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ﮐﻨﮑﺎﺷﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﯾﮏ ﺣﺰب ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار و ﻣﺨﻔﯽ
داﺷﻨﺎﮐﺴﻮﺗﯿﻮن ؛ ﻓﺮﻗﻪ ای ﮐﻪ از ﻧﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪ
ﺳﯿﺪ اﺣﺴﺎن رﺋﯿﺲ اﻟﺴﺎداﺗﯽ
داﺷﻨﺎﮐﺴﻮﺗﯿﻮن ) (Dashnaksutyunاﺻﻼ ﯾﮏ ﺣﺰب ارﻣﻨﯽ اﺳﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوه ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ در ﺟﺮﯾﺎن
ﻓﺘﺢ ﺗﮫﺮان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻮﺛﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ دارد ﮐﻨﮑﺎﺷﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﯾﻦ ﺣﺰب در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻔﻘﺎز و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ روﯾﺪاد ھﺎی اﯾﺮان .ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﮫﺘﺮ اﯾﻦ ﺣﺰب ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺮی ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﮔﺴﺘﺮده را از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﺎ ﭘﮫﻠﻮی در اﯾﺮان داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﻨﺎﺑﻊ آن را ﺑﻪ ﭼﮫﺎر دوره ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ:

اﻟﻒ :آﻏﺎز ﺣﯿﺎت ﺣﺰب ﺗﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻣﺸﺮوﻃﻪ
ب :ﺑﻌﺪ از دوران ﻣﺸﺮوﻃﻪ و آﻏﺎز ﺟﻨﮕﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل
ج :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺣﺰب در اﯾﺮان ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی )ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد س.ا.و.ک(
د :داﺷﻨﺎﮐﺴﯿﻮن؛ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و اﯾﻦ روزھﺎ

اﻟﻒ :آﻏﺎز ﺣﯿﺎت ﺣﺰب ﺗﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻣﺸﺮوﻃﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاﺿﻌﯽ ﮐﻪ ﺣﺰب داﺷﻨﺎﮐﺴﯿﻮن در ﺟﺰوه ای ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻪ ﺳﺎل ١٣۵٨ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ][iاﯾﻦ ﺣﺰب ﮐﻪ در واﻗﻊ
از ادﻏﺎم ﮔﺮوه ھﺎ و اﺣﺰاب اﻧﻘﻼﺑﯽ ارﻣﻨﯽ ﮐﻪ در آن اﯾﺎم در ارﻣﻨﺴﺘﺎن در ﺑﺨﺸﯽ از روﺳﯿﻪ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ
ﺳﺎل ١٨٩٠ﻣﯿﻼدی در ﺷﮫﺮ ﺗﻔﻠﯿﺲ ﻗﻔﻘﺎز ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ.

ﭘﺮﭼﻢ داﺷﻨﺎک ھﺎ
»داﺷﻨﺎﮐﺴﯿﻮن اراﻣﻨﻪ« ﻣﻘﺼﻮدش ﺣﻔﻆ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻗﺘﺼﺎدیِ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺸﺮیِ ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﻣﻠﯽ و ﻣﺪﻧﯽِ اراﻣﻨﻪ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﺣﺰب در اﯾﺮان ﺑﻪ دھﻪٔ ھﺸﺘﺎد ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻣﻘﻄﻌﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺣﺰب ارﻣﻨﯽ آرﻣِﻨﺎﮐﺎن ،ھﻨﭽﺎﮐﯿﺎن و
داﺷﻨﺎﮐﺴﻮﺗﯿﻮن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ارﻣﻨﯽ ﻧﺸﯿﻦ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﻌﺒﻪ ھﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ .اﯾﻦ اﺣﺰاب از اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪٔ
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ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑﺮای ﺗﺪارﮐﺎت ﺧﻮد و اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت در اﯾﺎﻟﺖ ھﺎی ارﻣﻨﯽ ﻧﺸﯿﻦ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﮫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺟﺮاﯾﺪ
و ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و روﺳﯿﻪ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﮫﻤﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ ،ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی اﺳﻠﺤﻪ ﺳﺎزی ﻣﺨﻔﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﻠﻤﺎس و ﺳﭙﺲ در ﺗﺒﺮﯾﺰ داﯾﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺎه اﺳﻠﺤﻪ ﺳﺎزی ﺣﺰب داﺷﻨﺎک
در ﺗﺒﺮﯾﺰ در  ١٨٩١داﯾﺮ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ،ﻗﻄﻌﺎت اﺳﻠﺤﻪ ای را ﮐﻪ از ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی اﺳﻠﺤﻪ ﺳﺎزی دوﻟﺖ روﺳﯿﻪ
در ﺗﻮﻻ و ﺗﻔﻠﯿﺲ ﺧﺮﯾﺪاری و ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﮕﺎه ،اﺳﻠﺤﻪ ھﺎ را ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﺑﯽ ﺟﮫﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻟﻮﯾﯿﺲ ﻧﻌﻠﺒﻨﺪﯾﺎن ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ » :در ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان ﮐﻌﺒﻪٔ آﻣﺎل اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﻮد« و ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ،ارﻣﻨﯿﺎن ﻗﻔﻘﺎز ﺑﻮدﻧﺪ[ii].
ﺗﺎ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،اﺣﺰاب ارﻣﻨﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ وﻗﻮع اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ در
اﯾﺮان و ﺧﺼﻮﺻﺎً ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﺎه و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاھﺎن اﺣﺰاب ھﻨﭽﺎﮐﯿﺎن و داﺷﻨﺎﮐﺴﻮﺗﯿﻮن را
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد و اﯾﻦ دو ﺣﺰب ،ﺑﺮﺧﻼف آرﻣﻨﺎﮐﺎن ،ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﺎری ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاھﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.ﻣﺎﻧﻮﮐﯿﺎن
در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺰب داﺷﻨﺎک ﺑﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاھﺎن ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮهٔ ﭼﮫﺎرم ﺣﺰب داﺷﻨﺎک
)ﻓﻮرﯾﻪ  -ﻣﻪ (١٩٠٧و درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪٔ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﻦ ﺣﺰب از ﮐﻨﮕﺮه ﭼﮫﺎرم ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﻘﻼب ،اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﺪ:
»در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ،ﮐﻪ در وﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺟﮫﺎن و اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺮان )ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاه( ﺳﺒﺐ ﺑﯿﺪاری ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و
اﻣﮑﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه ای ﻣﺮدﻣﯽ در اﯾﺮان و ﺣﺘﯽ درﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﻧﮫﻀﺖ ،از دﯾﺪ ﺟﮫﺎن ﺑﺸﺮی و ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻠﻪٔ ارﻣﻨﯽ ،ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و اﻓﺮاد داﺷﻨﺎﮐﺴﻮﺗﯿﻮن در اﯾﺮان
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ھﻤﻪٔ وﺳﺎﯾﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪن آن ﻧﮫﻀﺖ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ«][iii
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﺼﺪ ﺳﺮان داﺷﻨﺎک ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻧﻔﻮذ در ﻣﯿﺎن اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻧﺒﻮده.ھﺪف آﻧﮫﺎ ورود ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب
ﺑﻮده ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آرﻣﺎﻧﮫﺎ ی ﺣﺰب داﺷﻨﺎک ﺑﺮﺳﻨﺪ.ﺑﻌﺪھﺎ ﺧﻮاھﯿﻢ ﻓﮫﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط ﮔﯿﺮی داﺷﻨﺎک ھﺎ در
اﯾﺮان ﺑﺮای اھﺪاف ﺧﻮد و اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای راﯾﺰﻧﯽ در اﯾﺮان ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ،ﻇﻦ ھﻤﮑﺎری و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻏﺮب را ﻗﻮی
ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻨﮕﺮهٔ ﭼﮫﺎرم ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاھﺎن را ﺑﺮ ﻋﮫﺪهٔ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺣﺰب داﺷﻨﺎک در اﯾﺮان ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد اﺳﺘﭙﺎن
زورﯾﺎن )روﺳﺘﻮم( را ،ﮐﻪ از ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاران ﺣﺰب ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮهٔ رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاھﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان اﻋﺰام ﮐﺮد .روﺳﺘﻮم
در اواﺧﺮ دﺳﺎﻣﺒﺮ  ١٩٠٧ﺑﻪ ﺗﮫﺮان رﺳﯿﺪ .او ﺑﻪ ھﻤﺮاه دﮐﺘﺮ ھﺎراﺗﻮن اﺳﺘﭙﺎﻧﯿﺎن ،اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﺗﻮﻣﺎﻧﯿﺎن و آﻟﮏ ﺟﻼﻟﯿﺎن ﺑﺎ ﻋﺪه ای
از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ )وﺛﻮق اﻟﺪوﻟﻪ ،ﻣﺴﺘﺸﺎراﻟﺪوﻟﻪ ،ﺣﺎج اﻣﯿﻦ اﻟﻀﺮب ،ﺣﺎج ﻣﻌﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎر ،ﻣﯿﺮزا اﺑﺮاھﯿﻢ آﻗﺎ و
ﺗﻘﯽ زاده( ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮد .ﻣﺬاﮐﺮهٔ ھﯿﺌﺖ ارﻣﻨﯽ و ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاھﺎن از  ٣٠دﺳﺎﻣﺒﺮ ١٩٠٧ﺗﺎ  ۴ژاﻧﻮﯾﻪ٩ / ١٩٠٨ﺗﺎ  ١٣دی
١٢٨۶اداﻣﻪ داﺷﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺬاﮐﺮات ،روﺳﺘﻮم از ﻃﺮف ﺣﺰب داﺷﻨﺎﮐﺴﻮﺗﯿﻮن ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺷﺪ:
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»ﺗﮫﯿﻪ و ارﺳﺎل اﺳﻠﺤﻪ ﺳﺎز ،ﺗﺸﮑﯿﻞ و اﻋﺰام ﮔﺮوه ھﺎی رزﻣﯽ]،ﺗﺒﻠﯿﻎ[در ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻧﮫﻀﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و
ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻔﻮذ روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﺟﻠﺐ ھﻤﮑﺎری و ھﻢ رزﻣﯽ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﻠﻐﺎری ،ﻣﻘﺪوﻧﯽ ،ﮔﺮﺟﯽ ﻗﻔﻘﺎزی ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزان ارﻣﻨﯽ«
و ...ﺑﺮ ﻋﮫﺪهٔ ﺣﺰب داﺷﻨﺎک ﺑﺎﺷﺪ.
ھﯿﺌﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺷﺪ ﺑﺮای ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻓﺮاد ،اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﮫﻤﺎت ﺣﺰب داﺷﻨﺎک ،ﺧﺼﻮﺻﺎً در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،اﻣﮑﺎﻧﺎت
راﯾﮕﺎن ﻓﺮاھﻢ و ﺑﻪ ھﺰﯾﻨﻪٔ ﺣﺰب داﺷﻨﺎک اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﮫﻤﺎت ﺑﻪ اﯾﺮان وارد ﮐﻨﺪ .ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ ارﻣﻨﯿﺎن را در اﯾﺮان ﻣﺤﺘﺮم
ﺷﻤﺎرد و ﻧﺎﺣﯿﻪ ای را در ﺳﻠﻤﺎس ﯾﺎ اﻃﺮاف آن ﺑﺮای اﺳﮑﺎن ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ارﻣﻨﯽ اﺧﺘﺼﺎص دھﺪ و....
ھﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ،ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮهٔ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺣﺰب داﺷﻨﺎﮐﺴﻮﺗﯿﻮن )١٩دﺳﺎﻣﺒﺮ  ١٩٠٧ﺗﺎ ١٣
ژاﻧﻮﯾﻪ (١٩٠٨ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ،درﺑﺎرهٔ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاھﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﺬاﮐﺮه
ﺷﺪ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺪی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺣﺰب داﺷﻨﺎک در اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﺎ
ﮐﻮدﺗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﺎه و ﺑﻪ ﺗﻮپ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاھﺎن ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗﺤﻘﻖ
ﻧﯿﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﺗﺎﺧﯿﺮ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ داﺷﻨﺎﮐﺴﻮﺗﯿﻮن ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺸﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪٔ آن ،ﺷﻌﺒﻪ ھﺎی ﺣﺰب در
اﯾﺮان ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺤﻮهٔ ﻣﺸﺎرﮐﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺧﻮد و ﻧﻈﺮات رھﺒﺮی
ﺣﺰب ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻗﺐ و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ھﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ارﻣﻨﯿﺎن در ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و ﻗﻔﻘﺎز
آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻤﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ وا ﻣﯽ داﺷﺖ.
در ﭘﯽ آﻏﺎز ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاھﺎن ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ رھﺒﺮی ﺳﺘﺎرﺧﺎن و ﺑﺎﻗﺮﺧﺎن )ﺗﯿﺮ ،(١٢٨٧ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب
داﺷﻨﺎک در ﺷﺮق ﺑﺎ ﺑﺎﻗﺮﺧﺎن و ﺳﺘﺎرﺧﺎن وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﺳﺘﺎرﺧﺎن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ:
 -١رزﻣﻨﺪﮔﺎن داﺷﻨﺎﮐﺴﻮﺗﯿﻮن ھﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺳﻼح ھﺎی ﻓﺮدی ﺧﻮد را ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻣﯽ آوردﻧﺪ وﻟﯿﮑﻦ ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ
رﺳﯿﺪن]ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ[ﻣﮫﻤﺎت ،اﺳﺐ ،آذوﻗﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﺰوﻣﺎت را از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺤﻠﯽ ﺣﺰب ﺗﮫﯿﻪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.
 -٢رزﻣﻨﺪﮔﺎن داﺷﻨﺎﮐﺴﻮﺗﯿﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ رھﺒﺮی ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﻠﯽ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻤﺐ و راﮐﺖ و
ﻣﯿﻦ را ﺷﺨﺼﺎً اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺣﺰب داﺷﻨﺎک آﻏﺎز ﺷﺪ.ﺳﺮﺑﺎزان داﺷﻨﺎک ﮐﻪ از ﻗﻔﻘﺎز و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ ﺑﻪ
ھﻤﺮاه رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻔﻘﺎز ،ﺗﺎﺗﺎرھﺎ ،ﮔﺮﺟﯽ ھﺎ ،روس ھﺎ و...ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاھﺎن ﺗﺒﺮﯾﺰ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﻮای ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .داﺷﻨﺎک ھﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ را ﮐﻪ در ﺗﺒﺮﯾﺰ داﺷﺘﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﮔﺎه اﺳﻠﺤﻪ ﺳﺎزی در ﻣﺤﻠﻪٔ ﻟﯿﻞ
آور را در ﺧﺪﻣﺖ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ .روﺳﺘﻮم رھﺒﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ داﺷﻨﺎک ھﺎ را در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮﻋﮫﺪه داﺷﺖ.
ﺗﻼش ھﺎی او در ﺑﺨﺶ اﻧﻔﺠﺎر ﺑﻤﺐ و راﮐﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﭘﯿﺸﺮوی ﮔﺮوه ھﺎی ﺟﻨﮕﺠﻮ در ﻧﺒﺮدھﺎ داﺷﺖ .ﻗﻮای
دوﻟﺘﯽ دﭼﺎر ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ و روﺣﯿﻪٔ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﺸﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ،
روﺳﺘﻮم و اﻋﻀﺎی ﺣﺰب داﺷﻨﺎک در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ راه ھﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ
 ،ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﮫﻤﺎت ،و ﺟﻨﮓ و ﺟﺪال ﺑﺎ ﻗﻮای ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﺣﻀﻮری ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻮﮐﯿﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رزﻣﻨﺪﮔﺎن داﺷﻨﺎک ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻗﻔﻘﺎزی در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗﺎ اﺷﻐﺎل ﺗﺒﺮﯾﺰ از ﺳﻮی
ﻗﻮای روس اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﭘﺲ از آن ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﺳﭙﺲ اﯾﺮان را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ.
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اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎﺗﻤﻪٔ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺣﺰب داﺷﻨﺎک و اﺣﺰاب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﻔﻘﺎز در اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﺒﻮد .آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ
ﺧﻮاھﺎن رﺷﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،رھﺒﺮی ﻣﺒﺎرزان داﺷﻨﺎک در رﺷﺖ ﺑﺮ ﻋﮫﺪهٔ ﯾﭙﺮم ﺧﺎن ﺑﻮد .ﻣﺎﻧﻮﮐﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ
ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﯾﭙﺮم و اﻋﻀﺎی داﺷﻨﺎک در ﻗﯿﺎم ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاھﺎن ﮔﯿﻼن ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ او را ﺗﺎ ﻓﺘﺢ ﺗﮫﺮان،
رﯾﺎﺳﺖ ﻧﻈﻤﯿﻪ ،و ...ﺗﺎ ھﻨﮕﺎم ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن در ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﺳﺎﻻراﻟﺪوﻟﻪ )٢٩اردﯾﺒﮫﺸﺖ (١٢٩١ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ  .ﻣﺎﻧﻮﮐﯿﺎن درﺑﺎرهٔ
اﻧﮕﯿﺰهٔ ﯾﭙﺮم ﺧﺎن از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل در اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺮ ﻧﮑﺘﻪٔ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺘﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :ﯾﭙﺮم ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺣﺰب داﺷﻨﺎک وارد ﻣﺒﺎرزه ﺷﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﺮان را ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺪﯾﻮن ﺑﻮد و اﮐﻨﻮن ﻓﺮﺻﺘﯽ
ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد ﺗﺎ دﯾﻦ ﺧﻮد را ادا ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ او اﻣﻨﯿﺖ ،آﺳﺎﯾﺶ ،ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮد[iv].
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺎﻧﻮﮐﯿﺎن ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﯾﭙﺮم ﺧﺎن ﺳﺮدار« ][vﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻣﺮور در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﯾﭙﺮم ﺧﺎن ارﻣﻨﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ دو اﺗﻔﺎق ﺗﻠﺦ ﺧﻮاھﯿﻢ رﺳﯿﺪ.ﻣﺠﺮوح ﺷﺪن ﺳﺘﺎرﺧﺎن
ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮای ﯾﭙﺮم در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺑﺎغ اﺗﺎﺑﮏ و ﺗﻠﺦ ﺗﺮﯾﻦ آن ﺷﮫﺎدت ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﷲ ﻧﻮری)ره( در ﻣﯿﺪان ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺗﮫﺮان
اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺗﮫﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻼش ھﺎی ﯾﭙﺮم و ﻗﺎﻃﻌﯿﺘﺶ،وی را ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﮫﺮان ﮔﻤﺎﺷﺘﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم او ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮی و درﺷﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﺑﺎ ﭼﻨﺎن وﺿﻌﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
آزردﮔﯽ آزادی ﺧﻮاھﺎن ﺑﻮد .او ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺣﺎﻣﯽ ﺑﻪ دارآوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﷲ ﺑﻮد .ﺗﺮور ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﷲ
ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ ھﻢ در زﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖ او اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .اﻣﺎ ﯾﻔﺮم ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ھﻢ اﻧﺪازی ﻣﺎﻧﻊ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻋﺎﻣﻼن ﺷﺪ ﺣﺘﯽ در آن
زﻣﺎن ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدش ،ﺣﯿﺪرﺧﺎن ﻋﻤﻮاﻏﻠﯽ را ﻓﺮاری داد.
اﮐﻨﻮن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا داﺷﻨﺎک ھﺎ ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮاﺗﺸﺎن ﺑﺎ ﻃﺮف ھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاه ﺗﻘﯽ زاده و
دوﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﻧﺪ.
ﺣﺎدﺛﻪ ی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﭼﮫﺮه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﭙﺮم را ﺗﺎ ﻧﺰد ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺪﺷﻪ دار ﮐﺮد ،ﻣﺎﺟﺮای ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و
درﮔﯿﺮی ﭘﺎرک اﺗﺎﺑﮏ ﺑﻮد .ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ آﯾﺔ ا ...ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ ﺗﺮور ﺷﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺗﺮور ﺑﻪ ﺳﺮان ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات )ﻋﺎﻣﯿﻮن(
ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪ ،ﺗﻨﺶ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﺎ اﻋﺘﺪاﻟﯿﻮن ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺖ .ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ از ﺣﺰب ﻋﺎﻣﯿﻮن ﻧﯿﺰ
ﻇﺎھﺮاً ﺑﻪ ﺗﻼﻓﯽ ﺗﺮور آﯾﺔ ا ...ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ ﺗﺮور ﺷﺪ .ﭘﺲ از آن ،دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ھﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﺢ را ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ
دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ آﻣﺪﻧﺪ ،ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮐﺮد.

از ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ،ﺳﺘﺎرﺧﺎن ﺟﮫﺖ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان دﻋﻮت ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،در ﭘﺎرک اﺗﺎﺑﮏ ﺗﮫﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح داده ﺷﺪ ،ﯾﭙﺮم  ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﻗﻮای
دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﺸﻮﻧﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ راھﯽ ﭘﺎرک اﺗﺎﺑﮏ ﺷﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺘﺎرﺧﺎن و ﯾﺎراﻧﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ در
آن زﻣﺎن ﯾﭙﺮم را ﻧﺰد ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺪﻧﺎم ﻧﻤﻮد[vi].

ب :ﺑﻌﺪ از دوران ﻣﺸﺮوﻃﻪ و آﻏﺎز ﺟﻨﮕﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل

ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اواﺧﺮ ھﺰاره دوم و ﯾﺎ اواﯾﻞ ھﺰاره اول از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮاس در ﺑﺎﻟﮑﺎن ﺑﻪ آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ
ﻣﮫﺎﺟﺮت و در اﻃﺮاف درﯾﺎﭼﻪ وان ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﮐﺸﻮر اوراﮐﻮس ﺷﺪﻧﺪ .ارﻣﻨﯽ ھﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪ ھﺎی
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ﻧﮋاد ھﻨﺪ و اروﭘﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ھﺮدوت و اﯾﻮدوﮐﺴﻮس رودس ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اراﻣﻨﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺠﯿﻦ ھﺎ داﺷﺘﻨﺪ .از ﻗﺮن
ھﻔﺘﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد زﺑﺎن ارﻣﻨﯽ زﺑﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.
از اواﺋﻞ ﻗﺮن ﻧﻮزده ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی ارﻣﻨﯽ ﻧﺸﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و روﺳﯿﻪ ﺗﺰاری ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی ارﻣﻨﯽ
ﻧﺸﯿﻦ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ وﻻﯾﺎت وان ،ﻃﺮاﺑﻮزان ،ارزروم و ﺗﺒﯿﻠﯿﺲ ﺑﻮدﻧﺪ .اراﻣﻨﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ در ﺗﺠﺎرت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ
داﺷﺘﻨﺪو ﻇﺎھﺮا در ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﺎم ﭘﺎرﻟﻤﻨﺘﺎرﯾﺴﻢ ﻧﻘﺶ ﺣﺎﺷﯿﻪ ای وﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺖ
داﺷﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ وﻗﻮع ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ورود ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در  ١٩١۴ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻟﺖ ھﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﺗﺮﯾﺶ ،ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن و آﻟﻤﺎن
ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺷﺪ ﺑﺮای ﺣﺎدﺛﻪ ای ﮐﻪ رﻣﻨﯿﺎن از آن ﺑﻊ ھﻨﻮان ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ورود ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در ﺟﻨﮓ ،ﺗـﺮک ھﺎی ﺟﻮان در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ١٩١۴ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻻﺳﯿﻮن را ﻟﻐﻮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﺨﺘﺎری ﻟﺒﻨﺎن ﭘﺎﯾﺎن داده ﺷﺪ .در اوت  ١٩١۵ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﻋﺮاب در دﻣﺸﻖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و در ﺳﺎل ھﺎی  ١٩١۵ـ ١٩١۶
ﮐﺸﺘﺎری ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ارﻣﻨﯽ در ﺷﺮق آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ و ﺳﯿﻠﺴﯿﺎرخ ﻣﯽ دھﺪ .ارﻣﻨﯿﺎن ﻣﺪﻋﯽ اﻧﺪ در اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ارﻣﻨﯽ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺑﯿﺶ از ﺷﺸﺼﺪ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻓﺮاری و اﺧﺮاﺟﯽ در دﺷﺖ ھﺎی ﻣﯿﺎن رودان ﺑﻪ ورﻃﻪ ھﻼﮐﺖ
رﺳﯿﺪﻧﺪ و در ﺣﺪود ﺳﯿﺼﺪ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺰرگ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺪرت ھﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ وﯾﮋه آﻟﻤﺎن ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼﺷﯽ
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ[vii].

ﺟﻨﮓ ﺗﺮﮐﯿﻪ -ارﻣﻨﺴﺘﺎن اوﺿﺎع ارﻣﻨﺴﺘﺎن را روز ﺑﺮوز ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد.
اھﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﮐﮫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﮑﺎران و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﻋﺚ
دﺷﻮاری ھﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻃﺮﻓﺪاران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی در ﺻﺪد ﺗﺼﺮف ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی ارﻣﻨﯽ ﺑﺮ آﻣﺪه و در ﻣﺎه
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ھﻤﺮاه ﺑﺎ واﺣﺪھﺎی ارﺗﺶ ﺳﺮخ وارد ﻗﺎﭘﺎن ﺷﺪﻧﺪ .دراﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﻃﺮﻓﺪاران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی
ﺷﻮروی اﻓﺘﺎد.
در اواﯾﻞ اﮐﺘﺒﺮ  ١٩٢٠ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در ﯾﮏ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻣﺮدم را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﺮد ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﺪه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای
اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺷﻮراﯾﯽ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
در  ٢٩ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ١٩٢٠زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﮐﺎرواﻧﺴﺮا )اﯾﺠﻮان( و ﻧﺎﺣﯿۀ دﯾﻠﯿﺠﺎن ﺗﺤﺖ رھﺒﺮی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﻮراً ﮐﻤﯿﺘﻪ ای ﺑﺮای
اداره ﺑﺨﺶ ارﻣﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ.
در ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ای ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺧﻠﻖ ارﻣﻨﯽ؛ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮروی در
ارﻣﻨﺴﺘﺎن« ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ھﺎی ﺷﻮروی ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه از ﺗﺼﺮف ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی ارﻣﻨﯽ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﯾﺎد ﺷﺪه و در آن ﺑﺮ
ﺧﻼف ادﻋﺎی ارﻣﻨﯿﺎن داﺷﻨﺎک،رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد:
»در ھﻤﺎن روز درﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﻤﯿﺘۀ اﻧﻘﻼﺑﯽ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ  :ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ و اراده ﻣﺮدم
زﺣﻤﺘﮑﺶ و ﺑﭙﺎﺧﺎﺳﺘۀ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ارﻣﻨﺴﺘﺎن )ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ( از اﻣﺮوز ارﻣﻨﺴﺘﺎن را ﺟﻤﮫﻮری ﺷﻮروی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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روز  ٣٠ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ١٩٢٠اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن وارد ﺷﮫﺮ دﯾﻠﯿﺠﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻤﯿﺘۀ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻃﯽ ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ ﺑﻪ و .ای .ﻟﻨﯿﻦ اﺳﺘﻘﺮار
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮروی در ارﻣﻨﺴﺘﺎن را ﺑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﺪه از دوﻟﺖ روﺳﯿۀ ﺷﻮروی ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻤﺪاد ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ.
داﺷﻨﺎک ھﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎً دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮج اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ.وﻟﯽ اوﺿﺎع ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ارﻣﻨﺴﺘﺎن و
ﺑﻮﯾﮋه وﺟﻮد ﻧﯿﺮوی ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺧﺎک ارﻣﻨﺴﺘﺎن و اداﻣۀ ﻣﺬاﮐﺮات آﻧﺎن در اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﺑﺎ داﺷﻨﺎک ھﺎ ،ﮐﻤﮏ روﺳﯿۀ ﺷﻮروی را
ﺿﺮوری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .دوﻟﺖ روﺳﯿۀ ﺷﻮروی دﯾﻦ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ارﻣﻨﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم داد.
ﺑﺪﺳﺘﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮروی ﺑﻪ واﺣﺪھﺎی ارﺗﺶ ﯾﺎزدھﻢ ﺳﺮخ ﮐﻪ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﻮروی ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﮐﺎرﮔﺮان و دھﻘﺎﻧﺎن ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﺸﺘﺎﺑﺪ .ھﻨﮓ وﯾﮋه ای ﮐﻪ از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ ارﻣﻨﯽ در اواﺳﻂ ﺳﺎل  ١٩٢٠ﺗﺤﺖ رھﺒﺮی
ﮐﻤﯿﺘۀ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ارﻣﻨﺴﺘﺎن )ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ھﺎ( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ھﻤﺮاه واﺣﺪھﺎی ارﺗﺶ ﺳﺮخ وارد ارﻣﻨﺴﺘﺎن
ﺷﺪ.
زﺣﻤﺘﺸﮑﺎن ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺷﻮر و ھﯿﺠﺎن از واﺣﺪھﺎی ارﺗﺶ ﺳﺮخ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺮﺑﺎزان ارﺗﺶ داﺷﻨﺎک ھﺎ در اﻏﻠﺐ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .در ﺗﺎرﯾﺦ  ٣٠ﻧﻮاﻣﺒﺮ س .ارﺟﻨﯿﮑﯿﺪزه ﺑﻪ ﭼﯿﭽﺮﯾﻦ اﻃﻼع داد ﮐﻪ» :واﺣﺪھﺎی ارﺗﺶ
ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻗﯿﺎم ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ھﯿﭻ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی روی ﻧﺪاده اﺳﺖ .در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه دوﻟﺖ
داﺷﻨﺎک ھﺎ ھﯿﭻ راھﯽ ﺟﺰ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻼﺷﺮط ﻧﺪاﺷﺖ .در  ٢دﺳﺎﻣﺒﺮ  ١٩٢٠دوﻟﺖ داﺷﻨﺎک ھﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻮﻣﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ داﺷﻨﺎک ھﺎ ﮐﻪ دوﺳﺎل ھﻤﭽﻮن ﺑﺨﺘﮑﯽ ﺑﺮ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﭼﻨﮓ
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻼﺷﺮط ،در ﺷﺐ  ٢دﺳﺎﻣﺒﺮ  ، ١٩٢٠ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ داﺷﻨﺎک ھﺎ ھﯿﭻ ﻗﺪرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ،
ﺳﺮان داﺷﻨﺎک دﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﺰرگ زدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮارداد ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ را اﻣﻀﺎء ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻗﺮاردادی ﮐﻪ
ﺳﻨﺪ اﺳﺎرت ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﻮد.
داﺷﻨﺎک ھﺎ ﮐﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ دول اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دوﺧﺘﻪ و از ﻗﺒﻮل ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدات ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺳﺮﺑﺎز زدﻧﺪ،
ھﻤﯿﻨﮑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺪﺳﺖ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﻓﺘﺎد ،ﺑﻪ ھﻤﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﻦ داده ،ﻗﺮارداد اﺳﺎرت ﺑﺎر آﻟﮑﺴﺎﻧﺪروﭘﻮل را اﻣﻀﺎء
ﮐﺮدﻧﺪ .و اﯾﻦ دوﻣﯿﻦ ﺑﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ داﺷﻨﺎک ھﺎ ﻃﯽ ﻗﺮاردادھﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ارﻣﻨﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﻏﺎﺻﺒﯿﻦ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزھﺎی درﺧﺸﺎن ﺧﻠﻖ ارﻣﻨﯽ در ﻧﺒﺮدھﺎی ﺳﺮدار آﺑﺎد در ﺳﺎل  ، ١٩١٨ﮐﻪ داﺷﻨﺎک ھﺎ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻦ
ﭘﯿﺮوزی ھﺎ در ﺑﺎﻃﻮم ﺗﻦ ﺑﻪ ﻗﺮاردادی ﻧﻨﮕﯿﻦ دادﻧﺪ و دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ١٩٢٠ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ارﻣﻨﯽ ﭘﺲ از
ﻧﺒﺮدھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻗﺮارداد ﻧﻨﮕﯿﻦ آﻟﮑﺴﺎﻧﺪروﭘﻮل اﮔﺮﭼﻪ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮروی ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ و دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ از ﻗﺒﻮل آن ﺳﺮﺑﺎز زد ،وﻟﯽ ھﻤﯿﻦ
ﻗﺮارداد ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ اﺳﺎس ﻣﺬاﮐﺮات ﻗﺮارداده ﺷﺪ و ﺿﺮرھﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ارﻣﻨﯽ وارد ﺳﺎﺧﺖ[viii]«.
در  ٢٢ﻧﻮاﻣﺒﺮ ١٩٢٠وودرو وﯾﻠﺴﻮن رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر اﻣﺮﯾﮑﺎ رای ﺣﮑﻤﯿﺖ ﺧﻮد را داﯾﺮ ﺑﺮ واﮔﺬاری ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ وﻻﯾﺎت وان )ﮐﻪ
اراﻣﻨﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩١۴ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ( ،ارزروم و ﺗﺒﯿﻠﯿﺲ )ﮐﻪ اراﻣﻨﻪ ﺗﺎ  ١٩١۴اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ
داﺷﺘﻨﺪ( و ﻗﺴﻤﺘﯽ از وﻻﯾﺖ ﻃﺮاﺑﻮزان ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ درﯾﺎ را ﺻﺎدر ﮐﺮد! اﻣّﺎ ﭼﻨﺪی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﻮادث ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻊ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺪ.
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ج :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺣﺰب در اﯾﺮان ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی
ﺳﺎواک از ﺳﺎل ١٣۴٣؛ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺮور اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮر و ﮔﺰارش ﯾﮏ ارﻣﻨﯽ درﺑﺎره ﭘﺨﺶ ﻣﺸﮑﻮک ﺳﻼح ﻣﯿﺎن
ارﻣﻨﯿﺎن داﺷﻨﺎک ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع داﺷﻨﺎﮐﺴﯿﻮن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ادﻓﺮرایز

از ھﻤﯿﻦ رو ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.اﻃﻼﻋﺎت ﭘﯿﺶ رو ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺎواک

اﺳﺖ:

»ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺰب داﺷﻨﺎﮐﺴﯿﻮن:ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮫﺎ در ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺷﻮروی و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻘﻮط ﺣﺰب داﺷﻨﺎک در آن
ﮐﺸﻮر ﻋﺪهای از اﻋﻀﺎء ﺣﺰب ﻣﺬﮐﻮرﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ارﻣﻨﺴﺘﺎن را ﻣﻨﺎﺳﺐ اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺴﻮرﯾﻪ ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ

ﺗﺮﮐﯿﻪ ـ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﯾﺮان ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻋﺪه آن اﻓﺮادﯾﮑﻪ ﺑﺎﯾﺮان ھﺠﺮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ در ﺗﺒﺮﯾﺰ و رﺿﺎﺋﯿﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮫﺮھﺎی

اﯾﺮان آﻣﺪه و در اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ .ﻟﮑﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺷﯿﻮه ﺗﻔﮑﺮ ،روش ھﺪف ﺑﺎ اراﻣﻨﻪ ﺟﻠﻔﺎی اﺻﻔﮫﺎن ﮐﻪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ واز زﻣﺎن ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﮐﺒﯿﺮ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟﻠﻔﺎی اﺻﻔﮫﺎن اﺳﮑﺎن داده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻔﺎوت

داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن رﺧﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﮫﺎﺟﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﺗﮫﺮان ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﭼﻮن اﻓﺮادی ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻮم اوھﺎﻧﺠﺎﻧﯿﺎن وزﯾﺮ

راه ﺣﺰب ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ارﻣﻨﺴﺘﺎن در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻋﺪه ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﺑﺮ اﺛﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﻋﺪهای از اراﻣﻨﻪ ﺑﻮﯾﮋه اﻓﺮاد

ﺟﻮان و ﻓﻌﺎل را ﮔﺮد ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ورﺳﻤﺎً ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ.
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ھﺪف و روﯾﻪ ﺣﺰب داﺷﻨﺎﮐﺴﯿﻮن:ھﺪف و ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯽ ﺣﺰب داﺷﻨﺎﮐﺴﯿﻮن آزادی ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺣﺰب روﯾﻪای
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮫﺎ دارد ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺣﺰﺑﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺿﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ داﻧﺴﺖ و اﯾﻦ روﯾﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﺒﻮق
ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮده و ﻣﻌﻠﻮل ﺗﻌﺪﯾﺎت و ﺳﺨﺘﮕﯿﺮﯾﮫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮫﺎ ﺑﻪ اراﻣﻨﻪ ارﻣﻨﺴﺘﺎن وارد آﻣﺪه
اﺳﺖ و آﻧﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک ﺳﺮزﻣﯿﻦ و زادﮔﺎه ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ روﯾﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد و ھﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﻋﺘﻘﺎد اراﻣﻨﻪ اﯾﺮان را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ .از ﻧﻈﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺰب داﺷﻨﺎﮐﺴﯿﻮن از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﺎﮐﻨﻮن روﯾﻪای ﻣﻮاﻓﻖ دوﻟﺘﮫﺎ داﺷﺘﻪ و ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ
ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﯽ از ﺧﻮد درﺑﺮاﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺘﮫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادهاﻧﺪ و روی ھﻤﯿﻦ اﺻﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﮔدﺣﺮﺰﺑداﯽر

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻪ ﺗﻦ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺰاران ﺣﺰب داﺷﻨﺎﮐﺴﻮﺗﯿﻮن.از راﺳﺖ :ﺳﯿﻤﻮن زوارﯾﺎن)،(١٨۶۶-١٩١٣ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﭘﻮر ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻠﯿﺎن-١٩٠۵

،(١٨۵٩اﺳﺘﭙﺎن زورﯾﺎن )( ١۶۵٧-١٩١٩

ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺰب ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﺑﺎب ﻣﮫﺎﺟﺮت اراﻣﻨﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺷﻮروی ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ

اراﻣﻨﻪ ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﮫﻮری ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﭼﻮن در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﺮار

ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻟﺬا ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺣﺰب در اﯾﺮان در ﻣﻮاﻗﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮﮐﺐ از اﻋﻀﺎء ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺣﺰﺑﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای
و ﯾﺎ ﻏﯿﺮﺣﺰﺑﯽ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺿﻤﻦ ﺷﻮر و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﺣﺰب و ﯾﺎ

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻏﯿﺮﺣﺰﺑﯽ ﭘﯽرﯾﺰی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺣﺰب داﺷﻨﺎﮐﺴﯿﻮن:ﺣﺰب داﺷﻨﺎﮐﺴﯿﻮن اراﻣﻨﻪ در ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرھﺎﺋﯽﮐﻪ دارای اﻗﻠﯿﺖ اراﻣﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد د
اﺷﺘﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم وﺟﻮد دارد و ﻗﺮﯾﺐ ﺻﺪی ﭼﮫﻞ اﻓﺮاد اراﻣﻨﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻋﻀﻮ
اﯾﻦ ﺣﺰب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻟﮑﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ و ھﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب داﺷﻨﺎﮐﺴﯿﻮن در ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ اﺳﺖ.
ﺗﺸﮑﯿﻼت اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
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اﻟﻒ ـ ﮐﻤﯿﺘﻪھﺎی ﺣﺰﺑﯽ :در ھﺮ ﺷﮫﺮ ﯾﺎ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ از ا ﻋﻀﺎء ﺣﺰب ﻣﺰﺑﻮر در آن وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺘﻪ از ﻃﺮف اﻋﻀﺎء ﺣﺰب ھﻤﺎن ﺷﮫﺮ ﯾﺎ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﮐﺎرھﺎی اداره ﺣﺰب
را در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﺘﺎر ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺣﺰب ﻋﮫﺪه أار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ب ـ ﮐﻤﯿﺘﻪھﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺠﺮی دﺳﺘﻮرات ﮐﻨﮕﺮه ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺣﺰب داﺷﻨﺎﮐﺴﯿﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﭼﮫﺎر ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺘﻪھﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﻨﺤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.اﻋﻀﺎء ﮐﻨﮕﺮھﻪ
ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺣﺰب ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از ھﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺤﻠﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﻨﮕﺮه ھﺎی داﺧﻠﯽ ھﺮ ﻣﺤﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ رأی
ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﻨﮕﺮه ﺟﮫﺎﻧﯽ زﺣﺐ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم و ﻣﺮﺟﻊ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻮده و اﺧﺘﯿﺎرات ﻧﺎﻣﺤﺪود دارد؛ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎ و اﻋﻀﺎء ﺣﺰب داﺷﻨﺎﮐﺴﯿﻮن ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ
وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ آن ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺣﺰب داﺷﻨﺎﮐﺴﯿﻮن ﺑﺮای ﻣﺪت ﭼﮫﺎر ﺳﺎل آﯾﻨﺪه .ھﯿﺠﺪھﻤﯿﻦ
ﮐﻨﮕﺮه ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺣﺰب ﻣﺰﺑﻮر در ھﻔﺘﻪ اول ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل ١٩۶٢ﻣﯿﻼدی در ﺑﯿﺮوت اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از اﺣﺰاب
داﺷﻨﺎﮐﺴﯿﻮن ﮐﺸﻮرھﺎی :اﯾﺮان ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ـ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ـ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ـ ﯾﻮﻧﺎن ـ ﮐﺎﻧﺎدا ـ ﻋﺮاﻗﺮـ ﺳﻮرﯾﻪ ـ
ﻣﺼﺮ و ﻗﺒﺮس در آن ﮐﻨﮕﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ واﺣﺪ ﺣﺰﺑﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﻮزه ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ از  ٧اﻟﯽ  ١۵ﻋﻀﻮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه از ﻃﺮف اﻋﻀﺎ رأی ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب و ﺣﻮزه را اداره ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﻞ از
ھﺮ ده اﻟﯽ ﺑﯿﺴﺖ ﺣﻮزه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﯽدھﺪ .ﻃﺮز اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ از ھﺮ ﺣﻮزه ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ دو ﻧﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﮔﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺰﺑﯽ را داده و ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺟﺮای را ﺑﺮای
ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً از  ۵اﻟﯽ  ٧ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮده و اﻣﻮر ﺣﺰﺑﯽ ﻣﺤﻞ را
ﻣﻄﺎﺑﻖ آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺮامﻧﺎﻣﻪ و ﺧﻂﻣﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﻮر ﺣﺰب را ﺑﺮای ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل اداره
ﮐﺮده و ﻓﻘﻂ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺨﺐ آن اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ﺳﺎل ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ھﻤﺎن
ﺻﻮرت ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﺤﻞھﺎﯾﯽ ﺗﻌﺪاد ﺣﻮزهھﺎی ﺣﺰب از ﺑﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻪوﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺘﻪی ﻣﺮﮐﺰی
اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ اﻣﻮر ﺣﺰب ﻣﺤﻞ را اداره ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻃﺮز اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻤﯿﺘﻪی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﯾﻞ اﺳﺖ:
ھﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ۶ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻨﮕﺮهی ﺣﺰﺑﯽ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻨﮕﺮه را ﺣﺰﺑﯽ را داده و ﮐﻤﯿﺘﻪی ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﺮای ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪی ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻌﻤﻮﻻً از
 ٧اﻟﯽ  ٩ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮده و اﻣﻮر ﺣﺰب ﻣﺤﻞ را ﻣﻄﺎﺑﻖ آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺮامﻧﺎﻣﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﮐﻨﮕﺮهی ﺣﺰﺑﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﻮر ﺣﺰب را ﺑﺮای ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل اداره ﮐﺮده و ﻓﻘﻂ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﮕﺮهی ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺨﺐ آن اﺳﺖ
ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ﺳﺎل ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺻﻮرت ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ.
ﻟﺬا در ھﺮ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ زﯾﺎدی اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪی ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺣﺰﺑﯽ
ﻣﺤﻞ اﺳﺖ و ﮐﻤﯿﺘﻪھﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ از آن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﺑﻘﯿﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺳﺘﻮن اﺳﻨﺎد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ

ﮐﻤﯿﺘﻪی ﺟﮫﺎﻧﯽ:اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ از ﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﯿﺘﻪھﺎی ﻣﺮﮐﺰی داﺷﻨﺎﮐﺴﯿﻮن در ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ٧ﻋﻀﻮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و وﻇﯿﻔﻪی آن ھﻢ آھﻨﮓ ﻧﻤﻮدن ﻃﺮز ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﻣﺒﺎرزات ﮐﻤﯿﺘﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ
ﺿﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و اﯾﺠﺎدرواﺑﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪھﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﺳﻢ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﭘﯿﺮو ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
دﻓﺘﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از اﺳﻢ آن ھﻮﯾﺪا اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﺣﻘﺪﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪھﺎی ﻣﺮﮐﺰی
و ﮐﻤﯿﺘﻪھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺪارد ﻓﻘﻂ وﺳﯿﻠﻪ ارﺗﺒﺎط و ھﻢ آھﻨﮓ ﻧﻤﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪھﺎی ﻣﺮﮐﺰیھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻓﺮاھﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻋﻀﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ:در اواﯾﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺿﺎﺷﺎه ﮐﺒﯿﺮ ﺣﺰب داﺷﻨﺎﮐﺴﯿﻮن
در اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر داﻣﻨﻪ داری داﺷﺘﻪ وﻟﯽ در اواﺧﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺿﺎﺷﺎه ﮐﺒﯿﺮ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﺳﺘﺠﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه
ﺑﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰب داﺷﻨﺎک ﻧﯿﺰ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ ﻟﺬا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰب ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﻔﺎھﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد در زﻣﺎن ورود ارﺗﺶ
ﺳﺮخ ﺑﻪ اﯾﺮان و دﺳﺘﮕﯿﺮی و زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن رؤﺳﺎی ﺣﺰب داﺷﻨﺎک ﻣﻮﺟﺐ آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﮑﻠﯽ ﺣﺰب
داﺷﻨﺎﮐﺴﯿﻮن دراﯾﺮان ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ وﻟﯽ ھﻨﻮز ارﺗﺶ ﺳﺮخ ازاﯾﺮان ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺣﺰب داﺷﻨﺎﮐﺴﯿﻮن ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎ و دﺳﺘﺠﺎت ﻣﺬھﺒﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ورزﺷﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮده و ﻣﺒﺎرزات ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﺠﺎﺗﯽ
ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺳﻔﺎرت روش ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﺜﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮھﻨﮕﯽ اراﻣﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺸﺎﮐﻮﯾﺖ ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮت اراﻣﻨﻪ ﺑﻪ
ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺳﭙﺲ ﺗﺪرﯾﺠﺎً ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از  ٢٨ﻣﺮداد ﺣﺰب
داﺷﻨﺎﮐﺴﯿﻮن در اﯾﺮان در اﻗﻠﯿﺖ ﺑﻮده و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﮫﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻨﮫﺎی ﺧﻠﯿﻔﻪﮔﺮی اراﻣﻨﻪ و اﻧﺠﻤﻦھﺎی
ﻣﺪارس ﮐﻪ از اﺷﺨﺎص ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮫﺎ ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮدﻧﺪ و زد و ﺧﻮرد ﺑﺎ اﻓﺮاد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻮدهای ﺑﻮده.
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ﺗوﺎﭼﻮنﺣﺪفو
رﺳﻤﯽﺣﺰ

ﭘﺲ از وﻗﺎﯾﻊ ٢٨ﻣﺮداد ﺣﺰب داﺷﻨﺎک ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ اﻓﺮاد ﺗﻮدهای و ﻣﺸﮑﻮک را از اﻧﺠﻤﻨﮫﺎی ﺧﻠﯿﻔﻪﮔﺮی اراﻣﻨﻪ و ﻣﺪارس

اراﻣﻨﻪ اﺧﺮاج ﻧﻤﻮده و اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦھﺎ را از اﻋﻀﺎی ﺣﺰب داﺷﻨﺎک ﺑﮕﻤﺎرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﺰب داﺷﻨﺎک

ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:

١ـ ﺣﻔﻆ اﻧﺠﻤﻦھﺎی ﺧﻠﯿﻔﻪﮔﺮی اراﻣﻨﻪ و ﻣﺪارس ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد
٢ـ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﺮای ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﭘﻨﺠﺎھﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﻗﺘﻞ ﻋﺎم اراﻣﻨﻪ در ﺗﺮﮐﯿﻪ
٣ـ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدن اﺳﺘﻘﻼل ارﻣﻨﺴﺘﺎن در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ.
٨ـ ارﺗﺒﺎط و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺣﺰب ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮاﺣﺰاب و دﺳﺘﺠﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد
ﭼﻮن ﺣﺰب داﺷﻨﺎﮐﺴﯿﻮن در اﯾﺮان ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﻟﺬا ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ھﯿﭻ ﺣﺰب و دﺳﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪارد
ﻣﺮام آن ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اراﻣﻨﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ھﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺎ ھﯿﭻ دﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﺣﺰﺑﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺪاﺋﻢ ﻧﺪارد

ﻓﻘﻂ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺑﺎ اﺣﺰاب ﺿﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ھﻤﮑﺎری ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

٩ـ ارﺗﺒﺎط و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺣﺰب ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﭼﻪ در داﺧﻞ و ﭼﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﭼﻮن در ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دوم دوﻟﺖ ھﯿﺘﻠﺮی آﻟﻤﺎن ﻗﻮل اﺳﺘﻘﻼل ارﻣﻨﺴﺘﺎن را داده ﺑﻮد اﻋﻀﺎی ﺣﺰب داﺷﻨﺎک ﺑﻪ رھﺒﺮی
ژﻧﺮال درو ﮐﺎﻧﺎﻧﯿﺎن داﺧﻞ ارﺗﺶ آﻟﻤﺎن ﺷﺪه و ﺑﺮ ﺿﺪ روﺳﯿﻪ ﺷﻮروی ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺷﮑﺴﺖ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﻣﻮﺟﺐ
ر و ﻣﺎر ﺷﺪن اﯾﻦ ارﺗﺶ ﺷﺪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ و دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﻗﺮارﺷﺪ وﻟﯽ ﭼﻮن دوﻟﺖ

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل ارﻣﻨﺴﺘﺎن را ﺑﺪھﺪ اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ﻧﯿﺰ ﺑﻼ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ اﮐﻨﻮن ﺣﺰب داﺷﻨﺎ ﺑﺎ ھﯿﭻ
دوﻟﺘﯽ رﺳﻤﺎ ارﺗﺒﺎط ﻧﺪارد وﻟﯽ ﭼﻮن در اﻏﻠﺐ ﻣﻤﺎﻟﮏ ارﻣﻨﯽﻧﺸﯿﻦ ﺣﺰب داﺷﻨﺎﮐﺴﯿﻮن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺗﺒﯿﻌﺘﺎً اﯾﻦ اﻋﻀﺎ ﺑﺎ

دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد در ﺗﻤﺎس ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﯽ دارد.

١٠ـ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﺎ ﺗﻀﯿﻒ ﺣﺰب اﻋﻢ از داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻤﺎﻟﮑﯽ ﮐﻪ دوﻟﺘﮫﺎی آن ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮫﺎ در ﺣﺎل ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮑﮫﺎی ﻣﻌﻨﻮی و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺰب را
ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺣﺰب از ھﯿﭻ دوﻟﺘﯽ ﺣﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎدی را ﻧﺪارﻧﺪ.

١١ـ ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺰب در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺨﺎرج ﺣﺰب در ھﺮﺳﺎل از ﻃﺮف ﮐﻨﮕﺮه ﺣﺰب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ

ﻣﺨﺎرج ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﻣﺠﺪداً ﺑﻌﻨﻮان اﻋﺎﻧﻪ از اﻋﻀﺎی ﺣﺰب اﺧﺬ ﻣﯽﮔﺮدد ﻟﺬا ﺣﺰب ھﻤﯿﺸﻪ دارای ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻮﭼﮏ وﻟﯽ
ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
١٢ـ ﻧﺸﺮﯾﺎت واﺑﺴﺘﻪ و ارﮔﺎن ﺣﺰب ﻣﺰﺑﻮر و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯿﺤﺰب درﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺰب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.ارﮔﺎن
ب در اﯾﺮان روزﻧﺎﻣﻪ آﻟﯿﮏ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﮫﺮان ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ازﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺰب و

درﺑﺎﺷﮕﺎه ھﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺰب و ﺣﺘﯽ ﻣﺪارس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ دﯾﮕﺮ ھﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﻤﺎﯾﺸﺎت و

وارﯾﺘﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻋﻨﻮان ﺟﺸﻨﮫﺎ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت از آﻧﮫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺆﺛﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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وﻟﯽ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ارﮔﺎﻧﮫﺎی ﺣﺰب ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
ک در ﺑﯿﺮوت ـ روزﻧﺎﻣﻪ آروﻟﮏ در ﺣﻠﺐ ﺳﻮرﯾﻪ ـ روزﻧﺎﻣﻪ ھﻮﺳﺎﺑﺮ در ﻣﺼﺮ ـ روزﻧﺎﻣﻪ ھﺎراج در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ـ روزﻧﺎﻣﻪ

ھﺎﯾﺮﻧﯿﮏ در ﺑﺴﺘﻮن و روزﻧﺎﻣﻪ آﺳﭙﺎرس در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ.

١٣ـ ﺷﺨﺼﯿﺘﮫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻪ از داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺣﺰب ﻣﺰﺑﻮر رواﺑﻄﯽ دارﻧﺪ.
ﻓﻘﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﺗﮫﺮان ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﯿﺮد اﻣﺎ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻋﻀﻮ

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻧﻌﻘﺎد ﺗﻈﺎھﺮات ﭘﻨﺠﺎھﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﻗﺘﻞ ﻋﺎم اراﻣﻨﻪ درﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
١۴ـ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی ﺟﻨﺒﯽ ﺣﺰب و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﮐﻠﻮﺑﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺰب ﻣﺰﺑﻮر واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
١ـ ﺑﺎﺷﮕﺎه آرارات ٢ـ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺷﺎه ﻋﺰﯾﺰ ٣ـ ﮐﻠﻮب ﮐﺎرون ـ اﻧﺠﻤﻦھﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ اراﻣﻨﻪ ـ ﺿﻤﻨﺎ ﭼﻮن در ﮐﻠﯿﻪ اﻧﺠﻤﻨﮫﺎی
ﺷﻮرای ﺧﻠﯿﻔﻪﮔﺮی اراﻣﻨﻪ اﻋﻀﺎی ﺣﺰب داﺷﻨﺎﮐﺴﯿﻮن اﮐﺜﺮﯾﺖ دارﻧﺪ ﻟﺬا ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺠﺎﻣﻊ اراﻣﻨﻪ ازﻃﺮف ﺣﺰب اداره و ﮐﻨﺘﺮل
ﻣﯽﺷﻮد.

١۵ـ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎی ﺣﺰب از ﭼﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻋﻀﺎی ﺣﺰب از ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و اﻏﻠﺐ آﻧﮫﺎ دارای ﺷﻐﻞ آزاد ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ھﻢ از

ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ و ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻋﻀﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
١۶ـ ﻣﺤﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت اﻋﻀﺎی ﺣﺰب
ﻣﺤﻞ اﺟﺘﻤﺎع و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت اﻋﻀﺎی ﺣﺰب در ﺗﮫﺮان اداره روزﻧﺎﻣﻪ آﻟﯿﮏ واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺎدری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺪارس اراﻣﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎزل اﻓﺮاد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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ﺑﻘﯿﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺳﺘﻮن اﺳﻨﺎد ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺰب داﺷﻨﺎﮐﺴﯿﻮن در داﺧﻞ اﯾﺮان:
اﻟﻒ ـ ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ اﻋﻀﺎء:
(١

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﮫﺮان ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎً دارای ﻗﺮﯾﺐ ١۵٠٠/ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ رﺳﻤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

(٢

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎً در ﺣﺪود ١٠٠٠/ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ رﺳﻤﯽ دارد و ﻣﺮﮐﺰ آن آﺑﺎدان اﺳﺖ.

(٣

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﺮﻋﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎً در ﺣﺪود  ۵٠٠ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ رﺳﻤﯽ داﺷﺘﻪ و ﻣﺮﮐﺰ آن ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

(۴

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﺮﻋﯽ ﺟﻠﻔﺎی اﺻﻔﮫﺎن و ﻓﺮﯾﺪن ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﻗﺮﯾﺐ ۵٠٠/ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ رﺳﻤﯽ داﺷﺘﻪ و ﻣﺮﮐﺰ ا› در ﺟﻠﻔﺎی اﺻﻔﮫﺎن
ﻗﺮار دارد.

(۵

ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﯿﺮاز ـ ھﻤﺪان ـ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و رﺷﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً در ﺣﺪود  ۵٠٠/ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ
رﺳﻤﯽ دارﻧﺪ.

(۶

ب ـ ﺗﻮﺿﯿﺢ:

(٧

از ﻧﻈﺮ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻄﻠﺐ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ١٠٠٠/ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ وﺟﻮد دارد ﮐﺎدر رھﺒﺮی را ﺑﻪ
ﻧﺎم ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۵٠٠ﻧﻔﺮ

ﺣﻮزهھﺎی ﺣﺰب داﺷﻨﺎﮐﺴﯿﻮن ﮐﻪ در داﺧﻞ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪھﺎی ﻣﺮﮐﺰی ـ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ھﺮ ﯾﮏ ﻣﺘﺸﮑﻞ از
ﻗﺮﯾﺐ  ٢٠ /ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ رﺳﻤﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﻮزهھﺎ ﮐﺎدر رھﺒﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻓﻘﻂ رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﺣﺰب ﮐﺴﺐ دﺳﺘﻮر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪھﺎ ﺟﻤﻠﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮده و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﺣﺰﺑﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
ج ـ ﻣﺤﻞ اﯾﻦ ﺣﺰب در ﺗﮫﺮان ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺎدری.ﺑﯿﻦ ﭼﮫﺎرراه ﻗﻮام اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ و ﭼﮫﺎر راه ﯾﻮﺳﻒآﺑﺎد ﮐﻮﭼﻪ ﺟﻨﺐ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺷﻮروی ﻣﺤﻞ روزﻧﺎﻣﻪ )آﻟﯿﮏ( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
)روزﻧﺎﻣﻪ آﻟﯿﮏ ارﮔﺎن رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﺣﺰب اﺳﺖ(
ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺣﺰب داﺷﻨﺎﮐﺴﯿﻮن در اﯾﺮان:
ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﺣﺰب داﺷﻨﺎﮐﺴﯿﻮن ﮐﻪ ﺿﻤﻨﺎ اﻋﻀﺎء ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﻣﻮﺻﻮف ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﻟﻒ ـ ھﻮاﯾﺮ ﻣﺎھﺮﺧﯿﺎن
ب ـ ﺳﻮاک ﺳﺎﮔﯿﻨﯿﺎن
ج ـ ﻗﺎﺟﺎد ﺑﻮﻏﻮﺳﯿﺎن
دـ آراﮐﻞ ﺳﺮﮐﯿﺴﯿﺎن
ھـ ھﻮاﮐﯿﻢ در ﺑﻮﻏﻮﺳﯿﺎن
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وـ اﻣﯿﻞ ﮐﺎرﮐﺎزﯾﺎن
زـ ﺳﺎﻣﻮﺋﯿﻞ ﺳﺎروﺧﺎﻧﯿﺎن
از اﯾﻦ ﻋﺪه ﯾﺎد ﺷﺪه ردﯾﻒ )ج(ﮐﻪ از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻗﺪﯾﻤﯽ ارﻣﻨﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﺰب داﺷﻨﺎﮐﺴﯿﻮن اﯾﺮان ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .وی
ﺿﻤﻦ رﯾﺎﺳﺖ و رھﺒﺮی ﺣﺰب ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺪﯾﺮ دﺑﺴﺘﺎن »ھﻮر« واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻌﺪی ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و اﻓﺮاد ﺣﺰب در ھﻔﺘﻪ ﺑﺘﺎوب

ﺻﺪد

در ﻣﺤﻞ روزﻧﺎﻣﻪ »آﻟﯿﮏ« ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻤﻮده و در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺰﺑﯽ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.

ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﮕﺎه آرارات در ﺗﮫﺮان ﻧﯿﺰ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی و ﺳﻨﺠﺶ اﻓﮑﺎر آﻧﺎن و

ﺑﺎﻻﺧﺮه ھﺪاﯾﺖ و دﺧﻮل آﻧﮫﺎ ﺑﺤﺰب ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﻟﮑﻦ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎء ﺣﺰب ﻣﺰﺑﻮر از ﺷﯿﻮه رھﺒﺮی و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺣﺰب داﺷﻨﺎﮐﺴﯿﻮن ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﯿﺎن اراﻣﻨﻪ و ﺧﺎﺻﻪ در ﺑﯿﻦ اراﻣﻨﻪ ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ھﺴﺘﻪ

ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ ﻋﻠﯿﻪ رھﺒﺮان ﺣﺰب ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺸﮑﯿﻠﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.ﮐﻤﺎاﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻋﺪه اﺧﯿﺮا ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻃﯽ
اﻋﻼﻣﯿﻪای ﮐﻪ ﺑﺰﺑﺎن ارﻣﻨﯽ ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه و وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﺑﺮای ﻋﺪه زﯾﺎدی از اراﻣﻨﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ اﺑﺮاز
داﺷﺘﻪ و ﺿﻤﻦ اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮان ﻓﻌﻠﯽ ﺣﺰب داﺷﻨﺎﮐﺴﯿﻮن راھﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ

ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪن ﺣﺰب ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ ﻧﺎﺷﺮﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺣﺰب را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهھﺎﺋﯿﮑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻧﻈﯿﺮ :ھﻮاﯾﺮﻣﺎروﺧﯿﺎن ـ ﺳﻮاک ﺳﺎﮔﯿﻨﯿﺎن و
اﻧﻮﺷﺎوان ﮔﺮﯾﮕﻮرﯾﺎن در ﺣﺰب ﻣﺰﺑﻮر ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد اﺷﺎره ﻧﻤﻮده و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻧﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﺷﻤﺎ ﺷﺐ و روز در
اﯾﻦ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻇﮫﺎرات ﭘﻮچ ﺧﻮد ﻣﺎ را ﻓﺮﯾﺐ داده و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﯿﻨﺪ ﻣﺮدم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

وﻃﻦ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺳﺎزﯾﺪ ،ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﻧﺎروای ﺷﻤﺎ ﺗﻦ در دھﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ رﻓﻘﺎی ﻓﮫﻤﯿﺪه ﺧﻮد دﻋﻮت

ﻣﯿﻨﻤﺎﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﺮد ھﻢ آﻣﺪه ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺰب ھﻢآھﻨﮓ ﮔﺮدﯾﻢ«.
در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺰارش ،ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎواک درﺑﺎره ﺣﻤﺎﯾﺖ از داﺷﻨﺎک ھﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد:
» وﺟﻮد و ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰب داﺷﻨﺎﮐﺴﯿﻮن اراﻣﻨﻪ اﯾﺮان از دو ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ:
اﻟﻒ _ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ھﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ اﻋﺘﻘﺎد اراﻣﻨﻪ ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﺠﺎد ارﻣﻨﺴﺘﺎن آزاد ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ.اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎلھﺎﺳﺖ ﻣﻘﯿﻢ اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﮑﻦ در اﻋﻤﺎق وﺟﻮد ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮد را اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ و ﻋﻼﻗﻪ آﻧﺎن
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﺎن وﻃﻦ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را در ﺑﺎﻃﻦ ارﻣﻨﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ آزاد و رھﺎ ﺷﺪه از
ﻗﯿﻮد ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم.ﻟﺬا از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ و وﻃﻦﭘﺮﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
آورد.
ب ـ ﻟﮑﻦ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﺿﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺣﺰب داﺷﻨﺎﮐﺴﯿﻮن و اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف و ﺿﺪﯾﺖ در اﻓﺮاد ارﻣﻨﯿﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻘﺪه و ﺗﻌﺼﺒﯽ ﻣﺘﺠﻠﯽ اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ وﺳﺎﺋﻠﯽ ﻏﯿﺮﻣﺤﺴﻮس ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺿﻤﻨﯽ اﯾﻦ ﺣﺰب ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد ﺣﺰب ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ در
ﺑﺮاﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم در اﯾﺮان در آﻣﺪه و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮات ﻧﯿﮑﻮ و ﻣﻔﯿﺪی ﮔﺮدد!«
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﺷﺎره ﺷﺪ،اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط اﺳﻨﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎواک درﺑﺎره اﯾﻦ ﺣﺰب ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه
اﺳﺖ.
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د :داﺷﻨﺎﮐﺴﯿﻮن؛ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻨﺪاﻧﯽ از وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺣﺰب در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.اﻣﺎ ﮔﺰارش ھﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ھﺎی اﯾﻦ ﺣﺰب در اﯾﺮان ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد.ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﺣﺰب ﺳﺎﻻﻧﻪ ھﻤﺎﯾﺶ ھﺎﯾﯽ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.آﺧﺮﯾﻦ آن ﺑﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ  ١١دﺳﺎﻣﺒﺮ  ٢٠١٠در ورزﺷﮕﺎه آرارات ﺗﮫﺮان ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ و اﻓﺮاد ذی ﻧﻔﻮذی از ﺳﻔﺎرت ارﻣﻨﺴﺘﺎن،ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎ و ﺷﻮرای
ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب در آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺣﺰب داﺷﻨﺎﮐﺴﯿﻮن دارای ﻻﺑﯽ ھﺎی ﻣﻮﺛﺮ در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎﺳﺖ.ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﮫﺖ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم
اراﻣﻨﻪ،ﻓﺸﺎر ﺑﺮ دول اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﮐﯿﻪ و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﻓﺸﺎر ﺑﺮ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﺎدی
ﺳﺎزی رواﺑﻂ ﺑﺎ ﺗﺮک ھﺎ و . . . .
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﺒﺎر ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد،ﺣﺎﮐﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺣﺰب درﮐﻨﺎر ﮔﺮوھﮏ آﺳﺎﻻ
)دارای اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ-ﻟﻨﯿﺴﻨﯿﺖ( از ﻣﺪﺗﮫﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﮔﺮوھﮏ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ پ.ک.ک ھﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻮاﺿﻊ داﺷﻨﺎک ھﺎ در ﻗﺒﺎل رژﯾﻢ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ .واھﺎن ھﻮاﻧﺴﯿﺎن؛رﺋﯿﺲ
ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﺣﺰب داﺷﻨﺎﮐﺴﻮﺗﯿﻮن ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ارﻣﻨﺴﺘﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ »ﯾﺮﮔﯿﺮ« در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال
ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﺸﺪﯾﺪ درﮔﯿﺮی ﻣﯿﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻮد ﺑﺒﺮد ،ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:
»ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮری ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺘﻈﺎرات داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﯽ دو ﻣﻮرد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮرد اول اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم اراﻣﻨﻪ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻣﻮرد دوم ھﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ
 ٢٧درﺻﺪ ﺧﺎک ﺧﻮد را ﺑﺪون ﺑﺤﺚ و دﻋﻮا ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ داده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﮫﺎ ﻧﺎراﺿﯽ ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل را ﺑﻪ آﻧﮫﺎ داده اﺳﺖ زﯾﺮا ﻓﻠﻄﺴﯿﻨﯿﮫﺎ در ھﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺸﻮر ﺟﺪا ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و در ﺗﺮﮐﯿﺐ ھﯿﺌﺘﮫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻟﺬا آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ھﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﯾﺠﺎد اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای
اراﻣﻨﻪ ﻗﺮه ﺑﺎغ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻗﺪم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری از ﺳﻮی
اﺳﺮاﺋﻠﯽ را ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽ داﻧﻢ ،اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﮫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺗﺌﻮری ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ« .او اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ وﺿﻌﯿﺖ را از ﻧﻈﺮ درﯾﺎﻓﺖ اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﺮای ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .او ﺑﻌﯿﺪ ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻻﺑﯿﮫﺎی ارﻣﻨﯽ
و ﯾﮫﻮدی در آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﻢ ھﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ !
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ﭘﯽ ﻧﻮﺷﺘﮫﺎ

] [iدر ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﺟﺰوه از اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺰب و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی دﯾﺪﮔﺎه ھﺎ و ﻣﻮاﺿﻊ آن در ھﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ"آزﺗﺎک" ارﮔﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب داﺷﻨﺎﮐﺴﻮﺗﯿﻮن،ﭼﺎپ ﺑﯿﺮوت،اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ  ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
] [iiﻣﺎﻧﻮﮐﯿﺎن ،آرﭘﯽ .ﺣﺰب داﺷﻨﺎک و ﺟﺮﯾﺎن ﻧﮫﻀﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ.ﺻﺺ  ٩٠ﺗﺎ .٩۵ﺗﮫﺮان :داﻣﺮﻧﮓ١٣٨٣،] [iiiﻣﺎﻧﻮﮐﯿﺎن ،آرﭘﯽ .ﺣﺰب داﺷﻨﺎک و ﺟﺮﯾﺎن ﻧﮫﻀﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ.ص.٩۵ﺗﮫﺮان :داﻣﺮﻧﮓ١٣٨٣،] [ivﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺘﺎب ﺣﺰب داﺷﻨﺎک و ﺟﺮﯾﺎن ﻧﮫﻀﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ.ﻣﺎﻧﻮﮐﯿﺎن،آرﭘﯽ .ﺗﮫﺮان :داﻣﺮﻧﮓ١٣٨٣،] [vراﺋﯿﻦ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ .ﯾﭙﺮم ﺧﺎن ﺳﺮدار.ص،۴٧۵اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ راﺋﯿﻦ١٣۵٠:]" [viﯾﭙﺮم داوﯾﺪﯾﺎن" در ﺳﺎل ١٨۶٨م .درﮔﺎﻧﺘﺴﺎﮔﺴﺘﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ  ،در ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ روی آورد .او در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﻟﮫﺎی  ١٢۶۶ﺗﺎ ) ١٢۶٨ﺧﻮرﺷﯿﺪی( ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﻓﺪاﺋﯿﺎن ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺟﻮان
ﺑﻮد .ﭼﻮن دوﻟﺖ روﺳﯿﻪ ﻗﺼﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن را داﺷﺖ ،ﯾﭙﺮم ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ از اراﻣﻨﻪ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ
ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮزداران روﺳﯿﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪ.
ﭘﺲ از دوﺳﺎل ﺑﻼ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ در زﻧﺪان ﺗﻔﻠﯿﺲ ،دادﮔﺎه روﺳﯿﻪ ﺗﺰاری ﯾﭙﺮم و ﯾﺎراﻧﺶ را ﺑﻪ  ٢۴ﺳﺎل زﻧﺪان ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﺎﻗﻪ
ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد و ھﻤﮕﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺎﻟﯿﻦ در ﺳﯿﺒﺮی ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﯾﭙﺮم ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﮐﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ و زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﮔﺎن از ﺳﯿﺒﺮی ﻓﺮار ﮐﺮد و از ﻣﺮز روﺳﯿﻪ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﮔﺬﺷﺖ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ژاﭘﻦ رﺳﺎﻧﺪ .ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﺮان راه اﻓﺘﺎد ﺗﺎ اھﺪاف ﺣﺰﺑﯽ
ﺧﻮد را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ .او ﻣﺪﺗﯽ در ﺷﮫﺮ ارﺳﺒﺎران و ﺗﺒﺮﯾﺰ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ و ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮای ﺣﺰب 'داﺷﻨﺎک' ﯾﺎ ﺗﻨﺪروان ارﻣﻨﯽ
ﺑﻮد.
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ﭘﺲ از ﺑﻪ ﺗﻮپ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺠﻠﺲ ،اوﻟﯿﻦ ﮐﺎﻧﻮن ھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ در ﺷﮫﺮ رﺷﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ» .ﯾﭙﺮم« و
»ﮔﺮی«»،ﻣﻐﺰاﻟﺴﻠﻄﺎن« »ﻣﯿﺮزا ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن« و »ﻋﻤﯿﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎن« ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎری ھﻢ واﻟﯽ رﺷﺖ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﯾﺎری
ﮔﺮوھﯽ از ﻗﻔﻘﺎزﯾﺎن و ارﻣﻨﯿﺎن ﺗﻨﺪرو ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ رﺷﺖ آﻣﺪه و در آﻧﺠﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ .آن ﺟﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .آزادی ﺧﻮاھﺎن ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ رﺷﺖ ،ﮐﺸﺘﮕﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺣﺘﺮام در ﺷﮫﺮ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ورود ﺳﭙﮫﺪار ﺗﻨﮑﺎﺑﻨﯽ
ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .آن ھﺎ ﯾﮑﯽ از دو ﮔﺮوھﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺳﻤﺖ ﻗﺰوﯾﻦ و ﮐﺮج ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﺗﮫﺮان رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﺎه را ﺧﻠﻊ
ﮐﻨﻨﺪ.
] [viiدﮐﺘﺮ داود ھﺮﻣﯿﺪاس ﺑﺎوﻧﺪ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ارﻣﻨﺴﺘﺎن در ﺳﺮآﻏﺎزﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪٔ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﯿﻤﺎن] [viiiﮐﺘﺎﺑﭽﻪ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺧﻠﻖ ارﻣﻨﯽ؛ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮروی در ارﻣﻨﺴﺘﺎن،ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﺎپ:ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم،اﺻﻞ ﮐﺘﺎب در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮ د اﺳﺖ
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