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روایت احمد غالمی از گفت وگو با دکتر ناصر تکمیل همایون درباره کتاب «دکتر محمد مصدق در دوران سلطنت قاجار»

نیمه غایب مصدق
اغلــب کتاب هایی که درباره محمد مصدق منتشــر شــده 

است، به دوره های ســوم و چهارم زندگی او می پردازد خاصه 
زندگی سیاســی او، از انتخاب شــدن در مجلــس چهاردهم تا 
ملی شدن صنعت نفت و سرانجام کودتا. ناصر تکمیل همایون 
درباره چگونگی نگارش این اثر می گوید: «در سال های ۴۱ و ۴۲ 
کلمه development  و مدرنیزاســیون را از زبان دکتر هوشنگ 
نهاوندی و دکتر احسان نراقی شنیدم. هر دو اینها معتقد بودند 
این مســائل از دوره قاجار شروع شده. من لیسانس را در ایران 
گرفته بودم و فوق لیســانس را در مؤسســه علــوم اجتماعی. 
برای همین در خارج یکســره به مرحله دکترا رفتم و قرار شد 
روی طرحــی با عنــوان مدرنیزاســیون در دوره قاجار کار کنم. 
آن زمان به  انــدازه امروز کتاب درباره قاجــار نبود؛ ولی تقریبا 
develop- همه کتاب های قدیم و جدید را خواندم. نه در آنها
ment  بود و نه مدرنیزاسیون. از طرف دیگر، من جامعه شناسی 
خوانده بودم تاریخ نمی دانســتم، برای همین رفتم در سوربن 
پاریــس، تاریخ ایران معاصر و قاجار خواندم. چهار، پنج ســال 

کار کردم تا دکترای تاریخ گرفتم».
ناصــر تکمیل همایــون در ســوربن نــزد اســتادانی ِبنــام 
دکترای تاریخ می گیرد، اســتادانی مانند ژان اوبن و ژیلبر الزار. 
باالخره او با تاریخ قاجار آشــنا می شــود؛ بنابراین نزد استادان 
جامعه شناســی خود، باالندیه و بــرک بازمی گردد تا به توصیه 
احســان نراقی جامه عمل بپوشــاند؛ اما یک سال که می گذرد 
درمی یابــد مدرنیزاســیون موســع تر از آن چیــزی اســت که 
می پندارد و ابعاد گوناگونی دارد. ابعادی مانند ابعاد سیاســی، 
تعلیم و تربیت و خیلی چیزهای دیگر. تکمیل  همایون می گوید: 
«مدرنیزاســیون نهضت و جنبشــی اســت که از درون جامعه 
می جوشــد و با اشــکال ظاهری مدرنیزاســیون مانند تأسیس 
 راه آهن و آســفالت کردن خیابان ها مدرنیتــه رخ نمی دهد». با 
درک و دریافت این نکته، او نزد اســتادان خــود بازمی گردد و 
پس از چندین سال پژوهش، اعالم می کند که در دوره قاجاریه 
مدرنیزاسیونی اتفاق نیفتاده است. «آنها گفتند پس چه اتفاق 
افتــاده؟ گفتم دگرگونی؛ ولی نمی شــود گفت مدرنیزاســیون 

آن هم بــه آن معنا که در غرب رایج اســت. گفتــم نام پروژه 

را بگذارید تغییر. یک ســال کار کردم و دوباره برگشــتم. گفتم 
این تغییر ابعاد گســترده ای دارد. تغییــر اجتماعی یا دگرگونی 
اجتماعــی، فرهنگی و سیاســی و اقتصادی. این پروژه وســیع 
اســت. می خواهم آن را کوچک تر کنم. می خواهم فقط درباره 
دگرگونی سیاســی پژوهش کنم. آنها نه تنها از دستم ناراحت 
نشدند؛ بلکه از این آمد و رفت خوششان آمد و به من عالقه پیدا 
کردند و پیشنهاد دادند با دریافت مبلغ ۷۵۰ فرانک ماهانه کار 
را آغاز کنم. سال ۵۱ دکترای تاریخ گرفتم و در سال ۵۵ دکترای 
جامعه شناســی. همه این عوامل موجب شد متخصص تاریخ 
قاجاریه و ایران مدرن بشــوم و کسی که درباره تاریخ قاجاریه و 
بعد از آن کار کند، حتما با چهره های برجســته آن زمان مانند 
محمد مصدق، مستوفی الممالک، مشیرالدوله و مؤتمن الملک 
که در بازی های سیاســی و مدرنیزاســیون یــا دگرگونی نقش 
عمده ای داشــتند به خوبی آشنا خواهد شــد. عالوه بر اینها به 
محمد مصدق عالقه شخصی داشــته ام. همه یادداشت هایم 
دربــاره مصــدق را در پاکتی جمــع می کردم و بــه کار ادامه 

می دادم».
درواقع جمع آوری این یادداشــت ها پازل هایی اســت برای 
در کنار یکدیگر نشســتن و به تصویر کشــیدن مصدق از آغاز تا 
ســرانجام. یادداشت هایی که هر یک به نوعی جذاب اند خاصه 
اطالعاتــی درباره نیای مصدق: «میرزا حســین خان [پدربزرگ 
مصدق] از دیوانیان دوره اول ســلطنت قاجاریــه بود. همراه 
علینقی میرزای رکن الدوله، پســر هشتم فتحعلی شاه با داشتن 
ســمت وزارت (معاونــت حکومــت) به قزویــن رفت و پس 
از مدتــی به علــت بی احترامی از طرف جوانی که شــاهزاده 
قاجار به او دل داده بود، با شــلیک چند گلوله به زندگی خود 
پایان داد». میرزا حســین خان، پدر میــرزا هدایت وزیردفتر پدر 
مصدق اســت. از این جزئی نگری های جــذاب در کتاب «دکتر 
محمد مصدق در دوران سلطنت قاجار» فراوان دیده می شود. 
جزئی نگری هایــی که کتاب را ناخواســته از کتاب پژوهشــی 
صرف منفک کرده و عناصر  آن می تواند دســتمایه خوبی برای 

نویسندگان و هنرمندان باشد.
ناصــر تکمیل همایون از خارج که به ایــران بازمی گردد، به 
مدت یک  ماه در دانشــگاه مشــغول کار می شــود و به تعبیر 
خودش: «پس از یک ماه به دلیل بعضی فعالیت های مضره که 
در خارج داشتم دانشگاه را از من گرفتند»؛ اما در همین دوران 
اســت که او در برخی دانشگاه ها از جمله غزالی قزوین که آن 
زمان ملی بود و مدرسه خدمات اجتماعی ستاره فرمانفرماییان 
مشــغول کار می شــود. در آنجا به عــالوه دوره قاجار به دوره 
سلطنت رضاشاه نیز می پردازد و به گفته خودش: «در مدرسه 
خدمات اجتماعی دوره رضاشــاه هم قاطی دروسم شد؛ یعنی 
از قاجاریه شــروع کردیم تا دوران رضاشــاه و جلوتر. تا اینکه 
سعادتی نصیب ما شد و چهار، پنج سال زندان رفتیم. در زندان 
کتاب نبود و گاهی اوقات کتاب هایی به دســت مان می رســید. 

کتاب های حسین مکی را در آنجا دوره کردم».
تکمیل همایون درباره دوره پنج ساله زندانش می گوید: «در 
زمان بنی صدر به جرم پناه دادن به او دســتگیر شــدم. بعد که 
از زندان خارج شــدم، یارانی که ما را می شناختند از ما برحذر 
بودند که نکند در زندان ســاخت و پاخت کرده باشد. دشمنانم 
هم فکر می کردند این با کاری که کرده باید اعدام می شــد چرا 
نشــده اســت؟! آنجا فهمیدم نباید درباره آدم ها زود قضاوت 
کــرد. علِت بــه کار مشغول شــدن من حمایــت دکتر محمود 
بروجردی، داماد امام (ره) بود که از قدیم من را می شــناخت. 
او واســطه خیر شــد و من را به پژوهشــگاه علوم انســانی و 
مطالعات فرهنگی برد که من اســتخدام آزمایشــی شدم. قبال 
دانشیار بودم و آن زمان درجه ام شد زیر استادیاری. دوباره بعد 
از پنج سال آموزشی استادیار شــدم. آنجا درس تاریخ معاصر 

ایران می دادم».
نطفه کتاب چندجلدی «دکتر محمد مصدق» که فعال کتاب 
اول آن به  طور مســتقل چاپ و منتشــر شده اســت با مقاالتی 
در «بخارا» و به پیشــنهاد علی دهباشی شــکل می گیرد. ناصر 
تکمیل همایون اســتادان بنامی داشــته اســت کــه هریک بعد 
از انقــالب در دولت موقت نقــش تعیین کننده ای داشــته اند. 
یداهللا ســحابی و مهندس مهدی بازرگان از  جمله این چهره ها 
هســتند. او در میان این چهره های سیاسی، بعد از مصدق بیش 
از هر کســی دلبسته یداهللا سحابی اســت. او باور دارد اگر عطار 
نیشــابوری زنده بود، اسم یداهللا سحابی را در جمع «اولیاء اهللا» 
می نوشــت؛ اما مصدق برایش یک استثنای تاریخی است. شاید 
از همین  رو است که ســال ها پژوهش کرده تا کتابی فراهم کند 
که آینــه تمام نمای مصــدق در دوره قاجار باشــد. دوره ای که 
به ندرت می توان از مصدق اطالعاتی به دســت آورد. او در برابر 
این پرسش که بهترین دوره مصدق در دوران قاجار چه دوره ای 

یک تک نگاری درباره روزنامه «آذربایجان جزء الینفک ایران»
عشق آبادی های بی نام ونشان

اســت، می گوید: «مصدق در کوره های بســیاری پخته شد. یکی 
از این کوره ها مســئولیت استیفای خراســان است که در دوران 
جوانی اش رخ داد. دیگری قاطی شــدنش با مشــروطه خواهان 
بود که در این برهه، اندیشــه، عدالت، دموکراسی و سوسیالیسم 
را فرا گرفت. یقینا در سنگلج تهران، محل سکونتش، این حرف ها 
را نمی توانســت یاد بگیرد. دیگر مسئولیت هایی که در اداره کل 
وزارت دارایی داشت، مسئولیت مالیه، دادگستری و هم نشینی با 
مشیرالدوله و حتی قوام الســلطنه با اینکه با این آخری تفاوتی 
جدی داشــت؛ اما اوج مصدق زمانی بود که والی شــیراز شــد 
و در مقابل انگلیس ها بســیار قدرت نشــان داد؛ ولی آنچه نام 
مصدق را زنده کرد مجلس پنجم بود. مجلس پنجم و مخالفت 
با ســلطنت رضاشــاه، آن هم نه با داد و بیداد و مرده باد و زنده 
بــاد، منطقی ترین صحبتی را که می شــد آن روزهــا کرد انجام 
داد. گفت من از رضاخان خوشــم می آید، قــدرت دارد؛ اما این 
قدرت اگر شاه شود و بخواهد همین قدرت را اعمال کند مستبد 
می شود، پس او باید نخست وزیر باشد. شما می خواهید این فرد 
قدرتمند را شــاه کنید و مستبدش کنید. اســتبداد هم یک پریود 
است. ملک و مملکت و پول آن غارت می شود و همین طور هم 
شد. رضاشاه با وجود اینکه تا ۱۳۱۰ مقداری از مصدق و مدرس 
حســاب می برد؛ اما بعد از تمدید قرارداد نفت ۱۹۳۳ (۱۳۱۲)، 
پول بیشــتری گیرش آمد و دیکتاتوری اش به استبداد تبدیل شد. 
دیکتاتوری الاقل مبتنی بر نوعی قوانین است؛ اما مستبد قوانین 
را قبول ندارد و خودســر اســت. رضاخان بعد از تمدید قرارداد 
نفت این طور شد. با کشتار دوســتانش و کشتار کسانی که حتی 
کمــی به آنان ظنین بــود آغاز کرد. حتی برخی خودشــان را از 
ترس رضاشاه کشتند، آدم بزرگی مثل دکتر علی اکبر داور. وقتی 
در جامعه ای دیکتاتوری ظهور می کند و ماندگار می شود، حتما 
یــک قدرت خارجی مدافعش اســت. مصــدق فهمیده بود که 
تکیه رضاشــاه به انگلیس هاســت و رضاشاه هم چند جا گفت 
انگلیس ها من را آورده اند پادشــاه کرده اند؛ ولی ندانســتند چه 
کســی را آوردند؛ اما بعد در پایان کار هم بدون اینکه اراده ای از 
خودش نشان دهد، به او گفتند برو و او رفت. این ننگ است. اگر 
رضاشاه این کار را نمی کرد شــاید عالقه  ای در ما ایجاد می شد؛ 
اما انگار او فرماندهی بود که انگلیس ها در ایران گذاشته بودند 

و دوره مأموریتش تمام شده بود».
بی تردید یکی از درخشــان ترین ســخنرانی های مصدق در 
مجلس پنجم اســت که بخشــی از آن این گونه است: «امروز 
مملکت ما بعد از بیست سال و این همه خون ریزی می خواهد 
ســیر قهقرایی بکند و مثل زنگبار بشــود که گمان نمی کنم در 
زنگبار هم این طور باشــد که یک شــخص هم پادشــاه باشد و 
هم مســئول مملکت باشد. اگر گفتیم یک شخصی هم پادشاه 
باشــد و هم مسئول مملکت باشد، اگر گفتیم که ایشان پادشاه 
و مسئول نیســتند، آن  وقت خیانت به مملکت کرده ایم. برای 
اینکه ایشــان در این مقامی که هســتند مؤثر هستند و همه کار 
می توانند بکنند. در مملکت مشــروطه رئیس الوزرا مهم است 
نه پادشــاه... بنده اگر ســرم را ببرند و تکه تکه ام بکنند و آقای 
ســید یعقوب هــزار فحش به مــن بدهد زیر بــار این حرف ها 
نمی روم. بعد از بیست سال خون ریزی آقای سید یعقوب شما 
مشــروطه طلب بودید؟ آزادی خواه بودید؟! بنده خودم شما را 
در ایــن مملکت دیدم که باالی منبر می رفتید و مردم را دعوت 
به آزادی می کردید، حاال عقیده شما این است که یک کسی در 
مملکت باشــد که هم شاه باشــد هم رئیس الوزرا هم حاکم؟ 
اگر این طور باشد که ارتجاع صرف است، استبداد صرف است. 
پس چرا خون شــهدای راه آزادی را بی خــود ریختید؟!». این 
مختصری از ســخنان تند و تیز مصدق در مجلس پنجم علیه 
رضاشــاه و نمایندگانی اســت که درصدد تثبیت دیکتاتوری او 
در ایران هســتند. تکمیل همایون درخصــوص مجلس پنجم 

می گوید: «مجلس پنجم اوج مصدق است، گرچه در مجلس 
ششــم هم لوایح خوبی ارائه داد و سخنان خوبی گفت؛ اما از 
دوره هفتم تا ســیزدهم دیگر او را به مجلس راه ندادند حتی 
رأی خــودش به خــودش را در مجلس ســیزدهم نخواندند، 
حکایت مدرس است که وقتی آرا را  خواندند و گفتند هیچ رأیی 
نیــاورده، گفت من خودم که به خودم رأی داده ام! اما در دوره 
چهاردهم مردم که ســابقه مصــدق را دیده بودند، مخصوصا 
دوران تبعیــدش به بیرجند و قصد رضاشــاه برای کشــتن او، 
از مصدق چهره ای متفاوت ســاخته بود. به راســتی اگر جنگ 
جهانی دوم پایان نمی گرفت مصدق هم به سرنوشــت مدرس 
گرفتار می شــد. مصدق با وساطت پســرش دکتر غالمحسین 
مصدق که با ارنســت پرون دوستی داشت و او نیز با شاه آشنا 
بود، آزاد شــد. مردم در دوره چهاردهم در انتخابات شــرکت 
کردند و مصدق کمترشناخته شده و از صحنه سیاست به دور را 
به اولین رأی تهران تبدیل کردند. این دوران درخشندگی واقعی 

مصدق بود».
به بــاور تکمیل همایون، مــردِم دوران نهضت ملی خیلی 
جلوتر از مردِم دوران نهضت مشــروطه بودند. رضاشــاه رفته 
بود و وحشــت دیکتاتوری تمام شده بود. با وجود اینکه مردم 
در انتخابات شــرکت  کردند؛ اما اکثریت باز با طرفداران هیئت 
حاکمه بود. مصدق و چند نفر دیگر که نامزد انتخابات شــدند، 
قاعــده موازنه منفی و اصــالح مطبوعات، اصــالح ادارات و 
شــهرداری ها را آغــاز کردند و ایــن اصالحات به ملی شــدن 

صنعت نفت انجامید.
یکــی از بخش های مهــم کتاب، فصل یازدهــم مربوط به 
قــرارداد وثوق الدولــه و موضع گیری دکتر مصدق اســت. این 
فصــل به خوبی نشــان می دهد از دل آشــوب و عدم مدیریت 
و ناکارآمدی چگونه زمینه سیاســی، مســتعد ظهور چهره ای 
مانند رضاشــاه شــده است: «شمال ایران دســتخوش سیطره 
روس ها بود که در تقابل و جنگ و ســتیز با سیاست انگلستان 
قــرار داشــت و در جنــوب ایــران، صولت الدوله قشــقایی و 
روحانیــون فارس مردم را به قیام علیــه انگلیس ها تحریک و 
تهییــج می کردند. نجفقلی  خان، صمصام الســلطنه بختیاری، 
رئیس الــوزرای کابینــه چهل وچهــارم مشــروطیت، در زمان 
قحطــی و اغتشــاش، زمام امور کشــور را در دســت داشــت 
و تالش هایــش احمدشــاه جوان را ترســاند و از او خواســت 
اســتعفا دهد. صمصام الســلطنه نپذیرفــت. او که حکومت 
نظامــی دولت را لغو کرده و با همگامی هیئت وزیران قرارداد 
شــیالت لیانازوف و کاپیتوالســیون را باطل اعالم کرده بود، به 
حکومــت خود ادامه می  داد. در ۲۶ تیرماه ۱۲۹۷ خورشــیدی 
احمدشــاه به تقاضــای روحانیون و اصالح طلبــان و برخالف 
قانون اساســی وثوق الدوله را به ریاست الوزرایی منصوب کرد 
و به دســتور او از ورود صمصام الســلطنه و وزیرانش به مقر 
دولت جلوگیری کــرد». بعد از یکه تــازی وثوق الدوله و پایان 
جنــگ جهانی اول، انگلیس در ایران بدون رقیب شــد؛ چراکه 
روس هــا درگیر جنــگ داخلی شــده بودند و اینــک انگلیس 
می توانست ایران را به راحتی به تحت الحمایگی خود درآورد. 
به نقل از لرد کرزن: «تا پیش از عقد قرارداد ۱۹۰۷ روسیه تمام 
ایران را می خواســت و حاضر بود از این خوان گســترده یغما 
ســهمی نصیب انگلستان شود؛ اما اکنون که روس ها در جنگ 
شکســت خورده و دچار انقالب داخلی شده بودند، لرد کرزن 
می خواســت همان نقشه قدیم آنها را این بار به نفع انگلستان 
اجرا کند و با استقرار نظام مستشاری در ایران سرتاسر خاک این 
کشور را تحت حاکمیت غیرمستقیم بریتانیا قرار دهد. منظور و 
هــدف نهایی قرارداد ۱۹۱۹ همین بود و بس». در همین دوران 
بود که سید حســن مدرس در داخل ایــران علیه وثوق الدوله و 
قرارداد ۱۹۱۹ واکنش ســختی نشــان داد و محمد مصدق که 
در ســوئیس و خارج از ایران به ســر می برد، از طریق رسانه ها 
و مراجــع بین المللی علیه انگلیــس و وثوق الدوله و قرارداد 
ننگین شــان فعالیت کرد. آنچــه را که ناصــر تکمیل همایون 
به آن بــاور دارد و همواره در این کتاب بــر آن تأکید می گذارد 
به وضــوح در عملکرد مصدق می توان دیــد. او می گوید: «در 
زندگی مصدق دو وجه اساســی وجود دارد: اصل اســتقالل و 
آزادی. مصدق معتقد اســت جامعه ما باید بــه این دو اصل 
اعتقاد داشته باشد. اوال مســتقل باشد، با هیچ نیروی خارجی 
نه  اینکه رابطه نداشــته باشد، زیر ســلطه هیچ نیروی خارجی  
نباشــد. در خود ایران هم جامعه آزاد باشــد. احزاب و گروه ها 
آزاد باشــند»؛ اما بیش از اینها، یکی از ویژگی های بارز مصدق 
ایــن بود کــه همواره متکی بــه مجلس مردمی بوده اســت. 
تکمیل همایــون در این باره می گوید: «در دوران نخســت وزیری 
مصدق هر اتفاقی که می افتاد نمی دانســتند چه کنند، مصدق 
می گفت من امشب در تلویزیون اعالم می کنم ببینیم مردم چه 
می گویند. او می خواســت سیاستش کامال مردمی باشد و بعد 
بر مبنای مشروطیت. می شود گفت کسی که در ایران به قانون 
واقعا اعتقاد داشــته و آن قانون مشــروطه بوده، دکتر مصدق 
بوده اســت. این امتیاز بسیار باالیی برای مصدق است که او را 
در تمام دوران زندگی اش به یک اسطوره ملی و استقالل طلب 

و مؤمن به دموکراسی واقعی تبدیل کرد».

دکتر ناصر تکمیل همایون تمایل چندانی ندارد که درباره مســائل سیاسی و وقایعی که در اوایل انقالب تجربه 
کرده است، سخنی بگوید. او دوســت دارد بیش از هر چیز درباره کتابش به گفت وگو بنشیند. کتابی که حاصل 
ســال ها زحمت و پژوهش است: «دکتر محمد مصدق در دوران سلطنت قاجار». این کتاب، کتاب ویژه ای است 
درباره مصدق از دوران طفولیت تا رســیدن به مرحله بلوغ سیاسی و آغاز سلطنت پهلوی. ناصر تکمیل همایون 
زندگی مصدق را به بخش های مختلفی از دوران زندگی اش تقسیم کرده است و در انتهای هر بخش چکیده ای 

از آن مقاله را آورده تا خواننده در میان انبوهی از اسم ها سردرگم نشود.

در دوران نخســت وزیری مصدق هر اتفاقی که 
می افتاد نمی دانستند چه کنند، مصدق می گفت 
من امشــب در تلویزیون اعالم می کنــم ببینیم مردم چه 
می گویند. او می خواســت سیاستش کامال مردمی باشد و 
بعد بر مبنای مشروطیت. می شود گفت کسی که در ایران 
به قانون واقعا اعتقاد داشته و آن قانون مشروطه بوده، 
دکتر مصدق بوده اســت. این امتیاز بســیار باالیی برای 
مصدق اســت که او را در تمام دوران زندگی اش به یک 
اســطوره ملی و اســتقالل طلب و مؤمن به دموکراســی 

واقعی تبدیل کرد

در واکاوی تاریخ مطبوعات ایران، دشوار می توان مطبوعه ای پیدا کرد که نسبتی تنگاتنگ با 
تحوالت سیاسی نداشته باشد و فراتر از آن، هر نشریه ای بر مبنای ایده ای پا می گرفت و حیات 
آن منوط به ســرایت آن تفکر به جامعه و تأثیرگذاری در سیاســت و دگرگونی اجتماعی بود. 
طرح ایده در قالب روزنامه یا نشریات چنان جدی بود که یک مطالبه یا شعار بر تارک روزنامه ای 
می نشست، نمونه اش روزنامه «آذربایجان جزء الینفک ایران» که نام خود را از شعاری در دوران 
تهدید اســتقالل آذربایجان برگرفته بود. «انتشار روزنامه آذربایجان جزء الینفک ایران و به ویژه 
تأکیــد نهفته در الینفک بــودِن آن از ایران، یادگار برهه ای از تحــوالت منطقه ای ایران معاصر 
است که با رواج شایعات و زمزمه هایی پیرامون تالش گروهی از مسلمانان قفقاز برای کشوری 
موســوم به آذربایجان در آن حدود، در بین ایرانیان نســبت به وضعیت آذربایجان واقعی در 
مقام یکی از ایاالت و اجزای الینفک ایران نگرانی هایی پدید آمد. در آن موقع یعنی حدود چهار 
ماه پیش از اعالن رسمی تشکیل چنین کشوری در بخش هایی از خانات مسلمان نشین جنوب 
شــرق قفقاز در اواخر مه ۱۹۱۸، در حالی که کم وکیف شــایعاتی از این دست هنوز به درستی 
روشــن نبود، بسیاری از ایرانیان که نسبت به مخاطرات حاصل از تأسیس چنین موجودیتی در 

همسایگی ایالت آذربایجان آگاه بودند، در مقام مقابله برآمده و نسبت به طرح این گونه مطالب 
اعتراض کردنــد». در چنین اوضاع واحوالی بود که ایرانیان مقیم قفقاز که از نزدیک در جریان 
تحوالت اخیر بودند دست به کار شدند و روزنامه  «آذربایجان» را با قید پرمعنای «جزء الینفک 
ایران» منتشر کردند. اگرچه به قول کاوه بیات، روزنامه «آذربایجان جزء الینفک ایران» با معدود 
شماره هایی که منتشر شد در چاچوب تاریخ مطبوعات ایران لحظه ای زودگذر بیش نیست اما 
مفاد همین چند شماره حکایت از آن دارد که از لحاظ پرداختن به مسائل مملکت و توجه به 
تحوالت منطقه ای و جهانی و اشــاعه دیدگاه مسلک دموکرات ها که ناشر این روزنامه بودند، 
تکاپویی جدی داشتند. در ماجرای مختاریت آذربایجان، روزنامه هایی که منتشر می شدند همه 
در قبال این مســئله موضع گیری کردند و روزنامه هایی نیز در مقابله با آن پدید آمدند. روزنامه 
«آذربایجان جزء الینفک ایران» در اوایل واپســین ســال جنگ جهانــی اول به دو زبان ترکی و 
فارسی در باکو منتشر شد: «شماره نخستینش در۳۰ بهمن ۱۲۹۶ و شماره سیزدهم یا آخرینش 
در ۸ فروردیــن ۱۲۹۷». در ماجرای مختاریت آذربایجان، شــعاری در روزنامه ها باب شــد که 
شــاید بار نخست در شماره ۵۷ «تجدد» آمده بود از این قرار: «آذربایجان جزء الینفک تمامیت 

ملکیت ایران است... حق اســتقالل و تمامیت ملکیٔه ایران در دل و جان هر فرزند آذربایجان 
یک عزم ثابت و یک ارادٔه قطعی است... آذربایجانی تا وقتی که زنده است این ندا را در فضای 
جهــان بلند خواهد کرد و هــرگاه جریانات داخلی و خارجی مقدمــات یک دورٔه معکوس را 
چیده و آتش مســتولی انقالب را دامن زده، آذربایجان را به میدان آزمون بکشند، آذربایجانیان 
تصمیمات ســابق خود را باز با اضافٔه این جمله آخری تکمیل خواهند کرد: ایران جزء الینفک 
آذربایجان اســت!» رویکرد روزنامه های آن دوران صریح و شــدید اســت تا حدی که روزنامٔه 
«ارشــاد» چاپ تهران، در اعتراض به ســودای مختاریت، مقاله ای تحــت  عنوان «مختاریت 
آذربایجان یا مالیخولیای کمیته مساوات» منتشر می کند که واکنشی است به ارگان مطبوعاتِی 
حزب مساوات که ادعا کرده بود «مردم قفقاز جمهوریت می خواهند و برای آذربایجان مطالبٔه 
اســتقالل داخلی می نمایند». با این وصف، تردیدی نیست که روزنامه آذربایجان جزء الینفک 
ایران با انتخاب این اســم خود را نشاندار و از همان ابتدا اعالم موضع کرده است. طرفه آنکه 
این روزنامه به فوریت و بنابر ضرورت شــکل گرفته و جز ایــدٔه ضدیت با مختاریت آذربایجان 
ســودایی در سر ندارد و نویســندگانش چنان از هویت سازی و کیش شخصیت به دورند که در 

سایٔه تفکرشان می مانند: «درباره اکثر نویسندگان روزنامه متأسفانه هیچ اطالعی نداریم. حتی 
در مورد ف. علیقلی زاده نویســندٔه اکثر ســرمقاله های آن، همین قــدر می دانیم که از ایرانیان 
ســاکن عشق آباد بوده و روزنامه را نیز او اداره می کرده اســت. از نویسندگان دیگر آن، گذشته 
از میرجعفر ســیدجوادزاده، پیشه وری بعدی که معروف اســت، اطالعات اندکی درباره اژدر 
علی زاده و حســن ضیاء در دست است که از آن میان اولی بعدها از فعاالن جمعیت معارف 

ایران و مدیر مدرســه اتحاد ایرانیان شده و از ۱۲۹۹ به بعد در 
ایران به سر برده و در اوایل دهه ۱۳۲۰ در تهران زندگی می کرده 
اســت. حسن ضیاء هم بعدها به حزب عدالت جذب شده...». 
همین چند نکته و تأکید بر تفکر از طرف نویســندگان روزنامه 
کافی اســت تا تنها سیزده شــمارٔه یک روزنامه ، آن را در تاریخ 

به ثبت برساند.
منبــع: آذربایجان جزء الینفــک ایــران، دوره کامل روزنامه 

به کوشش رحیم رئیس نیا، نر پردیس دانش، چاپ ۱۳۹۱
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