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  بنام خدا
  
  

  پیشگفتار مترجم  
  

ها و نتایج آن موضوعی بسیار جالـب در ادبیـات تـاریخی     انقالب مشروطه، زمینه
ایران است. چگونه آن امیدها پدید آمدند، چه شد که مردان و زنانی از درون مردم 

یکباره دست از کار و زندگی کشیدند و جـان و مـال در راه    سادة کوچه و بازار، به
ــه       ــد، چ ــنگرها جنگیدن ــه در س ــی ک ــد؟ مردان ــن نهادن ــا غیرروش ــیرین ام ــدفی ش ه

جنگیدند؟ خونهایی کـه   خواستند یا چه تصوري از هدفی داشتند که براي آن می  می
را ایجـاد   بر زمین ریخته شد، قلبهایی که با نبض آزادي از کار ایستادند، چه بـاوري 

  کردند؟ اندك نامداران و خیل عظیم گمنامان این خیزش بزرگ چه شدند؟
اینها پرسشهایی اسـت کـه همـواره در ذهـنم در جوالننـد بـویژه هنگـامی کـه از         

آورم کـه   گـذرم و بـه خـاطر مـی     کوچه هاي ساکت و غمبار امیره قیز یا خیاوان می
. دسـت در کـار دیگـري داشـتم     تپید روزي قلب آزادي مشرق زمین در امیره قیز می

که دوست گرامی جنـاب آقـاي اصـغر اسـدي اصـل کتـاب را بزرگوارانـه بـه بنـده          
رساندند. چون نام نویسنده برایم آشنا بود و متن کتاب و مدارك آن نیـز ارزشـمند،   

  ي ارجمند است.  ي آن پرداختم و این شد که پیش روي خواننده به ترجمه
را از آقـاي نریمـان حسـن    » ن و جنبش آذربایجانستارخا«پیشتر کتاب ارزشمند 

ام که توسط انتشارات شیرازه در پیشگاه دیدة شیفتگان و آگاهـان   زاده ترجمه کرده
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ام، هـردو کتـاب از    جاي گرفت. آنچنان که در پیشگفتار آن کتـاب نیـز بیـان کـرده    

رد تواند بـراي عالقمنـدان و پژوهشـگران مـو     دیدگاه پژوهشی مواردي دارند که می
  توجه باشد.

(شورش تبریـز   "ҹи Ил Тəбриз Усјаны-1920"دیگر اینکه نام اصلی کتاب 
در باکو چاپ شده اسـت. از  » علم«توسط انتشارات  1990) بوده و در 1920در سال 

آنجا که قیام شیخ محمد خیابانی دنباله و در راستاي قیام سـتارخان بـود، از آنجاکـه    
نمایانـد، بنـده    هداف مسکوت ماندة قیام مشروطه مـی این قیام هدف خود را برپایی ا

را براي این ترجمه برگزیدم تا هم ایـن پیوسـتگی نمایـان شـود و     » تبریز طوفانی«نام 
هم پایان قیام شیخ محمدخیابانی را به توفانی نمایانده باشم چرا که قیام ستارخان، به 

، پایـان مـاجرا بـس    شکست و شهادتش در تبریز منجر نشد ولی در قیام این دیگـري 
  جانگداز بود. 

کتاب حاضر و درکـل پیرامـون   ة خوانندگان گرامی اگر مطلب و یا نظري دربار
موضــــوع دارنــــد، عنایــــت فرمــــوده و آن را بــــراي متــــرجم بــــه نشــــانی        

shahmarasi@yahoo.com   ي  ه اسـت کـه سـپاس خـود را از همـه     تبفرستند. بایسـ
هـاي رشـدیه، اسـتاد مطهـري و      کتابخانـه مهربانم، کارکنان صبور ي  هاعضاي خانواد

  ابراز نمایم.   مرکزي تبریز
        

  
  

  پرویز زارع شاهمرسی
  تبریز. الله زار                       

           28/4/1390  
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  فصل اول
  

  اقتصادي و اجتماعی آذربایجان -هاي سیاسی تأثیر زمینه
  تبریز 1920در جنبش 

  
اي بر ساختار فئودالی کشور و خانـدان   ر ایران، ضربهانقالب مشروطه د اگرچه

و موجبـات برقـراري مشـروطه را     کـرده  ي ایـن سـاختار وارد   قاجار به عنوان نماینده
در زنــدگی مــردم زحمــتکش فــراهم آورد ولــی نتوانســت تغییــرات قابــل تــوجهی  

ل دار از  آذربایجان ایجاد کند. طبقات باالي زمیندار، روحـانی و سـرمایه   بـمحـدود   ق
ایـن حقـوق    .منـد شـوند   بهـره  ،کردن شاه توانستند از حقوق سیاسی به دسـت آمـده  

هایی بود که به بهاي جـان نماینـدگان پیشـرو آذربایجـان بـه دسـت        ي موفقیت نتیجه
ت متوسط و پایین جامعه به ویژه برزگران و کارگران ماننـد دوران  آمده بودند. طبقا

مانده و حقـوق دموکراتیـک خـود را نیـز بـه      از داشتن عوامل ثروت محروم  ،پیشین
ي حـوادث   هاي دیگر ایران در آسـتانه  دست نیاوردند. آذربایجانیان نیز مانند قومیت

  از حقوق ملی محروم بودند. 1920تا  1917هاي  بزرگ سال
اهـالی آذربایجـان هماننـد نقـاط دیگـر ایـران بـه         بیشـتر  ي مورد بحث در دوره

هایی چون غله کاري، باغـداري،   د. کشاورزي با شاخهفعالیت روستایی مشغول بودن
فرآوري ابریشم، پنبه کاري در مقیاس وسیع و توتون کاري، سـبزیکاري در مقیـاس   

هـاي اصـلی    از فعالیـت محدود در ایـن سـرزمین رونـق داشـت. دامـداري نیـز یکـی        
 جملــهرو آذربایجــان (از  رو و نیمــه کـوچ  روسـتاییان آذربایجــان بـود. عشــایر کـوچ   
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  پرداختند.  ها و غیره) و اهالی روستایی به صورت وسیع به دامداري می اهسونش
همـراه بـا    ،ي نوزدهم مـیالدي و بـه ویـژه اواخـر ایـن سـده       ي دوم سده در نیمه

رهاي جهانی، کشاورزي و دامداري تجـاري در تمـام   ي ایران در بازا جذب گسترده
قـدار صـادرات محصـوالت    کشور و از جمله آذربایجان به طور وسیع رشد کـرد. م 

یافــت. بیشــتر  کشــاورزي و دامــی آذربایجــان بــه کشــورهاي خــارجی افــزایش مــی 
محصول صادراتی آذربایجان شامل پنبه، خشکبار، پسته، بادام، فندق، پوست، چرم، 

هـاي کشـاورزي و    شد. افزایش تولیـد فـرآورده   . به بازارهاي روسیه برده میپشم و..
طبیعی و سنتی آذربایجان، افزایش اختالف طبقـاتی   موجب اضمحالل اقتصاد ،دامی

  گردید.  در داخل روستاها و محرومیت روستاییان از عوامل ثروت می
مشـخص در   تغییراتی ،بر اثر حوادثی که در روستاهاي آذربایجان رخ داده بود

ل مربـوط بـه زمینـداري بـه وجـود آمـد. تغییـر        ئشکل روابط فئودالی و به ویـژه مسـا  
تبدیل نوع مالکیت خصوصی زمین به اشکال دیگر مالکیـت اتفـاق افتـاد.    اساسی در 

  1 :آذربایجان اشکال مالکیت زیر برقرار بودو ي مورد بحث در ایران  در دوره
% 66 . اربابی و یا ملک: ملک خصوصی اشخاص، این نوع از مالکیت تقریبـاً 1

  شد. هاي قابل کشت را شامل می زمین
شـد.   % کل مزارع و مراتع ایران را شـامل مـی  4ها  این. خالصه: اراضی دولتی. 2

مشمول ایـن   ،اراضی نامناسب براي کشت و هم چنین اراضی جنگلی
شد و یا توسـط   اده میدنوع مالکیت بودند. امالك خالصه یا به التزام 

  گردید. ان دولت اداره میمأمور
یون هـایی کـه بــه مـدارس و ادارات دینـی و گـاهی بـه روحــان       . وقـف: زمـین  3

% اراضــی کشـاورزي را تشــکیل داده و از  10شــد. اینهـا   بخشـیده مـی  
  مالیات معاف بودند.

هاي کشاورزي و بخـش مرتعـی کـه بـه قبایـل جداگانـه تعلـق         . ایالتی: زمین4
شـد. ایـن قبایـل در     استفاده را شامل می % اراضی قابل14داشت. اینها 

                                                   
  .  21. ص 4و 3. ش 1929». سرخ ي هستار« ي ه. ن.ك: مجل 1
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ت مالیات معینی بـه  پرداخ بهمجبور  ،ها فاده از این گونه زمینقبال است

ساي طوایـف  ؤها به مالکیت ر دولت بودند. در بیشتر اوقات این زمین
  آمد.   درمی

ان و یا دیگر روسـتاییان. اینهـا   هاي مخصوص خرده مالک . خرده مالک: زمین5
هـا در   شدند. از آنجا که زمین  قابل کشت را شامل میهاي  % زمین5/3

ستم به مالکیت مالکـان عمـده   ي بی ي نوزدهم و اوایل سده اواخر سده
درصــد کمــی را در میــان  ،ي مــورد بحــث درآمــده بودنــد، در دوره

دادنـد. بـدین سـان مقـدار بسـیار کمـی از        اشکال مالکیت تشکیل می
  ییان کشاورز بود.روستادر اختیار  ،هاي خرده مالکان زمین

ي قابل ها % زمین1ها  هاي جمعی گذشته. این زمین ي زمین . عمومی: باقیمانده6
  شدند.   کشت روستایی را شامل می

نوع دیگري از مالکیـت بـا نـام     ،عالوه بر اشکال مالکیت اراضی در آذربایجان
کشـت را  هـاي قابـل    % زمـین 5/1ها که  نیز موجود بود. این نوع زمین» سایخان پایی«

ن کشـت و زرع  نـا گرچه در مالکیـت روسـتاییان نبـود ولـی توسـط آ      ،شد شامل می
  1 شد. می

هاي  نه تنها زمین ؛هاي ایران را مالک بودند از نصف زمین میندارانی که بیشترز
هاي وقفی (را که بنا به موازین دینی قابل فروش  اجماع و خرده مالکان را بلکه زمین

ي بیسـتم مالکیـت    خریدنـد. در اوایـل سـده    م مـی مسـتقی ي غیر ها به صورت ،نبودند)
 را امـالك خـود   ًد. ایـن زمینـداران عادتـا   ي اراضی در دست مالکان عمده بـو  عمده

ختند. شـنا  تلقی کرده و حکومت مرکزي را به رسمیت نمی» دولتی در درون دولت«
داغ، سردار اجالل السلطنه خان ماکو، نجفقلی خـان در   ي قره امیر ارشد مالک عمده

ایـن  ي این مالکان ثروتمند و قدرتمند بودند.  دبیل، امیر فیروز و دیگران در جرگهار
بـر   هعـالو ، ها که هر کدام یک تا دو هزار سـوار مسـلح در زیـر فرمـان داشـتند      خان

اســتثمار قطعــی روســتاییان خــود، خــرده مالکــان والیــات را نیــز تحــت امــر خــود    
                                                   

  .  21 . همان. ص 1
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    1.ندکرد هاي آنها را ضبط می آوردند و زمین درمی
 یبرخـ روحانیان بخشی از مالکان عمده در آذربایجان بودند. بـه عنـوان نمونـه    

در تبریز چنان ثروتمند شده بودند کـه تعـداد روسـتاهاي خریـداري شـده       انروحانی
ي  روحانیون در آذربایجـان هماننـد همـه    2روستا بود. 200تا  50 برخی از آنهاتوسط 

امور قضـایی تحـت نظـارت مقامـات     تمام  ًاي داشتند. تقریبا اختیارات گسترده ،ایران
چنـین در کـار   م و ... قـرار داشـت. آنـان هم   السـال عالیرتبه روحانی، مجتهـد، شـیخ ا  

روحـانیون   ختیـارات ي بیسـتم ا  ي امور ملکی نیز شرکت داشتند. در اوایل سـده  اداره
محدود شده و روند انتقال برخی از درآمد آنان به خزانه آغاز شده بود. با این وجود 

وره آوردنـد. در مطالـب آن د   هنوز امکانـات اقتصـادي فراوانـی بـه دسـت مـی       نناآ
ثروت فراوان بـه دسـت    ،خورد که در مدت کمی روحانیونی به چشم می ازاخباري 

  3 آورده بودند.
در دست زمینـداران   بدین ترتیب در ایران و هم چنین آذربایجان اراضی اساساً

ــد. در دوره ــورد بحــث عمــده بودن ــف  جایگــاه رشــد آرام ،ي م ــان در ردی بازرگان
توان به ایـن نکتـه اشـاره کـرد کـه در       ونه میزمینداران بزرگ مشخص بود. براي نم

% زمینداران بزرگ بازرگان 40در شهرستان اورمیه  1924تا  1911هاي  ي سال فاصله
تـر تقسـیم    هـاي کوچـک   هاي بزرگ به قسـمت  توان گفت که تمام زمین می 4بودند.

  شد. ران و روستاییان تقسیم میشده و میان اجاره دا
زمـین، خـرده    یجـان را رعایـا، اجـاره داران بـی    ي روستایی آذربا ترکیب عمده

با وجود ایـن کـه اصـول بـرده     دادند.  مالکان و تعداد اندکی از زمینداران تشکیل می
شـبیه   وضعیتیوجود نداشت ولی روابط موجود در آذربایجان  ًن رسمااایر رداري د

ابسـته  خـود بـه زمینـداران و    تتردید براي انجام منویـا  روستاییان بی بردگی داشت و
خواسـتند بـا روسـتاییان رفتـار      بودند. زمینداران بدون هیچ مجازاتی هر گونه که مـی 

                                                   
1 - Azerbaijan CCР МДОИА, ф. 6c, сиј. 1, иш 228, вəр.29-31 
2 - Аtpnet. Мameд – Aли шax, c. 137   

  .  1918فوریه  23». آذربایجان« ي ه. ن.ك: روزنام 3
4 - "Сeвeрнaja Пepcиja", c. 80   
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هایشان رانده و زمین و باغ و... آنان را به  زمینکردند. گاهی آنان روستاییان را از  می

  1 آوردند. چنگ می
ي تولید و باغ یا باغچه و... داشتند.  برخی از رعایاي روستا احشام، وسایل ساده

کار روز مزدي  ،هاي خرده مالکان ثروتمند در زمین نداشتند،برخی نیز که امکاناتی 
شـدند و در بیشـتر اوقـات بـه      مـی مشـغول   يدادند و گاهی نیز بـه صـنعتگر   انجام می

ي نوزدهم و به دنبـال   سده پرداختند. شمار این گونه روستاییان از اواخر دادوستد می
  افزایش یافته بود.  ،تصاحب اراضی روستایی توسط مالکان

هـاي اربـاب را بـا شـرایط اجـاره نماینـد. بـه ویـژه          شدند زمـین  رعایا مجبور می
در شرایط بسیار سـنگینی   ،روستاییانی که احشام، وسایل تولید و تخم و بذر نداشتند

% 40 ،ابـزار و احشـام کشـاورزي داشـتند     کردند. رعیتی که در اراضی ارباب کار می
سید. به دیگر رعایا که بدون ابـزار  ر % بقیه به ارباب می60ند و داشت محصول را برمی

 2 شـد.  % بقیه سهم اربـاب مـی  80یافت و  % محصول اختصاص می20 ،و احشام بودند
  کارگران روستایی بودند. ًگروه اخیر عمال

واجد حقوق مالکیت اراضی، احشام و وسایل تولید در  ،خرده مالکان روستایی
زمـین   نقش واسطه را میان رعایاي بـی  ،یگر مالکان ثروتمندمقیاس کوچک بودند. د

هـایی را کـه از اربابـان بـزرگ      کردند: بدین ترتیب که آنان زمـین  و اربابان بازي می
دادنـد و در   زمـین اجـاره مـی    ییـان بـی  وسـتا براي کشت و زرع به ر ،کردند اجاره می

ــو ــول را گرفتــه و بیشــتر  85تــا  80ض ع ــا  15از  % محص بــه اربابــان   % آن را20ت
    3دادند. نمی

فـن آوري تولیـد در سـطح     ،در روستاهاي آذربایجان همانند دیگر نقاط ایـران 
ي تطبیـق   کردند. درباره زمین را کشت می ،ترین وسایل پایینی بود. روستاییان با ساده

ي ایـن   گفـت. بـا توجـه بـه همـه      تـوان  هیچ سخن قابل توجهی نمی ،ابزار کشاورزي
یدات روستایی بسیار پایین بود. روستایی براي تأمین حـداقل معـاش   میزان تول ،موارد

                                                   
1 - Maтepиaлы пo иэyчeниjy Boctoka, c. 12   

  25-24. ص 4و 3. ش 1929». رخس ي هستار« ي ه. ن.ك: مجل 2
3 -"Aгрaрныje прoблeмы", c. 136   
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  کرد. باید به سختی کار می ،ي خود خانواده
مجبـور   ،روستاییان عالوه بر پرداخت بخش معینی از محصول به صاحبان زمین

واجد حقوق سیاسی  ،که زمیندارانهایی را نیز پرداخت نمایند. از آنجا  بودند مالیات
کردنـد. شـایان ذکـر     ها را توسط مباشران خـود اخـذ مـی    این مالیات ؛دندو امنیتی بو

نـه بـر    ؛گرفت است مالیات اراضی به عنوان مالیات اصلی که دولت از روستاییان می
یافت که به روستاییان  بلکه بر مقدار محصولی تعلق می ،اساس  درآمد صاحب زمین

  شد.  اي اخذ می ا هم با چنین رویهه مالیات سرانه و دیگر مالیات .فته بوداختصاص یا
بر دوش روستاییان زحمتکش و در شهرها بـر   ، بیشترسنگینی بار مالیات دولت

هـاي غیـر مسـتقیم     ي صنعتگران و تاجران بود. صرفنظر از مطابق نبودن مالیـات  عهده
ي  شـد)، همـه   تیرژك و... گرفتـه مـی  به طور غیر نقدي مانند پوست بره،  ً(که عجالتا

توسط مأموران دولتی و یا  ،آورد که روستاییان هم زمان این امکان را فراهم میاینها 
نـوع   20بایسـت بـیش از    گماشتگان ارباب غارت شوند. در نتیجه هـر روسـتایی مـی   

   1 مالیات و مکلفیات را پرداخت و یا اجرا نماید.
شـدند تـا شـرایط غیـر      موجـب مـی   غیـره و » عـوارض «، »بیـار «کلفیاتی چـون  م
ها مجانی از تالش و کار  دي بر روستاییان وابسته به ارباب تحمیل شده و ارباباقتصا

جمـع آوري   .روستاییان بهـره بـرده و ارزاقشـان توسـط ایـن روسـتاییان تـأمین شـود        
در یکـی از روسـتاهاي    ًمالیات دولتی به میزانی بیش از مقدار مندرج در سیاهه (مثال

تومـان گرفتـه    1500از روسـتاییان   ،دولتـی  تومان مالیـات  300دبیل ارباب به جاي ار
  اوضاع روستاییان شده بود.  موجب وخامت بیشتر 2 بود)

روستاییان در برخـی اوقـات حتـی تخـم و بـذري       ،ها ي این غارتگري در نتیجه
ب بـا شدند اینها را بـا شـرایطی بسـیار سـنگین از ار     براي کاشت نداشتند و مجبور می

توانست از بار قرض رهایی یابد چرا  ی هیچ وقت نمیقرض بگیرند. با اینحال روستای

                                                   
؛  14-13؛ مختـاري صـص    38؛ تیگرانـوف ص   26. ص 4و 3. ش 1929». سـرخ  ي هسـتار « ي ه. مجلـ  1

"Җиэи нacиoнaлнocтej", 24 иjyn 1920-ҹи ил , "Koммyниcт",ə. Г.I. 
VIII 1920. MДһTA, фoнд 76, иш 202, вəp. 16. 
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  شد. هاي گذشته اضافه می هاي زیاد بر قرض هاي جدید با بهره که قرض

 ،شـد  توسـط مـأموران دولـت اخـذ مـی      در مواقعی که مالیـات دولتـی مسـتقیماً   
ي  در آذربایجان نیز ماننـد همـه  شدند.  این افراد نیز روبرو می طمعکاريروستاییان با 

موجـب   ،هاي جمع آوري مالیات و شیوه ي استانی و به طور کلی اصول اداره ،انایر
شـد. آذربایجـان یکـی از     ن مـی استان ایـرا  ترینغارت اهالی در داراترین و پردرآمد

ها  ها و شهرستان ي اداري ایران آن زمان بود. این استان خود به شهرستان منطقهچهار 
دند. تبریز مرکز استان، محل اقامت ولیعهد و به ش ها و بلوکات تقسیم می محالنیز به 

شـد. والـی    نوعی پایتخت دوم ایران بود. استان توسط والی اعزامی از مرکز اداره می
یا ولیعهد اختیارات حکومت در اخـذ مالیـات را گـاهی در قبـال دریافـت رشـوه بـه        

) و دیگـر  هاي خوي و مـاکو  در شهرستان ًها (مثال و بیگ خانهاحاکمان محلی مانند 
  1 کردند. اشخاص تفویض می

دادند و هـر بـار    ولیعهد و حکومت حتی در هر سال دوبار این افراد را تغییر می
کردند. این حاکمان محلی نیز قبل از هر چیز بـه   رشوه فراوان می ،از اشخاص جدید

حاکم شفارود تعیـین  . ضرغام السلطنه که به عنوان ندیشیدندا مع آوري مالیات میج
هزار تومان از اهالی گرفت در حالی که حاکم قبلی کار جمع  5به سرعت  ،بود شده

روستاییان  ،تغییر حاکمان بابدین ترتیب   2آوري مالیات را به تازگی تمام کرده بود.
شدند یک مالیات را چندین بار در عرض سال بپردازند. سـفر حاکمـان بـه     وادار می

» ي راهزنـان  حملـه «تـوان   سـفرها را مـی   دیگـر بـود. ایـن   مصیبتی روستاهاي مختلف 
  3نامید.

مـردم را چپـاول    ،ولیعهد شاه، والـی آذربایجـان و دیگـر نماینـدگان حکومـت     
ولیعهد در مدت اقامـت خـود در   « ،شد کردند. همچنان که در مطبوعات بیان می می

ولیعهـد   1916در سال  4»ثروت فراوان جمع کرده بود. ي،از راه غارتگر ،آذربایجان

                                                   
1 - МДCОА, ф. 109, иш 977, вəр.4   
2 - MДһTA, ф. 2000. сиј. 2, иш 4017, вəp. 929 
3 - MДһTA, ф. 2000. сиј. 2, иш 4009, вəp. 49-49 
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داغ  داغ کرده، روستاییان قره به قره سفري ،مشهور سردار رشیدو والی رشوه خوار با 
  1 دستور به تیر باران داد. ،را چپاول نموده و آنان را که مقاومت جزیی نمودند

روستایی کـه همـه    .کرد روستاییان را وخیمتر میوضعیت  ،ها ي این غارت همه
ي نـان نیـز محـروم     او را از آخـرین لقمـه   دنسـتن تـوا  از والی تا مأمور و سوار والی می

ي آذربایجـان از طـرف مرکـز تعیـین      . مأموران غیر آذربایجانی که بـراي اداره 2کنند
  3کردند. حقوق ملی مردم آذربایجان را نیز پایمال می ،شدند می

وضعیت اهالی به ویژه در زمان جنگ اول جهانی بدتر شد. گرسنگی و بیماري 
 1918و بـه ویـژه در سـال     1917کرد. در سال  ایران بیداد می واگیردار در همه جاي

شدیدي دست به گریبان بودند. قیمت نان  سنگیاهالی روستاهاي اطراف تبریز با گر
در شهر و اطراف آن بسیار افزایش یافته بود. ادارات حکومتی ایران بـراي مقابلـه بـا    

 4000ار رشـید  سـرد کردند. حتـی بـرعکس    گرسنگی، گرانی و احتکار اقدامی نمی
خروار گندم ذخیره را به ارشد خان نامی فروخـت. ولیعهـد و مـأموران وي ارزاق و    

تصـاحب   ،تبریز اختصاص یافته بودساخلوي قران) را که ماهانه براي  107711پول (
  4 کردند.

قانونی که در کشور حاکم شده بود، موجب نارضایی اهالی  رشوه خواري و بی
هـا برخاسـتند.    و فقراي شهري بـه مقابلـه بـا سـتم ملـی و فئـودال       شده بود. روستاییان

ها و مأموران شاه بلکـه بـه طـور     ستمدیدگان آذربایجانی نه تنها به مخالفت با فئودال
برخی از روسـتاییان آذربایجـان کـه مـورد      5کلی به مقابله با حکومت شاه پرداختند.

ته، زمینـداران  لیات سـرتاف ماستم شدید قرار گرفته بودند، شورش کرده، از پرداخت 
  6 را تصاحب کردند. را کشته و امالك آنها

                                                   
 153. همان. ص  1

2 - Kacиc, c20 
 ارس ایران در این دوره ن.ك: خداداده. ستم بر مردم غیرف ي ه. براي آگاهی بیشتر دربار 3
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 159. ص 7. ش 1917». مالنصرالدین« ي ه. مجل 5
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هــا  بســیاري از روســتاییان مباشــران را رانــده و از پرداخــت مکلفیــات و مالیــت

مصباح الملـک را رانـده و در یکـی از     ،روستاییان اردبیل ًکردند. مثال خودداري می
را تصـاحب   کشنده و امالرا راروستاییان ارباب  1917روستاهایی آستارا در ماه مه 

ي مورد بحث وضعیت  آید که در دوره کرده بودند. از مطالب گفته شده چنین برمی
روستاییان آذربایجان در حد غیر قابل تحملی سنگین بود. ایـن وضـعیت آنـان را بـه     

وابسته ها، مأموران دولتی  مبارزه هر چند غیر متشکل بر علیه ستمکاران اعم از ارباب
ي روسـتاییان قفقـاز بـا خانهـا      کرد. اخباري که از مبارزه شران وادار مینها و مبابه خا

ویـژه  آورد تا با خانهاي خودشـان مقابلـه کننـد، بـه      اینان را نیز به شور می ،رسید می
در کسـانی کـه بـا روسـیه و منـاطق شـمالی        سـی چنان که خواهم گفـت شـعور سـیا   

  بود. تر، بیشپرداختند آذربایجان به داد و ستد می
ــه   در دوره ــعیت پیش ــث وض ــورد بح ــود. در    ي م ــب نب ــز مناس ــهري نی وران ش

هاي ساده  هاي کوچک تولیدي، تعداد کمی تعاونی آذربایجان تعداد زیادي کارگاه
نفـر   100داري و کارخانه وجود داشت. در بزرگترین این مؤسسات بیشـتر از   سرمایه

 12تـا   10متوسـط   طـور قالیبافی به کرد. در کارگاههاي بافندگی و به ویژه  کار نمی
  کردند. نفر کار می 3تا  2 ًدر بیشتر کارگاهها جمعا 1 نفر مشغول به کار بودند.

ــافی،       ــان قالیب ــهرهاي آذربایج ــر ش ــوي و دیگ ــه، خ ــل، مراغ ــز، اردبی در تبری
هـاي تولیـد    تولید ظروف رشد یافتـه بـود. در تبریـز کارگـاه     لگري وریسندگی، سفا

 سگري موجود بود. تعداد این کارگاهها، کاله و مشیشه، نگرزيقالی، نمد،کفش، ر
ي تولید تبریـز را تولیـد قـالی بـراي      بخش عمده 2 رسید. کارگاه می 2000در شهر به 

  داد. مصرف صادرات به خارج تشکیل می
ي  در ایران افتتاح شده، درباره 1890روس که در  استقراضیدر گزارش بانک 

  شود:   می فتهگوضعیت صنعتکاران تبریز 
صنایع در حد ضـعیف و تنهـا در مقیـاس تقاضـاي      ،علیرغم بزرگی شهر«

                                                   
 159. ص 5. ش Рeвoлjycиoнныj Bocтok" .1935" ي ه. روزنام 1
2  .Tи  .1. ص 2803علمی آرشیوي. ش 
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اي آن چنان که منظـور نظـر    اندك اهالی رشد یافته است. صنایع کارخانه

مـورد اسـتفاده و اداره    ،تـرین اصـول   وجود ندارد. صنایع بـا سـاده   ،ماست
 سـپس فـرش و گلـیم و    ةهستند. در اینجا قبـل از هـر چیـز تولیـد گسـترد     

محصوالت خیلی مهم مانند شیشه، سفالگري، آجرپزي و چرم سـازي را  
 1»توان نام برد. می

اي که توسـط   سسات کارخانهصنایعی چون مؤ ،ي جنگ جهانی اول در آستانه
و ریسـندگی (در   قالیبـافی رگاههاي کاآلمانی) مانند  ًاران خارجی (اساساگذسرمایه 

ي کبریـت سـازي، و سـالن     رخانهکاه گري، ك کنی و شیشپاهاي پنبه  تبریز)، سالن
کـارگران آذربایجـانی در    2برنج پاك کنـی و آسـیاب در آذربایجـان موجـود بـود.     

هـاي مـاهیگیري    تبریز، بنادر، اسکله -ها و مؤسسات یاد شده، راه آهن جلفا کارخانه
   کردند. دریاي خزر، پلهاي دریاچه اورمیه، چاپخانه و... کار می

وضعیت سـختی   ،کردند یمؤسسات متعلق به خارجیان کار مدر کارگرانی که 
کردنـد.   ساله کار مـی  10تا  6زنان و کودکان  ًداشتند. در کارگاههاي قالیبافی اساسا

شـدند. در   کشـی واقـع مـی    رحمانه مـورد بهـره   بی ،هاي بزرگ کارگران در کارخانه
 2 مبلـغ اعته سـ  14تا  12کارگران مرد براي یک شیفت کاري  ،کارگاههاي قالیبافی

  3 گرفتند. شاهی می 10تا  5 ًتر و کودکان جمعا قران، زنان مقداري به مراتب کم 3تا 
ها و به  عالوه بر این شرایط کار در این مؤسسات بسیار طاقت فرسا بود. کارگاه

و فاقد امکانـات   شتههاي تاریک قرار دا در زیر زمین ویژه کارگاههاي قالیبافی بیشتر
هـایی چـون تـراخم،     رو کارگران زن و کودکـان بـه بیمـاري    از این بهداشتی بودند.

  4 شدند. رماتیسم، سل و... مبتال می
  دهند: ي قالیبافی را چنین توضیح میشاهدان عینی وضعیت کارگاهها

هـایی کوچـک    هاي تاریک بـا روزنـه   فی در زیر زمینلیباي قاکارگاهها«
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شمار از شـرایط   ي بیاشپشهشد. رطوبت، نیمه تاریکی، تنگی،  برقرار می

بافتند.  سته و قالی میکار بودند. کودکان کم سن و سال بر زمین خالی نش
  1 »ترین نیروي کار براي کارفرما بودند. فهصراینان با 

آن  يرا جمــع کــرده و رو جــا کــه همــواره پاهایشــان کودکــان قالیبــاف از آن
افـراد را در   یـن نـد. ا آمد کردنـد و کوتولـه بـار مـی     از نظر قد رشـد نمـی   ،نشستند می

بـراي   ،ي دیگري نداشتند شد به سرعت شناخت. کارگران که راه چاره ها می کوچه
  2 به دست آوردن یک تکه نان از صبح تا شب مجبور بودند کمر خود را خم کنند.

کارگران، صنعتگران و دستینه کاران از ترس از دست دادن کاري که به بیشتر 
بودند در چنین شرایطی کار کنند و تحقیر کار مجبور سختی به دست آورده بودند، 

  فرمایان بومی و خارجی را تحمل نمایند.
هزار مارك  3را با » شرکت فرش فارس«سرمایه گزاران آلمانی  1912در سال 

هزار مارك نیـز رسـید. شـرکت بـراي      10به  آن ي  تأسیس کردند که بعدها سرمایه
یز برپا کرد. شرکت با برقـراري  جهز در تبراي م کارخانه ،رنگرزي و ریسندگی پشم

ي آنها را خریده و با سود فراوان به ایاالت گران فرشهارابطه با دستینه کاران و صنعت
  3 فروخت. متحده و کشورهاي دیگر می

ــژه     ــه وی ــران و ب ــرش در ای ــارت ف ــان انگلیســی و آمریکــایی از تج کــار فرمای
فرشـی کـه در ایـران بـا     مشخص بود  آوردند. درآمد فراوان به دست می ،آذربایجان

  شد. پوند فروخته می 120شود در انگلستان به  پوند استرلینگ تولید می 12تا  10
مناسـب نبـود.    نیـز ي سـفالگري، چـرم سـازي و...    وضعیت کارگران کارگاهها

وضعیت کـارگران سـاده بسـیار     4 ساعت بود. 16روز کاري در این مؤسسات  ًاساسا
  ترین گروه کارگران بودند. یمال شدنیپاترین و  حقوق بی ینانبدتر بود. ا
هـا، امـالك اربـابی     هـا، طویلـه   هـا، بوسـتان   آنان در هر جاي شهر در بـاغ «
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اند. آنان به بردگان اصیل شباهت دارند، آنـان مجبورنـد هـر     پراکنده شده

چه کارفرما دستور دهد و به هر میزان که باشد انجام دهند. آنان بایـد هـر   
   1 »کردند. می تحملر و کتک را نوع تحقی

ي  شـرایط زنـدگی و خانـه    2تومـان نبـود.   7تـا   6از  آنهـا بیشـتر  ي  حقوق ماهانه
ي کلنگی و نیمه ویـران زنـدگی    ي آنها در دخمه کارگران بسیار وخیم بود. خانواده

  شد. هاي مختلف می کردند. این نیز موجب شیوع بیماري می
رگران در ایران وجود نداشت. کـارگران از  هیچ قانونی براي دفاع از حقوق کا

اولـین بـار    1906حقوق سیاسـی محـروم بـوده و تشـکیالتی نداشـتند. تنهـا در سـال        
مشغول به فعالیت بـود. ایـن    1911ي صنفی در تبریز به وجود آمده و تا سال  اتحادیه

پــس از آغــاز  1917پــس از  ،تشــکیالت کــه توســط مرتجعــان متالشــی شــده بــود 
  3 پا شد.ادیخواهانه دوباره برهاي آز حرکت

شـد.   کـارگران نمـی  از ان خارجی تنها محدود به بهره کشـی  دار سرمایهفعالیت 
ي روز افزون خارجی و کاالهاي صنعتی خارجی همزمـان بـا فـتح بازارهـاي      سرمایه
سسـات  مؤکردند. در بیشتر اوقات  ي ملی را نیز محدود میدار سرمایهفعالیت  ،کشور

ي دار سـرمایه خارجی نبودند. نمایندگان قادر به رقابت با کاالهاي  ،اقتصادي داخلی
کوشـیدند تـا بـازار     خارجی به هر نحوه ممکن مانع پیدایش صنایع بـومی شـده، مـی   

داخلی را در انحصار خـود داشـته باشـند، و سـرانجام بـه هـدف تعطیلـی مؤسسـات         
  4 یافتند. داخلی دست می

 ،یالیسـت هاي امپر کشور از منافع دولتي خارجی و تبعیت اقتصاد  یهمانفوذ سر
مواد خام و بازار  ساقط نموده و کشور را به منبع هاي مردم را از هست و نیست توده

کـرد. کارگاههـاي تولیـدي کوچـک و صـنایع       ش کاالهاي خارجی تبـدیل مـی  وفر
ي خـارجی بـه ایـران و هـم      رفتند. نفوذ سـرمایه  مانیوفاکتوري رو به ورشکستگی می
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  هاي تولیدي کشور بود.نیرویکی از موانع مهم رشد  ،ایجانچنین آذرب

 ،زمین شـدن روسـتاییان   خرده تاجران و بی ،ي ورشکستگی پیشه وران در نتیجه
ران به مقدار کم در خود آذربایجان و بیشتر بیکایافت. این  ران افزایش میشمار بیکا

شـدند و   ي مشغول مـی جوار مانند گیالن و مازندران به کارمزدهاي هم ها در استانآن
در کشورهاي خارجی به ویژه صنایع روسیه و به ویژه صنایع نفت باکو  آنهااکثریت 

  .  کردند میکار  نیاز داشتند،که کارگر فراوان 
بـه   1916آوریـل   19نایموف وزیر کشاورزي روسیه تزاري در گزارش مورخ 

ن و راهسـازي و  نویسد که عالوه بر معـادن نفـت، راه آهـ    شوراي وزیران روسیه می
ي نظـامی مـورد نیـاز بـود. وزیـر بـه        هزار کـارگر بـراي اداره   100مقدار  ،کشاورزي

کردند بدون مراجعت به پیمانکاران فـارس بـاکو، در    کارگران روستایی پیشنهاد می
   1خود ایران به فعالیت بپردازند.

عـات  یافت. بنا بـه اطال  شمار کارگران مهاجر به روسیه سال به سال افزایش می
 100نزدیـک بـه    1905در  2کـارگر  15615د تعـدا  1891در  ،رسمی گمـرك ایـران  

 4 هزار کارگر از آذربایجان به روسیه رفتـه بودنـد.   200نزدیک به  1911و در 3هزار 
این آمار کامل نیست چرا که در این آمـار کـارگران بـدون گذرنامـه منظـور نشـده       

کردنـد کـه کـارگران     اخـذ مـی   5قران 10تا  3است. گمرك ایران براي هر گذرنامه 
در به پرداخت آن هم نبودند و بعدها نیز شـمار کـارگران مهـاجر بـه روسـیه      قابیکار 

ي جنگ جهانی اول شـمار   دو برابر شد به طوري که در آستانه افزایش یافته و تقریباً
هاي جنگ جهـانی   هزار نفر بود. اگر در نظر بگیریم که در سال 400نزدیک به  آنها

 6هزار آذربایجانی مشغول به کار بودنـد  100ول تنها در صنایع نفت باکو نزدیک به ا
در  بیشـتر توانیم مقدار کل کارگران آذربایجـانی در روسـیه را بسـیار     پس می 6بودند

                                                   
1 - ЛMДTA, ф. 560. сиј. 28, иш 495, вəp. 169 
2 - Учeныje эaпиckи МГПИ, c 209.  

 159. تیگرانوف. ص  3
 289. سوبوتسینسکی. ص  4
 160. تیگرانوف. ص  5
 375. ن.ك: پیشه وري. ص  6



 تبریز توفانی/  20 

  نظر بگیریم.
هـاي انقالبـی از مبـارزات     آموزه ،این کارگران در بازگشت به روستاهاي خود

ــی   ــراه م ــه هم ــیه را ب ــارگري روس ــد ک ــران   بردن ــروطه در ای ــراري مش ــرغم برق . علی
ي  مبـارزه  ،کشور هیچ حقوقی نداشتند. اینان بـا نارضـایتی از ایـن وضـع     حتمکشانز

هاي مردم براي خروج ولیعهـد از آذربایجـان    خود را ادامه دادند. تظاهرات و جنبش
 1دلیلی بر این مدعاست. 1917ات تبریز در هرو به ویژه تظا

هیتی متشکل نداشـت و از داشـتن رهبـري محـروم     این حرکات در آن زمان ما
رخانجـات بزرگـی وجـود نداشـت کـه      کابود. از آنجـا کـه در آذربایجـان و ایـران     

پدیـد آورنـد از ایـن رو کـارگران هنـوز یـک نیـروي         متشکلیهاي  کارگران گروه
ي کارگر در ایران نیز همین مسأله  طبقه ضعفمنسجم و کلی نبودند. یکی از عوامل 

  بود.
مشغولیت اصلی مردم پرداختن بـه هـر    ،شهرهاي آذربایجان و به ویژه تبریزدر 

در  ،کاران تبریز گران، خرده تاجران و دستینهشمار زیادي از صنعت 2نوع تجارت بود.
قرار داشتند. از ایـن رو خـرده   ورشکستگی  معرضدر ي نفوذ سرمایه خارجی  نتیجه

بـه کـارگران نزدیـک شـدند و همـراه بـا       ان شهر از نظر مقابله با خارجیان دار سرمایه
مقابلــه بــا امپریالیســم خــارجی، ارتجــاع دربــاري و رشــوه خــواري و خــود  آنــان بــه

  ي حاکم برخاستند. فروختگی طبقه
داري خـارجی در اقتصـاد کشـور ناراضـی      داري ملی نیز از نفوذ سرمایه سرمایه

  نویسد: یکی از تاجران آذربایجان در این باره چنین می .بود
ن بـا در دسـت گـرفتن    هـا کوشـیدم ولـی خارجیـا     براي برپایی کارخانـه «

را نابود کردند یا کار را با رقابت خود خفه کردند. رقابت  آنها ،حکومت
اروپا تولیدات دستینه کهنه ما را از میان برد و ما را تنها در تـدارك مـواد   

کبریت ي حاضري، قند،  پارچه آنهاخام براي فرنگستان نگه داشت. ما از 
ي مـا بسـیار شـدنی و     جـران عمـده  کنیم. این براي تـا  و شیشه دریافت می
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ایـم صـنایع    آسان است. ما تاجران متوسط نیز در رنجیم چرا کـه نتوانسـته  

  1 »ملی خود را برپا کنیم.
ــرمایه ــود در داري  س ــده موج ــارت عم ــدگان    تج ــا نماین ــاط ب ــران در ارتب ي ای

یستی خارجی دفاع کرده و به منـافع مـردم و   از سیاست امپریال ،ي خارجیدار سرمایه
ي کمپـرادور هـم بـه ربـاخواري مشـغول      دار سرمایهکرد. این  می خیانتکشور خود 

را در محلـی  بوده و هم تاجران و صنعتگران وابسته بـه تولیـد صـنایع دسـتی و بـازار      
  داشتند. وضعیت وابسته به خود نگه می

شمار و مکلفیات  هاي بی شار مالیاتترتیب نارضایتی روستاییانی که زیر ف بدین
دند، کارگرانی که مزد بسیار نـاچیزي دریافـت کـرده و بـی     بوفئودالی منکوب شده 

ي متوسـط و خـردي کـه در هـر قـدم بـا       دار سرمایهشدند و همچنین  امان استثمار می
تضاد سیاسی و  ،رقابت کاالهاي خارجی مواجه بود و همچنین ستم عمومی بر مردم

  برد. می ي مردم را رو به سوي انقالب شدت بخشید و طبقات گستردهطبقاتی را 
شـد. تمـایالت ضـد فئـودالی و ضـد       تـر مـی   وضعیت سیاسی در کشور بحرانـی 

هـایی بـا سـتم     ي اینها به طـور آشـکار بـه مخالفـت     گرفت. همه امپریالیستی قوت می
یالت و یافـت و تمـا   هـاي خـارجی سـوق مـی     فئودالی، ارتجاع ایرانـی و امپریالیسـت  

بـه ایـن رونـد کمـک      ،آوردند با خود می از روسیههاي انقالبی که کارگران  اندیشه
  کرد. می

جنگ اول جهانی تضادهاي موجود در کشور را شدت بخشید. شرایط زندگی 
تـر کـرده و بحرانـی در حیـات      را براي کارگران روستاییان و خـرده تـاجران وخـیم   

که در بحث از وضعیت سیاسی داخلی  سیاسی کشور به وجود آورد. از این روست
بایـد از   ،ي شـورش تبریـز   انهتو آذربایجـان بطـور خـاص در آسـ     عـام به طور  ،ایران

ي اشغال کشور توسـط نیروهـاي خـارجی پدیـد      که در نتیجهکرد شرایطی نیز بحث 
  آمده بود.

ها  وجود نقاط مورد مناقشه در میان امپریالیست ،از علل بروز جنگ جهانی اول
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بـا وجـود ایـن کـه     انگلیس و روسیه  .بود آنهاکه کشمکش بر سر ایران یکی از بود 
بـه همـراه آلمـان و ترکیـه      عضـویت در اتفـاق مثلـث،   منافع متضادي داشتند ولی بـا  

هایی براي ایران داشتند. از سوي دیگر ایاالت متحـده نیـز    اعضاي اتحاد مثلث برنامه
براي افزایش نفوذ خود در ایـران   ،دطرفی گرفته بو ي جنگ موقعیت بی که در دوره

منظور از فعالیت میسیونرهاي اعزامی بـه ایـران کـه از اواسـط     این کوشید و براي  می
برد. فعالیت میسـیونرهاي آمریکـایی در شـهرهاي     آغاز شده بود، بهره می 19ي  سده

  میه در آستانه و همچنین طول جنگ جهانی اول افزایش یافته بود.رتبریز و او
ــیار ــتر بس ــانی اول  پیش ــگ جه ــاز جن ــت ،از آغ ــامبرده در   دول ــاي ن ــران و ه ای

هـا در جهـت منـافع     دادند. این دولت آذربایجان فعالیت تبلیغی و جاسوسی انجام می
هـایی را میـان آذربایجانیـان،     درگیـري  ،غربـی آذربایجـان   طـق خود بـه ویـژه در منـا   

  ، آسوریان و ارمنیان به وجود آوردند.هاکرد
بـه  طرفی ایران، خاك ایـن کشـور    جهانی اول بدون توجه به بیبا آغاز جنگ 

آذربایجان گاه به اشـغال   1914محلی براي عملیات نظامی تبدیل شد. از اواخر سال 
ــال     ــد. در اواخــر س ــزاري درآم ــیه ت  1914نیروهــاي عثمــانی و گــاه نیروهــاي روس

اورمیه، خوي  اي از موصل، آذربایجان به اشغال نیروهاي عثمانی درآمد که در جبهه
نیروها و واحـدهاي ارتـش روسـیه کـه در      کردند. میان این و ساوجبالغ پیشروي می

اي جدیـد در جنـگ    درگیري رخ داد. بـدین ترتیـب جبهـه    ،آذربایجان مستقر بودند
  در مناطق شمال غرب ایران گشوده شد.  ،جهانی اول

کوشـید.   فرماندهی نظامی ترك براي تقویت موقعیت خـود در آذربایجـان مـی   
 ،1915مـیش در ژانویـه   ولی شکست نیروهاي ترك از ارتـش روسـیه در سـاري قـا    

آلمان را بر هم زد. ارتش روسیه براي تأمین امنیـت منـاطق    -هاي بلوك ترك برنامه
حمالتی را براي بیرون راندن نیروهـاي تـرك از آذربایجـان ترتیـب داد.      ،نفتی باکو

در شمال غرب تبریـز) از نیروهـاي روسـی    ژانویه در صوفیان ( 15نیروهاي ترك در 
  ترك آذربایجان شدند.  بهو مجبور  1شکست خورد
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تمــام  ســپس 1ژانویــه تبریــز را تصــرف کردنــد. 20تــا  17نیروهــاي روســی در 

آلمانی را در غرب ایـران تحـت فشـار     -ده و نیروهاي تركکرآذربایجان را اشغال 
ل ایران در تصـرف روسـیه، غـرب    شما 1917قرار دادند. بدین ترتیب در اوایل سال 

آلمانی و جنوب در اشغال انگلستان بود. از ماه فوریه  -آن در تسخیر نیروهاي ترك
حمالتـی را آغـاز    ،نیروهاي وفادار به تزاریسم و همچنـین نیروهـاي انگلیسـی    1917

نیروهـاي اتفـاق مثلـث تصـرف     هاي مه و آوریـل غـرب ایـران را نیـز      کرده و در ماه
ا حکومت شوروي تمـامی نیروهـاي روسـی را از شـمال غـرب ایـران و       تنه 2 .کردند

  همچنین آذربایجان خارج کرد.
بار سـنگینی بـر    ،فی ایرانخارجی در ایران با وجود اعالم بیطر حضور نیروهاي

ــود. همــین مســأله موجــب    ــین آذربایجــان ب ــران و همچن دوش مــردم زحمــتکش ای
 ،هـاي جنـگ   شـد. در سـال   ف مـی هـاي مختلـ   ها، گرسنگی و شیوع بیمـاري  پریشانی

کرد. بنا به معلومـات ژنـرال دنسـترویل انگلیسـی در      میگرانی در کشور بسیار غوغا 
تومـان افـزایش    230تومان بـه   12گندم در ایران از  3هاي قیمت یک خروار این سال

روس نیـز   استقراضیبرابر شده بود. در گزارشات بانک  20و به عبارت دیگر  4یافته
تـرین   جـدي  یـن قیمت کاالهاي اساسی اشاره شده و اضافه گردیـده کـه ا  به افزایش 

 5کشور وجود دارد. درخطري است که 
اي بزرگ بـه تجـارت خـارجی ایـران وارد کـرد. بـه ویـژه         جنگ جهانی ضربه

تـا حـد بسـیاري     ،تجارت با روسیه را که براي حیات آذربایجان بسیار پر اهمیت بود
کـار   ،ي رشد روابط تجـاري میـان و روسـیه    در نتیجه 19ي  تنزل داد. از اواسط سده

ي مـواد الزم بـراي رنگـرزي در     دامـداري و تهیـه   ،گیاهان صنعتی مانند پنبـه  شتکا
هاي شمال غرب ایران به ویژه آذربایجان بسیار افـزایش یافتـه، باغـداري و     شهرستان
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 تبریز توفانی/  24 

  شده بود.  بیشترانگورکاري رشد یافته و صادرات روستایی 
این  ،ور زمانمرشد ولی به  ت قالیبافی ایران به خارج صادر میمحصوال اگرچه

چنـین بـازاري بـراي    واد اولیه براي صنایع روسـیه و هم م ي کشور به محلی براي تهیه
% 90تــا  85ي جنــگ جهــانی اول  فــروش تولیــدات روســی تبــدیل شــد. در آســتانه 

جـارت خـارجی   شد. آذربایجان نقش اساسی در ت صادرات ایران به روسیه انجام می
یافت. با این  بط تجاري روز به روز گسترش میروا اینکرد و  ایران با روسیه ایفا می

میلیــون منــات از روســیه بــه  5/44مقــدار کــاالیی بــه ارزش  1911وصــف در ســال 
میلیـون منـات بـه     4/35آذربایجان صادر شده و در عوض مقـدار کـاالیی بـه ارزش    

میلیون منات تغییـر   9/52و  2/51این ارقام به  1915روسیه صادر شده است. در سال 
  1.یافتند

بـا   تجـاري در روابـط   ،وپـاي غربـی نیـز همـراه بـا روسـیه      ربرخی کشـورهاي ا 
نقـش   ،آذربایجان شرکت داشتند. با اینحال روسیه در تجـارت خـارجی آذربایجـان   

 22تـا   1909مـارس   22(از ي زمـانی یـک سـاله     کرد. اگـر در دوره  اول را بازي می
د باشــد از ایــن مقــدار پــو 2492267کــل واردات آذربایجــان  ) ارزش1910ارس مــ

ي زمــانی  % آن از روسـیه وارد شــده اسـت. در همــین دوره  90پـود یعنــی   2260980
% آن بـه روسـیه   93پود یعنـی   1501251پود بود که  1606560صادرات آذربایجان 

  2 صادر شده است.
بـا آغـاز    ،جنـگ آغـاز شـده بـود    ي تنزل در روابط تجاري کـه از زمـان    دوره

ي کشورهاي خـارجی در   ر روسیه و مبارزه با مداخلهانقالب فوریه، جنگ داخلی د
هـاي   در مقایسه با سال 1918و  1917تعمیق یافت. در سال  بیشترو  بیشتر ،این جنگ

برابر و  2صادرات ایران به روسیه  ،برابر 3/3واردات ایران از روسیه  3 1914و  1913
زیـادي از   مقـدار برابر کم شده بود. در نتیجه ایـن وضـع    5/2مومی مبادالت سطح ع

تولیدات روستایی مانند خشکبار و برنج و... که در بازارهـاي روسـیه امکـان فـروش     
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  داشتند، در شمال غرب ایران انبار شده بود. 

میزان تولیدات روسـتایی و صـنایع دسـتی نیـز کـاهش یافتـه بـود. روسـتاییان و         
ن بسیاري ورشکسـته شـده بودنـد. بـا کـاهش تقاضـاي نیـروي کـار تعـداد          صنعتگرا

ان افزایش یافته بود. از آنجا که بسیاري از زمینداران خود به کارهـاي تجـاري   بیکار
کاهش مبادالت تجـاري بـا    ،نیز مشغول بودند و بسیاري از تاجران نیز زمیندار بودند

 آنهاتوان گفت که وضعیت  ن حال نمیرساند. با ای نیز آسیب می آنهاروسیه به منافع 
بـا   ،هـاي جنـگ   در طـول سـال   آنهـا جا بـود کـه   ه بود. مسأله اینبدین سبب بدتر شد

استفاده از گرانی کاالهاي پر مصرف از طریق احتکـال و تـأمین سورسـات نظامیـان     
  شدند. روسی ثروتمندتر می

ي  روسـیه ي تجـاري ایـران بـراي برقـراري روابـط تجـاري بـا        دار سرمایهبعدها 
رت بـا روسـیه   تجـا نیست چرا کـه   تعجبشوروي به تکاپو پرداخت. این البته باعث 

 ءتوان گفت که طبقات اساسی مردم منتظر ارتقا براي آنان اهمیت فراوان داشت. می
روابط تجـاري بـا روسـیه بودنـد. سـیدجعفر پیشـه وري وضـعیت ایـن طبقـات را در          

  کند:   ن تصویر میچنی 1921در » کمونیست«ي  صفحات روزنامه
، پشـم، چـرم و خشـکبار در شـمال     پنبـه از آنجا که مقدار زیادي بـرنج،  «

ایران تلنبار شده بود، چه تـاجر، چـه باغـدار و روسـتایی و دامـدار چهـار       
  1».کشیدند رت با روسیه را میتجاچشمی انتظار آغاز 

 بیشـتر بسـیار بحرانـی بـود.     ،هـاي جنـگ   در سـال وضعیت حیات سیاسی ایـران  
بـا نفــوذترین  ماینـدگان مجلـس ســوم و بـه ویــژه رهبـري حــزب دمـوکرات ایــران      ن

ترك بودند. بدین ترتیب حزب دموکرات  -طرفدار بلوك آلمان ،تشکیالت کشور
ي دیگر امپریالیستی متمایـل   به جبهه ،ایران براي مقابله با نفوذ یک جبهه امپریالیستی

هاي مردم را که با هر دو جبهه  دهشد و با این کار اشتباهی جدي را مرتکب شد و تو
  ساخت. از خود دور ،درگیر بودند

حزب دموکرات ایران نتوانست به صورتی پیگیر مبـارزات مردمـی را بـر علیـه     
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که رهبران حزب » حکومت ملی«امپریالیست سازمان دهد. درست به همین علت نیز 
 ،برپـا کردنـد  نشـاه  ماتـرك در قـم و کر   -دموکرات ایران و دیگر طرفـداران آلمـان  

تشکیالت حزب دمـوکرات ایـران   هاي مردم را به دست آورد.  نتوانست اعتماد توده
هـاي درگیـر در جنـگ نپیوسـت بلکـه       لیسـت یادر تبریز نه تنها به هـیچ کـدام از امپر  

  مبارزات مردمی بر علیه هر دو طرف را رهبري کرد.
ت وضعیت هاي جنگ رخ داده بود، وخام بحران اقتصادي عمومی که در سال

رهـا کـردن مـردم از     اهالی، تحکمـات اشـغالگران خـارجی و نـاتوانی حکومـت در     
موجب نارضایتی مردم در ایران و از جمله آذربایجان و بروز هیجانات پـی   فالکت،

اي بـر علیـه زمینـداران و     هیجانات جداگانه اگرچهدر پی گردیده بود. در این دوره 
ولی سمت و سوي اساسی ایـن اعتراضـات   شد  نمایندگان حکومت مرکزي ابراز می

بـر علیـه    بیشـتر د خارجی بود. هدف اصلی مبارزات مردمی به سوي اشغالگران متعد
هاي امپریالیست و به ویژه سیاست استعماري روسیه تزاري و نیروهـاي نظـامی    دولت

  فی ایران قایل نبودند.بیطرروسیه بود که احترامی براي 
سیاست اسـتثماري تـزاري    ،شد یالت برگزار میتی که در شهرهاي اادر اجتماع

شد. احمد کسروي از ترتیـب   اصول سلطنت مورد انتقاد واقع می کاراییو هم چنین 
شـکیل  گروههاي دیگـري کـه در ت   1دهندگان چنین اجتماعات پنهانی در تبریز بود.

ي ایالتی حزب دموکرات  ها و اعضاي کمیته اتموکرد ،این اجتماعات نقش داشتند
کمی پـس از برپـایی حـزب    در تبریز تشکیل شده بود.  1910ان بودند که از سال ایر

و در ») شـفق «، کمیتۀ ایالتی در تبریز (ارگـان آن روزنامـۀ   1909دموکرات ایران در 
  کرد.   ایجادهاي والیتی  کمیتهدیگر نقاط آذربایجان نیز 

جنگ جهانی اگرچـه تشـکیالت حـزب در آذربایجـان ضـعیف      زمان آغاز در 
همزمـان بـا    1916و  1915هـاي   داد. در سـال  ولی هنوز به فعالیت خود ادامه می ،بود
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، تشکیالتی نیز در حـال  افزایش نارضایتی از حضور نیروهاي خارجی در آذربایجان

در این دوره میرزا علی چایچی، میـرزا علـی خـان     1 جان گرفتن و انعقاد نطفه بودند.
بـه    2 کردنـد.  میتـه ایـالتی را رهبـري مـی    چی و حاجی محمد بـادامچی ک  پست خانه

 ،خـود خـاص  زودي شیخ محمد خیابانی بـا توانـایی تشـکیالتی و آمـادگی سیاسـی      
  رهبري کمیته را بر عهده گرفت.

 ي قصـبه مـیالدي) در   1879-80هجـري (  1297شیخ محمـد خیابـانی در سـال    
ــز در خــانواده  ــه در نزدیکــی تبری ــود. پــدرش حــا   خامن ــد شــده ب ــاجر متول جی اي ت

خـاچ قـاالي کنـونی) زنـدگی     امسال در شهر پتروفسـک (  30عبدالمجید نزدیک به 
کرده و به تجارت اشتغال ورزیده بود. محمد خیابانی تصیالت ابتـدایی را در خامنـه   

  گذرانده و براي کمک به پدر راهی پتروفسک شد. 
زندگی در روسیه تأثیر بسیاري بر شکل گیري جهـان بینـی محمـد خیابـانی بـر      

اي گذارد. به ویژه وضعیت اسفبار کارگران آذربایجانی در روسیه و صـنایع نفـت   ج
باکو او را بسیار متأثر کرد. او پس از بازگشت به تبریز تحصیل را ادامه داد و علومی 

هـاي   چون فقه، اصول، نجوم، ریاضیات، تاریخ، جغرافی و ادبیـات و همچنـین زبـان   
او در  3 ل مختلــف بــه فعالیــت پرداخــت.روســی و فرانســوي را آموختــه و در مشــاغ

هاي آذربایجـان   هاي انقالب مشروطه به انقالبیون معروف و سوسیال دموکرات سال
هبران و فعـاالن جنـبش آزادي خـواهی تبـدیل     نزدیک شده و به تدریج به یکی از ر

  شد.
ي  وظیفـه  ،خیابانی با دارا بودن استعداد سخنوري با صالحدید رهبـران انقالبـی  

ي خیابـان بـر عهـده گرفـت. او مجـالس       جماعت مسجد کریم خان را در محلهامام 
و پیش از نماز ظهر در مسجد صمصـام خـان    مسجدخود در این  ِوعظ صبح و عصر

ي سیاسـی در اهـالی    هاي سیاسی تبدیل کرده و بر افزایش روحیـه  نطق مجالسبه را 
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الر و همچنــین زونهــاد. بــه زودي اهــالی محالتــی چــون امیــره قیــز، سوســ تــأثیر مــی
هـاي وي   کشاورزان روستاهاي نزدیکی الله، قاراملیک و آناخاتین براي شنیدن نطق

  1 سرازیر شدند.
ترین عضو  تبریز، خیابانی به مانند فعال قیامدر زمان  1909و  1908هاي  در سال

ي ایالتی فعالیت کرده و به عنوان اقدام کننده بسـیاري تـدبیرات انجـام وظیفـه      کمیته
» خیابـانی «ي خیابان شرکت داشته و لقب  ده، قهرمانانه در نبردهاي مسلحانه محلهکر

میـان  در  ،را به دسـت آورد. محمـد خیابـانی بـه عنـوان انقالبـی و روشـنفکر پیشـرو        
  ) حضور داشت. 1909-1911نمایندگان برگزیده آذربایجان در مجلس دوم (

زدیک شده و بـه حـزب   خیابانی در زمان حضور در تهران به نمایندگان چپ ن
تازه تأسـیس حـزب دمـوکرات ایـران پیوسـت. بـدین ترتیـب خیابـانی راه پیشـرفت          

  تدریجی را پذیرفته و مسیر مبارزات مسالمت آمیز را برگزید.
سیاست ارتجاعی حکومت شـاه را بـه بـاد     ،خیابانی با استفاده از تریبون مجلس

عـی حملـه علیـه نیروهـاي     تجارگرفت. پس از پایان مجلس دوم، نیروهاي ا انتقاد می
آزادي خواه را آغاز کرده و بسیاري از رهبران حـزب دمـوکرات زنـدانی یـا تبعیـد      

و به شهر پتروفسـک رفـت.    جستهي زندانی شدن  شدند. خیابانی به سختی از مهلکه
بـا اوج گیـري    1914تـا   1912هـاي   ي دوم حضور خیابانی در روسیه بین سـال  دوره

ي زبـان   اسـطه ي در روسیه مصادف شد. او در این زمان به وحرکات انقالبی کارگر
  2 روسی با آثار کالسیک ادبیات روسی و آثار لنین و مارکس آشنا شد.

داد و ستد  ،اي به تبریز بازگشته و با گشودن مغازه 1914محمد خیابانی در سال 
 در ،مختصري را آغاز کرد. او در فصل بهار و پـاییز در مقابـل یـک سـوم محصـول     

بـراي   ،فلسـفی  -کرد. او از انجمن ادبـی  کارهاي کشاورزي حاشیه تبریز شرکت می
  3 گرفت. فعالیت پنهانی سیاسی خود بهره می
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ــه    ــاي کمیت ــران او از اعض ــانی و همفک ــن خیاب ــن انجم ــزب   در ای ــالتی ح ي ای

 یـی هـا  هـا و شـب نامـه    به بحث از مسایل روز کشور پرداخته، بیانیه ،دموکرات ایران
رخواسـت بـراي خـروج نیروهـاي خـارجی از آذربایجـان پخـش کـرده و         مبنی بر د

دادنـد. یکـی از    ي حکومت ایران ترتیب مـی  تظاهراتی بر علیه سیاست خود فروشانه
ي روسـیه در   (کـه در خـدمت سیاسـت اشـغالگرانه     ولیعهـد هاي این تظاهرات  هدف

ود کـه در  ایران بود) و سردار رشید (حاجی خان رشید الملک) والـی آذربایجـان بـ   
اري چیزي از ولیعهد کم نداشت.رشوه خواري و غد  

در این زمان تشکیالت دموکرات در شهرهاي دیگر ایالت نیز فعالیت کـرده و  
 وضعیت سیاسی، اقتصـادي  اگرچهدادند.  ات انجام میغبر علیه نیروهاي خارجی تبلی

ــاهراتی را    ،اجتمــاعی و ــده و تظ ــردم ش ــان م ــایتی در می ــزایش نارض ــب اف ــه  موج ب
هاي مختلف پدید آورده بود ولی این تظاهرات هنـوز مـاهیتی پراکنـده و غیـر      شکل

  متشکل داشت. 
موجب نابودي تزاریسم به عنوان مـانع اساسـی    پیروزي انقالب اکتبر در روسیه

گیـري   شرایطی مناسبی را براي اوج گردیده و خواهی ایران در برابر نیروهاي آزادي
 .هاي شمالی ایـران بـه ویـژه آذربایجـان فـراهم آورد      تخواهی در ایال جنبش آزادي

طبقـات مـردم ایـران     ي همـه خبر فروپاشی تزاریسم در روسیه به اشکال مختلـف بـر   
و بیمناکانـه منتظـر    هبزرگی با این خبر مواجه شدي حاکم با پریشانی  تأثیر نهاد. طبقه

ن نکتـه بـود کـه    داري تجـاري منتظـر ایـ    تأثیرات این خبـر در ایـران بودنـد. سـرمایه    
ي تجاري با ایران چه موضعی اتخاذ  ي برقراري دوباره حکومت موقت روسیه درباره

ــاي       ــاد. نیروه ــد افت ــیري خواه ــه مس ــران در چ ــی ای ــوادث داخل ــرد و ح ــد ک خواه
خبـر پیـروزي   بـا   ،هاي مـردم بـرعکس طبقـات حـاکم     هی و همچنین تودهزادیخواآ

  رد کردند.برخو صفیانقالب روسیه با شادمانی زاید الو
هــایی در حمایــت از  اجتماعــات و میتینــگ ،در برخــی شــهرهاي شــمال ایــران

ي  رفتـار تـوده   ،شد. پس از پیـروزي انقـالب اکتبـر در روسـیه     انقالب روسیه برپا می
یران با سربازان روس مستقر در ایران به کلی تغییر یافت. اهالی به این سربازان مردم ا
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 .نگریسـتند  بلکه به عنوان دوسـت مـی   ،ماري تزارينه به عنوان مجریان سیاست استع
ي نمایندگان نظامی مربوط بود که پـس از انقـالب اکتبـر    ااین مسأله نیز با نقش شور

  ه بود.در میان واحدهاي ارتش روسیه برپا شد
در  ،فعالیـت خـود را آغـاز کـرده بودنـد      1917این شـوراها کـه از مـاه مـارس     
رمانشـاه، همـدان، قـزوین، رشـت و بعـدها در      شهرهایی چون تبریز، خوي، ماکو، ک

انزلی و شهرهاي دیگر ایجاد شد. در برخی جاها نمایندگان مردم نیز در ترکیب این 
را » راهاي نمایندگان نظامی و محلیشو«شدند و این شوراها عنوان  شوراها داخل می

خـود را   تبلیغات ،شدند ها رهبري می توسط بلشویک بیشتریافتند. این شوراها که  می
نه تنها در میان سربازان بلکـه در میـان مـردم نیـز انجـام داده، بـا ایجـاد همکـاري بـا          

وي که براي احمد کسر .دادند نیروهاي آزادیخواهی محلی فعالیتهاي مهمی بروز می
از نزدیک شاهد این ماجرا بوده قابل پذیرش نبوده که سربازان روس اکنون با اهالی 

شود. با این حال،  رد و بدل می آنهامیان » رفیق«و » برادر«چون الفتی یافته و عباراتی 
ایـن   ،کردنـد  هایی که این سربازان در همـه جـاي آذربایجـان پخـش مـی      در اعالمیه

  1 اند. آنان اهالی محلی را برادران خود نامیده کهمسأله مورد تأیید است 
مبارزه بر علیـه   آمده بودند و ي مردم که از پیروزي انقالب روسیه به شور توده

یالیستهاي خارجی و حکومت مرتجع ایران به عنوان تـابع اشـغالگران برخاسـتند.    مپرا
به وطن بازگشته  ،گریخته بودند وطن پرستانی که بر اثر تضییقات ارتجاع به خارجه

در چندین مرکز  ،هاي مبارزه براي آزادي و به صفوف مبارزه پیوستند. نخستین نشانه
  ل ایران نمایان شد. یکی از این مراکز آذربایجان بود.ماشمهم در والیات 

ي  تشکیالت سیاسـی مختلفـی در آذربایجـان موجـود بـود ولـی کمیتـه        اگرچه
در زمـان  تـوان گفـت کـه     بـود. مـی  ایالتی حزب دموکرات ایران سردمدار حرکـت  

ی لتی یگانه تشکیالتی بود که فعالیت قابـل تـوجه  اي ای  کمیته ،پیروزي انقالب اکتبر
  داد. از خود بروز می

ایـالتی آذربایجـان فعالیـت     ي ، کمیتـه پس از رسیدن خبر پیروزي انقالب اکتبر
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آوریـل بـه مناسـبت دهمـین سـالگرد اعـالن        7آشکار خـود را آغـاز کـرد. در روز    

ي تبریـز در برابـر    ي ایالتی در میتینگی باشـکوه در میـدان توپخانـه    کمیته ،مشروطیت
سـخنرانی   یرزا علی چایچی بـه نماینـدگی از طـرف کمیتـه    مردم اعالم وجود کرد. م

  1 کرد.
گام دوم با گسـترش فعالیـت تشـکیالت برداشـته      ،پس از آغاز فعالیت آشکار

تشـکیالت حـزب   ي مختلـف  گروههـا در وضـعیتی کـه    1917شد. در اواسـط سـال   
 تشـکیالت ایـالتی آذربایـان    2به حالتی پراکنده و گاه متضاد بودند، ،دموکرات ایران

هـاي والیتـی در    هاي حزبی در برخی محالت تبریز و کمیتـه  گرفت: حوزه شکل می
  کردند. شهرهایی چون سراب، اردبیل، زنجان و اورمیه فعالیت می

انتشار ارگـان ایـن    ،ي مردم توده باي ایالتی آذربایجان براي ایجاد ارتباط  کمیته
آوریـل   9یـن روزنامـه در   ي ا را آغاز کرد. نخستین شـماره » تجدد«ي  کمیته روزنامه

هـاي آن بـه تهـران و     روزنامه به زبان فارسی انتشـار یافتـه و نسـخه    3منتشر شد. 1917
  شد. دیگر شهرهاي کشور فرستاده می

بـا دیگـر تشـکیالت     ،خـود  عـی ي ایالتی آذربایجان بنا به ترکیـب اجتمـا   کمیته
زمینــداران ي خــرده و متوســط، دار ســرمایهنماینــدگان  حــزب متفــاوت بــود. اساســاً

دادنـد. در   اعضاي کمیته را تشـکیل مـی   ،متوسط، روشنفکران و روحانیان پایین رتبه
ها مـردم را   این کمیته نمایندگان روستاییان و کارگران نیز حضور داشتند. دموکرات

بـه   ،ي خارجی از کشور و کسب خودمختـاري بـراي آذربایجـان   هابراي راندن نیرو
ی که قنبروف رئیس کمیته اجرایی شوراي نمایندگان خواندند. گزارش مبارزه فرا می
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روسـیه بـراي برپـایی حـزب کوشـش      سیاسی و جو ضد امپریالیستی ایران، پس از پیروزي انقـالب  
ن، گروه دیگر به انگلیس، گروه دیگر بـه روسـیه و گـروه بعـدي نیـز بـه       کردند، گروهی به آلما می
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کـم  «دهد کـه   نشان می ،نظامی و محلی تبریز در ماه مه همان سال به تفلیس فرستاده
شـمار   1»انـد  دههـا پاسـخ مثبـت دا    نیستند تعداد کسانی که به ایـن دعـوت دمـوکرات   

  شد. می بیشترطرفداران حزب در استان رفته رفته 
ظامی و ي اجرایی شوراي نمایندگان ن ایجان همراه به کمیتهي ایالتی آذرب کمیته

 ،رابطـه دوسـتانه میـان مـردم و نیروهـاي روسـی       تحکـیم مردمی تدابیري را با هدف 
  داد. نمایندگان را ترتیب می ي اندیشیده و دیدارهاي دوستانه

ایمـان متقابـل میـان مـردم و نیروهـاي      ایجاد ي ایالتی آذربایجان با هدف  کمیته
 2ي خـود را بـه تفلـیس اعـزام کـرد.      خیابـانی نماینـده   محمـد در ماه مه شیخ  ،روسی

در مـاه ژوئـن در تبریـز و شـهرهاي دیگـر نشـان        شـرابخانا،  تظاهرات اول ماه مـه در 
  وسی بود.اي محکم و دوستانه میان مردم و نیروهاي ر ي وجود رابطه دهنده

نا بـا  بخاقـالب شـرا  سـربازان روسـی و مـردم در میـدان ان     1917در اول مـاه مـه   
همدیگر میتینگی برگزار کردند. در این میتینگ انقالبیـون سـخنرانی کردنـد. سـپس     

   3 مراسم در حال و هواي شعارهاي حزب سوسیال دموکرات روسیه ادامه یافت.
ژوئــن در خــوي) بــراي یــادبود شــهداي  7در تبریــز (و  1917مــاه ژوئــن  2در 

هاي مردم بـا   ظهر توده 12ر شد. در ساعت طه مراسمی با شکوه برگزا، مشروانقالب
انبـوه جمعیـت بـه سـوي میـدانی حرکــت کردنـد کـه نیروهـاي ارتجـاعی در زمــان          

ــد. در پیشــاپیش جمعیــت   ،مبــارزات مشــروطه  ،آزادیخواهــان را اعــدام کــرده بودن
ها شعارهایی به ایـن   سرخ در حرکت بودند. بر روي پرچمهاي  ها با پرچم دموکرات

زنـده بـاد   «، »زنده بـاد ایـران آزاد  «، »ي آزاد زنده باد روسیه«ه بود: مضامین نقش بست
بـه زودي  ». هـا  زنده باد بـرادري تمـامی ملـت   « ، »دوستی و اتحاد ملل روسیه و ایران

ی و مردمـی بـه جمعیـت    نظـام نماینـدگان شـوراهاي    آنهـا س رأان روس و در زسربا
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  1 پیوستند.

در نطق آتشین خـود   ،راي تبریزي اجرایی شو قنبروف بلشویک و رئیس کمیته
هـاي روسـیه و ایـران دسـت دوسـتی بـه سـوي         گفت وقت آن فرا رسیده کـه ملـت  

 ،در طول اعصار طـوالنی  که را پاره کنندسنگینی دیگر دراز کرده و زنجیرهایی یک
بایست به صورتی استوار متحـد شـده و در    د. آنان میبورا تحت فشار قرار داده  آنها

عـالم   نجبـران ي ر رند آنچنان که آرزوي همهاو برادري گام برد راه آزادي، دوستی
است. قنبروف نطق خود را با دعوت به تحکیم دوستی ملل روسیه و ایران بـه پایـان   

  2 رساند.
امروز چنان روزي اسـت  «شیخ محمد خیابانی در نطق آتشین و مؤثر خود گفت: 

مدت زمان زیادي  3 .»یافته است که عقیده بر هر چیزي، حتی بر ملیت و قومیت نیز برتري
هـایی بـر    تاج گـل  ،»مارسیز«هاي  شامگاه گذشته بود که شرکت کنندگان با طنیناز 

اي کـه بـه زبـان     ایـالتی در بیانیـه    ي قهرمانان مشروطه نثار کردنـد. همـان روز کمیتـه   
ایرانیـان را   ،انتشـار داد » هموطنان عزیز و هم مسلکان محتـرم « فارسی و تحت عنوان

ه اتحــاد بــا ملــت روس و مبــارزه در راه آزادي خــود فــرا خوانــد. بیانیــه بــا شــعار  بــ
   4 یافت. پایان می» ها متحد شوید زحمتکشان تمام ملت«

هاي روسـی و فارسـی    ي اجرایی شوراي تبریز به زبان ي دوم توسط کمیته بیانیه
  شد:  یافت. در بیانیه گفته می انتشار

هـاي روسـیه    فرا رسیده است. ملت ، بودیمآن که دیري در انتظار  زمانی«
بـا   ،اند تا دست دوستی به طرف یکـدیگر دراز کـرده   و ایران امکان یافته

بـا هـم متحـد شـده در شـاهراه       ،هاي محکمی از دوسـتی و بـرادري   رشته
آزادي به سوي مقصودي حرکت کنند که تمام زحمتکشـان عـالم بـراي    

                                                   
 1917ژوئن  26» کاسپی. « 1
 . همان.  2
 123. آذري. ص  3
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  :یافت این شعار خاتمه میبیانیه با  1 »اند. رسیدن به آن در تالش
  2 و...» هاي روسیه و ایران زنده باد برادري و یگانگی ملت« 
به ایـن مراسـم    ،ي تجدد به صورت وسیع در صفحات خود ژوئن روزنامه 2در 

ي جدیـد   روسـیه  خواهـان  ي آزادي ایرانیان از ابراز احساسات دوسـتانه «پرداخته و نوشت: 
بـه   نسـبت ن که پیداست در این زمـان بـاوري جـدي    آنچنا 3 .»مسعودندبسیار ممنون و 

ي  آزادیخواهان روسیه (که تزاریسم را سرنگون کرده بودند) وجود داشت و روحیه
ــارزه در آذربایجــان ــی مــی  ،مب ــه فزون ــه رفت ــز رفت ــل  ،یافــت. در تبری ــه و اردبی اورمی

ور داد. وضعیت در تبریز به طـ  یندگان دولت رخ مینمااعتراضاتی بر علیه خودسري 
  تر بود. قطعی حساس

به مخالفـت بـا سـردار     ،در تبریز آغاز شده بود 1917ژوئن  17تظاهراتی که از 
خواسـتار   خانه موکـداً رافرشید والی آذربایجان تبدیل شد. گروهی با تحصن در تلگ

 ،ي ایــالتی بــه عنــوان رهبــر اعتراضــات اخـراج ســردار رشــید از شــهر شــدند. کمیتـه  
ولیعهد فرستاده و درخواست اخراج سـردار رشـید را ارائـه     دنزنمایندگان خود را به 

  داد.
نمایـد.   ءولیعهد تحت فشار مردم مجبور شد فرمان عزل سـردار رشـید را امضـا   

در آالقاپی (محل اقامت ولیعهـد) پنهـان شـد و در     ،والی معزول از ترس انتقام مردم
وان والـی جدیـد   ژوئن تبریز را ترك کرد. سه روز بعد شریف الدوله به عنـ  21شب 

در اورمیه تودة مردم برعلیۀ استبداد اعتمادالدوله والـی آن   4 آذربایجان منصوب شد.
  5منطقه بپاخاستند. اعتمادالدوله زندانی شده و به اعدام محکوم گردید.

ي ایالتی در تالش براي برپایی تشکیالت آزاد بودند. بـراي ایـن    اعضاي کمیته
مهـم در   نقشـی تجـدد   ي زب ضروري بـود. روزنامـه  تشکیل کنفرانس ایالتی ح ،کار

                                                   
 126. همان. صص  1
 128. همان. صص  2
 . 129. آذري، ص 1917ژوئن  8، »تجدد« ي ه. روزنام 3
 173. آذري. ص  4
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اهداف پیش  ،روزنامه در مقاالت این .آماده سازي تشکیل کنفرانس بر عهده داشت

هاي سراسـر مشـحون    نوشته ،شدند. در میان این مقاالت روي مبارزه توضیح داده می
  جاي مهمی را به خود اختصاص داده بود. ،از حس وطن پرستی خیابانی

ي ایالتی در تبریـز گشـایش یافـت. در ایـن      کنفرانس کمیته 1917  اوت 24در 
ــات مختلــف آذربای  480کنفــرانس  ــز و والی ــده از تبری ان شــرکت داشــتند. جــنماین

ي مرکـزي را   کنفرانس استقالل حزب دموکرات آذربایجان را اعالم کرده و کمیتـه 
س از ایـن  به رهبري شیخ محمد خیابـانی برگزیـد. بـه راسـتی نیـز ایـن تشـکیالت پـ        

  1 با عنوان حزب دموکرات آذربایجان نامیده شده بود. ،کنفرانس
ات ، نیز عنوان حـزب دمـوکر  در اسناد رسمی که براي تشکیالت فرستاده شده

ي اجرایی شوراي نظامی و مردمی در  قنبروف رئیس کمیته  2آذربایجان آمده است.
هاي آذربایجان  دموکراتتشکیالت  ،به تفلیس فرستاده 1917تلگرافی که در ماه مه 

   3را به عنوان حزب دموکرات ایالت آذربایجان نامیده بود.
ي قبلی در احتساب خود به عنـوان تشـکیالت    با این وجود حزب هنوز به رویه

حـزب   ،ایالتی حزب دموکرات ایران ادامـه داد. بـه همـین جهـت نیـز برخـی مواقـع       
ي ایـران خـود را تشـکیالت    هـا  ي دموکرات دموکرات آذربایجان در خطاب به همه

ي محلی حـزب دمـوکرات    ایالتی حزب دموکرات ایران و تشکیالت تبریز را کمیته
برخی نیز آن را به هر دو صورت نامیده بودند. همچنان که  4 ده بود.ایران معرفی کر

 5قنبروف در تلگراف مذکور تشکیالت را به هر دو نام خوانده بود.

                                                   
 495و  315، 203. آذري. ص  1
از طرف رهبري حزب دموکرات ایران در  1917سپتامبر  8. در تلگرامی که در روز 203. آذري. ص  2

پاسخ به درخواست دموکراتهاي آذربایجان مبنی بر تسریع در انتخاب نمایندگان دموکرات مجلس 
آمـده اسـت. ن.ك: آذري.   » اندمـوکرات آذربایجـ   ي هفرق«ملی، از تهران فرستاده شده بود، عنوان 
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وظایف پیش روي حزب تصویب  تبیینرا براي هاي متعددي  کنفرانس قطعنامه
وضـعیت کنـونی آذربایجـان و خـط مشـی      «ي نخست تحت عنوان  کرد. در قطعنامه

  آمده بود که » این رابطه حزب در
شرایط را براي نیرومنـدي   ،هاي اخیر و تغییر ساختار روسیه حوادث سال«

تجـاعی  حزب فراهم کرده است. کنفرانس به مخالفت با تأثیر نیروهاي ار
   1»پردازد. بر حزب می

روابـط بـا ملـت     ،کنفرانس تصمیم گرفت با استقبال از پیـروزي انقـالب اکتبـر   
و روابــط دوســتانه را بــا احــزاب آنجــا برقــرار نمایــد. در  روس را تحکــیم بخشــیده 

شـد:   گفته می» پیرامون روابط حزب با انقالب روسیه«نس تحت عنوان اري کنف قطعنامه
هـاي دیگـر را قیـد     ي خـود آزادي ملـت خـود و ملـت     بـی کـه در مرامنامـه   ما باید بـا احزا «

  2 .»دوست شویم ،اند کرده
ي خـود را بـا احـزاب     پس از این روابط دوسـتانه «کنفرانس حزب را مأمور کرد تا 

کنفـرانس   3 .»استفاده نمایـد  آنهاادامه داده و از یاري  آنهاهاي مرکزي  آزادیخواه و کمیته
ي کشورهاي خارجی در امور داخلـی ایـران را    نهاد مبارزه با مداخلهبا اتفاق آرا پیش

یـع در انتخابـات   ظـف کـرد کـه تسـر    مـؤ ي تبریـز را   پذیرفت و به این منظـور کمیتـه  
  رم را از حکومت مرکزي خواستار شود.امجلس چه

نماینـدگان خـود را بـدون     ،پنداشت که در زمـان انتخابـات   کنفرانس چنین می
ها برخواهد گزید. کنفرانس با در نظـر گـرفتن نیـاز بـه وجـود       هائتالف با دیگر گرو

ي  بـه کمیتـه   محالت و ایالـت را  يها ها، ضرورت آغاز انتخابات براي انجمن انجمن
  4 مرکزي تذکر داد.

عالی روابط میان حزب دمـوکرات آذربایجـان و دیگـر تشـکیالت      مجلساین 
کنفـرانس  «این مسأله آمده بود کـه  ي پیرامون  سیاسی ایران را تعیین کرد. در قطعنامه

                                                   
 195. آذري. ص  1
  1951آوریل  11». آذربایجان« ي ه. روزنام 2
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 195. آذري. ص  4
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ایالتی و چه به عنوان  ي هاي دیگر چه به شکل کمیته دهد که حزب با گروه ایالتی اجازه می

سیاسی روابط دوستانه برقرار کرده و همـراه آنـان در مسـایل مهـم کشـور حرکـت        احزاب
دیگـر  روابـط مسـتقیمی بـا    «زه داد جـا ي مرکـزي ا  کنفرانس همچنین به کمیتـه .» نماید

  1 .»تشکیالت ایالتی حزب دموکرات ایران برقرار نماید
چـه   ءي اعضـا  کند که رعایـت نظـم تشـکیالتی بـراي همـه      کنفرانس اشاره می

ي مرکـزي نقـش مهـم دارد. همچنـین کنفـرانس       اعضاي ساده و چه اعضـاي کمیتـه  
  کرد. می ءاختیارات نامحدودي در امر تبلیغات به حزب اعطا

ــ کمیتــه ــوان  س از پایــان کنفــرانس در بیانیــهي مرکــزي حــزب پ اي تحــت عن
ي اعضاي تشکیالت حزب را بـه مبـارزه فـرا     همه» همفکران گرامی حزب دمـوکرات «

  2 خواند.می
. چنـین  برخورد نکردیمي حزب  در کتاب علی آذري به مطلبی در مورد برنامه

ر اساس فعالیت خـود را د  ،توان تصور کرد که چون حزب دموکرات آذربایجان می
هـاي حـزب دمـوکرات ایـران نهـاده (همچنـان کـه در زمـان جنـبش           راستاي برنامـه 

ي جدیـد   ي برنامـه  به ارائـه ه) از این رو ي حزب هماهنگ بود تصمیمات نیز با برنامه
از این رو نیز کنفـرانس بـا پـذیرفتن روح کلـی برنامـه، راهکارهـا و        نیاز نبوده است.

ي  تـوان از برنامـه   خود بیـان کـرد. پـس مـی    هاي  وظایف مربوطه را در قالب قطعنامه
  ي حزب دموکرات آذربایجان نیز یاد کرد. حزب دموکرات ایران به عنوان برنامه

پذیرفتــه شــده بــود، در  1909کــه در ســال ي حــزب دمــوکرات ایــران  برنامــه
هــاي  و ســپس در کتابچــه 1911مــارس  18ارگــان حــزب در » ي ایــران نــو زنامــهور

شر شده بود. ما در اینجا از چاپ ششم برنامه بـه زبـان فارسـی    جداگانه به دفعات منت
) و همچنین 4ي روسی آن در بایگانی محفوظ است (که ترجمه 3 1917در باکو سال 

 نـی در باکو بـه زبـان آذربایجـا   » توران«ي  ي حزب که همان سال در مطبعه نظام نامه

                                                   
 196. آذري. ص  1
 198-196. آذري. ص  2
 حزب دموکرات ایران. ي ه. مرامنام 3
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هـا شـامل    است. فصـل  ماده 32فصل و  7برنامه شامل  ایم. ، استفاده کرده1چاپ شده
مواردي چون حقوق شهروندي، قوانین انتخاباتی، مسایل قضایی، دینـی و فرهنگـی،   

شود. در اینجا ما به برخـی   میتر ساختار اقتصادي  دفاع از مردم و به صورت گسترده
بـه   ،وظایف مربوط به اجراي این مصوبات و همچنین ارتباط خیابانی با این وظـایف 

  افکنیم. ظر میعنوان نکاتی جالب ن
را براي برقراري » حرکت در مسیر ترقی و تکامل«حزب آرمان  ، در بخش مقدمه

دهـد کـه    و همـین امـر نشـان مـی     2مشروطه، استقالل و آزادي کشور در نظـر گرفتـه  
له در ئماهیتی اصالحی و نه انقالبی دارد. باید اضافه کـرد کـه همـین مسـ     ،تشکیالت

  ذربایجان به روشنی انعکاس یافته است: ي حزب دموکرات آ نخستین قطعنامه
   3»حزب دموکرات راه تکامل و ترقی را برگزیده است.«

آید که حزب دستیابی بـه ایـن هـدف را در     چنین برمی ي نظامنامه هم از مقدمه
جمعیـت کشـور را شـامل     بیشـتر دانست که  ي مردمی می یا توده» صنف عامه«اتحاد 

جا که تغییر شرایط ثروت از امنامه این است از آني نظ دمهي مهم در مق شد. نکته می
فئودالیسم کهن به کاپیتالیسم مدرن که به تبع روند جهانی در ایران نیز شکل گرفتـه  

این تغییر ي  خارجی و توقف رشد صنایع داخلی بود، وظیفه ي مایهسرو موجب نفوذ 
   4 در پیش روي حزب قرار داشت. ،شرایط براي فعالیت بهتر این صنایع

هـدف حفاظـت از    ،»سـاختار سیاسـی  «نظامنامه تحت عنـوان   5در فصل نخست
اصول مشروطه بر اساس لغو امتیازات طبقات اشرافی و برگـزاري انتخابـات عمـومی    

دیگـر مـواد    دي وزیران و مجلس نیـز هماننـ   است. مواد این فصل دربارهعنوان شده 
  ت.اس 1906ایران در  ي مطابق با اصول مشروطه ،نظامنامه

                                                   
 .حزب دموکرات ایران ي ه. نظامنام 1
 حزب دموکرات ایران. ي ه. مرامنام 2
 195. آذري. ص  3
 9و  7، 5حزب دموکرات ایران. ص  ي ه. مرامنام 4
 10- 9. همان. صص  5
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 ،هماهنگ با اصـول مشـروطه   تقریباً» حقوق شهروندي«با عنوان  1در فصل دوم

)، مصـونیت  3ي  حقـوق آزادي بیـان، قلـم، اجتماعـات و احـزاب و اعتصـاب (مـاده       
) و آزادي انتخـاب اقامتگـاه (مـاده    1 ي  )، برابري (ماده2 ي  شخصی و کشوري (ماده

  شد. ) اعالم می4
جـدایی کامـل حاکمیـت دینـی از      2»معـارف دیـن و  «در فصل پنجم بـا عنـوان   

) و 2 ي حاکمیت سیاسـی (مـاده یـک) تحصـیل اجبـاري، رایگـان و عمـومی (مـاده        
  ) در نظر گرفته شده بود.3 ي حقوق مخصوص زنان (ماده

ترین فصل نظامنامه  لمفص ،تصاص یافتهخکه به ساختار اقتصادي ا  3فصل هفتم
تبریز  قیامکرات آذربایجان در زمان ترین هدف بود که حزب دمو و در حقیقت مهم

  کوشید. براي رسیدن به آن می
ساعت کار در روز  10اي مواد مربوط به حقوق کارگران  ماده 17این فصل در 

)، برقـراري یـک   8 ي سال (ماده 14)، ممنوعیت به کارگیري کودکان زیر 9 ي (ماده
 ي هـا (مـاده   خانـه )، صیانت سالمت و شـغل کـارگران در کار  10 ي روز تعطیل (ماده

  ) در نظر گرفته شده بود.11
شـود)   مواد فصل را شامل مـی  بیشتردر مواد مربوط به وضعیت کشاورزي (که 

هاي خالصه بین روسـتاییان، کمـک بانـک زراعـی قریـب       مسایلی چون تقسیم زمین
) و واگـذاري  17 ي الفتتاح براي خریدن امالك زمینداران توسط روسـتاییان (مـاده  ا

) پیش بینـی شـده   7 ي ها و مراتع عمومی به دولت (ماده ها، جنگل ها، چشمه رودخانه
ي دولت بر امالك وقفی پیشنهاد شـده   نظارت و اداره يي پنجم برقرار بود. در ماده

کـرد کـه درآمـد     مقـرر مـی  و  )مواجـه بـود   نیونبا مقاومت روحا بیشترکه این ماده (
  فرهنگ عمومی شود.  صرف امور عام المنفعه و ،حاصله از این امالك

رعیت در نظر گرفتـه شـد    -در موادي مخصوص مربوط به تنظیم روابط ارباب

                                                   
 10. همان. صص  1
 11. همان. صص  2
 14-12. همان. صص  3
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کرد (مانند عـوارض   ها و مکلفیاتی که ارباب از رعیت دریافت می که تمامی مالیات
)، کار اجباري 14 ي از این دستور مجازات شوند (ماده نه) لغو گردد و متخلفاو غیر

لکانـه  اشد که مسایل مربوط به بهـره م  )، در خواست می6 ي ي لغو شد (مادهبیگارو 
دولتی و مکلفیات جنگی بـه طـور عادالنـه در     مالیاتمیان ارباب رعیت حل شده و 
  )13 ي تمام کشور صرف شود. (ماده

) 15 ي به رعایاي سـاکن در ملـک خـود (مـاده     نسبتلغو حقوق قضایی ارباب 
تـرین   ) از مهـم 16 يامالك اربـابی (مـاده   هاي واقع در اخراج روستاییان از خانه منع

هـاي غیـر    ي اینها به عبارت دیگر مبارزه براي لغـو وابسـتگی   ها بود. همه این خواسته
ها دولتـی   ح مالیاتاي از فصل هفتم به اصال مواد ویژه اقتصادي رعیت به ارباب بود.

درآمـد  دریافت مالیات نسـبت بـه    ،ترین خواسته در این رابطه اختصاص داشت. مهم
ي یک این فصل مالیات مستقیم برتر از مالیات غیر مسـتقیم در   ). در ماده2بود (ماده 

قی بماند که براي باشد تنها آن مالیات غیر مستقیمی باید  نظر گرفته شده و تأکید می
  یع داخل ضروري است. ي صنا توسعه

. در شایان توجـه اسـت   ،هاي قحطی بود که مربوط به محتکران سال 12ي  ماده
غلـه گرفتـه    محتکرانجلوي  ،سنگینمجازات باید با برقراري  کهشد  آنجا اشاره می

شود. روشن است که نظامنامه بهبود وضعیت کار روستاییان و کـارگران را در نظـر   
اي بـر علیـه روابـط     بـه برنامـه   ،ي محلـی دار سـرمایه  فـع گرفته و با در نظر گرفتن منـا 

 ي ه قبل از هر چیز از آنجا پیداسـت کـه خواسـته   لئفئودالی تبدیل شده است. این مس
  داري مبنی بر مصونیت شخصی و ملکی در مواد نظامنامه وارد شده بود.  سرمایه

تبدیل  لیاي براي مخالفت با سیستم مالیاتی فئودا نظامنامه در عین حال به برنامه
معنـا   ر به ایـن بیشتي نظامنامه مبنی بر تعیین مالیات بر اساس درآمد  شده بود. خواسته

ي دولتی که تاکنون  بود که صاحبان درآمدهاي کالن مانند اربابان، مأموران عالیرتبه
صـلی مالیـاتی   به سیستم مالیاتی وارد شوند و بـار ا  ،از پرداخت مالیات بر کنار بودند

کاهش یابد. برخی مواد مربوط به روابط  ،ور بود و پیشه که بر دوش طبقات صنعتگر
  اي براي مقابله با زمینداري تبدیل شده بود.  نیز به برنامهرعیت  -ارباب
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کـالن طبقـات    نشسـتگی شد حقـوق بـاز   هفتم درخواست می فصل 4 ي  در ماده

و اشراف به تدریج لغو شود. این مسـایل در حقیقـت مسـایلی بودنـد کـه در روابـط       
اساسـی   در قـانون  اگرچه و بودند دار سرمایهي  اواخر قرن نوزدهم مورد چالش طبقه

ي اجرا در نیامده بودند. باید اشاره کرد کـه   ایران گنجانده شده بودند ولی به مرحله
ي لغـو   ي محـدود بـود چـرا کـه مسـأله     دار سـرمایه تمایل نظام نامه براي حفظ منـافع  
 اوالًدالیسـم در آن نیامـده بـود. ایـن وضـعیت نیـز       سلطنت به عنوان حامی اصلی فئـو 

ي ایـن طبقـه بـراي محـدود      به برنامـه  یرانی بوده و ثانیاًي ادار سرمایهناشی از ضعف 
  شد. ي زمیندار از حاکمیت مربوط می کردن و نه برکناري طبقه

ان حزب دموکرات آذربایجان تأکید فراوان داشتند که نظامنامه وفـاداري  ررهب
ي حزب دموکرات ایران و به ویژه قـانون اساسـی موجـود حفـظ      خود را به نظامنامه

تبریز خـود را نشـان    قیاممسأله در تصمیمات کمیسیون اصالحات در زمان  کند. این
خود را بروز داد. الزم به ذکر است که به جز  ،ي حاکمیت پنج ماهه داده و در دوره

حزب دمـوکرات ایـران    ي تشکیل مجلس، کوششی براي اجراي مواد دیگر نظامنامه
  1 انجام نشد.

هـاي   هـا، کمیتـه   کیالت حزبـی (حـوزه  ي حزب دموکرات ایران تش در نظامنامه
ها (جلسات محلی، کنفرانس  ي مجلس)، گردهمایی محلی، ایالتی و مرکزي و شعبه

ي عمومی) پیش بینـی شـده و بـراي هـر کـدام وظـایف و اختیـاراتی         ایالتی و کنگره
ه شده بود که کنفرانس ایالتی هر سال یـک بـار تشـکل شـده و     تعیین شده بود. اشار

  2ي ایالتی برگزار گردد. هانتخابات کمیت
پس از کنفرانس کوشش شد تـا فعالیـت تشـکیالت محلـی حـزب دمـوکرات       

شود. برخی تشکیالت جدید نیز در حزب ایجاد شد. یکـی از اینهـا    بیشترآذربایجان 
ي ایـن   ر خـاطرات خـود کمـابیش دربـاره    سـالم اهللا جاویـد د   .تشـکیالت بـاکو بـود   

فعالیت حـزب دمـوکرات ایـران و تشـکیالت     تشکیالت اطالعاتی ارائه کرده است. 

                                                   
 405 -404. ن.ك: ایوانف. انقالب ایران. صص  1
 9و  2حزب دموکرات ایران. صص  ي ه. نظامنام 2
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تـوان گفـت تشـکیالت دمـوکرات      میرشد یافته و آذربایجان پس از انقالب روسیه 
اتحاد ایرانیان و روشنفکران ایرانی سـاکن آن دیـار    ي باکو با شرکت معلمان مدرسه

هـاي   هاي آخر این مدرسـه از نزدیـک در فعالیـت    تشکیل شد. دانش آموزان کالس
 ي انتشـار روزنامـه   1918ت شرکت داشتند. تشکیالت باکو از اوایل سال این تشکیال

روزنامـه در   ي را آغاز کرد. (نخسـتین شـماره  » آذربایجان«اجتماعی، ادبی و سیاسی 
کو بــا بـا ي سـالم اهللا جاویـد تشـکیالت     منتشـر شـد). بنـا بـه نوشـته      1918ژانویـه   28

   1 شرکت داشت. 1920سال  تبریز در قیامتشکیالت تبریز ارتباط داشته و در 
هـاي   توان کمیتـه بـاکو را تشـکیالت دمـوکرات     می ،با توجه به آنچه گفته شد

ي مـذکور   آذربایجان نامید. جعفر خندان نیز در کتابش در تحقیق پیرامـون روزنامـه  
از طرف انقالبیون  1918انقالبی بود که در سال اي  روزنامه«کند که این روزنامه  ذکر می

   2.»شد در باکو منتشر می...  آذربایجان
 بیشـتر بر این روزنامـه نهـاده شـده و    » آذربایجان«تردید به همین دلیل نیز نام  بی

بـه وضـعیت آذربایجـان، تشـکیالت سیاسـی و       ،مقاالت مربوط به ایران این روزنامه
نجان، سراب و آسـتارا) در تشـکیالت محلـی حـزب     فعالیت روستاییان و شهریان (ز

ایجان اختصاص یافته بود. یـک دلیـل کوچـک امـا مهـم دیگـر نیـز        دموکرات آذرب
جـزء الینفـک   داخـل حـرف (ج) نـام روزنامـه عبـارت (     وجود دارد و آن اینکه در 

ي نخسـتین   ایران) درج شده بود. جالب اینکه همـین عبـارت نیـز در عنـوان قطعنامـه     
   3 کنفرانس حزب دموکرات آذربایجان نیز آمده بود.

تـوان   بر ارتباط هر دو تشکیالت است و به همـین دلیـل مـی    این همسانی دلیلی
تشکیالت حزب دموکرات آذربایجان بوده و پـس از  همان ي باکو  گفت که کمیته

                                                   
 28جاوید. ص  . 1
 171. جعفر خندان. اوغور یولو. ص  2
 ي هچــاپ شــده در روزنامــ ي هتشــکیالت آذربایجــان بــا تکــرار ایــن اندیشــه در نامــ194. آذري. ص  3

» ایرانی آزاد، مستقل، متحد و مقتدر منتهاي آمـال آذربایجـان  «نشان می دهد که ایجاد » آذربایجان«
. (حزب دموکرات آذربایجان این نامـه را در پاسـخ بـه    1918فوریه.  4آذربایجان.  ي هاست. روزنام

 خبري مبنی بر هدف جداسازي آذربایجان از ایران، به مطبوعات قفقاز ارسال کرده بود). 



43/  تبریز توفانی 
لتی این تشکیالت به وجود آمده است. به گمان ما الزم اسـت کـه کـار    یاکنفرانس ا

ه بـه زبـان   ب دمـوکرات ایـران بـه زبـان فارسـی و انتشـار نظامنامـ       حزي  انتشار برنامه
  را به فعالیت تشکیالت باکو نسبت داد.  1917آذربایجانی در باکو سال 

همراه با اینها الزم است که نقاط اخـتالف میـان تشـکیالت بـاکو را بـا حـزب       
ي  دموکرات آذربایجان (و در کل حزب دموکرات ایـران) نیـز بیـان کـرد. روزنامـه     

تـداوم مسـلک   «خـود را  هـدف  ارگان تشکیالت خطاب به خواننـدگان  » آذربایجان«
و به ویژه ملـت ایـران   » دفاع از حقوق سیاسی ملی عالم اسالم«و » میتسالدموکراسی و ا

که صـحبت از جـدایی   (ي حزب دموکرات ایران  عنوان کرد. حال آنکه در نظامنامه
رود) و همچنـین مقـاالت    عمومی شرق و ایران مـی ي  دین از سیاست به عنوان مسأله

  است. اي نشده ي اسالمیت اشاره به مسأله ،دموکرات آذربایجانمربوط به حزب 
براي تحقق بخشیدن بـه تصـمیمات کنفـرانس    اي  اعضاي حزب کمیسیون ویژه

ي اعضـاي حـزب    جلسـه » تجـدد «ي  ایجاد کردند. هـر پـنج شـنبه در محـل روزنامـه     
  شد. برگزار می

آن اشـاره   ي حزب دموکرات ایران و مـواد مربـوط بـه    امنامهظهمچنان که در ن
روش تکامـل بـود. ایـن روش مبـارزه شـامل       ،ي حزب دمـوکرات  زهمبارروش  ،شد

هـاي مشـخص، تغییـر     خواسـت تأثیر بر حکومت مرکـزي از راه در  هایی چون هدف
بـراي  کسـب مجـوز   و  ت محلـی اسـاي ادار ؤوالی، جایگزینی افراد معتبر بـه جـاي ر  

  بودند. انجمن افتتاح 
ایــن  ،ي تأســیس خــود از کنگــره یشــترپحــزب دمــوکرات آذربایجــان حتــی  

گـاهی حکومـت در برابـر ایـن      1 داد. ها را بـه حکومـت مرکـزي تـذکر مـی      خواسته
در ایـن زمـان حـزب دمـوکرات      2 داد. هـایی انجـام ناپـذیر مـی     وعـده  ،ها درخواست

تظـاهرات سیاسـی مردمـی    کرد تـا   آذربایجان با جسارت حرکت نکرده و سعی نمی
هـاي  اندیشیدند کـه بـا راه   ها و خیابانی چنین می دموکراتترتیب دهد. در آن زمان 

                                                   
 165و  153، 143. همان. صص  1
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توان به اهداف مورد نظر دست یافت. بدین علت نیز در ایـن دوره   آمیز می لمتمسا
ها  حرکات مردمی وسعت نیافته بود. حوادث بعدي نادرست بودن اندیشه دموکرات

  را وادار به تغییر تاکتیک کرد.را نشان داد و آنان 
عالوه بر حزب دموکرات آذربایجان کـه حـزب سیاسـی اساسـی     در این دوره 

کردند. در ایـن بـاره    آذربایجان بود، در اینجا احزاب مختلف دیگري نیز فعالیت می
. عـامیون  -اجتمـاعیون  «ي تبریـز حـزب    توان از فعاالن و مجاهـدان سـابق شـاخه    می

اي در  ت گستردهفعالی 1911تا  1905هاي بین  در سال نام برد که این حزب 1»مجاهد
نقـش   ،منحل شده بـود  1912ي تبریز این حزب نیز که در  ایران داشته است و شاخه

  کرد.   می ءي سیاسی آذربایجان ایفا ویژه در عرصه
اقـدام بـه ائـتالف و     ،مجاهدان با حفظ روابط با حـزب دمـوکرات آذربایجـان   

ترقیـان  م«آذربایجـان حـزب    ي تشکیل بلوك واحدي با احزاب کوچک چون شعبه
و  2و... نموده» احرار«، »نصرت«که مرکز آن در تفلیس بود و احزابی چون » ایرانیان

  دادند. خود را در برابر حزب دموکرات آذربایجان قرار می
که توسط آذربایجانیان مقیم تفلیس تشـکیل  » مترقیان ایرانیان«تشکیالت حزب 

حتـی در اسـناد رسـمی     اه شـناخته و ود، خود را حزب اصیل و اصلی آزادیخوشده ب
 ًدر برخی منابع اشتباها 3»مترقیون ایرانیان« خواه ایران شد: حزب آزادي  میچنین ذکر 

فعالیت تشکیالت تبریز این حزب با فعالیت حزب دموکرات آذربایجان یکی دانسته 
مترقیان «حزب  ي تبریز حال آنکه مدارك روشنی وجود دارد که شعبه 4 شده است.

سداهللا خان از رهبران آن، فعالیـت آشـکاري بـر علیـه حـزب دمـوکرات       و ا» ایرانیان
                                                   

ت تشـکیال و دیگـر   1905تشکیل شده در باکو به سال » اجتماعیون عامیون. مجاهد«حزب  ي ه. دربار 1
 134-130آذربایجان تاریخینین اوچرکی. ص آن در تبریز و آذربایجان ن.ك: 

  87. حبیبوف. کتاب. ص  2
3 - Ҝурҹустан CCP MДOИA ф. 1. иш 31, вəp. 27, 40, 41. ф. 41. иш 43, 
вəp. 16, 24. 

  ». قیون ایرانیانمتر«در همین اسناد روسی نام حزب چنین آمده است: پرسیدسکایا دموکراچسکایا پارتیا 
تشکیالت مترقیـون ایرانیـان در سـال     ي ه. در اینجا بیانی21. ص 1. ش 1359». وارلیق« ي ه. ن.ك: مجل 4

  ، اشتباهاً به حزب دموکرات آذربایجان نسبت داده شده است. 1917
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  1دادند. آذربایجان و شیخ محمد خیابانی انجام می

 ،با وجود این حزب دموکرات آذربایجان همچنان کـه در قطعنامـه اشـاره شـد    
مسـایل عمـومی   «سیاست حرکت مشترك و متحـد بـا احـزاب سیاسـی دیگـر را در      

کاري با بلوك نامبرده بود. در اجـالس بـین احزابـی    ي هم پیش برده و آماده» کشور
کـرات  اي با حزب دمو (که با عالقه ویژه ي اجرایی شوراي تبریز که به کمک کمیته

هـدف   ،در تبریز برگـزار شـد   1917اوت  15آذربایجان و خیابانی رابطه داشت) در 
تحد بود. ب دموکرات آذربایجان و بلوك مااصلی پایان دادن به کشمکش میان احز

نست فعالیت نتوا ،ي رهبري به نتیجه برسد ولی چون اجالس نتوانست در مورد مسأله
  2الزم را انجام دهد.

شود که شکوفایی انقالبی که به تأثیر از انقالب اکتبـر   بدین ترتیب مشاهده می
ــود  ــه وجــود آمــده ب ــه ،در ایالــت ب ــراي بلــوغ روســیه  زمین ــی و ي ا ي الزم را ب نقالب

اي براي حـوادث مهـم    ظاهرات سیاسی فراهم آورد. این شکوفایی زمینهترین ت جدي
 .آن بـود  ي نتیجـه  1920سال  جنبش یعنیآینده شد و حرکت اساسی در آذربایجان 

  داد. که در نخستین مرحله خیزش آزادیخواهانه در تمام جهان رخ میجنبشی 
    

تأثیر  ،ها بود دان ملتخبر انقالب اکتبر و فروپاشی نظام تزاري در روسیه که زن
هایی که  ملت .بود بیشترهاي شرقی  مهمی بر اذهان گذارد. این تأثیر به ویژه در ملت

ازي از حوادث پـس از  رهایی که مدت زمان د زیر ستم امپریالیسم قرار داشتند. ملت
ناشـی از   تانسـان و همچنـین جنایـا    میلیونها  انقالب اکتبر مانند جنگ داخلی و قتل

  خبر بودند. خ و سفید بیترور سر
هـاي   اهانـه در مشـرق زمـین آغـاز شـد. حرکـت      یخـو هاي آزاد ي انقالب دوره

، ترکیـه و ایـران و   ملی و نیرومندي در کشورهایی چون چـین، هنـد   ي آزادیخواهانه
و تحـت الحمایـه بـر ضـد سـتم اسـتعمارگران و ارتجـاع         مسـتعمره دیگر کشورهاي 

هـا و تحـت    رزات آزادیخواهانه در مسـتعمره داخلی گسترش یافت. در این دوره مبا
                                                   

1 - Ҝурҹустан CCP MДOИA ф. 41. иш 162, вəp. 11 
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  ها به حرکت اصلی آزادیخواهی در جهان تبدیل شد. الحمایگی
خـواهی   هاي ستمدیده نـداي آزادي  براي ملت ،دولت شوروي از زمان تشکیل

هاي ستمدیده و احتـرام بـه    دولت شوروي به عنوان برپایی دولتی با ملت 1را سر داد.
ات ویـژه  زده و امتیـا کراي نابرابر حکومت تزاري را لغو تمامی قرارداده آنهاحقوق 

حکومــت شــوروي اول را ابطــال نمــود. یکــی از ایــن کشــورها ایــران بــود. در قــدم 
هـاي نفـوذ    به حـوزه  با انگلیس را که ناظر بر تقسیم ایران 1915و  1907قراردادهاي 

ایـران خـارج    لغو کرده و در ارتباط با جنگ جهانی اول نیروهاي خـود را از  ،بودند
به زحمتکشان مسلمان «نوامبر) با عنوان  24( 1917دسامبر  7اي که در  نمود. در بیانیه
  آمده است: ،صادر شده بود» روسیه و شرق

رفته است. بـه محـض   از بین ي تقسیم ایران  داریم که معاهده ما اعالم می«
ق قطع عملیات جنگی، نیروهاي نظامی از ایران خارج خواهند شد و حقو

  2»ایرانیان مبنی بر تعیین آزادانه سرنوشت تأمین خواهد شد.
هـاي انقالبـی    نیروهـاي روسـی کـه تحـت رهبـري کمیتـه       1918در اوایل سال 

ایران طـی   باخروج از ایران را آغاز کردند. حکومت شوروي روابط خود را  ،بودند
ارات علیـرغم تبلیغـات ضـد شـوروي انگلـیس و اد      3 رسمیت بخشـید.  1921قرارداد 

  حکومتی ایران، حرکات انقالبی در آذربایجان، گیالن و خراسان رشد یافت.
ي بیشــترحرکــت آزادیخواهانــه در آذربایجــان پــس از انقــالب اکتبــر شــدت  

و همچنـین   آنهاي  گرفت. مردم بر علیه اشغالگران انگلیس و سیاست مداخله جویانه
  ایران به پا خاستند.  ي حکومت خود فروخته

در شـهرهایی چـون    1917هایی باشکوهی کـه در نـوامبر و دسـامبر     در میتینگ
                                                   

  82-77صص  . همان. 1
2 - Coвeтcko ирaнckиje oтнoшeниja, c 60.  

توضیح مترجم: بر خواننده پوشیده نیست که این کتاب در زمان برپایی اتحـاد شـوروي نوشـته شـده     .  3
است. کوشش نویسنده در تطهیر سیاست شوروي و نشان دادن تمـایز میـان آن بـا سیاسـت تـزاري،      

ي تزاري را  شوروي نیز پس از مدتی دوباره همان راه روسیهمورد تأیید تاریخ نیست چرا که دولت 
تر. گویا که بگفتۀ گراهام فولر شرابی کهنه بـود در جـامی    تر و پیچیده پیمود. این بار به طریقی تازه

  تازه. 
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هـایی در ایـن بـاره بـه      تبریز، اردبیل، خوي، اورمیه، سراب، زنجان و... (کـه تلگـرام  

شد) شرکت کننـدگان خواسـتار برکنـاري دولـت      ارسال می» تجدد«هیأت تحریریه 
پـایی حکومـت   ي دسـت اسـتعمارگران انگلـیس و بر    وثوق الدوله به عنـوان بازیچـه  

در تبریـز برگـزار    1917دسامبر  3نوامبر و  28دموکراتیک شدند. دو میتینگ که در 
   1 بسیار پر تعداد بود. ،شد

ها را حزب دموکراتیک آذربایجان در تبریز و دیگـر شـهرها    این میتینگ بیشتر
کردنـد. احـزاب    شـرکت مـی   آنهاداد ولی نمایندگان احزاب دیگر نیز در  ترتیب می

هایی ترتیب داده و بر  به ویژه تشکیالت سوسیال دموکرات تبریز خود میتینگ دیگر
  کردند.  حکومت ایران اعتراض می ي علیه سیاست خود فروشانه

از طرف کارگران ایرانی در باکو به عنوان  1917که در ماه مه » عدالت«حزب 
م علیــرغ ،نخســتین حــزب سوســیال دمــوکرات کــارگران ایــران تشــکیل یافتــه بــود 

هاي حکومتی به سختی شعبات خود را در شهرهایی چون تبریز، اردبیل،  محدودیت
جـاد ایـن شـعبات    از مجاهدان به طور مستقیم در ای مرند و خلخال ایجاد کرد. بخشی

 آنهـا کردنـد، فعالیـت    همکاري داشتند. از آنجا که تشـکیالت مخفیانـه فعالیـت مـی    
   2 شدند. و رهبرانشان زندانی می ي حکومت قرار گرفته حمله، مورد محدود بوده

ــال در روز   ــور مث ــه ط ــامبر  19ب ــیال    1917دس ــزب سوس ــز ح ــکیالت تبری تش
دموکرات میتینگی ترتیب داده و شرکت کنندگان چون قصد اشـغال تلگرافخانـه را   

  3رهبران حزب توسط پلیس زندانی شدند. ي  نمودند، همه
احـزاب دیگـري    ،اشـاره شـد  عالوه بر احزابی که در باال  1917در اواخر سال 

ي دیگري از مجاهدان  که توسط عده» انجمن مجاهدین«چون تشکیالت تروریستی 
که بـه  » تشکیالت رنجبران«گرفت،  چپگرا را در برمی يها تشکیل شده و دموکرات

ایجاد شد و حـزب سوسـیال    1918نمایندگی از طرف زحمتکشان روستایی در سال 

                                                   
  204-199. آذري. صص 697و696. کسروي. تاریخ آذربایجان. صص  1
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 ،کـرد  روستا و عناصر خرده بورژوا را نمایندگی میکه زحمتکشان شهر و  1»چیز بی«
ایجاد شد ولی حزب اساسی همان حزب دموکرات آذربایجان بـود. شـعبات حـزب    

توانستند فعالیـت آشـکار داشـته باشـند و هـم چنـین برخـی دیگـر          که نمی» عدالت«
تشکیالت مانند مجاهدان چه در تبریز و چـه در دیگـر شـهرها بـا حـزب دمـوکرات       

هــا و مجاهـدان در جلســات   سـیال دمـوکرات  ســرکردنـد.   ن همکـاري مــی آذربایجـا 
  2 کردند. ات آذربایجان شرکت میموکرهاي حزب د حوزه

ي فعالیت حزب دموکرات آذربایجان بسیار گسترش یافتـه و   از این زمان دایره
حرکــات ضــد اســتعماري مــردم در  ي حــزب بــه عنــوان تشــکیالت رهبــري کننــده 

د. تشـکیالت و شـعبات جدیـد حـزب در شـهرهایی چـون       آذربایجان تبدیل شده بو
ي تبریـز   آستارا و میانه و برخی روستاهاي ایجـاد شـده، مراکـز حـزب در هـر محلـه      

فعالیت خود را آغاز کرده و نظارت بر فعالیت اینها افزایش یافته بود. براي هر مرکز 
افـزون  تعـداد روز   3 ي مرکـزي حـزب تعیـین شـده بـود.      اي از طـرف کمیتـه   نماینده

  هزار نفر بود. 5از  بیشتر 1918اعضاي حزب دموکرات آذربایجان در اوایل سال 
گانگی و دودستگی در داخـل حـزب نیـز تـداوم داشـت.      وهمراه با این وضع د

اخبــار مربــوط بــه انقــالب اکتبــر روســیه و تشــکیل دولتــی متشــکل از روســتاییان و  
ن معنا و تأثیر متفـاوت داشـته   هاي مختلف فعال سیاسی در ایرا براي گروه ،کارگران

هاي مختلـف در حـزب دمـوکرات آذربایجـان شـد.       و در نتیجه موجب ایجاد قطب
کـرد. جنـاح راسـت یـا      حزبی که در درون خود طبقـات مختلـف را نماینـدگی مـی    

ي او سـخن   (احمد کسروي از اعضاي حـزب کـه بعـدها دربـاره    » دموکرات قانونی«
داشـت) پـیش از کنفـرانس تمـایلی بـه آشـتی       جناح راست تمایل به خواهیم گفت، 

                                                   
  250. ن.ك: آقایف، پالستون. ص  1
2  .Tи  .1918مارس  2» آذربایجان« ي ه؛ روزنام 8. ص 2803علمی آرشیوي. ش 
3  .Tи  .ایـن نامـه هـا    1918مـارس   9و   6» آذربایجـان « ي ه؛ روزنام 8. ص 2803علمی آرشیوي. ش .

مرکـزي،   ي هآستارا، برگزاري کنفـرانس، انتخـاب کمیتـ    ي هشکیل کمیتت ي هاطالعات جالبی دربار
 6». آذربایجـان « ي هوظایف انتخاب شوندگان و تصـمیمات کمیتـه در خـود دارنـد. ن.ك: روزنامـ     

 1918مارس 
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ي جدید حـزب را بـه طـرف راسـت و یـا در       نداشته و پس از کنفرانس نیز در دوره

  1کشانید. فعالیتی می اثري و بی واقع به سوي بی
ي زنـان نیـز بـا خـط اساسـی حـزب دمـوکرات         ي مسـأله  جناح راسـت دربـاره  

که زبـان گفتـاري و نوشـتاري در    آذربایجان موافق نبود. این جناح خواستار آن بود 
 ،حزب فارسی باشد. میان مجاهدان و حزب دموکرات آذربایجان در عین همکـاري 

هـر دو بـراي هـدفی یگانـه مبـارزه       ًتقریبـا  اگرچـه تضادهایی مهم نیز وجود داشـت.  
ي  هماهنـگ نبـود. مجاهـدان تنهـا راه مبـارزه      آنهـا ي  کردنـد ولـی روش مبـارزه    مـی 

ها به گفتگو و سازش برتـري   رده بودند در حالی که دموکراتمسلحانه را انتخاب ک
هاي سیاسـی نیـز سـوء قصـدهایی انجـام       دادند. مجاهدان به جان برخی شخصیت می

   2 دادند.
 ًالزم به ذکر است که جنـاح چـپ حـزب دمـوکرات آذربایجـان (کـه عمـدتا       

دولـه والـی   الترور بودند و به طـور مثـال اعتماد  مجاهدان سابق بودند) طرفدار روش 
ي  به خواست مردم به اعدام محکوم شده ولـی حکـم بـه مرحلـه    را (که سابق اورمیه 

  با چند نفر دیگر کشتند.) اجرا درنیامده بود
حـزب دمـوکرات آذربایجـان کـه رهبـري آن در دسـت        1917از تابستان سال 

هایی چون  کات آزادیخواهانه خواستهحري جدید  در مرحله ،ها چپ بود دموکرات
هاي حاکمیت محلی، برگزاري انتخابات مجلس را با راههـایی چـون    کیل انجمنتش

هــایی بــه تهــران تعقیــب  انجــام میتینــگ، تحصــن در تلگرافخانــه و ارســال تلگــراف
تر یعنی  جدي يهاخواهانه را به برداشتن گامکردند و همگام با آن نیروهاي آزادی می
  کردند.  دعوت می قیام

(برعلیــه ورود وثــوق الدولــه، قــوام  1917دســامبر  5در میتینگــی کــه در  ًمــثال
شــرح » تجــدد«ي  برگــزار شــده بــود. روزنامــه 3 الســلطنه و امــین الملــک بــه کابینــه)
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ي حـوادث   ها را به همراه مقـاالتی افشـاگرانه از خیابـانی، رفعـت و.. دربـاره      میتینگ
نمایی و روسیه، سیاست دولت شوروي و به ویژه راه نقالبماهیت ا انقالب روسیه،

هـاي توسـعه طلبانـه اسـتعمار      هاي مردم ایران و از طـرف دیگـر کوشـش    ارشاد توده
  1 آورد. انگلیس در ایران و سیاست ضد مردمی حکومت ایران می

 قیــامارگــان تشــکیالت بــاکو نیــز آذربایجانیــان را بــه » آذربایجــان«ي  روزنامـه 
شـد.   ده و عملـی عنـوان مـی   ریزي ش فراخواند ولی این مسأله در روزنامه بسیار برنامه

ي انقـالب یعنـی ملـت غیـور      ایرانیـان و بـه ویـژه قهرمانـان اساسـی صـحنه      «  روزنامـه 
بر علیه حکومت اشراف  قیامآذربایجان را به تأسیس ارتش ملی، اتحاد با جنگلیان و 

   2 خواند. فرا می» زمیندار، افتتاح دارالشوري و تشکیل یک حکومت ملی حقیقی
ي انقالبـی   سـت تشـکیالت بـاکو بـه درسـتی بـا درك روحیـه       همچنان که پیدا

خواهانـه ایـران و    متحـد بـا دیگـر نیروهـاي ملـی آزادي      قیـام را به  آنهاآذربایجانیان 
 ًکرد. رهبري حـزب دمـوکرات آذربایجـان نیـز حقیقتـا      ي مسلحانه دعوت می مبارزه

یل نیروهـاي  کرد. حزب در نخستین گام براي تشـک  قناعت نمی قیامتنها به دعوت به 
وسـتایی و  بـه سـبک ژانـدارمري متشـکل از نیروهـاي ر      یـی به تشکیل نیروهـا  ،مسلح
ولی شرایط (  3 الملک از انقالبیون سابق مشروطه اقدام کرد. ور به رهبري اجالل پیشه

  .)ها شد سیاسی مانع جلب نیروهاي جدید در این دسته ي به وجود آمده
ن را در بـر گرفتـه و در نقـاط دیگـر     برخی تظاهرات کـه آذربایجـا   ي در نتیجه

الدولـه و   وثـوق  ًهـا بـه دسـت آمـد مـثال      ایران نیز گسترش یافته بود، برخی موفقیـت 
مجبور بـه اسـتعفا شـدند. نیروهـاي مـیهن پرسـت حـزب         1917همفکرانش در پایان 

بـه ایـن مناسـبت بـه      ،دموکرات آذربایجان که نقش اساسی در این پیـروزي داشـتند  
مجلـس،  ماده (آغاز انتخابـات   8هاي آذربایجان را در  و خواسته 4همردم تبریک گفت

                                                   
 203-199. همان. صص  1
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   1 هاي ایالتی و...) به حکومت مرکزي ارائه دادند. انتخاب انجمن

» مانـد  زمـان منتظـر نمـی   «تحت عنـوان   اي شایان ذکر است که خیابانی در مقاله
   :تر فراخوانده بود هاي جدي آذربایجانیان را به خیزش

تـر بایسـته اسـت. زمـان      اي، خیزشی محکم .. تو برخاستهاي آذربایجان!.«
  2 »ماند. منتظر نمی

حکومــت شــوروي بــا خــارج کــردن نیروهــاي خــود از   1918در اوایــل ســال 
ي کمیتـه   ي غلـه را طبـق مـذاکره    بسیاري از شهرهاي این خطه و ذخیـره  ،آذربایجان

ایـن   3 ل داد.اجرایی شوراي نظامی به نمایندگان حزب دموکرات آذربایجـان تحویـ  
 منطقـه ربایجان نیروي سیاسـی عمـده در   دهد که حزب دموکرات آذ مسأله نشان می

  ها در اینجا نیز روابط خوبی با حزب داشته باشد. بوده و شوراي نظامی بلشویک
دسامبر خروج نیروهـایش را از کشـور    7حکومت شوروي در عمل به اعالمیه 
استعماري خـود در   سیاستبراي تقویت آغاز کرد. استعمارگران  انگلیس صحنه را 

ه مناسب یافتند. آنان یایران و استفاده از این کشور براي مداخله در کشورهاي همسا
فرماندهی ژنرال دنسترویل به ایـران فرسـتادند    اي را به نیروهاي ویژه 1918در ژانویه 

ز بـه  کرد. نیروهاي دیگـري نیـ   ل میبایست انزلی، رشت و سپس باکو را اشغا که می
  ذربایجان فرستاده شدند.آ

ها توانستند زنجان و میانه را تصرف کنند. آنـان بـا بهانـه     انگلیسی 1918تا بهار 
ــرار دادن  ــه» خطــر«ق ــه چنــگ آورده و    ،ترکی ــه را ب شــهرهایی ماننــد خــوي، اورمی

استعمارگران انگلیسـی   4 هاي نظامی به فرماندهی افسران انگلیسی ایجاد کردند. دسته
تــرین مــأموران  مجــرب ،خــود در آذربایجــان ي نــهگرااي سیاســت اشــغالبــراي اجــر

کنسـول فعـال و پرکـار خـود در     «آوردند. چنان که  استعماري خود را به این منطقه می

                                                   
 . 221. آذري ص  1
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وثوق الدوله انگلوفیل  ها موفق شدند گلیسیندر این زمانه ا 1 .»شیراز را به تبریز آوردند
  2 انگلوفیل شناخته شده را بر سر کار آورند.

 ي برنامـه  ،دیگر با تحریـک افسـران تـزاري و میسـیونرهاي آمریکـایی      از سوي
حـزب   3بردنـد.  کشتار آذربایجانیان را در مناطق شـمال غـرب آذربایجـان پـیش مـی     

ان انگلیس پرداختـه و حرکـات   ربایجان به مخالفت با سیاست اشغالگردموکرات آذ
ا در قحطی همـه  اهالی ر ،ي کمک رسانی را آغاز نموده، با تأسیس کمیته 4یديجد

رسانید،  (از آن جمله گندم، جو و دیگر ارزاقـی را کـه در    گیر آذربایجان یاري می
بـا قطـار بـه تبریـز آورده و میـان مـردم        ،از اردوي روس تحویل گرفته بـود  ابخاناشر

کرد و تدابیري محکم براي مقابله  د) با محتکران غله مبارزه میقحطی زده تقسیم کر
در همین رابطه نیروهاي داوطلب از مجاهـدان و   5 اندیشید. ف میهد با کشتارهاي بی

  دیدند. گراعزام  شرابخانااعضاي حزب دموکرات آذربایجان مسلح شده و به 
ي (و بـه  نفـر  500-400ایـن نیـروي    ،کنـد  بنا به اطالعاتی که کسروي ارائه مـی 

رابـر هجـوم   در ب شرابخاناقول منبعی دیگر چند هزار نفري) نقش مهم در حفاظت از 
آسوریان و جلوگیري از کشتارهاي موجود در سلماس و اورمیه بازي کـرد. در ایـن   

هایی چون اسماعیل نوبري، نوراهللا خـان یکـانی، اسـد آقـا خـان،       عملیات دموکرات
ان نقشـی ویـژه   احمدآقا باالزاده، ماژور میرحسین خان، میرمهـدي مـاکویی و دیگـر   

  6 داشتند.
                                                   

   1918مه  9». ایزوستیا کاوکازسکوقو« ي ه. روزنام 1
 19. باشقیروف. اکسپانسیا. ص  2
. براي آگاهی از سیاست استعماري ایاالت متحده آمریکا در ایران پس از جنـگ جهـانی اول ن.ك:    3

 ي ه؛ روزنامـ  712؛ کسروي. تـاریخ آذربایجـان. ص    40-39؛ عبداله اوف صص  712مستوفی ص 
 .1918مارس  16فوریه و  20» آذربایجان«

مـارس   9فوریـه و   28و  23» آذربایجـان  ي ه؛ روزنامـ 1918ژوئیـه   19مه و  14». ایزوستیا« ي ه. روزنام 4
 .   1918ژوئیه  9» همت« ي ه؛ روزنام 1918

   176؛ آذري ص  713؛ کسروي. تاریخ آذربایجان. ص  1918مارس  2». آذربایجان« ي هنام. روز 5
مـارس   2». . آذربایجـان 72؛ ماتویف ، ماریوخاننا ص  713 -712. کسروي. تاریخ آذربایجان. صص  6

. ماتویف و ماریوخاننا در این کتـاب  176؛ آذري ص  713؛ کسروي. تاریخ آذربایجان. ص  1918
نفـر بـوده    7000تحت رهبري اسماعیل نوبري  ي هاند که تنها دست فات مشخصی چنین نوشتهبا تحری
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هـاي   اي نظـامی ترکیـه بـراي پایـان دادن بـه جنایـت      نیروه 1918در اوایل سال 

همزمـان بـا پیشـروي در قفقـاز وارد آذربایجـان       ،دهشتناك ارمنیان علیه آذربایجـان 
شدند و این عملیات به اتمام کشتارها انجامید. این نیروها در ماه مارس به مـاکو، در  

سـت در جنـگ   سلماس و کمی بعد وارد تبریز شدند و تـا زمـان شک  ماه مه اورمیه و 
در منطقه ماندند. بـه همـین جهـت قسـمتی از اهـالی بـه        ،1918جهانی اول در نوامبر 

دادند. با اینحال حزب دموکرات آذربایجـان بـه عنـوان تنهـا      ها عالقه نشان می ترك
(ایـن مسـأله را   و بحـران همـه گیـر    نیروي محافظ آذربایجان از قحطـی همـه جانبـه    

بـه هـیچ وجـه رهبـري خیابـانی بـر حـزب را         . شخصـی کـه   1کنـد  کسروي تأیید مـی 
ي مـردم آذربایجـان    گیرد) و تـوده  هایش در برابر او موضع می تابد و در نوشته برنمی

  را نیروهاي اشغالگر تلقی نموده و به مقابله با آنان پرداختند.  آنها
موکرات را تحـت  اعضاي حزب د ،از این رو بود که فرماندهی نیروهاي ترك

اوت خیابانی و گروهی از همفکرانش را دستگیر کردنـد.   13ده و در تعقیب قرار دا
بخشی از اینان و از جمله خیابانی را ابتدا به اورمیه انتقـال داده و چـون خودشـان در    

ولـی   2آنـان را بـا خـود بـه قـارص بردنـد       ،ماه نوامبر وادار به ترك آذربایجان شدند
  خیابانی به زودي آزاد شد و به تبریز بازگشت.

پـس از اینکــه ســپاه نهــم ارتــش عثمــانی از آذربایجــان خــارج شــد، نیروهــاي  
انگلیسی نواحی شمال غرب ایران را در دست گرفتند. سپاهیان هند ارتـش انگلـیس   

تمـامی   ،کیلـومتري تبریـز)، مراغـه و میانـه مسـتقر بودنـد       60که در تیکمه داش (در 
یسندگان انگلیسـی نیـز تأییـد    حتی نو 3 آذربایجان و از جمله تبریز را تصرف کردند.

نیروهاي انگلیسی ایران را به طور غیررسمی اشـغال   ،کنند که پس از پایان جنگ می

                                                                                                              
پس از رفتن قشون روس، انبار اسلحه را در شرابخانا در اختیار گرفته بودند. حال آنکه کسروي که 

هـا  کند که دموکرات اي نداشته، همچنانکه در باال ذکر آن رفت، اشاره می به طرفداران خیابانی عالقه
 این سالحها را از روسها تحویل گرفته بودند. 

  712و  704-703. همان.ص  1
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لنین که تقویت سیاسـت اسـتعماري انگلـیس در ایـران و شـرق نزدیـک را        1 کردند.
  پیش از جنگ جهانی اول مورد توجه قرار داده و نوشت: 

بـه تقسـیم مسـتعمرات     ًها فورا ستي صلح، امپریالی پس از انعقاد عهدنامه«
اکنـون تمـام   «... انگلـیس      2 »پرداختند. انگلیس ایران را سهم خودکرد.

  3 .»ایران را بلعیده است
استعمارگران انگلیس براي رسمیت بخشیدن به فعالیت خود و استفاده از ایران 

ــه کشــورهاي همســایه  ــه   1919اوت  9در  ،بــراي حملــه ب ــا حکومــت وثــوق الدول ب
کردنـد. هنـوز ایـن قـرارداد کـه ایـران را بـه طـور کامـل از نظـر            ءراردادي را امضاق

در مجلـس تصـویب نشـده بـود کـه       ،کـرد  اقتصادي و سیاسی به انگلیس وابسته مـی 
هـا بـراي رفـع گرسـنگی گرفـت.       از انگلیسی» امداد«وثوق الدوله مبلغی را به عنوان 

توسـط وثـوق الدولـه و دیگـر      تومـان)  میلیـون ولی مبلغ عظیمـی از ایـن قـرض (دو    
    4 تصاحب شد. اواعضاي حکومت 

 )کرد که سیاست استعماري پنهانی را در ایران و شرق دنبال می(ایاالت متحده 
و دیگــر کشــورها از انعقــاد ایــن قــرارداد ناخرســند بودنــد. آمریکاییــان بــه فعالیــت  

را بـه مقابلـه بـا     قـرارداد، آنـان  و با دیدار با نیروهـاي مخـالف    هاي دست زد گسترده
     5دادند. هاي مالی می کمک ي قرارداد سوق داده و در عوض وعده

ثرتري توضـیح  ؤلنین رقابت میان استعمارگران بر سر مسـتعمرات را بـه نحـو مـ    
  داده است: 

میان ژاپن، فرانسه، انگلیس و آمریکا بـر سـر تقسـیم ترکیـه، ایـران، بـین       «

                                                   
ور مالیـه در ایـران فعالیـت    مـورد بحـث، بـه عنـوان مشـا      ي ه. بـالفور در دور 109-108. بالفور. صص  1

 کرد.   می
  121. ص 39. لنین. مجموعه آثار. جلد  2
  7. ص 37. همان. جلد  3
. اولیـاي دولـت بـراي تقسـیم همـین مبلـغ بشـدت بـا         1919اکتبـر   13». زحمت صداسـی « ي ه. روزنام 4

همدیگر درگیر بودند. حتی شاه کـه از کـم بـودن سـهمش بشـدت عصـبانی شـده بـود، از امضـاي          
 .   38کرد. ن.ك: ملک الشعراي بهار. ص  قرارداد امتناع می

  39؛ ملک الشعراي بهار. ص  36. ش 1920». کاوه« ي ه. ن.ك: مجل 5
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ي ایـن  دار سرمایه. مطبوعات النهرین و چین کشمکش شدید جریان دارد
غنیمت  است که» همکارانی«کشورها مملو از مقاالتی خشمگینانه بر علیه 

    1 .»ربایند را از دست یکدیگر می
روستاییان و کـارگران  «خطاب به  1919اوت  30ي  حکومت شوروي در بیانیه

آشـکار و   داده و بـه صـورت کـامالً    نشان آنهاماهیت استعماري قرارداد را به » ایران
  2 شناسد. کرد که آن را به رسمیت نمی رسمی اعالم می

هاي مردم را کـه   توده ،ي نظامی بریتانیا انعقاد قرارداد ایران و انگلیس و مداخله
 ،ها به خشم آمده بـود  نهایت از ناتوانی حکومت ایران در برابر مداخله انگلیسی تا بی

نه به قیـام و حمـالت پراکنـده بـه     بیگا براي مقابله با این مداخالت و اخراج نیروهاي
نیروهاي انگلیسی به قیام واداشت. در تمـام ایـران اعتراضـات بـر علیـه قـرارداد بـاال        

توان گفت تمـام طبقـات مـردم شـهرها و بـه ویـژه        گرفت. در تمام این تظاهرات می
  3 تهران در این اعتراض شرکت کردند.

هانــه در آذربایجــان شــد و انعقـاد قــرارداد موجــب ارتقــاي حرکـات آزادیخوا  
  4 ان انگلیسی و حکومت ایران شدت گرفت.گرمبارزه بر علیه استعمار

ــه در        ــات آزادیخواهان ــت حرک ــانع در تقوی ــاد م ــراي ایج ــران ب ــت ای حکوم
آذربایجان و جلوگیري از انتخاب نامزدهاي حزب دموکرات آذربایجان و بـه ویـژه   

وفق شد نیروهاي جدیـد انگلـیس   م ،شیخ محمد خیابانی در انتخابات مجلس چهارم
حومه مستقر کرده و از طریـق سپهسـاالر (والـی)     ي منطقه 9 منطقه از 6را در تبریز و 

   5تدابیري شدید بر علیه آزادیخواهان در پیش گرفت.
این تدابیر فعالیت حزب دموکرات آذربایجان بـه صـورت مخفیانـه     ي در نتیجه

ــا  یافــت.  ت در آذربایجــان شــدت مــیال اعتراضــات و تظــاهرااینحــدرآمــد ولــی ب

                                                   
 246. ص 41. لنین. مجموعه آثار. جلد  1
  1919اوت  30». ایزوستیا« ي ه. ن.ك: روزنام 2
 .   62-61. مکی. حیات احمدشاه. صص  3
 64. بروکس، مایکل. ص  4
 . 1919اکتبر  9». زحمت صداسی« ي ه؛ روزنام 64. همان ص  5
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ان در تبریـز، زنجـان و خـوي و شـهرهاي     دار سـرمایه کارگران، صـنعتگران و خـرده   
  1 و برکناري وثوق الدوله را خواستار بودند. 1919لغو قرارداد  ًدیگر موکدا

در مطبوعات منابع دیگر اخباري مبنی بر شدت گرفتن شورش در اواخر اکتبـر  
آید که دولـت وثـوق    دي بودن تظاهرات از این نکته برمیج 2 درج شده بود. 1919

کرد به  جرأت نمیتا به تشکیالت سیاسی آزادي دهد. همچنین وي  الدوله وادار شد
جاي سپهساالر والی که در زمان شورش از تبریـز رانـده شـده بـود، والـی جدیـدي       

  اعزام کند.
ي اوج خود را  ورهد ،بدین ترتیب حرکات آزادیخواهانه در ایران و آذربایجان

میـان   1919گذراند. این حرکات پس از انعقـاد قـرارداد ننگـین     می 1919-1918در 
موجـب تشـدید    ،حکومت ایـران (بـی توجـه بـه سرنوشـت ملـت ایـران) و انگلـیس        

ي اعتراضات جدید گردید. پرستان برا در آذربایجان و آمادگی جدي میهن حرکات
انگلــیس، اشــغالگري تــرك و نیروهــاي ي  حرکــات بــر علیــه مداخلــه در آن ســالها

  کرد.  تبریز حرکت می جنبشارتجاعی ایران به سوي مقصد خود یعنی 
بـود   یـن حزب دموکرات آذربایجان در ایـن دوره ا  ي مشخص در فعالیت نکته

هاي خود را بـه شـکل    خواسته ،که حزب به تدریج از موقعیت منفعل خود دور شده
ي جدي خوانده و خود را نیز براي  را به مبارزهدم قطعی از حکومت اعالم کرده، مر
نقــش اساســی در » تجــدد«ي  روزنامــه جنــبش،ي  آن آمــاده کــرده بــود. در آســتانه

ــازي مــی  تح ــه  ریــک و آمــاده ســازي مــردم ب ــژه مقال ــه وی آذربایجــان و «ي  کــرد. ب
ي  که چند ماه قبل از آغاز شورش توسط خیابانی در شماره 3»دموکراسی آذربایجان

  ي تجدد به چاپ رسید، اهمیت خاصی دارد.  نامهروز 34
که به بهترین نحو عشق و محبـت خیابـانی را نسـبت بـه سـرزمین،      مقاله  در این

                                                   
1  .Tи  .5. ص 2803علمی آرشیوي. ش  
؛  1919اکتبـر   29و  26».  زحمت صداسـی « ي ه. روزنام1919نوامبر  14». ایزوستیا« ي ه. ن.ك: روزنام 2

 6. ص 2803علمی آرشیوي. ش.  Tи؛  36. ش 1920». کاوه« ي همجل
چـاپ  » آذربایجـان «. ( در اینجا مقاله با کمی تلخیص با نـام  49 -43خیابانی. صص  . حیات و فعالیت 3

  308 -296شده است).؛ آذري صص 



57/  تبریز توفانی 
  شد:  به نحوي واال گفته می ،دهد مردمان و قهرمانانش نشان می

تو تنها راهرو صـحنۀ پهنـاور   ... دموکراسی آذربایجان اي آذربایجان! اي«
ربه دیده، از آزمون بدرآمده و اینـک در برابـر   تجدد و تکامل هستی. تج

اي جدید گشوده است. قیام برعلیه استبداد، ایسـتادگی در برابـر    تو مرحله
اسـتیالء اجنبــی، مبــارزه بـا عناصــر خرابکــار داخلـی، شــجاعت، غیــرت،    

رت را بــاال آذربایجـان جاویـد.... سـ    يخواهـد. ا  جانفشـانی و متانـت مـی   
  1 ...»!زنده بادهمواره  !هدار، زنده بادنگ

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
 . 49-46. حیات و فعالیت خیابانی. صص  1



 تبریز توفانی/  58 

  
  
  
  
  

  فصل دوم 
  

  تبریز 1920قیام 
  

  قیامي  وضعیت تبریز در آستانه
موقعیـت   ،1919قـرارداد   ءکوشـید بـا امضـا    در حالی که دولـت انگلسـتان مـی   

نیروهاي نظامی خود را در ایران تحکیم بخشد، در مناطق مرزي شـمال غـرب ایـران    
مــه همــان ســال  28گرجســتان و در  1918مــه  26داد. در حــوادث غمبــاري رخ مــی

 11آذربایجان اعالم استقالل کردند. (هر دو جمهوري را کنفرانس صلح پاریس در 
به رسمیت شناخت) هر دو دولت در بسیاري از مسایل موضع مشترکی  1920ژانویه 
گسترش قلمرو خود بـه زیـان اراضـی     خیالحکومت داشناك ارمنستان به  1 داشتند.

و به ویـژه نسـبت    آنهان و آذربایجان افتاده و کشتارهاي وحشتناکی را علیه گرجستا
  و در خود ارمنستان به وجود آورد. کون در قره باغ، نخجوان، بانیابه آذربایجا

پیشنهاد کردند در مقابل  مسکوبا فرستادن نمایندگان خود به  کهاسرانجام داشنا
 2 رات آذربایجان فعالیت کننـد. براي سرنگونی حزب دموک ،برخی امتیازات عرضی

 ،بانی انگلیس با ادعاي احیاي امپراتـوري تـزاري  یشتاز طرف دیگر ژنرال دنیکین با پ
هایی کسـب کـرده و بـه سـوي آذربایجـان و       در شمال قفقاز موفقیت 1919در سال 

  نهاد.  تغییروضعیت رو به  1919آید. ولی در اوایل  گرجستان پیش می

                                                   
 . 30و 11؛ نصیب زاده. ص  210-209. ن.ك: سویتاچوفسکی. صص  1
 39. نصیب زاده. ص  2
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 تعقیـب هـایی مواجـه شـد. ارتـش سـرخ در       با شکسـت  دنیکین 1920در اوایل 

تصمیم داشت بـه سـرعت قفقـاز و بـه ویـژه       ،دنیکین به سوي جنوب پیشروي کرده
اي بزرگ بر پیکر  باکو را در دست بگیرد. شکست دنیکین در قفقاز به عبارتی ضربه

 انگلیس در خاورمیانه و متزلزل شـدن موقعیـت انگلـیس در ایـران     ي نهانفوذ نیرومند
زه بـر علیـه انگلـیس و ارتجـاع     مبـار بود. این وضعیت به طور طبیعی موجب تشـدید  

  1 حاکم در ایران و به ویژه آذربایجان گردید.
رهبران حزب دموکرات آذربایجان به این  ،در شرایط بغرنج سیاسی پیش آمده

ي  در پــی نـدارد. برنامــه  ي الزم را ي آرام نتیجـه  مبــارزه ي نتیجـه رسـیدند کــه شـیوه   
تصـمیم بـه آمـادگی     1920حزب تغییر یافـت و در بهـار سـال     ي مرامنامهمندرج در 

ي سیاسی گرفته شد. بیانات شـیخ محمـد خیابـانی     براي قیام مسلحانه همراه با مبارزه
  ي این تصمیم است:  نشان دهنده

ي عاقـل در تلگرافخانـه گـرد نیامـده و آزادي و عـدالت را از       یک توده«
خواهد... این گدایی است، ایـن ذلـت و    ن خود نمینوکران و خدمتگزارا

   2 »ي مردم قهرمان و زنده نیست. است. این زیبنده اسارت
ي مسـلحانه   شـکل مبـارزه   ،ي حـزب  دهـد کـه برنامـه    این بیانات به روشنی مـی 

  گرفته و دچار یک تکامل انقالبی شده است.
 قیـام، ي مرکـزي آن بـا هـدف آمـادگی      حزب دموکرات آذربایجـان و کمیتـه  

جلسات بسیاري ترتیب داد. خط مشی جدید حـزب مشـخص گردیـد. در ایـن نامـه      
  این مسأله چنین نشان داده شده است:...  ،که از تبریز فرستاده شده

ي قـدیمی   پس از چند گردهمـایی در اینجـا بـا کنـار گذاشـتن مرامنامـه      «
هـایی بـراي برپـایی سـعادت ایـران ترتیـب دادیـم و بـه          برنامه ،دموکرات

 3»جریانی جدید و موافق زمان پیوستیم...
از آنجا که صورت جلسات حزبی بـه دسـت مـا نرسـیده (اگـر چنـین صـورت        

                                                   
  7. ش 1920». کاوه« ي ه. ن.ك: مجل 1
 117-116نطقهاي خیابانی. قسمت اول. صص  . 2

3 - Azerbaijan CCP МДОИА, ф. 6, . сиј.1 , иш 487, вəр.75   
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ي  هـاي بعـدي خیابـانی دربـاره     تـوانیم در نطـق   جلساتی وجود داشته باشـد) تنهـا مـی   
اطالعاتی تصوري مناسب بـه دسـت    ،و پالتفرم حزب در این دوران» جریان جدید«

  آوریم.
تبریز از جهـت نظـري    قیامیز ذکر این مطلب الزم است که بروز چ هرپیش از 

وابسته به مسلک تجدد و تغییر بینش خیایانی و پیـدایش تفکـر افراطـی خـرده      بیشتر
آغاز شده بود. این تغییر به شکل مشخص  1917بورژوا در وي بود که از اوایل سال 

  .سازد هاي خیابانی نمایان می ها و نطق خود را در سخنرانی
هـا را   خیابانی که با نظـرات مختلـف سیاسـی زمـان خـود آشـنا بـود، بلشـویک        

را » خـط میانـه  «کوشید تا  ي خود می ها محسوب کرده و در مبارزه ترین مسلک چپ
کـرد و آن را در   ي خود برگزیند. او این مسـأله را بارهـا تکـرار مـی     در روش مبارزه

هـاي خـود ایـن     یابـانی در نطـق  نامیـد. خ  مـی » مسلک تجـدد «ي سیاسی خود  مرامنامه
محافظه کاري قرار داده و با این کار موقعیـت سیاسـی   مسلک را در مقابل ارتجاع و 

  داد.  ي نوگرایانه یا متجدد شکل می و نگرش خود به مانند یک عقیده
سیاسی بود که بـر   -ها، جریانی نظري ي تجدد باوجود برخی پراکندگی اندیشه

ستم حاکمیت مرکزي، رسوم استبدادي و فئودالی اعالم ي استعمارگران،  علیه سلطه
و » حاکمیت مـردم واقعی حق «هاي دموکراتیک،  جنگ کرده و براي برپایی آزادي

 1 کـرد.  هاي دموکراتیک و انقالبی و حقوق ملی آذربایجان مبارزه می دیگر خواسته
یـل  نظـري حـزب دمـوکرات آذربایجـان تحل     -ي سیاسی براي درك بهتر از مرامنامه

انی اهمیت دارد. خیاباجتماعی رهبر تشکیالتی و معنوي آن یعنی  -ي سیاسی اندیشه
  ي شرایط معین توضیح داده خواهد شد) (که به مقتضاي حال درباره

این خیابانی براي برپایی معنوي و روحی انسـان اهمیـت فراوانـی قائـل      باهمراه 
ی مستقل و روحـی درخشـان مسـلح    ي جامعه به وجدان هر یک از افراد تشکیل دهنده«بود. 
خیابـانی در   2 .»باید که نیروي این معنویت را در برابر جهان به نمایش گذارد اند و می شده

                                                   
 84-83ن.ك: امین زاده. صص » مسلک تجدد«توضیح  ي ه. براي آگاهی دربار 1
 32-31. همان. ص 2
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ایـن نیـز    1 .»تکامـل و انقـالب باشـد    ي باید نیـروي محرکـه    اندیشه«گوید:  بیانی دیگر می

ان دیگـر نقـش   و به بیـ   2»ي سودمند، درست، سالم و جدید نظریه«اهمیتی بود که براي 
  شد. کلیدي نظریه انقالبی قائل می

سیاسی چون  مکاتبي  درباره ،هاي خود به مقتضاي وقت خیابانی در سخنرانی
 کـرد. خیابـانی از آنجـا کـه بـا      رادیکالیسم، لیبرالیسـم، اوپورتونیسـم و...) بحـث مـی    

ر هاي سیاسی کشورهاي همسایه از نزدیک آشنا بود، تماس و ارتباط بـا دیگـ   جریان
  دانست:  ملل را براي رسیدن به هدف مناسب و سودمند می

هـاي نـوین ملـل دیگـر بـا       انسان باید به کشورهاي دیگر بـرود... اندیشـه  «
اسـتفاده   آنهـا بیاموزد... با اهـالی آشـنا شـود و از آثـار و نشـریات علمـی       

  3 »نماید.
جهـان را   هاي ما تمامی دموکرات(«الملل گرایی او  در نگرش سیاسی خیابانی بین

مسـلک  «نماید:  به نحو آشکار بروز می 4»)شماریم با خود برادر می ،از هر ملتی که باشند
ي عقایـد   تواننـد دربـاره   د. دین، مذهب، طایفه و ملیت نمیسیاسی بر تمام عقاید برتري دار

خیابانی دوسـتی بـه وجـود آمـده میـان سـربازان        5 .»سیاسی نفوذ و یا اثري داشته باشند
هاي آذربایجان را پس از انقالب اکتبر را به عنوان مثال  ر ایران با دموکراتروسیه د
   6 .کند بیان می

به وطنش آذربایجـان، تـالش او بـراي     فتخاربا ا ًبانی کامالخیاالملل گرایی  بین
ي  در مقالـه  بیشـتر ي آن را  ارتقاي وضعیت سیاسی، اجتماعی آذربایجان (کـه نمونـه  

مشــاهده کــردیم)، کوششــی بــراي ترقــی » دموکراتیاســی آذربایجــان و آذربایجــان«
 شما را بایـد بـه ملـت زنـده، اندیشـمند و نـوگرا      «گفت،  جا بود. (او میکن اینمردمان سا

                                                   
 19. همان. ص 1
 32. همان. ص 2
 48. همان. قسمت اول. ص 3
 101. همان. قسمت اول. ص  4
 42-41. همان. قسمت اول. صص  5
 435. ن.ك: آذري. ص  6
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  ) هماهنگ بود.1»تبدیل کرده
صـدها  «ي سـازمان یافتـه    که خیابانی همچنـین از مبـارزه  ي جالب توجه این نکته

، یـافتن  »سیاسـی و اجتمـاعی  هـاي   بانقـال «، انحـالل عوامـل پیـدایش    »هزار کـارگر 
از وضـعیت دشـوار نیـز بحـث     » حمـتکش و پرولتاریـا  ز نجات طبقات«علمی  حل هرا

بانی پـس از آن کـه از فصـل سـیزدهم قـرارداد      خیاالزم به ذکر است که  2 کشد. می
ي تـأمین   تصـویب کـرد) دربـاره    1919مـه   8صلح (که کنفـرانس صـلح پـاریس در    

ــد  وضــعیت کــارگران توســط نشــر  کــار و «یات خــارجی آگــاه شــد، مقــاالتی مانن
  3 را نوشت.» دوباره کار و کارگران«، »کارگران

ي کار بررسی شده و  در این مقاله تعریف فصل سیزدهم قرارداد مذکور درباره
مواد پیرامون وضعیت کارگران در مقیاس جهانی مورد تحلیل قرار گرفت. خیابـانی  

سـاعت کـار هفتگـی     48وز تعطیل در هفتـه و  وجود یک ر ،ساعت کار روزانه 8بر 
  4 نمود. ذکر میرا کودکان و... کار کرد و ممنوعیت  گران تأکید میربراي کا

ي مبـارزات   کرد ولـی دربـاره   خیابانی با تقدیر محسوس این مواد را بررسی می
آورد. همچنـان کـه    بـه میـان نمـی   سـخنی  وي براي برپایی همین شرایط کار در شور

آذري نه تمامی  علیي دوم (که  کتابش نوشته، خیابانی در پایان مقاله علی آذري در
اي از ســخنان نویســنده را آورده) خیابــانی کــارگران کشــورهاي   آن بلکــه خالصــه

همسایه و به ویژه کارگران آذربایجان را یادآوري کرده بود. (همچنـان کـه در بـاال    
ت وخـیم کـارگران ایرانـی    با وضـعی  ،خیابانی در زمان سکونت در روسیه ،گفته شد

  بود).شاغل در معادن نفت و جاهاي دیگر آشنا شده 
ي وضـعیت   متأسفانه خیابانی نـه در ایـن مقالـه و نـه در مقـاالت دیگـر در بـاره       

                                                   
 62. نطقهاي خیابانی. قسمت اول. ص 1
 96-95. همان. قسمت اول. صص  2
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کند (حال آنکـه   به صورت مستقل بحث نمی یکارگران ایرانی و از جمله آذربایجان
ن وضـعیت کـارگران   یرامـو ي حـزب مـوادي پ   در باال مشاهده کردیم کـه در برنامـه  

ي صــلح  چنــین در بحــث از شــرایط کــار منــدرج در عهدنامــه وجــود داشــت) و هم
ي حزب دمـوکرات ایـران مبنـی     ي مواد مندرج در برنامه نظر خود را درباره ،پاریس

کنـد. بـا اینحـال روشـن      ساعت کار هفتگی بیان نمـی  60ساعت کار روزانه و  10بر 
شناسد و به دلیل عدم  ورهاي اروپایی و ایران را میاست که خیابانی تفاوت میان کش

ي مـردم را نـه بـه مبـارزه طبقـاتی و       تـوده  ،ي کـارگران در ایـران   طبقـه شکل گیري 
لیستی بلکه به شورش براي برقراري دموکراسی و مقابله بـا اسـتبداد و   سیاانقالب سو

  خواند. بی عدالتی اجتماعی و ستم فئودالی فرا می
خـط  « ي شـیوه  ،ین خط مشی حزب دمـوکرات آذربایجـان  رهبري حزب با تعی

کرد. رهبري حـزب بـا در پـیش     تکیه می» مسلک تجدد«را انتخاب کرده و بر » میانه
کـرد و بـا    نیروهاي مبارز آمـاده مـی   ،گرفتن این نظریه براي در دست گرفتن قدرت

هـاي   تأسیس نیروهاي مسلح راه انقالبی را در نظر داشت. خیابانی که خـود در سـال  
 قیـام ي رونـده   دربـاره  ،ها مبارزه کرده بـود سنگردر  1911تا  1905انقالب مشروطه 

  گفت:  می
گــرد آورد... بایــد  بــدون حــرف و ســخنرانی الزم اســت کــه نیروهــا را «

ها عبارت از توپ نیرویی داشته باشیم تا حقمان را به دست آوریم. نیرو تن
ي اجتمـاعی   بـا روحیـه   عبارت از موجودیت قـوي و  و تفنگ نیست. اینها

   1 »است.
ي مسـایل   دربـاره  ،حزب در نظر داشت تا پس از بـه دسـت گـرفتن حاکمیـت    

ي پیشـرفت و احیـاي تـدریجی     یعنـی شـیوه  » تجـدد  -تکامل«اقتصادي با  -اجتماعی
اي نوین، سالم و درست به این مردم به ایجـاد یـک    باید که با القاي نظریه«برخورد نماید. 

  2.»یجی در محیط زندگی دست یابیمتجدد تدر -تکامل
                                                   

 20. نطقهاي خیابانی. قسمت دوم. بخش اول. ص  1
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 ،دار یشهرگفتنی است که رهبري حزب بدون فراخوان براي تغییرات اجتماعی 
که با اصـالح سـاختار موجـود، حاکمیـت را بـه دسـت        این برنامه را پیش رو داشت

اصالحگرانی بسپارد که قادر به ایـن کـار باشـند. بـدین ترتیـب حـزب حـالتی نیمـه         
گرفت. با این وصف حرکت حزب از نظر شکل  حی به خود میانقالبی و نیمه اصال

انقالبی و از نظر ماهیت اصالحی بود. همراه با این باید گفت که طرفداران و پیروان 
حق با «ي  کردند. از این نظر مقاله اي انقالبی محسوب می مسلک تجدد آن را اندیشه

ــه» ماســت ــ » آزادســتان«ي  در روزنام ــان ح ــان تشــکیالت جوان ــوکرات ارگ زب دم
  شد:  گفته می آذربایجان شایان توجه است. در مقاله

    1»انقالبی يي گرانبها ي خلل ناپذیر تجدد، زنده باد اي اندیشه زنده باد، اي اراده«
آیـد کــه وي و همفکــرانش در   ي مقالــه چنـین برمــی  از نتیجـه گیــري نویسـنده  

ایـران را از بـین    مسلک تجدد ایمـان کامـل دارنـد کـه بـه زودي تمـامی سـتمکاران       
جبـر انقالبـی   با اینحال از آنجا که این نظریه به تکامـل تـدریجی و نـه     2 خواهد برد.

و حتی دعـوت بـه تـرك      3وهاي مخالف (دشمنان آزادي)معتقد بود و همکاري نیر
اي آرمـانی   ي تجـدد بـه نظریـه    جب گردید کـه نظریـه  وآذربایجان و دالیلی دیگر م

اهیم دید همین مسأله موجب بروز تضـادهایی گردیـد.   چنان که خوه و همتبدیل شد
ي حزب پیش آمد. حتی این  از همین رو نیز نوعی بالتکلیفی و پراکندگی در برنامه

مـا فعـالً نـه جمهـوري     «نیز دلیلی بر ایـن مدعاسـت کـه:     قیامي  نی دربارهباخطاب خیا
اي راهبردي  نظریه مسلک تجدد به عنوان 5 .»و نه هیچ چیزیم 4خواهیم، نه مشروطه خواه

                                                                                                              
ایم، همانا معبري اسـت بـراي تـازه شـدن بـه شـکلی واحـد و از         که ما آن را به تکامل ترجمه کرده

  43آزادستان. ص ». سادگی به کمال
 43. آزادستان. ص 1
 43. آزادستان. ص 2
اتحاد و اتفـاق فراخـوانیم. .. تنهـا زمـانی کـه      الزم است ابتدا دشمنان آزادي را به «گفت:  . خیابانی می 3

دیدیم اصالح ناپذیري، خیانت و دشمنی به طبیعت دوم آنها بدل شده است، باید رابطـه را بـا آنـان    
 435آذري. ص ». قطع کنیم.

 . منظور همان دولت مشروطه بود.  4
 47. همان. قسمت اول. ص 5
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  راهبردي و مکتبی جدید در پیشرفت اجتماعی و از جمله ادبی پذیرفته شده بود.

کـدام نیروهـاي    قیـام پس رهبـري حـزب دمـوکرات آذربایجـان بـراي برپـایی       
رهبــران  جنــبش نــه بــه طــور عمــومی نیروهــاي   ؟را در نظــر گرفتــه بــود عیاجتمــا

نی و دیگـران از زحمتکشـان   زحمتکش را براي این کار در نظر گرفته بودنـد. خیابـا  
صـنعتگران   ،زمـین (رنجبـران)   عالوه بر کارگران کـم تعـداد مـزدور، روسـتاییان بـی     

ي دولتـی و خـرده مالکـان     ، کارمنـدان دون پایـه  شهري، خرده تاجران، روشنفکران
  روستایی را منظور نظر داشتند.

راي شد که حکومت مرکزي بـ  در شرایطی انجام می قیاماقدامات آماده سازي 
کـرد. وثـوق الدولـه     تمام ایران و به ویژه آذربایجان تدابیر تنبیهی و جزایی اجرا مـی 

ایـران   ،شودنمعتقد بود که تا اینجا ساکت نامید و  ایران می» سیاه زخم«آذربایجان را 
از این رو او با هدف تغییـرات معـین در ترکیـب ادارات     1نخواهد رسید» آرامش«به 

ران دولتی و دستجات پلیس جدید را به آذربایجان فرستاد. بـا  ارترین مأموغد ،تبریز
بـه عنـوان والـی    ار شـناخته شـده   شاهزاده عین الدوله غـد  1920این وصف در اوایل 

الملک نیز به عنوان معاون وي تعیین کرد. ولی عین الدوله کـه در   آذربایجان و امین
وارد تبریز شـود بلکـه در   جرأت نکرد  ،از تهران خارج شده بود 1920اواخر ژانویه 

  کیلومتري تبریز) متوقف شد. 150میانه (در 
هـایی بـه وثـوق     تلگـرام  ،ها در اعتراض به این انتصـابات و تغییـرات   دموکرات

ایـن اعتراضـات موجـب     اگرچـه الدوله در تهران و عین الدولـه در میانـه فرسـتادند.    
 وریـه مـاژور لئوپولـد   ف 13ت پلیس اعزامی به تبریز شد ولی در ستجاکاهش تعداد د

همراه با معاونش فولکللیو  ،که به سمت رئیس پلیس تبریز تعیین شده بود 2بیورلینگ
  با افسران سوئدي، دستجات پلیس و گروهی از افسران ایرانی به تبریز وارد شدند. 

ي آذربایجـان بـا تعـدادي     ول مالیـه ئچند روز بعد ترجمان الدوله به عنـوان مسـ  

                                                   
1 - Azerbaijan CCP МДОИА, ф. 970, . сиј.1 , иш 85, вəр.50   

پلیس سوئدي در تهران بود. کسروي. تـاریخ آذربایجـان.    ي ه. تا این زمان او از افسران آموزش دهند 2
  865-863ص 
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 1 کمی بعد امین الملک با مشایعت دستجات پلیس به تبریز آمدنـد. مأموران مالیاتی، 

لوچستان به ایران آورد باز طرف دیگر فرماندهی انگلیس نیروهایی از طرف بغداد و 
بـه تبریـز    ،ي استعماري خود را بـراي ایجـاد واحـدهاي نظـامی بـومی      و افسران زبده

  2 فرستاد.
به تبریـز، تـدابیر جزایـی شـدت     هاي جدید حکومتی  ي فرستادن دسته در نتیجه

گرفت. به دستور ترجمان الدوله تمامی کارمندان بومی از ادارات اخـراج شـدند. بـا    
هـا   هـا و حـبس   ن آمـده بودنـد، دسـتگیري   تشدید فعالیت دستجات پلیس که از تهرا

ها جلوگیري از نشر اخبار مربوط به  ها و حبس افزایش یافت. منظور از این دستگیري
 ًز و پیشروي نیروهاي ارتش سرخ و... بود. رئیس پلیس شهر مخصوصـا حوادث قفقا

زنـدانی یـا    ،ها را به خود داده بـود  ي بلشویک بارهه جرأت صحبت درکرا  هر کس
  3 کرد. تبعید می

 12در   4 هـا را بگیـرد.   این تدابیر نتوانست جلوي فعالیت و تظاهرات دموکرات
رات آذربایجــان بــا شــرکت ي مرکــزي حــزب دمــوک اجــالس کمیتــه 1920مــارس 

ي  هــاي کمیتــه اجــالس دیــدگاهایــن ي مرکــزي برگــزار شــد. در  نماینــدگان کمیتــه
ي مرکـزي   ي کمیتـه  نفـره  11 اعضـاي  سـپس مرکزي استماع و مورد اقبال واقع شد. 

ي مرکـزي طــی   مـارس کمیتـه   19جدیـد بـا رأي گیـري مخفـی انتخــاب شـدند. در      
  5 ت آینده را به اطالع اهالی رساند.اي انتخاب اعضاي جدید و جلسا اعالمیه

اي از مـردم تبریـز را    اع گسـترده مدر همین ماه حزب دموکرات آذربایجان اجت
شهر بسته شـد و کـار مـدارس     بر علیه انگلیس ترتیب داد. در زمان این اجتماع بازار

هایی سرخ نقش بسته بود. در  هاي اجتماع کنندگان بر پرچم . خواستهگردید فمتوق
ي برگزاري موفقیت آمیز این تظاهرات فرمانـدهی انگلـیس واحـدهاي نظـامی      نتیجه
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دستگیري چند نفر از  .ها ادامه یافت با اینحال دستگیري 1 د.کرخود را از شهر خارج 

نقــش  1920ت آذربایجــان در نخســتین روزهــاي آوریــل  اعضــاي حــزب دمــوکرا 
ها مسلح شـده و   وکراتفروردین) دم 16آوریل ( 6داشت. از  قیاممستقیمی در آغاز 

 ،شرایط حساس و بحرانی پـیش آمـده   2 گرد آمدند.» تجدد«ي  ن روزنامهختمادر سا
  شروع شورش مسلحانه را در تبریز ضروري کرد.

  
  ي اجتماعی ، تشکیل هیأت ادارهقیامغاز آ

ي  آوریل رهبري حزب دموکرات آذربایجان در سـاختمان روزنامـه   7در شب 
هـاي کهنـه    سـلحانه را آمـاده کـرد. در همـان شـب دسـته      ي شورش م برنامه» تجدد«

ت حـزب  و اعضـاي بعـدي تشـکیال   » اجتماعیون عامیون«ب حزمجاهدان منسوب به 
مجاهـدان بـا همـان     3 هـا پیوسـتند.   ان بـه دمـوکرات  یگـر ي تبریـز و د  شاخه» عدالت«

ن و مبـارزه بـا دشـمنا    قیامو هم در اقدامات بعدي رهبران  قیامفداکاري هم در زمان 
هاي طرفدار احمـد کسـروي و دکتـر زیـن      بخشی از دموکرات 4شرکت داشتند. قیام

 قیـام ي  العابدین خان که در داخل حزب با اکثریت تحت رهبري خیابـانی و اندیشـه  
  شرکت نکنند. قیامتصمیم گرفتند در  ،مخالف بودند

 ي ها بدون توجه به تهدیدات و تعقیبات پلیس به وسـیله  آوریل دموکرات 7در 
هاي خود را (که روز قبل بـه رئـیس پلـیس شـهر      خواسته ،نفري 60-50گروه مسلح 

  داده بودند) به امین الملک رساندند و توانستند دوستان خود را آزاد کنند.

                                                   
  269-268. توموفیف. صص  1
 869. کسروي. تاریخ آذربایجان. صص  2
دهد. در  را توضیح نمی» دیگران«دهد منظور از این  . منظور کسروي که اطالعاتی در این باره ارائه می 3

در قیـام روشـن نشـده اسـت.      منابع دیگر تاریخی نیز سرنوشت گروههاي کم شمار شـرکت کننـده  
اند و برخی گروهها نیز  توان چنین پنداشت که این گروهها با استثناهایی خود از فعالیت بازمانده می

 اند.   در قیام شرکت داشته
. در یکی از اسناد کتـاب ابراهیمـوف   371؛ آذري ص  890-889. کسروي. تاریخ آذربایجان. صص  4

برپایی قیام تبریز، با حـزب دمـوکرات آذربایجـان همکـاري      در کار» عدالت«گفته شده که حزب 
 165-164داشته است. ن.ك: ابراهیموف (شاهین). صص 
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، حرکـت  قیـام با آغـاز   1ماهه 8ن که خیابانی خود گفته پس از آمادگی اهمچن
آوریل  7. بدین ترتیب در ي جدید شد آزادیخواهانه در آذربایجان وارد یک مرحله

   2 مسلحانه را پیدا کرد. قیامي خود ماهیت یک  این جنبش با نمایش مسلحانه
ي تـاجران، صـنعتگران و دیگـر     ، بازار تبریز بسته شد. همهقیامدر نخستین روز 

هاي  ها اعالم کردند. دسته هاي دموکرات نمایندگان اهالی موافقت خود را با خواسته
هاي خـود بـه شورشـیان پیوسـتند. مـاژور میرحسـین        با تحویل سالح پلیس و ژاندارم

سـردار   3 هاي ژاندارم تعیین شـد.  ها به عنوان رئیس دسته خان از طرفداران دموکرات
ایران در آذربایجان نیـز بـه نـزد خیابـانی      تشي نیروهاي ار انتصار مظفر اعلم فرمانده

  4 پیشنهاد همکاري داد. آمده و رسماً
هـاي سـوار و    تمامی نیروهاي مسلح مستقر در تبریـز بـه جـز دسـته     بدین ترتیب

  پیوسته بودند. قیامبه  ،شد میهزار نفر  2نزدیک به  آنهاپیاده قزاق که شمار 
مدارس متوقف شد، شـاگردان  ، تدریس در قیامي شرکت معلمان در  در نتیجه

گـرد  » قویـون «هـزار نفـري پیوسـته و در میـدان      20مدارس نیز به نمایشات خیابـانی  
  5 هاي اعدام به یادگار مانده از استبداد را سرنگون کرده و آتش زدند. آمده، چوب

ي اجتماعی تشکیل شـد. در ایـن هیـأت کـه      هیأت اداره قیامبراي رهبري روند 

                                                   
کنـد کـه    . کسروي که شاهد وقایع بوده، این مسئله را تصدیق می106و  105. نطقهاي خیابانی. صص  1

. ن.ك: خیابانی از چندین مـاه پـیش، مشـغول فعالیـت بـراي بدسـت گیـري حاکمیـت بـوده اسـت          
 869کسروي. تاریخ آذربایجان. صص 

).؛ آذري 617آوریل). نامیده بود. (ن.ك: آذري. ص  6حمل ( 16. خیابانی خود این تظاهرات را قیام  2
). محمـدعلی  342و  341نیز شروع قیام را از همین روز حساب کرده اسـت. (ن.ك: آذري. صـص   

ل) را آغاز جنبش دانسته اسـت. (حیـات و   آوری 7حمل ( 17بادامچی از شرکت کنندگان قیام روز 
حمل  17بادامچی، آغاز شورش را  ي ه). بسیاري از نویسندگان نیز بنا بر نوشت33فعالیت خیابانی. ص

؛ ایوانـف. کتـاب.   85؛ تقیووا. ملی آزادلیق حرکـاتی. ص  43اند (ممدلی ص  آوریل) ثبت کرده 7(
شـنوگرادوف و ایلینسـکی) شـروع قیـام را از     و دیگران). برخی نویسندگان نیز (از جمله وی 75ص 
 اند.   نوشته 1920 ي هژانوی

 368. آذري. ص  3
 371. آذري. ص  4
 .371؛ آذري ص  871. کسروي. تاریخ آذربایجان. صص  5
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از اعضـاي فعـال آن    1 کسانی چون (میرزا تقی خان رفعت، زین العابدین قیامی و...)

روز  2تـوان گفـت کـه در عـرض      عهـده داشـت. مـی   بودند، خیابانی ریاسـت را بـر   
ف تصـر تمـامی ادارات دولتـی را    ،ي اجتمـاعی  شورشیان تحت رهبري هیـأت اداره 

هـایی کـه همـراه او بـه تبریـز       آوریل بیورلینگ و افراد و دسـته  9کردند. در شامگاه 
  2 آمده بودند، مجبور شدند شهر را ترك کنند.

بـا   قیـام یزي پیـروز شـد. پـس از آنکـه     مسـلحانه بـدون خـونر   قیام بدین ترتیب 
ي اجتمـاعی   افتـاد، هیـأت اداره   انقالبیـون موفقیت همراه شد و تمام شـهر بـه دسـت    

هاي فارسی و فرانسه خطاب به اهالی صادر کرد. در این بیانیه که در  اي به زبان بیانیه
  این چنین بیان شده بود:  قیامهاي اساسی  حمل) صادر شد، هدف 19آوریل ( 9

ــه    « ــان دادن ب ــایی آســایش همگــانی در تمــام ایالــت آذربایجــان، پای برپ
مخالفت نمایندگان حکومت با مشـروطه و تبـدیل مشـروطه از حـرف بـه      

  3».عمل
اي جــرهــاي آذربایجــان بــراي ا خواســت دمــوکراتربــه دیگــر ســخن بیانیــه د

اي که حقوقی چون اعطاي حقوق دموکراتیک  مشروطه .مشروطه را پیش رو داشت
د به صورت محدود، تأمین امنیت و مصونیت شخصی و مالی و ایجـاد قواعـد   هر چن

  کرد.  تنها در حد شعار بیان میرا نین قواو 
شـکلی مـبهم بـه صـورت      بـه ر است که آرزوهاي ملی آذربایجـان  الزم به ذک

 قیـام منعکس شده بـود ولـی در رونـد    » ي ایالت آذربایجان مل همهکاکسب امنیت «
هـا حتـی فراتـر از     خواسـته  بیشـتر اصـلی خـود را یافـت و در    تـر شـده و شـکل     دقیق

(یا به عبارت بهتر هدف  قیامموجود بیان شده بود. یکی از اهداف اصلی  ي مشروطه
کـه در بیانیـه ذکـر نشـده بـود مبـارزه بـا اسـتعمار انگلـیس و سیاسـت            قیـام ) ي اولیه

  ر بود. کشوي آنها در  غاصبانه
) در برابـر مـردم   قیـام آوریـل (روز پیـروزي    7نی کـه در روز  سخناخیابانی در 

                                                   
 .1973آوریل  19» آذربایجان« ي ه. روزنام 1
 343. آذري. ص  2
 343. آذري. ص  3
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  را به نحو روشنی نشان داد:  قیامري ستعمایت ضد اماه ،اد کردیرتبریز ا
کنیم که ما امروز بر علیه وثوق  م مردم جهان اعالم میتمابه  ًامروز رسما«

قیـام   ،الدوله و حکومتی که قرارداد غارتگرانه را با انگلیس منعقـد کـرده  
با تغییر نام آذربایجان بـه آزادسـتان از امـروز ایـن نـام را بـه        ایم و... کرده

  1 »کنیم. عنوان نام رسمی اعالم می
گــذاري آذربایجــان بــه نــام ن توجــه در ایــن ســخنان خیابــانی نامي شــایا نکتــه

مه از  24است. ذکر این مطلب به جا است که خیابانی در سخنرانی روز » آزادستان«
او  2 بنویسـند. » آزادسـتان «در اسناد رسمی نـام ایالـت را    ،ي ادارات خواسته بود همه

ژوئن یادآوري کـرده و سـرانجام همـین خواسـته بـه       12این خواسته را در سخنرانی 
خواسـتار بـه    ،مذاکرات بـا تهـران  در در همین زمان نیز خیابانی  سرانجام رسیده بود.

  3رسمیت شناخته شدن نام آزادستان شده بود.
ــ  ــام آذربایج ــر ن ــنشتغیی ــور     ان واک ــارج کش ــران و خ ــی را در ای ــاي مختلف ه

مملکـت  «پندارند که آذربایجان با نام  برانگیخت. برخی نویسندگان ایرانی چنین می
 قدام جدا کردن آن از ایران بود.ا(و نه استان) نامیده شده و هدف از این » آزادستان

بـا هـدف    ،ذربایجـان کنند که تغییر نـام آ  برخی نویسندگان دیگر نیز چنین ادعا می 4
ایجاد تفاوت با جمهوري آذربایجان و جلوگیري از برخی پندارهاي نادرست انجـام  

   5 گرفته است.
برخی نویسندگان نیـز ایـن اقـدام را بـا برپـایی جمهـوري آذربایجـان شـوروي         

                                                   
سـخنان خیابـانی را از قـول علـی اکبـر آگـاه از اعضـاي         . علی آذري در اینجا مـتن 367. آذري. ص  1

 قدیمی حزب دموکرات ایران و انقالبیون مشروطه که د راین زمان در تبریز بوده، آورده است. 
وري در  آمـده اسـت. سـیدجعفر پیشـه    » آذرسـتان «. درخبر دیگـري نـام ایالـت    527. 481. آذري. ص  2

کمونیست چاپ شده بود،  ي هدر روزنام 1921که در سال » نانقالب ایرا ي هدربار«اي با عنوان  مقاله
 142آورده است. ن.ك: پیشه وري. ص » آذرستان (آذربایجان ایران)«نام ایالت را 

  877. کسروي. تاریخ آذربایجان. صص  3
. اتهامات تجزیه طلبی بر آذربایجان همواره از طرف نظریه پـردازان  496؛ شمیم ص 388. آذري ص  4

 شد.  سمی ایران عنوان میحکومت ر
  39؛ جاوید ص 877. کسروي. تاریخ آذربایجان. ص  5
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  نویسد:   علیرضا نابدل با مقداري شگفتی چنین می ًدانند. مثال سوسیالیستی مربوط می

اي طرفـدار خیابـانی انقـالب بـزرگ سوسیالیسـتی اکتبـر را       هـ  دموکرات«
آنگونه مورد توجه قرار دادند ولی با این وجود در برابر پیشروي انقـالب  
سویسیالیستی به سوي جنـوب و تشـکیل جمهـوري آذربایجـان شـوروي      

تغییر نـام ایالـت آذربایجـان ایـران      .چنان موضع مخالفت در پیش گرفتند
  1 »موضعگیري است. اي بارز از این نمونه

تبریـز و رهبـر آن خیابـان را (تجزیـه طلـب) نامیـده و        قیـام مورخان غربـی نیـز   
تبریز را در برابر جمهوري شوروي آذربایجان قرار داده و  قیاماند تا رهبران  کوشیده

درصـدد بودنـد تـا     آنهـا  2خیابانی را به عنوان شخصیتی ضد شوروي معرفـی نماینـد.  
را تنها به تأسیس جمهـوري شـوروي آذربایجـان مربـوط کننـد.      تغییر نام آذربایجان 

  کند که در طول کتاب آوردیم.  ثابت میدالیلی ها را  بیهودگی و پوچی این تالش
تبریـز و نامیـدن ایالـت آذربایجـان بـه نـام        قیـام از طرف دیگـر در روز برپـایی   

د. این نام نشده بوبرقرار هنوز حاکمیت شوروي در جمهوري آذربایجان  ،آزادستان
مربـوط بـه جمهـوري دموکراتیـک آذربایجـان بــود. احمـد کسـروي نیـز تغییـر نــام          
آذربایجان را به تشکیل جمهوري دموکراتیک آذربایجان و خواست این جمهـوري  

  3 اتحاد با جنوب مربوط دانسته است. براي
معلومات دقیق بسیاري در این باره وجود ندارد ولی پیداست که موضع  اگرچه

دمکــرات آذربایجــان در برابــر خواســت رهبــران جمهــوري       بانی و حــزخیابــ
ي  دموکراتیــک آذربایجــان بــراي اتحــاد بــا جنــوب منفــی بــوده اســت. هیــأت اداره

هاي خارجی در تبریـز   اي که به زبان فرانسه خطاب به کنسولگري اجتماعی در بیانیه
تیـک و آزادي ملـی   اعالم کرده بود که براي برپـایی دموکرا  ًرسما ،منتشر کرده بود

                                                   
 11. نابدل. ص  1
 250و 249، 246؛ فاطمی صص 52. لنچافسکی ص  2
کننـد. شـمیم ص    ؛ همین اطالعات را سایر منـابع نیـز تأییـد مـی    877. کسروي. تاریخ آذربایجان. ص  3

  246و  208؛ سویتاچوفسکی صص 497
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را بـه   قیـام خبـر پیـروزي    ،ي اجتماعی بدین ترتیب هیأت اداره 1 مبارزه خواهد کرد.
  رساند. جوامع جهانی می
برکنـاري و اخـراج   بـا  ي نخست فعالیت خود را  ي اجتماعی مرحله هیأت اداره

مأموران و کارمندان اعزامی از تهران آغاز کرد. از جمله امین الملک معـاون والـی،   
ر بـه  اان را وادیگـر لیـه، مـأموران مشـغول در عدلیـه و د    ترجمان الدوله رئیس امور ما

   2 اخراج از تبریز کردند.
اخـراج شـدگان   ، قیـام تـوجهی رهبـران    ي بـی  الزم به ذکر است کـه در نتیجـه  

ي اجتماعی را  و بدین ترتیب هیأت اداره نددولت را نیز با خود برد ي هاي خزانه پول
 ًهاي مالی روبه رو کرد. از این بـه بعـد امورمـالی مشخصـا     ل با مضیقهاز همان روز او

ي حزب دمـوکرات آذربایجـان    اعضاي شناخته 3 تحت نظارت خیابانی قرار گرفت.
اقـدامات اصـالحی در ایـن     4 ي دولتـی تعیـین شـدند.    به جاي مـأموران برکنـار شـده   

کاتبـات بـین اداري   ادارات آغاز شـد، اسـتفاده از عنـاوین پـر طمطـراق اربـابی در م      
 »آزادستان«قی ماند) و استفاده از عنوان بادر مکاتبات » آقا«شد (تنها خطاب منسوخ 

  5 رسمیت یافت.
ط خاصـی وجـود   نضـبا نظـم و ا  انقالبیـون میـان   قیـام، از نخستین روزهاي آغاز 

داشت. این وضعیت موجب شد تا مردم اقبال خاصی نسـبت بـه آنـان داشـته باشـند.       
  گذارده بود. انقالبیونتأثیر مثبتی بر افزایش تعداد همین مسأله 

ي کـارگران   رهبري حزب اهمیت خاصی براي روز اول مه عید مشـترك همـه  
هـی در تبریـز ترتیـب    شـکو جهان قایل شد و به همین مناسبت در این روز نمایش بـا 

به شـکل وسـیع شـرکت داشـتند. رهبـران       ،داد. مردم تبریز در این نمایش پر ازدحام
هاي آتشین خود مردم را به مبارزه بر علیـه حکومـت مرتجـع ایـران،      ش در نطقشور
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هاي آن حکومت در آذربایجان و استعمارگران فرا خواندنـد. در ایـن تظـاهرات     فتنه

 ،ي اجتمـاعی  هاي حزب دموکرات آذربایجـان و هیـأت اداره   نیز همانند دیگر برنامه
 قیـام رهبـران   1 پرثمر، شرکت داشـتند. فعالیت  باانان و به ویژه تشکیالت جوانان جو

ــوده و در گردهمــایی   ــان قایــل ب ــراي تشــکیالت جوان ــی ب ایــن  يهــا اهمیــت فراوان
  2 کردند. به شکل منظمی سخنرانی می ،تشکیالت

ارگـان خـود را آغـاز    » آزادستان«ي  تشکیالت جوانان از ماه ژوئن انتشار مجله
در تبریـز،  » تجـدد «ي  کـی از روزنامـه  هاي تبری به همین مناسبت پیام مجلهاین  3 کرد.

گل «، »ادب«مشهد، » تازه بهار«، در تهران، »رهنما و گلشن«، »رعد«، »صداي تهران«
ها از شهرهاي اصفهان، شـیراز و... دریافـت    و دیگر روزنامه» فرهنگ رشت«و » زرد

  4 ها اعالم کرد. کرده و تشکر خود را از این پیام
ي سوم آن در دسترس ما بـود و   ر شد. تنها شمارهشماره منتش 4 ًجمعا مجلهاین 

ي فعالیت مجله به دست بیاوریم. این  به همین وسیله توانستیم تصوري مناسب درباره
مجله به سـردبیري میـرزا تقـی خـان رفعـت از پیـروان راسـخ مسـلک تجـدد (او در          

ارسـی  نیز بـود) و بـه زبـان ف   » تجدد«ي  سردبیر روزنامه قیاماي مشخص پیش از  دوره
منتشر شد. مجله حتی بنا به وضع روي جلد آن خود را طرفدار ادبیات نوین (تجدد) 

ي سوم از این نظر براي مـا بسـیار مهـم اسـت      داد. تعدادي از مقاالت شماره نشان می
تواند تصور مناسبی را از ایجاد نـوآوري در ادبیـات توسـط مسـلک تجـدد و       که می

با مکتب ادبی کهـن ایجـاد کنـد. از ایـن نظـر      » دتجد«ي  ي روزنامه مخالفت و مقابله

                                                   
 327-326، 315.  آذري صص  1
 495.  آذري ص  2
ریـز منتشـر   و مجله  در آذربایجان و بویژه در تب  تعدادي روزنامه 1920تا  1917سالهاي  ي ه.  در فاصل 3

در » بریـد شـمال  « ي هدر تبریـز، روزنامـ  » ادب« ي هو مجلـ » تکامـل «، »تجدد«هاي  ي هشد: روزنام می
نقش مهمـی  » آزادستان« ي هو مجل» تجدد« ي ه). با اینحال روزنام26خوي و غیره. (ن.ك: امید. ص 

» آزادسـتان « ي هلسوم مج ي هدر بیداري و جنبش مردم برعهده داشتند. اگر در نظر بگیریم که شمار
توان چنین پنداشت که ایـن مجلـه انتشـار خـود را از اوایـل ژوئـن        اوت منتشر شده باشد، می 12در 

 آغاز کرده است.  
 42ص ». آزادستان«.  ن.ك:  4
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  از تقی خان رفعت حائز اهمیت است.» تجدد در ادبیات«ي  مقاله
هـاي رفعـت در    نوشتهکه تقی رفعت از بانیان مکتب شعر نو ایران بود. از آنجا 

هـاي   بـا مقاومـت   1،ي سخن جدیدي در ادبیات ایـران بـود   این خصوص در بردارنده
در پاسـخ بـه   » آزادسـتان «شده بود. همین مقاله را نیز رفعـت در   اي مواجه سرسختانه

شـد) از سـبک    (که توسط ایرانیان مهاجر در برلین منتشر می» کاوه«ي  انتقادات مجله
  نوین اشعارش نوشته بود.
را در » د در ادبیـات تجـد مسلک «کوشید تا شعار  می قیامي  رفعت که در دوره

ي خـود را در ایـن زمینـه چنـین توضـیح       وظیفـه  ،میان عالقمندان جوان انتشـار دهـد  
  دهد:   می

ي انقالب ادبی قرار داریم و باید که کاري مهم را آغـاز   حلهما در مر«... 
خواهیم که در عالم ادبیات یعنی در عالم هنر و اندیشه فصلی  کنیم. ما می

جدیـد را بگشــاییم یعنــی وضـعیت قــدیمی و خســته کننـده امــا حــاکم و    
میان برداشته و وضعیتی جدید را بیافرینیم که تاکنون وجـود   توانمند را از

باشد. در برابر مـا ادیبـان    نداشته و موقوف به پیروزي ما و همفکرانمان می
ست و شاعران متعلق به دنیاي قدرتمند دیروزي قرار دارند... مـا...  دچیره 

زمانه در برابر وضعیتی بسیار جدي و نگران کننده قرار داریم. ولی اگر با 
  2 »موفق خواهیم شد. ،هماهنگ شویم و موقعیت خود را خوب بسنجیم

                                                   
بیسـتم در ترکیـه عثمـانی تحصـیل کـرده و ادبیـات تـرك و         ي ه.  میرزا تقی خان رفعت در اوایل سد 1

داد). او  خت. (او بعدها در مدارس تبریز، زبان و ادبیـات فرانسـه درس مـی   فرانسه را بطور کامل آمو
اشعاري به ترکی، آذربایجانی، فارسی و فرانسوي سروده است. اشعار ترکی و آذربایجانی خـود را  

» ثـروت فنـون  « ي هو گـروه شـاعران مجلـ   » تورك تجـدد ادبیـاتی  «با سبکی برگرفته از مکتب ادبی 
شعار فارسی جدید وي نیز اساس شعر نو را در ایران نهاده بود. او همین اشـعار  استانبول نوشته بود. ا

که خود مدتی سردبیر آن بود، منتشر می کرد. » تجدد«و سپس در » ادب«را در در تبریز ابتدا در در 
مکتـب  «را بـراي خـود برگزیـد. بـزودي پیـروان وي زیـاد شـده و        » تجدد«او از همین زمان تخلص 

). ولی با مرگ زودهنگام رفعت (پس 474-473مد. (ن.ك: راهنماي کتاب. صص بوجود آ» رفعت
سال پس از رفعـت   18یا  17از سرکوبی قیام تبریز) نام او نیز فراموش شد. در نتیجه نیما یوشیج که 
  شد. (ن.ك: آقازاده).   آثار خود را نوشته، دیرزمانی به عنوان پدر شعر نوي فارسی شناخته می

 30ص ». زادستانآ«.  ن.ك:  2
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ادان قلمـی کـه رفعـت بـا     الزم به ذکر است که گروه بزرگی از شاعران و اسـت 

و نویسـندگان و  » دانشـکده «روبـرو بـود، اعضـاي انجمـن      آنهـا ومـت  مقامخالفت و 
شت) بودند که تحت ي ارگان این انجمن (که آن نیز دانشکده نام دا طرفداران مجله

تجـدد در  «ي  کـرد. رفعـت در مقالـه    رهبري ملک الشعراي بهار در تهران فعالیت می
 ،کردنـد  خطاب به جوان ایـن گـروه کـه پیشـنهاد مـی     » تجدد«ي  در روزنامه» ادبیات

، شما در »دانشکده«اي جوانان «نوشت:  می ؛تغییرات محدودي در ادبیات به وجود آید
.» ا موجب بالندگی شما شود ولی شما خود بایـد آن را بیافرینیـد  جستجوي محیطی هستید ت

خطـاب قـرار داده    ،دانسـت  مقلدان شهر کهن می آنهارا که » دانشکده«او طرفداران 
  نویسد:   می

هـاي تخـت جمشـید را     ویرانه ،قرن بیستم سیمان شما نخواهید توانست با«
ن شـیوه بـاز   همـان عصـر و همـا   بـه  مرمت کنید. براي این کار شـما بایـد   

گردید. شما در بهترین حالت تنها مقلدان گذشته خواهید بود. حال آنکه 
شاعر باید بالنده باشد و نه مقلد. شما نه براي دیـروز بلکـه بـراي امـروز و     

  1 »فردا شعر بگویید و آثار هنري بیافرینید.
ي مکاتبـات ادبـی فرانسـه هـم      ي خود از شـیوه  تقی رفعت در فعالیت نوگرایانه

هـا بـا ادبیـات ملـی      ون کالسیسم، رمانتیسم و... تأثیر پذیرفته و با ترکیب این شیوهچ
 2اش ماحصل کار را در اشعار و مقاالت ادبی که به زبان فارسی و زبان مادري ،خود

تمـام   ،ي شـکل جدیـد   تقی رفعت در رابطه بـا مسـأله   3 نمایان ساخته بود. ،نوشت می
تبریـز) و تکامــل   قیــامي انقــالب (یعنـی   ر دورههـاي ادبــی نـوین د   اســلوب«اینهـا را  

  4 نامید. می
اجتماعی را در محـیط   -به عبارت دیگر او تکامل و انقالب در زندگی سیاسی

                                                   
 37.  آقازاده. ص  1
آن را » زبان مادري خـود «دید، در صحبت از  .  رفعت که میان زبان آذربایجانی و عثمانی تفاوتی نمی 2

 نامید.  می» زبان ترکی و زبان فکرتها«
 32ص ». آزادستان«.  ن.ك:  3
 33ص ». آزادستان«.  ن.ك:  4
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ادبی نیز طبیعی دانسته و ضرورت پیدایش اندیشه، اسلوب، مضمون و شـکل جدیـد   
  نهاد. را پیش رو می

در  قیـام دهـد کـه    ن مـی ي را نشـا  بـه روشـنی اندیشـه   » آزادسـتان «ي  چند مقالـه 
» حـق بـا ماسـت   «ي  توان مقاله ي ایران مؤثر خواهد بود. از این نظر می پیشرفت آینده

وضعیت تأسف آور ایران به شکلی ادبـی  کالهی ي  را از کالهی ذکر کرد. در مقاله
  شود که از این رو نیز آذربایجان به حرکت درآمده است.  بیان شده و گفته می

ي ایران بود شـعارهایی   درباره قیامهاي رهبري شعارکاس ادبی ي انع هها هم این
» تبریـز ایـران را نجـات خواهـد داد.    » «تبریز مرکز تجدد و انقـالب اسـت.  «از جمله: 

ي  ي کالهی به شکلی هنري وضعیت بحرانی سیاسـی را در دوره  قسمت پایانی مقاله
  شود:  ته میدهد و از این نظر جالب توجه است. در آنجا گف نشان می قیام

فرزنـدان رنجبـر و    نخـو ن ایران! دژخیمان و ستمگرانی کـه بـه آشـامید   «
از میان خواهنـد رفـت. بـه زودي، بسـیار زود تـو       ،اند فقیرت عادت کرده

  1 »خواهی ماند و فرزندان زحمتکش تو.
کند که موضع، مسـلک   ي نطق خود به شکل واضحی بیان می خیابانی در ادامه

   :ي او بیش از هر چیزي اهمیت داردي سیاسی برا و عقیده
ست. در مقابل مـا  آنهاها بر علیه استبداد و جهانخواري  دشمنی با نیکالي«

بــا خــود بــرادر  ،هــاي جهــان را از هــر ملتــی کــه باشــند  تمــام دمــوکرات
  2.»شماریم می

خیابانی از مسایلی چون نقش تبریز در پاکسازي آذربایجـان و ایـران از تسـلط    
نیروهـاي ارتجـاعی و در رأس آن حکومـت، اجـراي مشـروطه کـه       استعمارگران و 

ي تکمیل مشروطه و شرکت زنـان در   توسط قواي حاکم ایران منکوب شده، وظیفه
  آورد. حیات اجتماعی سخن به میان می

توجه ویـژه بـه   «ي حزب مبنی بر  ي مرامنامه خیابانی به ویژه در راستاي خواسته
لب آراي آنان به حیـات اجتمـاعی توجـه خاصـی     ي آزادي زنان و ج بر مسأله» زنان

                                                   
 43ص ». آزادستان«.  ن.ك:  1
 101خیابانی. قسمت اول. صص  .  نطقهاي 2
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ي رهایی زنان از محیط بسته و تبدیل آنان به نیروي فعال اجتماعی کـه   داشت. مسأله

مطـرح   ایـران ت نخستین بار در آذربایجان و کـل  این چنین روشن و واضح به صور
  داد.  معنی دار بود و بار دیگر ماهیت دموکراتیک جنبش را نشان می ،شد می

ي  به مسأله» ترقی زنان جهان«و » بانوان مشهور جهان«بانی در مقاالتی چون خیا
و برخـی   1»مـادران فـردا  «و » زنان ما«جنبش جهانی زنان پرداخته و در مقاالتی چون 

کرد. خیابـانی در یکـی از    هایش این مسأله مهم را در آذربایجان مطرح می سخنرانی
 ،هاي مد روز و مدگرایی در میان بانوان باسهایش با انتقاد از رواج برخی ل سخنرانی

راند. او زنان را به عنوان یک نیروي  با تأسف از دوري زنان امور اجتماعی سخن می
  کرد:  فعال اجتماعی در جامعه ارزیابی می

برنـد، دنیـایی هسـتند داراي     زنانی که دور از حیات اجتماعی به سـر مـی  «
ــت واال   ــروي حیــاتی و اهمی ــا ســه   .نی ــزرگ در آینــده زنــان م ي  می ب

دموکراسی و مقدرات کشور ما دارند... زنان ما باید نیـرو و غیـرت خـود    
را در راه امور سودمند براي مردم و وطن صرف کنند. بسیار نیکو خواهد 

ي مـا تشـکلی بیافریننـد. باشـد کـه بـا        بود کـه پیشـاهنگان زنـان فرهیختـه    
هـایی   کل بیایند و نمونـه پوششی ساده، زیبا، و به دور از اسراف به این تش

  2» از توانایی خود را نشان دهند.
خیابانی که زنان را براي پیوستن و انجام کارهاي سودمند بـراي مـردم و وطـن    

اصالحات مورد نظر قیام خـود را در عـالم زنـان نیـز     «اندیشد که  چنین می ،خواند فرا می
ــام  گــان در دورهي رای ي دخترانــه تأســیس مدرســه 3 .»خــود را نشــان خواهــد داد ي قی

نخستین گام در راه جلب زنان به فعالیت اجتمـاعی بـود. دعـوت حـزب دمـوکرات      
 ،ي اجتماعی و شخص خیابانی از زنان براي حیات اجتماعی آذربایجان، هیأت اداره
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  1 هاي معینی در میان زنان تبریز به وجود آورد. واکنش
ي زنان داشت و محصـور   لهي مسأ بارهمشابه در نیز موضعی» آزادستان«ي  مجله

موضـع رهبـران    2دانستند. شدن زنان در چهار دیواري خانه را عامل بدبختی مردم می
ي نقش روحانیون که در  شرایط اجتمـاعی ایـران و آذربایجـان آن دوره     قیام درباره

ي حزب آمـده   نفوذ داشتند، همان موضع جدایی دین از سیاست بود که در مرامنامه
تنهـا   آنهـا شـد و   ي دخالت روحانیون در سیاسـت داده نمـی   و نیز اجازهبود. از این ر

هـاي حـزب    ي آمـوزه  هاي سیاسی خـود در مسـاجد دربـاره    در موعظه شتنداجازه دا
(الزم بــه ذکــر اســت کــه ترکیــب حــزب   3 دمــوکرات آذربایجــان ســخن بگوینــد.

بـر خیابـانی   ي اجتماعی سید المحققین نیز عالوه  دموکرات آذربایجان و هیأت اداره
و قشـر روحـانی را    نبـود تحصیالت دینی داشت ولی او نیز مانند خیابانی خادم دینی 

  کرد.) نمایندگی نمی
همراه با این رهبري حزب فراموش نکرده بود که دیـن در روان شناسـی مـردم    

هـایش طبـق    نفوذ فراوان دارد و این چنین بود که خیابانی در هیچ کـدام از سـخنران  
ولـی در   )بـرد   پرداخت (از قرآن و خداوند نـامی نمـی   وعات دینی نمیقاعده به موض

 10رمضـان (  21و  ءتـر در ایـام احیـا    زمان آغاز قیام در ماه رمضان و به عبارت دقیق
از همان  ،) از روزهاي مقدس مسلمانان[سالم خدا بر اوباد]علی[امام] روز قتل  ژوئن

مشـهورش جمالتـی در ایـن     روز به شـکلی کوتـاه ضـمن اشـاره بـه علـی و سـخنان       
   .خصوص بیان کرد

خطـاب بـه مـأموران     مینـی فرا ،قیام تبریزخبر حکومت ایران به محض دریافت 
هـاي قـزاق (کـه توسـط      ي دسـته  دولتی از جملـه مرزبـان) صـادر کـرد تـا بـه وسـیله       

الدولـه رئـیس    ا سـرکوب نماینـد. وثـوق   قیـام ر شورشیان خلـع سـالح نشـده بودنـد)     
 افچند بار مخفیانـه بـه وسـیله تلگـر     را هر روز و گاه در روز حکومت این خواسته

                                                   
زیست، به شور آمده و بـراي برخـی نطقهـاي خیابـانی      .  پروین اعتصامی که در این زمان در تبریز می 1

 اشعاري تقدیم کرده بود. 
 39-38ص ». تانآزادس«.  ن.ك:  2
 420.  ن.ك: آذري. ص  3
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کرد. ولی این خواسته ره بـه جـایی نبـرد چـرا کـه فرمانـدهی قـواي قـزاق          تکرار می

موضع بیطرفی اتخاذ کـرده بـود و دیگـر نیروهـاي مسـلح نیـز بـه شورشـیان پیوسـته          
میم بر آن شد تا حکومت ایران تدابیر دیگري بر علیه شورشیان اندیشید. تص 1.بودند
  ي شاهزاده عین الدوله زده شود. ي نخست به وسیله ضربه

عین الدوله که به سمت والی منصوب شده و جسارت ورود بـه تبریـز را نیافتـه    
بود، با آغاز قیام طبق دستور حکومت از میانه خارج شده و به طرف تبریـز حرکـت   

 ،خیابـانی فرسـتاد. در پاسـخ   بـراي   ي حرکت خود از بین راه پیغـامی  کرد. او درباره
ي اجتمـاعی   التجار از اعضاي مبارز حزب دموکرات آذربایجان و هیأت ادارهمعتمد

براي مذاکره با او فرستاده شد. مـذاکرات در روسـتاي حـاج آقـا در نزدیکـی تبریـز       
  ي اجتماعی را تسلیم عین الدوله کرد.  ي هیأت اداره التجار خواستهمعتمدانجام شد. 

شـد. (ایـن    وله باید بدون قواي مسلح وارد تبریز مـی لدها عین ا واستهطبق این خ
داغی بود که به نزد عـین   ي سوار و پیاده، سردار عشایر قرهها خواسته مربوط به دسته

الدوله در میانه رفته و اکنون با وي عازم تبریز بودند.) باید برکناري مأموران اعزامی 
ي اجتمـاعی بـه جـاي آنهـا بـه       اب هیـأت اداره از تهران بـراي ادارات تبریـز و انتصـ   

رسـید    می» ملت«شد، باید از تهران بودجه تقاضا شده به مصرف  رسمیت شناخته می
ها هیچ کاري نبایـد انجـام    و در نهایت عین الدوله در آینده بدون رضایت دموکرات

   2 داد. می
وردین) وارد فـر  3آوریـل (  20تمـام شـرایط را پذیرفتـه و در     ًالدوله ظاهرا عین

از » ي بـه والـی نـداریم   زاما نی«با اعتقاد به این شعار که  قیامرهبران  ًتبریز شد. عموما
کـه محـل اسـتقرار او و افـرادش      آالقـاپی الدوله استقبال نکردند. حتی ساختمان  عین
  3 تحت نظر قرار گرفت. ،بود

اي فـوري بـر   ،هـا را پذیرفتـه بـود    عین الدوله که در حـرف شـرایط دمـوکرات   
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هـایی ترتیـب داده و در گـام     سرکوبی قیام و اجراي فرامین حکومت مرکزي برنامـه 
نخست مبلغ هنگفتی پول از تهران طلب کـرد. او کوشـید تـا بـه کمـک حسـین آقـا        

شورشـی را بـر    ،که مخفیانه به دستور وثوق الدوله به تبریز اعزام شده بـود فشنگچی 
متشـکل  » تنقیدیه«ایست توسط گروه ب ها ترتیب دهد. این شورش می علیه دموکرات

، سـلطان زاده، دکتـر زیـن العابـدین خـان، احمـد       هیئـت از کسانی چون میرزا علـی  
وعده پرداخت شده و شد. به این اشخاص پول هنگفتی  کسروي و دیگران انجام می
هـاي سـوار تحـت     الدوله از جمله دسـته  تحت فرمان عینداده شد که نیروهاي مسلح 

 آنهـا ین خان سردار عشایر از روساي طوایف قره داغ به کمک فرماندهی محمدحس
  خواهند آمد.

در  ،استعمارگران انگلیسی کـه از شـروع قیـام تبریـز بـه وحشـت افتـاده بودنـد        
سـاختند.   ي این نقشه شرکت داشتند و توجه خاصی به اجراي نقشه معطوف می تهیه

انگلـیس از قـزوین و    ي سیاسـی سـفارت    ور ادمونـد رئـیس اداره  ژبه همین منظور ما
از آنجا به تبریز فرستاده شـدند.   ،ماژور کرت از فعاالن مشهور انگلیس در کردستان

ي  از جمله  کسروي دیـدار کـرده و بـه نوبـه    » تنقیدیه«ماژور ادموند با اعضاي گروه 
   1 را به فعالیت بر علیه قیام کنندگان تشویق کرده بود. آنهاخود 

ا او از این پیشنهاد امتناع کرده است ولـی مشـخص   ي کسروي گوی بنا به نوشته
است که این گروه با تاجران ثروتمند تبریز جلساتی برگزار کرده و در شهر سالح و 

کرد. کسـروي خـود نیـز در جـاي دیگـري از اثـرش        نیروهاي مسلح جمع آوري می
 کسـان «گروهـی از   ،در زمان آغاز قیام ایجاد کردنـد  آنهانویسد که گروهی که  می

  2یا اهالی ناوارد به جنگ بازار بودند.» بازار
بود ولـی گـروه    ندهرا بارها به آرامش فراخوا آنهاي اجتماعی ابتدا  هیأت اداره

ي عـین الدولـه بـراي     فعالیت خرابکارانه خود را ادامه داده و بر طبـق نقشـه  » تنقیدیه«
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  1 شدند. قیام بر علیه شورشیان آماده می

با خبر شده بود،  آنهاي  ها که از نقشه هشت) دموکراتاردیب 20مه ( 10در روز 
بـه محـض خـروج از     ،گشـتند  از گفتگو بـا عـین الدولـه بـاز مـی     که این اشخاص را 

و طلیعـه بـه تهـران و دیگـران      هیئـت اشت کردند. برخی از آنـان ماننـد   بازد آالقاپی
بعید شدند. ستان ت(سلطان زاده، دکتر زین العابدین خان و علی اکبر حریري) به کرد

در زندان تبریز نگهداري شدند (که بخشـی از آنـان    بقیهو  2عشایرفشنگچی، سردار 
. بقیه و از جمله احمد کسـروي پـس از چنـد روز مخفـی     )به تهران تبعید شدند ًبعدا

  3 شدن به تهران گریختند.
وارد » بـه ناچـار  « ،هـاي مخـالف ناکـام بـود     ماژور ادموند که در تحریک گروه

هـاي   ا خیابانی شد. در این مذاکرات خیابـانی ضـمن تکـذیب یـاوه سـرایی     مذاکره ب
ي قیام و تکرار این ادعاها توسط  در خصوص ماهیت تجزیه طلبانه 4مطبوعات تهران

اندیشد  که آذربایجان به جدایی از ایران نمیکرد تأکید  ،هاي خبري خارجی آژانس
مام ایران به وقوع پیوسـته اسـت.   و قیام تنها با هدف برپایی مشروطه و اصالح امور ت

او در پایان مذاکرات خواستار آن شد که سپاهیان هنـد از آذربایجـان خـارج شـوند     
  وجود ندارد. آنهاچرا که هیچ ضرورتی به حضور 

سپاهیان هند از راه زنجـان از آذربایجـان خـارج شـدند.      ،پس از این مذاکرات
و در مـذاکره بـا خیابـانی بـه      ماژور ادموند نیز کـه از گـروه کسـروي محـروم شـده     

حـال او بـا اسـتفاده از    با این 5 مجبور شد به تهران باز گردد. ،اي دست نیافته بود نتیجه
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افته بودند که به که به وساطت وارام از طرفداران دموکراتها انجام شده و ظاهراً به این توافق دست ی
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هاي حکومـت مرکـزي بـر     ریزي در برنامه ،معلوماتی که از تبریز به دست آورده بود
ي حکومـت مرکـزي و    علیه قیام تبریـز شـرکت کـرد. بـدین ترتیـب نخسـتین نقشـه       

نگلیس بر علیه قیـام تبریـز بـه موفقیـت نرسـید. شورشـیان توانسـتند کـانون         استعمار ا
  ند. رکرد، از میان بردا فعالیت می آنهادیگري را که بر علیه 

این کانون کنسولگري آلمان بود که قـواي مسـلح بزرگـی در آن مسـتقر بـود.      
ي آلمـان و شـخص   لگـر ي ماهیـت فعالیـت کنسـو    ها دربـاره  حرف و حدیث اگرچه
اي  کورت ووستروي در زمان قیام تبریز متفاوت و مختلف اسـت ولـی نکتـه    کنسول

هـا (گروهـی از اینـان از زنـدان      اي از مخالفـان دمـوکرات   باشد که دسته مشخص می
ها مشغول بودنـد.)   کنسولگري آلمان به فعالیت بر علیه دموکرات دریز گریخته و تبر

با کمـک   رده و قصد داشتند تاهاي موجود در کنسولگري آلمان استفاده ک از سالح
  قیام را سرکوب کنند.  ،داغی نیروهاي سردار عشایر قره

پس از چند بـار اخطـار، در    ،رهبران قیام که از این موضوع خبردار شده بودند
نخستین روزهاي ژوئن با قواي مسلح خود کنسولگري را محاصـره کردنـد و همـین    

مجاهـدان در خلـع سـالح نیروهـاي ضـد      در این عرصه نیز  1 نیروها را خنثی کردند.
  به مثابه یک نیروي مبارز خود را نشان دادند. ،انقالبی

در عرض این مدت ادارات دولتی از مأموران حکومت مرکزي پاکسازي شـد  
از مـأموران دولتـی بـه     ،و در این زمان همچنان کسروي به عنوان شاهد ماجرا نوشته

حاکمیـت در سرتاسـر آذربایجـان بـه     «. و جز عین الدوله کسی در تبریز نمانـده بـود  
اختیارات عین الدوله از طرف شورشـیان چنـان محـدود شـده      2 »دست خیابانی افتاد.

                                                                                                              
شرط صرفنظر کردن خیابانی از همفکري و همکاري با بلشویکها، انگلیسیها نیز از دشمنی با خیابانی 

دانـد.   دست بردارند. شمیم برخورد بعدي دموکراتها را کنسول آلمان در راسـتاي همـین توافـق مـی    
هـاي شـمیم را تکـذیب     ). ولی اقدامات بعدي انگلیس برعلیه جنبش خیابانی، گفتـه 497(شمیم ص 
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بود که او نتوانست پولی را که از تهران براي مقابله با قیام فرستاده شده بود (بالغ بـر  

فت که تحـت  ي مالیه قرار گر را به دست آورد. این پول در اختیار اداره تومان) 100
ي  توانست مواجب ماهانـه  کرد. شاهزاده تنها به سختی می نظارت خیابانی فعالیت می
  1 خود را از این پول بگیرد.

  
  گسترش قیام در آذربایجان

در قفقـاز بـه معنـاي     دنیکـین هـاي   جـا کـه ناکـامی   تر گفتـیم از آن  همچنان پیش
در  ،یجان شـوروي تضعیف سیاست انگلیس بود، بر پایی حکومت شوروي در آذربا

 16مختلف آذربایجان بـه طـور مثبـت ارزیـابی شـد. خیابـانی در سـخنرانی        نهادهاي 
  ژوئن خود به این مسأله پرداخته گفته بود: 

هـا بـه حقـوق     ترین ملـت  کنیم که کوچک چنان زمانی زندگی میدر ما «
یابنـد و مـا بسـیار خرسـند هسـتیم کـه        آزادي و استقالل خـود دسـت مـی   

   2 »شوند. هایی نایل می موفقیتهاي همسایه و هم مرز ما به چنین  ملت
ي بیشـتر تحکیم موقعیت قیام کنندگان در تبریـز موجـب شـد تـا مـردم رغبـت       

ي تبریـک از   ي اجتماعی صدها تلگراف و نامـه  نسبت به آنان پیدا کنند. هیأت اداره
 ،آمدنـد  کرد. هر روز اشخاصی که از والیات مختلف به تبریز مـی  اهالی دریافت می

 ،آمدند کردند. بسیاري از روستاییان که به تبریز می وفاداري خود را به قیام اعالم می
کردنـد.   مـی ي اجتماعی ایجاد کـرده بـود، نـام نویسـی      در گارد ملی که هیأت اداره

در اطـراف تبریـز اسـتحکاماتی بـر پـا       ،اهالی مناطق نزدیک که به قیام پیوسته بودند
  کرده و سنگرهایی درست کردند.

الزم بـه ذکــر اسـت کــه نــه تنهـا در آذربایجــان بلکــه در تمـام کشــور رغبــت     
در اینحـال دوایـر رسـمی در تهـران، نظریـه       .اجتماعی نسبت به قیـام برپـا شـده بـود    

کوشـیدند تـا در مطبوعـات     و مأمورات بلند پایه رانده شده از تبریز مـی  آنهاپردازان 
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ي آن را اشـاعه دهنـد.    دار کرده و اخباري دروغین دربـاره  ماهیت قیام را لکه ،مرکز
اي داشـتند. در مقـاالت ایـن     فعالیـت عمـده  » ایران«و » رعد«هاي  ین کار روزنامهدر ا

  شد.  آذربایجان زده می قیامر بر به کشو» خیانت«ها حتی اتهام  روزنامه
امین الممالک رانـده شـده    ًماهیت اصلی نویسندگان این مقاالت مغرضانه (مثال

هاي تهران از قبیـل سـید ضـیاء و     موکرات، د1)شتنو مقاله می» رعد«در  از تبریز که
در اوایل مه به مردم نشان داده شد. » تجدد«ي  ي روزنامه ي بهار در مقالهلشعراملک ا

  در این مقاله آمده بود: 
هاي تهران از نظر ما هیچ اهمیتی ندارند و در آینـده نیـز    مقاالت روزنامه«

نخواهیم کرد. ما هرگز از عقیده و مسلک خود عدول « 2 »نخواهد داشت.
دادن سودي براي آنـان نخواهـد    فحشنه نوشتن، نه گفتن، نه تهدید و نه 

رگ، توپ و تفنگ خـاموش سـازند.   توانند ما را با م داشت. آنان تنها می
   3 »این نیز بسیار دشوار است...

ها در واقـع نیـز بـراي آذربایجـان      این نوشته ،همچنان که در این مقاله آمده بود
به  ًداد. جنبش تبریز تدریجا اهمیت نداشت و جنبش نیز گسترش ابعاد خود ادامه می

هـاي محلـی را    ن جنـبش شـد. ایـ   ها و مناطق دیگر آذربایجـان نیـز کشـیده مـی     بخش
  کردند. تشکیالت محلی حزب دموکرات آذربایجان رهبري می ًقاعدتا

شورش بزرگ مردم زنجان بر علیه استعمارگران انگلیس و  1920در ماه ژوئن 
حاکمیــت بــه دســت  ،در نتیجــه ایــن شــورش پیروزمندانــه 4 حکومــت شــاه رخ داد.

  هاي مشهدي محمدعلی باشماقچی افتاد. دموکرات
هایی در مراغه و اهر رخ داد و حاکمیـت بـه دسـت     تبریز شورش قیاممان در ز
داغ که امیر ارشد برادر سردار عشـایر قـدرت فـراوان     ها افتاد. حتی در قره دموکرات

اري خود را از خیابانی اعـالم کـرده و بـه هیـأت     انها طرفددي از ختعداد زیا ،داشت
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ي برخی معلومات حتی امیر ارشـد   پایهبر  1 ي اجتماعی پیشنهاد همکاري دادند. اداره

د کرده بود تا گروهی پیشنهاصمصمام نیز همفکري خود را با خیابانی اعالم کرده و 
ي  کـه از اشــغال تبریـز بــه وســیله   از سـواران خــود را بـه تبریــز بفرسـتد امــا خیابــانی   

بانی این پیشنهاد را نپذیرفت. حوادث بعدي نشان داد که خیا ،داغیان بیمناك بود قره
  اندیشید. درست می

شورشـی بـه رهبـري حـزب دمـوکرات       ،کمی بعد از پیروزي جنبش در تبریـز 
آذربایجان در شـهر خـوي رخ داده، مـأموران دولتـی از شـهر رانـده شـده و شـهر و         

  2 اطراف به دست شورشیان افتاد.
در اردبیل از شهرهاي مهم آذربایجان نیز مردم به جنبش در حـال گسـترش بـر    

ها که در اینجـا تشـکیل شـده     ي ملی دموکرات عمار انگلیس پیوستند. کمیتهعلیه است
این کمیته در میـان اهـالی    3بود، هدف اصلی خود را مبارزه با انگلیس قرار داده بود.

مـه سـر    22در اردبیل اوضـاع چنـان بحرانـی بـود کـه در       .اي داشت فعالیت گسترده
راف خود به لنـدن اطـالع داد کـه    ي انگلیس در تهران در تلگ پرسی کاکس نماینده

  4شرایط خطرناکی به وجود آمده است.» اردبیل و آستارا نیز همانند تبریز«در 
تـوپ را در   4از این رو بود که انگلستان یک واحد صد نفري قزاق بـه همـراه   

   5ي فرار کرده بود. اردبیل آماده
هـا قدرتمنـد بـود.    نه تنها در شهرها بلکه در روستاها نیز حس عالقه به دموکرات

ژوئـن   7در  ،ها کـه زنـدگی نیمـه کوچنـده داشـتند      حتی در والیت اردبیل شاهسون
  6ي اجتماعی اعالم کردند. تابعیت خود را از هیأت اداره

ارزشـمندي خاصـی تلقـی     ي اجتماعی این خبر را بـا  خیابانی رئیس هیأت اداره
نازعـات فئـودالی را   م ،حکومـت تهـران   تحریـک بـه   ائماًها د کرد. چرا که شاهسون
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هـاي تجـاري را چپـاول     کردنـد و کـاروان   شدند، به کشاورزان حمله مـی  موجب می
بـه معنـاي    ،ي خیابـانی  ها با شورشیان تبریز بنـا بـه گفتـه    کردند. همراهی شاهسون می

ي هـا  برقراري امنیت در نـواحی شـمال شـرق آذربایجـان بـود. (ایـن نیـز از خواسـته        
اي داشـتند.) خیابـانی آرزوي    ر رهبري جنبش نقش عمدهداري ملی بود که د سرمایه

  کرد:   کمیت دموکراتیک را چنین ارزیابی میحاها با  همکاري شاهسون
طوایف ما وطن پرست هستند. اینان فرزندان این سـرزمین هسـتند. آنـان    «

یی بـاز  هـا هایشـان مدرسـه   خواهند آزاد شوند، به شهر بیایند، براي بچه می
منـد شـده و از زنـدگی کـوچرو      ادي و آسایش بهـره شود، از زندگی، آز

  1» دست بردارند.
قبایـل مخـالف حکومـت شـاه در همـه جـاي        قیـام مطبوعات باکو نیز از آغـاز  

ولی الزم به ذکر اسـت کـه بـه دلیـل ضـعف رهبـري        2 خبر دادند.» آذربایجان ایران
  ها پراکنده و غیر متشکل بودند. مرکزي بسیاري از این قیام

علیـرغم   ،به نقطـه اوج خـود رسـیده بـود     قیامب جنبش آزادي که با بدین ترتی
اي  جهــات ضــعیف و محــدودش در اوایــل ژوئــن در چــارچوب آذربایجــان دایــره 

  کرد. گسترده را احاطه می
  

  خواهانه در ایران هاي آزادي گسترش جنبش
  همفکري با شورشیان تبریز
یـه انگلـیس و حکومـت    همزمان با قیام تبریز جنبش آزادي خواهانه ملی بـر عل 

ها که به حرکتی بـر   شاه در ایاالت و والیات ایران در حال گسترش بود. این جنبش
در گـیالن، مازنـدران، خراسـان،     ،ي انگلیس تبدیل شده بود انهضد سیاست اشغالگر

و در نهایت در خـود پایتخـت    3لرستان، همدان، قزوین، والیات همسایه با افغانستان
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در همـین دوره در تهـران نیــز برخـی تظـاهرات و حتـی شــورش      خـود را بـروز داد.   

  مسلحانه رخ داده بود. در ایران 
ي حکومت وثـوق الدولـه برخـی     اهالی ناراضی از سیاست خود فروشانه«

هـا در بعضـی مؤسسـات     اعتراضات را ترتیب دادند. در برخی گردهمایی
ادي اعتم سیاست حکومت و بی بهتهران، شرکت کنندگان اعتراض خود 

  1 »خود را اعالم کردند.
رمضـان)   14ژوئن ( 7در  ،احمد شاه که مدتی طوالنی در اروپا به سر برده بود

وارد تهران شد. اهالی او را بـا شـعارهایی مبنـی بـر ابـراز انزجـار از قـرارداد سـازش         
 تهـران هـاي   در کوچـه  2 انگلیس و حکومـت وثـوق الدولـه اسـتقبال کردنـد.      -ایران
گسـترده پخـش شـد. گرسـنگی بـر       صـورت ضـد شـاه و انگلـیس بـه      هایی بـر  بیانیه

واحـدهاي داوطلـب    ،از طرف رهبران حرکات تهـران  3 نارضایتی اهالی افزوده بود.
ي اصـناف گسـترش یافتـه و در نتیجـه      فعالیـت اتحادیـه   4 تشکیل و اعالم شـده بـود.  

گشوده  روزانه و کارساعت  8را مبنی بر  تصمیمیحکومت وثوق الدوله مجبور شد 
  5 بودن اتحادیه اصناف اتخاذ نماید.

در زمان قیام تبریز جنبش مردم خراسان بر علیه انگلیس و شاه گسترش زیـادي  
هـدف خـود را    ،که در مشـهد تشـکیل شـده بـود    » فدایی ملت«یافته بود. تشکیالت 

 وهـاي نیرهاي مسلح براي مبارزه بـا   دسته 6 ها از کشور قرار داده بود. اخراج انگلیسی
هـا   ي انگلیسـی  هـا و وسـایل نقلیـه    ها بـه کـاروان   انگلیسی تأسیس شده بود. این دسته

نفـر بــه یـک کــاروان    400اي شـامل   در نزدیکـی قوچـان دســته  «کردنــد.  حملـه مـی  
عـدد قـاطر و مقـدار زیـادي غنیمـت جنگـی بـه دسـت          30انگلیسی حملـه کـرده و   
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علیـرغم پیشـنهاد    2 کردنـد.  مـی ع متنـا هـا ا  الی از فروش غله به انگلیسـی اه 1 »آوردند.
داد و تمایلی به  نمی آنهاهیچ کس اسب و ارابه به  ،ها قیمت باالیی از طرف انگلیسی
  3 کار کردن براي آنان نداشت.

موجـب   ،مبارزه بر علیه استعمار انگلیس و حکومـت مرتجـع ایـران در گـیالن    
هـاي   ي سال فاصلهاي گسترده در  رسیدن جنبش آزاداي خواهانه این منطقه به مرحله

هاي انگلیسـی کـه    و برپایی حکومت شوروي  در آنجا شد. دیپلمات 1921تا  1918
هـاي شـمالی ایـران فعالیـت      در استان ،موقعیت خود را در قفقاز از دست داده بودند

خود را بر علیه حکومت شوروي شـدت بخشـیده بودنـد. امپریالیسـم انگلـیس بـراي       
در میـان   1920شده است که در اوایل سال  مشخص( .مداخله در باکو در تکاپو بود

ي تقویت نیروهاي نظامی بریتانیا در نـواحی   ي بریتانیا مذاکراتی درباره هیأت حاکمه
   4 شمالی ایران به دلیل پیشروي نیروهاي شوروي در قفقاز انجام شده بود.)

رشـت و انزلـی را در    1920فوریـه   9به همین جهت نیز حکومـت شـوروي در   
یار گرفت و تجهیزات و قواي خود را به انزلی فرستاد. هدف از این اقـدام تـار و   اخت

ي نیروهاي دنیکـین متحـد بـا انگلـیس، برگردانـدن امالکـی کـه         ندهقیمامار کردن با
گـرفتن بـر    پیشـی ا غارت شده بودند و در اصـل  ه توسط گاردهاي سفید و انگلیسی

در زیـر  » صدور انقالب« زمانهم ر دخالت در نواحی نفتی باکو واهداف انگلیس د
  بال حمایت نظامی به ایران و شوروي کردن این کشور بود. 

هایی از ارتـش سـرخ ایـران متشـکل از کـارگران       در میان این نیروها ابتدا دسته
هـا   در میـان ایـن دسـته    5 هـاي ایرانـی داخـل شـده بودنـد.      ایرانـی بـاکو و کمونیسـت   

میکائیللیان (سلطان زاده) حاضـر   چونازانی هاي چپگرا از جمله سیاست ب کمونیست
ي  نیروهـاي شـوروي وارد رشـت و انزلـی شـدند. باقیمانــده      1920مـه   18بودنـد. در  
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هـا بعـد از تلفـات زیـاد عقـب نشـینی        نیروهاي دنیکین در اینجا نابود شدند. انگلیسی

کردند. اهالی انزلی و منـاطق اطـراف نیروهـاي شـوروي را بـا شـکوه تمـام اسـتقبال         
  1 کردند.

با انقالبیون محلـی متحـد شـده و حکومـت      ،هایی که از باکو آمده بودند دسته
ي انقالبـی   ژوئن حکومت موقـت و کمیتـه   5شوروي را در گیالن اعالم کردند. در 

ي تجاري و مالکان خرده و دار سرمایهي  جنگلی به رهبري کوچک خان که نماینده
مختلفــی چــون  هــاي ت گــروهمتوســط بــود، تشــکیل شــد. در ترکیــب ایــن حکومــ 

  2 هاي ایران حضور داشتند. کمونیست
شـرایط را بـراي فعالیـت     ،افتادن حاکمیت در گیالن به دست نیروهاي انقالبی

 1920ژوئـن   24و  23حـزب عـدالت فـراهم کـرد. در      -هاي ایـران  علنی کمونیست
ه نـام  هاي ایران در انزلی برگزار شد. در این کنگـره کـ   ي کمونیست نخستین کنگره

از شهرهاي آذربایجان نیز نمایندگانی  ،حزب کمونیست ایران اعالم شد سماًحزب ر
نفر، آستارا یک نفـر، خلخـال و    3نفر، مرند یک نفر، خوي و سلماس  5چون تبریز 

  3نفر به این کنگره اعزام شده بودند.  3نفر و اردبیل  4زنجان 
تـا   تصـمیم گرفتـه شـد   ي حـزب تصـویب شـد و     در کنگره مرامنامه و نظامنامه

اي متحد بر علیه استعمار انگلیس و حکومـت مرتجـع ایـران تشـکیل شـود. در       جبهه
کوچـک خـان و حتـی در     يها در حکومت مـوقتی بـه رهبـر    همین راستا کمونیست

ژوئیه توسط احسان اهللا خان که ماهیتی آنارشیستی داشـت و   31ي ملی که در  کمیته
  4 شرکت داشتند.خان تشکیل شده بود، بعد از انحالل حکومت موقت کوچک 

خـان   اهللا ي ملـی احسـان   چه در حکومت موقت کوچک خـان و چـه در کمیتـه   
ــان گــروه  عــث ي امــور مهــم با هــاي مختلــف سیاســی دربــاره  اختالفــات فکــري می
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هاي چپگرا تحـت   ي متحد شد. گروه کمونیست پراکندگی و جدایی نیروهاي جبهه
ي  در کمیتـه  ،ضـر بودنـد  که در هر دو تشکیالت حان (سلطان زاده) ئیلیارهبري میکا

ده بودنــد. برخــی تــدابیر ري اول اکثریــت را بــه دســت آو مرکــزي منتخــب کنگــره
نقشـی مهـم در فروپاشـی جبهـه متحـد       ،چپگرایانه پیش از موقع این گروه در گیالن

  داشت.
اي است ولی به دلیل اهمیت آن ضـروري اسـت در    این موضوع حاشیه اگرچه

هـا تصـوري صـحیح در     در میـان کمونیسـت   بحثي مورد  ی کنیم. در دورهآن تأمل
هاي آزادي خواهانه و تحکیم و شکل دهـی ایـن    ي چگونگی مداخله در جنبش باره

هاي آزادي  چرا که نظریه جنبشنیست  ها وجود نداشت. این نیز تعجب انگیز جنبش
  یافت.  خواهانه در شرق به تازگی شکل می

ي انقالبـات اجتمـاعی در    هاي روسـیه از نظریـه   ر کمونیستکتباز انقالب ا پس
پا دست برداشته و توجه خود را به شرق (یعنی منبع تولید مواد خام و بـازار  وتمام ار

لیسم غربی) معطوف کرده و هدف محـروم کـردن امپریالیسـم از    یامصرف براي امپر
هـاي شـرق    تنیسـ این پشتوانه اقتصـادي را پـیش رو نهادنـد. در آمـاده سـازي کمـو      

(به کوشش لنـین انجـام شـد) نقشـی اسـتثنایی       1919ي سوم کمینترن در سال  کنگره
ها و مصوبات خـط حرکـت کمینتـرن     دارد. به ویژه در اجالس دوم آن در سخنرانی

شرق تعیین شد. این خط حرکت مربوط بـه شـرکت    ي خواهانههاي آزادی شدر جنب
شورشـان و مقابلـه جنـاح مترقـی     ک هاي شرقی در حرکات آزادیخواهانـه  کمونیست

ــی   دار ســرمایه ــه امپریالیســم م ــر علی ــم ب ــواي ناسیونالیس ــت ل ــی   ي تح ــین حت شــد. لن
دموکراتیک در کشـورهاي مسـتعمره و    -ها را به دفاع از نیروهاي بورژوا کمونیست

حفاظت اجبـاري از اسـتقالل و جنـبش کـارگري حتـی در شـرایط       «شرط به وابسته 
  1کرد.  دعوت می» ابتدایی
الزم اسـت تـا بـراي    «کرد:  سوي دیگر لنین تا آنجا این خواسته را مطرح می از

در  ،دموکراتیـک  -هـاي آزادي خواهانـه بـورژوا    پوشاندن جلد کمونیسم بر جنـبش 
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هـاي شـرق وظیفـه     از ایـن رو نیـز کمونیسـت    1 »کشورهاي عقب مانده مبارزه شـود. 

خـود پیوســته و   رهايداشـتند بـه نیروهـاي وطـن پرســت ضـد امپریالیسـتی در کشـو       
هـا ایجـاد کننـد. ولـی در میـان احـزاب        ي واحدي را البته به رهبري کمونیست جبهه

نیرومندي وجود داشت. این جهت در میان اینان  ي ایانهچپگرکمونیست شرق تمایل 
هاي انقالب اجتماعی را پیش از موعد و با عجله  برنامه ،که براي رسیدن به حاکمیت

در میـان تشـکیالت نیرومنـد حـزب کمونیسـت ایـران در       ویـژه   کردند و بـه  اجرا می
همین جریان نیـز نقـش منفـی خـود را در ناکـامی جنـبش ایفـا         2 گیالن برجسته بود.

  نمود.
نوف کـه در میـان انقالبیـون شـرق     یماذکر این نکته مناسب است که نریمان نر

میمات هــاي ایرانــی در راســتاي تصــ نفــوذ فــراوان داشــت، در دیــدار بــا کمونیســت
پذیرفتـه بـود، از وظـایف اساسـی      ءي لنینیسـم را بـا اکثریـت آرا    کمینترن کـه شـیوه  

نمایـد کـه از    ها انقالبی در کشورهاي شرق سخن گفته و به آنان توصـیه مـی   جنبش
 ،ي سوسیالیسم با کشورهاي خود پرهیز کنند چرا که این شتاب زدگـی  تطبیق برنامه

  3 اهد کرد.خونه وارد هاي بزرگی بر جنبش آزادي خواها زیان
ي اصـلی خـود را    علیرغم این مسایل جنبش گیالن در زمان قیـام تبریـز عرصـه   

ــد. در دوره مــی ــورد بحــث نشــانه  گذران ــارزه ي م ــایی از مب ــه در  ه ي اســتقالل طلبان
حرکـات انقالبـی   «شد. سرانجام باید گفت که در این زمان  کردستان نیز مشاهده می
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سـوتی  رویـم و بـراي مشـورت نـزد پـیش ک      ایرانی نزد من آمده و گفتند ما براي فعالیت به ایران می
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اساسی کمونیستهاي ایرانـی در آن دوره بایـد بـا سـتم انگلـیس صـورت        ي هکند که مبارز تأکید می
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. چنین شـد کـه ایـن رفقـا راهـی شـدند و پـس از اغتشاشـات چنـدي          "کمونیستی را گسترش دهیم
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قـواي حکومـت بـه اهـالی     « در مشـهد  د. مـثالً ر برگرفته بـو را نیز د 1»قواي شاه ایران
  2 »گرسنه پیوسته و بر علیه نیروهاي انگلیس عملیات جنگی خود را آغاز کردند.

انقالبی حتی در بریگاد قزاق که تکیه گاه حکومت شاه بـود، رسـوخ    ي روحیه
زاق سفیر انگلیس با مشاهده این وضع از حکومـت خواسـت تـا واحـد قـ      3 یافته بود.

امتناع  ًها از تحویل سالح خود تأکیدا مستقر در تهران را خلع سالح نماید. ولی قزاق
ها به خشم آمده بودند، میتینگی تشکیل دادند.  ي انگلیسی کردند. آنان که از مداخله

هـا از کشـور،    هایی چـون اخـراج انگلیسـی    خواسته ،این میتینگ نیي پایا در قطعنامه
ي شوروي مطرح شده  روابط با روسیهبه ایران و برقراري بازگشت مجاهدان سیاسی 

  4 بود.
ي مترقـی ایـران نیــز    دهـد، روزنامـه   خبـر مـی  » پـراودا «ي  همچنـان کـه روزنامـه   

روابـط تجـاري بـا کشـورهاي همسـایه        درخواست اهـالی را بـراي برقـراري دوبـاره    
ر شـد بـا   حکومت ایران تحت فشار مردم مجبو 1920در ماه مه  5 کردند. منعکس می

به حکومت شوروي برقـراري روابـط دیپلماتیـک، پسـت، تلگـراف و      اي  ارسال نامه
ــوروي       ــوري ش ــایی جمه ــین شناس ــه همچن ــن نام ــد. در ای ــنهاد نمای ــارت را پیش تج

 6کرد. سوسیالیستی آذربایجان را نیز اعالم می
هـا   توان گفت که جنبش انقالبی همه جاي ایران در بر گرفته بـود. روزنامـه   می

حتمی قرار  نقالبیي حوادث ا که کشور در آستانه شتندنو مقاالت خود چنین میدر 
گذارنـد و   دارد. حکومت ارتجاعی و ضد انقالبی ایران روزهاي پر از نگرانی را مـی 

  برخی وزیران از کشور خارج شدند.
بدین ترتیب در زمان قیام تبریز، جنبش ضد اسـتعماري و ضـد ارتجـاعی همـه     
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گرفته بود. در مناطق مهم ایران صرفنظر از دوري یا نزدیکی، اقبـال   جاي ایران را فرا

عمومی نسبت به قیام تبریز بسیار بود. از برخـی مراکـز پیشـنهاد کمـک و همکـاري      
شد. در گام اول باید گفت که گروه نیرومندي در تهران وجـود   برادرانه دریافت می

 یجانیـان از آذربـا  بیشـتر ه کـه  داشت که به قیام تبریز عالقمند بود. اعضاي ایـن گـرو  
مقیم تهران، اعضاي جناح چپ حزب دمـوکرات ایـران و بـه طـور کلـی اشخاصـی       

خود را بـه عنـوان   بودند، داراي روحیه دموکراتیک و عالقمند به مسایل آذربایجان 
  1 دادند. طرفدار جنبش و شخص خیابانی بروز می

این مسأله پرداختـه و چنـین   مه خود براي اهالی تبریز به  4خیابانی در سخنرانی 
  گفت: 

 )علیرغم این تدابیر (اقدامات جزایی حکومت بر علیه حرکـات انقالبـی  « 
در ایران و به ویژه تهران  اطالعاتی کـافی از نقـاط دور و نزدیـک ایـران     

  2 »رد و همفکر هستند.دهد تمام اهالی ایران با ما همد داریم که نشان می
سانسور و دیگر تدابیر  ،به وحشت افتاده بود حکومت ایران که از این وضعیت

هاي تبریز بـه تهـران و همچنـین چـاپ      را شدت بخشید. در این راستا ارسال روزنامه
» تجـدد «ي  روزنامـه  3 مطالبی در روزنامـه تهـران پیرامـون جنـبش تبریـز قـدغن شـد.       

  کند:   اجراي این تدابیر در تمام کشور را چنین ارزیابی می
لـم و فشـار فـرا گرفتـه     الت و والیـات ایرانـی کـابوس ظ   امروز تمام ایـا «

است... مطبوعات و مکاتبات و حتـی مکاتبـات و تلگرافـات تجـاري نیـز      
  4 »اند. مورد سانسور شدید واقع شده

هاي تهرانی بـه حمایـت از جنـبش تبریـز ادامـه داده و       علیرغم این تدابیر گروه
کـه  نی به اهـالی تبریـز اعـالم کـرد     مه خیابا 25اوضاع اینجا را تحت نظر داشتند. در 
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  1 اگر الزم باشد آزادیخواهان صمیمی و حقیقی تهران به یاري تبریز خواهند آمد.
به عنوان یکی از مراکز مهم انقالبی و جنبش آزادیخواهانه که نقش نیز گیالن 

در این زمان عالقمندي  ،ي ضد استعماري و ضد ارتجاعی داشت کمابیش در مبارزه
ز برقراري جمهوري، براي ایجـاد  داد. در اینجا پس ا جنبش تبریز نشان می خود را به

هاي آذربایجان کوشش شد. در این راستا پس از ایجاد حکومـت   رابطه با دموکرات
هیأتی به ریاست محمدرضا طلـوع و میراحمـد کتـابفروش جهـت      ،در گیالن مترقی

کتــابفروش از گــروه  ي اجتمــاعی فرســتاده شــدند. طلــوع و مــذاکره بــا هیــأت اداره
ها نیـز در ترکیـب ایـن     خان بودند. آنچنان که پیداست کمونیست چکجنگلیان کو

  هیأت قرار داشتند. 
از حضور این هیأت در تبریـز روشـن اسـت کـه نماینـدگان گـیالن در هیـأت        

ي اهـداف قیـام    بارهاستقبال شده و اطالعات جامعی در ي اجتماعی با صمیمیت اداره
تردیــدي وجــود نــدارد کــه هیــأت نماینــدگی گــیالن   2 شــده اســت.بــه آنــان ارائــه 

ي  هاي کوچـک خـان و حـزب کمونیسـت ایـران را بـه اعضـاي هیـأت اداره         توصیه
بر علیه استعمار خـارجی و ارتجـاع     ي همکاري در مبارزه اجتماعی رسانده و درباره

نی بـر اینکـه   کند مب تأیید می 3داخلی مذاکره نوده است. این نظر را خبري دیر هنگام
هـا قـول داده اسـت. ولـی پراکنـدگی       ي فعالیت همسو بـا کمونیسـت   خیابانی درباره

اهمیت مذاکرات  ،ژوئیه 19نیروهاي انقالبی در گیالن و نابودي حکومت مترقی در 
  تبریز را از میان برد. 

ي اول در میــان  کــه از زمــان کنگــره 4از ســوي دیگــر تمــایالت چــپ گرایانــه
عدم اجراي همکاري با جنـبش  انی پدید آمده بود، نقشی مهم در هاي ایر کمونیست
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 ي هتکمی ي هنویسد که سیاست چپ گرایان در گیالن می 1920.  پرسیتس در بحث از حوادث تابستان  4

عناصر انقالبی بورژوا را به اردوگاه ارتجاع فراري  ي همرکزي حزب کمونیست ایران در گیالن، هم
 .  47ص  Идејнајаداد. پرسیتس. 
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تبریز بازي کرد. این تمایل و خط مشی نادرست خود را در روابط با جنبش تبریز به 
رهبري خیابانی خود را نشان داد. این تاکتیک نادرست در گزارش خود را نشان داد 

مرکـزي حـزب    هـاي شـرکت کننـده در گـیالن و طرفـداران کمیتـه       که کمونیسـت 
دادنـد و پـس از کنگـره     ایان تشکیل مـی چپگر را آنهایت کثرکمونیست ایران (که ا

  اول انتخاب شده بودند) به کمینترن ارسال کردند.  
هـا (منظـور طرفـداران     دموکرات -در این گزارش آمده است که: ناسیونالیست

 1 »قتی نیـز باشـند.  ضد امپریالیسم جهانی متفق مـو  ي توانند در مبارزه ن) نمی-خیابانی
هـا بـه رهبـري حیـدر      گـروه دیگـري از کمونیسـت    ،ولی همچنان کـه خـواهیم دیـد   

  تري را در پیش گرفته بود. عمواوغلو سیاست درست
 ،هـا  اعتمادي برخی رهبران جنبش تبریز به کمونیست ي اینها و به عالوه بی همه

مـؤثر درآیـد و   هـاي گـیالن و تبریـز بـه شـکل       مانع آن شد تا همکاري میان جنـبش 
در مشهد و خوزستان و... نیز عالقـه   .میان این دو ایجاد شودهمکاري واقعی انقالبی 

به جنبش تبریز وجود داشت. علیرغم کوشش استعمارگران بـراي نگهـداري منـاطق    
شمال غرب ایران و ایجاد برادر کشی در میـان مـردم، نماینـدگان ایـن مـردم اعـالم       

   2 ي هرگونه کمک هستند. کنند و آماده مایت میکردند که از جنبش خیابانی ح
 3ي  در کردستان خود را در شعري نشان داد که در شماره حس مخصوصاًاین 

اوت چاپ شده بـود مربـوط بـه     12شده بود. این شعر که در  پچا» آزادستان«مجله
ــه   3يابوالحســن ســیف القضــات مکــر  ــا روحی ــود کــه ب ي  از رؤســاي قبایــل کــرد ب

قیـام  «نقالبی خود از دیگران متمایز بود. شـعر مکـري تحـت عنـوان     دموکراتیک و ا

                                                   
  287.  آقایف. پالستون. ص  1
 . ویژه نامه.  1973آوریل ».آذربایجان« ي ه.  روزنام 2
در کردسـتان   1946ستان بود که در سال کرد ي ه.  مکري برادر محمدقاضی رهبر جنبش آزادیخواهان 3

ر. قاضی پسر مکري، وي از بانیـان حـزب    ي هاز طرف دولت مرکزي به دار آویخته شد. بنا به نوشت
 ي هدر جنبش خودمختاري کردستان بوده است. ایـن حـزب کـه فعالیـت خـود را برعلیـ      » محمدي«

 رجاي بود. همچنان ب 1930 ي هحکومت رضاشاه آغاز کرده بود، تا سالهاي ده
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شد سـاحت تبریـز   «پرداخته است. در این شعر که با مطلع به مسایلی اینچنین  1»تبریز
آغاز شده بود، به شکلی ادبی نشان داده شـده  » یکی طرف بهشتی، از سعی تنی چند

و » اسر سرشت فرشته یافتهسرت«، »از خواب جهالت بیدار شده«است که اهالی تبریز 
ي تجـدد) و   از پی مکتب تجدد (اشاره به مسلک تجدد خیابانی و هم چنین روزنامـه 

  اند.  شده» یک ملت آزاد«نه مسجد و کلیسا و در نتیجه این علم 
ي  او دیگران را نیز به پیروي از این راه و روي نهادن بـه ایـن مرحلـه بـه وسـیله     

آزادي) فـرا   -مبـارزه، وصـال   -عاشـقانه (عاشـیق   تجدد و آمادگی براي جان بـاختن 
کند که خـود او نیـز تصـمیم گرفتـه اسـت در ایـن راه        ند. شاعر خود بیان میخوا می

از این پـس همسـایه   «ي مرگ نیز باشد. از بیان شاعر مبنی بر این که  بکوشد و آماده
تـري   تتوان چنین استنباط کـرد کـه مبـارزه در مسـیر راحـ      می» را با ما کاري نیست

  ي شوروي است.  روسیه ،افتاده و منظور از این همسایه
همـواره  » جالد آسـیا «و » ژاندارم اروپا«روشن است که روسیه تزاري به عنوان 

پشتیبان حکومـت ارتجـاعی ایـران در سـرکوب حرکـات آزادیخواهانـه بـوده و در        
الـت  اعالم کـرده بـود کـه در امـور دیگـر کشـورها دخ       مقابل روسیه شوروي رسماً

به این مسأله اشاره شده اسـت. بـدین ترتیـب حرکـات      نخواهد کرد. در شعر تلویحاً
 هاي کسب شده توسـط هـر کـدام علیـرغم وجـود      آزادیخواهانه در ایران و موفقیت

ارتجاعی ایـران و اسـتعمارگران شـد. بـدین      متها موجب آشفتگی حکو پراکندگی
بـه نماینـدگان    ًخواهـان رسـما   سان حکومت ایران نـاتوانی خـود را در برابـر آزادي   

هر گاه پاسخی بـه انقالبیـون   «با نگرانی اضافه نموده است که انگلیس اعالم کرده و 
در ایران داده نشود، آن گاه ایران به مرکز کمونیسم در جهان شـرق تبـدیل خواهـد    

  2 »شد.
  

  

                                                   
 .  او چندین شعر به مجله فرستاده بود ولی بعلت کمبود جا، تنها یکی از آنها چاپ شده بود.  1
 1920اوت  25».کمونیست« ي ه.  روزنام 2
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  تشکیل حکومت ملی

ملـی  حزب دموکرات آذربایجان تصمیم گرفـت حکومـت    1920ژوئن  23در 
کمیت موقت بود، برقرار نماید. ي حا ي اجتماعی که به منزله را بر اساس هیأت اداره

تر در آغاز قیام در نظر داشـت تـا کسـب رضـایت      حزب دموکرات آذربایجان پیش
انجمـن ایـالتی را بـه عنـوان      ،ایران ي حکومت مرکزي و هماهنگ با اصول مشروطه

  سیس نماید. سازمان حاکمیت محلی از طریق انتخابات تأ
ي  ي هیـأت اداره  نماینده مچیهمین هدف در سومین روز قیام محمدعلی بادا با

ولـی تهـران    1والی آذربایجان رفت ناجتماعی براي مذاکره به نزد امین الملک معاو
هـاي آذربایجـان بـی پاسـخ گذاشـت. پـس از        این خواسته را نیز مانند دیگر خواسته

هـا   ت آورد و برخـی منـاطق بـه دسـت دمـوکرات     هایی به دس مدتی که قیام موفقیت
ي ایران خارج شـد و بـر آن    از چارچوب مشروطهافتاد. حزب دموکرات آذربایجان 

شد تا به جاي انجمن والیتی، حکومتی ملی داراي نیروهاي مسلح و حقـوق مسـتقل   
  کامل برپا نماید. 

ی به مردم ي این تصمیم حزب اطالعات ژوئن) خیابانی درباره 23در همان روز (
 2از فـردا   تصمیم گرفته شـده اسـت کـه مراکـز سیاسـی و اجتمـاعی      «داده و گفت: 

انتقـال یابنـد. حکومـت ملـی فعالیـت خـود را آغـاز          ژوئن) بـه آالقـاپی   24سرطان (
ژوئن حکومت ملی بـه رهبـري خیابـانی (در سـند ذکـر شـده کـه         24در  2 »کند. می

 آالقـاپی بـه  » تجـدد «محـل سـاختمان   ) از 3خیابانی به این سمت انتخاب شـده اسـت  
  رات دولتی آذربایجان انتقال یافت.ولیعهد و مرکز ادا قامتگاها

ي  بـا تخلیـه   4بنا به خواسته حکومـت ملـی، حرمسـرا و خـدمت کـاران ولیعهـد      
رات اوبـه عنـوان   ختیـا بـه تهـران روانـه شـدند. عـین الدولـه کـه وظـایف و ا        آالقاپی 

                                                   
   369.  آذري. ص  1
  4.  نطقهاي خیابانی. قسمت دوم. بخش اول. ص  2

3 - Azerbaijan CCР МДОИА, ф. 6, сиј. 1, иш 487, вəр.7 
کردند ولی محمدحسن میـرزا از سـال    ولیعهدهاي قاجار در تبریز اقامت می ي ه.  طبق رسم دیرینه هم 4

 برد.  به دلیل اقامت طوالنی پدرش احمدشاه در اروپا، در تهران بسر می 1919
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درآمـده بـود، ناچـار شـد بـه ایـن کـاروان         ل فلـج حـا ي حکومت مرکزي به  نماینده
بدین ترتیب حتی یک نفر مـأمور حکومـت مرکـزي در تبریـز نمانـد و ایـن        بپیوندد.

  1 کند. ي نیز تأیید میومسأله را احمد کسر
به جنبش عمومی مردم تبریز تبدیل شـد. همـان    آالقاپیانتقال حکومت ملی به 

امل گــارد ملــی قــواي مســلح شــ هــاي بســته شــدند. روز ادارات، بازارهــا و مدرســه
موسـیقی و سـرودهاي انقالبـی و نـواي      یعـت ن بـا مشـا  یگـرا حکومت، مجاهدان و د

  2 رژه رفتند. خیابانی، میرزا تقی خان رفعت در این مراسم سخنرانی کردند. مارسیز
اي بـه میـرزا    عبداهللا عبداهللا زاده (فریور) فرهنگی عضو حکومـت ملـی در نامـه   

ي جمهوري شوروي آذربایجـان در بـاکو چنـین     مور خارجهداود حسینوف کمیسر ا
  3نوشت: 

شدیم. همراه با شیخ محمد خیابـانی   جایانی در اینجرچهار ماه قبل وارد «
بر علیه امپریالیسم و فئودالیسم قیام کردیم. پس از زحمـات فـراوان بـا در    

عمارت ولیعهد را در اختیار گـرفتیم. ایالـت    ،دست گرفتن ادارات دولتی
ذربایجان آزادستان نامیـده شـده و روز بـه روز بـه گسـترش ایـن دایـره        آ

مشـغول شـدیم. امیـدواریم کـه بـه زودي درهـاي خوشـبختی را بــه روي        
  4 »کارگران و روستاییان ایران بگشاییم.

گرایانه دارد. در ي نامه در این مسأله موضعی چپ الزم به ذکر است که نویسنده
طبقـات   بیشـتر و روستاییان را در نظـر نداشـتند بلکـه     اصل رهبران قیام تنها کارگران

بود. از فحواي نامـه پیداسـت کـه قیـام کننـدگان هـدف        آنهامتوسط شهري مد نظر 
دموکراتیزه کردن را نه براي تنها آذربایجان بلکه براي تمام ایـران پـیش روي خـود    

زاده را بـا  گذرانده بودند. نامه همچنـین گویـاي روابـط گسـترده و انقالبـی عبـداهللا       
ر پایـان نامـه   دهـد. د  آذربایجان شوروي و حتی شخص نریمان نریمانوف نشـان مـی  
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  آمده است: 

از من به نریمانوف سالم برسانید و بگویید اگـر ممکـن باشـد بـراي مـن      «
خبـر   کـه از علـوم جدیـد بـی     هایی زیبا بـرایم بفرسـتد تـا    کتاب و کتابچه

  1 .»نیمنما
در ترکیـب ایـن    2 ري شـکل گرفتـه بـود.   حکومت ملی بر اساس قواعد جمهـو 

ه بودند. این اعضا شدنفر از اعضاي حزب دموکرات آذربایجان داخل  20حکومت 
اي و...) و یـا روشـنفکران مـرتبط بـا      ، علـی آقـا گنجـه   3ي تجار (بـادامچی  یا از طبقه

اي از خـرده مالکـان (هاشــم    ي تجـار ماننـد خیابــانی بودنـد. در ایـن قیـام عــده      طبقـه 
، محمود امین، سیدالمحققین)، روشنفکران (میرزا تقی خان رفعت، اسماعیل نیساري

خیـزي، ابوالقاسـم فیوضـات، محمدحسـین صـفوت) و کارمنـدان (نـوراهللا خـان         امیر
عالوه بر این تعدادي از تاجران عمـده   4یگانی و نصرت اهللا نیساري) حضور داشتند.

شخصی خود به ترکیب حکومـت  منافع ار داشتند که یا تصادفی و یا بر حسب نیز قر
  نامید. ملی پیوسته بودند که خیابانی آنان را ثروتمندان می

موجب شد تا توافق و  ،چنین ترکیب اجتماعی ناموزون و مختلط حکومت ملی
ي  تفاهم آینده وجود نداشـته باشـد و همـین مسـأله تـأثیر خـود را در رونـد و نتیجـه        

بانی به ریاست حکومت ملی انتخاب شده چنان گفته شد خیامبارزه بر جاي نهاد. هم
نظارت او قرار داشت. دیگر امـور نیـز بـه اعضـاي     تحت  ًبود و امور مالیه نیز مستقیما

ــم ف     ــود: ابوالقاس ــده ب ــذار ش ــی واگ ــت مل ــر حکوم ــی،   یودیگ ــور فرهنگ ــات ام ض
  5 ي وقف، مظفر اعلم سردار رئیس قشون. محمدحسین صفوت اداره

و اصـنافی کـه زیـر بـار سـنگین اسـتبداد قـرار         تمـام طبقـات  «این قیام به دست 

                                                   
 .  همان.  1
 1920ژوئیه  6». کمونیست« ي ه.  روزنام 2
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هـاي اسـتبداد    تـرین شـکنجه   رحمانـه  تـرین و بـی   فجیـع هایی که زیر  انسان«، 1»داشتند
ــور محرکــه 2»بودنــد هــا  ي آن کــارگران و صــنعتگران کارگــاه  ، ایجــاد شــده و موت

توان گفت که کارگران صنایع وجود نداشتند)، فقرا و خرده تـاجران بودنـد. در    (می
ن پـایی  سط ومتوي ملی، زمینداران لیبرال، روحانیون دار سرمایهین قیام روشنفکران، ا

رتبه، و روستاییان محال تبریز نیز شرکت داشتند. به طـور کلـی روسـتاییان در قالـب     
قیام داخـل نشـده بودنـد حـال آنکـه موفقیـت جنـبش آزادیخواهانـه در کشـورهاي          

ي اول بـه میـزان    روستایی بود، در درجه عمره و وابسته که اکثریت جمعیت آنهامست
  شرکت آنان بستگی داشت.

ضــرورت جلــب  ،ایـن ویژگــی کــه در تمــام کشــورهاي شــرق وجــود داشــت 
ي قرون وسطی  هاي مردمی بر علیه امپریالیسم جهانی و باقیمانده روستاییان به جنبش

  را پیش رو نهاد.
حکومت ملـی،   با وجود حضور مالکان خرد و متوسط و روحانیون در ترکیب

رهبري جنبش در دستان خرده تاجران و روشنفکران بود. خیابانی همچنان که گفتـه  
مـردم  «ي روشـنفکران مـرتبط بـا خـرده تـاجران تعلـق داشـت. او         شد خود بـه طبقـه  

کردند و  ي تالش دیگري را تصاحب نمی کرد که ثمره نمایندگی می ار» زحمتکش
شـد. عـدم    ن و روشفکران زحمتکش مـی گرا شامل کارگران، خرده تاجران، صنعت

شـهري در آذربایجـان و بـه     متوسـط ي  شکل گیري طبقه کارگر و ابراز وجود طبقه
  طور کلی ایران آن زمان امري طبیعی بود.

به همین جهـت نیـز حکومـت ملـی بـا تـأمین مصـونیت مالکیـت خصوصـی و          
رسـیدگی   آنهـا داري بـه آرزوهـاي    شخصیتی تاجران طبقه پـایین و متوسـط سـرمایه   

شـد   مـی کرد. شرایط تجارت آزاد و مصونیت مالکیت خصوصی تـاجران تـأمین    می
شد تا از ایـن موقعیـت سـوء اسـتفاده نکـرده و       ولی در عین حال از آنان خواسته می
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101/  تبریز توفانی 
ها خـود بـا اشـاره بـه اصـنافی       خیابانی بارها در سخنرانی 1 ها را افزایش ندهند. قیمت

 »خواهیم؟ ما با این قیام چه می«ی که به سؤال و تاجران در پاسخ بقالچون قصاب و 
  گفت:  داد. او می موضع حکومت ملی را در این رابطه به روشنی توضیح می 2

ي یک نفر تاجر را در نظر بگیرید. ببینید او براي تأمین معـاش و   خواسته«
خواهد. او بعد از تأمین امنیـت شـخص وي، خواهـد     زندگی خود چه می

او آسایش و امنیـت   سپساش نیز تأمین گردد.  نوادهخواست که امنیت خا
   3 »را خواهد خواست. ایالتاش، بازار، محله، شهر و سرانجام  مغازه

ــا روابــط ســرمایه ــاطع را برجــا  داري کــالن همچن ــد تــأثیر ق ن کــه خــواهیم دی
تغییـر مبـارزه ضـد     ،گذارد. خط مشـی کـه حکومـت ملـی در پـیش گرفتـه بـود        می

داري ملی) بر ضد استعمارگران به مبارزه  (از جمله سرمایه استعماري طبقات متوسط
ن برخی تغییرات دموکراتیک و اسخ دادن به منـافع  با ارتجاع وابسته ایران، برابر نهاد

ي آزادي ملی موضعی سـازش ناپـذیر در    عمومی مردم بود. حکومت ملی در مبارزه
داري  اعـد سـرمایه  هاي دموکراتیک خود نیز چـارچوب قو  پیش گرفته و در خواسته

  شد.   محدود می
کـه نماینـدگان طبقـات     آزادیخواهانـه  ي نکته اینجاست که در شـرایط مبـارزه  

هاي زحمتکش در یک جا قـرار گرفتـه بودنـد وظـایفی      کش با نمایندگان توده بهره
مخصوص در برابر جنـبش آزادیخواهانـه ملـی در ایـران و از جملـه آذربایجـان آن       

له محـدودیت فعالیـت حکومـت ملـی را بـه وجـود       ئین مسـ داد و همـ  زمان قـرار مـی  
مـت از سیاسـت مصـوب حکومـت ملـی در      حکوآورد. خیابـانی رهبـر حـزب و     می

نیز سـخن بـه میـان     سوسیالیست ي هاي جامعه اي باالتر قرار گرفته و از خواسته مرتبه
  آورد. می

ق ه در آن شرایط تاریخی بـر علیـه حکومـت انگلوفیـل وثـو     کرهبران این قیام 
فته بود، بارها با نشان دادن تسلط انگلـیس بـر امـور    گرشکل  1919الدوله و قرارداد 
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ي  ي دولت، ارتش و غیره اعالم کردند کـه وظیفـه   سیاست داخلی و خارجی، خزانه
ي امـور ایـران و از    اصلی جنبش اخراج استعمارگران انگلیس از ایران و پسران اداره

بیگانگـان  «ها با بیان این نکتـه کـه     شد. دموکراتبا جمله آذربایجان به خود مردم می
هـا خـارج    شعار نخسـت مـا دمـوکرات   « اعالم کردند: » نباید بر ما تأثیر و نفوذ بیابند

    1 »باشد. شدن از آلت دست بیگانگان می
هــایش بـه دفعــات مــردم را بــه اتحـاد و مبــارزه بــر علیــه    خیابـانی در ســخنرانی 

اگـر  «خوانـد:   هاي آن در تمام ایران فرا می خودسرياستعمارگران انگلیس و نفوذ و 
خواهید زیـر بـار اسـارت رفتـه، دچـار اضـطراب و خطـر شـده و گرفتـار پنجـه            نمی

او بـا نشـان دادن    2 »تا گسسته گردد. خارجیان شوید اجازه ندهید صفوف یک پارچه
« برعلیـه انقالبیــون مــی گویــد:  همکـاري حکومــت مرتجــع ایـران بــا اســتعمارگران   

شوند... هنوز هـم   بر علیه ما متحد مییابند با اجنبیان  شمنان ما هرگاه که فرصت مید
    3 »هاست. سلیمان میرزا در زندان انگلیسی

ه و اعـالم  شرکت کننـدگان جسـورانه خارجیـان اشـغالگر را خطـاب قـرار داد      
هر خارجی و یا کشوري که قصد داشته وارد کشور ما شد و زنجیـر  «کردند که:  می
هاي ما اندازد، تنها با گذاشتن از روي جسـدهاي مـا خواهـد     رت را بر دموکراتاسا

جنبش ضد استعماري به وجود آمده بـه جنبشـی    4 »توانست به نیت خود دست یابد.
هـدفی کـه   « ن بر آذربایجان تبدیل شده بود.بر ضد سیاست تبعیض آمیز ارتجاع ایرا

یکی از شعارهاي محـوري   5»آزادي ایم چنین است. قبل از هر چیز ما در پیش گرفته
رهبران جنبش این بود. جهت دیگر جنبش نیـز مبـارزه بـراي کسـب خـود مختـاري       
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  براي آذربایجان در ترکیب ایران پس از اخراج استعمارگران بود.

هــاي آن در چــارچوب  از نظـر رهبــران جنـبش بایــد بـه آذربایجــان و خواسـته    
ده در چـارچوب ایـران توجـه جـدي     دموکراتیک آینده و خودمختاري به وجود آم

  کرد:   ها را چنین تبیین تبیین می شود. خیابانی این خواسته
هاي زیـادي متحمـل شـده، دچـار نامالیمـات شـده و        آذربایجان آسیب«

آن آمده است. اکنـون آذربایجـان   خسارت فراوانی از خودي و بیگانه بر 
سوي ما دراز کرده نیاز به برپایی و تعمیر دارد. اگر روزي تهران دست به 

اي بـراي پیشـرفت ایالـت     و پیشنهاد اتحاد بدهد و اگر به فکر یافتن چـاره 
ن خواهیم گفت: این ایالت در گذشته بـراي آزادي دیگـران   آما به ،بیفتد

کاري کرده است. کنون نوبت دیگران است. اکنون آنـان  جانفشانی و فدا
  1 .»هاي این کشور را آباد کنند باید کمک کرده و خرابی

داري با فئودالیسم بود. مبارزه حکومت ملـی   این جنبش همچنین مبارزه سرمایه
ــرا ــودالی   يب ــدگی فئ ــور از پراکن ــایی کش ــابودي اســتبداد، ره ــه  2ن ــر علی ــارزه ب ، مب

ــدابیري چــو  فئــودال ن اعــالم مصــونیت مالکیــت شخصــی و  هــاي کــالن و انجــام ت
وجـه ضـد فئـودالی    گـر   خصوصی، اصالحات هر چنـد محـدود روسـتایی و... نشـان    

  باشد. جنبش می
داران  هاي آذربایجان زمینداران بـزرگ و سـرمایه   در برابر شعارهاي دموکرات

ایالت که ستون ارتجاع خارجی و داخلی در اینجا بودنـد، موضـع مخـالف در پـیش     
ي دار سـرمایه کوشیدند با همکـاري   ها که می ها در برابر دموکرات گروه ینگرفتند. ا

یالیستی و ضد اربابی ایجاد مپري واحد ضد ا ن لیبرال و روحانیون جبههملی، زمیندارا
به زمینداران بزرگ  بیشترعی تشکیل دادند. اینان در زمان قیام تجااي ار جبهه ،نمایند

   ان کالن گرایش داشتند.دار سرمایهو 
در رابطه با گروه اخیر ذکر این نکته الزم است که حکومت ملی توجه خاصی 

ي تجـارت مبـذول دشـته و مصـونیت امـوال و شخصـیت تـاجران را تـأمین          به مسأله
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خراج تاجران بزرگ از آذربایجـان و مانـدن   اکرد. با این وجود خیابانی خواستار  می
» جمـع کـرده بودنـد.    ثروت و مکنتی بود که آنان بـه حسـاب محصـول ایـن وطـن     «

  گفت:  و می ان بزرگ موضعی قاطع در پیش گرفتهدار سرمایهخیابانی در برابر 
ما براي تأمین رفـاه و دموکراسـی مـردم فقیـر اصـناف تنگدسـت امنیـت        «

کـار را   کوشـیم تـا ثـروت تـاجران ثروتمنـد و طمـع       خـواهیم. مـا نمـی    می
  1 »افزایش دهیم. میلیونهاحفاظت کرده و آن به حساب 

بدین ترتیب رهبران حکومت در راه برپایی ساختار دموکراتیک در ایران پـس  
اســتعمارگران، تبــدیل ایــران بــه دولتــی داراي قــدرت متمرکــز و کســب   از اخــراج

ــارزه      ــده مب ــی آین ــران در دموکراس ــب ای ــان در ترکی ــراي آذربایج ــاري ب خودمخت
  کردند. می

یی ساختار دموکراتیک در ایـران منظـور   پاکه براي بر» حاکمیت دموکراتیک«
یت مـردم هـیچ کـاري    به این معنا بود که بـدون اطـالع و رضـا    ،نظر رهبران قیام بود

نباید در کشور انجام شود. سیاست خارجی و داخلی کشور باید توسط مـردم تعیـین   
خیابانی به نـام   2 »با حکومت دموکراتیک سازگار نیست. استبداد اصالً«و حل شود. 

ي حاکمیت باید در دست  مردم و به عنوان یک دموکرات خواستار آن بود که همه
  مردم جمع شود.

ي تمـام مـردم خواهـد     آینده که نماینـده  ،دموکراتیک متبران حکوبه نظر ره
و تحکیم نماید، اصول مشروطه را پاسداري نمایـد،   مینبود، باید استقالل ایران را تأ

هـاي شخصـی را لغـو نمایـد      ید، امتیازات و معافیتانجام اصالحات را آغاز نما ًفورا
صـنایع ملـی را تأسـیس نمایـد،      هـا و ادارات کارفرمـایی را ملـی نمایـد،     تمام کانون

 ًنماید که نمایندگان مجلـس واقعـا   عدالت، آزادي و برابري را تأمین نماید، کوشش
دموکراسـی  «گفـت:   ي درخواست اخیر می باره(خیابانی در 3 ي مردم باشند. برگزیده
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خواهیم که از جـان و   توان به اعیان سپرد. ما چنان مجلسی می و سرنوشت آن را نمی

کـرد   خیابـانی چنـین بیـان مـی     1 »)را دوست بدارد و نیازهاي آن را بشناسد. دل مردم
که آذربایجان و آذربایجانیان و به ویژه تبریزیان در برپایی مجلـس دموکراتیـک در   

  گفت:  آینده نقش مهمی ایفا خواهند کرد. او می
انـد.   ایـم. هرگـز مـا را در صـفوف عقـب ندیـده       ما همواره پیشـگام بـوده  «

مـا  واهان ایران هر چقدر هم تندرو باشـند در صـورت اتحـاد بـا     آزادي خ
ي یافته و بـه تحکـیم اساسـی آزادي نایـل     بیشترترقی و سرعت می توانند 

  2 »شوند.
شنوندگان » زنده باد آذربایجان«ژوئن در زیر فریادهاي  3خیابانی در نطق روز 

ده ولی در اصـل  الم شپادشاهی مشروطه اع اعالم کرد نوع حکومت در ایران رسماً
ر ختـا خواهـد تـا سـا    عین به وجود آمده و از این رو نیز آذربایجان میوضعیتی غیر م

  گفت: خیابانی می 3 حکومت مشخص شود.
   4 »تبریز ایران را نجات خواهد داد.«             

آنـان در عـین دلبسـتگی بـه آزادي و سـعادت       دادنـد کـه   رهبران قیام نشان می
شمارند و بر آن هستند تا قیـام آذربایجـان    یران را نیز محترم میآذربایجان، استقالل ا

در نطـق روز   آالقـاپی ي انتقال به  خیابانی در آستانه 5 را به تمام ایران گسترش دهند.
  ژوئن گفت:  23

هاســت. ایــن حکومــت  امـروز حکومــت در تبریــز در دســت دمـوکرات  «
نیـز در بـر خواهـد     تیک از تبریز آغاز شده و  اقصی نقاط ایران راادموکر

گرفت. ما آهسته آهسته به این هدف دست خواهیم یافت. تمام ادارات و 
  6 »مقامات زیر نظارت ما خواهند بود.
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خواهد آذربایجانیان  داد که می خیابانی با گسترش این فکر خود چنین نشان می
بـه   را بر رأس حکومت دموکراتیک آینده ببیند. این خطاب او بـه آذربایجانیـان نیـز   

   :خوبی نشانگر این مورد است که
  »1 تمام نیروها در دستان شما متمرکز خواهد شد.«

ي متحد توجه خاصی  خیابانی با دعوت از آزادیخواهان تمام ایران براي مبارزه
ي تعیــین ســاختار دموکراتیــک حکومــت توســط مــردم داشــت. خیابــانی   مســئلهبــه 
  گفت:  می

کم باشد، هر گاه که بخواهد باید شـاه  ي مردم باید بر هر چیزي حا اراده«
را از تخت پایین بکشد و عـزل نمایـد. اگـر بخواهـد و الزم بدانـد اعـالم       

   2.»جمهوري نماید
پیشنهاداتی چون لغو سیستم پادشاهی و برقـراري جمهـوري را    ،او با این بیانات

ول  اص«فسکی از نویسندگان غربی در نوشتن این موضوع که لنچاکرد.  نیز مطرح می
  3 راه به خطا نرفته است.» مطلوب خیابانی بنا به توضیح او باید همان جمهوري باشد

بدین ترتیب رهبران جنبش که در ابتدا قصد داشتند اصول مشروطه احیا و بر پا 
و از این رو نیز طرفدار پادشاهی مشروطه بودند، پس از برپایی حکومت ملـی   4شود

  دادند. دشاهی قرار میپاا را بر لغو سیستم بن ،هاي خود در آذربایجان در بحث
بـه سـاختار   نسـبت  براي توضـیح بهتـر مسـأله دیـدگاه خیابـانی و رهبـران قیـام        

ژوئیـه   11ذکر این نکته جالـب توجـه اسـت. خیابـانی در نطـق روز       ،حکومتی ایران
» هاي کوچک در اصول فرداسیون روسیه خود اعطاي خودمختاري و آزادي به ملت

ثبت تلقی کرده و تمام شنوندگان را بـه ایرانـی بـودن و آزاد کـردن تمـام      را با دید م

                                                   
 15-14.  نطقهاي خیابانی. قسمت اول. بخش دوم. صص  1
 20.  نطقهاي خیابانی. قسمت دوم. بخش اول. ص  2
 62.  لنچافسکی. ص  3
 17-16.  نطقهاي خیابانی. قسمت اول. صص  4



107/  تبریز توفانی 
  خواند.   فرا می 1ایران

بـا هـم آورده اسـت. از    را به نظر ما تصادفی نیست کـه خیابـانی ایـن دو مـورد     
آید که او ایجاد سیسـتم فدراسـیون را در ایـران آینـده      هاي او این احتمال برمی گفته

حکومت ملی نخستین گام در این راه بوده است. به نظـر  منظور نظر داشته و تشکیل 
رهبران جنبش تا زمان برپایی حکومت دموکراتیک در ایران، حکومت ملـی یگانـه   
ارگان حکومتی در آذربایجـان بایـد بـوده و تصـمیمات آن بـه عنـوان یگانـه تـدابیر         

  2قانونی در نظر گرفته شوند.
خیابانی از وطـن ایـران (بـا در     بار دیگر ذکر این نکته ضروري است که منظور

فــتن آذربایجــان)، مقصــودش از ســرزمین مــادري، دیــار مــادري (مملکــت)  گــربــر
آذربایجان (ایالت آذربایجان) و منظورش از آذربایجانیان تمامی ساکنان آذربایجان 

هـا   بـرد) و در عبـارت همـوطن    بـه کـار مـی    آنهـا ي  (گاهی اصطالح ملت را دربـاره 
ــت  ــا  منظــورش برخــی وق ــه  ه ــژه در مقال ــه وی ــع (ب ــان و در بســیار موق ي  آذربایجانی

  3خیابانی) نیز تمامی اهالی ایران بوده است.» آذربایجان و دموکراسی آذربایجان«
ي قیام ایجاد شـده بـود، اهـدافی ماننـد      بدین ترتیب حکومت ملی که در نتیجه

تـأمین   درت،قوضعیت آذربایجان از ملتی بدون  اخراج استعمارگران از ایران، تغییر
خودمختاري آذربایجان (این مسأله به طور غیر مستقیم از تدابیر و تصـمیمات گرفتـه   
شده پیداست) لغو فئودالیسـم و میـراث آن یعنـی اسـتبداد و برقـراري جمهـوري بـه        
عنوان ساختار دموکراتیک را پیش روي خود قرار داده بود. این به این معنـی اسـت   

عنوان فراخوانی بود بر علیـه امپریالیسـم انگلـیس و    که ماهیت آزادي ملی جنبش به 
هم سرکوب حقوق آذربایجانیان به عنوان یک ملت خـود را نمایـان کـرده و بـراي     
حمله به ساختار فئودالیسم و استبداد اجراي تغییرات اساسی و تأسیس جمهـوري (و  

                                                   
کنـد حـال    . خیابانی فدراسیون روسیه را به صورت کنفدراسـیون ارائـه مـی   577-576.  آذري. صص  1

آنکه نظام کنفدراسیون در روسیه برپا نشد زیرکه لنین به مخالفـت بـا نظـام کنفدراسـیون، عـالیترین      
 شکل ساختار دموکراتیک برخاست. 

 15اي خیابانی. قسمت دوم. بخش اول. ص .  نطقه 2
   308 -300.  آذري. صص  3



 تبریز توفانی/  108 

داف کرد. بر این اسـاس نیـز وظـایف و اهـ     حتی جمهوري فدرال) زمینه را فراهم می
ملـی   -کـرد و بـه شـکل انقـالب دموکراتیـک      آینده ماهیتی دموکراتیک کسب مـی 

  آید. درمی
  

  فعالیت حکومت ملی 
ي حزب انجام برخی تغییرات را در آذربایجـان   جکومت ملی در اجراي برنامه

ي مردم آذربایجان (که نیازمند تعمیر  آغاز کرد. حکومت ملی در راستاي منافع توده
به ویژه شرکت کنندگان در قیام اعم از صنعتگران خرده تـاجران،   و اصالح بوده) و

هاي اقتصاد  روشفکران، کارگران، روستاییان و فقیران شهري اصالحاتی را در زمینه
روستایی، معارف، مالیه، بهداشتی، عدلیه و... آغاز کرد. این تدابیر نـاظر بـر شـرایط    

  را به وجود آورده بودند. سیاسی و معنوي خواست عمومی مردمی بود که قیام 
ي تجاري و یـا  دار سرمایهدر این تدابیر تالش حکومت ملی براي دفاع از منافع 

به عبارت بهتر خرده تاجران کامال مشهود است. حکومت ملی در گـام بـراي بهبـود    
هـا پایـان داد، قیمـت     هـا و خـالف کـاري    شرایط زندگی اهالی تبریـز بـه خودسـري   

تـدابیري را بـراي    ،داد و بـراي بهبـود شـرایط روسـتاییان     کاالهاي اساسی را کاهش
   1 گسترش مبادالت اقتصادي میان تبریز و روستاهاي اطراف در پیش گرفت.

حکومت ملی نمایندگان خـود را بـه اورمیـه، اهـر، مرنـد، اردبیـل، گـونئی و...        
یـز  ولی در میان این نمایندگان اشخاصـی ن  2همچنین روستاهاي اطراف تبریز فرستاد.

بودند که از روي تصادف و یا براي منافع شخصی خـود بـه قیـام پیوسـته بودنـد. بـه       
ي این اشـخاص دریافـت کـرده و     هایی از مردم درباره زودي حکومت ملی شکایت

برخی از آنان (مانند اسکندرخان در گـونئی و نیسـاري در مرنـد) را بـر کنـار و       ًفورا
  3مجازات نمود.
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 ،گفتـه شـد   پیشتراجتماعی که  -حاتی اقتصاديحکومت ملی براي انجام اصال

هایی را ایجاد کرد و بنا به مصوبات این کمیته به انجام ایـن اصـالحات همـت     کمیته
اي براي اصالح سیستم مالیات و زمینداري تهیه شد. بر  گماشت. در گام نخست مایه

تاییان ها و مکلفیات سنگین که حکومت شاه بر روسـ  ي مالیات اساس این الیحه همه
   1 بسته بود، لغو شده و تنها اخذ مالیات بردرآمد در نظر گرفته شد.

هـاي خالصـه بالعـوض     در این الیحه همچنین پیش بینی شده بود که تنها زمین
هـاي   زمـین  بیشـتر هاي اربابی کـه   توان گفت که زمین به روستاییان واگذار شود. می

مانـد (برخـی از    اربابـان بـاقی مـی   در اختیار  ،شد حاصلخیز و قابل کشت را شامل می
توانست زمین  ) بنا به مفاد الیحه روستایی تنها می2هاي اربابی بسیار وسیع بودند زمین

هـایی از طـرف بانـک بـه      اربابی را خریداري نماید. بـراي ایـن منظـور پرداخـت وام    
ي  یــن رویــه را در زمینــهاکمیتــه هــم چنــین   3روســتاییان در نظــر گرفتــه شــده بــود.

  هاي وقفی نیز پیش بینی کرده بود. نزمی
هـاي خالصـه میـان روسـتاییان تنهـا در       تقسیم زمـین باشود  ن که دیده میهمچنا

حکومت ملی به صـورت محـدود    ،توفارقان (آذرشهر کنونی) مناطق ارونق انزاب و
تـرین علـت اتحـاد     مهـم مسـئله   در حالی که ایـن . ي اراضی بپردازد مسئلهتوانست به 

تنها تقسیم  یحهجنبش بود. در ال بیشترپیرامون جنبش و متشکل کردن  روستاییان در
ها تنهـا   هاي دولتی در میان روستاییان پیش بینی شده بود در حالی که این زمین زمین

هـا،   ها در اختیـار فئـودال   زمین بیشترشدند.  هاي قابل کشت را شال می درصد زمین 4
  روحانیون و ادارات دینی بود.

تـري در پـیش گرفـت. حکومـت      لی در مسأله آب موضـع قـاطع  اما حکومت م
تصمیم گرفت مالکیت منابع آب را از لیست افراد خاص بیـرون آورده و در اختیـار   

  گفت:  استفاده عموم قرار دهد. خیابانی در این باره می
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اگر آب الزم براي کشاورزي در اختیار کسانی باشد که آبادانی خود را «

آنان روزي آب را بر ما خواهند بست و ما را به مرگـی  در ویرانی ما ببیند 
  1»تشنگی دچار خواهند کرد. -وحشتناك

ي معـارف و تمـدن قایـل بـود. در      حکومت ملی اهمیـت فراوانـی بـراي مسـأله    
ي مربوطه که توسط کمیته تهیه شده بود گشایش مدارس ابتدایی، متوسطه، و  الیحه

یش بینـی شـده بـود. خیابـانی خـود در      عالی و هم چنین برپـایی مراکـز اجتمـاعی پـ    
تـا آخـرین درجـه     ًتأسـیس شـده بـود، شخصـا     1918کـه در  » جمعیت نشر معارف«

خیابـانی بـراي فرهنگـی شـدن مـردم اهمیـت زیـادي قایـل بـوده و           2کرد. فعالیت می
  گفت:  می

 آنهـا ما باید طبقات پایین را نسبت بـه وضـعیت خودشـان آشـنا کـرده و      «
ــ ــرو  داراي دانــش و علــوم کن ــا تمــام نی یم. آنگــاه آنــان آزادي خــود را ب

   3»محافظت خواهند کرد.
سـوادي   سوادي در آذربایجان مانند تمام ایران کـه در صـد بـی    در این راستا بی

اهمیت خاصی را در امور فرهنگی داشت. خیابانی با تأکید بـر ایـن    ،بسیار باالي بود
نون گـامی در ایـن راه برداشـته    سـال تـاک   12از «کرد کـه   مسأله مکث کرده و اشاره می

هـا را بـه روي فرزنـدان ملـت      خواهنـد درب مدرسـه   نمـی «، ... نیروهاي سـیاه  »نشده است
ي باسوادي و بـه ویـژه تحصـیل اجبـاري کوشـش بسـیار        خیابانی در زمینه 4.»بگشایند

  گفت:  کرد. او می می
 -زبي حـ  ي ما (مرام نامه تحصیل اجباري  یکی از مواد اصلی مرام نامه«

  5»ایم. نا) است. ما این مسأله را تا حد معینی قانونمند کرده
ها براي تحصـیل اجبـاري برداشـته     ي جنبش نخستین گام به راستی نیز در دوره
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در تبریـز گشـوده شـد و بنـاي مدرسـه      » حکمـت «و » محمدیـه «شد. مدارسی چـون  

اي پیشـرفت  حکومت ملی بر 1هاي تنگدست نهاده شد. دخترانه رایگان براي خانواده
معارف و تدریس علم جدید و زبان آذربایجانی در این مدارس مدارس را از قفقـاز  

(کـه  » اتحاد ایرانیان«ي  تفلیس و مدرسه» اتفاق«ي  و ترکیه و از جمله معلمان مدرسه
   2مدارس خاص ایرانیان بودند) دعوت کرده بود.

 ،ها باال این مدرسه هاي این معلمان بازگشته به ایران و همچنین شاگردان کالس
اجتماعی در تبریـز پیوسـتند. در میـان اینـان عبـداهللا       -هاي فرهنگی به تأسیس فعالیت

ي  و نویســنده» اتحــاد«  عبــداهللا زاده (فریــور)، عضــور حکومــت ملــی، معلــم مدرســه
تئـاتر تبریـز بـه    کـه در  » بهـرام چوبینـه  «ي درام  هاي درسی مختلف و نویسـنده  کتاب

نین عضو تشکیالت باکو حزب دموکرات آذربایجان نیز قـرار  چنمایش درآمد و هم
  3 داشت.

هـا سـال    کـه دمـوکرات  » جمعیت تئـاتر خیریـه  «در همین زمان فعالیت نمایشی 
این جمعیـت مهـدي شـفیع     مؤسسگسترش یافت ( ،پیش در تبریز راه انداخته بودند

ونیست زاده عضو تشکیالت تبریز حزب سوسیال دموکرات ایران و بعدها حزب کم
  5) باشگاه ورزشی و غیره در تبریز گشایش یافت.4ایران بود

هـاي شـعر برگـزار     هـایی اجـرا شـد و شـب    کنسرتدر ساختمان جمعیت تئاتر 
گردید. اشعار کسـانی چـون کـریم آقاصـافی و میربـاقر اسـتانبولی و از جملـه آثـار         

ــا اســتقبال زیــادي مواجــه شــد. در مقیــاس     ي مجلــهمربــوط بــه جنــبش و خیابــانی ب
دوره و از جمله آثار این افراد را  توان روح نوگرایی ادیبان جوان آن می» آزادستان«

  مقایسه کرد. 

                                                   
 .1945سپتامبر  14» طن یولونداو« ي ه؛ روزنام48.  ممدلی. ص  1
 58؛ شمیم ص 10.  نابدل ص  2
 287.  ن.ك: عوض صادق. ص  3
 1987آوریل  17» ادبیات و اینجه صنعت« ي ه.  ن.ك: روزنام 4
؛ قیـامی.  1945سـپتامبر   14» وطن یولونـدا « ي ه؛ روزنام885-884.  کسروي. تاریخ آذربایجان. صص  5
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هاي شادي در تبریـز بـه راه انداختـه     به کوشش خیابانی در همین زمان کاروان
مزار شهداي انقالب مشروطه مرمت گردید. پس از پایـان   آنهاشد و از محل درآمد 

ي باسـکرویل   ود در آنجا برگزار شد. در ایـن مراسـم خـاطره   مراسم یادب ،کار مرمت
آمریکایی که با فداکاري در زمان مشـروطه جـان باختـه بـود، گرامـی داشـته شـد و        

ي او بافتـه شـده و بـراي مـادرش بـه آمریکـا        تصمیم گرفته شد فرشی با نقش چهـره 
  1 فرستاده شود.

بـراي تنظـیم امـور     کمیته با در نظر گرفتن وضعیت وخیم بهداشـتی در کشـور،  
ها در تبریز و تمـام آذربایجـان    ها و بیمارستان اي براي برپایی درمانگاه مربوطه الیحه

شــیر و «تختخــوابی  200بیمارســتان  ،ي فعالیــت حکومــت ملـی  ترتیـب داد. در دوره 
سرپرســت و  هـاي بــراي کودکـان بـی    پرورشـگاه  2 در تبریـز سـاخته شــد.  » خورشـید 

  3سرپرست گشایش یافت. براي معلوالن و سالمندان بیتختخوابی  800آسایشگاهی 
اي نیز براي تشکیل نیروهاي دفاع ملـی آمـاده شـده بـود. بـر ایـن اسـاس         الیحه

قواي مسلح مرکب از اهالی شهر و روستاییان مهاجر به تبریـز تشـکیل شـد کـه بایـد      
ماه در  2تا  5/1سالح بودند  رسید. این قوا که در ابتدا بی هزار نفر می 12تعداد آن تا 

دیدنـد. برخـی از آنـان نیـز در      تحت نظر افسـران پلـیس آمـوزش مـی     آالقاپیمیدان 
یافتنـد. گـارد ملـی (کـه در میـان مـردم بـه گـارد خیابـانی           مدارس افسري تربیت می

معروف بـود) از چهـار قسـمت صـنعتگران، کـارگران، روسـتاییان و خـرده تـاجران         
  4 شد. تشکیل می

هاي پلیس و ژاندارم را از میان اهالی شهر به وجود  تهحکومت ملی همزمان دس
هاي ژاندارمري که به جنبش پیوسته بودنـد، نظـم و انضـباط را     آورد و در میان دسته

تعـداد نفـرات ایـن     1 ي پلیس تأسیس شد. ي ویژه براي آموزش مدرسه 5برقرار کرد.

                                                   
 885-884خ آذربایجان. صص .  کسروي. تاری 1
 81.  ممدلی ص  2
 81.  قیامی. خاطرات. ص  3
4   .Tи  .9. ص 2803علمی آرشیوي. ش 
 51.  نطقهاي خیابانی. قسمت اول. ص  5
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اصـلی نظـامی حکومـت     ي ها پشتوانه این دسته 2 هزار نفر بود. 2هاي نزدیک به  دسته

  ملی بودند.
در بحث از تشکیل نیروهاي مسلح ضـروري اسـت تـا از خطـاي مهـم رهبـران       
حکومت ملی سخن بگوییم. این نیز همان خلع سـالح نکـردن واحـد قـزاق (کـه در      

تحت رهبري افسران روسی تشکیل شد و به نیروي بر ضد آزادي کشور  1890سال 
  درآمده بود) مستقر در تبریز بود.

در کـه   آنهـا هاي اطراف تبریز مستقر شده بودند و یا  هایی که در اردوگاه قزاق
تر گفتـه شـد    آستانه تشکیل حکومت ملی از اردبیل به تبریز داخل شده بودند (پیش

نفـري قـزاق را در اردبیـل آمـاده شـده       100ي  ها براي خروج یک دسته که انگلیسی
هـا بـه    نیم تصور کنیم که همـین قـزاق  توا بودند. اگر سندي در دست نداریم ولی می

ي اجتمـاعی و سـپس    تبریز وارد شده بودند) به علـت نـامعلومی توسـط هیـأت اداره    
حکومت ملی خلع سالح نشده و تحت نظارت قـرار نگرفتـه بودنـد. حـال آنکـه در      

پرداختنـد.   ها به تحریک ضـد انقالبیـون بـه آزار اهـالی مـی      همین قزاق ،ي قیام دوره
ي مقاومـت در برابـر آنـان را     یز براي پرهیز از درگیري به مردم اجازهحکومت ملی ن

  ژوئن (یک تیر) در این باره گفت:  23داد. خیابانی در  نمی
تصمیم ما براي برقراري حکومت ملی بر دشمنانمان گران آمده اسـت...  «

دهند. تا امروز دسـت و   ... اهالی را آزار میآنهانیروهاي قزاق به تشویش 
کنـیم:   الی بنا به اعالم جدي ما بسته شده است. امروز نیز اعالم مـی پاي اه

 اگر بعد از این یک قزاق به یکی اهالی آسیب برساند جسـد بـی جـان او   
   3 »باید در کوچه بماند.

ها و رهبران حکومت ملی انجام شد. اما در این  پس از آن مذاکراتی میان قزاق
قزاق از حکومت ملی به میان نیامد و تنها  مذاکرات سخنی از خلع سالح و یا تبعیت

هـا از داخـل شـهر بـه      ي دو خواسته توافق بـه دسـت آمـد یکـی انتقـال قـزاق       درباره
                                                                                                              

 613.  آذري. ص  1
  1920سپتامبر  20». آذربایجانسکایا بدنوتا« ي ه.  روزنام 2
 890.  کسروي. تاریخ آذربایجان. صص  3
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ها از کاروانسـراها بـه قـزاق     ها به تبریز. بدین ترتیب قزاق ورود قزاقعدم قزاقخانه و 
ي قزاقخانـه  افسران و اعضا«هایش گفت:  خیابانی در یکی از نطق 1خانه انتقال یافتند.

   2 »به ما خواهند پیوست. آنها. اگر الزم شود هستندبا هم همراه 
هـا یـک اطمینـان خـاطر غیـر       این گفته به این معناست کـه مـذاکرات بـا قـزاق    

هـا بــا   ضـروري در میـان رهبـران جنـبش بـه وجــود آورده بـود. بـدین ترتیـب قـزاق         
انقـالب در پهلـوي    ضـد  ي شان دست نخورده به عنوان یک نیروي بـالقوه  تجهیزات
ها  آن دسته از قزاق ،باقی ماندند. بنا به اطالعات موجود در مطبوعات تبریز انقالبیون

خانه بیـرون بـرده    دسته دسته از قزاق ،که تمایلی به فعالیت بر علیه قیام تبریز نداشتند
  حکومت ملی از اینان نیز استفاده نکرد. 3 شد.

مـت مرکـزي قـرار گرفتـه و بـراي      بی تردید حکومت ملی که رودرروي حکو
هـاي   خود نیروهاي مسلح ترتیب داده بود، در خلـع سـالح نکـردن یکـی از قسـمت     

ترین قسمت) در نیروهاي مسـلح خـود کوتـاهی کـرد و      نیروهاي مسلح مرکز (منظم
  با خط مشی جنبش هماهنگ نبود. ًاین اشتباه اصال

هـاي   را در زمینـه  تـدابیري  ،اي که توسط حکومت ملی تشکیل شده بـود  کمیته
هاي اقتصادي و تشکیل دادگـاه   بانک، صنایع ملی و دیگر زمینهپست تلگراف، راه، 
به صورت موردي صورت عمـل یافـت. خـط تلگـراف      اگرچهاندیشید. این تدبیرها 

  4 شبستر احداث شد. -سراب تعمیر شد و خط جدید تلگراف تبریز -تبریز
ینی هیأتی ویژه تشکیل داد. عـالوه بـر   هاي زیر زم کمیته براي استفاده از ثروت

هایی براي تأسیس کارخانـه   ي فرش در تبریز آغاز شد و برنامه احداث کارخانه ینهاا
شکر، بافندگی و چرمسازي، گشایش بانک ملی و بانک روستایی، انجام اصالحات 

  پولی، و انجام انتخابات انجمن شهر در نظر گرفته شد.
چنـین  همشـد و   طرف حکومت ملی ترتیب داده مـی  هایی که از تدابیر و برنامه

                                                   
 890تاریخ آذربایجان. صص  .  کسروي. 1
 124.  نطقهاي خیابانی. قسمت اول. ص  2
  1920سپتامبر  5». آذربایجانسکایا بدنوتا« ي ه.  روزنام 3
  82؛ ممدلی ص 34-33.  حیات و فعالیت خیابانی. صص  4
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داد کــه  نشــان مــی ،یافــت هــاي دیگــر کــه در ســخنان خیابــانی تجســم مــی  خواســته

آذربایجان پس از پیروزي جنبش به واحد اداري مستقلی تبدیل شده که بـا قـانون و   
ما «خیابانی که  ي قواعد دموکراتیک خود با دیگر نقاط ایران متفاوت بود. این گفته

چنین عدم حضور والی تا ده روز آخـر در تبریـز بـه    و هم» والی جدیدي نیاز نداریم
نهـاد.   ي ایالـت بـا نیروهـاي ملـی را پـیش رو مـی       خواست اداره ،خالف رسم دیرینه

هایی را براي امـور معـارف، بهداشـت، عدلیـه،      حکومت ملی ادارات و وزارت خانه
هاي جدید با عنوان آزادستان  لوحه راتوقف، و نظامی به وجود آورد (براي این ادا

») مملکـت آزادیسـتان  («هایی بـا عنـوان    ها داراي سربرگشده بود.) و خود این تهیه
هـا نشـان دولتـی ایـران (شـیر و       بودند. این نیز پر معنی است که بر روي این سربرگ

  1 خورشید) نقش بسته بود.
در این دوره نیـز بـا    ،شد هاي انقالب مشروطه استفاده می هایی که در سال نشان

الزم به ذکـر   2رفت. از طرف حکومت ملی به کار می آنهابر » آزادستان«افزودن نام 
ها و همچنین در ادارات و حزب و غیره کارهـا بـه    هاي و میتینگ است که سخنرانی

بـا ردیـف    شـعري ایـن نکتـه نیـز جالـب اسـت کـه        3شـد  زبان آذربایجانی انجام مـی 
پ به زبان آذربایجانی چا» تجدد«که در روزنامه اد آزادي)(زنده ب» یاشاسین حریت«

هـا   شده بود، به عنوان سرود ملی پذیرفته شده بود. در این سرود کـه در گردهمـایی  
شد و در میان مردم نیز بسیار معقول افتـاده   ها و مراسم نظامی خوانده می رسمی، نامه

                                                   
  482.  آذري. ص  1
  34.  راهنماي نشانهاي ایران.  2
. این مسئله را علی اکبرآگـاه  56؛ کندلی ص 243اسی ص ؛ عب875.  کسروي. تاریخ آذربایجان. ص  3

کـرد، بعـدها    از اعضاي حزب دموکرات ایران که در این زمان در همایشهاي دموکراتها شرکت می
پــس از زنــدانی شــدن  1918. در اوت 364طــی خــاطراتش بــراي علــی آذري فرســتاد. آذري ص 

ن توسـط ترکهـاي عثمـانی، رهبـري     مرکزي حزب دموکرات آذربایجـا  ي هخیابانی و اعضاي کمیت
حزب به دست گروه کسروي افتاد، تصـمیم گرفتـه شـد بـراي رواج زبـان فارسـی در آذربایجـان،        

هاي حزب به زبان فارسی انجام شـود و همـین کـار نیـز انجـام شـد. بـا بازگشـت          مذاکرات و برنامه
کسـروي. حیـات مـن.     خیابانی و همفکرانش به تبریز، این تصمیم محکوم شده و رد گردید. ن.ك:

 75ص 
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  به ویژه بند 1 بود.
  یولداشیمیزفتح و ظفر     ملت هامی قارداشیمیز

  اوز الیمیز، اوز باشیمیز    توپراغیمیز، داغ داشیمیز
دهد. روح بنـد اول ترانـه    به خوبی عزم و آرزوي قلبی آذربایجانیان را نشان می

  2 سازد. ي حکومت ملی را نمایان می نیز دوره
  حاصل اولدو آمالیمیز      یئنه یئتدي اقبالیمیز

  یزیاشاسین استقاللیم      نه روشن استقبالیمیز
دهد کـه آذربایجـان در چـارچوب ایـران فعالیـت       این دالیل بار دیگر نشان می

باکو نیـز بـه ماهیـت جمهـوري در     » کمونیست«ي  مختاري داشته است. روزنامهخود
  3 .کند هاي حکومت ملی اشاره می فعالیت

فـرداي ورود بـه تبریـز     ،وارد تبریز شده بود 1920جلیل محمدقلی زاده که در 
پتامبر با خیابانی دیدار کرد (و خیابانی قول داد تا در انتشـار مجلـه بـه او    س 8یعنی در 

(که توسط محمدقلی زاده) انتشـار  » مالنصرالدین«ي  کمک کند). در صفحات مجله
  4 شد. نام برده می» جمهوري آذربایجان«از حکومت ملی با نام  ،یافت می

چـون اسـتفاده از زبـان     هـایی  دالیلی که ذکر شد با در نظر گرفتن نشانه ي همه
ــان   ــوان زب ــه عن ــادر مطبوعــات و مکــا رســمیفارســی ب  ي ت، اختصــاص بودجــهتب

اختصاصی از طرف دولت مرکزي براي آذربایجـان و خواسـت آذربایجانیـان بـراي     
هاي آذربایجان در  دهد که دموکرات نشان می ،مشارکت در کارهاي دولت مرکزي

                                                   
 45-43.  ممدلی. صص  1
 ي هروزنامـ  24 ي هترانـه هـا در شـمار    ي هنویسد که همـ  بندهاي ترانه را آورده می ي ه.  ممدلی که هم 2

 43آمده است. ممدلی. ص  1917در سال » تجدد«
 1920ژوئیه  6». کمونیست« ي ه.  روزنام 3
بهزاد،  ي ه. روشنفکرانی چون میرزا حسین طاهرزاد113؛ حمیده خانم ص 106-105.  ممدلی. صص  4

انتشـار   ي هدر دور» تجـدد « ي هنامـ زمیرزا جبار باغچه بان و ابوالفتح خـان علـوي سـردبیر پیشـین رو    
. 1982ژوئن  29». باکو« ي هدر تبریز با آن همکاري داشتند. ن.ك: روزنام» مالنصرالدین« ي هیکسال

به نمایش درآمد و مجله حتـی پـس از سـرکوبی    » مردگان«تر این همکاري مشترك، تئا ي هدر نتیج
خواند. ن.ك: میرزا ابراهیمـوف. ص   جنبش نیز مردم را به مبارزه برعلیه بقایاي استبداد و ستم فرامی
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ایل دلیـل کـافی بـراي تکـذیب ادعـاي      چارچوب دولت ایران قرار داشتند. ایـن مسـ  

ي خواسـت   کنند گذاردن نـام آزادسـتان نشـانه    است که ادعا می 1برخی نویسندگان
  جدایی از ایران بوده است.

  
  هاي استعمار انگلیس و ارتجاع ایران برنامه  

  ها براي سرکوبی جنبش و اجراي این برنامه
ر انگلیس تبـدیل شـده   جنبش آزادیخواهی آذربایجان به جنبش بر علیه استعما

و روابط ارباب رعیتی و اهداف هاي کهن اسبداد ایران   بود که براي حفاظت از پایه
هـایی   هایش بر علیه روسیه شوروي به ناکامی کوشید و در برنامه اشغالگرانه خود می

دچار شده بود. از این رو نیز استعمار انگلیس و متحد آن حکومت ایران در شـرایط  
  بردند. اي به سر می احت کنندهبغرنج و نار

ي جنبش تبریـز)   از مکاتبات سرپرسی کاکس سفیر انگلیس در ایران (در دوره
آیـد کـه موفقیـت جنـبش آذربایجـان       با لرد کرزن وزیر خارجه انگلیس چنین برمی

کاغـذ  «ایـران و انگلـیس بـه     دادتبـدیل قـرار   ،باعث سقوط حکومـت وثـوق الدولـه   
عیف نفوذ انگلیس در ایران خواهد شد و از دیدگاه دوایر و به طور کلی تض» اي پاره

ل دارد که ارتش سرخ پس از برقـراري جمهـوري آذربایجـان    رسمی انگلیس احتما
ي خود را ادامه دهد. این  تهران حمله -تبریز و سپس قزوین -شوروي از طریق جلفا

بی جنـبش  مسأله باعث آشفتگی مقامات انگلیسی شده بود. از این آنان براي سـرکو 
بیر اندیشیده شده از آنجا که تدا 2هایی را تدارك دیدند. آذربایجان نقشه» خطرناك«

شده توسط ادموند و به کمک عین الدوله براي استفاده از گروه کسـروي بـه جـایی    
  هاي جدیدي را آماده کردند. برنامه آنهانرسیده بود، 

ت که نخست مه سرپرسی کاکس به لرد کرزن چنین پیداس 14از تلگراف روز 
هزار سـپاهی را بـراي    3قوایی مرکب از  وزیر انگلیس به کاکس دستور داده تا فوراً

                                                   
 249-248؛ فاطمی صص 62.  لنچافسکی. ص  1
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هـایی ژانـدارمی انتخـاب     باید از میان دسـته  فرستادن به تبریز تشکیل دهد. این قوا می
شدند که افسـران انگلـیس در نقـاط مختلـف از اهـالی بـومی ایـران ترتیـب داده          می

  1 بودند.
کنـد کـه وضـعیت در     اف بار دیگر تأکیـد مـی  تلگرهمان  سرپرسی کاکس در
  ناك است. در این تلگراف آمده بود: خطرنهایت  بیآذربایجان براي انگلیس 

همچنان که در ابتدا گفته شد در آذربایجان ایران وضعیت به صورت «... 
ناخوشایندي خطرناك است. اگر این ایالت به دلیل عدم ایفـاي وظـایف   

گاه تأثیر این حادثه بـر وضـعیت   یبایی نتوانسته و آنشک ،حکومت مرکزي
 .ك خواهد بود. کابینه البته سقوط خواهد کـرد ناایران به قدر کافی خطر

  2 »سیاست و از جمله قرارداد در خطر قرار خواهد گرفت.
هـاي   ي فرسـتادن دسـته   مه به کاکس دربـاره  18حکومت انگلیس بار دیگر در 

هـاي ژانـدارم    در این فرمان آمده بود که اگر اعزام دسته ژاندارم به تبریز دستور داد.
از تبریز بـه تعویـق    یباید خروج نیروهاي اندك انگلیس ،به آذربایجان به تأخیر بیفتد

فرماندهی انگلیسـی نتوانسـته بـود نیروهـاي      ولی همچنان که گفته شد 3انداخته شود.
 ،ور ادمونـد و خیابـانی  در پی مذاکرات مـاژ جدیدي به تبریز بفرستد به همین جهت 

  4خارج شدند.مجبور به ترك این شهر هاي سپاهیان هند مستقر در تبریز  دسته
بدین ترتیب ایـن تـدبیرها یکـی پـس از دیگـري ناکـام مانـد و در ایـن حالـت          
استعمار انگلیس همراه حکومت ایران به ابزارهاي دیگري بر علیه جنبش آذربایجان 

هاي مناطق مختلف آذربایجان را بـر علیـه    دن فئودالدست یازیدند از جمله به شوران

                                                   
1 - БXCC, c 470-480. No 425 
2 - БXCC, c 48o. No 425 
3 - БXCC, c 486. No 433 

مه، تشـکیل قـواي انگلیسـی و     20لرد دربی سفیر انگلیس در پاریس نیز طی تلگرافی به لرد کرزن در  -
 БXCC, c 490. No اي براي آنهـا را در آذربایجـان ضـروري دانسـته بـود. ن.ك:      تخصیص بودجه

436  
کنـد کـه وزارت    مه پرسی کاکس اعالم می 25 ژوئن در پاسخ به تلگراف روز 5.  لرد کرزن در روز  4

داند. ن.ك:  هاي انگلیسی را در شمال غرب ایران، غیرممکن می حضور دسته  ي هجنگ بریتانیا ادام
БXCC, c 503. No 451 
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در  ًحکومت ملی ادامه دادند. این برنامه به مـاژور کـرت سـپرده شـد. او نیـز متعاقبـا      

داغ، مراغـه و منـاطق کردنشـین غـرب      همناطق مختلف آذربایجان سیر کرده و در قر
اي از رهبـران   داد. او توانسـت عـده   هاي ضد انقالبـی را ادامـه مـی    آذربایجان فعالیت

طوایف شاهسون مانند نصراهللا یورتچو، امیر اصالن خوجا بیگلـی، حـاتم کئیکیـی و    
ي مردم در هر جـا بـا نفـرت     جواد حاجی خوجالی را به سمت خود بکشد ولی توده

  را استقبال کردند و او را در سومر (نزدیکی اردبیل) کشتند.کرت 
هـا (کـه توسـط     ي فئـودال  ارانـه حکومت ملی براي پایان دادن به فعالیت خرابک

کرت تحریک شده بودند) اجالل الملک را با تعدادي افراد مسلح به اردبیل فرستاد. 
هاي طرفـدار حکومـت    هاي اردبیل به رهبري حاجی شعبانعلی و شاهسون دموکرات

ملی با افـراد مسـلح اجـالل الملـک متحـد شـده و بـه مبـارزه بـا خـوانین شاهسـونی            
 24در روز  1 آنـان در ایـن مبـارزه پیـروز شـد.      .دادنـد  را آزار میپرداختند که مردم 

از همکاري طوایـف   ،ژوئن خیابانی در سخنرانی خود به نمایندگی از حکومت ملی
  2 شاهسون با حکومت ملی تشکر کرد.

جنبش آذربایجـان و   ،هاي انگلیسی پیش بینی کرده بودند همچنان که دیپلمات
م ایران را در برگرفتـه بـود از جملـه اعـالم حکومـت      به ویژه حرکت انقالبی که تما

اسـتعفا دهـد.    1920ژوئـن   25جمهوري در گیالن وثوق الدوله را وادار کـرد تـا در   
تـرین   الدولـه کـه در بحرانـی   کابینه جدید به ریاست مشیرالدوله تشـکیل شـد. مشـیر    

ز خشـم و  به دلیل تـرس ا  ،وضعیت مبارزه مردم بر علیه انگلیس بر سر کار آمده بود
را تا زمان تصویب آن از سوي مجلس به تأخیر انداخت  1919نفرت اجراي قرارداد 

  انجامید.) 1921(این تصمیم به لغو قرارداد در 
 هـاي دیپلماتیـک بـاب    قیـام تبریـز از راه  » سـاکت کـردن  «مشیرالدوله با امید به 

د. ولـی در  مذاکره را با حکومت ملی باز کرده و پیشنهاد توقـف قیـام را مطـرح کـر    
خیابـانی اعـالم کـرد کـه      ،شد ي تلگراف انجام می خالل این مذاکرات که به وسیله

                                                   
1   .Tи  .26-25. ص 2804علمی آرشیوي. ش 
 9.  نطقهاي خیابانی. قسمت دوم. بخش اول. ص  2
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، قیام کننـدگان تبریـز بـر    نشده باشداگر دولت مشیرالدوله بر اساس نیروهاي ملی بنا 
    :نیز مبارزه خواهند کرد بینهعلیه این کا

اهـد  مـوفقیتی کسـب نخو   ،اگر دولت از پشتیبانی ملـی برخـوردار نباشـد   «
کرد. در کشور ما دولت عبارت از یک نفر رئیس الوزرا است که او نیـز  

کند و بر مـردم حکـم    نفر دلخواه خود را در اطراف خود جمع می 5-10
ایـن اسـت کـه    راند. در این حکومت مردم شرکت ندارند. هـدف مـا    می

   1 »وزیر و حاکمان خود تعیین کنند. مردم مستقیماً
رد که والی جدیـدي بـه آذربایجـان خواهـد فرسـتاد،      چون مشیرالدوله اعالم ک

ما نیازي به والی جدید نداریم. دولت با در نظر گرفتن نیازهـاي  «خیابانی اعالم کرد: 
ي  خواسـته  2 »هـاي آزادي خواهـان تبریـز را بـرآورد کنـد.      آذربایجان بایـد خواسـته  

صاصـی  و اختصـاص بودجـه اخت  » شناسایی رسـمی آزادسـتان  «آزادي خواهان تبریز 
و... بود. خواسته دوم نیـز همچنـان کـه خیابـانی گفتـه       3 براي آذربایجان (آزادستان)

 کـه بـود. مشـیرالدوله   » نیازمند تعمیر و احیا«شد که آذربایجان  بود، از آنجا ناشی می
هـا بـه آمـاده سـازي      از مذاکره با شورشیان تبریز طرفی نبسته بود، با کمک انگلیسی

  م تبریز پرداخت.اي بر علیه قیا برنامه
ي شرق در اول سـپتامبر در بـاکو و    از تشکیل کنگره ملل ستمدیدهکه انگلیس 

بـراي جلـوگیري   بود، به تشویش افتاده  ،انگلیس در منطقه تأثیر آن در تضاد با منافع
کـرد.   ممانعت از اعزام نمایندگان از ایران به این کنگره کوشـش مـی  و  از این برنامه

کشـور   37نماینـده از   2000هم زنـد.  بري ملل شرق را  کنگره ولی انگلیس نتوانست
  4 جا داشت.نماینده در آن 202شرقی و اروپایی به این کنگره آمده و از جمله ایران 

ي حــوادث انقالبــی ایــران و شــرکت     ي کنگــره دربــاره  در اجــالس ویــژه 
 آنهان ها در این حوادث گفتگو شد و از وجود تمایالت چپگرایانه در میا کمونیست

                                                   
 38وم. بخش دوم. ص .  نطقهاي خیابانی. قسمت د 1
 38.  نطقهاي خیابانی. قسمت دوم. بخش دوم. ص  2
 894.  کسروي. تاریخ آذربایجان. ص  3
  22-21. سورکون. صص  4
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نفـر بـه رهبـري حیـدر عمواوغلـو بـه عضـویت         9انتقاد شد. در نتیجه این مـذاکرات  

 ي ترکیـب جدیـد کمیتــه   1ب شـدند. نتخـا کمیتـه مرکـزي حـزب کمونیسـت ایـران ا     
اسـتعمار انگلـیس را مشـخص کـرده و تصـمیم       مرکزي تاکتیک مبارزه با سلطنت و

نماید. این تصـمیم در  گرفت تا اشتباهات صورت گرفته در این خصوص را اصالح 
مرکزي ترتیب داده بود، مـنعکس شـد.    ي تزهایی که حیدر عمواغلو از طرف کمیته

  به روشنی آمده بود:  آنهادر 
نیست ایران به فوریت از اجراي تدابیر خالص کمونیسـتی در  کموحزب «

ایران خودداري کرده و تاکتیک خود را براي براندازي حکومـت شـاه و   
از ایران بر ایجاد اتحاد میان تمامی طبقات از پرولتاریـا   ها اخراج انگلیسی

رجـی و  خـا  لیسـم یـا گرفته تا بورژواي میانه براي مبارزه با قاجارها و امپـر 
هاي چپ که عبارت از گروه شـیخ محمـد    ري تگاتنگ  دموکراتهمکا

ــرار      ــا ق ــافع روشــنفکران و خــرده بورژواه ــوان حــافظ من ــه عن ــانی ب خیاب
   2»دهد. می

بـاز هـم دودسـتگی و چپگرایـی در داخـل       ،غم این چرخش سیاستولی علیر
ــت.   ــود داش ــزب وج ــا       ح ــاري ب ــک همک ــه تاکتی ــت ک ــه الزم اس ــن نکت ــر ای ذک

چـرا کـه تـا رسـیدن     بـود  ثمـر   ي خیابانی یک سیاست بـی رهبرهاي تحت  دموکرات
(از راه قره داغ به ي مرکزي حزب کمونیست ایران  ي کمیته نماینده 3حریري بیرنگ

  4ازم بود) قیام خیابانی سرکوب شده بود.تبریز ع

                                                   
 75. ن.ك: آخوندزاده. ص  1
 1921مارس  Җиэи нacиoнaлнocтej" .7" ي ه. روزنام 2
بـراي مـذاکره بـا خیابـانی     مرکزي حزب دموکرات ایـران   ي ه. علی حریري بیرنگ که از طرف کمیت 3

علمـی آرشـیوي.    Tиفرستاده شده بود، از اعضاي رهبري حزب دموکرات آذربایجان بود. ن.ك: 
 توان احتمال داد که او براي شرکت در کنگره، به باکو رفته باشد.  . می 11. ص 2803ش. 

بـه مناسـب شصـتمین    اي کـه   . حمید تلیمخانلی از نویسندگان آذربایجـانی، در مقالـه  41. جاوید. ص  4
سالگرد جنبش خیابانی نوشته است، چنین بیان کرده که کـه حیـدرعمواوغلو پـس از بازگشـت بـه      
ایران، قصد داشته است براي اتحاد نیروهاي دموکراتیک در ایران، بـا خیابـانی دیـدار کنـد. ن.ك:     

 68-67. صص 2. ش 1360» اولکر«
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هـاي ایـران و حـزب دمـوکرات      در بحث از همکاري احتمالی میان کمونیست
نبسـت بـه آنـان و بـه ویـژه      دیـدگاه خیابـانی    تغییـر آذربایجان ضـروري اسـت تـا از    

بحث نام گذاري آزادستان بـا   ،گفته شد پیشترچنان که ها سخن گوییم. هم بلشویک
موکراتیک آذربایجان مرتبط بود. براي توضـیح ایـن مسـأله بایـد     تشکیل جمهوري د

رهبران جمهوري دموکراتیک آذربایجـان کـه در شـرایط     کمی به عقب باز گردیم.
ایجاد شده بود، عالوه بر خطر دنیکین از شمال،  1918مه  28بسیار بغرنج سیاسی در 

رخ نزدیـک  و سپس خطر کشتار وسـیع آذربایجانیـان کـه همـراه ارتـش یـازدهم سـ       
  شدند، مواجه بود.  می

این وضعیت آنـان را وادار کـرد تـا بـراي حفـظ جمهـوري نوپـا از نـابودي بـه          
ها استفاده کننـد. یکـی از ایـن     ترین امکان حرکتی جسورانه دست زده و از کوچک

ي رهبـران جمهـوري دموکراتیـک آذربایجـان ایجـاد فدراسـیون و        نامـه ها بـر  امکان
ي ایـران بـود. جمهـوري دموکراتیـک آذربایجـان       مسـایه اتحادي معـین بـا دولـت ه   

کــرد کــه بــا آذربایجــان ایــران در ترکیــب یــک  همچنــین ایــن هــدف را دنبــال مــی
شد که با انجـام   کنفدراسیون باشند. بدون ایجاد این کنفدراسیون این برنامه دنبال می

نگلسـتان بـر   مذاکرات با مقامات رسمی در ایران در تهران، پاریس و باکو پیمانی با ا
  انگلیس منعقد شود.  -ي قرارداد ایران طبق نمونه

همچنان که در طـول کتـاب گفتـه شـد حکومـت ایـران و حـامی آن انگلـیس         
نظور شـده  هاي آذربایجان م مخالف دموکراسی بودند که به عنوان هدف دموکرات

بت بود. در این حالت دشوار است که انتظار داشته باشیم خیابانی و طرفـدارانش نسـ  
ــادیوس         ــند. ت ــته باش ــاعدي داش ــر مس ــان نظ ــک آذربایج ــوري دموکراتی ــه جمه ب

نشـان دادن  «کنـد کـه جنـبش آذربایجـان ایـران       چوفسکی به درستی اشاره مییتاسو
   1 »دشمنی با جمهوري آذربایجان را آغاز کرده بود.

آذربایجـان  را بـا   جمهـوري  از طرف دیگر دیدیم که خیابانی با شوروي شدن 
هـا   هـا بـا دمـوکرات    رخورد کـرده و انگلسـتان نیـز از همکـاري بلشـویک     شادمانی ب

                                                   
 209. سویتاچوفسکی. ص  1
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  گیرد که:  ناراحت بود. سویتاچوفسکی با در نظر گرفتن این موارد چنین نتیجه می

در اصل خیابانی بر این فکر نبـود کـه هـم فکـري خـود را بـا مسـاواتیان        «
او » د.ي اتحاد آذربایجان اعـالم کنـ   ها در مسأله تحت حمایت امپریالیست

را مثبت ارزیـابی کـرده و ایـن اقـدام را بـه       بلشویکهاتصرف باکو توسط 
  » دانست. چیان قدیم می» همت«عنوان پیروزي براي 

هـا را چنـین    تغییـر دیـدگاه خیابـانی نسـبت بـه بلشـویک      سپس سویتاچوفسکی 
هـا بـر بـاکو حـاکم شـده و سیاسـت        امـا کمـی بعـد چـون روس    «دهـد:   مـی  ضیحتو

او (خیابـانی) نظـر خـود را تغییـر داده      ،سی در آنجا پیش گرفتـه شـد  گرانه رو اشغال
مه و تأسیس حکومـت شـوروي    18ورود نیروهاي ارتش سرخ به انزلی در با  1 »بود.

محکـم  » به افزایش بودها رو  تردید او نسبت شوروي«خیابانی را که بدبینی در آنجا 
حـق مداخلـه را در امـور     هـا  چه انگلیس و چـه روس «د و او اعالم کرده بود که کر

  2 »داخلی ایران ندارند.
همچنـان   ،ها را تغییر داده بـود  بدین ترتیب خیابانی که روابط مثبت با بلشویک

امتنـاع کـرده و پیشـنهاد     لینسکیکه خواهیم دید از دریافت کمک عباسقلی آقا شاد
عالم کـرد  عزام نیروهاي کمکی از انزلی را رد کرد. پس از آن خیابانی با قاطعیت اا

  3 »ایران را باید ایرانی آزاد کند.«که 
انگلیس در ایران نیز هماننـد کشـورهاي دیگـر موقعیـت خـود را بـه آسـانی از        

ریزي مشترك با حکومت محلی بر علیـه حرکـات آزادي    دهد و به برنامه دست نمی
 ،سرپرستی کاکس شـده بـود   نشیندهد. نورمن که در ماه ژوئن جا امه میخواهانه اد

را در » ظریـف «ي آشـکار در ایـران، سیاسـت     علم بر ناکارآمدي سیاست مداخلـه  با
ي مسلحانه با حرکات آزادي خواهانـه   ي تاکتیک مبارزه پیش گرفته و انجام پوشیده

  محور فعالیت خود قرار داد. و استفاده از نیروهاي لیبرال ملی را در این تاکتیک 
مرکـزي ایـران پـیش از فرسـتادن     طبق این برنامه استعمار انگلـیس و حکومـت   

                                                   
 247-246. سویتاچوفسکی. ص  1
 247. سویتاچوفسکی. ص  2
 57. حیات و فعالیت خیابانی. ص  3
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قواي مسلح بر علیه قیام کنندگان ترجیح دادند، نیروهاي فئـودالی و ضـد انقالبـی را    
در آذربایجان مسلح کنند، مشیرالدوله با رؤساي این نیروها مـذاکره کـرده و نـورمن    

ي مـذاکراتش   دربـاره  1920ژوئن  20داد. نورمن در  را در جریان مذاکرات قرار می
گزارشی به لنـدن ارسـال کـرده و در آن از مفیـد و نتیجـه بخـش ایـن         یرالدولهبا مش

  1 دهد. نامد) خبر می می» ملی گرا«را  آنهامذاکرات با نیروهاي مرتجع (که نورمن 
بـه خطـر افتـاده بـود) و      قیـام بـا   آنهاها (که منافع  هاي تحت فرمان فئودال دسته

دوباره شورش بر علیه حکومت ملـی   هاي تبهکار در مناطق مختلف آذربایجان دسته
را آغاز کردنـد. آنـان روسـتاها را غـارت کـرده و طرفـداران یـا عالقمنـدان قیـام را          

داد. امیـر ارشـد    در قره داغ و مراغه خـود را نشـان مـی    بیشترکشتند. این وضعیت  می
برادر سردار عشایر (مرتجع معروف) در ماه سپتامبر با نیروهاي خود بـه تبریـز حملـه    

عالوه بر این رهبران قبایل شرق آذربایجـان بـر علیـه شـرکت کننـدگان قیـام        2 رد.ک
  3 کردند. نامد) فعالیت می می» شورشی«را  آنهاگیالن (نورمن 

از سوي دیگر نیروهاي لیبرال ملی گرا تصمیم گرفتند یک نفر را از میان خـود  
د. این شخص مخبر برگزیده و به عنوان والی براي گفتگو با حکومت ملی اعزام کنن

-1909هـاي   السلطنه از رهبران حزب دموکرات ایران و والی آذربایجان در بین سال
  بود. 1911

در ترکیــب را مشــیرالدوله پــیش از فرســتادن مخبــر الســلطنه بــه آذربایجــان او  
دولتش وارد کرد. جالب اسـت کـه مشـیراولدوله در ایـن بـاره درسـت فـرداي روز        

ا نورمن گفتگو کرد. و نـورمن ایـن مسـأله را بـه کـرزن      انتصابش به نخست وزیري ب
ابتدا انگلستان با ورود مخبرالسلطنه بـه ترکیـب حکومـت مخـالف      4 اطالع داده بود.

بــود چــرا کــه آنــان از موضــع انگلوفیــل مخبــر الســلطنه و برخــی از اعضــاي حــزب 

                                                   
1 - БXCC, c 568, No 515 
2 - МДCОА, ф. 109, иш 818, вəр.49   
3 - БXCC, c 568, No 515 
4 - БXCC, c 548, No 492 
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ر ولی نـورمن کـه سیاسـت جدیـد در ایـران د      1 دموکرات آذربایجان واهمه داشتند.

ژوئیه خود به کرزن براي باوراندن صداقت مخبر السلطنه  3در گزارش  ،پیش گرفته
ي ورود  مسـأله  2با حکومت انگلیس کوشیده و بر نامزدي مخبر السلطنه اصرار کـرد. 

ان والی آذربایجان اوت به عنو 16مخبر السلطنه به ترکیب حکومت حل شد و او در 
  3تعیین گردید.

  
  ي شکست جنبشها سرکوبی قیام و علت

در اولین روزهاي سپتامبر مخبر السلطنه هدایت وارد تبریز شـد. حکومـت ملـی    
 ،به جاي آنکه او را به تبریز راه نداده و مانع ارتباط او با نیروهاي ضد انقـالب شـود  

شده و از وي اسـتقبال ننمایـد.    آالقاپیتنها به این قناعت کرد که مانع استقرار او در 
  5 اقامت گزید. 4ي ششگالن تبریز ي ساعد السلطنه در محله خانهمخبر السلطنه در 

هاي ضد انقالبی بـه رهبـري امیـر     ي ورود مخبرالسلطنه به تبریز گروه در آستانه
ارشد، نصراهللا یورتچو و... به تحریک انگلیس و حکومت ایران فعالیـت خـود را بـر    

رد و نیروهــاي علیـه جنــبش دوبــاره شــدت بخشــیدند. امیــر ارشــد بــه اهــر حملــه کــ 
ــاي        ــرد. نیروه ــره ک ــا محاص ــوك را در آنج ــیف المل ــري س ــه رهب ــک ب دموکراتی
دموکراتیک آنجا به دفاع از اهر برخاستند. در شیخ نزدیکی اهر اهالی به فرمانـدهی  

  ي امیر ارشد را بگیرند.  تالش کردند جلوي حمله 6عبدالصمد عمرانی
                                                   

از  1917ضد امپریالیستی در حزب دمکرات ایران که فعالیت خـود را از   ي ه. مشخص است که روحی 1
 ي هسرگرفته بود، قدرتمند بود و سلیمان میرزا از رهبران حزب، همچنانکه پیشتر گفته شد؛ در فوری

در کرمانشاه زندانی شد. مخبرالسلطنه نیز در جناح راست حزب وارد شد. ن.ك: ابراهیمـوف   1918
 53و  46، 45(شاهین). مقاله. صص 

2 - БXCC, c 556, No 500 
 82. ایوانووا. کتاب. ص  3
 . یکی از محالت شرق تبریز.  4
 895. کسروي. تاریخ آذربایجان. ص  5
نیـز شـرکت فعـال     1946 -1945. عبدالصمد عمرانی در جنبش خودمختاري آذربایجـان در سـالهاي    6

 ي هدر پـی حملـ   1946داغ انتخـاب شـد. او در دسـامبر     داشته و به عنوان رئیس انجمن والیتـی قـره  
 110ك: چشم آذر. ص نیروهاي ارتجاع کشته شد. ن.
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یسـاري و از اورمیـه بـا    حکومت ملـی نیروهـاي کمکـی را از تبریـز بـا هاشـم ن      
آقازاده به اهر فرستاد. این نیروها اگرچه به شدت با نیروهاي امیر ارشد درگیر شدند 
ولی به دلیل عدم دسترسی به نیروهاي مدافع اهر در بیلوردي به محاصـره درآمدنـد.   
نیروهاي امیر ارشد از طرف سرند و خورمالو به تبریز روان شدند. پیشـقراوالن او بـه   

بوالغی در نزدیکی تبریز رسیدند. حکومت ملی بـه سـرعت زیـن العابـدین      کهلیک
  هاي اهر فرستاد.  نظامی چند مسلسل و دو توپ به کمک دموکرات 200را با  1قیامی

ي نیروهـاي   محاصـره  ،پیوسـته و بـا دالوري   قیـام در این زمان اهالی قره داغ به 
بـه حملـه درآمدنـد. ایـن      دموکرات سیف الملوك مدافع اهر را شکستند و از دفـاع 

با قواي زین العابدین قیامی یکـی شـده و از    ،نیروها که سخت محتاج تدارکات بود
سه طرف بر نیروهاي امیر ارشد هجوم آوردند. امیر ارشد نیروهایش را به ارتفاعـات  
کشید. در این زمان نیروهاي هاشم نیسـاري از محاصـره بـه در آمـده و بـه اهـر وارد       

ی هم چون میرزا احمد مجتهد، میرزا اسماعیل حکـیم باشـی، مـؤتمن    شدند. او کسان
االیاله، میرکاظم، میرهاشم از همدسـتان امیـر ارشـد را بـه چنـگ آورده و بـه کلیبـر        

   2 تبعید کردند.
ي ورود  بــا ایـــن وصــف، اغتشـــاش آفرینـــی نیروهــاي فئـــودالی در آســـتانه   

لطنه بـراي بـه دسـت آوردن    السلطنه سرکوب شده بود. از این رو نیز مخبر السـ مخبر
ي  فرصت براي ترتیب دادن اغتشاشات جدیـد، دو روز بعـد از ورود بـه تبریـز، نامـه     

کرات رئیس الوزرا را به خیابانی رسانده و از وي خواست تا با هم گفتگو کنند. مـذا 
گـان حکومــت ملــی بـا مخبــر الســلطنه   حققین نماینــدي بـادامچی و ســیدالم  روزه 10

هـا از مخبـر السـلطنه     بدون نتیجه پایان یافت. دمـوکرات  ،رفت میهمچنان که انتظار 
    3 خواستند به تهران بازگردد.

                                                   
. زین العابدین قیامی از نزدیکترین همرزمان خیابانی، در جنبش خودمختاري آذربایجـان در سـالهاي    1

نیز شرکت فعال داشته و از طرف مجلس ملـی آذربایجـان بـه عنـوان رئـیس دادگـاه        1946 -1945
 91عالی آذربایجان برگزیده شد. ن.ك: چشم آذر ص 

2  .Tи .37-36. صص 2804 علمی آرشیوي. ش 
 39. جاوید. ص  3
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ي  او فرمانـده  ،در زمان مذاکرات علیرغم نظارت بر محل اقامت مخبـر السـلطنه  

ي حملـه بـه شـهر را آمـاده کـرد.       نیروهاي قزاق را به سوي خود جلب کرده و نقشه
هاي سوار  ي نیروهاي قزاق، دسته رمان میشیتی فرماندهي سریع به شهر به ف براي حمله

قسـمتی از نیروهـاي مسـلح     اگرچـه  1 قزاق مستقر در مراغه به تبریز فراخوانده شدند.
حکومت ملی براي سرکوبی اغتشاشات فئودالی به اطـراف اعـزام شـده بودنـد ولـی      

  هاي ژاندارم هنوز در شهر بودند.  قسمتی دیگر مرکب از دسته
هـا از شـهر کوشـید تـا      رو نیز مخبر السلطنه بـراي دور کـردن ایـن دسـته    از این 

 2 نیز میرحسین هاشمی را تطمیع نماید و موفـق بـه ایـن کـار نیـز شـد.       آنهاي  فرمانده
ــدون   میرحســین دســته ــدارم را ب ــوان ســرکوبی    رأيهــاي ژان ــا عن ــی ب حکومــت مل

بیـون در برابـر   تـوان گفـت انقال   خـارج کـرد. بـدین ترتیـب مـی      تبریـز اغتشاشات از 
  دفاع ماندند. بی ،اي که هر لحظه احتمال آن وجود داشت حمله

و در  3مخبر السلطنه آغاز حمله را به کنسولگري انگلیس و آمریکا اطـالع داده 
سپتامبر شب هنگام بدون برخورد با مقاومتی از شهر خـارج شـده و بـه اردوگـاه      11

امی را در جاهاي معین شـده گـذارد.   هاي نظ ها رفت و افسران و دسته نیروهاي قزاق
صبحدم نیروهاي ضد انقالب مرکز انقالبیون را زیـر آتـش گرفتـه و حملـه را آغـاز      

اي دیگـر   حمله کرده بودند، دسته آالقاپیها به  اي از قزاق کردند. در حالی که دسته
  4 تا مانع تجمع انقالبیون شوند.هاي دیگر تبریز رفتند  به کوچه

ی جدي نیروهاي مسلح حزب دموکرات آذربایجان نیروهـاي  با وجود ایستادگ
سـپتامبر سـاختمان    14سـپامبر عـالی قـاپو تصـرف کردنـد. و در       12ضد انقالبـی در  

را ویران کردند. نیروهاي انقالبی علیرغم تعداد اندکشان نسبت به » تجدد«ي  روزنامه

                                                   
 40. جاوید. ص  1
 37. جاوید. ص  2
 40. جاوید. ص  3
 16. صفوت. ص  4
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ولـی   1 جنگیدنـد. ي خـون رودرو   سپتامبر و تا آخرین قطـره  14روز ضد انقالبیون تا 
چون ضد انقالبیون از عامل غافلگیري اسـتفاده کـرده بودنـد، ایـن مقاومـت ماهیـت       

  ي خود تبدیل شد.  توان گفت که به دفاع هر انقالبی از خانه متشکل نیافته و می
نانـه  ماقهر کـه این وضعیت موجب پراکندگی نیروها شد. بسـیاري از انقالبیـون   

هـاي   خانـه  هـا اجـازه داد تـا    مخبر السـلطنه بـه قـزاق   کردند، کشته شدند.  مقاومت می
اي، بـادامچی، رفعـت،    هاي خیابانی، گنجـه  ها خانه ها را چپاول کنند. قزاق دموکرات

هـاي   هـا بچـه   هـا نیـز غـارت کردنـد. قـزاق      عبداهللا زاده و قیامی و دیگـران و بـازاري  
. مخبـر السـلطنه   ي بادامچی را کشـتند  یک ساله قیامی و نوه فرزندشیرخوار از جمله 

  دستور داد تا به هر صورت ممکن خیابانی دستگیر شود. 
ي حزب دموکرات آذربایجـان تصـمیم گرفتنـد رهبـر خـود       اعضاي باقی مانده

خیابانی را پنهان نمایند. ولی محل اختفاي او به نیروهاي ارتجـاع اطـالع داده شـد و    
ــزاق کشــته   14وز خیابــانی در ر ــز  2 شــد.ســپتامبر در نبــرد بــا چنــد ق بــه جســد او نی

احترامی کردند. مرتجعـان ایرانـی بـه مجـازات شـدید انقالبیـون پرداختنـد. آنـان          بی

                                                   
نویسـد   چنین مـی  ،کوشد تا ارزش فعالیت و جنبش خیابانی را کمرنگ نماید . کسروي که همواره می 1

ومت مختصري کرده پلیس و گارد خیابانی مقا ي ه، ادارآالقاپیکه گویا طرفداران خیابانی تنها در 
ــاریخ   آالقــاپیو پــس از تصــرف  ــز در اولــین روز ســرکوب شــده اســت. (کســروي. ت ، جنــبش نی

). حال آنکه دیگر منابع مانند حسین مکی خبر از مقاومت جدي انقالبیون داده 896آذربایجان. ص 
بـا   و حمیده خانم جوانشیر نیز که تـا آخـرین روز در تبریـز همـراه     )19-18(مکی. جلد اول. صص 

نویسد که چنـدین روز تیرانـدازي ادامـه داشـته      در خاطراتش می ،شوهرش جلیل محمدقلیزاده بوده
 ). 114-113است. (حمیده خانم. صص 

مرگ خیابانی عالوه بر این چند روایت دیگر نیز موجود است از جمله اینکه کسروي ایـن   ي ه. دربار 2
ود قزاقها به زیرزمین محل اختفاي وي، خیابانی سخنان مخبرالسلطنه را آورده است که به هنگام ور

اي نیز دایر بر همین مسئله از جیب او بدست آمده بود. (کسـروي. تـاریخ    خود را کشته بود و نوشته
). در معلومات دیگري آمده است که پس از سه روز از آغاز درگیـري، شـیخ   897آذربایجان. ص 

بود، به او پیشنهاد می کند که نزد مخبرالسلطنه رفته  حسین میانجی که خیابانی درمنزل او پنهان شده
من در برابر دشـمن زانـو بـر    «و براي او امان بگیرد. اما او جنگ با قزاقها را ترجیح داده و گفته بود: 

» دهـم کـه تسـلیم مـرگ شـوم      ایـرانم. مـن تـرجیح مـی     ي هزنم. من فرزند انقالب مشروط زمین نمی
کنـد   . این سخنان خیابانی این احتمال را اگرچه اندك تقویت می)1359فروردین  27» آذربایجان(«

 که خیابانی خود را با آخرین گلوله کشته است. 
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در  1 صدها انقالبی را اعدام و تبعیـد نمودنـد.   .هاي صدها انقالبی را آتش زدند خانه

زاده، معتمـد الدولـه،    هللاي، امیرخیـزي، عبـدا   میان دستگیر شدگان بـادامچی، گنجـه  
و دیگران نیز بودند. هم چنین تعداد از اعضاي حزب کمونیست ایران  2نینوراهللا یگا

    3 اري کرده بودند، نیز زندانی شدند.که با حزب دموکرات آذربایجان همک
را  آنهـا ها و امـالك   خانواده انقالبی، خانه 300مخبر السلطنه با نابودي بیش از 

در سـرکوبی  » خـدماتش «ه جهـت  وله رهبر ارتجاع ایران نیز بمشیرالد 4 چپاول نمود.
» تـاج کیـان  «هاي مردمی نقاط مختلف ایران و آذربایجان با نشان درجه یـک   جنبش

  5از طرف شاه مفتخر گردید.
 ءي تبریز و سپس جنبش تمام آذربایجان به اسـتثنا  بدین ترتیب جنبش پنج ماهه

   استعمار انگلیس سرکوب شد.برخی نقاط توسط ارتجاع ایران و کمک مستقیم 
  

ســرکوبی راحــت و آســان ایــن جنــبش داراي دالیــل نظــري و عملــی اســت.   
ضروري است تا از جهت درس تـاریخی و میـراث حـوادث انقالبـی بـه ایـن مـوارد        

  نظري افکنیم.
کارگران صنعتی وجود نداشت که بتواند  ي توان گفت که آذربایجان طبقه می

ستاییان پر تعـداد آذربایجـان   عهده گرفته و رو بررهبري حرکات آزادي خواهانه را 
فعالیت تشکیالتی در قالـب حـزب    ،ي این وضع را بر گرد خود متحد کند. در نتیجه

کمونیست با ایدئولوژي مارکسیستی ضعیف بود. آمادگی بسـیاري از فعـاالن حـزب    
در نتیجه تشـکیالت حـزب کمونیسـت ایـران       6کمونیست ایران در سطح پایینی بود.

  یک سازمان سیاسی فعال و محرك ارتقا یابد.نتوانست به موقعیت 
                                                   

 1920اکتبر  8». ایزوستیا« ي ه. روزنام 1
. نوراهللا یکانی هم در انقالب مشروطه و هم در جنـبش خیابـانی شـرکت فعـال داشـته و در زمـانی در        2

-1941. سرانجام یکـی از رهبـران جنـبش خودمختـاري آذربایجـان در      زندان مانده، تبعید شده بود
 1948مه  22». آذربایجان«ارتش تهران به تبریز، اعدام گردید.  ي هبوده و پس از حمل 1946

3 - Azerbaijan CCР МДОИА, ф.387, сиј. 7, иш 36, вəр.42 
 251. ویشنوگرادوف. ص  4
 19-18. مکی. جلد اول. صص  5

6 - Azerbaijan CCР МДОИА, ф.387, сиј. 7, иш 41, вəр.18 
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و حـزب دمـوکرات آذربایجـان     1920-1917هـاي   اگرچه خیابانی در بین سال
ي مبـارزه در   مقابله با ارتجاع داخلی و اسـتعمار خـارجی را بـه عنـوان اولـین وظیفـه      

سرلوحه امور خود قرار داده و در موقعیت درستی قرار گرفت و رهبـري جنـبش بـا    
فعالیت متحد  آنهابه قول «ن حزب کمونیست ایران مذاکره کرده و خیابانی نمایندگا

ولی امکان فعالیت آزاد را براي فعاالن کمونیسـت و بـه ویـژه اعضـاي حـزب       1»داد
در تبریز فراهم نکرد. درسـت اسـت کـه در ایجـاد جنـبش تبریـز اعضـاي        » عدالت«

زب دمــوکرات حــ هــاي دیگــر هــم چــون (مجاهــدان، عــدالتیان) نیــز همــراه  حــزب
ولی نماینـدگان احـزاب دیگـر در درون حاکمیـت راه داده      شتندآذربایجان نقش دا

  نشدند.  
از  2 چنان دموکرات آذربایجان و اعضاي حکومـت ملـی بـود.   حزب حاکم هم

ي قبـل از آن   ي جنـبش نسـبت بـه دوره    سوي دیگر فعالیـت احـزاب دیگـر در دوره   
ي  ي کمیتـه  ي دیگـر تنهـا بـا اجـازه    هـا  محدودتر شده بود. و هر گونـه تجمـع حـزب   

، بـاغ  »تجـدد «ي  مرکزي حزب دمـوکرات آذربایجـان و تنهـا در سـاختمان روزنامـه     
  3انجام پذیر بود. آالقاپیو سپس در » خیریه«

ي واحـد بـر علیـه ارتجـاع ایرانـی و امپرالیسـم الزم        در بحث از علل نبود جبهه
اتخـاذ موضـع رادیکـال از     است از اختالف نظر در داخل حزب کمونیست ایـران و 

ي خیابـانی نیـز سـخن بـه میـان بیـاوریم. در        طرف برخی اعضاي این حـزب در بـاره  
ي اول حـزب کمونیسـت ایـران     پس از کنگـره  اگرچهي این اشتباهات بود که  نتیجه

در ماه ژوئن تشکیالت کمونیست ر بسیاري از شهرها هم چون تبریز در مدت کمی 
ي مرکــزي حــزب کمونیســت ایــران  ي کمیتــه یانیــهتأســیس شــد (و کمــی بعــد در ب

طرفــداري از خیابــانی قیــد شــد) ولــی ایــن تشــکیالت نتوانســتند رابطــه تنگاتنــگ و  
  هاي آذربایجان ایجاد کنند. همکاري الزم را با دموکرات

                                                   
 1920دسامبر  8» کمونیسم« ي ه. روزنام 1
2  .Tи  .9. صص 2803علمی آرشیوي. ش 
 874؛ کسروي. تاریخ آذربایجان. ص 425. آذري ص  3
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از آنجا که ترکیب اجتماعی حزب دموکرات آذربایجان و حکومت ملـی نیـز   

شد. خیابانی طبق قاعده سـعی داشـت روشـی     همسان نبود، جناح راست مانع آن می
میانه در پیش بگیرد و از این رو هم جناح چپ و هم جناح راست این را به حسـاب  

این وضعیت موجب شد کـه روشـنفکران    1» دانستند. عدم موافقت او با نظراتشان می
و خرده بورژواها و به تعبیر بهتـر طبقـات متوسـط کـه نقـش محـرك را در فعالیـت        

کرد و همین مسأله تأثیر خـود را در سرنوشـت جنـبش نشـان      ملی بازي میحکومت 
  داد. 

توان دفاع حکومت ملـی از منـافع تـاجران خـرد یـا متوسـط را نیـز         در اینجا می
ي روسـتاییان را بـه طـور قطعـی حـل کـرده و        افزود. حکومت ملی نتوانسـت مسـأله  

نمایـد و از ایـن رو    هاي گسترده روستایی آذربایجان را به سوي جنـبش جلـب   توده
شرایط براي تبدیل حرکـت آزادي خواهـان ملـی بـه انقـالب بـورژوا دموکراتیـک        

هـا   فراهم نشـد. حتـی بـر عکـس رهبـران جنـبش و از جملـه خیابـانی بسـیاري زمـان          
تـی کـه مخصـوص    ثبـا  کردند ولـی نـوعی بـی    ابراز می 2هاي مترقی و انقالبی دیدگاه

ي مردمی را به درسـتی   داده و حرکت گسترده مبارزه بورژوا براي آزادي بود، نشان
  کردند:   درك نمی

اینان ناگهان مانند زلزله پیدا شـد   کارهاي توده آنی و فاقد آگاهی است.«
  3 »شوند. کنند و خود نیز نابود می همه چیز را ویران می

شود که خیابانی قیام کنندگان را به صبر و عدم شـتاب   از اینجا نیز مشخص می

                                                   
 ي ه. عالوه بر این برخی از انقالبیون نیز خیابانی را به دیکتاتوري و عـدم رسـیدگی بـه اعضـاي کمیتـ      1

 ,Azerbaijan CCР МДОИА, ф.387, сиј. 7, иш 41کنند. (ن.ك:  رکزي متهم میم
вəр.18  حـال آنکــه در منـابع دیگــر بـویژه در یادداشــتهاي قیـامی از همرزمــان     39؛ جاویـد ص .(

کنـیم. در آنجـا خیابـانی هماننـد رهبـري       نزدیک خیابانی، به تصویر دیگري از خیابانی برخورد مـی 
ی را رعایت کرده، خودسـرانه تصـمیم نگرفتـه، بـه رأي اکثریـت احتـرام       است که ماهیت کار جمع

ــ  ــامی.  حــزب ارائــه مــی ي هگذاشــته و مــتن ســخنرانیهاي عمــومی خــود را ابتــدا در کمیت کــرد. (قی
  یادداشتها). 

 20-16؛ قسمت دوم. بخش اول صص 117 -116، 13. نطقهاي خیابانی. قسمت اول. ص  2
 55. ص . نطقهاي خیابانی. قسمت اول 3
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   1 ند.ک ت میدعو
خـواهیم خودمـان و دیگـران را بـا سـرعت       کنـیم مـا نمـی    ما عجلـه نمـی  «

خـواهیم تـا بــا    مـی  آنهــابخشـیدن بـه حیـرت آوریــم. مـا بـدون ترسـاندن       
   2 »حاکمیت ملی هماهنگ شویم.

 ءخیابانی با این سخنان عدم شتاب و حرکت تدریجی را به قیـام کننـدگان القـا   
بش را ابتـدا در تبریـز، سـپس در شـهرهاي     کرد که جنـ  کرد و از آنان دعوت می می

خیابـانی   3 دیگر آذربایجان و تنها سپس از آن در خارج از آذربایجان به پیش ببرنـد. 
ما ابتدا باید تبریز را استحکام بخشـیده و سـپس جاهـاي دیگـر را احاطـه      «گفت:  می

   4 »کنیم.
ي شـد کـه ایـن نیـز بـه معنـا       از اینجا نیز تاکتیـک دفـاعی جنـبش مشـخص مـی     

شکست جنبش بود. حال آنکه الزم بود پس از آغاز جنبش با قاطیعـت تمـام حملـه    
شد. قیام کننـدگان ایـن چنـین     هاي حتی کوچک کسب می کرده و هر روز موفقیت

  گفت:  نکردند و حکومت ملی تاکتیک دفاع را برگزید. خیابانی می
کـه   یمما باید دشمنانمان را به راه راست دعوت کنیم. چون مشاهده کرد«

   5»آنها قطع کنیم.مان را با  اصالح نشدند باید روابط
کـرد   ها خیابانی در حقیقت قیام کنندگان را به بردباري دعوت مـی  با گفتن این

ي همان تاکتیک دفاعی بود. از این رو باعث تعجب نیست کـه خیابـانی    و این نتیجه
  گفت:  یک ماه پس از قیام تبریز می

   6»ولی ما فعالً نه جمهوریخواهیم نه مشروطه چی.م ای اکنون ما قیام کرده«
در بحث از دالیل شکست قیام تبریز به طور ویـژه بایـد از جـدایی ایـن قیـام از      

                                                   
 28. نطقهاي خیابانی. قسمت اول. ص  1
 105. نطقهاي خیابانی. قسمت اول. ص  2
 108و  90، 81، 44، 17. نطقهاي خیابانی. قسمت اول. صص  3
 81. نطقهاي خیابانی. قسمت اول. ص  4
 42. نطقهاي خیابانی. قسمت اول. ص  5
 47. نطقهاي خیابانی. قسمت اول. ص  6
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هاي آزادیخواهانه در جاهاي دیگر ایران نیز سخن به میان آوریـم. حکومـت    جنبش

 آنهـا بـا   هاي دیگر آزادیخواهی ارتباط برقرار کـرده و همـراه   ملی نتوانست با کانون
اي واحد بر علیه ارتجاع داخلی و استعماري خارجی بگشاید. اگرچه مشکالت  جبهه

حضـور نیروهـاي انگلیسـی     ًاي وجود داشـت مـثال   عملی در راه برقراري چنین جبهه
شد ولی همزمان در جنبش آذربایجـان نیـز    مانع رفت و آمد میان ایاالت مختلف می

حتـی برخـی اشـتباهات تـاکتیکی نیـز مرتکـب       رهبران فعالیت کافی انجـام نـداده و   
  شدند. 

ــارزه   ــرورت مب ــا ض ــانی باره ــذکر داده   خیاب ــران ت ــانی را در ای ــا  1ي همگ و ب
نمایندگان جمهوري گیالن در تبریز دیدار کرد. ولـی بـه قـدر لـزوم جنـبش آزادي      
خواهانه رو بـه گسـترش در ایـران را درك نکـرده بـود. رهبـران حـزب دمـوکرات         

ش آزادي خواهی آذربایجان را برتر از جنبش آزادي خـواهی ایـران   آذربایجان جنب
  2 ي آذربایجان قایل بودند. دانسته و نقش راهبردي را براي مبارزه

این تمایل از تأکید خیابانی بر نقش مهم آذربایجان در انقالب مشروطه نمایـان  
  داد:  بوده و خود را در سخنان زیر بروز می

ندارد. والیات و ایاالت تکلیف خـود  هم وجود اکنون در تهران دولتی م«
دانستند. تمام ایـران چشـم خـود را بـه تبریـز دوختـه اسـت. رژیـم          را نمی
ي کشور در اینجا باید مشخص بشود... تمام نبروها در دسـتان شـما    آینده

نگرند نباید به جز شما دیگري  متمرکز خواهد شد. کسانی که از دور می
   3 »را ببینند.

بـه  ي بـیش از حـد تـوان خـود و حتـی در معنـاي معـین         ها به مبالغـه  ني ای همه
هــاي نخســتین قیــام  خــوانی سیاســی منجــر شــده بــود. خیابــانی پــس از پیــروزيرجز

کرد تا مغرور نشده و بـا خبـر باشـند کـه دشـمن نیرومنـد، بـا         کنندگان را دعوت می

                                                   
 101-98قسمت اول. ص  . نطقهاي خیابانی. 1
 15-13. نطقهاي خیابانی. قسمت دوم. بخش اول. صص  2
 15-14. نطقهاي خیابانی. قسمت دوم. بخش اول. ص  3
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ا جـور دیگـري   اما ممکن نیست که ایـن سـخنان خیابـانی ر    1 گر است. تجربه و حیله
تواند در میـدان منطـق و نـه در میـدان جنـگ مـا را        هیچ کس نمی«که  2تفسیر کرده

  4 »کو آن قشون که بتواند بر ما هجوم آورد؟«و یا   3 »شکست دهد.
این وضـعیت نـوعی اطمینـان خـاطر و هـم زمـان غـرور ملـی منفـی را در قیـام           

هاي مسلح  شد تا از دسته کنندگان به وجود آورده بود. این خود بزرگ بینی موجب
از ایـن رو تصـادفی نیسـت کـه      5ینسکی در خوي استفاده نشـود. لعباسقلی بیگ شاد

    6 »ایران را باید ایرانی آزاد کند.«گفت:  خیابانی می
در بحث از علل سرکوبی جنبش ذکر این نکته نیز الزم است که حکومت ملی 

رهبري کافی نداشـت. در نتیجـه    ي نظامی کادر چه در دستگاه اداري و چه در زمینه
شدند. به ویـژه   در بسیاري مواقع اشخاصی تصادفی براي کارهاي مدیریتی جذب می

بـه دشـمن    آنهـا هـاي ژانـدارم و پیوسـتن     تصادفی بر فرماندهی دسـته  بودن اشخاص
  هنگام جنگ نقش فالکت براي در سرنوشت جنبش ایفا کرد. 

ارتجـاع داخلـی و خـارجی نیروهـاي      عالوه بر این حکومت ملی براي مقابله با
هاي موجـود نیـز بـه صـورت نامناسـب مسـلح شـده         مسلح کافی ترتیب نداد. و دسته

                                                   
 37-36. نطقهاي خیابانی. قسمت اول. صص  1
 37-36. نطقهاي خیابانی. قسمت اول. صص  2
 39. نطقهاي خیابانی. قسمت اول. صص  3
عزم ضد امپریالیستی جناح طرفدار خیابانی را » آذربایجان و ملی مسئله« ي ه. علیرضا نابدل که در مقال 4

نهد ولی از سوي دیگر ادعاهاي آنان را مبنی بر اینکه برترین نیروهاي سیاسـی ایـران    ارج فراوان می
 ).  11دهد. (نابدل. ص  هستند، مورد انتقاد قرار می

ه در فرمانـداري ایـروان و منـاطق مختلـف     . آنچه که مشخص اسـت اینکـه عباسـقلی شادلیسـنکی کـ      5
هـاي تحـت فرمـان خـود      با دسـته  1919کرد، در تابستان  جمهوري آذربایجان با داشناکها مقابله می

 ي هناچار شده بود به آذربایجان ایران عقب نشـینی کنـد. (ن.ك: احمـدوف). شادلینسـکی تـا ژوئیـ      
ي باقی مانده بـود. ایـن نیـز معلـوم     که در نخجوان حکومت شوروي اعالم شد، در محال خو 1920

است که او به هنگام اقامت کوتاهش در تبریـز، بـا خیابـانی دیـدار کـرده (ایـن مسـئله را بلشـویک         
کند خاطرات در آرشـیو شخصـی تیمـور احمـدوف      قدیمی اصغر عباسوف در خاطراتش تأیید می

 باشد).  می
 57. حیات و فعالیت خیابانی. ص  6
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بودند. حکومت ملی در خلع سـالح نکـردن واحـد قـزاق در نزدیکـی تبریـز اشـتباه        
بزرگی مرتکب شد. حال آنکه امکان آن وجـود داشـت فرمانـدهان قـواي قـزاق از      

حکومـت مرکـزي    هاي خواستهطرفی در پیش گرفته و زمان آغاز جنبش موضع بی 
هاي قصد نداشـتند بـه ایـن کـار      کردند و برخی قزاق را در مبارزه با جنبش اجرا نمی

  اقدام کنند همچنان که گفته شد اردوگاه را ترك کردند.
ها حکومت ملی برخی اشتباهات کوچک تـاکتیکی نیـز مرتکـب     عالوه بر این

کـرات آذربایجـان (گـروه    یـد جنـاح راسـت حـزب دمـو     اگرچـه تبع  ًشده بـود. مـثال  
اي دیگـر از   سلطان زاده) به تهران حرکت درستی بوده ولی تبعیـدي عـده   -کسروي

آنان به شهرهاي دیگر آذربایجان ایـن امکـان را ایجـاد کـرد کـه آنـان در تبریـز بـه         
فعالیت خود ادامـه دهنـد. همچنـین آزاد کـردن زنـدانیان سیاسـی پـس از انتقـال بـه          

  حکومت ملی از این دسته اشتباهات بود. و ایجاد القاپیآ
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  نتیجه گیري

ها، اشتباهات رهبران و  ها، نقصان علیرغم برخی محدودیت 1920قیام تبریز در 
اي درخشـان را در تـاریخ انقـالب مردمـی در      دوره ،مـاه فعالیـت   5سرکوبی پس از 

جنبش شکست خـورد ولـی    اگرچهدهد.  آذربایجان و به طور کلی ایران تشکیل می
این جنبش جایگاه بس بزرگی در جایگاه آذربایجان در مبارزه بر علیـه اسـتعمار بـه    

اي  اي نوین و مرحله خود اختصاص داده است. شخصیت شیخ محمد خیابانی صفحه
ي  ویژه را در بروز شعور ملـی و پیشـرفت ملـی آذربایجـان گشـود کـه اواخـر سـده        

  ي جنینی قرار داشت.  ورهگذشته هنوز در د
فعالیت او درایجاد فهم آذربایجان از موقعیت مهم خود در ایران و خود باوري 

دلیل است. خیابانی همچنین در ردیف انقالبیون مشرق زمین با افکار پیشـرو   آنان بی
و مترقی خود از دیگران متمایز شده و بـر حـوادث انقالبـی زمـان خـود تـأثیر نهـاد.        

هـاي   اثـري بـزرگ بـر تـاریخ جنـبش     قیام تبریز و رهبر آن خیابـانی   طبیعی است که
ــد و     ــه دادن ــش را ادام ــروان او راه ــران گــذارد. پی ــان ای ــه آذربایجانی آزادي خواهان
انقالبیون جدیدي را در این زمینه تربیت دادند. گـروه انقالبیـونی کـه در سـنگرهاي     

هللا یگـانی، اسـماعیل نـوبري،    ي انقالب مشروطه پرورده شده بودند مانند (نورا مبارزه
تـر   متـین  1920تـا   1917ي  ، در دوره)1و دیگـران  بادامچی، سـیدالمحققین و زرنقـی  

 آنهاي  شدند و انقالبیون جدیدي (زین العابدین قیامی و عمرانی و کاویان) به جرگه
سـال بعـد در جریـان برقـراري حکومـت خـود مختـار بـا پیـروزي           25وارد شدند و 

ي مانند یگانی، عمرانی و زرنقـی از جـان خـود گذشـتند و پـرچم      جنگیدند و بسیار
  هاي بعدي سپردند. آزادي را به نسل

حــوادث بعــدي بــه خــوبی نشــان داد کــه خیابــانی و جنــبش تبریــز در تــاریخ   
هاي عمیق آفریدند. پیروان خیابـانی پـس از سـرکوبی جنـبش و در      آذربایجان ریشه

                                                   
 366-362بایجان. صص . کسروي. تاریخ آذر 1
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  ند تا مبارزه را ادامه دهند.مجازات انقالبیون کوشید 1شرایط دشواري

در گام نخست این نکته حایز توجه است که مجاهدان، روشنفکران و طبقـات  
شـیدند  براي تداوم جنبش کو ،2دادند حمتکش که جناح چپ جنبش را تشکیل میز

ي قطعـی بـا    ي حـزب و مبـارزه   و اجـراي مرامنامـه  » سـتان آزاد«و مردم را به برپـایی  
ي گـر  نخست را ساقط کـردن مخبـر السـلطنه از والـی    انگلیس دعوت کرده و هدف 

  3 قرار دادند. آنان در این راه اقداماتی هر چند ناموفق را ترتیب دادند.
در جاهاي دیگر آذربایجان نیز مبارزات اعضاي جناح چپ حزب ادامه یافت. 

به رهبري زین العابدین قیامی در نقاط صـعب  » قیامیون انتقامیون«از این دسته، گروه 
العبور و کوهستانی قره داغ به مقاومـت پرداختنـد. عباسـقلی زرنقـی (از سـوارکاران      

هـا بـه    ستارخان در انقالب مشـروطه) بـا گروهـی از بـاقی مانـدگان جنـبش در کـوه       
اي دیگر بـه رهبـري حبیـب اهللا خـان      دسته 4عملیات چریکی و پارتیزانی ادامه دادند.

                                                   
تعطیـل شـده، بـا    » آزادسـتان « ي هو مجل» تجدد« ي ه. فعالیت پلیس مخفی در اینجا شدت یافته، روزنام 1

 Azerbaijan ؛1920اکتبـر  29». کمونیسـت « ي هنامـ زاجراي سیاسـت سانسـور شـدید (ن.ك: رو   
CCР МДОИА, ф.6, сиј. 1, иш 228, вəр.23    رکود عجیبی بـر مطبوعـات حـاکم ،(

قشر روشنفکر و  ي هده و به فعالیت انجمنها و مکاتب ادبی پیشرو پایان داده شد. رویارویی شادمانش
هـاي مخلتـف    مترقی مردم تبریز با وضعیت فاجعه بار پیش آمده پس از سرکوبی جنبش، در شماره

 و دیگر نوشتارها) بخوبی منعکس شده است. » ملت« ي ه(مقال» مالنصرالدین« ي همجل
از آذربایجان ایران فرستاده شده (گزارش بـه چلنگریـان تقـدیم     1921زارشی که در اوایل سال . از گ 2

ملـل شـرق تأسـیس     ي هکه توسط کنگر» شوراي تبلیغات و فعالیت«شده است. چلنگریان از طرف 
کرد، براي آگاهی از وضعیت محلی به آذربایجـان ایـران فرسـتاده شـده      شده و در باکو فعالیت می

هجوم ارتجاع، اعضاي منسوب به جناح چـپ و اعضـاي پـایین     ي هشود که در نتیج ن میبود) روش
حزب دموکرات آذربایجان زنـدانی شـده و امـالك آنهـا مصـادره شـده اسـت. تـاجران بـزرگ و          

خفقـان،   ي هانـد. در نتیجـ   توان گفت که زیـانی ندیـده   زمینداران منسوب به جناح راست حزب، می
 400م از حزب دموکرات آذربایجان دور شده (شمار اعضاي حزب به مرد ي هبخش وسیعی از تود

نفر کاهش یافته است) و درنتیجه رهبري حزب به دست جناح راست حزب افتاده که طریق سازش 
 .Azerbaijan CCР МДОИА, ф.6, сијرا با مخبرالسلطنه در پیش گرفته اسـت. ن.ك:   

1, иш 228, вəр.27,28 ,34 
مخبرالسلطنه انجـام شـد. از آنجـا کـه      ي هتظاهرات جناح چپ دموکراتها برعلی 1921آوریل  14. در  3

  الزم از آن گرفته نشد. ن.ك: ي همردم به این تظاهرات نپیوستند، نتیج ي هتود
Azerbaijan CCР МДОИА, ф.6, сиј. 1, иш 228, вəр.28  

  49. ص 7. ش 1979». یولداش« ي ه. ن.ك: مجل 4
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خیابانی را به دست آورده و براي گرفتن  آقازاده در کلیبر جمع شده، پیراهن خونین
این دسته کـه منتظـر فرصـت مناسـب بودنـد، در سـال        1او هم قسم شده بودند. انتقام
بـه   ،به شورش الهوتی پیوستند ولی پـس از سـرکوبی شـورش مجبـور شـدند      1922

  2 خارج بگریزند.
در این اقدامات به طور پراکنـده انجـام شـده و بـه علـت اتفـاق افتـادن         اگرچه

دهـد کـه    نشـان مـی  ولـی  چارچوب زمـانی و مکـانی متفـاوت بـه شکسـت انجامیـد       
ي شیخ محمد خیابانی از اذهان مردم پاك نخواهـد شـد و هـم چنـین حیـاتی       خاطره

 1926کنـد. در سـال    حـزب دمـوکرات آذربایجـان را ثابـت مـی      هاي بودن فراخوان
ــانی بــه همــراه مقــاالتی    ــات و فعالیــت خیاب از وي توســط کتــابی حــاوي شــرح حی

ي این انقالبی برجسته را ابدي و جاویـدان   همفکرانش در برلین چاپ شده و خاطره
  کرد.

دوباره نشان داد و در  1946-1945هاي  این جاودانگی خود را در حوادث سال
هـاي   ي سـخنرانی  مبارزات مردمی باز هم نام خیابانی با احترام ذکر شده و مجموعـه 

ره از حرکات مدت زمان زیـادي بـه طـور نینجامیـد و     وي منتشر شد. اگرچه این دو
هاي اجتمـاعی را در سـطح    یجاد شده تنها یک سال دوام آورد ولی برنامهحکومت ا

تـا   1950هـاي اسـتبداد    باالتري از خود مختاري مطرح کرد. گروه خیابـانی در سـال  
و  1978در خارج از کشور فعالیت کرد. و هم زمـان بـا جریانـات انقالبـی در      1970
  نشان داد.  3»ما فرزندان دالور خیابانی هستیم«خود را و شعرهایی هم چون  1979

پس از پیروزي انقالب نیز با برگزاري صدمین سـالگرد خیابـانی سـهم او را در    
 .سـرانجام حضـور م   4 حرکات آزادي خواهانه بعدي به صورت ویـژه بیـان نمودنـد.   

ي رهبـران یـک    انقالبـی و در جرگـه  ي شیخ محمد خیابانی در حرکات  خیابانی نوه

                                                   
1 - Azerbaijan CCР МДОИА, ф.6, сиј. 1, иш 228, вəр.33 

فوریـه شورشـیان بـراي مـدت کمـی ادارات دولتـی را در دسـت گرفتنـد. ایـن           8اول تا  ي ه. در فاصل 2
  شورش ضدامپریالیستی و آزادیخواهانه، توسط قزاقهاي رضاخان سرکوب شد. 

  15. ن.ك: هادي. ص  3
  . 1359فروردین  18. مردم.  4



139/  تبریز توفانی 
هاي او در روند انقالب و حوادث بعدي و مـرگ   تشکیالت مهم انقالبی و شجاعت

بار دیگر نام خیابانی و طرفدارانش را به صورتی فرامـوش نشـدنی    ،1982او در سال 
  در یادها زنده کرد. 

  
  ي خیابانی تا ابد زنده خواهد بود. خاطره
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  :فهرست منابع
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 تبریز توفانی/  144 

  فهرست نامها
  89، 42، 15آستارا 
  82، 26، 25، 22آلمان 

  127،  112، 54آمریکا 
  28 آناخاتین

  
  99ابوالقاسم فیوضات 

  ، 9 اجالل السلطنه
  119، 50 الملک اجالل

  89 احسان اهللا خان
، 82، 81، 80، 71، 67، 52، 48 احمد کسروي

98 ،117  
  52 آقا باالزادهاحمد

  87احمدشاه 
  119، 85، 47، 34، 31، 15اردبیل 

  58ارمنستان 
  52 اسد آقا خان
  44اسداهللا خان 

  129، 99اسماعیل امیرخیزي 
  136، 52 اسماعیل نوبري

  49، 34اعتمادالدوله 
  126، 125، 124، 84، 9امیر ارشد  

  28 امیره قیز
  97، 67، 66، 65، 49 امین الملک

  84 امین الممالک
  99، 68انتصار مظفر اعلم 

  123، 89، 88، 51، 30انزلی 
، 58، 56، 55، 53، 52، 51، 46، 22انگلـــیس  

80 ،85 ،86 ،87 ،88 ،91 ،101 ،102 ،116 ،
118 ،120 ،122 ،123 ،127 ،129 ،133  

  126، 53، 51، 47، 34، 31، 22، 16اورمیه 
  126، 125، 84اهر 

  
ــاکو  ، 58، 51، 50، 47، 43، 42، 37، 27، 19ب

59 ،86 ،88 ،89 ،111 ،116 ،120 ،122 ،  
  138، 74برلین 

  
  122، 62، 58پاریس 

  28 ،27 پتروفسک
  25پیشه وري، جعفر  

  
  66، 65ترجمان الدوله 

  111، 53، 45ترکیه 
  111، 44، 35، 32تفلیس 
، 122، 116، 93، 87، 85، 75، 70، 31تهــران 

126  
  53تیکمه داش 

  
  42جعفر خندان 

  117، 16جلفا 
  116جلیل محمدقلی زاده 

  
  45چین 

  
  27 حاجی محمد بادامچی

  81، 80فشنگچی حسین آقا 
  121، 95 لوحیدر عمواوغ

  
  



145/  تبریز توفانی 
  27 خامنه

  87، 86، 46خراسان 
  89خلخال 

  95خوزستان 
  89، 85، 56، 51، 47، 32، 30، 22، 15خوي 

  
  51، 23 ویلدنستر

  
  88، 51،  30رشت 

، 29، 27،  25، 24، 23، 21، 20،  19روســــیه 
32 ،33 ،45 ،46 ،48  
  

  89، 84، 81، 56، 51، 47، 42، 31زنجان 
  81، 80، 67 زین العابدین خان

ــدین قیــامی    ــن العاب ، 136، 128، 126، 69زی
137  

  
  22میش ساري قا

  22 ساوجبالغ
  56، 55سپهساالر 

  47، 42، 31سراب 
، 14دار رشید(حاجی خان رشید الملـک)   سر
29 ،34  

، 81، 80ســردار عشــایر (محمدحســین خــان) 
82 ،84 ،124  

  42، 41 سالم اهللا جاوید
  90، 88، 81، 80 سلطان زاده

  89، 53سلماس 
  
  

  28 الرزسوسو
  136، 126، 99، 78 سید المحققین

  84سید ضیاء الدین طباطبایی 
  126، 125سیف الملوك 

  
  52، 32شرابخانا 

  ، 34شریف الدوله 
  ، 13شفارود 
  92، 55، 51، 46شوروي 

  
  22صوفیان 

  
  ، 13 ضرغام السلطنه

  
  137، 136عباسقلی زرنقی 

، 128، 111 ،98عبــداهللا عبــداهللا زاده (فریــور) 
129  

  129، 128، 99 اي علی آقا گنجه
  81 علی اکبر حریري

  121 علی حریري بیرنگ
  71 علیرضا نابدل

  117، 97، 82، 81، 80، 79، 65عین الدوله 
  

  28 قاراملیک
  53قارص 
  58قره باغ 
  137، 126، 124، 121، 80قره داغ 
  117، 86، 80،  30قزوین 

  26قم 
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  49 قوام السلطنه

  87قوچان 
  

  95، 90، 81، 80کردستان 
  30، 26کرمانشاه 

  
  58گرجستان 

  133، 95، 94، 90، 89، 86، 46گیالن 
  

  28 الله
  117 لرد کرزن

  86لرستان 
  85لندن 
  90، 54لنین 

  
  86مازندران 

  68، 52 ماژور میرحسین خان
  53،  30ماکو 

  99محمدحسین صفوت 
  94محمدرضا طلوع 

ــادا ــی محمـــدعلی بـ ، 128، 126، 99، 97مچـ
129 ،136  

  84 محمدعلی باشماقچی
  99 محمود امین

، 127، 126، 125، 124مخبر السلطنه هـدایت  
128 ،129  

  127، 124، 119، 84، 53، 15مراغه 
  89مرند 

  58مسکو 
  95، 92، 87مشهد 

  124، 120، 119 مشیرالدوله
  15 صباح الملکم

  79 التجارمعتمد
  129معتمدالدوله 

  84، 75 ملک الشعراي بهار
  22 موصل

  111 مهدي شفیع زاده
  78، 65، 53، 51میانه 

  94میراحمد کتابفروش 
، 98، 75، 74، 73، 69میرزا تقی خـان رفعـت   

99 ،128  
  98 میرزا داود حسینوف

  ، 31، 27میرزا علی چایچی 
  27 چی میرزا علی خان پست خانه

  80هیئت میرزا علی 
  94، 89جنگلی کوچک خانمیرزا 

  52 میرمهدي ماکویی
  

  58نخجوان 
  90نریمان نریمانوف 

  99نصرت اهللا نیساري 
  136، 129، 99، 52 نوراهللا خان یکانی

  
ــه ــوق الدول ، 78، 65، 56، 54، 52، 50، 49 وث

80 ،87 ،101 ،116 ،119  
  

  126، 99 هاشم نیساري
  86،  30همدان 

  45هند 
  112 باسکرویلهوارد 



147/  تبریز توفانی 
  تصاویر:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 روي جلد مجلۀ مالنصرالدین  

  عین الدوله  

  محل انجمن ایالتی آذربایجان 
 مخبرالسلطنه   در تبریز

 شیخ محمد خیابانی  
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 جاراحمدشاه قا  
 محمدحسن میرزا ولیعهد  

 مشیرالدوله  

 وثوق الدوله  

 احمد کسروي  
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 مراسم فلک زدن

  
  دستۀ راهزنان
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 معاینۀ بیماران توسط پزشک

  
  دختران قالیباف دورة قاجار
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  سنگ قبر شیخ محمد خیابانی



 تبریز توفانی/  152 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  تمبر یادبود شیخ محمد خیابانی


