آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ی ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ

اﺣﻤﺪ ﮐﺴﺮوی ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ" :ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﺗﻬﺮان آﻏﺎزﯾﺪ و ﺗﺒﺮﯾﺰ آن را ﭘﺎﺳﺪاری ﮐﺮد و ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ".
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ آدﻣﻬﺎی ﮐﺞ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪان آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﯾﮏ ﻣﺸﺖ اوﺑﺎش ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺘﺎر ﺧﺎن ،آن اﻧﺴﺎن ﻧﯿﮏ
ﻧﻔﺲ و ﻣﺒﺎرز ،راﻫﺰﻧﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﺎرت و ﭼﭙﺎول ﻣﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪ.
ﺳﺨﻦ ﮐﺴﺮوی اﻏﺮاق ﻧﯿﺴﺖ .راﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻗﺮاری رژﯾﻢ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻮده ی ﻣﺮدم ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪ و ﺣﺘﯽ ﺟﻨﮕﺎوران و
ﭘﯿﺸﻪ وران ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاری و ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪ )ﻣﺜﻼ ﺳﺘﺎر ﺧﺎن( ،اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﺟﺎﻧﺒﺎزﯾﻬﺎ و ﻣﺮداﻧﮕﯿﻬﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪان ﭘﺎﮐﺪل
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮزای ﮔﺴﺘﺎخ را ﺑﻪ زاﻧﻮ درآورد و دﯾﮕﺮ ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺮﻗﯿﺎن
ﻫﻢ ﺷﺎﯾﻨﺪه ی زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ آزاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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دو ﺳﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻮار ﺗﻬﺮاﻧﯽ )آﻗﺎﯾﺎن ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ و ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ( ﮐﺎر را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺮدم را ﺷﻮراﻧﺪﻧﺪ اﻣﺎ در راه ﺑﺮدن و ﺑﻪ ﺛﻤﺮ
رﺳﺎﻧﺪن ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﺑﯿﺮاﻫﻪ اﻓﺘﺎدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ دل ﺧﻮش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺘﯽ آن زﻣﺎن ﮐﻪ
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮزا ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ راﻧﺪ و ﻣﺠﻠﺲ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎده ﻟﻮﺣﯽ و ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ
زﯾﺎﻧﺒﺎری ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺧﯿﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﺣﺮف زدن وﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﺮدن وﺟﻮش و ﺧﺮوش ﭘﯿﺶ ﺑﺮد.
آﻧﻬﺎ از اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻮن ﺧﻮد او ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪ و از ﺧﻮن رﯾﺨﺘﻦ ﺑﺎﮐﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ.
رﻫﺒﺮان ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪن ﺗﻔﻨﮓ و اﻓﺰار ﺟﻨﮓ وادارﻧﺪ ،از ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻔﻨﮕﭽﯽ داوﻃﻠﺐ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ و
ﺑﺎ دﺳﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﻠﺢ و ﻧﯿﺮوﯾﯽ آﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮزا را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻮﮔﻨﺪﺷﮑﻨﯽ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮدارﻧﺪ و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻼﻧﻪ اش را ﻧﻘﺶ ﺑﺮآب ﮐﻨﻨﺪ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روزی اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮐﺮد.
رﻫﺒﺮان ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ راﻫﻬﺎ اﻟﺘﻔﺎت ﻧﮑﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ ﻣﻠﺖ و
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﺣﺲ ﺗﺮﺣﻢ و اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺘﯽ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮزا و دﯾﮕﺮ ﺳﺮدﻣﺪاران از ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻗﯿﺎم
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽ دﯾﺪﻧﺪ ،و اﮔﺮ روز ﺑﻤﺒﺎران ﻣﺠﻠﺲ آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺶ از
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺟﻨﮓ را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ ،ﻋﻠﺘﺶ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻦ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻮد .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻋﺪه ای از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪان ﻋﻀﻮ »اﻧﺠﻤﻦ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن« در ﺗﻬﺮان ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻣﺎ در ﺗﺒﺮﯾﺰ از ﻫﻤﺎن روز ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﻔﻨﮕﭽﯽ و ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ و روﺷﻦ ﺗﺮ ﺑﺮای ﻗﯿﺎم
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ دﺷﻤﻨﺎن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،زﻣﯿﻨﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﻣﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺮی »ﻣﺮﮐﺰ ﻏﯿﺒﯽ« ﻣﯽ رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ
اﻧﺠﻤﻦ اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺸﻮن اﺳﺘﺒﺪاد و اداﻣﻪ ی ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﯾﺎزده ﻣﺎﻫﻪ آﻣﺎده ﮐﺮده
ﺑﻮد.

1

روزﻧﺎﻣﻪ ی ﺗﺎﯾﻤﺰ ﭼﺎپ ﻟﻨﺪن دو ﺳﻪ روز ﭘﺲ از ﺑﻤﺒﺎران ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺲ از ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﺑﻪ دﺳﺖ داد از آن ﮐﻪ ﺷﺮﻗﯿﺎن ﺷﺎﯾﻨﺪه

ی زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ آزاد ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ «.ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺮوﻃﻪ – ﮐﺴﺮوی

ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻌﺮی ﮐﻪ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮر  1286در ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻘﺼﻮدﯾﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﭼﯿﺪن ﺧﺘﻢ ﻋﺒﺎس آﻗﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰی
ﻗﺎﺗﻞ اﺗﺎﺑﮏ اﻋﻈﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﻣﯿﺮزا ﻏﻔﺎر زﻧﻮزی ،از ﻣﺠﺎﻫﺪان ﻗﻔﻘﺎز ،ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ،روﺣﯿﻪ و ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﻣﺠﺎﻫﺪان را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﻄﻠﻊ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
آی ﻗﺎرداﺷﻼر ،ﻗﺎن ﺗﺆﮐﻮن ﺗﺎ ﺟﻮﺷﻪ ﮔﻠﺴﯿﻦ ﮐﺎﯾﻨﺎت
ﺛﺎﺑﺖ اوﻟﺴﻮن ﺗﺎ ﺟﻬﺎﻧﻪ ﺑﯿﺰده ﮐﯽ ﻋﺰم و ﺛﺒــــــــﺎت
ﺗﺮﺟﻤﻪ ی ﻓﺎرﺳﯽ :رﻓﻘﺎ ،ﺧﻮن ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﯾﻨﺎت ﺑﻪ ﺟﻮش آﯾﺪ و ﺑﺮ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻪ ﻋﺰم و ﺛﺒﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺗﺒﺮﯾﺰ ﭘﺲ از ﺗﻬﺮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﯾﺮان و وﻟﯿﻌﻬﺪ ﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ی زﯾﺎد ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺮان در ﺗﻤﺎس
ﺑﻮد و از ﭘﯿﺶ آﻣﺪﻫﺎی ﺗﻬﺮان زودﺗﺮ از ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ آﮔﺎه ﻣﯽ ﺷﺪ .در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ از ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ دو ﺳﯿﻢ ﺗﻠﮕﺮاف ﮐﺸﯿﺪه
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﯾﮑﯽ دوﻟﺘﯽ و دﯾﮕﺮی ﻣﺎل ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ.
آﮔﺎﻫﯽ از وﺿﻊ ﺗﻬﺮان ﺧﻮد ﻣﺎﯾﻪ ی ﺑﯿﺪاری ﻣﺮدم ﺑﻮد .ﻧﺰدﯾﮑﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪ ﺧﺎک ﻗﻔﻘﺎز و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﯿﺤﺪ ﻣﺮدم اﯾﻦ
دو ﺟﺎ ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﺪاری آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯿﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد .اﺻﻮﻻ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺳﺮ راه اروﭘﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮔﺮوه اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﻣﺮدم از ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و دﻫﻘﺎﻧﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان و ﺧﯿﻞ ﺑﯿﮑﺎران در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر ﺑﻪ ﻗﻔﻘﺎز و ﻋﺮاق و ...ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ و
در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺖ ﻣﯽ زدﻧﺪ.
اﺣﻮال ﻣﺮدم آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﮔﺎﻫﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ در ﻗﻔﻘﺎز ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﯾﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،در ادﺑﯿﺎت آذری آن روزﮔﺎر ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ داﺳﺘﺎن »اوﺳﺘﺎ زﯾﻨﺎل« را از ﺟﻠﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻠﯽ زاده و ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ی »ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﺮد ﺧﺴﯿﺲ« را از ﻣﯿﺮزا ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ
آﺧﻮﻧﺪوف ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ.
اﻏﻠﺐ ﺷﺪت ﻓﻘﺮ و ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮده ی ﻣﺮدم از دﻫﻘﺎﻧﺎن و ﺷﻬﺮی را ﺑﻪ آن ﺳﻮ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ.
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﭘﯿﺮﻣﺮدان آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎر ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮوﻧﺪ ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎ را ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .ﺣﺘﯽ زوار ﻣﺸﻬﺪ از راه ﻗﻔﻘﺎز و ﺑﺎﻻی درﯾﺎی ﺧﺰر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻫﻢ از آن راه ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻨﯿﻦ راه دوری ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺎاﻣﻨﯽ راﻫﻬﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر و ﺗﻌﺮض راﻫﺰﻧﺎن ﺳﺮ ﮔﺮدﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮد.
از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺪاری ﻟﻐﺖ روﺳﯽ وارد زﺑﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ راه ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺗﺎزه و اﻓﮑﺎر ﻧﻮ را
ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺳﺒﺐ ﺑﯿﺪاری ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺳﻔﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ اﺛﺮ را داﺷﺖ.
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل در ﺗﻤﺎس ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در دوره ی اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮزا و
ﺷﺪت ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺗﺒﺮﯾﺰ ،در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل اﻧﺠﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻌﺎدت داﯾﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻋﻀﺎﯾﺶ از ﻣﯿﺎن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﻮد
را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺧﺒﺎر آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﻧﺠﻒ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ و دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻫﺎ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺮای ﻣﺠﺎﻫﺪان ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺆﺛﺮی ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽ ﮐﺮد.

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
اﺣﻤﺪ ﮐﺴﺮوی ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯿﺎن در ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ از ﻫﻤﻪ ی ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ رﺷﺘﻪ ی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در دﺳﺖ اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل و ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی اروﭘﺎ در ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﮔﺸﺎده داﺷﺘﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن در
ارﺗﺒﺎط و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﻬﻮر ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ» :ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺎﻗﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﭽﯽ« .ﺑﻌﺪﻫﺎ اﯾﻦ اﻟﻘﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
درآﻣﺪ .اﻣﺮوزه ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﭼﯽ ،ﺗﻬﺮاﻧﭽﯽ ،ﺑﻐﺪادﭼﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﭽﯽ و ﻏﯿﺮه وﺟﻮد دارﻧﺪ.
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺸﺎﻧﯽ از رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮرژوازی ﺗﺠﺎری در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻮد .ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﺎن و ﻣﺎل ﺧﻮد از
دﺳﺖ ﻋﻤﺎل و ﻓﺌﻮداﻟﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ درﺑﺎر ﭘﺴﻮﻧﺪ »اوف« ﺑﻪ آﺧﺮ اﺳﻢ ﺧﻮد ﻣﯽ آورد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻮد را ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺤﺖ
ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ روس ﺗﺰاری ﮐﻪ ﻧﻔﻮذ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ای در اﯾﺮان داﺷﺖ ،ﻗﺮار ﻣﯽ داد .از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان »ﻓﺘﺢ اﻟﻪ اوف« را ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻣﺎل ﻣﯽ اﻧﺪوﺧﺘﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ از ﺟﻬﺎن و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آوردﻧﺪ .اﮔﺮ
ﭼﻪ ﺑﯿﮑﺎره ﻫﺎ و آزﻣﻨﺪان ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
»زﯾﻨﺎل« ﻗﻬﺮﻣﺎن داﺳﺘﺎن ﺟﻠﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻠﯿﺰاده ﺑﻨﺎی ﺑﯿﮑﺎره و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﺮاﻓﺎﺗﯽ و ﻣﺘﻌﺼﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻠﺪ اﺳﺖ وراﺟﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪ
»ارﻣﻨﯽ ﻫﺎی ﮐﺎﻓﺮ« را ﺑﮕﻮﯾﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﻠﻪ ی ﻣﻌﺮوف »ﻣﻼ ﻧﺼﺮاﻟﺪﯾﻦ« ﭘﺮ اﺳﺖ از ﻣﺬﻣﺖ ﺷﯿﺦ ﻫﺎ و ﺣﺎﺟﯽ ﻫﺎی ﻃﻤﻌﮑﺎر و رﯾﺎﮐﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﻗﻔﻘﺎز.
ﻓﻘﻂ ﻣﺮدم ﺑﯿﺪاردل و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن آزادﯾﺨﻮاه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﺪاری ﻣﺮدم ﻣﺆﺛﺮ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و در ﮐﺸﺎﮐﺶ اﻧﻘﻼب ﺿﺪ ﻓﺌﻮداﻟﯽ از ﺑﺬل
ﺟﺎن و ﻣﺎل درﯾﻎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻮرژوازی از آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ و اﻣﻨﯿﺖ و ﻏﯿﺮه دارد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد.

ﻓﺮﻫﻨﮓ
اوﻟﯿﻦ دﺑﺴﺘﺎن اﯾﺮان در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﺣﺴﻦ رﺷﺪﯾﻪ ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﻫﻢ او در ﺗﻬﺮان .از روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﻪ
ﺑﮕﺬرﯾﻢ  -و ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺧﻮد در زﻣﺎن وﻟﯿﻌﻬﺪی ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯿﺮزا روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ داﺷﺘﻪ ـ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ »اﺧﺘﺮ« ﺑﻮده
ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﺗﺒﺮﯾﺰﯾﺎن آن را در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﮐﻪ در ﺧﻮد ﺷﻬﺮﻫﺎ روزﻧﺎﻣﻪ درآﻣﺪه ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ﭘﺲ از ﺗﻬﺮان اوﻟﯿﻦ
ﺷﻬﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ داده.
ﺑﻌﻼوه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻌﺮوف ﻣﻼ ﻧﺼﺮاﻟﺪﯾﻦ و روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﯿﺮ آن را ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد ﻣﺮدم ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﯾﺶ دﺳﺖ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﺗﻮده ﻣﺮدم ﻣﯽ ﮔﺸﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻨﻮز ﭘﯿﺮﻣﺮدان ﺗﺒﺮﯾﺰ اﺷﻌﺎری از ﻫﻤﺎن ﻣﺠﻠﻪ را از ﺣﻔﻆ دارﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺳﯿﺲ اوﻟﯿﻦ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ی اﯾﺮان در ﺗﺒﺮﯾﺰ در زﻣﺎن ﻋﺒﺎس ﻣﯿﺮزا ﺧﻮد ﻣﺎﯾﻪ ی ﺑﯿﺪاری ﻣﺮدم و آﻣﺎدﮔﯽ
آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮزا ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺬﻫﺐ
ﮐﺸﺎﮐﺶ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮد .داﺳﺘﺎن ﺳﻨﯽ و ﺷﯿﻌﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
ﺷﯿﻌﯽ و ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﯿﻢ ﺳﻨﯽ ﺑﻮده ،در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﭘﺮورده و ﺧﻮﻧﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎری رﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪی اﯾﻦ دﺷﻤﻨﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ی ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺧﺎص و ﻣﺘﻀﺎد دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی رﻫﺒﺮی دﺳﺘﻪ ﻫﺎ و
دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﺮان و ﺧﺎرج از اﯾﺮان اﺳﺖ.
اﻣﺎ در دوره ی ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﻮده ی ﻣﺮدم ﻣﻌﻤﻮﻻ دﻧﺒﺎل رﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﻨﺖ ﻫﺎ و آداب و ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ،
ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﺒﺪادی ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب دﺷﻤﻦ دﯾﻦ ﺑﻪ روی ﻫﻤﻮﻃﻦ آزادﯾﺨﻮاه ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﭼﻪ
ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺧﻮﻧﺶ را ﻣﯽ رﯾﺨﺖ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی ﻣﺮدم از ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و
دﺷﻤﻦ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ دارﻧﺪ.
ﮔﺬﺷﺘﻪ از دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ،ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﯿﺨﯽ و ﻣﺘﺸﺮع و ﮐﺮﯾﻤﺨﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺎﯾﻪ ی
ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺷﺪ و آﻧﻬﺎ را از ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﻏﺎﻓﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﮐﺎر ﻧﻬﻀﺖ را ﻟﻨﮓ ﻣﯽ ﮐﺮد ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در زﻣﺎن اﺳﺘﺒﺪاد
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮزا و ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺗﺒﺮﯾﺰ ﯾﮏ ﮔﺮﻓﺘﺎری اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﺗﺶ ﻧﺰاع دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺬﻫﺒﯽ را در ﺷﻬﺮﻫﺎی
دور و ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺪ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ در دوره ی ﺟﻨﮕﻬﺎی ﯾﺎزده ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ دوﺷﺎدوش ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﮏ
ﺳﻔﺮه ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و در ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه ی ﺷﻬﺪای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ و رﻏﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﮐﻮﺷﺸﻬﺎی اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ و
ﻣﺮﮐﺰ ﻏﯿﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ درد ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺮدم را آﺷﮑﺎر و آﻧﻬﺎ را رﻫﺒﺮی ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

وﺿﻊ ﻣﺮدم
ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم و دﻫﻘﺎﻧﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻫﻢ ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان زﯾﺮ ﻓﺸﺎر و ﺗﺠﺎوز اﻧﺒﺎرداران و ﻓﺌﻮداﻟﻬﺎ و ﺣﮑﺎم و ﻣﺤﺘﮑﺮﯾﻦ ﺑﻪ
ﺳﺨﺘﯽ روزﮔﺎر ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ.
ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﻧﺸﯿﻦ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﺑﺎزارﯾﺎن ﻫﻢ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﺴﻠﻂ روزاﻓﺰون اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻣﻤﻠﮑﺖ
ﻫﯿﭻ دل ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﺮ روز اﻣﺘﯿﺎزات اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای )ﻣﺜﻼ اﻣﺘﯿﺎز اﻧﺤﺼﺎر ﺗﻮﺗﻮن و ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ و
ﮔﻤﺮﮐﺎت( ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورد و ﻫﺮ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ از روز ﭘﯿﺶ ﺟﺮی ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ و دﺳﺖ و ﺑﺎل ﺑﻮرژوازی ﺗﺎزه رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ی ﻣﻠﯽ را ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮزای وﻟﯿﻌﻬﺪ
ﻣﺮدم آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺎ آن آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺪاری ،در زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﻬﺎی ﺑﯽ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﮑﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽ
زﯾﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﮐﻪ ﭘﺴﺮش ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮزا را وﻟﯿﻌﻬﺪ ﮐﺮد و ﮐﺎرﻫﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را ﺑﻪ او ﺳﭙﺮد.
از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺳﺘﻤﮕﺮی و ﺑﺪی ﺧﻮی او و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﯿﺸĤﻣﺪﻫﺎ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﻣﺮدم را ﺑﻪ زﺑﺎن آورد و آﺗﺶ ﺑﻪ ﺑﺎروت اﻧﻘﻼب
زد.

از ﭘﯿﺸĤﻣﺪﻫﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻠﻮل ﻋﻠﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻮده )وﺿﻊ ﻣﻌﯿﺸﺖ و رواﺑﻂ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ی اﻗﺘﺼﺎدی( در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪر ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﻮادث ﻣﺜﻼ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﯿﺮزا آﻗﺎ ﺧﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﺧﺒﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ و ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ روﺣﯽ در ﺗﺒﺮﯾﺰ و
ﺟﻨﮓ ارﻣﻨﯽ و ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻗﻔﻘﺎز و ﻏﯿﺮه ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮد آﻣﺪن و ﻫﻤﻔﮑﺮی ﻣﺮدم ﺷﺪ.
ﻣﺜﻼ در ﺟﻨﮓ ارﻣﻨﯽ و ﻣﺴﻠﻤﺎن آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ روی ﻣﺮدم اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺳﺮ زﺑﺎﻧﻬﺎ اﻓﺘﺎد ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن واﻗﻌﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار
ﺗﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯽ ﮔﻨﺎه از ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻫﯿﭻ ﭘﺮوا ﻧﻨﻤﻮد و ﺑﻪ روی ﺧﻮد ﻧﯿﺎورد.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺪت ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ و ﺑﯿﮑﺎرﮔﯽ دوﻟﺖ ﻗﺎﺟﺎری را ﺧﻮب ﻧﺸﺎن داد ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺧﻮﻧﺒﻬﺎی ﯾﮏ ﻣﯿﺴﯿﻮﻧﺮ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻪ در راه اروﻣﯽ – ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن از دوﻟﺖ اﯾﺮان ﭘﻮل ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ دو وﺿﻊ ﺧﺸﻤﻨﺎک ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و از دوﻟﺖ ﻗﺎﺟﺎری ﭘﺎک دﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﺴﺘﻨﺪ.
رﻓﺘﺎر ﺑﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮزا در ﺗﺒﺮﯾﺰ از ﯾﮏ ﺳﻮ اﻧﮕﯿﺰه ای ﺑﺮای ﻣﺮدم آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺧﻮد او ﺷﺎه ﺷﺪ،
آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺠﺎﻫﺪان و رﻫﺒﺮان ﺗﻬﺮان ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ی ﻗﻮل و ﻓﻌﻞ رﯾﺎﮐﺎراﻧﻪ ی او ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﻠﻮ ﻓﺴﺎدﮐﺎرﯾﻬﺎﯾﺶ را
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮزا از ﻫﻤﺎن وﻟﯿﻌﻬﺪی ﺻﺪ در ﺻﺪ آﻟﺖ دﺳﺖ دوﻟﺖ ﺗﺰاری روس ﺑﻮد و ﺷﺎﭘﺸﺎل ﻣﻌﻠﻢ روﺳﯽ او ،او
را ﭼﻮن ﻋﺮوﺳﮏ ﺧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎزی در دﺳﺖ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ.
ﺑﺪﮐﺎری و ﺑﺪرﻓﺘﺎری وﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮزا ﺑﺪاﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺜﻼ از ﺣﺎﺟﯽ ﻣﯿﺮﻣﻨﺎف ﭘﻮل ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺴﺮ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ
ی او را ﺳﺮﺗﯿﭗ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺠﻠﻪ ی ﻣﻼ ﻧﺼﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮزا در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻮد ﺑﭽﻪ ﻫﺎی زﯾﺒﺎرو ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻗﺪم
ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و در ﻋﻮض ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻮد ،ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﺳﻨﮕﻬﺎی اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻮرد ﺗﺒﺮﯾﺰﯾﺎن داد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
ﭼﯿﺰی ﺑﺮا ی دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ! )ﻣﻼ ﻧﺼﺮاﻟﺪﯾﻦ – ﺳﺎل دوم – ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﻢ(.
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎران ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻬﺮان ﺑﻮد و رﻓﺘﺎر ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮزا ﺑﺪﺗﺮ از ﻋﯿﻦ
اﻟﺪوﻟﻪ در ﺗﻬﺮان ﺑﻮد.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮزا ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺴﺎدﮐﺎرﯾﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺟﻠﻮ زﺑﺎن ﻣﺮدم را ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻠﻪ و ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﻧﮑﻨﺪ .ﻣﺄﻣﻮران و راﭘﻮرﺗﭽﯿﺎﻧﯽ
ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ او را از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ درﺑﺎره اش آﮔﺎه ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺮس ﭼﻨﺎن در دﻟﻬﺎ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺣﺘﯽ در
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺰ از ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
وﻟﯿﻌﻬﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﺎدﮐﺎری ﺳﺨﺖ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ دﯾﻨﺪاری ﻣﯽ ﮐﺮد .روز ﻋﺎﺷﻮرای ﻣﺤﺮم ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺷﺐ ﻋﺎﺷﻮرا
ﭘﺎﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ اﻓﺘﺎد و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ رﺳﻢ ﻣﺮدم ﺗﺒﺮﯾﺰ اﺳﺖ در ﭼﻬﻞ و ﯾﮏ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻤﻊ روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی
دﯾﻨﯽ و دﻋﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺜﻼ در ﻣﺤﺮم ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﮐﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎﻣﯽ ﻧﺴﺨﻪ ی ﺗﺎزه ای از »زﯾﺎرت ﻋﺎﺷﻮرا« ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده ﺑﻮد .وﻟﯿﻌﻬﺪ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب آن را در ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ی ﺧﺼﻮﺻﯿﺶ ﭼﺎپ و ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﭘﺨﺶ ﮐﺮد.

اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﻣﺮﮐﺰ ﻏﯿﺒﯽ ﭼﻪ ﺑﻮد؟
آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﺴﺖ ﻧﺸﯿﻨﺎن ﺷﺎه ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ و آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ »ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ و
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ« ،اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻫﻢ ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﺪف از ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺨﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا ﺑﻮد اﻣﺎ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم دادن اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﺸﺪ و
ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺮی »ﻣﺮﮐﺰ ﻏﯿﺒﯽ« ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﭘﺎﺳﺪاری ﮐﺮد و راه
ﺑﺮد ،اﮔﺮ ﭼﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ دﭼﺎر ﻟﻐﺰش ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻏﯿﺒﯽ ﺧﻮد ﭼﻪ ﺑﻮد؟
دﮐﺘﺮ ﻧﺮﯾﻤﺎن ﻧﺮﯾﻤﺎﻧﻮف آزادﯾﺨﻮاه و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺮوف آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ در دوره ی
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﯽ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ روﺳﯿﻪ ﺑﻮد.
ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﯽ ﺗﻮان او را از ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران آزاداﻧﺪﯾﺶ ﻣﻠﻞ ﺷﺮق ﻧﺎﻣﯿﺪ .وی ﺣﻮادث دوره ی ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ
ﮐﺮد و در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن اﯾﺮان راه ﺻﺤﯿﺢ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد و آﻧﻬﺎ را دل و ﺟﺮﺋﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎی او »ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ« و »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ اﯾﺮان« را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد.
در اﺛﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺗﺰاری روس ﺑﺮای ﺧﻔﻪ ﮐﺮدن اﻧﻘﻼب ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ای ﺑﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﻗﺎﺟﺎری ﻣﯽ ﮐﺮد ،در ﻣﺎورای ﻗﻔﻘﺎز
از ﻃﺮف ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ.
ﻧﺮﯾﻤﺎن ﻧﺮﯾﻤﺎﻧﻮف ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ ی ﮐﻤﮏ ﺗﻔﻠﯿﺲ ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﺳﺘﺎر ﺧﺎن و ﺑﺎﻗﺮ ﺧﺎن اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه و ادﺑﯿﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ و
دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺿﺮوری را ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  1906ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺮﯾﻤﺎن ،ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات
»اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻮن ﻋﺎﻣﯿﻮن« در ﺑﺎﮐﻮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﻗﻔﻘﺎز در آن ﻋﻀﻮﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ.

ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن – ﭼﺎپ ﺑﺎﮐﻮ – ﺷﻤﺎره 1968
ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﺣﺎﺟﯽ ﻋﻠﯽ دوا ﻓﺮوش ،ﻋﻠﯽ ﻣﺴﯿﻮ و دﯾﮕﺮان ،ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪ ی »اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻮن ﻋﺎﻣﯿﻮن« را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﻮ ﻋﻀﻮ »اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻮن ﻋﺎﻣﯿﻮن« دﺳﺘﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪان را در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﭘﺪﯾﺪ آوردﻧﺪ و ﺧﻮد اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺮی ﺑﻪ
ﻧﺎم »ﻣﺮﮐﺰ ﻏﯿﺒﯽ« ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ رﺷﺘﻪ ی رﻫﺒﺮی دﺳﺘﻪ را در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﻮ ﺑﺎ ﻧﺮﯾﻤﺎﻧﻮف ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
داﺷﺖ و ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﻬﺎن و آﺷﮑﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮای او ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪان از ﮐﺪام ﭼﺸﻤﻪ آب ﻣﯽ ﺧﻮردﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﮕﯽ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ
ﻣﺠﺎﻫﺪان را ﻣﺸﺘﯽ اوﺑﺎش ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ در ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﺷﺮح زﻧﺪﮔﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎن آزادی ،ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﻮ ،را ﺑﯿﺎورﯾﻢ.

ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﻮ
»ﺗﺒﺮﯾﺰدن ﻣﺮﻧﺪه اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺌﺘﺪی

او ﺑﻮﻣﺒﯽ ﺣﯿﺪر ﺧﺎن ﺗﻬﯿﻪ اﺋﺘﺪی«
ﺣﯿﺪر ﺧﺎن ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﻮ ﭼﺮاغ ﺑﺮﻗﯽ )ﻣﻬﻨﺪس ﺗﺎروردی ﯾﻮف( اﺟﺪاداً اﻫﻞ ﺳﻠﻤﺎس ﺑﻮد .وی ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ را در ﮔﻤﺮی )از
ﺷﻬﺮﻫﺎی ارﻣﻨﺴﺘﺎن( و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و ﻋﺎﻟﯽ را در ﺗﻔﻠﯿﺲ و ﺑﺎﮐﻮ ﺗﻤﺎم ﮐﺮد .در ﺳﺎل  20 – 1319ه .ق .در ﺑﺎدﮐﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد .از ﭘﺎﻧﺰده ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ داﺧﻞ ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪ و از  1900ﻣﯿﻼدی ) 1277ﺷﻤﺴﯽ( ﺑﺎ ﻧﺮﯾﻤﺎﻧﻮف
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮد و ﻋﻀﻮ »اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻮن ﻋﺎﻣﯿﻮن« ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت »اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻮن ﻋﺎﻣﯿﻮن« ﺗﺒﺮﯾﺰ را ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ
ﻋﻠﯽ ﻣﺴﯿﻮ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد.
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ی ﺑﺮق ﺻﺤﻦ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ را در زﻣﺎن ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ،او ﻧﺼﺐ و داﯾﺮ ﮐﺮد .ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﻮ در ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد در
ﻣﺸﻬﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﺮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎن ﻣﺮدم را ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﺎﮐﻢ وﻗﺖ ﺷﻮراﻧﺪ و ﻣﺮدم ﻋﺰل او را ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ.
ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻮن ﻋﺎﻣﯿﻮن را در ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻠﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ.
ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﻮ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت داﻣﻨﻪ دار در ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺖ زد ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺼﻦ در
ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺲ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ) 1285ﺷﻤﺴﯽ( .ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﻮ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﯿﻢ ﮐﺸﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﺑﻮد .ﺣﯿﺪر
ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﻮ ﺑﺎ ﻣﺘﺤﺼﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ و داﺋﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد و از ﺧﺎرج ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﻮ در ﺗﻬﺮان ﭼﻨﺪ رﻗﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻃﺮح و اﺟﺮا ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺒﺪان و ﺳﺮدﻣﺪاران را ﺑﻪ ﺗﺮس
اﻧﺪاﺧﺖ .از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ﺑﻤﺐ اﻧﺪاﺧﺘﻦ در ﺧﺎﻧﻪ ی ﯾﮑﯽ از وزﯾﺮان وﻗﺖ و ﺑﻤﺐ اﻧﺪاﺧﺘﻦ در ﺧﺎﻧﻪ ی ﻋﻼءاﻟﺪوﻟﻪ ﮐﻪ ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮ
اوﻏﻠﻮ ﺷﺨﺼﺎً و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داد ،ﻗﺘﻞ اﺗﺎﺑﮏ اﻋﻈﻢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﻋﺒﺎس آﻗﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰی و ﺑﻤﺐ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﺮ ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﻠﯿﺸﺎه در ﺳﻪ راه اﮐﺒﺎﺗﺎن.
ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﻮ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد .ﺑﺎرﻫﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ ،ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺘﻮاری ﺷﺪ و دوﺑﺎره ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻣﺒﺪل ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺧﻮد را از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ﯾﮏ ﺑﺎر ﭘﺲ از ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺧﻮد را ﻣﺄﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ )*( ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺄﻣﻮران دوﻟﺘﯽ را ﮔﻮل
زد و آزاد ﺷﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ آزادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ آﻣﺪ ،ﺑﺎ ﺳﺘﺎر ﺧﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ داﺷﺖ.
)*( ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﻮ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ زﺑﺎن آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ.

از ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﻃﺮح ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ی ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﻮ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺳﻪ ﻓﻘﺮه ی زﯾﺮ ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد:
 -1ﺑﺮای ﺷﺠﺎع ﻧﻈﺎم ﻣﺮﻧﺪی ﺑﻤﺒﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺤﻔﻪ ای ﻧﺎدر و ﻻﯾﻖ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺘﻞ او و ﭘﺴﺮش ﺷﺪ.
 -2زﯾﺮ زﯾﻦ اﺳﺒﯽ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ ﻣﯿﺎن دﺷﻤﻨﺎن رﻫﺎ ﮐﺮد و از دﺷﻤﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﺎﺣﺐ اﺳﺐ ﺑﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮ و دﺳﺖ
ﻣﯽ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺴﺖ ﺳﯽ ﻧﻔﺮ را ﮐﺸﺖ.
 -3در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺤﺎﺻﺮه ی ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺷﺠﺎع اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ای ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ »ﺳﺮدری« ﻣﯽ اﯾﺴﺘﺎد و ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽ داد .ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﻮ
ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯿﺪ و در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ زﯾﺮ ﺧﺎک ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﺳﺒﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﺠﺎع اﻟﺪوﻟﻪ ﺷﻮد .روﺑﺎﻫﯽ
ﻓﻠﮏ زده ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ داد ﺷﺠﺎع اﻟﺪوﻟﻪ رﺳﯿﺪ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺮﺳﯿﺪ.

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﻮ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ی ﻧﺎن در ﺧﻮی ﺑﻮد .ﻣﺤﺘﮑﺮان و اﻧﺒﺎرداران ﻣﺮدم را در ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و زﺣﻤﺖ
ﻧﮕﺎه ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮔﻨﺪم ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ .ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﻮ ﺑﺎ ﮐﺎرداﻧﯽ و ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ )ده روزه(
ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺎن را در ﺧﻮی ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺣﻞ ﮐﺮد و ﭘﻮزه ی ﻣﺤﺘﮑﺮان و دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻠﻖ را ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﺎﻟﯿﺪ وﻣﺮدم ﺑﻪ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﻗﻬﺮﻣﺎن
زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺷﻌﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺳﺮ زﺑﺎﻧﻬﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ:

ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﻮ ﮔﻠﺪی ﺧﻮﯾﺎ
ﺧﻮﯾﻠﻮﻻرا ﻗﺮار ﻗﻮﯾﺎ
ﯾﺘﯿﻤﻠﺮﯾﻦ ﻗﺎرﻧﯽ دوﯾﺎ
ﯾﺎﺷﺎﺳﯿﻦ ﮔﺆزل ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﻮ!
***

ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﻮ ﻣﯿﻨﯿﺐ ﻓﺎﯾﺘﻮﻧﺎ
ﺗﻮﻣﺎر و ﺋﺮﯾﺐ ﺋﻮز آﺗﯿﻨﺎ
ﭼﺆرک ﯾﺌﻨﯿﺐ ﯾﻮز آﻟﺘﯿﻨﺎ
ﯾﺎﺷﺎﺳﯿﻦ ﮔﺆزل ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﻮ!
***

راﺳﺘﺎ ﺑﺎزار ﻻر راﺳﺘﺎﺳﯽ
ﮔﻠﯿﺮ ﻣﺠﺎﻫﺪ دﺳﺘﻪ ﺳﯽ
ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﻮ دور ﺳﺮ ﮐﺮده ﺳﯽ
ﯾﺎﺷﺎﺳﯿﻦ ﮔﺆزل ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﻮ!
***

ﺑﺎﻗﻘﺎل – ﺑﺎزار ﭼﯿﺮاق ﻗﻮﯾﺪو
ﮐﺎﺳﯿﺐ ﺑﺎﺧﺪی ﻗﺎرﻧﯽ دوﯾﺪو
ﻫﺮ ﺑﯿﺮاﯾﺸﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﻮﯾﺪو
ﯾﺎﺷﺎﺳﯿﻦ ﮔﺆزل ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﻮ!
ﺗﺮﺟﻤﻪ ی ﻓﺎرﺳﯽ:

ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﻮ ﺑﻪ ﺧﻮی آﻣﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮﯾﯽ ﻫﺎ ﻗﺮار و ﻣﺪار ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺷﮑﻢ ﯾﺘﯿﻤﺎن ﻫﻤﻪ ﺳﯿﺮ ﺷﻮد ،زﻧﺪه ﺑﺎد ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﻮی ﺧﻮب!  /ﻋﻤﻮ
اوﻏﻠﻮ ﺳﻮار درﺷﮕﻪ ﺷﺪه و اﺳﺒﺶ را ﺗﯿﻤﺎر داده ،ﻧﺎن ﺑﻪ ﯾﻮز آﻟﺘﯿﻦ )دو ﺷﺎﻫﯽ( ﺗﻨﺰل ﮐﺮده ،زﻧﺪه ﺑﺎد ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﻮی ﺧﻮب!  /اﯾﻨﺠﺎ
راﺳﺘﻪ ﺑﺎزار اﺳﺖ ،دﺳﺘﻪ ی ﻣﺠﺎﻫﺪان ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،ﺳﺮﮐﺮده ﺷﺎن ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﻮﺳﺖ ،زﻧﺪه ﺑﺎد ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﻮی ﺧﻮب!  /ﺑﻘﺎل و ﺑﺎزار
ﭼﺮاغ ﮔﺬاﺷﺖ )ارزان ﮐﺮد( ،ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻤﺶ ﺳﯿﺮ ﺷﺪ ،او ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ،زﻧﺪه ﺑﺎد ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﻮی ﺧﻮب! /

ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﺗﻬﺮان )ﺳﺎل  1288ﺷﻤﺴﯽ( ﻋﺪه ای از آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن ﮐﻪ ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﻮ ﻧﯿﺰ ﺟﺰو آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺗﻼش ﻫﺎی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻓﺮﻗﻪ
ی دﻣﮑﺮات اﯾﺮان را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ .از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﻮ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺮای ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
)ﻣﺸﻬﺪ ،اﺻﻔﻬﺎن ،ﻗﻢ و اﯾﻞ ﺑﺨﺘﯿﺎری( رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از ﻗﺘﻞ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ ) 1289ﺷﻤﺴﯽ( ﺣﺰب اﻋﺘﺪال ﺷﻬﺮت داد ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ را دﻣﻮﮐﺮاﺗﻬﺎ ﮐﺸﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮ
اوﻏﻠﻮ ﺑﺎ ﻋﺪه ی دﯾﮕﺮی دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﭼﻬﻞ روز ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪرﮐﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ آزاد ﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ
ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎی ﺣﺰب اﻋﺘﺪال ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و دو ﺑﺎر از ﮔﻠﻮﻟﻪ آن ﻫﺎ ﺟﺎن ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮد.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﯽ ﻫﻔﺖ ﻫﺸﺖ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﻞ ﺑﺨﺘﯿﺎری رﻓﺖ و در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺨﻔﯽ ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﻪ آﻗﺎی
»ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﻮد« ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪ .ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ از ﻃﺮف ﯾﻔﺮم ﺧﺎن ﭘﯿﻐﺎم رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ )اﻟﺒﺘﻪ دوﻟﺖ ﺗﺎزه ی ﻣﺸﺮوﻃﻪ!؟( از
ﺟﺎﯾﮕﺎه او آﮔﺎه ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﻮد .ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﻮ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻣﺒﺪل از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﺪ.
از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب ﺷﻮروی ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﻮ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دﺳﺖ زد و ﺑﺎ اﺷﺨﺎص اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ
ﺑﺴﯿﺎری ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ی ﺷﻮروی ﺑﺮود و ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ .در
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺳﻮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی اﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد.
در  1919ﻣﯿﻼدی ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن ،ﺳﺮدار ﺟﻨﮕﻞ ،در ﮔﯿﻼن ﻗﯿﺎم ﮐﺮد .ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﻮ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﻇﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ
ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ رﻫﺒﺮان درﺟﻪ اول ﺷﻮروی ﮐﻪ ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﻮ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ داﺷﺖ ،رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺰﻟﯽ
)اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻮن ﻋﺎﻣﯿﻮن( ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی او و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﺎ ﮐﻠﻨﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺧﺎن ﭘﺴﯿﺎن در ﺧﺮاﺳﺎن ﻗﯿﺎم ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن .ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﻮ
در ﺻﺪد ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻗﯿﺎم ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ دﻧﺒﺎﻟﻪ ی اﻧﻘﻼب ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮآﻣﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﯿﺪر
ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﻮ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﻨﻞ و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ را ﻗﺪاره ﺑﻨﺪان از ﭘﺎی درآورده ﺑﻮدﻧﺪ و آﺗﺶ ﻗﯿﺎم
ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﻮ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮔﯿﻼن آﻣﺪ ﺗﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﯿﺎم ﺟﻨﮕﻞ را ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﻨﺪ و از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ
ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﺪ .ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﻮ در اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ارﺗﺠﺎﻋﯽ و اﺣﯿﺎﻧﺎً ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪ.
ﻋﺎرف ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺸﻬﻮر ،ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﻮ را ﭼﮑﯿﺪه ی اﻧﻘﻼب ﻧﺎﻣﯿﺪه.
ﺳﺘﺎر ﺧﺎن ،ﺑﺎزوی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺣﺮف ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﺪر ﺧﺎن ﺑﮕﻮﯾﺪ«.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﻣﺮﮐﺰ ﻏﯿﺒﯽ
در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  1285و آﻏﺎز  1286ﭘﯿﺶ از ﺑﻤﺒﺎران ﻣﺠﻠﺲ )دوم ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  (1287آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن ﺗﻬﺮان و ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ دو روش ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺒﺎرزان ﺗﻬﺮان ،از ﺟﻤﻠﻪ دو ﺳﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻮار ،ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ درﺑﺎرﯾﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﻣﻠﺖ را
اﺟﺮاء ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻤﻠﮑﺖ را از ﻓﻼﮐﺖ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ دو ﺳﯿﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮش و اﻧﺪرزﻫﺎی ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ درﺳﺖ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻧﯿﺎزی ﻧﻤﯽ دﯾﺪﻧﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺪﯾﻢ و ﻣﻌﺎﺻﺮ در دﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ روش
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ای ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﻣﻠﺖ رﻧﺠﺪﯾﺪه ای را از ﻗﯿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎر و اﺳﺘﺜﻤﺎر رﻫﺎﯾﯽ ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﮐﯿﻨﻪ و ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
ﻣﺸﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﮔﺮه ﮐﺮده ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ دﺷﻤﻦ درﻧﺪه ای ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺳﻼح و ﺣﯿﻠﻪ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ ،ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد.
اﻣﺎ در ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﻫﻤﺎن روزﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ را اﻧﮕﺎر ﻧﯿﮏ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺴﺖ،
روزﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻣﺮدم در ﻣﺴﺠﺪﻫﺎ ﮔﺮد ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ و ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﺑﺎﻻی ﻣﻨﺒﺮ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ
ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﯽ ﺷﻮراﻧﮕﯿﺰ ﺑﻪ دو زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﺮﮐﯽ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ» .واﻋﻈﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ« ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز ﺷﻤﺎره ﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺳﺨﻦ از ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺮاﺑﺮی و ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ ﻣﯽ راﻧﺪﻧﺪ ،ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻔﻨﮓ و آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی و ﻓﻨﻮن ﺟﻨﮓ ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺮدم ﺑﯿﺮون از آﺟﯽ ﮐﺆرﭘﻮﺳﻮ )ﭘﻞ ﺗﻠﺨﻪ رود( ﮐﻪ آﻧﻤﻮﻗﻊ دﺷﺖ و ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮد ،دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ و ﭘﯿﺎده و ﺳﻮاره ﺟﻤﻊ ﻣﯽ
ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﻮارﮔﺎن ﺑﻪ اﺳﺐ ﺳﻮاری و ﭘﯿﺎدﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺑﺰرﮔﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﻨﮓ ﭼﻮﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﺟﻨﮓ و ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ.
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮐﺎر ﺻﻮرت ﺑﻬﺘﺮی ﯾﺎﻓﺖ .در ﻫﺮ ﮐﻮﯾﯽ دﺳﺘﻪ ای ﺑﻪ آﻣﻮزﮔﺎری ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻓﻮﺟﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﻖ و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﭘﯿﺮ و
ﺟﻮان ﺻﻒ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ آواز »ﯾﮏ دو« ﭘﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ .ﻣﻼﯾﺎن و ﺳﯿﺪان ﺑﺎ ﻋﻤﺎﻣﻪ و رﺧﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻔﻨﮓ ﺑﻪ دوش
اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﻫﻤﭙﺎی دﯾﮕﺮان ﻣﺸﻖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯿﻬﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻓﻘﻂ در ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﺑﻌﺪﻫﺎ در رﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﻣﺪ .در ﺗﻬﺮان ،در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا ،اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﯽ ارزش ﺟﻠﻮه
ﻣﯽ دادﻧﺪ و آﺷﮑﺎرا ﻣﺮﮐﺰ ﻏﯿﺒﯽ را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و دو ﺳﯿﺪ ﺗﻬﺮاﻧﯽ روی ﺧﻮش ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ
دادﻧﺪ.
در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻫﺰاران ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻣﺴﻠﺢ و از ﺟﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﻮل و ﻣﺰدی ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﺳﻠﺤﻪ و ﻓﺸﻨﮓ را ﻫﻢ ﺧﻮد ﻣﯽ
ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ .اﻧﺠﻤﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪﻫﺎ از ﭘﻮل ﻫﺎی ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﻓﺸﻨﮓ ﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪ.
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮزا ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺧﻮب ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺑﻮد ﮐﻪ وی ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ ﺷﺎﻫﯽ رﺳﯿﺪن ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
دﺷﻤﻦ ﺧﻮد را آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻣﯽ ﺷﻤﺮد و ﺗﻤﺎم ﻗﻮای ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﮐﺎدر رﻫﺒﺮی و ﻫﺴﺘﻪ ی ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻬﻀﺖ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮد .وی ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﯽ ﭼﯿﺪ ،آدﻣﻬﺎی ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺤﺎﻟﯽ را ﺳﺮ وﻗﺖ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﯽ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ،اﯾﻠﻬﺎ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎَ ﺷﺎﻫﺴﻮﻧﻬﺎ را ﻣﯽ ﺷﻮراﻧﺪ و ﺑﻪ ﻏﺎرت و ﭼﭙﺎول ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن وا ﻣﯽ داﺷﺖ ،ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻬﺎ را
ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺮﻣﯽ اﻧﮕﯿﺨﺖ ،ﻗﺸﻮن ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﺎﻻﺧﺮه راه را ﺑﺮای ورود روﺳﻬﺎی ﺗﺰاری ﺑﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﮐﺸﺘﺎر و
اﻋﺪاﻣﻬﺎی ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ ی آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻮار ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﯿﺎن ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روز ﻋﺎﺷﻮرای  1330ه .ق .در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺎﻟﺪات
ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﻮ ﺑﺮ ﺗﻦ ﺳﯿﺦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ی ﻇﺎﻫﺮ آﺷﺘﯽ ﺟﻮی ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮزا ﻧﺸﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ او از در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ درآﻣﺪ ،ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد ﻗﺮض
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ از دول ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮد .ﮐﺎر ﺑﺪاﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﺧﺮداد  1286آﻧﮕﺎه ﮐﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮزا ﺑﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪ
آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺷﺪ و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎری و آﻟﺖ دﺳﺖ ﺑﻮدن ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ،اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد در ﺗﻬﺮان

ﺗﻠﮕﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ آﻧﺠﺎ ﮐﺎری ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽ رود ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ در اﯾﻨﺠﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ داده و ﺑﻪ ﭼﺎره ی دردﻫﺎ ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﮐﺎر اﻧﺠﻤﻦ
ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و از ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮزا را از ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺧﻮد اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮزا در ﺗﻤﺎم ﺧﻼﻓﮑﺎرﯾﻬﺎﯾﺶ اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ را ﺳﻨﮓ راه ﺧﻮد ﻣﯽ دﯾﺪ ،ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﺑﻤﺒﺎران ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺧﻮد
را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آن اﻋﻼم ﮐﺮد و رﺷﺘﻪ ی ﮐﺎرﻫﺎ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﮑﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮزا ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ از دوﻟﺘﻬﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ
ﭘﻮل ﻗﺮض ﮐﻨﺪ .اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺮاض ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮزا »ﻧﻈﺮ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺎﻋﺚ اﺿﻤﺤﻼل ﻣﻠﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در راه اﺧﺬ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯿﻪ ی ﺧﻮد ﺟﺎن ﺳﭙﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﭽﻮﺟﻪ ﺧﻮد را
ذﻣﻪ دار اﯾﻦ اﺳﺘﻘﺮاض ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﻧﺴﺖ«.
اﺛﺮ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻣﺒﺎرزه ﻫﺎی ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﻪ ی ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺒﺮﯾﺰ )از ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  1287ﺗﺎ آﺧﺮ ﻣﻬﺮ( اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ
اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﻤﺒﺎران ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﮑﺎﻧﯽ ﺧﻮردﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺗﮑﺎن و
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﯿﺰده ﻣﺎه ﮐﻪ از ﺑﻤﺒﺎران ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﺗﻬﺮان و ﻓﺮار ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮزا اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
آﻗﺎی اﻣﯿﺮﺧﯿﺰی در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ آﻧﺮوز ﮐﻪ در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﯿﺮق ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ زدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭘﻨﺎه
روﺳﯿﻪ ﺗﺰاری ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺳﺘﺎر ﺧﺎن ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﯽ آﻣﺪ و ﺑﯿﺮﻗﻬﺎی ﺳﻔﯿﺪ را ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ داﺷﺖ ،ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ در
ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺧﻔﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﻣﺤﻠﻪ ی ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و آن ﻫﻢ در ﺣﺎل ﺧﻔﻪ ﺷﺪن.
ﺷﺮح اﺛﺮات و ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪر ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن ﻧﻬﻀﺖ
در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﻣﯽ ﮐﺮد ،در ﺧﻮد ﺗﺒﺮﯾﺰ و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻫﻢ دﺳﺖ ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت داﻣﻨﻪ داری زد .از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﺮان را
در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎد .اﻧﺠﻤﻦ ﭼﻨﺎن ﻗﺪری و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای آذرﺑﺎﯾﺠﺎن واﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد )اﺟﻼل اﻟﻤﻠﮏ را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ(
ودﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ دﺳﺘﻮر ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻋﺪﻟﯿﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺷﺪ و ﺑﯽ
اﺟﺎزه ی واﻟﯽ وﻗﺖ اﺳﺘﯿﻨﺎف »دادﮔﺎه دوم« ﺗﺸﮑﯿﻞ داد.
اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮای ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ را رواﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد و در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﻤﻦ راه ﻣﯽ
اﻧﺪاﺧﺖ و ﺟﻨﺒﺶ را ﺟﺎن ﻣﯽ دﻣﯿﺪ.
اﻧﺠﻤﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﺨﺼﻮص ﻫﻢ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯿﻬﺎ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ از روزی ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮزا ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﻪ ﺗﻮپ ﺑﺴﺖ و آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن ﺗﻬﺮان را در
ﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮا ﮐﻨﺪه ﮐﺮد )زﯾﺮا آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ( ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻨﺎی ﺟﻨﮓ را ﮔﺬاﺷﺖ و ﯾﺎزده ﻣﺎه ﻣﺮداﻧﻪ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮد و در اﯾﻦ
ﯾﺎزده ﻣﺎه ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻬﺎﯾﯽ داد و ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺜﻼ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم راﻫﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﺷﻬﺮ در ﻣﺤﺎﺻﺮه ،ﻣﺠﺎﻫﺪان ﯾﻨﺠﻪ ﻣﯽ ﺧﻮردﻧﺪ و ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﻣﺸﻬﻮر
ﺗﺮﮐﯽ از ﻫﻤﺎن روزﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه :ﯾﻮﻧﺠﺎ ﯾﺌﯿﯿﺐ ﻣﺸﺮوﻃﻪ آﻟﻤﯿﺸﯿﻖ! )ﯾﻨﺠﻪ ﺧﻮردﯾﻢ و ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ!(.
ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﯽ درﯾﺎدل و ﺑﯽ ﺑﺎک ﭼﻮن ﺳﺘﺎر ﺧﺎن ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﯾﻦ ﺟﻨﮕﻬﺎ ﺑﻮد .ﺟﻨﮕﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ .ﻏﯿﺮ از دو ﻣﺤﻠﻪ
ی ﺑﺰرگ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮐﻪ در دﺳﺖ دوﻟﺘﯿﺎن ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﭼﯽ ﻫﺎ دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ،از ﭼﻬﺎر ﺳﻮ ﻗﺸﻮن ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺠﺎﻫﺪان رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد:
 -1ﺳﭙﺎه ﻗﺮه داغ زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن رﺣﯿﻢ ﺧﺎن.

 -2ﺳﭙﺎه ﻣﺮﻧﺪ زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺠﺎع ﻧﻈﺎم.
 -3ﺳﭙﺎه ﻣﺎﮐﻮ زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﻋﺰت اﷲ ﺧﺎن.
 -4ﺳﭙﺎه ﻋﯿﻦ اﻟﺪوﻟﻪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ را از ﺗﻬﺮان آورده ﺑﻮد و ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﺳﮑﻮ و ﺳﺮدری و آن ﻃﺮﻓﻬﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ دﺷﻤﻨﺎن داﺧﻠﯽ را ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻔﺎرت روس ﺗﺰاری و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﻼﯾﺎن اﻧﺒﺎردار و ﻣﺎﻟﮏ )ﻣﺜﻼ ﻣﯿﺮﻫﺎﺷﻢ
دوه ﭼﯽ ،اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ و ﺣﺎﺟﯽ ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﻬﺪ( و ﻗﺪاره ﮐﺸﺎن و »ﻟﻮﻣﭙﻦ«ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪاره ﮐﺸﺎن در
ﮐﺸﺎﮐﺶ دﻋﻮا آب ﺷﻬﺮ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻨﮕﻬﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮزا ﺑﻪ رﺣﯿﻢ ﺧﺎن ﻧﻮﺷﺖ :ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ دوﻟﺖ را ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﮐﺮدی زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﻮرد
ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪ ی ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .ﺷﺮط و ﺷﺮوط ﻣﺼﺎﻟﺤﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ رﻋﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺣﮑﺎم دوﻟﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺤﺾ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﺟﻨﺮال ﮐﻮﻧﺴﻮل روس ﺑﻨﻤﺎ و ﺗﺤﺼﻦ را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﻤﺎر.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﮐﺘﺎب »ﭘﻨﺞ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ی ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺳﺎﻋﺪی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﻠﻨﺪ »ﺗﻮپ« اﺛﺮ ﻫﻤﯿﻦ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﺑﺮای ﻓﻬﻢ اوﺿﺎع آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و اﺣﻮال ﻣﺮدم آن روزﮔﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

ﺣﺮف آﺧﺮ
ﮐﺎر آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ ی ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﻮد در وﻗﺖ ﺳﺴﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ،
و ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻬﻀﺖ ﺑﻪ راه راﺳﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﻮد آﻧﮕﺎه ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل از راه ﺑﻪ در ﺷﺪن و ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽ رﻓﺖ .درﯾﻎ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ وﻇﯿﻔﻪ ی
ﺧﻮد را ﺗﺎ آﺧﺮ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ و در ﻧﯿﻤﻪ راه اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎت از دﺳﺖ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ در رﻓﺖ و ﻋﻤﺎرت اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﮑﺴﺎن ﺷﺪ.
ﻣﺸﺮوﻃﻪ دوﺑﺎره ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ اﻣﺎ وﺿﻊ ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻓﺮﻗﯽ ﻧﮑﺮد .ﮔﺮد آزادی ﺳﺘﺎر ﺧﺎن در ﺗﻬﺮان در دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﺸﺮوﻃﻪ! ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ و ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽ زدﻧﺪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺧﻮرد و ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﺣﯿﺪر
ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﻮ اﺟﺒﺎراً ﺟﻼی وﻃﻦ ﮐﺮد .ﭼﺮا ﮐﻪ اﻣﺜﺎل اﯾﻦ آزادﮔﺎن ﺳﺪ راه اﺷﺮاف ﺑﻮرژوا – ﻓﺌﻮدال ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻮه ی درﺧﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ
را ﭼﯿﺪﻧﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ در ﮐﺸﺖ و ﭘﺮورش آن دﺳﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﮐﺸﺎﮐﺶ »ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ و ﺑﻮرژوازی ﺑﺎ ﻫﻢ آﺷﺘﯽ ﮐﺮدﻧﺪ« و ﮐﻼه ﻣﺮدم ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﭘﺲ ﻣﻌﺮﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪ...
آزادﮔﺎن و رزﻣﻨﺪﮔﺎن از ﻣﯿﺪان ﺑﻪ در ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ »ﮔﻤﻨﺎﻣﺎن« ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﺎن و ﻃﺎووس ﺻﻔﺘﺎن ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺷﺪﻧﺪ
رﺟﺎل ﺻﺪر ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﺮﻗﺪر و ﻗﯿﻤﺖ!..
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