
  محمدرضا كائيني
77سال پيش در چنين روزي، اعتبارنامه سيدجعفر 
پيشه وري مدير روزنامه آژير، به اتفاق آرا در مجلس 
چهاردهم رد ش�د! اين رويداد را پيامدهايي اس�ت 
كه بس�ياري تش�كيل و فعالي�ت فرق�ه دموكرات 
آذربايج�ان را در زم�ره آن مي ش�مارند! به همين 
مناس�بت و در اين نوش�تار، برآنيم كه روايت ناب و 
خواندني ابوالحس�ن عميدي نوري، فعال سياس�ي 
و روزنامه ن�گار دوره پهل�وي را از انديش�ه و عمل 
پيش�ه وري م�ورد خوانش�ي تحليلي ق�رار دهيم. 
مستندات اين خوانش، خاطرات و روزنگاشت هاي 
اوس�ت كه ط�ي مجلداتي از س�وي پژوهش�كده 
تاريخ معاصر اي�ران نش�ر يافته اس�ت. اميد آنكه 
محققان و عموم عالقه مندان را مفيد و مقبول  آيد. 

    
  عميدي نوري كيست و روايات تاريخي او چرا 

مهم است؟
ش��ايد در آغاز س��خن، الزم باش��د قدري درباره راوي 
داس��تان هاي پي آمده،يعني ابوالحسن عميدي نوري 
بيش��تر بدانيم ت��ا بتوانيم جاي��گاه منق��والت وي در 
تاريخ نگاري دوره پهلوي به ويژه ش��ناخت سيدجعفر 
پيشه وري و بحران آذربايجان را بشناسيم. در اين باره، 
س��ه نقل قول از س��ه تاريخ پژوه معاصر، ما را به دركي 
واقع بينانه تر از جايگاه اين شخصيت تاريخي، رهنمون 
می سازد. دكتر موس��ي فقيه حقاني، پژوهشگر تاريخ 
معاصر اي��ران در باب مكانت تاريخ��ي عميدي نوري و 
اهميت نگاشته هاي او در باب وقايع تاريخ معاصر ايران، 
بر اين باور است: »او از جواني، وارد عرصه روزنامه نگاري 
شد. از نكات مهم در باره اين حوزه از زندگي او، مي توان 
به انتشار مطالبي درباره زمين خواري رضاشاه اشاره كرد. 
دراقع بعد از شهريور 1320، عميدي نوري و خلعتبري، 
جزو اولين كساني بودند كه درباره زمين خواري رضاشاه، 
مطلب نوش��تند و چوب آن را هم بعده��ا خوردند! كار 
عميدي نوري به عرص��ه روزنامه نگاري محدود نبود. او 

وكيل دادگستري، نماينده مجلس شوراي ملي و فعال 
سياسي بود. ارتباطات عميدي نوري با برخي چهره ها 
به ويژه در گعده هاي روز جمعه، سبب اطالع او از مسائل 
متفاوتي ش��ده است. مس��ئوليت ديگر عميدي نوري، 
معاونت سياس��ي فضل اهلل زاهدي ط��ي دوره اي كوتاه 
در دولت كودتا بود. ش��ايد يكي از اشتباهات عميدي 
نوري، همين مقطع اس��ت كه با رژيم كودتا همكاري 
كرد. او معتقد بود مصدق با روندي كه در اداره كش��ور 
در پيش گرفته اس��ت، آن را به س��مت سقوط مي برد! 
شايد با اين فكر بود كه او با عوامل كودتا همكاري كرد، 
زيرا نطق هاي او در مجلس هجده��م و نوزدهم- كه به 
نمايندگي از بابل در آنها حضور داشت- نشان مي دهد 

كه فرد مستقلي است.« 
خس��رو معتضد تاريخ پژوه پرآوازه معاصر نيز اهميت 
رواي��ت عميدي ن��وري در ب��اره بح��ران آذربايجان و 
ش��خص پيش��ه وري را از اين قرار مي دان��د: »عميدي 
نوري روزنامه نگار جس��ور و ورزيده اي بود كه ابتدا در 
روزنامه ستاره ايران مي نوشت، ولي بعدها داد را منتشر 
كرد! از كنار همين روزنامه بود كه مجله دانشمند وارد 
عرص��ه مطبوعات ش��د. در اين روزنامه، نويس��ندگان 
بنامي مطلب مي نوش��تند. ابوالحس��ن عميدي نوري 
در عرصه روزنامه نگاري، به قدري اهميت داش��ت كه 
قوام در ماجراي آذربايج��ان و مذاكرات مربوط به نفت 
شمال، او را همراه خود به مسكو برد! خاطرات عميدي 
از جذاب ترين منابع است، زيرا او به دليل احاطه بسيار بر 
مسائل دربار پهلوي و معامالت آنها، اطالعات ذي قيمتي 
در اختيار خوانندگان قرار مي دهد. گفتني است عميدي 
نوري، گعده هاي بسياري با رجال عصر پهلوي داشت و 
در همين گعده ها، اطالعات بس��ياري از ابعاد مختلف 
حكومت و اجتماع كس��ب و در يادداش��ت هايش ثبت 
مي كرد. بنابراين كتاب خاطرات او را مي توان در سطح 
دايره المعارف دانس��ت. البته اين تعريف ها، به معناي 
آن نيس��ت كه نبايد به مطالب كتاب به ديده انتقادي 
نگريست و صحت و سقم آنها را بررسي كرد. از نمونه هايي 

كه در اين كتاب مطرح شده، اما واقعيت ندارد مي توان 
به آنچه درباره ترور محمدرضاشاه در بهمن 132۷ بيان 
مي كند يا مطالب مربوط به بزم هاي ملكه مادر اشاره كرد. 
اما در كل انتشار اين يادداشت ها كه چيزي حدود 10 
جلد خواهد شد، اقدام بسيار ارزشمندي است و اميدوارم 
كتاب آذربايجان دموكرات به قلم عميدي نوري هم به 

مجلدات ديگر اين كتاب اضافه شود.« 
دكتر غالمعلي حداد عادل از ادبا و تاريخ پژوهان معاصر 
نيز جايگاه منقوالت تاريخي ابوالحسن عميدي نوري را 
به شرح ذيل تبيين مي كند: »من عميدي نوري را نديده 
بودم، ولي نامش را از طريق دوس��ت پ��درم، غالمرضا 
نوري مقدم ش��نيده بودم. غالمرض��ا نوري مقدم مانند 
پدرم در كار حمل و نقل و كاميون دار بود. افزون بر اين 
هر دو آنها در اتحاديه كاميون دارها حضور داشتند. اين 
اتحاديه درخواس��ت هاي خود را از طريق نوري مقدم، 
به عميدي نوري مي رس��اندند. يادداشت هاي عميدي 
نوري قابل بررس��ي و مهم اس��ت، زيرا اين يادداشت ها 
دربردارنده اطالعات دست اولي، درباره انتقال حكومت 
از قاجاريه به پهلوي است و مطالب مفصلي از اوايل دوره 
سلطنت رضاشاه و مخصوصاً دادگستري و دوره حضور 
علي اكبر داور در آنجا بيان مي كند. خود عميدي نوري، 
دانشجوي حقوق بوده و با داور نيز كار كرده است. اين 
روزنامه نگار عصر پهلوي با خانواده خلعتبري ها، يعني 
دختر امير اسعد، وصلت كرد و از طريق آنها جزو مالكان 
و صاحبان اراضي كشور در مازندران درآمد. اهميت ديگر 
يادداش��ت هاي عميدي نوري، از خاطرات دست اولي 
ناشي مي شود كه او از ظلم رضاش��اه در گرفتن امالك 

مردم بيان مي كند.« 
  سوداي همسايه ش�مالي، براي ضميمه كردن 

آذربايجان ايران به آذربايجان شوروي!
شناخت پيشينه روابط جعفر پيشه وري با روس ها نشان 
مي دهد انگيزه جدايي طلبي و اس��تقالل آذربايجان از 
ايران از ديرباز در ذهن وي وجود داشته و رد اعتبارنامه 
او در مجل��س چهاردهم تنه��ا آن را كليد زده اس��ت! 

عمي�دي ن�وري، در واپس�ين روزه�اي 
حاكميت جعفر پيش�ه وري بر آذربايجان 
و مقطعي كه روس ها پش�ت وي را خالي 
ك�رده بودند نيز از س�وي احمد ق�وام به 
ديدار پيش�ه وري رفت. توصيف عميدي 
از حاالت پيشه وري در آن روزها خواندني 
اس�ت! به ويژه از اين جنبه كه دولت هاي 
بيگانه، در نهايت عّمال خود را وا خواهند 
نهاد و تنه�ا مناف�ع خوي�ش را از طريق 
سازش هاي پش�ت پرده خواهند جست!

»خوانشي از زمانه و كارنامه سيدجعفر پيشه وري« 
در آيينه روايات ابوالحسن عميدي نوري

پسازقطعحمايتروسها
عاقبتكارمنيامرگاستيافرار!

ابوالحس��ن عميدي نوري اگر چه بر اين باور است 
كه رد اعتبارنامه، پيشه وري را به سوي ياغي گري 
سوق داد، اما با سابقه اي كه از مراودات وي با برادر 
باقراف رئيس جمهور آذربايجان شوروي به دست 
مي دهد، تلويحاً مي پذيرد كه زمينه هاي تش��كيل 
حزب دموكرات و انديش��ه الحاق آذربايجان ايران 
به آذربايجان شوروي از مدت ها قبل وجود داشته 

است:
»پيشه وري كه سال ها در بادكوبه در اوايل انقالب 
كمونيس��تي مي زيس��ت، با باقراف رئيس جمهور 
آذربايجان شوروي از آن موقع دوست بود. باقراف 
نزد استالين نفوذ داشت و منشي حزب كمونيست 
در كميته مركزي هم بود. باقراف برادري داشت به 
نام علي اف كه اطالعات نفتي اش هم زياد بود و در 
آن موقع، مستشار سفارت شوروي در تهران بود و 
با پيشه وري، دوست صميمي بود. سفارت شوروي 
كه حساسيت استالين را درباره نفت ايران احساس 
نموده، رد پيشنهادش را از طرف ساعد مراغه اي و 
تصويب طرح ماده واحده اي بر منع مذاكرات نفت 
با خارجي ها را مادام ]كه[ قشون آنها در ايران مقيم 
است، عقده خاطري عليه ايران نموده، دنبال اجراي 
نقشه هايي مي گشت، تا اينكه اعتبارنامه پيشه وري 
رد شد. علي اف با پيشه وري، مذاكره شلوغ كاري در 
آذربايجان را به ميان آورد كه هدف اساسي باقراف 
رئيس جمهور آذربايجان شوروي اين بود كه بلكه 
بتواند از آب گل آل��ود، ماهي بگي��رد و آذربايجان 
ايران را ضميمه آذربايجان ش��وروي نموده، حوزه 
جمهوري خود را توس��عه داده باشد. بدين جهت 
بود كه باقراف با نفوذي كه در اس��تالين داش��ت، 
او را قانع كرد ك��ه بتواند در ص��ورت موافقت او به 
چنين اقدامي دس��ت زند. فقط مختصر مساعدت 
ارتش سرخ در آذربايجان، كافي بر اجراي اين نقشه 
است. به همين جهت پس از جلب موافقت استالين 
بود كه پيشه وري نيز فوراً به تبريز رفت و به ايجاد 
حزب دموكرات آذربايج��ان پرداخت، در حالي كه 
حزب توده آذربايجان منح��ل گرديد و اعضاي آن 
زير پرچم حزب جدي��د درآمدند و بعضي از عوامل 
نيز از قبيل غالم يحيي، از قفقاز وارد تبريز ش��ده، 
به تقويت پيش��ه وري پرداختند و موقعيت او را به 
نحوي تحكيم كردند ك��ه روز 29 آذر 1324، باش 
وزيري يعني نخست وزيري پيشه وري در آذربايجان 
اعالم و مجلس آنجا تش��كيل گرديد و تهران را به 
لرزه درآورد، در حالي كه مجلس چهاردهم گرفتار 
كشمكش با صدراالشراف نخست وزير وقت بود كه 
يك اقليت 40نفري مجهز به ليدري دكتر مصدق، از 
راه اوبستروكسيون كار دولت را چنان فلج كرده بود 
كه با عدم حضور خود در جلسه علني مجلس، حتي 
حقوق ماهانه وزارتخانه ها و ادارات هم اگر استثنائاً 
آن اقليت قوي در مجلس حاضر نمي شد، پرداخت 
نمي گرديد. صدراالش��راف كه از ط��رف اكثريت 
مجلس به صدارت رس��يده بود، مورد اعتراض آن 
اقليت قوي 40 نفري بود. بدين جهت آن اقليت با 
عدم حضور خود در مجلس، كارش را فلج كرده بود 
و صدر و حاميانش هم لجاج��ت به خرج مي دادند 
كه با اين وضع، ب��ه كار اداره دولت پردازند. عاقبت 
نيز مجلس چهاردهم ناچار شد به خود تكاني داده 
وضع جديدي به وجود آورد. ناچار شد صدراالشراف 
را كنار زده، حكيم الملك آذربايجاني را نخست وزير 
نمايد، بلكه در وضع آذربايجان تغييري حاصل شود. 
او هم واح��دي از ارتش از تهران ب��راي تبريز اعزام 
داشت كه با عكس العمل ارتش سرخ در شريف آباد 
قزوين مواجه ش��د! يعني رس��ماً جلوي پيشرفت 
آن را از آنجا به بعد گرفتند ك��ه براي جلوگيري از 
خونريزي، به س��رتيپ امجدي رئيس آن س��تون 
نظامي، از تهران دس��تور مراجعت رس��يد. سپس 
منجر به طرح ش��كايت ايران از دولت شوروي، در 
جلسات شوراي امنيت و س��ازمان ملل گرديد كه 
تازه اين مركز سياسي بين المللي به وجود آمده بود. 
خالصه اينكه واقعه آذربايجان پس از رد اعتبارنامه 
پيشه وري و عصبانيت او به نحوي كه تشريح نمودم، 
به وجود آمد و من قطع دارم اگر آن اشتباه در مجلس 
نمي شد، آن وقايع يك سال و نيم آذربايجان به ميان 
نمي آمد، زيرا حقيقت واقعه آذربايجان همين بود كه 
شرح دادم و من با ارتباطي كه با پيشه وري داشتم 
و اطالعاتي كه در مسافرت به روسيه شوروي براي 
مذاكرات مستقيم با دولت ش��وروي درباره اصالح 
روابط ايران و ش��وروي به دست آوردم، اين حقايق 
پشت پرده سياست را به دس��ت آوردم كه در اينجا 

ثبت گرديد... .«
  راهي رفته ام كه ديگر امكان برگشت ندارم!

ابوالحس��ن عميدي ن��وري، در واپس��ين روزهاي 
حاكميت جعفر پيشه وري بر آذربايجان و مقطعي 
كه روس ها پش��ت وي را خالي ك��رده بودند نيز از 
سوي احمد قوام به ديدار پيشه وري رفت و از سوي 
نخست وزير به او تضمين داد كه در صورت بازگشت 
به تهران، به وزارت گماش��ته خواهد شد! توصيف 
عميدي از حاالت پيشه وري در آن روزها خواندني 
است! به ويژه از اين جنبه كه دولت هاي بيگانه، در 
نهايت عّمال خود را وا خواهند نه��اد و تنها منافع 
خوي��ش را از طريق س��ازش هاي پش��ت پرده پي 

خواهند جست: 
»مسافرت به تبريز، با هواپيماي شوروي انجام يافت 
و موقعي وارد آن شهر ش��ديم كه در ميان همهمه 
و ش��وري كه از هياه��وي جمعيت زياد داش��تند، 
مجسمه رضاش��اه را از ميداني كه در آن نصب بود، 
بر مي داشتند و ما را در ديداري از آن مراسم شركت 
دادند. بديهي اس��ت چون ما مأموري��ت ديداري از 
سرحدات آذربايجان براي مش��اهده تخليه ارتش 
سرخ داشتيم، ابتداي ورود نتوانستيم زياد در تبريز 
بمانيم. به همي��ن دليل پيش��ه وري از طرف خود، 
عليزاده نامي را كه معاون نخست وزير به ما معرفي 
شده بود، نزد ما فرستاد كه در معيت او، سفر خود را 
به آذربايجان ادامه دهيم. به همين دليل به سرعت، 

به سوي خوي و نقطه سرحدي جلفا با اتومبيل هاي 
دولت پيشه وري! به مس��افرت پرداخته، از آنجا به 
سوي رضائيه و س��پس مراغه و شهرهاي ديگر سر 
زديم كه هم��ه جا از ما اس��تقبال الزم به عمل آمد 
و آثاري از وجود ارتش شوروي نديديم. ناچار از هر 
شهري، تلگرافي به تهران براي نخست وزير ارسال 
داشتيم كه اينجا از ارتش شوروي خالي شده است 
و سپس به تبريز برگشتيم و يكي دو روز آنجا طبق 
برنامه اي كه براي ما ترتيب داده شده بود، به ديدار 
آثار جديد دسته پيشه وري از ساختمان، راه و مركز 
حزبي دموكرات آذربايجان و مح��ل نمايش تئاتر 
و امثال آن پرداخته، پيغام اول قوام الس��لطنه را كه 
حامل آن بودم، به او دادم كه: نخست وزير در انتظار 
ورود شما به تهران و قبول پس��ت وزارت است،  هر 
وزارتخانه اي را كه ش��ما بخواهيد. پيشه وري از اين 
پيغام تكان نخورد، بلكه با بي اعتنايي به آن نگريسته 
به درددل ب��ا من پرداخت و گفت خود ش��ما كه به 
روسيه رفتيد و در مذاكرات قوام با آنها بوديد و ديديد 
آنها از ايران نفت مي خواستند و فعاًل هم به وعده اي 
كه ق��وام داده و قراري با امضاي خود ب��ه آنها داده، 
دلخوش ش��دند و ديگر به كار آذربايجان اهميتي 
نمي دهند! من اين سرخوردگي آنها را در تهران كه 
بودم، به خوبي احساس كردم، زيرا در مدت اقامتم 
هر چه خواستم در قراردادي كه مي خواهيم با دولت 
تهران منعقد نماييم، اصالحي به عمل آيد و تعديلي 
ش��ود كه رفقاي آذربايجاني ما ه��م آن را بپذيرند، 
تمايلي از دولت نشان داده نشد و به روس ها هم كه 
مراجعه مي كرديم، فشاري به دولت وارد نمي كردند! 
به همين دليل توقف ما در تهران بي نتيجه ماند ناچار 
به مراجعت به تبريز گرديدم و پيغام دادم هواپيمايي 
در اختيار ما براي پرواز به تبريز گذارند،  اينقدر طفره 
رفتند و تأخير كردند كه من ناراحت ش��ده و پيغام 
دادم اگ��ر هواپيما ندهند اتومبيل��ي كرايه مي كنم 
و به تبريز مراجعت مي نماي��م! آن وقت هواپيما در 
اختيارم گذارده كه به اينجا آمده ام. من خود مي دانم 
كارم تمام اس��ت، اما چگونه بتوانم بيايم به تهران و 
وزير دولت قوام السلطنه شوم؟ آن هم كسي كه من 
او را بيست و چند س��ال پيش،  مرتجع در مقاالتم 
در روزنامه حقيقت معرف��ي مي كردم؟ وانگهي من 
نهضتي در آذربايجان به وجود آوردم كه در راهش 
خون ها ريخته شد، حاال اگر چنين كاري كنم مردم 
به من چه مي گويند؟ آيا نمي گويند همه اين كارها 
براي اين بود كه وزير نخست وزير مرتجع شوم؟ خير، 
خير، من مي دانم عاقبت كارم يا مرگ است يا فرار، 
زيرا ديگر آنها از من پشتيباني ندارند، اما من مرگ 
را بر اين نن��گ وزارت ترجيح مي دهم!... گفتم پس 
حاال كه خودتان واقع بيني را نشان داده، قبول داريد 
سياست مسكو با استفاده از اميد به دسترسي يافتن 
به نفت شمال ايران، دست از شما درباره آذربايجان 
برداش��ته و قواي خ��ود را هم از اي��ران برگردانيده 
است، زيرا در فشار ش��وراي امنيت و اخطار امريكا 
نيز قرار داش��ت، صالح اين اس��ت كه در برابر قوام، 
از خود نرمش نش��ان داده، ترتيبي پيش آوري كه 
به تدري��ج كار آذربايجان خاتمه پذيرد و ش��ما هم 
برخالف آنچه فكر مي كني، هم زن��ده بماني و هم 
از كشور فرار نكني! پيشه وري گفت مثاًل چه كنم؟ 
گفتم من حامل پيشنهاد ديگري هم از قوام السلطنه 
هس��تم كه به نظرم بپذيريد، راه حل وس��ط است، 
يعني هم بساط فعلي شما تا حدي برقرار مي ماند و 
هم اختالف با دولت رفع مي شود و آن اين است كه 
شما اصوالً  اين مطلب را بپذيريد كه استاندار و رئيس 
قشون آذربايجان به فرمان شاه تعيين گردند، منتها 
هر كس كه مورد اطمينان و موافقت خود شماست، 
اسامي آن دو نفر را ضمن اسم دو نفر ديگر، براي هر 
يك از اين پس��ت ها صورت دهيد، من آن اشخاص 
بالخصوص ش��ما را به نظر قوام الس��لطنه برسانم و 
ايشان آن اش��خاص را به سمت هاي مزبور تعيين و 
فرمان شاه را صادر كند ، اين هم پيغام ديگري است 
كه خود قوام به من گفت به شما برسانم. پيشه وري 
گفت عيب كار اين اس��ت كه افكار رفقايم در اينجا 
طوري اس��ت كه با همان مس��افرتي كه به تهران 
كردم و همان موافقتنامه كلي كه با موس��وي زاده و 
فرمانفرمائيان تهيه شد، مرا سازشكار دانسته اند،  آنها 
كه از حقايق پشت پرده آگاه نيستند و خيال مي كنند 
واقعاً  قيام اصيلي نموده  و استقالل به دست آورده اند، 
اين اس��ت كه من نمي توانم آنها را با اين راه حل نيز 
قانع كنم!... من گفتم پس با وضعي كه خود بهتر از 
جريان سياست شوروي با ايران مي دانيد، درباره كار 
خود چه فكر مي كنيد؟ ب��ا اضطراب خاطري گفت 
هيچ، هيچ، همانطوري كه گفتم يا مرگ يا فرار، تنها 
راه هايي است كه جلوي چشمم مي بينم، زيرا راهي 
رفته ام كه ديگر برگش��ت ندارم!... م��ن ديگر ادامه 
گفت و گو را با او، صالح ندانس��ته ب��ا او خداحافظي 
نموده، به س��وي مهمانخانه محل توقف رفتم. بين 
راه به ياد زرق و برق ها و تظاهرات شورانگيز تو خالي 
پيشه وري در روز ورودم به تبريز افتادم كه چگونه 
براي برداش��تن مجسمه رضاش��اه ابراز احساسات 
مي كردند و يا  ياد صحنه هاي تئاتري كه در تاالر تازه 
ساخته دموكرات ها بر ضد دولت مركزي افتادم كه 
هنرمندان آن نمايشنامه چگونه با حرارت نقش خود 
را ادا مي كردند. همچنين ي��اد بچه ها و جوان هايي 
كه لب��اس فدائيان دموكرات ها را به تن داش��تند و 
مشق نظامي مي نمودند و اطراف تبريز سنگر حفر 
مي كردند،  افتاده و پيش خود گفتم واقعاً   سياست 
چقدر بي پدر و مادر است كه بيگانگان براي وصول 
به مقصود خود، چگونه مردم ما را آلت دس��ت خود 
نموده، همه را به جان هم مي اندازند و احساسات آنها 
را آن چنان بر مي انگيزند كه س��ر نخ از دست خود 
و عّمال دست اولي ش��ان هم در رفته، به هيچ وجه 
نمي توانند س��ر و ته كار را به هم آورند. راستي آن 
آلت هاي بال اراده دست دوم و سوم، در چه خيالند و 
اين پيشه وري آلت دست اول بيگانه، در چه وضعي 

است... .« 

ش�ناخت پيش�ينه رواب�ط جعف�ر 
پيش�ه وري با روس ها نش�ان مي دهد 
انگي�زه جدايي طلب�ي و اس�تقالل 
آذربايجان از اي�ران از ديرباز در ذهن 
وي وج�ود داش�ته و رد اعتبارنامه او 
در مجلس چهاردهم تنها آن را كليد 
زده است! ابوالحسن عميدي نوري اگر 
چه بر اين باور است كه رد اعتبارنامه، 
پيشه وري را به سوي ياغي گري سوق 
داد، اما با سابقه اي كه از مراودات وي با 
برادِر باقراف رئيس جمهور آذربايجان 
ش�وروي به دس�ت مي ده�د، تلويحًا 
مي پذيرد زمينه هاي تش�كيل حزب 
دموكرات و انديشه الحاق آذربايجان 
اي�ران ب�ه آذربايج�ان ش�وروي از 
مدت ه�ا قب�ل وجود داش�ته اس�ت
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منش سياسي شهيدآيت اهلل سيدحسن 
مدرس در آيينه يك ارزيابي جديد

كارنامه اي كه هنوز 
در خور خوانش است... 

  شاهد توحيدي
چهره سياستمداران 
صادق و داراي اصول، 
به خودي خ��ود در 
ميان برگ هاي تاريخ 
خودنمايي مي كند. 
با اين هم��ه هر چه 
ابزارهاي س��نجش 
به روز تر و كارآمدتر 
مي ش��ود، مي توان 
آنها را در آيينه هايي 
شفاف تر نگريست و 
قدر آنان را شناخت. شهيد آيت اهلل سيدحسن مدرس 
در عداد چهره هايي است كه هر چه زمان مي گذرد، از 
عمق تشخيص وي بيشتر رونمايي مي شود. »مدرس 
و سياس��ت گذاري عمومي« نام اثري نو توليد است كه 
خوانش مدرس را از جنبه اي ديگر به انجام رسانده است. 
دكتر حميدرضا ملك محمدي در اي��ن اثر- كه مركز 
اسناد انقالب اسالمي آن را منتشر ساخته- در ديباچه و 

در باب محتواي آن چنين آورده است:
»تاريخ، حافظه متراكم و انباشته يك ملت از رخداد هايي 
اس��ت كه در گس��تره زمان و جغرافيا، مسير زندگي را 
مش��خص كرده و آن را در برابر دي��دگان آيندگان به 
تصوير مي كش��د. فراز ها و فرودها، اوج ها و حضيض ها 
و گشايش ها و سختي ها، هر يك برگي از اين كتاب پر 
حادثه را تشكيل مي دهند. ملت هاي قديمي تر، تاريخي 
متراكم تر دارند و تواريخ متراكم تر، اليه هاي رس��وبي 
سخت تري از رفتار و فرهنگ را در خود جاي مي دهند. 
ريش��ه هاي تنومند آداب اجتماعي و سياسي، با اندك 
كاويدن چنين تاريخ هايي نمايان مي شود و آنجاست 
كه كار س��خت خوب ديدن و فهميدن، خود به هنري 
بزرگ تبديل مي گردد و ايران نيز حكايتي چنين دارد. 
مجموعه اي از پادشاهي هاي قدرتمند و گسترش گرا از 
پس هزاره هايي مش��حون از تخاصم و نبرد، سرزمين 
ايران را به آوردگاه قدرت طلبي هاي سياسي- نظامي 
تبديل كرده، بر باالدس��ت تمامي ترتيبات اجتماعي 
و سياسي هر دوره، پادش��اهي وجود داشته كه تمامي 
قدرت هاي اصلي را يكج��ا در خود جمع نم��وده بود. 

حكومت هاي پادشاهي به شكلي روالمند، در هر دوره 
به تقويت سنت ها و آداب اجتماعي، سياسي، اقتصادي 
و فرهنگي شاه مداري منجر مي شد، تا آنكه در دوره اي 
نزديك به زمان حاض��ر، يعني يك س��ده پيش، قيام 
مش��روطيت با ضرورت حركت به سوي دولت مدرن و 
محدود ساختن قدرت پادش��اه، نهاد نوپاي مجلس را 
در ايران پي ريزي نمود و به دنبال آن نمايندگان مردم 
در حوزه وض��ع قوانين و ارائه راهكار ه��اي تقنيني، بر 
قدرت بي حد و حصر پيش��ين، محدوديت وارد كردند. 
در اين ميان، نقش نمايندگان مجلس در ايفاي چنين 
وظيفه اي، بسيار حساس و اساسي بود. نمايندگان آگاه 
و مطلع قادر بودند چنين نقشي را به خوبي ايفا نمايند 
و در چني��ن چارچوبي اس��ت كه يك��ي از نمايندگان 
مجلس ك��ه موضوع اصلي نوش��تار حاضر نيز اس��ت، 
جاي مي گيرد. سيدحسن مدرس، در مجالس مقننه 
دوره هاي نخس��ت اس��ت. اگر چه در خصوص مدرس 
و آرا و انديش��ه هاي او، تاكنون مطالب قابل توجهي به 
صورت كتاب و مقاله به رشته تحرير درآمده، اما از اين 
نگاه كه آرا و انديشه هاي سياسي مدرس در چارچوب 
دانش سياست گذاري عمومي چگونه قابل وارسي است، 
كمتر سخني به ميان آمده است. دانش سياست گذاري 
عمومي به عنوان يكي از ش��اخه هاي نوين علمي كه با 
ديگر دانش ها پيوند خورده و به صورت رشته اي چند 
رشته اي و ميان رشته اي در ميان ديگر حوزه هاي علوم 
در جهان مطرح گرديده است، زمينه اي مناسب براي 
تحليل انديشه و عمل كنشگران اجتماعي و سياسي به 
حساب مي آيد. اين رشته نوين با عمر چند چند دهه اي 
خويش در جهان، يكي از مدعيان جدي تحليل حوادث 
و رخداد هايي است كه به نوعي با فرآيند تصميم سازي 
در عرصه اداره جوامع در ارتباط هستند. از اين رهگذر، 
انديشه و عمل سياسي مدرس در چارچوب مؤلفه هاي 
بنيادين س��ازنده سياس��ت گذاري عمومي، در قالب 
نخبگان واسطه جاي مي گيرد. او با دارا بودن دو ويژگي 
عمده، يعني خصوصيات شخصيتي از يكسو و كرسي 
وكالت مجلس از سوي ديگر، فرصتي بي بديل را براي 
ايفاي نقشي اساسي در سياست گذاري كشور دارا بود و 
پرداختن به همين فرصت بي مانند، انگيزه اصلي نگارش 

كتاب حاضر گرديد.«
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