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مقدمه
دوران سلطنت قاجاريه را مى توان سرآغاز گسست تاريخ ايران از گذشته ى 
خويش دانست كه طى آن تاريخ ايران ديگر تنها بر پاشنه ى سنت هاى 
خويش نمى چرخيد و افكار و انديشه هاى جديد در سرزمين استبدادزده ى 
ايران رخنه نمود.  شايد بتوان يكى از مهم تريِن اين انديشه ها را انديشه 
و تفكر ماركسيسم1 دانست كه بوق شيپورش در بيخ گوش ايران، اكثر 
غالم  افراد  اين  از  يكى  بود.  كرده  بيخود  خود  از  را  ايرانى  دگرانديشان 
يحيى دانشيان بود كه گرايشى از سِر شيفتگى به ماركسيسم داشت. او از 
همان آغاز كودكى به تفكرات چپ عالقه پيدا كرد و اين تعلق خاطر را تا 
پايان زندگى حفظ نمود. كتاب خشم و هياهوى يك زندگى، اين شيفتگى 
و  مبالغه گويى  سانسور،  با  هرچند  كتاب  اين  دهد.  مى  نشان  را  عالقه  و 
كاستى هاى ديگر همراه است، اما به درك ما از تاريخ معاصر ايران كمك 

مى كند. 

معرفى كتاب
كتاب خشم و هياهوى يك زندگى همانگونه كه گفته شد در اصل خاطرات 
غالم يحيى دانشيان بوده است كه على مرادى مراغه اى مقدمه اى براى 
روشن شدن شخصيت دانشيان بر آن افزوده است. پس از مقدمه، متن 
اصلى خاطرات قرار دارد و پس از آن كتابنامه، پيوست ها، نمايه ى كسان 

و تصاوير آورده شده است. 
الف) مقدمه ى نويسنده: عنوان مقدمه ى نويسنده عبارت است از: تحليلى 
مرادى  على  نوشته ى  به  دانشيان.  يحيى  غالم  زندگى  پنهان  نيمه ى  بر 
مراغه اى، غالم يحيى دانشيان در سال 1285 خ/ 1906 م در خانواده اى 
فقير در يكى از روستاهاى سراب به دنيا آمد و در نوجوانى براى كار به 
به  شوروى  ارتش  در  را  سربازى  خدمت  او  رفت.  باكو  به  پدرش  همراه 
ايرانيان از  گرفت. دانشيان هنگام اخراج  ستوانى  پايان رساند و درجه ى 
از  ايران،  به  بازگشت  هنگام  اما  شد؛  ايران  روانه ى  شوروى،  آذربايجان 
سوى پليس دستگير شد و تا سال 1939 م/ 1318 خ در زندان اردبيل به 
سر برد؛ اتهام وى تبليغ مرام كمونيستى و ضددولتى بود. نويسنده پس 
دمكرات  فرقه ى  تشكيل  از  دانشيان،  شخصيت  زواياى  به  پرداختن  از 

 ايرج ورفى نژاد
 دانشجوى دكتراى تاريخ ايران دانشگاه اصفهان

چكيده
كتاب خشم و هياهوى يك زندگى اثر غالم يحيى دانشيان است كه على 
هشتاد  مقدمه اى  و  برگردانده  فارسى  به  تركى  از  را  آن  مراغه اى  مرادى 
صفحه اى نيز بر آن افزوده است. متن اصلى كتاب كه همان خاطرات است، 
از دو بخش اصى تشكيل شده: بخش اول خاطرات قبل از دوران مهاجرت 
دانشيان را دربرمى گيرد و بخش دوم رخدادهاى دوران مهاجرت را شامل 
نماياندن  و  معرفى  ضمن  كه  است  آن  بر  كوشش  زير  نوشتار  در  مى شود. 

بخش هاى اصلى كتاب به نقد و ارزيابى آن پرداخته شود.
كليد واژگان: غالم يحيى دانشيان، حزب توده، فرقه ى دمكرات آذربايجان

يحيى  غالم  خاطرات  و  زندگى  زندگى:  يك  هياهوى  و  خشم   
دانشيان از فرقه ى دمكرات آذربايجان و حزب توده ى ايران

 نوشته ى: على مرادى مراغه اى
 تهران، نشر اوحدى 1388، چاپ اول، 428 صفحه
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غالم  جايگاه  به  سپس  و  است  گفته  سخن  پيشه ورى  توسط  آذربايجان 
يحيى دانشيان در فرقه اشاره مى كند كه پس از  پيشه ورى تأثيرگذارترين 
با  آذربايجان  دمكرات  فرقه ى  اتحاد  از  سپس  او  است.  بوده  فرقه  فرد 
حزب توده ى ايران به رهبرى دانشيان مى نويسد. به نوشته ى على مرادى 
دانشيان  يحيى  غالم  محوريت  با  آذربايجان  دمكرات  فرقه ى  مراغه اى، 
توانست بر تصميمات حزب توده تأثير بگذارد. دانشيان پيشنهاددهنده ى 
عزل ايرج اسكندى از رياست حزب توده و جايگزينى نورالدين كيانورى 
در آستانه ى انقالب 57 بود كه البته اين كار را با توصيه ى روس ها انجام 
داد. پايان بخش مقدمه ى على مرادى مراغه اى درباره ى سرنوشت غالم 
يحيى دانشيان است. به نوشته ى وى دانشيان در سال 1360، به علت 
افتخارى فرقه  بيمارى از كار سياسى كناره گرفت و به صدر  كهولت و 
بسنده كرد و مقام دبيركلى به امير على الهرودى رسيد. دانشيان سرانجام 

در سال 1365 درگذشت.
ب) متن خاطرات: پس از مقدمه ى نويسنده متن اصلى كتاب آغاز مى شود. 
بنابر متن خاطراِت غالم يحيى دانشيان، او در سال 1285 خ / 1906 م  به 
دنيا آمد. پدرش براى تأمين مخارج زندگى ناگزير به باكو مهاجرت كرده 
بود. در سال 1297 خ غالم يحيى و مادرش نيز راهى باكو شدند. در باكو 
دانشيان به كارگرى در معدن مشغول شد و به زودى نماينده ى كارگران 
معدن شد. او سپس وارد كامسمول2 يا سازمان جوانان حزب كمونيست 

شد و اندكى بعد به حزب كمونيست آذربايجان شوروى پيوست. 
غالم در سال 1316 خ / 1937 م به ايران آمد و دستگير شد. او تا سال 
1318 در زندان به سر برد و پس از تحمل سختى هاى زندان، به روستاى 
خويش تبعيد شد اما به زودى آنجا را ترك كرد و به كار در راه آهن ميانه 
مشغول شد. دانشيان سپس به شكلى بسيار حاشيه اى به جنگ جهانى 

استالين، حامى اصلى فرقه دموكرات آذربايجان

دوران سلطنت قاجاريه را مى توان سرآغاز گسست 
تاريخ ايران از گذشته ى خويش دانست كه طى آن 
تاريخ ايران، ديگر تنها بر پاشنه ى سنت هاى خويش 
نمى چرخيد و افكار و انديشه هاى جديد در سرزمين 
استبدادزده ى ايران رخنه نمود
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دوم مى پردازد. او بدون آنكه به رضاشاه و تحوالت عصر وى اشاره كند، 
به يك باره سخن از محمدرضا شاه مى گويد. در جريان حوادث بعد از جنگ 
جهانى، او به دليل همكارى نكردن با مأموران دولتى در امر جمع آورى 
اسلحه ى روستاهاى سراب، به زندان افتاد و پس از چهل روز به زندان 
قصر قجر منتقل شد. پس از هفت ماه زندان، دانشيان را براى تحقيقات 
محلى به زندان اردبيل منتقل كردند و دو سال ديگر را در زندان اردبيل به 
سر برد. دانشيان پس از پايان اسارتش به فعاليت هاى تشكيالتى و حزبى 
در سراب و ميانه روى آورد. به نوشته ى دانشيان از آنجا كه تشكيالت 
ميانه به سرپرستى او تحت نظارت كميته ى ايالتى تبريز بود، به درخواست 
كميته، وى به آنجا منتقل شد. وى سپس از آمدن پيشه ورى3 از تهران 
به تبريز خبر مى دهد كه به قصد تشكيل فرقه ى دمكرات آذربايجان به 
تبريز آمده بود. يك ماه پس از پايه گذارى فرقه ى دمكرات آذربايجان4 
كنفرانس ايالتى حزب توده ى آذربايجان شكل گرفت؛ در اين كنفرانس، 
كميته ى ايالتى حزب توده از حزب توده جدا شد و به فرقه ى دمكرات 

آذربايجان پيوست.
 دانشيان در مقام عضويت فرقه، به شهرهاى گوناگون آذربايجان سفر كرد 
تا از اوضاع عمومى آن ها مطلع شود. به نوشته ى وى، نخستين تالش ها 
براى دست گرفتن كنترل آذربايجان در پى اقدام وى و افراد تحت امرش 
صورت گرفت. دانشيان سراب و ميانه را در سال 1324 به تصرف درآورد. 
پس از تصرف مناطق مزبور، پيشه ورى وى را به تبريز فراخواند و او را 
آنان  دانشيان،  خاطرات  بنابر  نمود.  شهر  اين  درآوردن  كنترل  به  مأمور 
توانستند نظميه، ژاندارمرى و لشكر تبريز را به تصرف درآورند. آنان سپس 
سپس  دانشيان  راندند.  بيرون  را  زنجان)  از  بخش هايى  (خان  ذوالفقارى 
تهران   مقامات  با  مذاكره  براى  تهران  به  آذربايجان  نمايندگان  رفتن  از 
سخن مى گويد، كه طى آن قرار شد زنجان تخليه و به حكومت تهران 
سوى  از  عشاير  تحريك  و  غذا  تحريم  به  سپس  او  شود.  داده  تحويل 
حكومت مركزى اشاره مى كند و سپس از اختالفاتش با سالم اهللا جاويد 
بر سر تخليه ى زنجان سخن مى گويد. دانشيان از آمدن ارتش به زنجان 
به منظور تأمين امنيت انتخابات مجلس پانزدهم خبر مى دهد. درحالى كه 
همه چيز در خاطرات دانشيان بسيار عادى پيش مى رود، وى يك باره از 
ناپديد شدن پيشه ورى و لزوم عقب نشينى فداييان از تبريز سخن مى گويد. 

آنان در 25 آذر 1325 تبريز را به مقصد آذربايجان شوروى ترك كردند.

و  آذربايجان  در  پيشه ورى  با  مالقاتش  به  وى  خاطرات،  دوم  بخش  در 
تالش هاى فرقه براى سر و سامان دادن به كادرهاى حزبى و تشكيالتى 
و ترغيب فداييان به فراگيرى فنون، سواد و باال بردن دانش سياسى خود 
مى پردازد. او سپس به مرگ پيشه ورى در سال 1947 م / 1326 خ بر اثر 
سانحه ى اتومبيل اشاره مى كند. به نوشته ى وى، پس از آن بود كه فرقه ى 
دمكرات آذربايجان در خارج از ايران تشكيل جلسه داد. او از اختالفات 
حزبى و تشكيالتى فرقه خبر مى دهد كه اين اختالفات با ميانجى گرى 
الزم  فرقه  براى  رهبر  انتخاب  آنجاكه  از  كرد.  فروكش  اندكى  روس ها 
مى آمد، صادق بادگان عنوان رهبر و ميرقاسم چشم آذر به عنوان معاون 
وى  انتخاب شدند. كتاب سپس به جلسه ى هيأت نمايندگان حزب توده 
عقيده ى  به  مى كند.  اشاره  وحدت  براى  آذربايجان  دمكرات  فرقه ى  با 
به  آن  الحاق  و  فرقه  بردن  بين  از  توده  حزب  نمايندگان  هدف  دانشيان 

سيدجعفر پيشه وري، مؤسس فرقه دموكرات

اين كتاب در اصل خاطرات غالم يحيى بوده است 
كه از زبان تركى به فارسى ترجمه شده و مترجم نيز 
مقدمه اى تاريخى بر آن نوشته است. از اين رو، على 
مرادى مراغه اى مى بايست خود را به عنوان مترجم 
كتاب معرفى مى كرد نه نويسنده

خشم و هياهو
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حزب توده بود به گونه اى كه پس از آن تنها نام حزب توده باشد و اثرى 
از نام فرقه باقى نماند. 

دانشيان سپس به صعود خود به رأس فرقه اشاره مى كند و از ديدارهاى 
كامبخش  و  اسكندرى  ايرج  رادمنش،  يعنى  توده  حزب  دبيران  با  خود 
سخن مى گويد كه طى آن همگى بر ضرورت تشكيل يك حزب واحد 
عنوان  به  تا  شد  راضى  فرقه  توافق،  بنابراين  كردند.  تأكيد  ماركسيستى 
كميته ى ايالتى حزب توده فعاليت كند اما مى توانست  نام خود را همچنان 
حفظ كند. در مرامنامه ى حزب واحد نيز قرار شد كه بر اهميت تاريخى 
در  وحدت  كنفرانس  كه  بود  آن  از  پس  شود.  تأكيد  آذربايجان  نهضت 
آگوست سال 1960 م / 1339 خ تشكيل شد. دانشيان سپس به اختالفات 
قسمت  كه  مى پردازد  آذربايجان  دمكرات  فرقه ى  و  توده  حزب  اعضاى 
پايانى كتاب را يك سره دربرمى گيرد. او استدالل هاى تعدادى از اعضاى 
حزب را مى آورد كه همگى، اتحاد حزب توده با فرقه ى دمكرات آذربايجان 
جدايى طلب،  را  حزب  آنان  دانشيان،  نوشته ى  به  مى دانستند.  اشتباه  را 
بى ريشه و وابسته به شورى مى دانستند. آنان همچنين دانشيان را فردى 
معرفى كردند كه بيشتر دافعه دارد تا جاذبه. اما دانشيان همان گونه كه 
اين اتهامات را در كتاب خود مطرح كرده است، به طور مشروح به آن ها 
نيز پاسخ داده است و يكايك آن ها را بى پايه و اساس دانسته است. او 
اين ادعا را كه نهضت آذربايجان يك نهضت تحميلى بوده رد كرد و آن را 
جنبشى عميقًا مردمى به شمار آورد. همچنين از موضع شوروى به عنوان 
يك كشور كمونيستى دفاع كرد و احترام آن را الزم دانست. وى اتهام 

اداره كردن فرقه به شيوه اى ديكتاتورى را نيز رد كرد. 
نورالدين  با  دامنه دارش  اختالفات  از  خاطراتش،  ادامه ى  در  دانشيان 
نهايت  در  مشاجرات  اين  كه  مى گويد  سخن  اسكندى  ايرج  و  كيانورى 
سبب عزل غالم از رياست فرقه و انتخاب آذر اوغلو شد. وى سپس به 
طور غيرمنتظره اى كتاب را با يكى از سخنرانى هاى خود به پايان مى برد. 
پيوست هاى كتاب در مورد فرقه ى دمكرات آذربايجان و گزارش ساواك 
از حزب توده و فعاليت آنان در خارج از كشور است. قسمت پايانى كتاب 

در برگيرنده ى تصاويرى مبهم و بى كيفيت است.

نقد كتاب
الف) مقدمه ى على مرادى: مترجم كتاب كه مقدمه اى در وصف حال غالم 
يحيى دانشيان نوشته است، انگيزه ى خود را از آوردن اين مقدمه سرپوش 
گذاشتن بر بسيارى از حوادث به شكل عمدى يا سهوى از سوى غالم 
يحيى دانشيان مى داند. ( على مرادى مراغه اى، 1388، ص 1 ) آوردن 
اين مقدمه، كه بينش تاريخى نگارنده را نيز نشان مى دهد، از نقاط قوت 
كار على مرادى است؛ به ويژه اين كه وى خواننده را با سال هاى واپسين 
زندگى دانشيان آشنا مى كند. با اين حال در مقدمه ى على مرادى موارد 

قابل تأملى نيز وجود دارد كه قابل ذكراست: 
1ـ اين كتاب در اصل خاطرات غالم يحيى بوده است كه از زبان تركى 
به فارسى ترجمه شده و مترجم نيز مقدمه اى تاريخى بر آن نوشته است. 
از اين رو، على مرادى مراغه اى مى بايست خود را به عنوان مترجم كتاب 
معرفى مى كرد نه نويسنده؛ زيرا خواننده اينگونه احساس مى كند كه اين 
مراغه اى  مرادى  على  نوشته ى  سراپا  كه  است  تحقيقى  اثر  يك  كتاب 

است.
مشخص  به طور  و  روزنامه ها  مجالت،  منابع،  معرفى  در  على مرادى  2ـ 
وبالگ ها را جزو « كتابنامه»، آورده است، در صورتى كه همان گونه كه از 
واژه ى كتابنامه برمى آيد، اين واژه تنها دربرگيرنده ى كتاب هاست. شايسته 

بود كه مترجم به جاى كتابنامه از « فهرست منابع » استفاده مى كرد.
كمينفرم6،  كمينترن5،  چون  واژگانى  از  خود  مقدمه ى  در  نويسنده  3ـ 
انترناسيوناليسم7 و... استفاده كرده، اما توضيحى در باره ى آنان نداده است.
4ـ على مرادى در پيشگفتار خود، غالم يحيى دانشيان را «تأثيرگذارترين» 
(خاطرات  است  دانسته  حزب  با  فرقه  اتحاد  از  پس  توده  حزب  در  فرد 
دانشيان، ص 1) در صورتى كه اين ادعا با واقعيات تاريخى صدق نمى كند. 
هرچند كه دانشيان در مواردى بر تصميمات حزب تأثير داشته است، اما 
با وجوِد افرادى چون ايرج اسكندرى، رادمنش، نوشين، يزدى، بهرامى، 
دانشيان  و...  روستا  كيانورى،  طبرى،  آوانسيان،  كامبخش،  كشاورز، 

نمى توانست «تأثيرگذارترين» فرد فرقه باشد.
5ـ على مرادى درمورد تأسيس حزب توده مى گويد: اين حزب و دستگاه 
معنى  تمامى  به  و  بود  عملى  و  فكرى  استقالل  فاقد  اول  از  آن  رهبرى 

دانشيان در زمينه و بافت تاريخى ايران سخن 
نمى گويد. حوادث در خاطرات وى به گونه اى آمده 
است كه خواننده هيچ ارتباطى بين آن ها و تاريخ 
ايران احساس نمى كند؛ گويى كه دانشيان در مورد يك 
سرزمين و كشور مجزا حرف مى زند
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بود  كمينفرم  و  كمينترن  كمونيست،  انترناسيوناليست،  به  وابسته  كلمه، 
و بدون چون و چرا از آن متابعت مى كرد و در تمامى جريانات تاريخى 
ايران دنباله رو سياست خارجى شوروى بود. (همان، ص 14) اين سخن 
به  بعدها  هرچند  توده  حزب  ندارد.  سنخيت  تاريخى  مستندات  با  مرادى 
خسروى، 1375،  (امير  داد  ماهيت  تغيير  لنينيستى  ـ  ماركسيستى  حزبى 
ص 70) اما در آغاز شكل گيرى اش ماهيتى ماركسيستى نداشت و مستقل 
ص  (كشاورز، 1379،  گذاشت؛  وجود  عرصه ى  به  پا  روس ها  سياست  از 
 ،1372 اسكندرى  نيز  و   257 ص   ،1377 علوى،  بزرگ  نيز  و   297
صص451ـ452) هرچند كه ماركسيست ها نيز در حزب وجود داشتند و 
رهبر حزب، سليمان ميرزا از همكارى با آنان ابايى نداشت. (زيبايى، 1343، 
ص 148) با اين حال، همان گونه كه مازيار بهروز آورده است: «اساسنامه 
حزب  به اساسنامه احزاب عضو كمينترن شباهت نداشت... واقعيت اين  
است كه  اين حزب در ابتدا به عنوان يك حزب كمونيست پايه گذاري 
نشد، يعني هدف نهايي آن  استقرار يك دولت سوسياليستي نبود، بلكه 
به صورت يك جبهه ى متحد نيروهاي ضدفاشيستي8 و طرفداران قانون 
  ) بود».  واقعيت  اين  از  بازتابي  توده  نام  درواقع   و  گرفت  شكل  اساسي 
بهروز، 1380، ص 36 ) بنابراين، برخالف گفته ى على مرادى، حزب در 
آغاز راهش و به طور مشخص در زمان رهبرى سليمان ميرزا اسكندرى، 
داراى ماهيتى كمونيستى نبود، بلكه يك جبهه ى وسيع دموكراتيك بود.9

ب) نقد خاطرات غالم يحيى دانشيان: خاطرات غالم يحيى دانشيان در 
خور نقد جدى است اما از آنجا كه مجال سخن محدود است، در زير به 

مهم ترين كاستى هاى آن اشاره مى شود.

1ـ مهم ترين نقدى كه بر كتاب وارد است، اين است كه دانشيان در زمينه 
و بافت تاريخى ايران سخن نمى گويد. حوادث در خاطرات وى به گونه اى 
احساس  ايران  تاريخ  و  آن ها  بين  ارتباطى  هيچ  خواننده  كه  است  آمده 
حرف  سرزمين و كشور مجزا  دانشيان در مورد يك  گويى كه  نمى كند؛ 
مى زند. او جايگاه و موقعيت تاريخى حوادث را مشخص نكرده است و 
طبعًا خواننده نمى داند كه در كجاى تاريخ ايران ايستاده است. كتاب وى، 
كه محدوده ى زمانِى حكومت پهلوى را دربرمى گيرد، به حوادِث مهم اين 
دوران مثل حوادث عصر رضاشاه، جنگ جهانى دوم، اشغال ايران، خروج 
رضاشاه از كشور، روى كار آمدن محمدرضا شاه، حكوت محمد مصدق و 
ملى شدن صنعت نفت و... نمى پردازد. تمام اين رخدادهاى بزرگ، بيش از 
دو يا سه سطر از كتاب دانشيان را در بر نمى گيرد. در واقع فرد با خواندن 

خاطرات دانشيان احساس مى كند كه در خالء قدم مى زند. 
2ـ مشكل باال زمانى جدى تر به نظر مى رسد كه خاطره نويس در بسيارى از 
موارد، به ندرت به ذكِر تاريِخ رخدادها اشاره كرده است وانگهى تاريخ هايى 
كه در كتاب آمده، اكثراً ميالدى هستند و نويسنده از همسان سازى تقويم 

ميالدى و خورشيدى خوددارى كرده است.
3ـ سانسور، پرده پوشى و عدم تعهد به بيان حقيقت از ديگر كاستى هاى 
خاطرات اوست. دانشيان با اين بهانه كه «من عضوى تشكيالتى بوده ام و 
برخى قضايا جنبه ى سرى و مخفى دارد» (على مرادى مراغه اى، 1388، 
ص 90) از بازگو كردن بخش عمده اى از دانسته هاى خويش سرباز زده 
است. او از كنار رخدادهاى مهمى كه فرد مشتاق كسب آگاهى در باره ى 
آن هاست به راحتى مى گذرد. به عنوان نمونه وى از حوادث شاخصى چون 
نقش روس ها در برپايى فرقه و كيفيت رابطه ى آن ها با فرقه، رابطه ى 

افسران حزب توده

خشم و هياهو
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فرقه و حزب توده در زمان شكل گيرى فرقه، رابطه ى فرقه ى دمكرات 
با حكومت خودمختار قاضى محمد در كردستان، چگونگى ورود ارتش به 
آذربايجان و واكنش مردم در برابر اين قضيه، نقش روس ها در شكست 
فرقه و... كمترين اطالعاتى به دست نمى دهد. درحقيقت مى توان گفت 

كه دانشيان بر وقايع، به اندازه ى اهميتشان تأكيد نكرده است.
4ـ در خاطرات وى انتقال از يك مطلب به مطلب ديگر غيرمنتظره، ناگهانى 
و شديد صورت مى گيرد؛ به نحوى كه نظم منطقى و معقول و انتقال آرام 
از يك مطلب به مطلب ديگر ديده نمى شود. به عنوان نمونه وى به يك باره 
از اختالف با كردها بر سر در اختيار گرفتن اروميه سخن مى گويد (همان، 
صص 179 ـ 182) بدون اين كه به اهداف و انگيزه ى كردها، روابط فرقه با 
كردها و پيشينه ى اين اختالفات اشاره كند. يا اين كه  از  نظم و صميميت 
فوق العاده در كارها سخن مى گويد، اما به يك باره از اختالف پيشه ورى و 
سالم اهللا جاويد و نيز اختالفات خودش با دكتر جاويد خبر مى دهد. (همان، 
تهران  حكومت  عزم  به  پرداختن  بدون  همچنين  او   (192 191ـ  صص 
براى در اختيار گرفتن آذربايجان، به صورت غيرمنتظره اى از ناپديد شدن 
تبريز سخن مى گويد (همان، صص 196ـ 200)  ترك  پيشه ورى و لزوم 
رخدادهاى  با  ناگهانى  به صورت  پيش زمينه اى  هر  بدون  خواننده  بنابراين 

غيرمنتظره اى رويارو مى شود.
5ـ او همچنين در همه جاى خاطرات خود، به تبرئه ى خود و دوستانش 
پرداخته است و به بهاى سياه جلوه دادن ديگران از خود و فدائيان تحت 
در  دانشيان  است.  داده  نشان  آراسته  و  وارسته  منطقى،  چهره اى  امرش 
 ) مى دهد.  نشان  روادار  و  صلح طلب  نوع دوست،  فردى  را  خود  جا  همه 
همان، صص 141ـ142، 149ـ 151 و 157) با وجود اين تالش آشكار، 
حتى در متن خاطرات دانشيان مى توان نمونه هاى از اعمال خشونت  و 
قتل انسان ها مشاهده كرد. (همان، ص 153 و 164ـ165) شعار او «خون 
در مقابل خون و مشت در برابر مشت» بود. (همان، ص 136) دانشيان 
آزاد  غير از  معرفى مى كند كه «هدفى  افرادى  امرش  را  تحت  فداييان 
كردن وطن و خلق خود نداشتند» (همان، ص 142) در صورتى كه همين 
فداييان به نام دولت ملى آذربايجان مرتكب رفتارهاى ناشايستى در حق 
به  خاطراتش   از  قسمتى  در  دانشيان  جايى كه  تا  شدند  خود  هموطنان 

گذرا  اشاره اى  غيرانسانى»  «وضعيت  به خاطر  آن ها  از  برخى  بركنارى 
مى كند؛ اما هيچ گاه توضيح نمى دهد كه آن اعمال و رفتار غيرانسانى چه 
بوده است. او به استثناى مورد باال، در همه جا بر خطاهاى فداييان چشم 

پوشيده و آن ها را ستوده است.
6ـ دانشيان در خاطراتش، خود را عنصرى ملى و وطن پرست معرفى كرده 
سرزمين» و...  اصطالحاتى چون «وطنمان»، «تاريخ  واژه ها و  است و از 
استفاده كرده است. اما كارنامه ى زندگيش  اين ادعا را پشتيبانى نمى كند. 
على مرادى در  مقدمه ى كتاب در اين باره به درستى دانشيان را برخالف 
كمونيست هاى اوليه ى حزب عدالت و مهاجرين وطن پرست ايرانى، فردى 
مى داند كه اطاعت كوركورانه از شوروى هرگز مجالى برايش باقى نگذاشت 
در  دانشيان   (6 ـ   5 صص  (همان،  شود.  آشنا  ميهن پرستى  سنت  با  كه 
خاطراتش فرقه ى دمكرات را يك حزب ماركسيستى ـ لنينيستى خوانده 
است، (همان، ص138) از لزوم بهره گيرى از تجربيات شوروى سخن گفته 
است.  دانسته  مباهات»  و  فخر  موجب  را  شوروى  رفقاى  از  «آموختن  و 
(همان، ص 320) فرقه بارها اعالم كرده بود كه اگر حكومت تهران به 
فشارها و تهديدات خود ادامه دهد، آذربايجان راه خود را جدا خواهد نمود. 
(الهه كواليى، 1376، ص 132) نظر به همين مالحظات بود كه در همان 
زمان بيشتر اعضاى شاخص حزب توده، اتحاد با فرقه ى دمكرات را به دليل 
ماهيت وابسته اش اشتباه مى دانستند.10 (همان، صص 236ـ  250) از اين رو 

به سختى مى توان دانشيان را عنصرى ملى به حساب آورد. 
7ـ خودشيفتگى و موجه و منطقى جلوه دادن خويش در خاطرات غالم 
يحيى دانشيان موج مى زند. او در خاطراتش بارها از محبوبيت زياد خويش 
در ميان مردم، هجوم مردم براى ديدار با او سخن مى گويد. (همان، صص 
گفتن  سخن  در  پيشه ورى  اوقات  گاهى  او،  نوشته ى  به   (118  –  117
ص  (همان،  بيافتد.  گريه  به  بود  نزديك  كه  مى شد  متأثر  آنقدر  وى  با 
185) دانشيان در همه جاى كتاب در قامت فردى ظاهر شده كه خوب 
سخن مى گويد، منطقى، جامع و مستدل حرف مى زند و با استدالل هاى 
خويش مخالفانش را وادار به عقب نشينى مى كند. (به عنوان نمونه بنگريد 
مى كند  ايجاب  خاطرات  ذات  كه  هرچند   (255 صص235ـ  همان،  به: 
خاطرات  در  خصلت  اين  اما  باشد،  خويش  نوشته ى  محور  خاطره نويس، 

كتاب خاطرات دانشيان را در بهترين حالت مى توان 
يك تاريخ محلى به حساب آورد كه از وقايع ايران 
چشم پوشيده و تنها به گوشه اى از خاك ايران يعنى 
آذربايجان بسنده كرده است. مشخصه ى كتاب 
دانشيان تعلق خاطر شديد وى به فرقه ى دمكرات 
آذربايجان است
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به مثابه  خاطرات  در  دانشيان  شخصيت  است.  برجسته  بسيار  دانشيان 
حتى  دارد.  خود  اطراف  در  ناچيز  تپه هايى  كه  است  عظيم  كوهستانى 
پيشه ورى، رهبر جنبش، فردى مجسم شده كه تك و تنها در كنج اتاقى 

عزلت گزيده و به دعا و تعريف و تمجيد در حق دانشيان مشغول است.
تا  كه  وى  مى پذيرد.  پايان  ناقص  بسيار  شكلى  به  دانشيان  خاطرات  8ـ 
سال 1365 در قيد حيات بوده است، خاطراتش را به شكلى كامًال آشفته 
تا سال سال 1353  ادامه مى دهد و كتاب را با يكى از سخنرانى هايش به 
پايان مى برد؛ در حالى كه انتظار خواننده هنوز برآورده نشده است. نه به 
سال هاى پايانى حكومت پهلوى اشاره شده و نه به جريان انقالب اسالمى 

و نقش وى در عزل و نصب هاى حزب توده در  اين برهه.
 با وجود اين كاستى ها، بايد از يك احتمال سخن گفت و آن اين كه ممكن 
است خاطرات دانشيان پس از مرگش از سوى رهبران فرقه ى دمكرات 
مورد حذف و اضافه قرار گرفته باشد. به ويژه اين كه به نظر مى رسد كتاب 
از سوى رهبران فرقه ى دمكرات تأييد شده است، زيرا متن تركى خاطرات 
صدر  الهرودى  على  امير  مقدمه ى  با  مى شود،  محسوب  اصلى  متن  كه 

فعلى فرقه دمكرات نوشته شده است. 

نتيجه گيرى
كتاب خاطرات دانشيان را در بهترين حالت مى توان يك تاريخ محلى به 
حساب آورد كه از وقايع ايران چشم پوشيده و تنها به گوشه اى از خاك 
ايران يعنى آذربايجان بسنده كرده است. مشخصه ى كتاب دانشيان تعلق 
خاطر شديد وى به فرقه ى دمكرات آذربايجان است. او بارها از موجوديت 
فرقه در مقابل رهبران حزب توده دفاع كرد. بنابراين كتاب از حيث روشن 
نمودن مبارزات و فعاليت هاى فرقه و همچنين چالش هاى حزب توده با 
همان  گرفتار  دانشيان،  خاطرات  اين،  وجود  با  است.  اهميت  حائز  فرقه 
كاستى هايى اشت كه بيشتر كتاب هاى خاطرات با آن ها دست به گريبانند. 
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ساختار شكن گوناگونى در نقاط مختلف دنيا صورت گرفت.
2. Komsmol.

3. پيشه ورى در خلخال زاده شد و به همراه خانواده اش به قفقاز مهاجرت كرد. او پس از 
شركت در جريان هاى انقالبى اكتبر 1917 به ايران آمد و به كمونيست هاى ارانى در نهضت 
جنگل پيوست. سپس به تهران آمد و روزنامه ى حقيقت را منتشر ساخت. او پس از يك 
دوره اسارت، سرانجام در شهريور 1320 آزاد شد. بنگريد به: الهه كواليى، 1376، ص 130. 
4. به نوشته ى دانشيان تشكيل فرقه ى دمكرات در 12 شهريور 1324 خورشيدى بوده است. 

بنگريد به: غالم يحيى دانشيان، 1388، ص 138.
comintern ( communist International .5 ). نام اختصارى بين الملل كمونيست ها بود 
كه در سال 1919 م در مسكو برقرار شد و  اتحاديه اى بود از حزب هاى انقالبى ماركسيست 
كه مخالف هرگونه رفرم خواهى و بهبودخواهى بود. در سال 1943 كمينترن منحل شد، اما 
پس از جنگ جهانى، براى مدت كوتاهى كمينفرم جاى آن را گرفت. بنگريد به: داريوش 

آشورى، 1376، ص 273.
Cominform (Communist Information Bureau .6 ) دفتر اطالعات احزاب كمونيست 
كه در سال 1947 به منظور هماهنگ كردن فعاليت هاى احزاب كمونيست شكل گرفت و 
در سال 1948 يوگوسالوى از آن اخراج شد. كمينفرم در آوريل سال 1956 پس از عادى 
شدن روابط شوروى و يوگوسالوى سابق منحل شد. بنگريد به:  آقابخشى و افشارى راد، 

1379، ص 96.
احزاب  و  ها  گروه  و  كارگرى  هاى  سازمان  انجمن  نام  بين الملل:  يا    International  .7
سوسياليست بود؛ براى رسيدن به هميارى جهانى و پيش بردن جنبش و انقالب كارگرى در 

جهان. بنگريد به:  داريوش آشورى، 1376، ص 74. 
بر  كه  مى رود  به كار  رژيم هايى  همه ى  براى  كه  است  عام  اصطالحى    .Fascism   .8
ديكتاتورى و ترور استوار هستند. فاشيسم بيانگر يك سيستم فراگير توتاليتر است كه انحصار 
قدرت و رسانه را در اختيار دارد. هدف فاشيسم برقرارى دولتى است كه در آن فقط يك حزب 
قدرت را دست داشته باشد و يك رهبر با ويژگى هاى فرمندانه و با قدرت ديكتاتورى بر آن 

حكومت كند. بنگريد به: داريوش آشورى، 1376، صص 235ـ236.
9. براى آگاهى از ماهيت حزب توده در سال هاى آغاز شكل گيرى اش بنگريد به:  ايرج ورفى 

نژاد، 1386، صص 279ـ286.
10. حزب توده كه در مظان اتهام وابستگى عليه فرقه ى دموكرات بود، بعدها در مسير 
وابستگى آنچنان پيش رفت كه بدون اجازه ى حزب كمونيست شوروى قدمى برنمى داشت. 

براى آگاهى بيشتر بنگريد به: الهه كواليى، صص 121ـ 162.   

خشم و هياهو




