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از کتاب اميرعلى الھرودى» ،ياد مانده ھا و مالحظه ھا« نشر فرقه دمکرات آذربايجان 1386 -2007

ميانجيگرى شوروى ،آغاز عقب نشينى و جلسه محرمانه در تبريز ) 3آوريل (1946
قوام بعد از توقف طوالنى در مسکو به تھران بازگشت .سادچيکف سفير جديد شوروى نيز وارد تھران شد .قرارداد سه ماده اى
ميان تھران و مسکو امضا شد .مساله آذربايجان بشکل حادى در دستور روز باقى ماند.
قوام به بھانه ھاى گوناگون از مذاکره با پيشه ورى طفره ميرفت .او منتظر بود ارتش سرخ از ايران خارج شود تا مذاکرات به
دلخواه تھران انجام گيرد.
در عين حال پيشه ورى نيز حاضر نبود مذاکرات را با شرايطى که قوام ميخواست به تبريز تحميل کند انجام دھد .از اين جھت
بود که از مذاکره با قوام امتناع ميورزيد.
در اين ميان نقش واسطه گرى را شوروى بعھده گرفت.
قوام در مسکو از رھبران دولت شوروى خواسته بود که براى حل مساله آذربايجان از کمک معنوى دريغ نورزند .سادچيکف در
تھران و نمايندگان شوروى در تبريز براى آغاز مذاکرات بين تھران و تبريز فعاليت ميانجيگرى خود را افزايش دادند.

جلسه محرمانه در تبريز )سوم آوريل (1946
پيشه ورى با چھار تن از مقامات بلند پايه آذربايجان شوروى در  3آوريل  1946مالقات نمود .در اين مالقات يکى از نمايندگان
فوق الذکر سندى را قرائت کرد که در آن سياست حکومت ملى آذربايجان در رابطه با وضع موجود ارزيابى ميشد .پيشه ورى
بعد از مرور اين سند واکنش تند از خود نشان داد و گفت» :رفقا! وقتى که اين سند را ديدم در جلوى چشم من وقايع سال 1920
در گيالن مجسم شد .آنوقت نيز رفقاى انقالبى ما را فريب دادند .آن زمان نيز مرتجعين گام به گام ھمه آنھا را تحت تعقيب قرار
دادند ،نابودشان کردند .باالخره انقالبيون براى رھايى از تعقيب به کشورھاى ديگر رفتند .حاال ھم ھمان وضع تکرار ميشود.
پيشه ورى ميگويد دولت قوام شما را فريب ميدھد .افراد نزديک به قوام دور و بر سفارت شما را در تھران گرفته اند و با
گذشتھاى صورى در طول زمان ميخواھند پس از خروج ارتش سرخ نفوذ شما و سياست شما را از ذھن مردم ايران بويژه مردم
آذربايجان بزدايند .بعد از رفتن شما قوام قبل از ھمه ايرانيانى که از شوروى آمده اند و مھاجر ناميده ميشوند را )تعداد آنھا صد
ھزار است( سرکوب خواھند نمود و يا به تبعيدگاه خواھند فرستاد .بعد از آنھا دمکراتھا و رھبران آنھا را نيز با بيرحمى سرکوب
خواھند نمود .در اين سرکوبى ھا مالکين و خانھايى که از آذربايجان فرار کرده بودند شرکت خواھند کرد .آنھا در سرکوبى
دمکراتھا چنان معجزه اى خواھند آفريد که تاريخ ھرگز اين خونريزى ھا را فراموش نخواھد کرد .ما در سالھاى 1942 – 1941
ديديم که ارتجاع عليرغم حضور ارتش سرخ کودکان را ميکشتند ،به دختران دمکراتھا تجاوز ميکردند .در روز روشن و در مال
عام دماغ و گوش و لب آنھا را ميبريدند .بعد از خروج ارتش سرخ ژاندارمھا و پليس و دولت قوام سرکوبى را به جايى خواھند
رساند که ھمه دمکراتھا نابود شوند و رژيم ارتجاعى گذشته احيا شود .اگر ما در مقابل دولت قوام عقب نشينى کنيم اين به معنى
دست کشيدن از ھدف خود ،دست کشيدن از اعتقادات خود و باالخره دست کشيدن از کارھاى مھم در ايران است .با اين عمل خود
حکومت شاه را عليه خود ترغيب ميکنيم ،چرا که نميتوانم بروم و در جلوى آنھا زانو بزنم .اين عمل براى من تاسف آور است.
من نميتوانم اين را بپذيرم .من آماده ام به خاطر منافع مردم در صحنه جنگ کشته شوم اما تسليم نشوم«.
پيشه ورى ميگويد» :از محتواى اين اسناد چنين بر مى آيد که نھضت آذربايجان گويا مردم آذربايجان را به جھانيان شناساند .او
حق تحصيل به زبان مادرى در مدارس را براى کودکان آذربايجان بدست آورد و در مجموع دمکراتھا ھر چه ميخواستند  50در
صد آن را گرفتند«.
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پيشه ورى در اين مورد ميگويد» :من بايد آنطور که فکر ميکنم با صراحت بيان کنم و آن اينست که بعد از مدتى تنھا نام خشک
مردم آذربايجان در تاريخ باقى خواھد ماند .ھنوز وسط کار بود يعنى در اوج نھضت من نسبت به رفقا دچار ترديد شدم .اين ترديد
بدين معنا بود که آيا شما تا آخر به ما کمک خواھيد کرد يا نه؟ بطور قطعى ميگويم من به شما باور ندارم ،تکرار ميکنم من به
شما اعتقاد ندارم .من با رضايت شما دست به اصالحات ارضى زدم .عده زيادى صاحب زمين شدند .اراضى مالکين فرارى نيز
ميان دھقانان تقسيم شد .ديروز در مراغه بودم .به رفقاى دستور دادم ھر چه زودتر اصالحات ارضى به پايان برسانند .حاال من
به شکلى به آنھا بگويم زمينى را که گرفته ايد پس بدھيد .در اين صورت براى دمکراتھا و حکومت ملى در مقابل روستاييان و
تجار ابروريزى خواھد بود«.
پيشه ورى خطاب به حاضرين گفت :باور کنيد من نميخواھم خودم را از مخمصه نجات دھم .من از منافع مردم آذربايجان دفاع
ميکنم .شماھا حکومت شاه را بخوبى نميشناسيد .حکومت شاه امروز در برابر حکومت شوروى کم و بيش عقب مينشيند .فردا از
آن امتناع ميورزد .مردم آذربايجان را بويژه کسانيکه در نھضت دمکراتيک شرکت کرده اند سرکوب ميکند .در چنين وضعى اين
افراد دست زن و بچه اش را ميگيرند ميآيند به سرحدات آذربايجان شوروى تا خود را نجات دھند .من ميدانم که مرزبانان شما
جلوى آنھا را خواھند گرفت و آنھا را مجبور خواھند نمود عقب برگردند .آنھا در اين حالت ميان آتش دوجانبه قرار خواھند
گرفت .در اين صورت حوادثى رخ خواھد داد که تاکنون در تاريخ ديده نشده است .من عميقا درک ميکنم بھتر از حاضرين در
اينجا سياست جھانى حکومت شوروى را ميفھمم .حکومت شوروى بطور علنى به حکومت ملى و مردم آذربايجان در اين وقايع
دشوار نميتواند کمک کند و شخصا خواستار کمک نيستم .بعد از خروج ارتش سرخ حکومت شاه ما را نه تنھا روزھا ،ماھھا بلکه
سالھا بشکل حيله گرانه تعقيب خواھد نمود .ما ميخواھيم شرافتمندانه کشته شويم تا جھانيان ببينند که آذربايجانى از جمله فرقه
دمکرات و حکومت ملى آذربايجان نه از ترس تن به نابودى داد ،بلکه در نبرد سنگين براى آزادى خود جان باختند .بدين سبب
براى ما الزم است بعد از خروج ارتش سرخ شما به امور داخلى ايران مداخله نکنيد .ما اھالى روستاھا و شھرھاى آزاد شده را
بوسيله فداييان و نيروھاى مسلح بسيج ميکنيم .براى دفاع آذربايجان از تھاجم حکومت ارتجاعى شاه بپا ميخيزيم .ما ميتوانيم ھمه
نيروھاى خود را جمع کنيم و با تمام نيروھاى دمکراتيک ايران متحد شويم به تھران حمله نموده حکومت شاه را سرنگون کنيم و
در ايران حکومت دمکراتيک سر کار آوريم آنوقت راه آزادى براى آذربايجان باز خواھد شد«.
پس از پايان سخنان پيشه ورى يکى از حاضرين از پيشه ورى پرسيد اگر قوام خود براى مذاکره به شما مراجعه کند شما آنرا رد
خواھيد کرد؟ آيا امتناع از مذاکرات معنى دارد؟
پيشه ورى » :من از مذاکرات امتناع نميکنم .من بايد با تصميم مجلس اين مسئوليت را به عھده بگيرم .مجلس بايد کميسيونى
تشکيل دھد و آنھا را براى مذاکرات بفرستد .محل مذاکره بھتر است که تبريز و يا شھر ميانه انتخاب شود .محل مذاکره براى قوام
تاثير گذار خواھد بود .در اين مذاکرات شبسترى رييس مجلس ،جاويد وزير کشور ،پادگان رھبر فرقه دمکرات آذربايجان شرکت
نمايند.اگر مذاکرات نتيجه مثبت نداشته باشد و حکومت تھران بخواھد مساله آذربايجان را از طريق اعمال فشار حل کند از
يکطرف ،نظر شما مبنى بر حل صلح آميز مساله ازطريق گذشت در برابر حکومت ايران از طرف ديگر ،در اين صورت براى
من و رھبران ديگر فرقه دمکرات آذربايجان و حکومت ملى اجراى آن مشکلتر خواھد بود .در چنين حالتى ما ميتوانيم نمايندگان
ديگرى از ميان حکومت ملى و فرقه دمکرات براى مذاکره انتخاب کنيم تا در مذاکرات با قوم شرکت نمايند و ما رھبران
سرشناس اگر شوروى نباشد بجاى ديگرى و شايد به بلغارستان منتقل شويم .در عين حال اجازه دھيد  200خانواده فعاالن نھضت
دمکراتيک به اتحاد شوروى بروند و در آنجا با کار و زندگى مشغول شوند و خود را براى آينده آماده نمايند«.
پيشه ورى به حاضرين مراجعه نمود و گفت» :من ميدانم و عميقا اعتقاد دارم رھبران آذربايجان شوروى قلبا خواھان حمايت
مسلحانه از حکومت ملى آذربايجان ھستند و نميخواھند به اعتبار خود صدمه وارد شود .اما وضع کنونى به اتحاد شوروى ديکته
ميکند در مقابل قوام السلطنه برخى گذشتھا را بپذيرد.
من چطور ميتوانم در برابر قوام سکوت کنم و صدھا ھزار آذربايجانى را قربانى کنم .اين براى من مشکل است و خيلى سنگين
است .من بار ديگر اعالم ميکنم که نميتوانم اينکار را بکنم .بگذار ھر کس به ھر جا که ميخواھد برود .من اينجا خواھم ماند ،از
منافع و سرنوشت آذربايجان دفاع خواھم کرد و در صحنه نبرد خواھم مرد«.
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سوآل دوم يکى از حاضرين مبنى بر اينکه اگر مذاکرات براى حل مسالمت آميز انجام گيرد گذشتھاى شما از چه قبيل خواھد بود،
آيا گذشتھا حد و حدودى دارد؟
پيشه ورى پيشنھادات خود در اين مورد را به شرح زير مطرح نمود.
 – 1پذيرفتن خودمختارى بشکل انجمن
 – 2داشتن ارتش خود و فرماندھان آن با تبعيت از ستاد ارتش ايران در شرايط خاص ارتش آذربايجان در دفاع از تجاوز دشمنان
خارجى شرکت کند اما از درگيريھاى داخلى کنار بماند.
 – 3آذربايجان نظم داخلى را بوسيله پليس خود برقرار ميکند .براى اينکار ژاندارم و يا نيروى مسلح ديگر از تھران فرستاده
نشود.
 – 4کارھاى ادارى به زبان آذربايجانى باشد و مکاتبات با مرکز به زبان فارسى خواھد بود.
 – 5تا کالس  3تدريس بزبان آذربايجانى و از کالس سه به باال فارسى نيز تدريس ميشود.
 – 6اراضى دولتى تقسيم شده در دست روستاييان ميماند .اراضى تقسيم شده مالکين نيز در دست روستاييان ميماند اما دولت پول
آنرا به مالک ميپردازد و اين پول را با قسط از روستاييان دريافت ميکند.
 – 7تھران ھمه تدابيرى را که حکومت ملى تاکنون انجام داده است به عنوان اقدامات قانونى قبول ميکند و دمکراتھا را مورد
تعقيب قرار نميدھد.
 – 8تعداد نمايندگان آذربايجان در مجلس شوراى ملى بر مبناى تعداد اھالى افزايش مييابد.
 – 9اشخاصى که از آذربايجان بيرون رانده شده اند مجددا به اذربايجان باز گردانده نشوند.

جلسه محرمانه در تبريز ،ديدار دوم ) 4آوريل (1946
در اين ديدار عالوه بر مقامات آذربايجان شپروى ،پيشه ورى ،شبسترى ،جاويد ،پادگان نيز حضور داشتند.
در آغاز يکى از حاضرين )مقام شوروى( به حضار گفت» :وضع سياسى در جھان و ايران بغرنج است .موازى با تحکيم
حکومت ملى شما بايد در مورد آينده نيز فکر کنيد .بايد حوادثى را که در آينده رخ خواھد داد ديد و خود را براى آن آماده کرد.
اگر الزم باشد در سياست خود تا اندازه اى تغييراتى بعمل آورد .دولت قوام ممکن است بعد از خروج ارتش سرخ شما را براى
مذاکره دعوت کند .شما ميتوانيد بخاطر جلوگيرى از خونريزى و بنفع منافع عمومى ما در مقابل حکومت قوام در سياست خود
تخفيفى بعمل بياوريد .اکنون در اين مورد در ميان شوروى و حکومت تھران مذاکرات در جريان است ما ميخواھيم نظر شما را
در اين مورد بدانيم« .شبسترى حرف سخنران را قطع کرد و گفت» :آقايان ما ميدانيم در ايران چه ميگذرد .بويژه حکومت کنونى
تھران و رھبران آنرا خوب ميشناسيم و به شما بمثابه برادران خونى خود تذکر ميدھيم که وعده ھاى قوام در مورد نفت دروغ
است .دليل ما اينست که در جريان ھفت ماه ميتواند حوادثى پيش آيد و يا حکومت جديدى سرکار آيد .بدين جھت خاطرنشان
ميسازيم که نبايد به قوام اعتماد کرد و ما نيز از موضع خود عقب نشينى نميکنيم .ما تنھا به شما اعتماد داريم و از شما خواھش
ميکنم تا آخر از ما پشتيبانى کنيد ما سالح را بزمين نخواھيم گذاشت .کوشش خواھيم کرد خون مردم آذربايجان ريخته نشود .در
عين حال اگر به ما حمله کنند تا آخر ازخود دفاع خواھيم کرد«.
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پادگان – رفقا! ما به چه علت بايد وارد مذاکره با حکومت تھران شويم .اين مذاکرات از چه ضرورتى ناشى ميشود .ما حکومت
خود ،حزب خود و باالخره مردم قھرمان خود را داريم .ما در خانه خود ھستيم .آقاى شبسترى بدرستى گفت که اگر حکومت
تھران به ما حمله کند ما تا آخرين نفر با آن دست به يقه خواھيم شد .در عين حال ما ھيچوقت سياست شوروى را رد نميکنيم .اگر
ما حس بکنيم که عمل ما با اھداف سياست شوروى در تضاد است ،ما از درخواستھاى خود امتناع ميورزيم .اما ارتجاع منتظر
است که آخرين سرباز شوروى از ايران خارج شود ،آنوقت ديوانه وار عليه ما حمله کند .عمليات تدافعى ما به ھيچ شکلى
ارتباطى با سياست شوروى در رابطه با حکومت قوام ندارد.
دکتر جاويد – رفقا ،اگر سخن بر سر آنست که از خونريزى جلوگيرى شود .مساله از طريق مسالمت آميز حل شود به شما
اطمينان ميدھيم که در نھايت خون ريخته خواھد شد ،ده بار بيشتر از آن که ما فرض ميکنيم .چرا؟ براى اينکه نميتوانيم دروغھاى
قوام را قبول کنيم .او آماده است ھمه مسائل را با ما از طريق صلح حل نمايند .اما بعد از خروج ارتش سرخ به ھر طريقى که
باشد حکومت ملى ما را از بين خواھد برد .من آماده ھستم با فداييان دالور خودمان دست به عمليات پارتيزانى بزنم بنابر اين من
به خود اجازه نميدھم از حکومت ارتجاعى تبعيت کنم .ما به ھيچ وجه نميتوانيم از موضع خود عقب بنشينيم .اين عمل در ميان
اعضاى فرقه دمکرات و نيروھاى مسلح ما تزلزل بوجود خواھد آورد .ما بايد تا آخر مبارزه کنيم .شما بھتر ميدانيد که اگر
حکومت انگليس به حکومت قوام کمک نکند ما ميتوانيم به تھران حمله کنيم و حکومت را سرنگون کنيم ،حکومت دمکراتيک
سرکار آوريم .آنوقت مردم آذربايجان از خطر رھايى خواھد يافت.
پيشه ورى سخنان ھمه را از جمله مقام شوروى را استماع نمود و با ظرافت کامل کوشيد تمام سخنرانان را متقاعد نمايد مبنى بر
اينکه وضع کنونى ما را وادار ميکند در سياست حکومت ملى در قبال حکومت ايران تا اندازه اى تعييراتى بعمل آوريم .براى
ھمين منظور ما بايد خود را آماده کنيم تا غفلتا در برابر پيشامد غير مترقبه قرار نگيريم .پيشه ورى مضافا گفت:
»من شخصا از مذاکره با حکومت قوام امتناع نميکنم .اما بايد بگويم که حکومت تھران عده اى از مالکين و خانھاى بزرگ را
براى حمله به حکومت ملى آذربايجان آماده ميسازد .بدين سبب ما به ھيچ وجه نميتوانيم نيروھاى مسلح خود را لغو کنيم و آنرا در
اختيار تھران بگذاريم تا ما را استھزا و تحقير نمايند ،برعکس بايد ارتش را حفظ نمود و براى مبارزه با ارتجاع آماده ساخت.
اشتباه خواھد بود اگر ما با عجله با قوام وارد مذاکره شويم و با سرعت عقب نشينى کنيم .در چنين حالتى مردم آذربايجان خواھند
گفت ما با سرعت حکومت ملى و نيروھاى مسلح را تشکيل داديم و در يکروز آنرا از بين برديم آنوقت ما در مقابل مردم بى
اعتبار خواھيم شد و کسى حاضر نخواھد شد با ما ھمراه باشد«.
پيشه ورى از مقامات شوروى ميپرسد» :براى ما روشن کنيد بايد در چه موردى گذشت کرد .در جواب گفته شد :ما نميتوانيم
بگوييم در مورد کدام مساله بايد گذشت کرد .بطور کلى حداکثر گذشت بنفع منافع کلى ما خواھد بود .بعبارت ديگر گذشت حداکثر
موفقيت فرداى ما را تضمين خواھد نمود«) .اين بسى ساده لوحى و کوتاه بينى و عدم درک وضع موجود است .ا .الھرودى(
پيشه ورى در پايان اين ديدار ميگويد» :عليرغم عدم پيشنھاد مشخص من در موقع مذاکره با حکومت تھران اصرار خواھم کرد
که آذربايجان براى برقرارى نظم بايد نيروھاى مسلح خود ،فدايى خود و شھربانى خود را داشته باشد«  5آوريل 1946

4

