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مردم آذربايجان برای قيام  به پايان می رسد و دريغ است اگر از 1384فروردين 
مجموعه قيام هائی که .  ياد نکنيم1299ايجاد جمهوری و پيروزی مقطعی آن در فروردين 

شروطه بيرون آمده و برقراری جمهوری را در راس اهداف خود قرار از دل ناکامی انقالب م
، قيام "خيابانی" ماهه آذربايجان به رهبری 6جمهوری گيالن، جمهوری : داده بودند

افسران خراسان برای رهائی از چنگال سلطنت به رهبری کلنل محمدتقی خان پسيان در 
  ...خراسان

ها و زمينداران  طنتی در ايران، فئودالانگلستان، اين مدافع سرسخت حفظ نظام سل
ايران  بزرگ کشور به همراه اکثريت روحانيت طرفدار استبداد سلطنتی و نظام طبقاتی در

شتابزده رضاخان را يافته و به ميدان کشيدند و با حمايت  از او در برابر اين قيام ها که 
ری که امروز نيز پس از ام. نطفه های شکل گيری جمهوری در سراسر ايران بود ايستادند

 سال و تحت عنوان حکومت واليت فقيه، شاهد احياء و دفاع از آن توسط همان گروه از 26
حاکميت جمهوری اسالمی و سرمايه داری غارتگر  روحانيون، عوامل داخلی انگلستان در

  . بازاری و دالل ايران هستيم
 سال پيش از آن، 3که از قيام برای جمهوری در آذربايجان را حزب دمکرات، 

.  کرد رهبریخيابانی در آذربايجان آغاز کرده بودشيخ محمد فعاليت خود را به رهبری 
همه ادارات دولتی را در اختيار ) 1299 فروردين 18 ـ 16(مردم تبريز در عرض دو روز 

اين پيروزی گرچه بيش از شش ماه دوام .  و بسرعت پايه های جمهوريت ريخته شدگرفتند
را شکست خورد، اما نقش تاريخی خود  خيابانی رهبر برجسته آن  و با کشته شدنورداني

در تداوم جنبش رهايی بخش ملی، دفاع از استقالل ملی و خواست سرنگونی نظام سلطنتی 
  . ايفا کردو برقراری جمهوری در ايران

هبری ر به  برای جمهوری گيالن  درانقالبشد با قيام تاريخی مردم آذربايجان همراه 
اينها، . کلنل محمد تقی خان پسيانبه رهبری با همين هدف  و قيام خراسان ميرزا کوچک خان

سلطنتی است، که صدساله مردم ايران عليه نظام خودکامه يک تاريخ جنبش  درخشانصفحات
جمهوری اسالمی يا درباره آنها سکوت می کند و يا بصورت تحريف شده در کتاب های 

 تالشی که هدف از آن جلوگيری از .ريخ های دولتی از آنها ياد می کنددرسی مدارس و يا تا
تداعی ساختار سلطنتی کنونی جمهوری اسالمی در مقايسه با سلطنتی است که مردم ايران در 

  . رای به انحالل تاريخی آن دادند1358 فروردين 12



را به عمد لقب داده بود و ميرزاکوچک خان  "شيخ سرخ" شيخ محمد خيابانی را ،شاه
ياد می کرد تا واقعيات مربوط به دو خيزش مهم و عملی برای ايجاد " جنگلی"با پسوند 

  .جمهوری در ايران را از اذهان عمومی پاک کند
رده ياد کمردم تبريز به رهبری خيابانی همه نويسندگانی که به مناسبتی از اين قيام 

 وثوق الدولههمانا مخالفت با قرارداد سياه  انگيزه مستقيم قيام اند، در اين نظر شريک اند که
ايران را مستعمره امپرياليسم انگليس دربار سلطنتی قاجاريه، با انگلستان بود، که در حقيقت 

البته اين قرارداد تنها يک نمونه مشخص و بارز از سياست استعماری امپرياليسم در . می کرد
 هر چه تمامتر در کشور ما پياده می ايران بود، که از مدت ها پيش با سرسختی و خشونت

  . شد
  استقالل طلبی وقيام مردم تبريز عالوه بر اين جنبه عمده خارجی، يعنی خصلت

 عليه رژيم فاسد سلطنت، و يا به ، جنبه مهم داخلی نيز داشت، و آن قيامی بودضدامپرياليستی
 ادی، سياسی وعلل داخلی اجتماعی ـ اقتص. »حالت اسف آميز مملکت«، خيابانیگفته 

 بيان می کرد، به راآذربايجان ، که انديشه و آمال مردم فرهنگی قيام را به کرات خيابانی
قيام، در نطقی که خيابانی در مقابل پيروزی يک ماه پس از . صراحت اظهار داشته است

  :، ايراد کرد، گفت1299 ارديبهشت ماه 12مردم تبريز، در 
مقدم بر قيام را از نظر مطالعه بگذرانيم، حالت اگر وضعيت ما چرا قيام کرديم؟ «

اسف آميز مملکت و اختالسات بی حد و حصر ماليه و اقدامات بی ناموسانه و جانيانه 
  ».نظميه را در نظر بگيريم، لزوم فوری قيام را احساس می نماييم

زندگی پرافتخار خيابانی نمونه درخشانی از رشد و تکامل انديشه های دمکراتيک، 
  . در جنبش های رهائی بخش مردم ايران استهن دوستانه و آزاديخواهانه مي

ترقيات شرط يگانه و  روح تکامل و ترقی  دمکراسی و آزادی ،«: به گفته خود او
و ) 1289 ـ 1284(قالب مشروطه انادامه  در واقع اين قيام،. »اجتماعی و ملی می باشد

شايد بتوان گفت نوعی جنبش اصالحات بود که اين . تالشی بود دليرانه برای نجات آن نابودی
 خيابانی ادامه دهنده راه نيمه کاره ای بود که. بار ساختار نظام را نيز هدف گرفته بود

مجلس شاهد توطئه  بود و درهمين  مجلس دوم خود نمايندهیخيابان. طی کرده بود ستارخان
های دربار سلطنتی و وابستگان آن برای تهی کردن مجلس از محتوای مشروطه خواه و 

 .دمکراسی طلب آن بود
دموکرات های ) »راديکاليسم«به نوشته خود او ( جناح قاطع نماينده برجستهخيابانی 

ان شکار و ساز هاتسليم طلب ود، که از زمان انقالب مشروطيت صفوف خود را ازايران ب
 عليه) 1329ذيحجه ( جلسات مجلس دوم نطق درخشان خيابانی در آخرين. کردندجدا 

 در مقابل اولتيماتوم مشترک امپرياليسم  طلبانه دولت وابسته به دربار سلطنتیپيشنهاد تسليم
 به مجلس آورده بود، صحنه فراموش  بصورت اليحهراکه آن انگليس و تزاريسم روسيه 

  .بارزات مردم ايران استنشدنی از تاريخ م
پس از تعطيل مجلس، خيابانی نيز، مانند بسياری از رزمندگان انقالب مشروطيت، 

کار با اف در آن کشور، خيابانی. مجبور به ترک وطن و مهاجرت به روسيه آن زمان می شود
د و مبارزه پيگير و آشتی ناپذير حزب سوسيال دموکرات سوسياليستی از نزديک آشنا ش

پس از مراجعت به وطن، بعد ار انقالب . دوسيه به رهبری لنين را مشاهده کری رکارگر
 حزب ی و سقوط تزاريسم روسيه، خيابانی کمر همت به احيای سازمان1917فوريه 

 رجب 8در » حقيقت را بايد گفت«اولين مقاله او تحت عنوان . دموکرات در آذربايجان بست
در نتيجه تالش های . منتشر گرديد» م ـ خ«مضای ، به ا1917 آوريل 30، مطابق با 1335

هجوم . تشکيل شد)  ذيعقده همان سال5( فرقه دموکرات آذربايجانپيگير او، کنفرانس ايالتی 
پس از .  را ريشه کن سازدتاريخقشون عثمانی، اشغال تبريز و تبعيد خيابانی نتوانست روند 

 کبير سوسياليستی اکتبر و زير فشار که در نتيجه پيروزی انقالب(خروج ارتش های ترکيه 



مستقيم دولت نوبنياد شوروی، هنگام تهيه صلح برست ليتوفسک با آلمان، متحد عثمانی، 
خيابانی به وطن مراجعت کرد، فعاليت فرقه را گسترش داد و باالخره قيام ) صورت گرفت

  .مردم تبريز را به پيروزی رساند
صفوف دموکرات ها   زمانی خود را در که صدراعظمی،"حاج مخبرالسطنه هدايت"

آزادی خواهانه و جمهوری طلبانه آذربايجان به رهبری جا زده بود، به قصد سرکوب جنبش 
 و خيابانی و را علم کرد» مترسک کمونيسم«همه نمونه های تاريخی ديگرمانند خيابانی 

فتار و انديشه در صورتی که سراسر کردار، گ. متهم نمود» تجزيه طلبی«ا به هوادارانش ر
 متوجه رهايی ايران از يوغ تسلط امپرياليسم و رژيم پوسيده سلطنت و يارانشخيابانی و 

آذربايجان جزء الينفک «، »آذربايجان جزء الينفک ايران است«: حاکی از اين بود که
  ).اسناد کنفرانس ايالتی فرقه دموکرات آذربايجان. (»تماميت ملکيه ايران است
فقط و فقط بهانه ای بود برای فريب » مترسک کمونيسم«شان داد که واقعيت تاريخ ن

دادن مردم، به خون کشاندن قيام مقدسی که جز استقالل، آزادی، سعادت و رفاه خلق هدف 
  .ديگری نداشت

حاج مخبرالسلطنه بر سر جنازه خون آلود خيابانی پايکوبی و دست افشانی براه 
، تاليف علی آذری، چاپ »خ محمد خيابانی در تبريزقيام شي«رجوع کنيد به کتاب (انداخت
، از همان مولف، چاپ »قيام کلنل محمد تقی خان پسيان«، همچنين کتاب 1354چهارم 

   ).174 ـ 160اخير، صفحات 
قيام پيروزمندانه در تبريز نتوانست به گونه ای متشکل و پيگير همه شهرها، قصبات 

ب برای دفاع، تحکيم و گسترش دستاوردهای خود انقال. و دهات آذربايجان را فرا گيرد
واحدهای ارتش به طور کلی دست نخورده مانده، زير فرماندهی . تدارک الزم و کافی را نديد

مستقيم دموکرات ها قرار نگرفت و تنها به بخشی هايی از ژاندارمری و عده قليلی فداييان 
کارناپذير به اثبات رساند که وجود ناکامی قيام بار ديگر و به وجهی ان. مسلح اتکا می شد

آرزوهای مقدس و آمال واالی آزاديخواهی، ميهن دوستی و استقالل طلبی، خيرخواهی، نيک 
انديشی و جوانمردی، که خيابانی يکی از مظاهر برجسته همه آن ها بود، برای حفظ و تحکيم 

يجان نتوانستند به هم سه جنبش خراسان، گيالن و آذربا. به تنهايی کافی نيستخود  گسترش و
وصل شوند و ايران را رها سازند و اين بزرگترين ضعف خيز بزرگ جمهوريخواهی مردم 

  .دادايران در مقطعی است که سلطنت قاجاريه جای خود را به سلطنت پهلوی 


