طسسول
مدتها مذاکره و مصسسلحتها بسسوده یعسسنی مسسذاکرات و مصسسلحتهای فسسراوان در تسسبریز و مکاتبسسات قبلی ،از مسسسکو
درخواست شد که به تاسیس فرقه اعسستراض ننمسسوده و حمایتهسسای الزم را بنمایسسد و این دسسستور اسسستالین مسساهیت
رضایت دارد و این دستور مستقیم و آنی برای تاسیس فرقه نبود .به طور کلی مسساهیت این دسسستور عبسسارت از عسسدم
اعتراض مسکو و نیز قول حمایت بود .قبل از صدور این دستور همهی برنامهها و طرحها در تسسبریز مسسذاکره و حاضسسر
25

شده بود».

سی تحریفشسسدهی
با این حال از این حواشی که بگذریم باید به خود کتاب پرداخت .کتسساب و همسسان نسسسخهی فارسس ِ
موجسسود از آن ،تسساکنون جسسدیترین و منسسسجمترین تاریخنگسساری ناسیونالیسسستهای آذربایجسسانی در مسسورد جنبش
آذربایجان است .با این وجود بر خالف آنچه بر اساس عنوان کتاب و هیاهوی پسسیرامون آن انتظسسار داریم کسسه بسسا آن
روبهرو شویم ،یعنی مجموعهیی از اسناد ،یک کتاب روایی /تحلیلی را میخوانیم کسه بسسرای بسسسیاری از ادعاهسسای آن
هیچ سندی در میان نیست و تنها زمانی به پاراگرافهایی از اسنادی که اصل آنها هم در دسترس خواننسسده نیسسست،
ارجاع داده میشود که این اسناد در خدمت پیش بردن روایت نویسنده باشند .جمیل حسنلی در تمسسام این کتسساب
تالش میکند جنبش آذربایجان را به یک «جنبش ملی» فرو بکاهد و تمامی جوانب دیگر آن را حذف کند .چسسنین
است که تمام تاریخ جنبش در درگیری ترکهسسای ملتگسسرای خسسوب بسسا کمونیسسستهای بسسد خالصسسه میشسسود .این
«کمونیست»ها البته هیچکدام ترک نیستند .بنا به ادعای حسنلی این کمونیستهای روس و ارمسسنی و در مسسواردی
فارس بودهاند که در مقابل گرایش رهبران فرقه و رهبران حزب کمونیست جمهوری آذربایجان صف بسته بودند تسسا
از اتحاد دو آذربایجان جلوگیری کنند .چنین است که حسنلی وقتی از مخالفت رهبران حزب توده با تشکیل فرقسسه
مینویسد هرگز از خلیل ملکی ،که متولد تبریز بود و از قضا جدیترین مخسسالف تشسسکیل فرقسسه در دسسستگاه رهسسبری
حزب توده به شمار میرفت ،نامی نمیبرد اما از میان رهبران حزب مخالفت اردشیر آوانسیان را برجسته میکند تسسا
25

فرقهی دموکرات آذربایجان اهمیت ملی داشت .گفتوگو با جمیل حسنلی .مصاحبه و ترجمه :ص .رضایی و م .عباسی .آچیق سوز
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درگیری امروز ارامنه و ترکها رد پایی هم در تسساریخ داشسسته باشسسد .او مینویسسسد« :در سسسال  1945تمسسام کوشسسش
آوانسیان در جهت جلوگیری از جنبش دموکراتیک آذربایجان به کار رفت .او هنگام تاسیس فسسرقهی دمسسوکرات ،در
تلگرامی که برای ماکسیماف سفیر سابق شوروی در تهران فرستاده بود ،مناسبات خصمانهی خود را نسبت به فرقسسه
و رهبران آن پنهان نمیکرد ]...[.سازمانهای اطالعاتی آذربایجان شوروی ،این اعمال آوانسیان را نتیجهی وابستگی
او به سازمانهای اطالعاتی خارجی و یا به داشناکها ارزیابی میکردند 26».این البته از آن دست اطالعاتی است کسسه
برای آن منبعی ذکر نشده است .ما هر چند بر اساس خاطرات آوانسیان از نامهی او اطالع داریم اما از منبع ارزیسسابی
سازمانهای اطالعاتی آذربایجان شوروی ،که این کتاب بر اساس اسناد آنها نوشته شده است ،خبری نیست.

منطق شوونیستی نویسندهی کتسساب تسسا آنجسسا پیش میرود کسسه در تالش بسسرای سسساختن تسساریخی تقلسسبی در مسسورد
اختالفات ارامنه با ترکهای آذربایجان سه پاراگراف از کتابش را به نقسسل یسسک حادثسسه اختصسساص میدهسسد کسسه هیچ
نقشی در پیشبرد روایت تاریخی کتاب ندارد و به همین دلیل به شکل مضسسحکی بسسه پاراگرافهسسای قبسسل و بعسسد از
خودش بی ارتباط است .حسنلی مینویسد« :یک ارمنی به نام بوداغیان که در تبریز به تجارت قند و شسسکر اشسستغال
داشت ،پنجاهویک هزارتومان از حساب خود در بانک برداشت کرد .از وزارت دارایی حکسسومت آذربایجسسان بسسه او ابالغ
کردند که این پول را ،بدون ایجاد سر و صدا و هیاهو ،به بانسسک مسسسترد کنسسد .بعسسد از این واقعسسه ،شخصسسی بسسه نسسام
آوانسیان از کارکنان سفارت شوروی در تهران ،تحت عنوان ماموریت ویژه ،ولی در واقع برای کمک به بوداغیان ،بسسه
تبریز آمد 27».و بعد شرح مفصلی از جواب رد پیشهوری به وساطت آوانسیان و درگسسیر شسسدن بسساقراف در این مسساجرا
مینویسد و بعد ناگهان به دیدار کنسول آمریکا با پیشهوری میپسردازد .بوداغیسسان و آوانسسسیان ارمسسنی در این روایت
هیچ نقشی غیر از دامن زدن به ارمنیستیزیای که موضوع امروزی جریان ناسیونال_ فاشیسسستی آذربایجسسان اسسست،
ندارند .به همین دلیل ساده که موضوع کارشکنی تجار ،موضوع یگانهیی نیست و تنهسسا بسسه برداشسست مقسسداری پسسول
توسط بوداغیاننامی از حساب شخصیاش محدود نمیشود .موارد متعسسددی از این کارشسسکنیها در دوران حکسسومت
فرقهی دموکرات اتفاق افتاده است که پیشهوری در همین سخنرانیها و مقاالتش به مواردی از آن اشاره میکند .بر
خالف تمایل حسنلی اما برای پیشهوری ارمنی بودن یا نبودن تجا ِر متخلف اهمیتی ندارد .در عین حسسال در کتسساب
حسنلی هرگز نمیخوانیم که یازده نفر از نماینسسدگان شسسرکتکننده در کنگسسرهی ملی آذربایجسسان کسسه در  ۲۶آبسسان
 ۱۳۲۴تشکیل شد ،ارمنی و آسوری بودند و یا هیچ اشارهیی به گزارش کنسول انگلستان در تبریز نمیشسسود کسسه در
مورد نیروهای فدایی فرقهی دموکرات مینویسد« :نیروهای فدایی ترکیب جالبی دارند .در تاریخ کشتارهای نسسژادی
و مذهبی رضاییه ،این نخستین بار است که کردها ،آذربایجانیها ،مسلمانان ،آسوریان و ارمنیان ،دوش به دوش هم
علیه یک دشمن مشترک میجنگند 28».هیچکدام از طرفهای درگیر بر سر کتابهای حسنلی البته به این موضسسوع
اشارهیی نمیکنند چرا که برای همهی آنها ،از ناسیونالیستهای ترکی که به میانجی این کتسساب میخواهنسسد تسساریخ
 26همان111 .
 27همان 112 .و 113
 28ایران بین دو انقالب .یرواند آبراهامیان .ترجمهی احمد گلمحمرردی و محمرردابراهیم فترراحی .چرراپ یررازدهم .1384 .تهررران .نشررر نی.
صفحهی 493
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ناسیونالیسم ترکی را تبیین کنند و چه ایرانگراهای چپ و راستی که میخواهند بسسه واسسسطهی این کتسساب جنبش
آذربایجان را یک جنبش جداییخوا ِه ناسیونالیستی و وابسته معرفی کنند ،نفعی در آشکار کسسردن پیونسسد ارامنسسه بسسا
جنبش آذربایجان ندارند.
روایت حسنلی ،برخالف ظاهر آرایندهی آن ،درست آن روی سکهی روایتهایی اسسست کسسه پیش از این خوانسسدهییم.
روایت جنبشی ملیگرایانه کسه کمونیسسستها از آن سواسسستفاده کردنسسد و جلسوی عملی شسدن آرزوهسسای ملی مسردم
آذربایجان را گرفتند چرا که «رهبری شوروی کوشش کرد از احساسات ملی ترکهسسای آذربایجسسان در جهت منسسافع
29

خود استفاده کند».

تاریخ مردمی جنبش آذربایجان
بگذارید به همان سوال نخستین بازگردیم .اگر ادعا میکنیم اینها تاریخ واقعی فرقهی دموکرات و جنبش آذربایجان
نیست پس نوشتن دربارهی فرقهی دموکرات آذربایجان را از کجا باید آغاز کرد؟ از کسانی که در آن روزگار زنسسدگی
میکردهاند و در حوادث آن دوران نقش داشتهاند یا دستکم شاهد آن بودهاند تعداد اندکی هنوز در قیسسد حیاتنسسد.
دست پیدا کردن به همانها و تالش برای روایت بیواسطهی آن روزها هم کار دشسسواری اسسست ،اگسسر اصسسلن شسسدنی
باشد .بازیابی تاریخ جنبش آذربایجان بدون شک به تالش برای روایت مسسردمی آن وابسسسته اسسست ،ولی بسسرای روایت
مردمی وقتی اساسن آن مردم در دسترس نیستند باید تالش کرد رد پای آن مردم حذف شده ،آن مردم بی چهسسره
را از البهالی خاطرات و اسناد موجود بیرون کشید و قطعات پازل را کامسسل کسسرد .بسسرای سسساختن تصسسویری واقعی از
جنبش آذربایجان باید سراغ همان قطعاتی رفت که در روایت مسلط نادیده گرفته شدهاند .این خود البته میتوانسسسد
موضوع پژوهشی دیگر باشد ،با این همه میتوان خطوط اصلی چنین پژوهشی را در مقدمهی این کتاب روشن کرد.

به سمت وضعیت انقالبی
ورود نیروهای ارتش سرخ به شمال ایران البته در روزهای اول مسسردم را وحشسستزده کسسرد ،بسسه ویسسژه مسسردمی را کسسه
خاطرهی سالداتهای روس و همدستی آنان با استبداد در آذربایجان و حاشیهی خزر را فراموش نکسسرده بودنسسد .این
وحشت اما به سرعت و به فاصلهی چند روز جای خودش را به آرامش و خوشبینی داد .مسردمی کسه در ضسسدیت بسسا
استعمار روس و انگلیس ،در ماههای منتهی به شهریور  ۲۰پای رادیوهای خانگی اخبار فتوحسسات آلمسسان هیتلسسری را
مشتاقانه دنبال میکردند ،حاال با چشم خود میدیدند که این مهمانان ناخواندهی جدید ،هرچنسسد بسسه زبسسان همسسان
سالداتهای قدیمی حرف میزنند اما خبری از غارت اموال و تجاوز و وحشسسیگری نیسسست .فرمانسسدهان ارتش سسرخ
پیش از ورود به ایران دستورات شدیدالحنی صادر کرده بودند که جلوی هرگونه غارت و تجاوز را میگسسرفت .یکی از
پیرمردهای ساکن زنجان به یاد میآورد که فرماندهان ارتش سرخ دو سرباز را در روستایی اطسسراف زنجسسان بهدلیسسل
 29همان86 .
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تجاوز به یک زن ،تیرباران کردند 30.آنها برعکس دستور داشتند با مردم عادی به خسسوبی رفتسسار و حمسسایت آنهسسا را از
ارتش سرخ جلب کنند.
در کنار مردم عادی اما کسان دیگری هم بودند که از ورود ارتش سسسرخ بسسه ایسسران شسسادمان شسسدند :کمونیسسستها و
انقالبی شکستخوردهی پیشین که توسط رضاشاه پهلوی سرکوب شده بودند و حاال فرصسست
بازماندگان جنبشهای
ِ
را برای احیای جنبش انقالبی مهیا میدیدند .شاید به همین دلیل بود کسسه یکی از اولین شسسورشهای مسسسلحانه در
آذربایجان را در سال  ۱۳۲۱علیاصغر سرتیپزاده ،رهبری کرد .سرتیپزاده که سابقهی شرکت در قیسسام خیابسسانی و
قیام الهوتی را داشت و مدتی نیز عضو کمینترن بود در شهرهای مرزی جلفا ،مرند و قسسرهداغ دسسستههای پسسارتیزانی
تشکیل داد و پرچم سرخ برافراشت .بر اساس نوشتهی جمیل حسنلی از پنج هزار پسسارتیزانی کسه بسسا او همسراه شسده
بودند ۱۸۰۰ ،نفر به سالحهای مختلسف مسسلح بودنسسد 31.در بعضسسی نقسساط مسساموران حکسومت محلی رانسسده شسدند و
خودمختسساری اعالم شسسد .امسسا در کمسسال تعجب نیروهسسای شسوروی نسه تنهسسا از این شسورش اسسستقبال نکردنسسد بلکسه
عزیزعلیاف ،دبیر سوم حزب کمونیست آذربایجان شوروی و سرپرست هیات اعزامی این حسسزب بسسه ایسسران از سسسوی
باقراف ماموریت یافت «بدون فوت وقت دربارهی قلع و قمع دستههای پسسارتیزانی» اقسسدام کنسسد« .طبسسق این دسسستور
دربارهی زیانهای این قیام میبایست به اهالی توضیح داده شود ،پولها و سالحها به صاحبانشسسان مسسسترد شسسوند و
محلی زندانی آزاد گردند 32».عزیزعلیاف به سرعت با گروهی از کارمندان سیاسی ،خود را به مرند رسسساند.
کارمندان
ِ
او پس از انجام مذاکراتی موفق شد دستههای پارتیزانی را به طور مسالمتآمیز خلع سالح کند و سران قیام به جلفا
آورده شده و در اختیار سازمان امنیت آذربایجسسان شسسوروی قسسرار گرفتنسسد .شسساید همین اتفاقسسات بسسود کسسه در کنسسار
بعدی سرتیپزاده با مسئوالن از مرکز آمدهی حزب تودهی ایران او را به اردوگاه دشمن کشاند و به دربسسار
اختالفات ِ
و کنسول آمریکا نزدیک شد ،چنان که در دوران حکومت فرقهی دمسسوکرات او را از آذربایجسسان تبعیسسد و امسسوالش را
مصادره کردند.

آنچه که سرتیپزاده متوجه آن نشد ،تغییری بود در سیاست عمومی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بسسه ویسسژه
در سیاست خارجی و در ارتباط با جنبشهای رهاییبخش .تغییری که نسسه تنهسسا مسسوجب میشسسد رهسسبران شسسوروی
آرامش را در مناطقی که اشغال کرده بودند ترجیح بدهند ،بلکه سیاست عمومی و رسمیای را پی بگیرند که حسسزب
تودهی ایران بر بنیان آن شکل گرفت .این البته هرگز به معنای تائید این روایت بیبنیان تاریخنگاران راست نیسسست
که حزب توده با حضور ماموران خفیهی شوروی تاسیس شد .بلکه این خسسط رسسسمی ،از سسسوی تمسسام احسسزاب عضسسو
کمینترن برگزیده شده بود .پیوندهای احسزاب عضسو کمینسسترن هرچنسسد در شسرایط جنگی از هم گسسسسته بسسود امسسا
هژمونی گفتاری که احزاب برادر را به هم متصل میکرد هنوز بر جا بود ،چنان کسسه در همسسان زمسسان تقسسریبن تمسسام
احزاب برادر دست به تاسیس «جبههی ضدفاشیستی» زده بودند .در ایران ،تشکیالت حزب کمونیست توسط پلیس
 30کشیدم کنار و پای حرفم ایستادم .گفتوگو با وجیهاهلل رستگار .هژیر پالسچی .حمیدرضا عسگرینژاد .خرداد  .1383مطبوعهی هفتگی
موج بیداری .نمرهی 1
 31همان 32
 32همان32 .
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امنیتی رضاشاه به کلی از هم پاشیده بود و برخی از مهمترین رهبرانش نیز در تصفیههای استالینی جان خسسود را از
دست داده بودند .بنابراین در ایران صحبت نه از ادامهی فعالیت حزب کمونیست ،بلکه صحبت از احیسسای آن حسسزب
بود .حزب تودهی ایران اما ادامهی حزب کمونیست نبود هرچند اغلب اعضای سسسابق آن بسسه حسسزب تسسوده پیوسسستند.
حزب توده در واقع همان جبههی متحد ضدفاشیستی بود که تنها بنسسا بسسود کمونیسسستها در آن هژمسسونی داشسسته و
هدایت آن را در دست داشته باشند .چنان که حتا برخی از کمونیستهایی که از زندان رضاخانی آزاد شده بودند تا
چندی برای پیوستن به حزب توده مردد بودند.
با این وجود عمر این جبههی متحد ضدفاشیستی چندان به درازا نکشید .کشمکش میان سیاست خارجی متفقین،
در عین اتحاد در جبههی جنگ با آلمان هیتلری چنان حاد بود که ناخودآگاه تاثیر خودش را بر هسسر ائتالفی از این
دست میگذاشت .چنین بود که در فاصلهی تاسیس حزب توده در مهر ماه  ۱۳۲۰تا برگزاری کنگرهی اول حزب در
 ۱۰مرداد  ۱۳۲۳اغلب کسانی که به نوعی به سیاستهای انگلستان نزدیک و عضسسو حسسزب بودنسسد یسسا همکاریهسسای
معینی با حزب داشتند ،کنار کشیدند و یا در جریان کنگره از حزب اخراج شدند .با این حال حزب توده تا همیشسسه
بر همان بنیانی که شکل گرفته بود باقی ماند .حزبی که آرامآرام با از موضوعیت افتادن مبارزهی ضدفاشیسسستی ،بسسه
دلیل دوری از میدان اصلی جنسسگ در اروپسسا و متالشسسی شسسدن شسسبکهی هسسواداران آلمسسان نسسازی در ایسسران و اخسسراج
مستشاران آلمانی از کشور ،بنا بود نقش جناح چپ وضعیت را بسسر عهسسده بگسسیرد .حسسزبی کسسه رعسسایت نظم و قسسانون
سرلوحهی فعالیتهایش بود ،اصلیترین آوردگاهش پارلمان و دولت قانونی و حاکم بود ،حفاظت از قانون اساسسسی و
مشروطه در دستور کارش قرار داشت و در ضمن پیگیر سازماندهی زحمتکشان و استیفای حقوق آنان بود.
یرواند آبراهامیان در گزارشی از نخستین کنفرانس شورای متحدهی کارگران در تابستان  ۱۳۲۲مینویسسسد« :در این
کنفرانس از گفتوگو دربارهی موضوع حساس تشویق یا عدم تشویق اعتصابات در زمانی که جنسسگ در اروپسسا ادامسسه
داشت ،خودداری شد .در حالی که اعضای عادی اتحادیهها زیر فشار شدید تسسورم بیش از پیش خواهسسان اقسسدامهای
ستیزهجویانه بودند ،رهبران که از لحاظ ایدئولوژیکی به اتحاد شوروی تعهد داشتند ،نمیخواستند با چنین کارهایی
عملیات جنگی را دچار مشکل کنند .بنابراین ،شورا برای حل این اختالف به توافقی ضسسمنی رسسسید .بسسدین تسسرتیب،
قرار شد در آن بخشهای اقتصاد که با عملیسسات جنگی ارتبسساط تنگسساتنگی داشسست اعتصسساب تشسسویق نشسسود ولی در
بخشهای خدماتی و صنایع سبک مصرفی تشویق شود .شورا در راستای اجرای این سیاست[ ]...در صسسنایع حیسساتی
نفت و همچنین سیستم حمل و نقل راهآهن مداخله نکرد و حتا اعتصابات غیرمجاز و خودسسسرانهی سسسال  ۱۳۲۲در
تاسیسات شسرکت نفت ایسسران و انگلیس در کرمانشسساه ،معسسادن ذغالسسسنگ شمشسسک ،کارخسسانهی سسسیمان تهسسران و
کارخانهی دولتی مهماتسازی نزدیک تهران را به عنوان کارشکنی فاشیستی محکسسوم کسسرد 33».چسسنین سسسیمایی از
حزبی خواهان اقدامات رادیکال و انقالبی و رهبری ارگانهای حزبی کسسه سسسعی در کنسسترل
کشمکش میان تودههای
ِ
بدنهی حزب و حلوفصل قانونی مسائل داشتند ،الاقل تا سال  ۱۳۲۵و فرا رسیدن موج اول سسسرکوب حسسزب کسسه بسسا
آغاز استیالی نظم سلطانی همراه شد ،ادامه داشت.
 33همان430 .
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کنگرهی اول حزب توده در شرایطی برگزار شد که هنسسوز ارتشهسسای متفقین در ایسسران بودنسسد و اسسستبداد سسسلطانی
نتوانسته بود حاکم شود .در سایهی بحرانهای فزایندهی اجتماعی ،آشفتگی اقتصادی و تضاد رو به رشسسد طبقسساتی،
حزب توده تنها ارگان واقعن موجود زحمتکشانی شد که سسسالها اسسستبداد رضسساخانی و خانسسدانهای زمیندا ِر مسسورد
حمایت حکومت ،تسمه از گردهی آنان کشیده بود و حاال در سایهی مسسستقر نبسسودن حکسسومت شسسا ِه جسسوان ،گرفتسسار
مالکان و زمینداران و سرمایهداران شده بودند .به همین دلیل رشد حزب تودهی ایران به راستی چشمگیر بسسود .در
فاصلهی تاسیس تا برگزاری کنگرهی اول صدها هزار نفسر بسه این حسزب پیوسسستند و حسزب تسوده بسه بزرگتسسرین و
منظمترین حزب کشور تبدیل شد .حزبی که کسی توان مقاومت در برابر آن را نداشت.
آبراهامیان گزارشهای کنسولگریهای انگلستان در مسسورد رشسسد حسسزب تسسوده در سسسالهای  ۱۳۲۲و  ۱۳۲۳را نقسسل
میکند که با نگرانی فعالیتهای حزب را دنبال میکردند« :کنسول انگلیس در مشهد مینویسسسد کسسه اتحادیههسسای
محلی بیش از  ۲۰۰۰عضو ،از جمله پانصد زن فرشباف ،جذب کرده است ،به آنان آموزش میدهند که چگونه برای
کسب شرایط و امتیازات بهتر پایداری کننسسد و بنسسابراین نسوعی تسرس از قیسسامی مسردمی در بین ثروتمنسسدان ایجسساد
کردهاند .کنسول انگلیس در تبریز هشدار میدهد که حزب توده بسسا اتحادیههسسای کسسارگری خسسود حکسسومت محلی را
کاملن فلج کرده است و احتمال دارد شهر را به دست گیرد .کنسول انگلیس در اصسسفهان هم توضسسیح میدهسسد کسسه
چگونسسه حسسزب تسسوده بسسا سسسازماندهی اعتصسساب موفقیتآمسسیز یسسک هفتهیی در کارخانههسسای نسسساجی ،اتحادیههسسای
34

کارخانهداران و کارفرمایان را شکست داده است».

حزب توده نه تنها در مشهد ،تبریز و اصفهان بلکه در اغلب شهرهای ایران عملن به اصلیترین قدرت سیاسسسی شسسهر
تبدیل شده بود و این روند توقفناپذیر به نظر میرسید .عدم توانایی هیات حاکمه برای پاسخگویی به خواسسستهای
مردم و نیز برای حکمرانی بر تمامی قلمرو حاکمیت ،از سویی یک بلوک طبقاتی ستمگر مورد حمایت غرب را شکل
داده بود که به شکل متناقضنمایی هیات حاکمه به آن وابسته بود ولی بر آن کنترلی نداشسست و از سسسوی دیگسسر بسسا
اعمال ستم افسارگسیخته ،زحمتکشان و فرودستان را بیش از پیش به سمت متشکل شدن در صفوف حسسزب تسسوده
میراند.
در کنار رشد حزب توده ،بحران هیات حاکمه هر لحظه عمیقتر میشد .هرچند بعد از شسسهریور  ۱۳۲۰دولتهسسا بسسه
غیر از دولت علی سهیلی ،به سرعت و در عرض چند ماه جای خود را بسه دولت بعسسدی میدادنسسد امسسا این چسرخهی
جابهجا شدن دولتها در سال  ۲۳و  ۲۴و به ویژه در ماههای منتهی به قیام فسسرقهی دمسسوکرات تشسسدید شسسد .دولت
محمد ساعد  ۱۷فروردین  ۱۳۲۳روی کار آمد و  4آذر همان سال جای خود را به دولت مرتضاقلی بیات داد کسسه تسسا
 ۲۳اردیبهشت  ۱۳۲۴بر سر کار بود ،پس از آن دولت ابراهیم حکیمی تا  ۱۶خرداد  ۲۴بر سر کار آمد و به سسسرعت
جای خودش را به دولت محسن صدر داد که تنهسسا تسسا  ۸آبسسان همسسان سسسال دوام آورد .ابسسراهیم حکیمی دوبسساره بسسه
نسختوزیری برگزیده شد تا در  ۸دی ماه  ۱۳۲۴جای خود را به احمد قوام بدهد .هیات حاکمه بسسه معنسسای دقیسسق
کلمه نمیتوانست حکومت کند.
 34همان360 .
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شاید به همین دلیل بود که محافل ارتجاعی از اواخر سال  ۱۳۲۳تالش کردند با سسسرکوب شسساخههای محلی حسسزب
توده در شهرهای مختلف ،خطری را که آن را بالقوه موجسسود میدانسسستند دفسسع کننسسد .سسسال  ۱۳۲۳و  ۱۳۲۴بسسرای
جبههی ارتجاع و امپریالیسم سال پر کاری بود .دهها جلسه در نقسساط مختلسسف ایسسران میسسان سسسران ایالت و عشسسایر،
مالکان بزرگ ،سیاستمداران وابسته به دربار ،امرای ارتش و ژاندارمری ،نمایندگان سیاسی انگلستان در حد کنسول
و دبیر سفارت و سیاستمداران وابسته به انگلیس نظیر سیدضیاالدین طباطبایی برگزار شسسد و موضسسوع تمسسامی این
جلسات جلوگیری از رشد و گسترش حزب توده به واسطهی اعمال خشونت و سرکوب بسسود .عبدالصسسمد کسسامبخش،
مسئول وقت تشکیالت کل شهرستانهای حزب توده (تکش) گزارشی از برخی اقدامات محافل ارتجاعی علیه حزب
توده ارائه میدهد.
«در مازندران اعضای حزب وطن که غالبن از عدهیی چاقوکش و جنایتکاران باسابقه تشکیل یافتسسه بسسود بسسه کمسسک
دستهجات مسلح شده از طرف مالکان مرتجع و ستاد ارتش از مراکز کسسارگری در شسساهی ،نوشسسهر و چسسالوس سسسلب
امنیت کرده و همواره موجب تصادم و زد و خورد بودند .در زد و خورد شدیدی کسسه در  ۲۰دسسسامبر  ۲۹[ ۱۹۴۴آذر
 ]۱۳۲۳در شاهی رخ داد عدهیی از کارگران کشته و عدهی زیادی زخمی شدند».
«در نواحی دیگر شمال ،در تبریز ،سراب ،مراغه ،اردبیل ،زنجان ،سمنان ،دامغان اعضای حزب به طور مداوم از طرف
قلدرهای محلی در معرض سوءقصد قرار میگرفتند و مخالفان حزب به بهانهی حفسساظت خسسود از سسستاد ارتش ،کسسه
سرلشکر ارفع در راس آن قرار داشت ،اسلحه گرفته و آن را علیه اعضای حزب توده بسسه کسسار میانداختنسسد .مثلن در
زنجان محمود ذوالفقاری ،فئودال بزرگ این شهرستان به جای چهل قبضه تفنگ که بسسر خالف قسسانون ،دولت بسسرای
وی تصویب کرده بود به بیش از چهار هزار تفنگ و حتا مسلسل مجهز شده بود».
در روایت رسمی «نهضت جنوب» پاسخی بود به قیام فرقهی دموکرات در آذربایجان بسسرای اعمسسال فشسسار بسسر دولت
ایران تا کار فرقه را یکسره کند .با این وجود از اواخر سال  ۱۳۲۳تشکیل اتحادیههای عشایر و تسلیح آنسسان توسسسط
مرتجعان محلی و با حمایت انگلیس آغاز شد ،یعنی در دورانی که هنوز حتا نامی هم از فرقهی دمسسوکرات در میسسان
نبود .کامبخش مینویسد« :در اواخر  ۱۳۲۳روزنامهی سروش ،چاپ شسسیراز چسسنین هشسسدار داد :از چنسسدی پیش در
فارس نقشههای خطرناکی بازی میشود .دید و بازدیدهای سیاسی صورت میگیرد .آنتریکها و تحریکات خسسارجی
به عمل میآید .اتحادیههای ارتجاعی پدیدار میگردد .دست ارتجاعیون ،آنان که سالها بسسا هم دشسسمنی خسسانوادگی
داشتند ،در دست هم گذاشته میشود ...از آن طرف در بنادر جنوب تفنگ پیاده میشسسود .این تفنگهسسا همسسه نسسو و
شفاف است .فشنگ آنها مارک  ۱۹۴۲و  ۱۹۴۳را دارد ...از همسسه بسسدتر پدیسسد آمسسدن اشسسخاص مشسسکوک در میسسدان
سیاست فارس است .صبح که بیدار میشویم سر و کلهی خان بلوچ را در خیابان شیراز میبیسسنیم .بلوچسسستان کجسسا
اینجا کجا!! میگویند خان بلوچ برای خرید اراضی به شیراز آمده ولی فورن معلوم میشود برای زیارت خان شیراز و
گرفتن تعالیم الزمه و مهر و امضای اتحادیهی مخصوص قدمرنجه فرمودهاند».

19

مردم برای روشنفکران خبر میدهد« :در شهر یزد مامورین دولت در روز روشن بیرق سهرنگ ایران را پایین آورده و
یک دسته اوباش و اراذل را وادار به آتش زدن کلوپ حزب توده نموده و هرگونه امنیت را از افسسراد آزادیخسسواه سسسلب
نمودهاند».
روزنامهی رهبر در مقالهی "لندن از یزد خبر میدهد" در  ۲۰اسفند  ۱۳۲۳مینویسد« :روزنامهی رینولدنیوز چسساپ
لندن در هفتهی گذشته خبری منتشر کرده دائر بر اینکه در شهر یزد بلوایی بر پسسا شسسده اسسست ،بسسدین معسسنی کسسه
کارگران ایرانی از کار دست کشیده و مطالبهی مجازات اشخاصی را مینمایند که علیه کارگران فعالیت میکننسسد و
سپس روزنامهی مزبور اظهار عقیده میکند که شرکتهای نفت انگلیس و ایران به مقامات شهربانی و شهرداری یزد
کمک میکنند و باز روزنامهی مذکور مینویسد :اخبار دیگری حاکیست که اسلحهی زیادی بین عشسسایر بختیسساری
که خود را آمادهی حمله به اصسسفهان مینماینسسد تقسسسیم شسسده اسسست زیسسرا عشسسایر میخواهنسسد مرکسسز حسسزب تسسوده
(کمونیست) ،مرکز اتحادیهی کارگران را در این شهر از بین ببرند».
در همین دوران برای مبارزه با اتحادیههای کارگری وابسته به حزب توده در جنسسوب ایسسران ،اتحسسادیهی کسسارگران و
کارفرمایان را تشکیل دادنسسد .روزنسسامهی رهسسبر در مسسورد مبسسارزه بسسا اتحادیههسسای کسسارگری در اصسسفهان مینویسسسد:
«کارفرمایان کارخانههای اصفهان تاکنون متجاوز از یک میلیون تومان برای انحالل اتحادیه خرج کردهانسسد ،عسسدهیی
مزدور گرد آورده آنها را برای جان کارگران با چاقو و قمه و حتا اسلحهی گرم مسلح ساختهاند».
سرانجام مزدوران اتحادیهی کارگران و کارفرمایان در  ۸فروردین  ۱۳۲۴در حالی که نیروهای مسلح بختیاری پشت
دروازههای شهر اصفهان آماده بودند به دفتر حزب توده و شورای متحدهی کارگری حمله میکنند .روزنامهی رهسسبر
در  8فروردین مینویسد« :پس از تهدید و تعرضات شدید که از چند روز قبل شروع شسسده بسسود در اثسسر چشمپوشسسی
مامورین دولتی اصفهان ،امروز صبح عدهی رجالههای اتحادیهی جدید طبق دستور مدیران کارخانهجسسات بسسا تبسسانی
قبلی شهربانی و استانداری جمع و از مقابل حزب توده عبور و شروع بسسه سسسنگاندازی بسسه محسسل حسسزب و اتحادیسسه
کردند .کوچکترین ممانعتی از جانب مامورین لشکری و شهربانی به عمل نیامسسد .در نتیجسسه رجالههسسا وارد حسزب و
اتحادیه شده کلیهی اثاثیه و صندوق دو محل سرقت ،در و پنجسسره را آتش زدنسسد ،خسسراب نمودنسسد .در نسستیجهی این
حمله عدهیی از کارگران و رهبران حزب و شورای متحده مجروح شدند».
«در مرداد حمله به سازمانهای فسسارس آغسساز شسسد ۱۸ .مسسرداد [ ]۱۳۲۴عسسدهیی تفنگچی از ایسسل باصسسری در محسسل
کارخانهی مرودشت مجتمع و به طرف کلوپ حزب توده حمله مینمایند و بالفاصله عسسدهیی اثسساثیهی کلسسوپ را بسسه
یغما میبرند و کلوپ را آتش میزنند».
در همین ایام یک گزارش رسمی از بندر پهلوی مینویسد« :ریاست کل شهربانی کشور محترمن به عرض میرساند
برای سوزانیدن (خوانده نشد) کلوپ حزب توده و اتحادیه نقشهی ماهرانهیی ترسیم شده است که در موقع مقتضسسی
عملی خواهد شد .برای ربودن اوراق توده و اتحادیه در موقع مقتضی اقداماتی خواهد شد ]...[.کسسپیهی این نامسسه بسسه
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آقای سیدضیاالدین طباطبایی تقدیم شده است .با تقدیم احترامات محمود اکبری سلطانی».
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و باالخره «شدیدتر از همه فشار در آذربایجان و به ویژه در تبریز بود .به هیچ یک از صسسدها تلگسسرافی کسسه از نسسواحی
مختلف آذربایجان دائر به ستم ماموران دولتی و مجازات آنها به مرکز مخابره گردید پاسخی داده نشسسد .بسساالخره در
تاریخ  ۲۱مرداد  ۱۳۲۴در تلگراف حضوریای که رییس مجلس ،عال وزیر دربار ،مستشارالدوله ،دکتر مصدق ،وکالی
فراکسیون توده و وکالی آذربایجان احضار شده بودند ،نمایندگان آذربایجان مطالبی را به شرح زیر مخابره نمودنسسد:
"فجایعی که اخیرن در آذربایجان روی میدهد از روی یک نقشهی ارتجاعی است و به منظور کشتن و خفه کسسردن
آزادی اجرا میشود .آزادیخواهان قادرند که در هر موقع مرتجعین خونخوار را به زانو درآورند ...ولی پیش از چسسنین
اقدامی مردم حساب خود را با مامورینی باید پاک کنند که موظفند جان و مسسال و آزادی و حقسسوق مسسردم را حفسسظ
نمایند و نمینمایند ...پانصد نفر دهقان بسسا پروندهسسسازی امنیسسه در زنسسدان بالتکلیفنسسد ...شسسهربانی و آقسسای سسسرتیپ
درخشانی این روزهای تاریک حبس را برای آنان کافی ندانسته ،توطئهی قتلعامی را در زندان فراهم آوردهاند و بسسه
بهانهی اینکه زندانیان در صدد فرارند در داخل زندان محبوسین را به مسلسل بسته ۷ ،نفر را مقتسسول و  ۱۱نفسسر را
بنا بر احصائیهی خود شهربانی مجروح کردهاند ."...سپس در تلگراف ،آماری از اعضای حزب که در دهات مختلف به
دست مالکان و ماموران کشته شدهاند ذکر شده و تقاضای مجازات مرتکبین شده است .در پاسسسخ این تلگسسراف کسسه
رییس مجلس و وزیر دربار هم در حین مخابره حضور داشتهاند ،صدراالشرف در جلسسسهی خصوصسسی مجلس اظهسسار
نمود" :بنسسده خسسدمت آقایسسان عسسرض میکنم کسسه نسسه بسسه این تلگسسراف و نسسه بسسه صسسد یسسک از این تلگرافهسسا اهمیت
36

نمیدهم»".

تودههای حزبی اما که در جریان مبارزات روزمره و اعتصابات کارگری آزمودهتر و رزمندهتر میشسسدند نمیتوانسسستند
در برابر این حجم از خشونت و سرکوب آرام بگیرند .رهبری حزب توده بیش از پیش از سوی تودههای حزبی تحت
فشار بود و تالش میکرد آنها را کنترل کند .اردشیر آوانسیان ،مسئول وقت شعبهی آذربایجان حزب تسسوده بسسه یسساد
میآورد که چگونه بعد از درگیری مسلحانه در لیقوان که از کتک زدن دو نفر از اعضای حزب در روستای لیقوان به
مالک روستا آغاز شد و بعد با کشته شدن چهار نفر از اعضای حزب توده و در پاسسسخ
دستور حاجی احتشام ،ارباب و ِ
به آن ،کشته شدن یکی از تفنگچیهای ارباب ،پسر او و خود حاجی احتشام ،ادامه پیسسدا کسسرد ،موسسسوی ،دادسسستان
مخفی مسلح را از دست تودههای خشسسمگین حسسزبی نجسسات داده
تبریز ،پسر و مباشران حاجی احتشام و یک مامور
ِ
است .او پس از شرح ماجرای نجات موسوی مینویسد« :از یک طرف مردم فهمیدند تودههسسا وقسستی عصسسبانی شسسوند
"لینچ" هم ممکن است بکنند .از طرفی هم فهمیدند یکی از مسئولین حزب توده جان او را نجات داده و این بسسدان
معنی است که حزب توده طرفدار نظم و قانون و مخالف لینچ است 37».نوشتهی آوانسیان ،کسسه در آن دوران یکی از
انقالبیترین رهبران حزب توده بوده ،بازگوکنندهی تمایل و تالش دستگاه رهبری حزب در تمام آن سسسالها اسسست.
دستگاهی که با تمام توان میکوشید به مسئوالن حکومتی ثابت کند طرفدار نظم و قانون است.
 35نظری به حنبش کارگری و کمونیستی در ایران .عبدالصمد کامبخش .چاپ اول 1972 .بیجا .انتشارات حزب تودهی ایران .ازر صفحهی
 93تا صفحهی 97
 36همان 102 .و 103
 37اردشیر آوانسیان .همان340 .
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گسترش حزب توده در ارتش نیز چشمگیر بود .هرچند از همان ابتدا حوزههای مربوط به نظامیها غیرعلنی بود اما
حزب توده اصراری به مخفی کردن اینکه اعضایی در ارتش دارد ،نداشت .ارتباطات افسران عضو بسسا اعضسسای علسسنی
حزب ،انتشار بخشنامههای محرمانهی ستاد ارتش در نشریات حزبی ،انتشار مقاالتی با امضای «یک افسر» و نظسسایر
آن و حضور گاه و بیگاه اعضای نظامی حزب با لباس شخصی یا حتا در موارد اندکی با لباس نظامی در کلوپهسسای
حزبی همه و همه نه از بیمباالتی و بیاحتیاطی مسئوالن تشسکیالتی حسزب ،بلکسه از پسسذیرش همسسان نقشسسی منتج
میشد که حزب توده برای ایفای آن تشکیل شده بود .سرانجام هم واکنش محافل ارتجاعی بود کسسه حسسزب تسسوده را
مجبور کرد برای رعایت اصل تخطیناپذیر «نظم و قانون» حوزههای نظامی را مخفیتر کند ،نه برای اختفا و امنیت
اعضای نظامی حزب ،بلکه بسسرای آنکسه فعسسالیت در ارتش میتوانسسست حسسزب تسوده را بسسه قانونشسکنی متهم کنسسد.
ابوالحسن تفرشیان بسسه یسساد میآورد عالوه بسسر سسسرگرد علیاکسسبر اسسسکندانی ،یکی از معرفهسسای او بسسه حسسزب تسسوده
محمدپروین گنابادی ،عضو کمیتهی مرکزی و عضو فراکسیون توده در مجلس چهاردهم بوده و بسساقر عسساملی ،دبسسیر
کمیتهی ایالتی مشهد در جلسهی داخلی سازمان نظامی برای انتخاب هیات اجرایی به عنوان نسساظر حضسسور داشسسته
38

است.

چنین بود که همزمان با اوج گرفتن تهاجم محافل ارتجاعی به حزب توده در سرتاسر ایران ،ستاد ارتش بسسه ریاسسست
سرلشکر حسن ارفع تعقیب و تبعید افسران تودهیی به جنوب را آغسساز کسسرد .در برابسسر هجسسوم سسستاد ارتش خواسسست
تدارک قیام در میان نیروهای نظامی وابسته به حزب توده تقسسویت شسسد .اردشسسیر آوانسسسیان مینویسسسد[« :سسسرهنگ
عبدالرضا] آذر و دوستانش ...میدانستند اگر شورویها بروند ارتجاع قتلعام خواهد کرد و در درجهی اول افسران را
خواهد کشت .خود آذر بسیار نگران بود .او بارها با من مالقات و پیشنهاد کرد که در یک محلی شورشی برپا کسسنیم،
قیام کنیم و حکومت را به دست گیریم .به عالوه دشمن را خوب میشناسم که به احدی از ماها رحم نخواهد کسسرد.
مدتهای مدیدی این فکر از کلهاش بیرون نمیرفت و در هر مالقات تکرار میکرد .با اینکه کوشش کردم او را قانع
بکنم ولی موفق نمیشدم 39».هرچند آوانسیان تالش میکند دغدغهی سرهنگ آذر را بسسه نگسسرانی او بسسرای قتلعسسام
افسران تقلیل دهد و نیز او را از «حادثهطلبی و ماجراجویی» بر حذر دارد اما آنچه آوانسیان ملتفت آن نشسسده اسسست
یا سعی میکند آن را کتمان کند همان روحیهی انقالبی تودههای حزبی است که در بدنهی سازمان نظامی نیز بروز
داشته است.
چنان که محمدحسین خسروپناه به نقل از نوشتهی احمدعلی رصسسدیاعتماد ،از شسسرکتکنندگان در قیسسام افسسسران
خراسان و عضو بعدی کمیتهی مرکزی حزب در روزنامهی ابرار مینویسد« :سرهنگ آذر و سسسرگرد اسسسکندانی ...بسسه
این نتیجه رسیدند که "حزب توده یک حزب انقالبی است ولی رهبری آن را عناصر غیرانقالبی و محافظهکار تصرف
کردهاند ،ما نباید دنبالهروی آنها بشویم ،بلکه باید انقالبی عمل کنیم و آنها را به دنبال خود بکشیم»".

 38قیام افسران خراسان .ابوالحسن تفرشیان .چاپ دوم .1985 .سوئد .کانون کتاب ایران .صفحات  370و 400
 39اردشیر آوانسیان .همان 427 .و 428
 40سازمان افسران حزب تودهی ایران .محمدحسین خسروپناه .چاپ اول 1377 .تهران .نشر شیرازه .صفحهی 30
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تفرشیان در مورد اسکندانی که سازماندهی و رهبری قیام افسران خراسان را بر عهده داشت ،مینویسد« :آن موقسسع
که فکر قیام در مغز اسکندانی نضج میگرفت تحتتاثیر شخصیت تیتو بود .میگفت« :رهبر کسسسی اسسست کسسه مثسسل
تیتو به کوهستان میرود ،دوستانش را دور خود جمع میکند و با قدرت اسلحه پیروز میشود ،نه مثسسل آن کسسسانی
که در خیابان فردوسی [محل کلوپ مرکزی حزب توده در تهران] پشت میز مینشینند .در مملکت ما کسسسی مثسسل
تیتو الزم است که از طریق قدرت و از دهان اسلحه وجود چنین نهضتی را به دنیا نشان بدهد ...فقط از روزنامسسه یسسا
میتینگ در خیابانهای تهران نمیشود وجود یک نهضت چپ را به گوش فرمانروایان جهان فرو کرد .قدرت سالح و
صدای شلیک تفنگ اثرش خیلی بیشتر از دمونستراسیون صسسدهزار نفسسری در خیابسسان فردوسسسی اسسست .تیتسسو نسسه از
خیابان ،بلکه از کوه و بیابان و با اسلحه شروع کرده است 41».تفرشیان البته هرگز ادعا نمیکنسسد کسسه اسسسکندانی بسسه
حزب توده اعتقاد نداشت .علیاصغر احسانی ،یکی دیگر از شرکتکنندگان در قیام نیز این نگاه اسکندانی به انقالب
و رهبری حزب را تائید میکند« :اسکندانی پنهان نمیکرد که حزب تودهی ایران در شرایطی نیست کسسه بتوانسسد در
جو موجود قیامی را تدارک دیده و آن را رهبری نمایسسد .او میگفت" :مسسا بایسسد بجنسسبیم و حسسزب را نسسیز بسسه جنبش
درآوریم ".ضمنن باید این مطلب را یادآور شوم که اسکندانی اعتقاد عمیقی بسسه حسسزب داشسست .او میگفت" :حسسزب
تودهی ایران از مردم زحمتکش و رنجدیدهی ایران تشکیل شده و تمسسام دردمنسسدان اجتمسساعی در آن جمعنسسد .ولی
متاسفانه دستگاه رهبری حزب به هزار و یک دلیل قادر نیست در شرایط موجسسود ملت را رهسسبری کنسسد ".خالصهی
کالم او این بود :باید حزب را به جلو هل داد».
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در هر صورت نصایح رهبری حزب سودی نبخشید و جمعی از افسران و سربازان لشکر  ۸خراسان به رهبری سرگرد
شب  ۲۴مسسرداد  ۱۳۲۴بسسا برداشسستن مقسسداری اسسسلحه و چنسسد
علیاکبر اسکندانی ،در پی یک تدارک چند هفتهییِ ،
اتوموبیل و کامیون ارتشی و از کار انداختن بقیهی وسایل نقلیه ،پادگان مشهد را ترک کردند و عملن قیام آغاز شد.
آنها سر راه خود پادگان مراوهتپه را خلع سالح و سربازان آن را مرخص کردند و بعد روانهی گرگان شدند تا با احمد
قاسمی ،مسئول کمیتهی ایالتی گرگان تمسساس بگیرنسسد .تفرشسسیان مینویسسسد« :اسسسکندانی بسسه گرگسسان رفت .موقسسع
برگشتن سخت عصبانی بود .ظاهرن احمد قاسمی گفته بود :شما کار بیهودهیی کردهیید ،ما در وضعی نیستیم کسسه
بتوانیم قیام مسلحانه کنیم .عمل شما نوعی پرووکاسیون است و بهانه به دست دشمن میدهد تسسا بسسه سسسازمانهای
حزبی یورش آورد .ما به هیچوجه نمیتوانیم با شما همکاری کنیم 43».در گرگان شش افسری که پیش از این توسط
ستاد ارتش مورد تعقیب قرار گرفته بودند و با اطالع قبلی از قیام خود را مخفیانه به گرگان رسسسانده بودنسسد ،بسسه این
دستهی شورشی ملحق شدند و همگی به سمت گنبد حرکت کردند اما در میانهی راه با آتش سنگین ژانسسدارمری و
ارتش روبهرو شدند .هفت نفر از شرکتکنندگان در قیام از جمله خود اسکندانی در جا کشته شده و بقیسسه متسسواری
شدند .برخی از آنها در شهرهای مختلف بازداشت و برخی دیگر نیز مخفی شدند و بعد از قیام فرقهی دموکرات بسسه
آذربایجان رفتند.

 41ابوالحسن تفرشیان .همان41 .
 42قیام افسران خراسان و حماسهی خارک .علیاصغر احسانی .چاپ اول 1378 .تهران .نشر علم .صفحهی 57
 43ابوالحسن تفرشیان .همان52 .
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شکست قیام افسران خراسان موج جدیدی از سرکوب را به همراه داشت و بیش از همه در صسسفوف ارتش .سرلشسسکر
ارفع و ستاد ارتش نه تنها دهها افسر و دانشجوی افسری مظنون به همکاری بسسا حسسزب تسوده ،بلکسسه بسسرخی افسسسران
بلندپایهی هوادار حاجعلی رزمآرا را نیز به همین بهانه بازداشت کردند .به نوشتهی خسروپناه «برای توجیه این امسسر
اعالم شد که "از لحاظ احتیاط و جلوگیری از بینظمی ،عدهیی از افسران که با افسران خراسان ارتبسساط داشسستهاند"
دستگیر شدهاند 44».نزدیک به  ۶۰نفر از کسانی که بازداشت شده بودند به کرمان تبعیسد و در باشگاه افسران زندانی
شدند .برخی از افسران تودهیی نیز که احتمال میدادند بسه زودی بازداشست شسوند از تهسران گریختنسسد و بسه بسساقی
افسران شورشی خراسان پیوستند و بعدها به آذربایجان رفتند .سروان خسرو روزبه نیز از همان زمان مخفی
ِ
ماندهی
شد اما به رغم خواست رهبری حزب از تهران بیرون نرفت.
تهاجم هیات حاکمه به ارتش محدود نماند .کامبخش گزارش میدهد« :بعد از قیام خراسان در تسساریخ اول شسسهریور
 ۱۳۲۴در تهران حکومت نظامی اعالم گردید .چهارم شهریور جلوی کلسوپ مرکسزی حسزب تسوده چنسسدین مسلسسل
گذارده شد و رفت و آمد به آنجا قدغن گردید .پنجم شهریور مراکز حزب و اتحادیه به یغما رفت و روزنسسامهی ظفسسر
ارگان شورای متحده توقیف گردید ۱۰۲(45».کامبخش) در شیراز ،اردکان و شاهی اوباش به دفسساتر حسسزب و شسسورای
متحده و منازل کارگران و اعضای حزب حمله کردند« .روزنامهی رهبر ،ارگسسان مرکسزی حسسزب تسوده توقیسسف شسسد و
روزنامههای جانشین آن ،رزم ،افق آسیا ،ندای حقیقت ،منشور ،شعلهور ،شمشیر امروز در فاصلهی روزهای  ۴تسسا ۱۵
46

شهریور ماه  ۱۳۲۴منتشر و توقیف شدند!»

در چنین شرایطی بود که در  ۱۲شهریور  ۱۳۲۴فرقهی دموکرات آذربایجان تشسسکیل شسسد و موجسسودیت خسسودش را
اعالم کرد ،یعنی در نتیجهی اوجگیری ستمکاری خوانین محلی و نیروهای نظامی دولتی در آذربایجان ،تشدید فقر
و تنگدستی مردم و بیتوجهی مسئوالن حکومتی در تهران ،که نمونهیی از آن را در گزارش کسسامبخش خوانسسدیم ،و
در چنین متنی از کشمکشها و تضادهای بینالمللی و طبقاتی که در سرتاسر ایران جریان داشسست .حسساال شسساید بسسه
جای روایتهای جعلی غیرمستند از نقش شوروی در ادغام شاخههای محلی حزب توده و شورای متحدهی مرکسسزی
در فرقهی دموکرات آذربایجان ،بتوان فهمید آن رزمندگی موجود در بدنهی حسسزبی کسسه نسسه تنهسسا از سسسوی رهسسبری
پاسخی درخور نمیگرفت بلکه دغدغهی رهبری کنترل آن بود ،موجب شده اسسست مسسسئوالن محلی در خال حضسسور
فرستادگان کمیتهی مرکزی به سازمانی بپیوندنسسد کسسه هم آشسسناتر از رهسسبران حسسزبی مسسستقر در تهسسران بسسود و هم
رزمندهتر .آن روایت تاکنونی مسلطی که تمامی این تصویر را حذف میکند تا تشکیل فرقهی دموکرات را نسستیجهی
یک نامه از مسکو یا باکو جلوه دهد ،تا همین امروز به ما دروغ گفته است.

 44محمدحسین خسروپناه .همان68 .
 45عبدالصمد کامبخش .همان102 .
 46محمدحسین خسروپناه .همان67 .
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آنک پرچمهای به اهتزاز درآمده
فرقهی دموکرات آذربایجان عالوه بر شاخههای محلی حزب تسسوده ،بسسرخی عناصسسر خوشنسسام ملی و مبسسارزان دوران
مشروطه را جذب تشکیالت کرد و فعالیت برای گسترش تشکیالت به ویژه در میان دهقانان فقیر و خردهمالکسسان را
چند برابر کرد .مهمترین قدم فرقه که موجب شد تودههای محروم دستهدسته به این تشکیالت بپیوندند نه آنگونه
که جمیل حسنلی میخواهد ثابت کند تاکید بر «هویت و زبان ملی» ،بلکه تشکیل دستههای شسسبهنظامی و مسسسلح
فدایی بود .تودههای محروم شهر و روستا نه تنها برای اولین بار میدیدند که نیرویی مسلح و قدرتمند از منافع آنان
دفاع میکند ،بلکه خودشان اسلحه به دست میگرفتند و به صفوف این تشکیالت میپیوسسستند .صسسفر قهرمانیسسان از
فداییهای فرقهی دموکرات میگوید« :اکثریت مردم تا آن موقع در اثر نبودن رادیسسو و روزنامسسه و نداشسستن سسواد ،از
اینکه جنگ جهانی دوم چرا و چگونه شروع شده است اطالعی نداشتند و ادامهی ظلم و ستم رضسساخانی و قلسسدری
مالکین باعث شده بود که فر ِد آذربایجانی که یک زمان سمبل شجاعت و نترسی بود ،از برداشتن اسسسلحه و مبسسارزه
برای کسب حداقل حقوق انسانی خود خودداری کند .در این شرایط ما با برداشتن سالح ،عادت بسسه تسسسلیمطلبی را
شکست دادیم 47».در واقع در پاییز  ۱۳۲۴تا  ۲۱آذر که فرقهی دموکرات رسمن قسسدرت سیاسسسی را تصسسرف کسسرد و
یکی پس از دیگسسری مجلس ملی آذربایجسسان و دولت ملی را تشسسکیل داد ،عملن بسسسیاری از مسسرتجعین محلی و
خاندانهای مالک یا با یک دوراندیشی محافظهکارانه آذربایجان را ترک کرده بودند و یسسا بسسه زور سسسالح دسسستههای
فدایی از روستاها رانده شده بودند.
نیروهای دولتی که ابتدا تالش میکردند با همان شیوههای سابق با فرقهی دمسسوکرات مقابلسسه کننسسد کمکم متوجسسه
شدند که اوضاع مانند سابق نیست و به ویژه تشکیل دستههای مسلح فدایی به نگرانی آنها افزوده بسسود .چسسنین بسسود
که در  ۲۵آبانماه دولتشاهی ،کفیل استانداری آذربایجان ،سرتیپ درخشانی ،فرماندهی لشکر و سرهنگ همسسایونی،
فرماندهی ژاندارمری در تلگراف فسسوریای بسسه تهسسران در مسسورد گسسسترش ناآرامیهسسا در آذربایجسسان و مسسسلح شسسدن
روستاییان هشدار دادند .دولت بالفاصله گزارش را به شاه منتقل کرد و در عینحال بسسا سسسفارت شسسوروی در تهسسران
مذاکراتی را آغاز کرد .دولت امیدوار بود که این بار هم با کمک مصحلتاندیشی نیروهسسای شسسوروی بتوانسسد مسساجرای
آذربایجان را فیصله دهد .در ضمن مسئوالن محلی نیز مذاکراتی را با فرقه آغسساز کردنسسد .حسسسنلی مینویسسسد« :روز
هفدهم نوامبر ( ۲۶آبان) دولتشاهی ،کفیل استانداری آذربایجان با مراجعه بسسه رهسسبری فسسرقهی دمسسوکرات تقاضسسای
مالقات با کمیتهی مرکزی فرقه را کرد .در دیداری با پیشهوری ،شبستری و رفیعی ،دولتشاهی موضع رهبری فرقسسه
را در مورد تشکیل دستههای مسلح در روستاها جویا شد .به او پاسخ داده شد که فرقه تشکیلدهندهی این گروههسسا
نیست و آنها برای مقابله با اعمال وحشیانهی ارتجاعی مسلح شدهاند .به دولتشاهی گفته شد که فسسرقهی دمسسوکرات
بارها جلوگیری از ارتکسساب این رفتارهسسای وحشسسیانه را خواسسستار شسسد ،لکن روسسسای شسسهربانی و ژانسسدارمری بسسه این
خواستها توجهی نکردند 48».دو روز بعد دولت ایران ،بعد از مذاکرات بیفرجامی با احد یعقوباف ،جانشسسین سسسفیر
شوروی در ایران نیروهای نظامی خود را به قصد سرکوب آذربایجان گسیل کرد .فرماندهی ارتش سسسرخ جلسسوی این
 47خاطرات صفرخان (صفر قهرمانیان) .درگفتوگو با علیاشرف درویشیان .چاپ دوم .پاییز  .1378تهران .نشر چشمه .صفحهی 44
 48جمیل حسنلی .همان 68 .تا 70
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نیروها را در زرینآباد گرفت و به آنان اجازهی ورود به آذربایجان را نداد .این ممسسانعت بیش از هسر چسیز بسسر مبنسسای
توافق قبلی با دولت ایران در مورد میزان حضور نیروهای نظامی ایران در منطقهی تحت اشغال شوروی بود.
روشن بود که کشمکشها حادتر از آن شده است که بتواند با پادرمیانی رهبران و سیاسسستمداران دولسستی فسسروکش
کند .برای تشکیالت فرقه اضطرار ماجرا در این بود که اگر به هر ترتیسسبی ارتش ایسسران میتوانسسست وارد آذربایجسسان
شود ،کشتاری وسیع اتفاق میافتاد و روشن بود که فداییهای مسلح به این سسسادگی تسسسلیم نمیشسسدند .از اواسسسط
آبان  ۱۳۲۴حرکت تشکیالت فرقه به سمت تصرف قدرت سیاسی در تمامی مناطق آذربایجسسان آغسساز شسسد .در واقسسع
اعالم موافقت دیرهنگام مسکو در  ۱۴آذر با تشکیل مجلس ملی آذربایجان ،اعالم موافقت با روندی بود کسسه پیش از
آن از روستاها و با بازداشت مالکان و خوانین توسط دستههای فدایی آغاز شده بسسود و بعسسد بسسه مسرور در بسسسیاری از
شهرهای آذربایجان قدرت را در دست گرفته و مقامات دولتی و نظامی محلی را بازداشت کرده بود .صفر قهرمانیسسان
به یاد میآورد که در نیمهی دوم آبان  ۱۳۲۴اغلب شهرهای آذربایجان در محاصرهی نیروهای مسلح فدایی بود کسسه
در روستاهای خودشان قیام را آغاز کرده بودند 49.روحالله صفدری ،یکی از فداییان فرقسسه در زنجسسان نسسیز میگویسسد:
«[در زنجان] فرقهی دموکرات در  ۱۷آبان  ۱۳۲۴حکومت را بسسه دسسست گسسرفت .در اینجسسا همهی ادارات شسسهربانی،
سرانی
ژاندارمری و فرمانداری را به دست گرفتند 50».در نهایت در  21آذر و با تصرف آخرین بخشهسسای قلمسسرو حکمس ِ
نوین چیزها رسمن اعالم شد.
حاکم در تبریز و ارومیه ،الغای حکومت پیشین و استقرار نظم ِ
در  ۲۵مرداد  ۱۳۲۴تشسسکیالت محلی «کوملسسه ژ .ک» کسسه از سسسال  ۲۱تاسسسیس شسسده امسسا از پسساییز  ۲۳بسسا تجدیسسد
سازماندهی دامنهی فعالیت خودش را گسترش داده بود ،نام خودش را به فرقهی دموکرات کردستان تغییر داد و با
اجرای تئاترهای خیابانی ،تاسیس مدارس تدریس زبان کردی ،انتشار نشریات «کردستان»« ،نیشتمان»« ،هاللسسه» و
«هاوار» و تشکیل کمیتهی زنان به تبلیغ در میان مردم و سازماندهی آنان پرداخت .روز  ۲۶آذر ،تنها چند روز پس
از قیام فرقه در آذربایجان ،فرقهی دموکرات کردستان نیروی مردمی مسلح «هیزی پیشمرگه» را بر اسسساس الگسسوی
فداییان فرقه در آذربایجان تاسیس کرد .با این حال قیام فرقه در کردستان تا  ۲بهمن  ۲۴به تعویق افتسساد و در این
روز بود که سرانجام با تسخیر ساختمانهای دولسستی و مراکسسز نظسسامی وابسسسته بسسه حکسسومت شاهنشسساهی جمهسسوری
خودمختار کردستان تاسیس شد.
این اما تنها در آذربایجان و کردستان نبود که تودههای انقالبی به سسسمت تصسسرف قسسدرت سیاسسسی حسسرکت کردنسسد.
گزارشهای بسیاری از مناطق دیگر ایران وجود دارد که تودههای حزبی عملن قدرت سیاسسسی را بسسه دسسست گرفتسسه
بودند اما در آمیزهیی از مصلحتاندیشی و سازشکاری رهبران حزبی نه تنها تصرف قدرت سیاسی به معنسسای الغسسای
نظم حاکم انجام نگرفت ،بلکه با فشار دستگاه رهبری تودهها وادار به عقبنشینی شدند.
آبراهامیان در این مورد مینویسد« :شعبههای محلی حزب ،گاهگاهی به کمک چریکهسسای مسسسلح ،در واقسسع ادارهی
شهرهای صنعتی مانند آبادان ،اهواز ،اصفهان ،ساری ،رشت و بندر انزلی را به دست گرفته بودند .وابسسستهی نظسسامی
 49صفر قهرمانیان .همان .صفحات  55و 56
 50ما میخواستیم فقر نباشد .گفتوگو با روحاهلل صفدری .هژیر پالسچی و حمیدرضا عسگرینژاد .دی  .1382پیششمارهی دوم مطبوعهی
هفتگی موج بیداری
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انگلیس در گزارش خود چنین مینویسد :در استانهای ساحل خزر ،همهی مقامات ایرانی از استاندار بسسه پسسایین در
نظارت حزب توده عمل میکنند .هیچ مقام حکومتی اجازه ندارد پیام رمزی تلگرافی بفرستد .ژانسسدارمری نمیتوانسسد
بدون اجازهی حزب کاری انجام دهد .ادارهی راهآهن ،به طور کامل در دست حزب توده است .در واقع حسسزب تسسوده
51

هرگاه که بخواهد ،میتواند امور را به دست بگیرد».

ادارهی مازندران در یک روند طبیعی و در غیبت قسسدرت سیاسسسی حکومسستی بسسه دسسست حسسزب تسسوده افتسساد .راضسسیه
ابراهیمزاده به یاد میآورد« :در نیمهی اول سالهای بیسسست سیدضسسیاالدین و سسسایر سرسسسپردگان طبقهی حسساکم و
استعمار دست به توطئههای ناجوانمردانه در نقاط مختلف کشور خصوصن در مازنسسدران ،از قبیسسل آتش زدن منسسازل
کارگران و غارت و چپاول محسوالت کارخانجات این منطقه به خصوص چالوس و غیره میزدند ]...[.دزدی و ناامنی
در تمام سطح شهرها آسایش را از مردم سسلب میکردنسسد و شسسهربانی هم یسسا نمیخواسست و یسسا نمیتوانسسست مسسانع
گردد 52».در نتیجهی چنین شرایطی است که رضا و راضیه ابراهیمزاده که اساسن برای سسسر و سسسامان دادن بسسه این
وضعیت به مازندران اعزام شده بودند ،تصمیم میگیرند تعدادی از خالفکاران محلهی شسساپور تهسسران را بسسرای حفسسظ
نظم و امنیت شهر سازماندهی کنند .این افراد به سی و شش برادر معسسروف میشسسوند و «انتظامسسات کارخانهجسسات و
شهر به عهدهی  ۳۶برادران واگذار شده و از این بسسه بعسسد نسساامنی و دزدی تقسسریبن در سسسطح تمسسام شسسهر رخت بسسر
بست 53».این افراد به گفتهی ابراهیمزاده هرگز به روش زندگی گذشتهی خود بازنگشتند و برای همیشسسه در سسسنگر
مبارزه ماندند و حتا یکی از آنها به نام «آقاباال صابونی» از رهبران اعتصاب کارگران کورهپزخانههای تهران شد.
در گزارش دیگری از اصفهان میخوانیم« :در مرداد ماه [ ،]۱۳۲۵کنسول انگلیس گزارش میدهد کسسه حسسزب تسسوده
موجب ترس و تسلیم مقامات محلی شده است؛ کارخانهداران را چنان هراسان کرده است که جرات نمیکننسسد وارد
کارخانههایشان شوند؛ و بر بیشتر ادارات محلی و همهی کارخانههسسای نسسساجی مسسسلط شسسده اسسست .وی همچسسنین
هشدار میدهد که "همانند اقدام دموکراتها در تبریز ،حزب توده نیز اکنون آماده است تا قدرت را در اصسسفهان بسسه
54

دست بگیرد»".

در خوزستان نیز چنین وضعیتی حاکم بود« .در اواخر خرداد ،سازمان حزب توده با مراکسسز اداری اسسستان خوزسسستان
رقابت میکرد و در بیشتر شهرها آنها را تحتالشعاع قرار میداد .کنسول انگلیس در اهواز مینویسد که "زمام امسسور
استان به دست حزب توده افتاده است ".شعبههای حسسزب ،قیمت مسسواد غسسذایی را تعسسیین میکردنسسد ،از پشسستیبانی
کارکنان آتشنشانیهای محلی برخوردار بودند و بر ارتباطات ،به ویژه رفت و آمد کامیونهسسا در بین مراکسسز شسسهری
استان ،نظارت میکردند ]...[.همچنین میلیشیاهای حزب در خیابانها گشت میزدنسسد و نگهبسسان تاسیسسسات نفسستی
بودند ]...[.سفیر انگلیس [مینویسد] "در واقع میتوان گفت که اکنون امنیت پاالیشگاه و حوزههای نفتی و سسسالمت
کارکنان انگلیسی به حسننیت و سعهی صدر حزب توده بسسستگی دارد ".همچسسنین ،وابسسستهی نظسسامی انگلیس ،در
اواخر خرداد ،اینچسسنین گسسزارش میدهسسد" :وضسسعیت کنسسونی آبسسادان و آغاجسساری علیرغم آرامش ظسساهری ،بسسسیار
51
52
53
54

یرواند آبراهامیان .همان374 .
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پرمخاطره است .حزب توده ادارهی کامل کارگران پاالیشگاه را به دست دارد و در حوزههسسای نفسستی هم جسسای پسسایی
پیدا میکند .مدیریت شرکت نفت ایران و انگلیس تنها با رضایت ضمنی حزب ایفای نقش میکند .حسسزب میتوانسسد
در هر لحظه و به هر دلیلی اعتصاب به راه انداخته ،تولید را متوقف کند .ولی رهبران حزب توده قدرتشان را تاکنون
برای حفظ نظم به کار بردهاند»"...
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در  ۲۰تیر ماه « ۱۳۲۵شرکت نفت وعدهی پرداخت دستمزد برای روزهای جمعه را ملغا ساخت ،اسسستاندار طرفسسدار
انگلیس حکومت نظامی اعالم کرد و فرماندهی نظامی آغاجاری رهبران محلی کارگران را که برای گفتوگسسو دعسسوت
کرده بود ،دستگیر کرد .در نتیجه اعتصابی خودجسسوش در آغاجسساری شسسروع شسسد و حسسزب تسسوده و شسسورای متحسسده
بیدرنگ آن را تایید کردند و در  ۲۲تیر ماه از کارگران سراسسر خوزسسستان خواسسستند تسسا زمسسانی کسه دولت مرکسزی
استاندار را برکنار ،حکومت نظامی را لغو ،رهبران کارگران را آزاد و پرداخت دستمزد برای روزهای جمعه را تضمین
نکرده است ،به سر کار خود بازنگردند 56».شصت و پنج هزار کارگر در این اعتصاب شرکت کردنسسد کسسه تسسا آن زمسسان
بزرگترین اعتصاب خاورمیانه محسوب میشسسد .دولت کسسه از گسسسترده بسسودن اعتصسساب بسسه وحشسست افتسساده بسسود از
اتحادیهی عرب ،که شامل اغلب قبایل عرب خوزستان میشد کمک خواست و آنها مسسسلحانه آغاجسساری را محاصسسره
کردند .مردم خشمگین با شنیدن این اخبار در مقابل دفتر اتحادیهی عرب در آبادان تجمسسع کردنسسد .هسسراس پلیس
موجب شد به سوی مردم تیراندازی کند و مردم در پاسخ به دفتر اتحادیه حمله کردند .حاصل این شورش که تمام
شب ادامه داشت  ۱۹کشته و  ۳۳۸زخمی بود .شهر کاملن در دست کارگران و مردم بود« .این شورش تا صسسبح روز
بعد که یک هیات نمایندگی اضطراری اعزامی از تهران به فرودگاه آبادان رسید ادامه داشت .اعضای هیسسات عبسسارت
بودند از مظفر فیروز ،از حزب دمسسوکرات؛ [رضسسا] رادمنش از حسسزب تسسوده؛ [حسسسین] جسسودت ،از شسسورای متحسسدهی
اتحادیهی کارگران .هیات پس از شش ساعت گفتوگو با شرکت نفت ایران و انگلیس ،استاندار و اتحادیههای حزب
توده ،موافقتنامهیی را به طرفین درگیر قبوالند .بر این اساس ،حزب توده پذیرفت که بسسه اعتصسساب عمسسومی پایسسان
دهد ،از درخواست برکناری استاندار صرفنظر کند و از بدگوییهای تحریککننده علیسسه شسسرکت نفت و اتحسسادیهی
عرب دست بردارد .در برابر ،مقامات نظامی رهبران اتحادیه را آزاد کردنسسد و شسسرکت پسسذیرفت تسسا دسسستمزدهای روز
جمعه را بپردازد و حداقل دستمزد روزانه را به  ۳۵ریال افزایش دهد».

57

سمنان حسسزب تسسوده ،دلیسسل آن و دریسسافت او از
ِ
ماجرای انتصاب صادق انصاری به مسئولیت سازمان حزبی منطقهی
ماجراهایی که در آنجا اتفاق افتاده در نوع خود و در همین ارتباط جالب است .انصاری به یاد میآورد که عبدالصمد
کامبخش ،مسئول وقت تشکیالت کل شهرستانها خطاب به دیگر اعضسسای کمیتهی مرکسسزی در مسسورد او میگویسسد:
«رفیق ما جوان که هست ،تحصیلکرده که هست ،عنوان مهندسی هم که دارد ،خوشتیپ و خوشبرخسسورد هم کسسه
هست .برای طرد اسکندر از سمنان و جبران خرابکاریهای او و همدستانش تیپ مناسبی است ».او سپس برخسسورد
خود با اسکندر سرابی ،مسئول سازمانهای حزبی و اتحادیههای کارگری منطقهی سمنان و دامغان را شرح میدهد:
«اسکندر کارگرنمای حرفهیی ماجراجویی بود که هرچنسسد در حسسزب تسسوده و اتحادیههسسای کسسارگری وابسسسته بسسه آن
 55همان 445 .و 446
 56همان447 .
 57همان450 .
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نظایری چند داشت ،ولی او به سبب برخی ویژگیهایش سرآمد همهی آنها به شمار میرفت .روز اول که اسکندر به
دیدن من آمد ،با مشاهدهی وضع ناجور او _ کت چرمی ،کاله پوستی ،چکمههای ساقهبلند ،سالحی بر کمر آویخته
و سبیلهای تابداده تا بناگوش _ غرق در شگفتی شدم .اسکندر با رفتار ناهنجا ِر نامردمی خود شسسهر را بسسه سسستوه
آورده بود[ .او] بسسا چپنمسسایی و انقالبیمسسابی بسسسیاری از کسسارگران را تحتتسساثیر قسسرار داده بسسود ،بسسا سوءاسسستفاده از
چشمپوشی و گذشت آنان به اخاذی و رشوهخواری و باجگیری میپرداخت ».وقتی سرابی حاضر نمیشود بسسه تسسرک
سمنان تن دهد ،انصاری عجالتن کار را تقسیم میکند به این معنی که مسئولیت اتحادیههای کارگری را به سسسرابی
میدهد و خودش مسئولیت سازمان حزبی را بر عهده میگیرد .او در صفحهی بعسسد مینویسسسد« :فرمانسسدار شسسهر در
راس همهی فتنهانگیزان قرار داشت ،که بیپروا و آشکارا به تقویت و تحریک آشوبگران میپرداخت و امکانات دولتی
را در اختیار آنان قرار میداد .فرماندار نه تنها به شکایات و دادخواستهای کارگران که خود را قربانی جنایتکاریها
میدیدند اعتنایی نمیکرد ،بل حتا خود او در بیشتر ماجراهسسای تروریسسستی شسسهر دسسست داشسست .چنسسان کسسه رفقسسا
میگفتند :همهی آتشها از گور فرماندار برمیخیزد ».در بهار  ۱۳۲۵اتحادیهی کارگران سسسمنان تصسسمیم میگسسیرد
تظاهراتی علیه فرماندار سازمان دهد« .بامداد یک روز بهاری ،در جوی از نگرانی و سسسرگیجهی مقامسسات محلی و در
میان بهت و حیرت مردم شهر ،ستونهای منظم هزاران تن از کارگران منطقه ،در حالی که همهی پهنای خیابان را
گرفته بودند ،با پرچمها و پالکاردها و آهنگ مارش ،از ایستگاه راهآهن سمنان بسسه سسسوی این شسسهر سسسرازیر شسسدند.
واقعن تماشایی بود .پیشاپیش ستون بلند تظاهرکنندگان یک جیپ حرکت میکرد که اسکندر سرابی آن را میراند
و تنی چند از رهبران کارگری منطقه سرنشینان آن بودند .ستون عظیم کارگران به جمع کارگران محلی کسسه رژهی
خسسود را آغسساز کسسرده بودنسسد پیوسسست .روز ،روز هنرنمسسایی ماجراجویسسانهی اسسسکندر سسسرابی بسسود! من در بین راه بسسه
ساختمانهای شهربانی و ژاندارمری شهر نظر افکندم .پرنده پر نمیزد .هر یک درها را بسسسته و قفسسل بسسزرگی بسسر آن
زده بودند! جز فریاد مرگ بر فرماندار! در فواصل موزیک مارش صدایی به گوش نمیرسید ».حاصسسل آنچسسه انصسساری
ضمن اینکه نمیتواند ستایش خودش را از آن پنهان کند «هنرنمایی ماجراجویانهی اسکندر سرابی» میخواند این
است که بدون مقاومتی از سوی نهادهای دولتی و انتظامی ،فرماندار شهر را با همان جیپ بسسه گرمسسسار بردنسسد و بسسا
قطار روانهی تهران کردند .پس از آن است که سرانجام سرابی شسسهر را تسسرک میکنسسد و صسسادق انصسساری مسسسئولیت
سازمان حزب توده در سمنان و دامغان را به تمامی در دست میگیرد .هنوز چند ماه از برکنسساری سسسرابی نگذشسسته
است که اوباش شهر چنان قدرت میگیرند که انصاری را در  ۲۵تیر ماه با ضربات متعسسدد چمسساق و چسساقو مضسسروب
58

میکنند و او تنها بر حسب اتفاق زنده میماند.

با این وجود باید تعجب کنیم که اسکندر سرابی با این خصوصیات و این سابقه که در توصیف او گفته شده است ،با
وجود سابقهی «اخسساذی و رشسسوهخواری و بسساجگیری» و بسسه رغم اینکسسه اعضسسای کمیتهی مرکسسزی و در راس همسسه
عبدالصمد کامبخش ،مسئول با نفوذ تشکیالت کل شهرستانهای حزب به دنبسسال بهسسانهیی بودنسسد کسسه از دسسست او
خالص شوند بعد از انتقال از سمنان و تا بعد از شکست فرقهی دموکرات آذربایجان در تشکیالت حزب تسسوده بسساقی
 58از زندگی من پابهپای حزب تودهی ایران .مهندس صادق انصاری .چاپ اول .پاییز  .1375لسآنجلس .نشر کتاب .ازر صفحهی  124تا
143
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میماند .آن هم حزبی که بنا به روایت اردشیر آوانسیان کسانی را با تخلفاتی به مراتب خفیفتر اخراج کسسرده اسسست.
آوانسیان در گزارشی از کنگرهی اول حزب توده در سال  ۲۳مینویسد« :نیکسسروان پسسیرمرد و خسسود ،معلم و در ایسسام
کنگره مدیر روزنامهی فکاهی حزبی صورت بود .او را از خیلی پیش میشسسناختم .در سسسالهای  ۱۹۲۰عضسسو حسسزب
کمونیست و عضو سازمان رشت و معلم مدرسه بود .عضو مجمع فرهنگ بود .آدمی بسسود فعسسال ،حسسزبی و زحمتکش.
عیب بزرگی که داشت این بود که زیاد عرق میخورد و مست میکرد .او در کنگرهی اول ،خودش به سادگی اظهسسار
داشت که یکی از مالکین رشت مقداری برنج به روزنامهی صورت رشوه داده و او هم قبول کرده است .بسسا اینکسسه او
آدمی بیچاره و رک بود ولی چون این رشوه را قبول کرده و گرفته بود ،برای همین عمل او از کنگره اخراج شد ولی
59

بعد از اخراج هم باز به عقاید کمونیسم مومن بود».

شاید پاسخ این پرسش را نه در سمنان بلکه باید در اظهارات رهبران حزبی در مورد مازندران جستجو کنیم .احسان
طبری ،مسئول وقت سازمان حزبی در مازندران مینویسد« :محیط آرام مازندران [در اواخر سال  ]۱۳۲۴آشفته شد.
این حوادث در اثر حملهی افراد مسلحی از حزب وطن ،وابسته بسسه سیدضسسیا ،بسسه قائمشسسهر شسسروع شسسد ]...[.در اثسسر
حملهی مسلح قادیکالئی به کویهای کارگری ده نفر کشته شدند .حادثه در تمام ایران انعکاس یافت .در نتیجسسه،
من مرکز فعالیت خود را از ساری به قائمشهر منتقل کردم و کارگران ،خود را برای دفاع از شسسهر آمسساده کردنسسد .این
آمادگی همهی کارگران قائمشهر منجر به توقف حمالت قادیکالئی شد ».مقاومت کارگران موجب شد چند نفسسر از
کارگران مسسسلح انتظامسسات شسسهرهای مازنسسدران را بسسر عهسسده
ِ
کادرهای شورای متحدهی مرکزی به مازندران بروند و
گرفتند .طبری اما معتقد است« :محیط حزبی و اتحسسادیهیی مازنسسدران بسه سسسختی مغشسوش شسد .در زیسر رهسسبری
[ابراهیم] علیزاده و [رضا] ابراهیمزاده ،جمعی که باجگیر کارخانههسسای نسسساجی و گونیفروشسسی بودنسسد ،دسسست بسسه
باجخواری از شهرهای قائمشهر ،بابل ،ساری و پل سفید زدند .جریان به کارخانهی چیتسازی بهشسسهر نسسیز سسسرایت
کرد و صندوق دولتی این کارخانه را تحت فشار قرار دادند .در آن سالها ،صدها هزار تومان پسسول از این کارخانههسسا
به زور گرفته میشد و قسمتی از این پول به مصرف خصوصسسی بسساجخواران میرسسسید و بقیسسه بسسه صسسندوق حسسزب و
اتحادیه پرداخت میشد .زورگوها و باجگیران مسلط شدند و محیط برای من و تمامی کسانی که چنین منظرهیی را
ندیده بودند ،تنگ شد .باجگیران ،تاجران و کاسبکاران را آزرده میکردند ،کتک میزدند ،توقیف میکردند ،خواربسسار
را تحت کنترل خود قرار میدادند ،در همه جا با اسلحه در رفتوآمد بودند و وحشت واقعی را در میان اهالی ایجسساد
کرده بودند 60».اسکندری نیز در مورد مواجههی خسودش بسسا این وضسسعیت میگویسسد« :در چسسالوس هم همین اتفسساق
افتاده بود[ ،و کارگران ،لباس ارتش سرخ را پوشیده بودنسسد] خسود من آنجسسا رفتم ،لباسهسسای همهشسسان را درآوردم،
گفتم آقا اینها را بیندازید دور ،اینها چیه؟ این چکمهها چیه ،داس و چکش و دهتیر و اینهسسا معسسنی نسسدارد ،آخسر مسسا
حزب اینطوری نیستیم 61».خاطرات منتشر شدهی راضیه ابراهیمزاده ،یکی از همان «باجگیران»ی که طسسبری آنهسسا
را توصیف کرده ،به تمامی منش دستگاه رهبری حزب توده را رسوا میکند .ویژگی این خاطرات روایت شور انقالبی
 59اردشیر آوانسیان .همان291 .
 60کژراهه ،خاطراتی از تاریخ حزب توده .احسان طبری .چاپ سوم .1367 .تهران .موسسهی انتشارات امیرکبیر .صفحهی 60
 61خاطرات سیاسی ایرجر اسکندری .به اهتمام بابک امیرخسروی و فریدون آذرنور .بخش دوم .بیتا .بیجا .انتشارات حزب دموکراتیک
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تودهها از زاویهی یکی از خودشان است ،نه از زاویهی رهبرانی که حفظ کرسسسیهای مجلس و ورود بسسه دولت از هسسر
چیزی برایشان مهمتر بود.
در چنین زمینهیی بود که جنبش آذربایجان به چیزی فراتر از خودش بدل شد .به رغم خواست رهبری حزب تسسوده
و نیز دستگاه رهبری اتحاد شوروی ،جنبش آذربایجان الهامبخش زحمتکشان و فرودستانی بود که در سرتاسر ایران
با چشم خود میدیدند یک نیروی انقالبی مسلح به راحتی دستگاه پوسسسیده و نسساتوان سسسلطنتی را از هم پاشسسانده و
قدرت سیاسی را در دست گرفته است .اصالحات رادیکال و انقالبی فرقهی دمسسوکرات در سسساختار اجتمسساعی نظسسیر
تاسیس دانشگاه و موسسات آموزش عسسالی ،تشسسکیل کمیتههسسای آمسسوزش هسسنری و سیاسسسی و نظسسامی در سرتاسسسر
آذربایجان ،اعطای حق رای به زنان برای اولین بار در تاریخ ایران یعنی حقی کسسه تسسا سسسالها بعسسد هم در ایسسران بسسه
رسمیت شناخته نشد ،آسفالت خیابانها و خدمات عمرانی ،اجباری کردن آموزش و آموزش به زبان مسسادری ،ایجسساد
فرمهای جدیدی برای همزیستی ترکها ،ارامنه ،آسوریها و کردها و شاید مهمتسسر از همسسه تقسسسیم اراضسسی مالکسسان
متواریشده و زمینهای دولتی میان دهقانان فقیر و بیزمین نشان میداد مردم سرانجام یک ارگان مقسساومت واقعی
در برابر وضعیت یافتهاند.
در میان دهقانان که حزب توده تا آن روز مسوفقیت چنسسدانی در جسذب و سسسازماندهی آنسسان نداشسست ،قیسسام فسرقهی
دموکرات تاثیر بسیار شگرفی گذاشت .آبراهامیان با توضیح عوامل مختلفی به درستی اعتقاد دارد «روستاییان تنهسسا
هنگامی نارضایتی خود را نشان میدادند که یک سازمان بیرونی وارد کار میشد ،مسئولیت حفسساظت از دهقانسسان را
بر دوش میگرفت و زمینداران و نمایندگانش را به مبارزه میطلبید .حزب توده ،تا سالهای  ۱۳۲۴ - ۱۳۲۵از بسسه
دوش گرفتن چنین مسئولیت بزرگی ناتوان بود ».اما فراموش میکند در این مسسورد بنویسسسد کسسه چسسرا حسسزب تسسوده
ناگهان در سال  ۱۳۲۵توان به دوش گرفتن این مسئولیت را به دسسست آورد و «بسسا فرسسستادن کادرهسسای شسسهری بسسه
روستاهای نزدیک برای سازماندهی روستاییان و تشکیل اتحادیههای دهقانی به تالش و مبارزهیی بزرگ دسسست زد»
تالش و مبارزهیی که دستآوردهایی هم به دنبال داشت .چنان که «در حومهی مشهد ،دهقانسسان خواسسستهی حسسزب
توده را پذیرفتند و همهی محصول را بسسرای خودشسسان نگسسه داشسستند .در همسسدان ،فعالیتهسسای حسسزب تسوده در بین
دهقانان آنچنان گسترده بود که زمینداران ناگهان به فکر زیسسارت کسسربال افتادنسسد .در حسسومهی یسسزد ،اردکسسان ،بم و
کرمان ،روستاییانی که حزب توده تحریک کرده بود با نمایندگان و مزدوران زمینداران به زدوخسسورد پرداختنسسد .در
استان تهران نیز به ویژه روستاهای ورامین ،گرمسار ،شهریار و ساوجبالغ ،عملکرد حزب توده در تحریسسک آشسسوب و
ترغیب دهقانان به نگهداری محصول آنچنان موثر بود که قوام ،نخستوزیر وقت وادار بسسه اعالم حکسسومت نظسسامی و
دادن وعدهی اصالحات ارضی شد 62».آبراهامیسسان فرامسسوش میکنسسد کسسه در همین ایسسام حکومسستی محلی در یکی از
مهمترین مناطق ایران شکل گرفته بود که نیروی اصلی خودش را از روستاییان و دهقانان فقسسیر میگسسرفت و همین
روستاییان بدنهی اصلی نیروهای مسلح فدایی فرقه را تشکیل میدادند .در سایهی تسسسخیر قسسدرت سیاسسسی توسسسط
چنین نیرویی است که درست در سال  ۱۳۲۵روستاییان مناطق دیگر هم به «کادرهای شسسهری» فرسسستاده شسسده از
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سوی حزب توده روی خوش نشان دادند و در برابر ظلم مالکان مقاومت کردند.
برای آشنایی با مبارزات دهقسسانی آن زمسسان و تسساثیر جنبش آذربایجسسان بسسر این مبسسارزات دو نقلقسسول میآورم .اولی
نقلقولی است از رضا طاهری ،از مسئوالن دهقانی حزب توده در گرمسار .او میگویسسد« :یکی از خردهمسسالکین اطالع
پیدا کرده بود که مالکین دارند پول جمع میکنند و میخواهند رشوهیی به ژاندارمری بدهند و در پوشش حمسسایت
از ژاندارمری بتوانند وارد محل بشوند .در این زمان ،سلمانپور مسئول حزب از سمنان آمده بود به گرمسسسار و بسسرای
خنثا کردن توطئهی مالکان و ژاندارمری محل ،رفته بود به ژاندارمری و آنان را تهدید کرده بود که اگسسر ژانسسدارمری
جلوی توطئهی مالکان را نگیرد ،خاک ژاندارمری را توی توبره میکسسنیم .ژانسسدارمری موضسسوع را بسسا مرکسسز در میسسان
گذاشت و گفته بودند که گرمسار دارد آذربایجان میشود ».و نیز میگوید« :این نکته را باید بگویم که خردهمالکسسان
آنجا [گرمسار] تا شکست فرقهی دموکرات آذربایجان _ روز  ۲۱آذر  _ ۱۳۲۵با ما همکاری میکردند و بسسه جلسسسات
ما میآمدند .مثلن به عنوان نمونه به خاطر دارم ،یکی از آن خردهمالکان آنجا به نام محمدخان طاهری بسسود کسسه در
درون یک جمعی ،نوشتهیی را که قبلن تنظیم کرده بودیم ،حتا حاضر شده بود آن متن را بخواند».
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دومی نقلقولی است از صادق انصاری ،عضو شعبهی مرکزی دهقانان حسسزب تسسودهی ایسسران در سسسالهای  ۲۴و .۲۵
انصاری مینویسد« :اتحادیهی کارگران سمنان بر آن شد تا تظاهراتی بر ضد فرمانسسدار در شسسهر راه انسسدازد[ ]...بهسسار
سال  ۱۳۲۵بود .در این زمان قدرتنمایی "فرقهی دموکرات آذربایجان" مسئوالن دولتی و متنفسسذان این منطقسسه را
نیز به هراس و تشویش انداخته بود .آنهسسا میپنداشسستند رویسسدادهای آذربایجسسان در این خطسسه نسسیز تکسسرار میشسسود.
بیبیسی هم از لندن به این شایعه دامن میزد ».او در جسسای دیگسسری از خسساطراتش جلسسسهیی بسسا دهقانسسان یکی از
روستاهای اطراف ساری را تعریف میکند که در آن بین دهقانان روسسستا بحسسثی درمیگسسیرد و چنسسد نفسسر از جوانسسان
اعتقاد داشتهاند که باید در تابستان گذشته مانند دهقانان «روستاهای اراک و مالیر و جاهای دیگر» ارباب و مباشسسر
و ژاندارم را به روستا راه نمیدادند و نباید به اجرای تصویبنامهی  ۱۵درصد دولت قوام بسنده میکردنسسد .انصسساری
مینویسد« :جوانی که آتشش از همه تندتر بود[ ]...نگذاشت مرد دهقان سخن خود را تمام کند" :نه! کربالیی جسسان!
سر خرمن کاله سر همهمان رفت که دلمان را به  ۱۵درصد دولت خوش کردیم! یک عمر کار کردیم و جان کنسسدیم!
آخرش چه شد؟ از بیعرضگی و دستوپاچلفتی بودن خودمان بود که کل محصول را از چنگشسسان بسسه در نسسبردیم و
ضبط نکردیم! تابستان ما نمیبایست میگذاشتیم حق ما را باز هم ببرند .وانگهی آذربایجان بغل گوش ماست! ارباب
و ژاندارمهایش سگ کی باشند که بخواهند مثل سابق حقمان را بخورند؟ یاشاسین آذربایجان!"»
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ظاهرن چنان که از گزارشهای نقل شسسدهی کنسسسولگریهای انگلسسستان هم برمیآیسسد ،در آن دوران همسسه منتظسسر
بودهاند حزب توده قدرت سیاسی را به تمامی در دست بگیرد غیر از خود حزب توده .راضیه ابراهیمزاده در فصلی از
خاطراتش که مربوط به زمانی است که برای فعالیت تشکیالتی از مازندران به آذربایجان رفته است ،مینویسد« :من
در شسسعبهی سیاسسسی ارتش ملی آذربایجسسان بسسه ماموریتهسسای ویسسژه اعسسزام میشسسدم ]...[.سسسیدجعفر پیشسسهوری
 63گذر از کوههای َسر ُه ر .خاطرات رضا طاهری در گفتوگو با حمید احمدی .چاپ اول .1385 .برلین .انجمن مطالعات و تاریخ شفاهی
ایران .صفحات  61و 74
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ماموریتهایی که به من میداد ،از قبیل شناسایی مراکز تجمع نظامیان ،تعداد نفسسرات نیروهسسای نظسسامی دولسستی در
اطراف تهران و مقدار این نیروها ،نوع سالح و اوضاع پادگانها و غیره بود .من باید پس از بررسی این مسسسائل بسسدون
آنکه با کسی تماس بگیرم و یا شناخته شوم برگردم به تبریز و تمامی این اطالعات را در اختیار پیشهوری بگسسذارم.
[ ]...من در سال  ۱۳۳۳بعد از کشف و لو رفتن شاخهی نظامی حسسزب ،هسسر زمسسان کسسه بسسه یسساد ماموریتهسسای خسسود
میافتادم ،به فکر میرفتم که چقدر سادهلوحانه بود .حزبی با داشتن چنان قدرت نظامی و همکاری و فعالیت و کار
ملی فرقهی دموکرات کار میکردند ،پرسشی در من ایجاد میکرد که چسسرا
افسران پر تجربه و ورزیده که با حکومت ِ
شادروان پیشهوری مرا به چنین ماموریتهای ویژهیی میفرستاد؟ هنوز جواب این پرسش را نیافتهام» 65شسساید پس
از سالها و با کنار هم گذاشتن تمام این تصاویر ما بتوانیم پاسخی برای پرسش ابراهیمزاده بیابیم و بسسه این نتیجسسه
برسیم که پیشهوری با شناختی که از دستگاه رهبری حزب توده داشته است ،به خوبی میدانسته که هرگز رهسسبری
جنبش انقالبی را بر عهده نخواهند گرفت و بنابراین در تقالی این بوده است که با اتکا به نیروهای تشکیالتی فرقسسه
قدرت سیاسی را در تهران براندازد.
درک این نکته کار دشواری نیست که نجات جنبش آذربایجان و دستاوردهای قیسسام ،تنهسسا و تنهسسا یسسا بسسا سسسرنگونی
حکومت مرکزی در ایران و تصرف قدرت سیاسی توسط جنبشی انقالبی ممکن بود و یا جدایی آذربایجان از ایران و
پیوستن به اتحاد جماهیر شسوروی .بایسسد روابسسط فسسرقهی دمسسوکرات بسسا اتحسساد شسوروی را در پرتسو چسسنین وضسعیت
اضطراریای دید.
در بخش اول مقدمه نشان دادم چهرهیی که از میرجعفر پیشهوری در روایت رسسسمی ترسسسیم شسسده اسسست ،چهسسرهی
کسی است که به رغم سوابقی که در حزب عسسدالت ،حسسزب کمونیسسست ایسسران ،جنبش جنگسسل ،زنسسدان رضسساخانی و
سردبیری نشریات حریت ،کامونیست ،حقیقت و آژیر داشته ،چیزی غیر از بندهی گوش به فرمان شسسورویها نبسسوده
است .مطابق معمول این تصسسویر نسسیز ،تصسسویری تقلسسبی و دروغین اسسست .پیشسسهوری در بسسسیاری از دقسسایق جنبش
آذربایجان عملن نشان داده است که دارای استقالل رای است ،هرچنسسد همسسواره تالش میکنسسد رفقسسای شسسوروی را
نرنجاند و منافع شوروی را از نظر دور ندارد .این اما چنان که روایت رسمی در طول سالها به ما حقنه کسسرده اسسست
ربطی به وابستگی و گوشبهفرمانی پیشهوری ندارد .پیشهوری نیز ماننسسد تمسسام کمونیسسستها خسسودش را بخشسسی از
جنبشی بینالمللی میدانست که تنها عرصهی مبارزهی آن ایران و به تبع آن آذربایجان نیسسست ،بلکسسه در سرتاسسسر
جهان درگیر مبارزه است .حفظ منافع این جنبش ،برای خیل عظیم کمونیستهای آن زمان از حفظ منافع شوروی
جدا نبود به ویژه باید این را در نظر گرفت پیشهوری به سنت مبارزین کمونیستی وابسته بود که از کمینترن آمسسده
بودنسسد و سسسابقهی حضسسور در کمینسسترن و پیونسسد بسسا مبسسارزان جنبش کمونیسسستی در چسسارچوب یسسک ارگسسان
سازماندهیشدهی متشکل بیش از پیش او را به جنبش بینالمللی متصل میکرد .با این وجود در میان همان اسناد
انتخابشدهیی که جمیل حسنلی در کتاب خودش منتشر و منصور همامی برای اثبات وابستگی جنبش آذربایجسسان
و شخص پیشهوری به اتحاد شوروی بخشی از آن را ترجمه کرده است هم میتوان اسنادی یافت که نشان میدهسسد
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تصویر رسمی تا چه اندازه تحریفشده و وارونه است.
قبلن خواندیم که در بسیاری موارد ادعا شده است حتا اگر نه رهبران اتحاد شوروی اما مسسیرجعفر بسساقراف از همسسان
ابتدا برنامهی جدایی آذربایجسسان را داشسست .جمیسسل حسسسنلی مینویسسسد« :مسسیرجعفر بسساقراف [در مهسسر مسساه ]۱۳۲۴
دستورالعملی برای ماموران خود در تبریز فرستاد بدین مضمون" :باید تبلیغ کنید که در نیمهی آذربایجسسان بسسزرگ
که استان چهارم ایران را تشکیل میدهد اوضاع کنونی غیرقابل پذیرش است .باید به عملیات خود شسسدت بخشسسید.
دوستداران آذربایجان شوروی شریفاف و باقرزاده را در جریان بگذارید .اگر آنها در اسرع وقت
ِ
برای تشکیل جمعیت
شروع به کار نکنند ما به حساب آنها خواهیم رسید .اهالی محل را نرنجانید .باید آنها خود را صاحبان اصلی مملکت
بدانند و ما را به عنوان کسانی که به کمک آنها آمدهاند بپذیرند .باید به آنها فهمانسسد کسه مسسا بسسه طسسور مسسوقت آنجسسا
هستیم و بعد از حداکثر چهار ماه آنها بدون کمک ما به ادارهی امور خواهند پرداخت .آنها باید خود را برای اجسسرای
کارهای حزبی ،دولتی و نظامی آماده کنند 66».همچنین در سند دیگری میخوانیم« :سسسی و یکم دسسسامبر [ ۱۰دی
 ] ۱۳۲۴باقراف از طریق یعقوباف و یملیانوف ،به رهبران فرقه پیشنهاد کرد که آنها نظر خود را دربارهی جسسدایی از
ایران ،خودمختاری و یا هر نوع دیگری از حکومت مشخص کنند .اگر میخواهند از ایران جدا شسسوند ،دولت خسسود را
چگونه نامگذاری خواهند کرد .جمهوری خلق و یا حکومت ملی؟» 67میبینیم که نه تنهسسا هیج دسسستوری مبسسنی بسسر
«تجزیهی آذربایجان» در کار نیست بلکه در هر دو سند مشهود است که حتا صحبتی از «الحاسق به اتحاد شسسوروی»
هم در میان نیست .برای باقراف روشن است که نیروهای ارتش سرخ دیر یا زود آذربایجان را تخلیه خواهنسسد کسرد و
بنابراین انقالبیون آذربایجان باید آماده باشند تا خودشان امور را اداره کنند و حتا اگر تصسسمیم دارنسسد از ایسسران جسسدا
شوند ،نوع حکومت خودشان را از پیش انتخاب کرده باشند .کافی است نوع دستورات باقراف را مقایسه کنیم با نوع
مداخلهی انگلستان در جنوب ایران و نقش سفارت و کنسولگریهای این کشور در سسسازماندهی محافسسل ارتجسساعی و
مسلح کردن خوانین و ایالت و عشایر علیه مبارزات مردم.
در سند دیگری میخوانیم« :بعد از پایان انتخابات مجلس ملی ،موافقت مسکو برای برگسسزاری جلسسسهی افتتسساحیهی
این مجلس ضروری بود .بدین منظور میرجعفر باقراف دستور جلسسسهی مجلس را روز دوم سسسپتامبر [دسسسامبر] (۱۱
شهریور [ ۱۱آذر]  68)۱۳۲۴برای استالین ،مولوتف ،بریا و مالنکف فرستاد ]...[.نهایتن از مسکو پاسخی با این عنسسوان
و مضمون دریافت شد" :باکو ،رفیق باقراف ،در پاسخ تلفنگرام شمارهی  ۳۳۹مورخهی  ۲دسامبر شما اعالم میدارم
که با پیشنهاد کمیتهی مرکزی فرقهی دموکرات (دربسسارهی تسساریخ افتتسساح مجلس ملی_.م) مسسوافقت میشسسود»"...
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روشن است که وقتی بناست قدرت سیاسی در منطقهیی که ارتش یک کشور ،آن هم کشوری که نه تنها انقالبیسسون
و کمونیستهای آذربایجان ،نه تنها انقالبیون و کمونیستهای ایران ،بلکه نیروهسسای «دمسسوکرات» هم آن را دوسسست
خود میدانند ،تصرف شود ،این وظیفهی انقالبی نیروهای فرقه بوده است که اتحاد شسسوروی را در جریسسان برنسسامهی
خود بگذارند و حتیالمقدور با آن هماهنگ باشند .کسانی که چنین روابطی را حمسسل بسسر وابسسستگی میکننسسد تنهسسا
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جمیل حسنلی .همان66 .
همان114 .
مترجم کتاب در تبدیلر تاریخها دچار مشکل شده استر و به تناقض موجود میان تاریخهای نوشته شده هم توجه نکرده تا متوجه اشتباه
خود شود .تاریخهایر میان [ ] صحیح است.
همان77 .
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میخواهند خاک در چشم تاریخ بپاشند.
و در نهایت برگ برندهی تاریخنویسان ریز و درشت و چپ و راسسست بسسرای اثبسسات وابسسستگی و سرسسسپردگی فرقسسه و
پیشهوری به اتحاد شوروی که نامهیی است از اسسستالین 70در مسسه  ۱۹۴۶برابسسر بسسا اردیبهشسست  ،۱۳۲۵پس از خسسروج
نیروهای شوروی از ایران و در پاسخ به نامهی عتابآمیزی که پیشهوری به او نوشته است .خواندن این نامسسه هم امسسا
چیزی بر اطالعات ما نمیافزاید .هرچند استالین در این نامه مهمل میبافد و سعی میکند از یک «رفیسسق انقالبی»
دلجویی کند و عقبنشینی شوروی را توجیه کند اما این نامه را تنها میتوان نامهی دو مبسسارز یسسک جنبش دانسسست
که با هم مباحثه میکنند ،نه نامهی یک رییس به مرئوس خسود .گذشسسته از این هیچ نشسسانهیی در مسسورد وابسسستگی
فرقهی دموکرات به اتحاد شوروی در این نامه وجود ندارد هرچند البته با خوانسسدن آن روشسسن میشسسود کسسه فسسرقهی
دموکرات و شخص پیشهوری روی پشتیبانی اتحاد شوروی بیش از حد حساب میکردهاند ،و این نه جدیسسد اسسست و
نه عجیب.
تفاوت فرقه با دشمنان طبقاتی و تاریخیاش در این است که قوامالسلطنه برای حفظ «منافع ملی» روی پشسستیبانی
انگلستان و آمریکا حساب میکرد و فرقه برای حفظ «منسسافع تودههسسای فرودسسست» روی پشسستیبانی شسسوروی .گفتن
ندارد که وقتی از منافع ملی حرف میزنیم ،بدون تردید در مورد منافع مالکان ،خوانین ،زمینداران و دربار پهلوی و
وابستگانش حرف زدهییم .مشکل این نیست که فرقه با حساب بیش از اندازه روی پشتیبانی اتحاد شوروی «منسسافع
ملی» ایران را در خطر قرار داد و کشور را تا آستانهی تجزیه برد ،بلکه مشکل این است که پیشهوری با حساب بیش
از اندازه روی اتحاد شوروی و نشناختن ماهیت سیاست خارجی جدید این کشسسور ،از ادامسسه دادن ابتکسسار انقالبیاش
بازماند و سرانجام زمانی تصمیم به مقاومت گرفت که همهی امیدها به برپایی جنبشی انقالبی برای سرنگونی نظسسام
حاکم و تسخیر قدرت سیاسی از بین رفته بود .دوران شکست ،پیش از شکست به آذربایجان رسید.

شکست ،شکست لعنتی
سال  ۱۳۲۵به همان اندازه که برای جنبش انقالبی حیاتی بود ،برای ارتجاع و استبداد هم سال جسسدال بین مسرگ و
زندگی محسوب میشد .محافل ارتجاعی به خوبی میدانستند اگر جنبش در حال رشد انقالبی مهار نشود ،به زودی
تومار استبداد و نظام سلطنتی در هم پیچیده میشود .قوامالسلطنه در طول ماههای گذشته به خوبی فهمیسسده بسسود
که دستگاه رهبری حزب توده نه تنها رهبری جنبش انقالبی را بر عهده نخواهد گرفت ،بلکسسه بسسا تمسسام تسسوان تالش
میکند تودههای انقالبی را مهار کند .بنابراین بعد از خروج نیروهای شوروی دیگسسر نیسسازی نبسسود وزرای تسسودهیی در
کابینه باقی بمانند ،هرچند نباید آنها را پیش از موعد هوشیار کرد .چنین بود که در ماههسسای منتهی بسسه پسساییز ۲۵
قوام به استحکام روابط خود با نمایندگان ایسسرانی و غسسیرایرانی انگلسسستان و آمریکسسا مشسسغول بسسود و در ضسسمن تالش
میکرد تعداد هر چه بیشتری از مالکان و اوباش را در صفوف حزب دموکرات متشکل کند .آخرین مانع برای اینکه
 70همان .از صفحهی  177تا 179
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نخستوزیر ملی ،رهبری ضدانقالب را بر عهده بگیرد وزاری تودهیی بودند که در مهرماه  ۲۵برکنسسار شسسدند .جنسسگ
دیگر علنی شده بود اما دستگاه رهبری حزب توده همچنان در فکر رعایت نظم و قانون بودند.
سرانجام تهاجم بزرگ در آذر ماه آغاز شد .روز  ۱آذر نیروهای فرقهی دموکرات بر اساس توافق با دولت قوام زنجسسان
را تخلیه کردند .روز دوم آذر بر خالف این توافقنامه که بر اساس آن بنا بود سیصد ژاندارم شسسهر زنجسسان را تحویسسل
بگیرند ،ستونهای ارتش وارد شهر شدند و از همان لحظه کشسستار اعضسسا و هسسواداران فرقسسه در زنجسسان و روسسستاهای
اطراف آغاز شد .این وضعیت تا ساعت  ۱نیمهشب ادامه داشت و بعد از آن حکومت نظامی اعالم شد .نبردها تسسا روز
 ۲۱آذر و سرنگونی تبریز ادامه یافت .در جریان این تهاجم بسیاری از نیروهای فدایی کسسه در برابسسر ارتش مسسسلحانه
مقاومت میکردند کشته شدند ،اوباش مسلح صدها نفر از اعضا و هسسواداران فرقسسه را پیش از ورود رسسسمی ارتش بسسه
شهرها و روستاها و حتا همزمان با ورود آن ،در خیابانها و خانههایشان با چاقو و قمه از پای درآوردند .در سرتاسسسر
آذربایجان برگزاری دادگاههای صحرایی تا ماهها ادامه داشت و دهها نفر را به اعدام محکوم کرد .بسیاری از رهسسبران
فرقه و خیل عظیمی از اعضا و هواداران آن و حتا تعداد زیادی از دهقانان و تودههای محروم شهری در عرض چنسسد
روز از مرز گذشتند و به شوروی پناه بردند .رهبران فرقه که مقسساومت را بیهسسوده میدیدنسسد و در نسستیجهی شکسسست
جنبش انقالبی روحیهی خود را باخته بودند ،تحت فشار مقامات شوروی که خواهسسان تنشزدایی از روابسسط خسسارجی
خود بودند ،پیش از همه گریختند .بلندپایهترین مقامات حکومت ملی که با فرار جمعی همراه نشدند و جان خود را
از دست دادند ژنرال میرزا ربیع کبیری ،عضو کمیتهی مرکزی فرقه و فریسسدون ابسسراهیمی ،دادسسستان حکسسومت ملی
بودند .اولی بعد از شکست مقاومت مسلحانهاش در مراغه به دار آویخته شد و دومی ابتدا به حبس ابد محکسسوم شسسد
اما او را دوباره محاکمه کردند و در خرداد  ۱۳۲۶در میدان گلستان تبریز دار زدند .عالوه بر اینها تعدادی از مقامات
محلی فرقه در شهرهای مختلف ،چند نفر از نمایندگان مجلس ملی و تعسسدادی از افسسسران فسسراریای کسسه بسسه فرقسسه
پیوسته بودند در شمار کسانی بودند که اعدام شدند .یکی از اولین اقدامات ارتش بعد از اشغال آذربایجان سسسوزاندن
کتب و نشریاتی بود که در دوران حکومت فرقه به زبان ترکی منتشر شده بود .کسانی که نتوانسته بودنسسد خودشسسان
را به مرزهای شوروی برسانند و نیز کشته نشده بودند ،چند وقتی مخفی شدند و بعد خودشان را به تهران رساندند
و تا سالها در تهران به شکل نیمهمخفی زندگی میکردند .سکوت سنگینی بر آذربایجان حاکم شسسد کسسه تسسا دوران
نخستوزیری محمد مصدق ادامه داشت و حتا بعد از آن هم تا اواخر دههی سی حکومت با مسئلهی آذربایجان بسسه
مثابه مورد امنیتی ویژه برخورد میکرد .از جمله وقسستی در سسسال  ۱۳۳۷اعضسسای یکی از آخسسرین شسسبکههای حسسزبی
وابسته به حزب توده در تبریز بازداشت شدند ،پنج نفر از اعضای آن به اسامی حسن زهتاب سرابی ،ایوب کالنسستری،
خسرو جهانیان آذری ،علی عظیمزادهی جوادی و جواد فروغی الیاسی را تیرباران کردند در حالی که در همان زمان
شبکههای حزبی دیگری در تهران ،شیراز ،اصفهان و کردستان ضربه خورده بودند اما هیچکدام از اعضای آنها اعسسدام
نشدند.
سرکوب اما تنها شامل آذربایجان نمیشد .چند روز پیش از سقوط تبریز ،روز  ۱۷آذر ستونهای ارتشسسی بسسه سسسمت
کردستان حرکت کردند و شهر به شهر جنگیدند و پیش رفتند .سرانجام ارتش در  ۲۹آذر وارد مهاباد شد و آخسسرین
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بقایای جمهوری مهاباد را برچید .آنها وارد هر شهری از کردستان که شدند چندین نفر از نیروهای شناخته شسسدهی
فرقهی دموکرات کردستان را به دار آویختد .قاضی محمد ،رییس حکومت ملی کردستان در  ۱۱فروردین  ۱۳۲۶به
همراه محمدحسین سیفقاضی ،وزیر دفاع حکسسومت ملی و ابوالقاسسسم صدرقاضسسی ،نماینسسدهی کردسسستان در مجلس
چهاردهم و عضو کمیتهی مرکزی فرقهی دموکرات کردستان به دار آویخته شد.
در شهرهای دیگر نیز ارتجاع تهاجم همهجانبهیی را به سازمانهای تودهیی آغسساز کسسرد .ضسسیا المسسوتی ،مسسسئول وقت
کارگری و دهقانی مازندران مینویسد« :با تحریکات و همکسساری و هسسدایت فئودالهسسای محلی هجسسوم ددمنشسسانهی
ارتش شاه به زیرآب و چالوس و سایر مراکز صنعتی و کارگری و حتا دهات مختلف آغسساز گردیسسد .دو سسستون مجهسسز
نظامی یکی از تهران به فرماندهی سرهنگ دولو و دیگری از گرگان به فرماندهی سسسرهنگ افطی در تسساریخ  ۱۶آذر
 ۲۵درست  ۵روز قبل از هجوم به آذربایجان به سوی مازندران حرکت کردند ]...[.پس از هجوم به منسساطق کسسارگری
مازندران از جمله زیرآب ]...[،از مناطق مختلف شمال حدود  ۵۰۰نفر را در انبارهای زغال و راهآهن جنب زیرآب بسسا
وحشیانهترین وضع و شرایط بسیار سخت و مشکل زندانی کردند .این زندانیان فاقد آب و نان و سایر ضروریات اولیه
و عادی زندگی بودند و با وضع بینهایت طاقتفرسایی در این زغالدانیها محبوس شدند در این منطقسسه بالفاصسسله
دادگاه نظامی صحرایی زمان جنگ تشکیل گردید و کارگران را به زندانهای طوالنی محکوم کردنسسد و چنسسد نفسسر را
نیز از جمله یوسف لنکرانی را به اتهام هدایت کارگران به مقاومت در برابر قوای دولسستی محکسسوم بسسه اعسسدام نمودنسسد
(یوسف لنکرانی از فرصت استفاده کرده و گریخته بود) و سپس کارگری به نام احمد وصالی را که در همان دادگسساه
کذایی محکوم به اعدام شده بود به جوخهی اعدام سپردند و در زیرآب تیرباران کردند».
«موازی با هجوم قوای مسلح دولتی به زیرآب و دهات مازندران ،هجوم قوای مسلح دولتی با تهیهی مقسسدمات قبلی
به چالوس ،شهسوار ،رامسر ،نوشهر ،گلندرود و دهات اطراف آغاز گردید .جنگ تمامعیار در چسسالوس بسسه فرمانسسدهی
سرگرد سمندری به راه انداخته شد ]...[.پس از چند ساعت چهرهی جنگ تغییر کرد و قوای دولتی بسسا تمسسام تالش
خود چون با مقاومت دلیرانهی کارگران روبهرو شده بودند روحیهی خود را از دست داده بسسه سسسستی گراییدنسسد .در
جریان این تیراندازی یکی از سربازان شوروی که در شهر بود ،مجروح شد ]...[.هجوم قسسوای چریسسک (کسسارگری) بسسه
قوای مسلح دولتی هر لحظه شدیدتر میشد .اوایل شب قوای دولتی شکتخورده به نظر میرسید شسسهر بسسه دسسست
قوای کارگری افتاد .کارگران چالوس پس از ساعتها جنگ تعدادی زخمی و یک کشته (به نام گلچین کسسارگر) بسسر
جای گذاشت .ولی از قوای نظامی دو نفر افسر زخمی ،تعدادی مجروح و کشته بر جای گذاشتند و متسسواری شسسدند.
ارتش شهر را تخلیه کرده بود».
مسئوالن حزبی اما در این گیر و دار چه میکردند؟ کافی است گزارش ضیا المسوتی را بخسسوانیم از جلسسهیی کسه بسسا
حضور تمام نمایندگان ارگانهای محلی و دولتی ایران و نمایندگان شوروی (که به دلیل زخمی شدن سسسرباز ارتش
شوروی در جلسه حضور داشتند) تشکیل میشود و در آن ژنرال باگرامیان ،فرماندهی قوای شوروی در شمال ایسسران
تهدید میکند که این حادثه شاید منجر به این شود که دولت شوروی در قرارداد مربسوط بسه خسروج ارتش سسرخ از
ایران تجدیدنظر کند .محلل ماجرا اما کسی نیست غیر از ضیا الموتی که به دعوت اسکویی ،رییس بنسسدر سسسخنرانی
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خودش را آغاز میکند« :آقای اسکویی از ضیا الموتی تقاضا کرد به نام نمایندهی مردم سخن گوید و بحران و تشنج
را خاموش سازد .ضیا الموتی بیانات خسسود را بسسا سسستایش از دالوریهسسای ارتش سسسرخ در مقابسسل حملهی فاشیسسست
هیتلری[ ]...و اینکه مورد احترام عمیق مردم هستند آغاز کرد .و سپس همراهیهای صادقانهی مردم ایران از ارتش
سرخ را بازگو کرد و در آخر تقاضا نمود که حرکات رذیالنهی پارهیی عوامل ناباب را به حساب مردم ایران نگذارند و
از حرکات نابهجا و زشت چند اوباش که هدف اخاللگرانه داشتند ،چشم بپوشند .از دولت شسسوروی و جنسساب ژنسسرال
باگرامیان از طرف دولت و ملت ایران خواستاریم که این تحریکات ناباب و نادرست را به حساب دولت و ملت ایسسران
نگذارند و کماکان توافق و قرار تنظیمی بین دولت ایران و شوروی را محترم شمارند و به کار و روش عادالنهی خود
ادامه دهند و دستور فرمایند خروج ارتش سرخ از ایران بر اساس همان نسق و قرار مقرر ادامه یابد و مطمئن باشسسند
که ایرانیان خاطرات شیرین و روش انسانی ارتش شوروی را هیچگاه از یاد نخواهنسسد بسسرد .بسسه هسسر حسسال پس از این
مذاکرات جلسه دوستانه خاتمه یافت و طرفین با اظهار امتنان و تشکر از یکدیگر حدا شسسدند ».مشسساهده میکنیسسد؟
درست در همان زمان که ارتش و دولت در آذربایجان و کردستان مشسسغول سسسالخی نیروهسسای انقالبیانسسد ،مسسسئول
محلی حزب توده در مقام محلل آشوب ظاهر میشود تا همه چیز ختم به خیر شده باشد.
هر چند آن «دوستی» هم ظاهرن دیری نپایید چون «مدتی نگذشت که محاکمات حسسادثهی چسسالوس و دسسستگیری
عدهی زیادی از کارگران آغاز و ضیا الموتی در این جریان محکوم به اعدام گردیسسد و در متن حکم قیسسد کردنسسد کسه
"ضیا الموتی در محل به دار آویزان و یک هفته باالی دار بماند تا عبرت دیگسسران شسسود ".ولی ضسسیا المسسوتی قبلن از
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محل حادثه گریخته بود».

مسلح
آبراهامیان در گزارشی از هجوم محافل ارتجاعی به تشکیالت حزب توده در سرتاسر کشور مینویسد« :عشایر
ِ
کرمان ،فارس و سیستان ،دفاتر حزب را غارت و چاپخانههای آنهسسا را ویسسران کردنسسد و افسسراد فعسسال در اتحادیههسسای
کارگری را فراری دادند .در اصفهان ،نظامیان دفسساتر اصسسلی حسسزب را اشسسغال کردنسسد و افسسراد فعسسال در اتحادیههسسای
کارگری را به ارتش فراخواندند .فرماندار نظامی خوزستان ،رهبران حزب را تبعید و شسسرکت نفت نسسیز بیش از هسسزار
کارگر "مسئلهساز" را بیرون کرد .در کرمانشاه ۱۲ ،تودهیی تظاهرکننده به ضرب گلولهی پلیس از پای درآمدنسسد .در
تهران ،دولت با برقراری حکومت نظامی همهی گردهمآییهای خیابانی را ممنوع کرد ،اعتصاب عمومیای را که بسسه
دعوت شورای متحده انجام میشد سرکوب کرد و دستور داد آوانسیان ،کامبخش ،امیرخیزی و ایرج اسکندری را به
جرم تحریک شورش در آذربایجان دستگیر کنند .در استانهای حاشیهی دریای خزر ،دادگاههای نظامی ،بسسه جسسرم
طراحی یک شورش مسلحانه ،سه تن از فعاالن حزب را اعدام ،چهار نفر را به حبس ابد محکسسوم و بیش از  ۱۴۰نفسسر
را به جرم حمل اسلحه دستگیر کردند .شگفتیآور نبود که خسسونینترین انتقامگیریهسسا در آذربایجسسان و کردسسستان
روی دهد .برپایهی برآوردهای مقامات انگلیس ،بیش از  ۵۰۰شورشی در جریسسان درگیریهسسا کشسسته شسسدند۱۲۰۰ ،
آذربایجانی و ده هزار کرد به شوروی گریختند و  ۳۰۰تن از رهبران شورشی نیز دستگیر شدند .در ماههای بعد۴۵ ،
نفر از این افراد ،از جمله  ۲۰فراری ارتش اعدام شدند 72».گزارشی که آبراهامیان به دسسست میدهسسد چسون تنهسسا بسسه
 71فصولی از تاریخ مبارزات سیاسی و اجتماعی ایران ،جنبشهایر چپ .ضیا الموتی .چاپ اول 1370 .تهران .انتشارات چاپخرش .از صفحهی
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 72یرواند آبراهامیان .همان 375 .و 376
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اسناد کنسولگریهای انگلستان در ایران بسنده میکند ،ناقص و تنها بازگوکنندهی بخشی از ماجراسسست .عالوه بسسر
همهی اینها بخش مهمی از داراییهای شورای متحدهی مرکزی در دی ماه  ۱۳۲۵به بهانهی استفادهی سیاسی بسسه
جای استفادهی صنفی توسط دولت قوام مصادره شد.
حزب تودهی ایران در مقابل ،یک عقبنشینی همهجانبه را سازماندهی کرد .به نوشتهی آبراهامیان بالفاصسسله پلنسسوم
فوقالعادهی کمیتهی مرکزی ،کمیسیون تفتیش و کمیتهی ایالتی تهران تشکیل شد .این پلنوم پسسست دبسسیرکلی را
حذف و اختیارات آن و نیز کمیسیون تفتیش را به یک هیات اجرایی هفت نفره تفویض کرد .اعضای این هیات رضا
رادمنش ،فریدون کشاورز ،مرتضا یزدی ،خلیل ملکی ،احسان طبری ،عبدالحسین نوشین و غالمحسین فروتن بودند.
شش نفر نیز که صرفن به دلیل داشتن مسئولیتهای حزبی به ایجسساد نسساآرامی در اصسسفهان ،منسساطق نفسستی ،گیالن،
مازندران و آذربایجان متهم بودند برای برنیانگیختن حساسیت هیات حاکمه از ترکیب رهبری کنار گذاشسسته شسسدند
که عبارت بودند از اردشیر آوانسیان ،ایرج اسکندری ،عبدالصمد کامبخش ،علی امیرخیزی ،محمد بهرامی و محمود
بقراطی .کمیتهی اجرایی موقت همچنین روزنامهی ارگان حزب را از «رهبر» که ایسسرج اسسسکندری در آن مسسسئولیت
داشت به «مردم» تغییر داد ،سازمان حزب در مازندران را به دلیل آنچه «چپروی» خواند موقتن تعطیل و دوازده
نفر از مسئوالن حزبی مازندران را خلع مسئولیت کرد .آبراهامیان مینویسد« :کمیتهی [اجرایی] مسسوقت ،همچسسنین،
دوباره بر پشتیبانی حزب از دموکراسی ،مشروطیت و "راه قانونی مجلس برای انجام دگرگونیهای اجتماعی" تاکیسسد
کرد .از دیدگاه کمیتهی موقت ،حزب قصد نداشسست دولت کسسارگری ایجسساد کنسسد بلکسسه خواسسستار نظسسام اقتصسسادی و
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سیاسیای مانند نظامهای سوییس ،سوئد ،انگلیس ،آمریکا و فرانسه بود».

هیات اجراییهی موقت همچنین تصمیم گرفت برای رعایت حداکثری قانون ،سازمان نظامی را منحل کند .نورالدین
وقت هیات اجراییه و رابط کمیتهی مرکزی با هیات دبیران سازمان نظامی میگوید« :تصمیم
کیانوری ،عضو مشاور ِ
مهمی که توسط این هیات اجراییهی موقت گرفته شد ،انحالل سازمان نظامی بسسود .در این هیسسات ملکی میسسداندار
اصلی بود .او در یکی از اولین جلسات مطرح کرد که حزب تودهی ایران باید به یک حزب قسسانونی تبسسدیل شسود و از
هرگونه کار مخفی باید خودداری کند و در این چارچوب پیشنهاد کرد که سازمان نظامی حزب ،که سسسازمان مخفی
و "غیرقانونی" بود ،منحل شود .به این ترتیب ،با فشار ملکی انحالل سازمان افسری تصویب شد ]...[.من بسسه دسسستور
هیات اجراییهی موقت این تصمیم حزب را به روزبه ابالغ کردم .روزبه بی اندازه برآشفته شد و آن را به عنوان اخراج
افسران از حزب (که در حقیقت هم همین بود) تلقی کرد و آن را خیانت به حزب و بسسه جنبش ارزیسسابی کسسرد ».بسسه
گفتهی کیانوری تنها کسی که از میان اعضای هیات اجسسراییهی مسسوقت بسسا انحالل سسسازمان نظسسامی مخسسالفت کسسرد،
غالمحسین فروتن بود.
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آبراهامیان نقل میکند که «یک روشنفکر حزبی در مقالهیی [در سال  ]۱۳۲۲با عنوان "چگونه نظام را تغییر دهیم:
از راه انقالب یا مجلس؟" استدالل میکند که تجربهی اسپانیا خطرهای انقالب زودرس را به ایران نشان داده است.
او مینویسد که ایران به دلیل وضعیت بینالمللی به ویژه خطر فاشیسم و شرایط داخلی به ویسژه نبسسود سسسازمانهای
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تودهیی ،آمادهی انقالب نیست .وی بسسا این نتیجهگسسیری کسه سسسخن گفتن از انقالب غیرمسسسئوالنه اسست ،اسسستدالل
میکند که حزب باید از راه "متحد کردن همهی نیروهای مترقی" و "فعالیت در درون و بیرون مجلس" در راستای
تضعیف طبقهی حاکم تالش کند 75».شساید بایسد این را بسه نقلقسول آبراهامیسان افسزود که حزب تودهی ایران همواره در
وضعیتی باقی ماند که آن روشنفکر حزبی در سال  ۱۳۲۲نوشته بود .حزبی که همسسواره اعتقسساد داشسست کسسه «ایسسران
آمادهی انقالب نیست ».و این البته بیش از آنکه به وضعیت واقعی جامعهی ایران ربط داشته باشد ،به خسسود حسسزب
توده ،دستگاه رهبری آن و برداشت آنها از مارکسیسم مربوط بود .در واقع باید نوشتهی آن روشنفکر حزبی را چنین
تصحیح کرد که «حزب تودهی ایران آمادهی انقالب نیست» و آن را به تمام تاریخ این حزب تعمیم داد .انقالبیترین
جناح رهبران حزبی همان کسانی بودنسسد کسسه بسسه مصسسداق سسسخن تسساریخی رزا لوکزامبسسورگ ،رهسسبر شسسهید جنبش
کمونیستی آلمان «انتظار میکشند تا شرایط عینی انقالب از راه برسد» و «برای همیشه چشمانتظار خواهند ماند».
ِ
چنان که وقتی انقالب  ،۵۷خودش را به همه تحمیل کرد سراسیمه و آشفته به تغییر دستگاه رهسسبری تن دادنسسد و
حزب را به رادیکالترین جناح آن واگذار کردند اما در نهایت با نیروی نوظهور ضدانقالب برای سرکوب انقالب  ۵۷و
امکانهایی که پدیدار کرده بود ،همدست و همراه شدند.
چنین است که وقتی یرواند آبراهامیان ،که همزمان گرایش مشخصی به حزب توده و علیاکبر هاشسسمی رفسسسنجانی
دارد ،در مورد بیعملی دستگاه رهبری در برابر کودتای  ۲۸مرداد  ۱۳۳۲مینویسد« :در جامعهیی که روسسستاییان و
قبایل بیش از نصف جمعیت را تشکیل میدادند ،حزب توده ،با وجود موفقیت در شهرها ،بدون پشتیبانی روستایی،
همچون واحهیی در صحرای محافظهکاری دهقانی باقی ماند .همچنان که رهبران حسسزب تسسوده در تحلیسسل شکسسست
مرداد  ۱۳۳۲اعتراف میکنند ،اگر سربازان روسسستایی نافرمسسانی میکردنسسد یسسا تودههسسای روسسستایی سسر بسسه شسورش
برمیداشتند ،افسسسران سسسلطنتطلب نمیتوانسسستند کودتسسا را بسسه انجسسام رسسسانند .اگسسر روسسستاییان سسسر بسسه شسسورش
برمیداشتند و یا نیروهای ارتش از دستورات سرپیچی میکردند ،حزب توده با اعضا و شسسبکهی ارتبسساطی کارآمسسدی
که در شهرها داشت بیتردید برای رهبری یک انقالب بلشویکیمانند ،تالش میکرد .پس از لحاظ جامعهشسسناختی،
بدون قیام دهقانی ،شکست حزب تسسوده از پیش رقم خسسورده بسسود 76».تنهسسا و تنهسسا تالش دارد بسسه شسسکل مضسسحکی
ایدئولوژی حاکم بر حزب توده را توجیه کند ،توجیهاتی شبیه همان چرندیاتی که استالین در نامهاش به پیشسسهوری
برای توجیه دست کشیدن اتحاد شوروی از پشتیبانی جنبش آذربایجان میآورد و مینویسد که چون ایران در حال
جنگ با کشور دیگری نیست پس وضعیت برای انقالب در ایران هم مهیا نشده است.

 75یرواند آبراهامیان .همان351 .
 76همان471 .
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سخن اول
چنان که از کنار هم گذاشتن تصویرهای پراکنده به دست آمد و سر و شکل یافت ،تسساریخ تشسسکیل ،مبسسارزه ،قیسسام و
شکست فرقهی دموکرات آذربایجان ،به رغم حجم انبوه مطالبی که تاکنون در مورد آن نوشته شده ،هرگز از منظسسر
مردم روایت نشده است .برای این کار باید از روایت تاریخی فرقهی دموکرات دولتزدایی کرد.
توضیح مناقشات بینالمللی و وضعیت دولت ایران ،اگر بر مبنای واقعیت انجام گیرد ،هرچنسسد بسسرای تبسسیین دالیسسل
پشتیبانی اولیهی اتحاد شوروی از مبارزات فرقهی دموکرات و بعد رها کردن این فرقه میتواند مفید باشد اما هرگسسز
نمیتواند ماهیت و محتوای واقعی جنبش آذربایجان را بازنمایی کند.
صدای «مردم» ،صدای دهقانان فقیر ،کارگران شسسهری ،پیشسسهوران خردهپسسا ،صسسدای آنسسانی کسه پیش از قیسسا ِم فرقسسه
استخوانهایشان زیر فشار فقر و نکبت و ستم اربابی خرد میشد و بعد از شکست قیا ِم فرقه خرد شد ،صدای آنسسانی
ظلمات مداوم ،یک سال چون خورشید درخشیدند و سرنوشسست خودشسسان را در دسسست گرفتنسسد بسسه
ِ
که در میان آن
شکلی ماهرانه از روایت جنبش آذربایجان کسر شده است .باید این صدا را دوباره پیسسدا کسسرد .بسسسیاری از آن مسسردم
دیگر نیستند تا روایت کننسسد امسسا صسسدای آنهسسا از میسسان همین خسساطرات پراکنسسدهی منتشسسر شسسده ،از میسسان همین
تصویرهای تحریفآمیز ،به گوش میرسد ،تنها باید آنها را پیدا کرد ،صدای غیرمهم آنهسسا را کنسسار هم گذاشسست و بسسه
تصویری که از پس سالها سکوت و تحریف در مقابل چشمانمان درخشان میشود ،خیره شد.
هژیر پالسچی
برلین ،آذر ۹۴
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