
بررسی کتاب

نگاهی :فاعلیت منفعالنه یا بازی با آبروی حکومت  

به اوضاع آذربایجان بعد از سقوط فرقه ی دموکرات

کریم دواتگر

 ، نوشته ی خورشیدی۱۳۲۹ تا ۱۳۲۷مستمندان آذربایجان از  فاعلیت منفعالنه ی: کوچ در پی کار و نان

۱۴۰۰محمد مالجو، تهران، انتشارات اختران، 

،به قلم محمد مالجو پژوهشی است که در درجه ی نخست به مواجهه ی«کوچ در پی کار و نان»کتاب   

 تاریخی دولت های پس از مشروطه با مسئله ی مستمندان می پردازد، و در عین حال پژوهشی است درباره ی

موضوعی که به رغم اهمیت اجتماعی،. حضور و پراکندگی مهاجران آذربایجانی در نقاط مختلف ایران  

این کتاب عمدتاً به ریشه های این پدیده. اقتصادی و چه بسا سیاسی اش، مهجور مانده و مطالعه نشده است  

.پرداخته اما می توان امیدوار بود که راه را برای پژوهش  در گوشه ها و دوره های دیگر باز کند

 

زمینه

  شمال و جنوب ایران را اشغال کردند تا راهی برای ارسال  نیروهای متفقین از۱۳۲۰در سوم شهریور 

 ۱۳۲۴با تسلیم ژاپن در اواخر مرداد . تجهیزات به شوروی که درگیر جنگ با آلمان نازی بود ایجاد کنند

 یک روز بعد،.  شهریور رسماً اعالم کردند۱۱جنگ عمالً پایان یافت و دولت های پیروز خاتمه ی آن را در 

  طی اعالمیه ای که در تبریز انتشار یافت و به امضای حدود هشتاد تن از اصناف۱۳۲۴ شهریور ۱۲در 

 به« فرقه ی دموکرات آذربایجان»مختلف مردم، از تجار و مالکان تا روحانیان و کارگران، رسیده بود 

.رهبری جعفر پیشه وری اعالم موجودیت کرد

 پیشه وری که به نمایندگی تبریز در مجلس چهاردهم انتخاب شده بود پس از رد اعتبارنامه اش به آذربایجان

 بازگشت و با همکاری و هدایت شوروی، که نیروهایش در استان های شمالی ایران مستقر بودند به تأسیس

 شوروی حدود یک سال پیش از اعالم موجودیت فرقه با اعزام سرگئی کافتارادزه، معاون. فرقه پرداخت

 وزیر خارجه ی خود، به ایران رسماً خواستار واگذاری امتیاز بهره برداری از نفت شمال ایران شد اما



 این امر موجبات تالطم در فضای سیاسی ایران تحت اشغال را. مذاکرات و تالش هایش به نتیجه نرسید

 فراهم کرد و نهایتاً مجلس چهاردهم پیشنهاد مصدق را که در آن زمان یکی از نمایندگان تهران بود تصویب

.دولت های ایران در زمان اشغال نمی توانستند امتیازی واگذار کنند: کرد

 روند قدرت گیری فرقه ی آذربایجان پس از اعالم شکل گیری آن با پشتیبانی شوروی آغاز شد و نیروهای

 فرقه با اشغال شهرها، که با ممانعت نیروهای نظامی شوروی از تحرک نیروهای نظامی و انتظامی ایران

 میسر  شد، و بعد با اشغال پادگان های نظامی به تدریج زمینه را برای برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس در

حکومت فرقه بر.  آماده کردند۱۳۲۴ آذر ۲۱این استان و نهایتاً اعالم حکومت فرقه بر آذربایجان در   

طی این مدت قوام السلطنه نخست وزیر شد و سیاستی اتخاذ کرد که. آذربایجان یک سال به طول انجامید  

 شوروی را به گرفتن امتیاز نفت شمال امیدوار کرد و شوروی هم که به دلیل تداوم حضور نظامی در ایران

با خروج. پس از اتمام جنگ تحت فشار متفقان سابقش قرار گرفته بود، نیروهایش را از ایران بیرون برد  

 نیروهای شوروی، ارتش ایران برای تضمین شرایط برگزاری انتخابات مجلس پانزدهم به آذربایجان

بسیاری از اعضای. سران فرقه به شوروی گریختند.  فروریخت۱۳۲۵بازگشت و حکومت فرقه در آذرماه   

.فرقه دستگیر و اعدام و بسیاری دیگر تبعید شدند

 

آنچه بر مردم گذشت

  رخ داده اند۱۳۲۹ تا ۱۳۲۷بررسی می کند در فاصله ی سال های « کوچ در پی کار و نان»وقایعی که کتاب 

  صفحه ای،۲۰۰نویسنده برای نگارش این کتاب کم حجِم تقریباً . و متأثر از پیامدهای سقوط حکومت فرقه اند

 حاصل کار به تصویر کشیدن بحران. هزاران سند دیده و به چند صد مورد از آن ها ارجاع داده است

  پشت شرح و تفسیر وقایع سیاسی پر تب و۱۳۲۰اجتماعی دامنه داری است که در تاریخ نگاری رایج دهه ی 

.تاب آن سال ها نادیده مانده است

 بحران اجتماعی مورد نظر عبارت است از کوچ هزاران نفر از اهالی آذربایجان بر اثر بیکاری و گرسنگی

کوچی چنان دامنه دار که چهره ی شهرهای مقصد را عوض کرد و. به پایتخت و شهرهای کشور  

 سیاستمدارانی را که ابتدا در پی انکار ابعاد بحران برآمده بودند یا آن را در حد دسیسه های رقبای سیاسی

شدت نگرانی سیاستمداران پایتخت نشین را می توان در آینه ی مقایسه ی: »خود می پنداشتند، به عمل واداشت  

  نفر برآورد۲۴۰۰تعداد متکدیان فقط  ]...[ ۱۳۲۴در سال .  با پنج سال قبل تر از آن سنجید۱۳۲۹بهار 

۲۰ ناخواسته میزبان ۱۳۲۹ هزار نفری در بهار ۸۰۰اکنون پس از پنج سال، پایتخِت حدوداً  ]...[ می شد  

هزار تن از رعایای بالزده ی آذربایجان که روزها سرگردان در۱۵هزار نومهاجر بیکار شده بود، شامل   

(11ص .« )معابر به تکدی می گذراندند و شب ها پریشان در پیاده روها بیتوته می کردند



  موج مهاجرت به تهران و دیگر شهرها به راه افتد،۱۳۲۸ و ۱۳۲۷آنچه باعث شده بود که در سال های 

 مجموعه ای از پدیده های زیست محیطی موجب برداشت نامناسب: بیکاری و گرسنگی منتج از خشکسالی بود

 در منطقه ی زنوز و مرند حتی رعایا»محصوالت کشاورزی در این دو سال شد به طوری که مثالً 

 این برداشت نامساعد محصول باعث( 24ص .« )نتوانسته اند یک دهم بذری را که کاشته اند به دست بیاورند

 شد که در وهله ی نخست رعایا آذوقه ی کافی نداشته باشند؛ عالوه بر این، بذر برای کشت محصول نوبت بعد

 به این ترتیب، کشاورزان از سر. در اختیارشان نباشد؛ و از این گذشته احشامشان هم علوفه نداشتند

 استیصال به فروش یا کشتار دام های خود رو می آوردند، که این یعنی از بین رفتن امکان تداوم دام داری و

 اما عوامل محیطی و از. کشاورزی که به نوبه ی خود بحران گرسنگی و بیکاری را در منطقه دامن می زد

 جمله خشکسالی در منطقه بی سابقه نبود؛ بحرانی شدن وضع به دلیل عوامل متعدد دیگری بود که به

 .خشکسالی افزوده شده بود و اغلب از پیامدهای بحران سیاسی اخیر آذربایجان یا به طریقی مرتبط با آن بود

 تقی زاده که در آن زمان نماینده ی مردم تبریز در. یکی از این عوامل، عدم حضور مالکان در منطقه بود

 جمعی از مالکین آذربایجان در تهران»مجلس پانزدهم بود در نامه ای به شاه در تشریح اوضاع نوشت 

 نشسته و مشغول تعیش مسرفانه اند و سالی یکی دو ماه به والیت رفته بهره ی حق و ناحق و عوارض

 به این ترتیب، به قول نویسنده ی( 29ص .« )تحمیلی با شقاوت جمع کرده به تهران یا پاریس برمی گردند

 کتاب، زارعان آذربایجان هم پیامدهای منفی سلسله مراتب پدرساالرانه ی ارباب و رعیتی را متحمل می شدند

 عالوه بر این، ضعف دستگاه دولتی یا فقدان کلی(  30ص . )و هم از معدود مزایای حمایتی آن بی بهره بودند

 شعبات اداره هایی همچون اداره و غله و نان در مناطق مختلف آذربایجان باعث شده بود که دولت نیز تا

.زمان اوج گیری بحران چشمی بر آن نداشته باشد

 به این ترتیب، رعایای بالزده در گام نخست به شهرهای آذربایجان روانه شدند که خود درگیر بحران هایی

 بحران هایی حاصل از پنج  سال اشغال شوروی، یک سال حکومت فرقه، سپس حمله ی قوای: مزمن بودند

 حکومت مرکزی و به دنبال آن سرکوب سیاسی و حاکم شدن اختناق شدید، که جملگی جمعیت شهری را

 از این گذشته اقتصاد محلی شهرهای آذربایجان نیز از سیاست های دولت های مرکزی. بسیار فرسوده بود

 محور اقتصاد صنعتی محلی، کارگاه های پارچه بافی بودند که در سال های پس از جنگ. آسیب دیده بود

 جهانی دوم بر اثر واردات پارچه های خارجی، عمدتاً آمریکایی، و ناتوانی در رقابت با صنعت نساجی

 ورشکستگی این کارگاه ها و معطل ماندن ده ها هزار دستگاه بافندگی. داخلی، در اصفهان، ورشکسته شدند

 (39-40صص . )در سراسر آذربایجان به  نوبه ی خود باعث ورشکستگی کارخانه های نخ ریسی استان شد

 از سوی دیگر، صنعت فرش بافی منطقه از همان آغاز جنگ آسیب دید چون فرش کاالیی تجملی بود و با

 به این ترتیب، رعایای بالزده در حالی وارد شهرهای آذربایجان. سخت شدن شرایط فروش آن کم شده بود

  فرسوده شده بود و جمعیت بیکار و گرسنه ی۱۳۲۰می شدند که بنیه ی اقتصادی این شهرها از ابتدای دهه ی 

.روستایی به جمعیت شهری بیکار و گرسنه می افزود



 گرسنگان آذربایجانی که راهی برای اعتراض نداشتند روانه ی تهران و شهرهای دیگر

  دولت مرکزی و ارکان آن۱۳۲۹مهاجرت هزاران نفری گرسنگان نهایتاً در سال . شدند

.را واداشت که از انکار و نادیده گرفتن بحران دست بردارند و در پی چاره برآیند

 کتاب با تکیه بر اسناد و مکاتبات متعدد نشان می دهد که کاهش تولید غله و ضعف دستگاه اداری مستقر در

 استان از پس اشغال و سرکوب حکومت فرقه چه ابعادی داشت و چگونه جمعیت بزرگی حتی از خرید نان

جمعیت بیکار و گرسنه برای رهایی از این وضع یا باید فعاالنه اعتراض می کردند یا. هم ناتوان بودند  

؛ شواهدی که کتاب پیش روی خواننده می نهد به روشنی نشان می دهد که چرا(54ص )منفعالنه می کوچیدند   

  که قوای دولتی دوباره در آذربایجان مستقر۱۳۲۵از پاییز . امکان و توانی برای اعتراض باقی نمانده بود

سرکوب و تعدی به  حدی بود که نهادهای طرفدار حکومت. شدند ده ها نفر اعدام و هزاران نفر تبعید شدند  

«ظلم و جور و تعدی و بی حیایی» از ۱۳۲۶مرکزی که پس از سقوط فرقه بر پا شده بودند در پاییز   

ً: »مأمورین دولتی به شاه شکایت می بردند فشار و تضییقاتی را که آذربایجان در ظرف یک سال مخصوصا  

وضعیت( 61ص .« )در چند ماه اخیر دیده در هیچ دوره حتی از اشغال گران دموکرات نما نیز ندیده است  

 دلخراش هزاران تبعیدی آذربایجانی که در بین آن ها صدها زن و کودک نیز بوده اند از خالل عریضه هایی

 که پاره ای از آن ها در کتاب نقل شده اند نمایان است و نشان از سرکوب کور و انتقام جویانه ی نیروهای دولت

این مجازات های کور و خشن نه فقط قربانیان مستقیم. مرکزی و مجازات دسته جمعی مردم آذربایجان دارد  

 خود را از زندگی ساقط می کردند، و نه فقط بنیه ی اعتراض را از ساکنان آذربایجان می ستاندند بلکه باعث

به این ترتیب، مردم بازمانده در پیچ و خم بقا. ازهم پاشیدگی بسیاری از خانواده های مرتبط با آن ها می شدند  

عریضه ی تبعیدی سالخورده ای که به مدد فارسی  دانی نوشته به. فرسنگ ها از امکان اعتراض به دور بودند  

نُه نفر عائله ی بیچاره ی من که کلیه زن و کودک خردسال هستند: »خوبی گویای وضع چنین افرادی است  

در حدود... نه نان دارم به آن ها بدهم نه فکری که وسیله ی دل داری شان فراهم کنم ]اند[برای لقمه نانی محتاج  

تبعید هم کلیه ی سرمایه ام را. ، و اندام الغر اجازه ی کار کردن به من نمی دهد]دارم[  سال و موهای سفید۷۵  

تا دیروز اندک اثاثیه ای را که جهت لوازمات روزمره ی خود آورده بودم در عرض چهار. از کف برده است  

اگر بخواهم ]...[ امروز دیگر هیچ ندارم. ماه که در شیراز هستم فروخته به مصرف خوراک عائله رسانده ام  

(63ص . )دست تکدی هم دراز کنم، زبان فارسی نمی دانم که سؤال کنم

  طی نامه ای به نخست وزیر فرمان عفو عمومی داد و با اینکه با تالش نمایندگان۱۳۲۶هرچند شاه در آبان 

  مصوبه ی پر مناقشه ای از تصویب مجلس گذشت که قرار بود متضمن منع۱۳۲۷آذربایجان نهایتاً در مرداد 

 در دوره ی فرقه نشده باشند، اما این همه دستگاه سرکوب را از کار« جنایت»تعقیب کسانی باشد که مرتکب 

 نینداخت و فضای اختناق در آذربایجان باقی ماند و تا مدت ها تنها امکان فعالیت سیاسی حمایت آشکار از

(67-73صص . )حکومت مرکزی در قالب های سازمان دهی شده توسط خود حکومت بود



.به این ترتیب، گرسنگان آذربایجانی که راهی برای اعتراض نداشتند روانه ی تهران و شهرهای دیگر شدند  

  دولت مرکزی و ارکان آن را واداشت که از انکار و۱۳۲۹مهاجرت هزاران نفری گرسنگان نهایتاً در سال 

راه حل های دیوان ساالران در مرکز و در آذربایجان. نادیده گرفتن بحران دست بردارند و در پی چاره برآیند  

 عبارت بود از رساندن غله و بذر به آدربایجان، ایجاد اشتغال برای برخی از مهاجران، بخشش یا تعویق

اما این اقدامات. دیون کشاورزان، جلوگیری قهری از مهاجرت، و نهایتاً بازگرداندن اجباری مهاجران  

 چنانکه اسناد و مکاتبات گردآوری شده در کتاب نشان می دهند با مشکالت و کاستی های متعددی مواجه بود

در تحلیل تصویری که کتاب به دست می دهد می توان گفت که. و تکافوی فرونشاندن بحران را نمی کرد  

 مشکل اصلی این راه حل ها این بود که پیوند اندام واری با کلیت وضع موجود نمی یافتند و ماهیت موقتی

بررسی عملکرد دیوان ساالری و پاسخ آن به بحران از. داشتند و از ابعاد رو به گسترش بحران جا می ماندند  

 نکات مهم کتاب است و می تواند برای خواننده ی امروزی هم در شناخت دستگاه دولت به مثابه ی نظامی که

.نیروهای مختلف محلی و مرکزی در آن تبلور می یابند، آموزنده باشد

 

آرا لحظه ی رزم

ای است که دیوان ساالری در پی ناکامی این قبیل«لحظه»دستاورد تحقیقاتی اصلی کتاب به یک معنی کشف   

 راه حل ها نهایتاً به سیاستی رو  آورد که به رغم مشابهت صوری اش، با راه حل های پیشین تفاوت ماهوی

  تا روی کار آمدن دولت رزم آرا در سال۱۳۲۷سیاست هایی که از زمان باال گرفتن بحران در سال . داشت

  برای رسیدگی به مستمندان اتخاذ شد عمدتاً متکی به منابع مالی موجود بود و زمانی که در پی۱۳۲۹

 اشتغال مهاجران مستمند برمی آمد به موقعیت های موجود و مقطعی تکیه می کرد و همین باعث شکنندگی این

اما کابینه ی. سیاست ها می شد و از این گذشته خود مسئله را هم در چارچوب بحران محلی آذربایجان می دید  

 رزم آرا تصمیم گرفت که در دنباله ی پیشنهادی که پیش از این انجمن شهر زنجان طرح و پیگیری و از

 وزارت دارایی رد کرده بود، محل درآمد جدیدی برای کمک به مستمندان در همه ی ایران و به طور دائم

راه حل اصلی دولت رزم آرا برای جمع آوری و نگه داری مستمندان عاجز عبارت بود از اخذ: »تعیین کند  

عوارض مشخصاً محل مصرف ]...[ در مقیاس ملی برای تکمیل کردن سایر منابع مالی" عوارض"  

 اختصاصی داشت و متفاوت بود با مالیات که در کلیت بودجه جای می گرفت و می توانست بر حسب اقالم

 هزینه های تعریف شده در بودجه که بازتاب روابط قدرت در بدنه ی سیاسی بودند به مصارف گوناگون

.ابتکار دولت رزم آرا گسست از گذشته ی دور و نزدیک خود بود»به همین ترتیب،  ( 112ص .« )برسد  

 گسست بود به این معنا که عوارض جهت کمک به مستمندان نه در سطح محلی فقط در میان این گروه و آن

(113ص .« )گروه یا فقط در این شهر و آن شهر بلکه در سطح ملی برای همه ی مستمندان وضع شد



 این راه حل گرچه در زمان اجرا کارآمد بود اما کتاب نشان می دهد که چگونه به زودی تاجران و صاحبان

 کارخانه های قند و شکر بر شوراهای شهر مختلف و سایر نهادها اعمال نفوذ کردند و فشار آوردند تا

 باید به یاد داشت که رزم آرا خیلی زود: سرانجام به درخواست این نهادها عوارض وضع شده برداشته شد

 ترور شد و دولت مصدق اساساً درگیر سیاست خارجی بر سر نفت بود و نقطه ی ضعفش از قضا همین بود

.که بحران های داخلی در اولویتش نبود

 ترسان از وضعیت های بحرانی، گریزان از دگرگونی های»عنوان مؤخره ی کتاب که حکم نتیجه گیری دارد 

 نویسنده در انتها به مسئله ی تخصیص بودجه به مستمندان در طول تاریخ معاصر با عطف. است« بنیادی

 نظر به دوران رزم آرا می پردازد و در پست و بلند این تاریخ بر این انگشت می گذارد که تخصیص منابع،

 در قالب بودجه و غیر آن اساساً تابع مناسبات قدرت است و مستمندان نیز همان گروهی هستند که مناسبات

 به این ترتیب،. قدرت عمیقاً به ضررشان بوده است، و اگر این نبود در چنین مرتبت اجتماعی ای نمی افتادند

 نویسنده نشان می دهد که چگونه در دوره های مختلف پس از مشروطه تا زمان حاضر قبض و بسط درآمد

 عمومی کشور بر وضع مستمندان اثرگذار بوده است؛ در این میان، تصمیم  خاص دولت رزم آرا اتفاقاً در

 دورانی اتخاذ شد که منابع درآمد عمومی اندک بود و نویسنده این وضع را با وضعیت کنونی مقایسه می کند

 اما آیا اکنون لحظه ی رزم آرای دیگری خواهد. که در پی تحریم ها منابع درآمد کشور دچار مضیقه شده است

.بود؟ این پرسشی نیست که نویسنده بخواهد به آن بپردازد و قابل فهم است که چرا

 

نظر به اکنون

نشده دیوان ساالران به فکر« چشمگیر»در شهرها « گدایان»کتاب نشان می دهد که تا وقتی حضور   

 راه حل های جدی نیفتادند و حتی زمانی هم که در فکر حل مسئله بودند گاه فاصله ای میان برخورد با

در واقع، فقر و مسکنت اهالی نبود که. مستمندان و دستگیری آنان با کمک و دستگیری از آنان نمی ماند  

 به خودی خود باعث توجه خاص دیوان ساالران شد بلکه چشمگیر شدن حضور مسکینان، همان چیزی که

یاد می کند، دیوان ساالری را واداشت که چاره ای« فاعلیت منفعالنه ی مستمندان»نویسنده از آن به عنوان   

وجود گدایان در شهرها بدترین پروپاگاند بر ضد: »چنان که رزم آرا در بخش نامه ای می نویسد. بیندیشد  

فاعلیت منفعالنه ی مستمندان و( 146ص .« )کشور و بر ضد حکومت در درجه ی اول و بر ضد ملت است  

را پیش چشم ناظران بیگانه لکه دار می کرد و در دید اتباع ایران نیز« حیثیت ملی»نمایش فقر و گدایی شان   

 نمایش ضعف حکومت به  شمار می رفت؛ رسیدگی به آن از همین جهت بود تا حکومت این لکه ی ننگ را از

.خود بزداید



 پرسشی که خارج از چارچوب کتاب پیش می آید این است که اگر برای حکومت به هر دلیلی دیگر وجهه اش

 ، آیا«می نماید»چندان مهم نباشد چه؟ اگر برایش مهم نباشد که چگونه در دید مردمان خود و باقی دنیا 

 می توان به این چشم  داشت که طبقات بی نماینده، و کسانی که از دید حکمرانان ناچیز یا نامطلوب شمرده

 می شوند، باز هم راهی برای تحمیل خود به سیاست گذاری ها بیابند و مشکالتشان در مقام مسئله ای عمومی

 مورد اهتمام واقعی دستگاه دولت قرار گیرد؟ اگر گروهی از مردم مجال مشارکت فعاالنه در سرنوشت

 سیاسی خود را داشته باشند، قاعدتاً فعالیتشان اهمیت بیشتری از این دارد که وضعشان چه تأثیر منفعالنه ای

 پس عمل بر اساس چنین تأثیری اساساً در گرو این است که حکومت این. بر وجهه ی حکومت می گذارد

.تأثیر و آن وجهه را چگونه ارزیابی می کند

 اما اگر برای حکومت وجهه ای نمانده باشد چه؟ حکومتی که قید چگونه دیده شدن را زده باشد چه؟ حکومتی

 که فکر می کند، یا چنین می نماید که هر اتفاقی را می توان به مدد رسانه های خودی وجهه ای مطلوب داد چه؟

 یا حکومتی که حدی برای دروغ گویی و وانمود کردن حقایق قائل نیست چه؟ این پرسش به لحاظ نظری از

 آن رو حائز اهمیت است که معموالً از دست رفتن مشروعیت حکومت ها، یعنی اینکه وجهه شان در نزد اتباع

 و نیز بیگانگان مخدوش شود، اینکه این ناظران تطابقی میان بود و نمود و سخن و عمل حکومت نیابند و

 اما اگر از خالل این پرسش به وضعیت. حتی آن را اظهار کنند، بحرانی جدی برای حکومت تلقی می شود

 از کف رفتن مشروعیت بنگریم، با این واقعیت دهشتناک روبه رو می شویم که از دست دادن مشروعیت

 برای حکومتی که دریغی از سرکوب و دروغ گویی نداشته باشد، نوعی برداشتن بند از پای و آزادی عمل به

.ارمغان می آورد، آزادی ای که قید مشروعیت و آبرومندی از حکومت ها می گیرد

سایت آسو
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