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سخنی در مورد " آذربایجان و مسأله مل ّی"
انتشار مجدد "آذربایجان و مسأله مل ّی" ،اثر ارزشمند چریک
فدائی خلق ،رفيق شهيد عليرضا نابدل ،امروز در شرایطی بس
متفاوت از تاریخ نوشته شدن آن در حدود  44سال پيش (اواخر
سال  )2940صورت میگيرد .در شرایط کنونی که به دالیلی
مسأله مل ّی در ایران برجستگی خاصی یافته است ،مسلماً
بررسی مسایل مطرح شده در این اثر در حوزه مل ّی از اهميت
ویژهای برخوردار است .اما از طرف دیگر و با اهميتی برجسته
تر ،این اثر امروز سندی به جا مانده از رفقای اوليه تشکيل
دهنده چریکهای فدائی خلق میباشد ،سندی که از ورای آن
نه فقط میتوان موضع کمونيستهای راستين به مسأله مل ّی
در ایران و چگونگی برخورد آنان به حکومتهای مرتجع حاکم بر
جامعه را دریافت بلکه با استناد به آن میتوان روی جنبههای
گوناگونی از تاریخ چریکهای فدائی خلق نيز تعمق نمود .رفيق
نابدل در این اثر مسأله مل ّی را در جریان بررسی برخی از
رویدادهای مهم تاریخی و حرکات و جنبشهای گذشته در ایران
از انقالب مشروطيت به بعد مورد برخورد قرار داده است.
چگونگی این برخورد و بعضی مسایل مطرح شده در این اثر
همچنين گویای آن است که رفقای اوليه بنيانگذار سازمان
چریکهای فدائی خلق از چه حد باالئی از مطالعه و سواد
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سياسی برخوردار بوده و چگونه نظرات ارائه شده از طرف آنها
حاصل مطالعه و پژوهش علمی مسأله مورد نظر بوده است.
نکته برجسته دیگری که با تکيه بر این سند میتوان روی آن
انگشت گذاشت ،آشکاری ایدههای انقالبی در آن در ارتباط با
مسایل عمومی جامعه در دوره خود رفيق و چگونگی نگرش و
برخورد به آنهاست .برخی از نظرات و ایدههای انقالبی که در
نوشته رفيق نابدل متجلی میباشند به واقع همانهائی
هستند که در تدوین تئوری کمونيستی چریکهای فدائی خلق -
که حاصل کار گروهی از برجسته ترين کمونيستهای کشور در
طی چهار سال بود  -به کار آمده و در کتاب هميشه ماندگار
"مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتيک" (اثر رفيق مسعود
احمدزاده) منعکس گشتهاند .در عين حال بررسی و تعمق روی
آنها از یک طرف ریشه دار بودن ایدههای انقالبی نهفته در این
تئوری را بيان میکند و از طرف دیگر نشان دهنده گوشهای از
نقش رفيق نابدل  -و به طریق اولی رفقای آذربایجان  -در تکوین
تئوری چریکهای فدائی خلق ایران می باشد.
موضع رفیق نابدل در مورد مسأله مل ّی
در این اثر برجستگی موضع رفيق نابدل به مثابه یک کمونيست
فدائی نسبت به مسأله مل ّی در جامعه ایران کامال ً آشکار
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استُ .کنه و ماهيت این موضع گيری درست به همان صورتی
میباشد که کمونيستهای اصيل در سراسر جهان و در طول
تاریخ در مورد این مسأله اتخاذ نمودهاند .در مقدمه این کتاب که
با امضای "سازمان چریکهای فدائی خلق ایران" به تحریر در
آمده نيز توضيح داده شده که "عليرغم بی اطالعی بسياری از
مارکسيست نمایان گذشته و حال وطن ما ،مارکسيسم -
لنينيسم مسأله مل ّی را از نظر تئوریک کامال ً حل کرده است و
تجربه انقالبی خلقهای پيشرو به خوبی می تواند چراغ راه ما
در حل عملی مسأله مل ّی در ایران باشد".
امروز بسياری از ناآگاهان با تکرار سخنان مغرضين وقتی پای
مسأله مل ّی به ميان میآید موضع کمونيستی در این رابطه را
با نسبت دادن آن صرفاً به استالين نفی میکنند .در حالی که
اوال ً مارکس و انگلس اولين کسانی بودند که در جریان برخورد
به مسایل واقعی جنبشهای تودهای در اروپا ،رهنمودهای
مشخصی را در این زمينه در اختيار رهروان راستين خود قرار
دادهاند .ثانياً اگر چه استالين خود در زمينه مسأله مل ّی آثار
آموختنی دارد ولی این تنها استالين نبود که در مقطعی از
انقالب در روسيه ،مسأله مل ّی را مورد توجه قرار داده و به آن
پرداخت .اساساً به دليل وجود مل ّيتهای گوناگون در روسيه ،در
مقطعی در آنجا برخورد به مسأله مل ّی اهميت عملی
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برجستهای یافت و به همين خاطر این مسأله به طور جدی در
دستور کار بلشویکها قرار گرفت و زوایای گوناگون مسأله مل ّی
از طرف آنان بررسی شده و به لحاظ تئوریک به آنها پاسخ داده
شد .اتفاقاً نوشتههای لنين در این زمينه خود به بهترین وجهی
ثابت میکنند که از نقطه نظر مارکسيستی امروز دیگر
چهارچوب برخورد علمی به مسأله مل ّی کامال ً روشن است.
رفيق نابدل نيز درست با مطالعه و درک حاصل تالشهای
بلشویکها در زمينه مسأله مل ّی ،به این موضوع برخورد کرده
است .کمونيستها اساساً بر آنند که به مسأله مل ّی در هر
شرایطی باید به طور مشخص برخورد شود؛ و در نتيجه نه لزوماً
باید از هر مبارزه مل ّی دفاع کرد و نه این که پيشاپيش آن را رد
نمود .رفيق نابدل نيز در کتاب خود نشان میدهد که اصلی را
مبنای برخورد خود قرار داده است که بر اساس آن یک حرکت
مل ّی باید ماهيت دموکراتيک و مترقّی داشته باشد تا بتوان از
آن پشتيبانی و حمایت کرد؛ و این موقعی است که مبارزه برای
رفع ستم مل ّی در راستا و در خدمت یک مبارزه عمومی برای
دست یابی به دموکراسی و یا به عبارت دیگر برای کسب
وسيع ترین آزادیهای دموکراتيک صورت گيرد .با این دید او از
پایمال شدن حقوق مل ّيتهای مختلف در ایران و ضرورت از ميان
بردن ستم مل ّی صحبت می کند و در این مسير در حالی که با
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خشم بجا ،قُبح شوینيسم فارس را نشان میدهد،
کين و
ِ
ناسيوناليسم را هم در شکل والیت گرائی شدیداً مورد تقبيح
قرار داده و سعی میکند اثرات زیان بار و مخرّب آن را با
مثالهای تاریخی در ایران توضيح دهد .در مقابل این نظر ،ما
امروز از یک طرف با کسانی که نام کمونيست هم بر خورد
نهاده اند مواجهيم که اصل حق تعيين سرنوشت را امری که
گویا مربوط به گذشته است و بر شرایط جامعه ایران منطبق
نيست ،جا میزنند  -که اتفاقاً لنين آنها را بدترین
اپورتونيستها می نامد" :امتناع از دفاع از حق تعيين
سرنوشت برابر است با بدترین اپورتونيسم" ("در باره حق ملل
در تعيين سرنوشت خود" صفحه  ،)901و از طرف دیگر کسانی
هم هستند که هر جنبش مل ّی را حتی اگر یک رهبری
ناسيوناليست و ارتجاعی در رأس آن قرار گرفته باشد ،به صرف
این که جنبش مل ّی است ،کامال ً تأئيد کرده و قابل دفاع می
دانند.
در رابطه با حل مسأله مل ّی در ایران نيز رفيق نابدل با اعتقاد به
اصل حق ملل در تعيين سرنوشت خود ،بر اتحاد همه خلقهای
ایران جهت مقابله با امپریاليسم و حاکميت امپریاليستی در
ایران پای فشرده و مبارزه برای ایجاد شرایط کامال ً دموکراتيک در
ایران که تحقق آن را تنها با وجود یک رهبری واقعاً کمونيستی و
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پرولتری امکان پذیر می داند ،تنها راه حل مسأله مل ّی یا به
عبارت دیگر رفع ستم مل ّی در ایران عنوان می کند.
زبان آذری ،شاخه ای از زبان های ترکی
در کتاب "آذربایجان و مسأله مل ّی" در می یابيم که رفيق نابدل
"پيدایش خلق ترک زبان آذربایجان" را حاصل آميزش مردمانی
ترک زبان که در نخستين سدههای هجری "بخشی از اهالی
این سرزمين را تشکيل میدادند" با کوچ نشينان ترک زبان
آسيای مرکزی که به سرزمينهای غربی و از جمله به
آذربایجان مهاجرت کرده بودند ،در طی یک پروسه بين قرن
چهارم تا هشتم هجری (قرن دهم تا چهاردهم ميالدی) ذکر
نموده و مطرح می کند که "با گذشت چند سده زبان آذری به
عنوان شاخهای از زبانهای ترکی با عناصر تازهای که از شرایط
جدید گرفته بود شکل گرفت .زبان تاتی (آذری قدیم) و زبانهای
دیگر را منسوخ نمود و زبان اکثریت مردم آذربایجان شد"
(مطالب توی گيومه در اینجا و هر جائی در این نوشته که منبع
آنها ذکر نمی شود از کتاب رفيق نابدل می باشند) .این بحث
در ارتباط با شوینيستهائی که رفيق نابدل آنها را "فارس -
آریائی" مینامد دارای اهميت است .این شوینيستها با تکيه
بر این فرض که گویا آذربایجانیها در گذشتههای دور به زبان
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فارسی صحبت میکردهاند (گویا به زبان ادعائی "آذری
پهلوی") ،کوشيدهاند به هر ترتيب برای فارسها و زبان فارسی
"عظمت" قایل شده و به تحقير ترکها و زبان ترکی بپردازند .به
زعم آنها "مأموران حکومت صفوی به زور مردم را وادار به زبان
ترکی کردهاند و به این ترتيب در مدتی نسبتاً کوتاه زبان مردم
عوض شده است" )2(.رفيق نابدل ضمن رد ادعای فوق که از
نظر وی ناشی از بی سوادی و عدم توجه به واقعيات عينی و
متکی بر "مدرک تراشی" مدعيان آن است ،در این کتاب هدف
از چنان برخوردی که همانا تحميل ستم مل ّی به خلق آذربایجان
و توجيه چنين ستمی است را برمال می سازد.
واقعيت این است که در زمان رضا شاه که به نمایندگی از
امپریاليسم انگليس مشغول پياده کردن سياستهای به غایت
ضد مل ّی در ایران بود "ادبای شوینيست" که اغلب "فارغ
التحصيالن حقوق و فلسفه از فرنگ" بودند ،وظيفه توجيه آن
سياستها را به عهده گرفته و در حالی که اندر باب "عظمت
اشرافی ميهن آریائی کوروش" و زبان پارسی داد سخن
میدادند به تحقير زبانهای مل ّی دیگر در ایران و به طور
مشخص و برجسته عليه زبان عربی و زبان ترکی میپرداختند.
در این ميان روشنفکرانی نيز بودند که چون از اقدامات رضاشاه
(که در واقع برای خدمت به رشد و گسترش سرمایههای
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امپریاليستی در ایران انجام میگرفت) به نادرست برداشت
تجدد خواهی داشتند ،آلوده جو ناسيوناليستی و نژاد پرستانه
حاکم گشته و خواه ناخواه در جهت تحکيم قدرت مرکزی و یا در
واقع بسط سلطه دیکتاتوری رضا شاه فعاليت کردند .از برجسته
ترین آنها متأسفانه باید از تاریخ نویس برجسته و با استعداد
ایران ،کسروی نام برد .کسروی که خود آذربایجانی و ترک زبان
بود و از این رو بر غنی و رسا بودن زبان ترکی اشراف داشت و
حتی به نارسائیهای زبان فارسی در مقابل زبان ترکی اعتراف
کرده و میگفت" :زبان کنونی فارسی بسيار نارساست و
بسياری از معنیهائی که به ترکی توان فهمانيد این زبان به
فهمانيدن آنها توانا نيست" (کسروی ،کتاب "آذری یا زبان
باستان آذربایگان" صفحه  ،)10با این حال با تبعيت از خواست
قدرت دیکتاتوری حاکم مبنی بر این که باید تنها زبان فارسی در
سراسر ایران رسميت داشته باشد ،با موج نژاد پرستانه و
عظمت طلبانه پهلوی دوران خود همراه شد و در کنار دیگر
ت" دوره رضا شاه قرار گرفت که میبایست
"ادبای شوینيس ِ
همه زبانها را جز فارسی از ميان بردارند .خود کسروی در
کتاب "دفاعيات احمد کسروی از سرپاس مختاری و پزشک
احمدی" در صفحه  02آشکارا از این امر به عنوان آرزوی ایرانيان
صحبت کرده و میگوید" :این آرزوی ایرانيانست ،آرزوی همگی
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ماست .ما این را به یاری خدا از پيش خواهيم برد و همه
زبانها را جز فارسی از ميان خواهيم برداشت".
در چنين فضائی و در شرایطی که در ترکيه نيز تقریباً همان
فضای شوینيستی در مورد زبان ترکی در ميان بود و با توجه به
سابقه مبارزه قلمی بين شوینيست های پان ترکيست  -که
مردم آذربایجان ایران را به اتحاد با جمهوری ترکيه دعوت
میکردند -با شوینيستهای ایرانی که آنها هم از موضع
شوینيسم فارس – آریائی ،جهت خنثی و بی اثر کردن تبليغات
پان ترکيستهای ترکيه روی مردم ترک زبان آذربایجان ،در
نشریات خود زبان ترکی آذربایجانيان را غير اصيل و تحميلی
میخواندند ،کسروی با آگاهی به چنين واقعيتی دست اندر کار
ظاهراً پژوهش در مورد پيدایش زبان ترکی در آذربایجان شد .او
در به اصطالح پژوهش خود به نتيجهای رسيد که از قبل برای آن
آماده بود و به عبارت دیگر میبایست برسد(!!) به این معنی
که اعالم کرد که آذربایجان هميشه جزئی از ایران بوده و مردم
در گذشته به زبان ایرانی (منظور نوعی فارسی است) صحبت
میکردند ،بنابراین زبان ترکی کنونی مردم آذربایجان غير ایرانی
میباشد و باید "از ایران بر افتد" .او در رابطه با پيدایش زبان
ترکی در آذربایجان کتاب "آذری یا زبان باستان آذربایگان" را
نوشت و در این کتاب با دالیلی سطحی و در واقع با کمک
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گرفتن از قوه تخيلاش سابقه فارس بودن برای مردم آذربایجان
تراشيد و زبان فرضی آذری (گویا شاخهای از زبان پهلوی) را
زبان مردم آذربایجان ناميد .از نظر کسروی زبان ترکی در
گذشتههای نه چندان دور یعنی در دوره صفویه که از سالهای
 001تا  2212هجری برابر با  2011-2112ميالدی در ایران
حکومت کردهاند ،در آذربایجان حاکم شده است)1( .
ادعای فوق از کسروی همراه با القائاتی به نفع زبان فارسی و
نادیده گرفتن و انکار حتی دست آوردهای ادبی بخشی از مردم
ایران به زبان ترکی ،نه فقط در آن زمان در خدمت توجيه نفی
زبان ترکی آذری و تحقير و بی شخصيت کردن تودههای مبارز
آذربایجان توسط حکومت ارتجاعی –شوینيستی وقت قرار
گرفت بلکه بعداً نيز به همين منظور در رژیم وابسته به
امپریاليسم شاه به کار رفت و امروز تحت سلطه رژیم جمهوری
اسالمی و وزارت ارشادش حتی شدید تر و گسترده تر از دوران
شاه از آن برای تحقير و شخصيت کشی و باالخره موجه جلوه
دادن ستم مل ّی و محروم سازی ميليونها تن از مردم آذربایجان
در رواج فرهنگ و ادبيات و آموزش به زبان خود به کار گرفته می
شود.
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جای تردید نيست که مطالب مطرح شده در کتاب "آذربایجان و
مسأله مل ّی" رفيق نابدل در نقطه مقابل کتاب "آذری یا زبان
باستان آذربایگان" کسروی قرار دارد .از جمله باید تأکيد کرد که
کسروی برای تحقير زبان ترکی به نفی و انکار آثار ادبی بسيار
با ارزش و آزادی خواهانه شاعران و ادیبان مردم آذربایجان در
گذشته میپردازد .در همان کتاب یاد شده ،وی می نویسد:
"اگر چه گاهی در آذربایجان کتابها به ترکی نوشته شده و
برخی شاعران شعرها سرودهاند ،ليکن اینها بسيار کم و جز
از روی هوس نبوده است" (اگر وی نام آن کتابها و شاعران را
ذکر میکرد خواننده خود می توانست در مورد شان قضاوت کند
تا دریابد که کسروی کدام آثار ارزشمند ادیبان آذربایجان را "از
روی هوس" می نامد! مثال ً آیا آثار فتحعلی آخوندزاده از نظر او
"از روی هوس" نوشته شدهاند!؟) .اما رفيق نابدل ضمن یاد
کردن از بعضی از شاعران آذربایجان ،یکی از اولين" آذری
نویس"ها ،شاعر نامدار ،عماالدین نسيمی را که متعلق به
مکتب ماتریاليستی "طریقت حروفيگری" بود و در دوران خود
عليه ظلم و ستم حاکم بر جامعه مبارزه میکرد به خواننده
میشناساند.

نسيمی

به

مثابه

شاعری

که

فلسفه

ماتریاليستی مکتب خود را در شعرهایش منعکس میکرد در
قرن چهارده یعنی حداقل دو قرن زودتر از تاریخی که کسروی
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برای حاکم شدن کامل زبان ترکی در آذربایجان (دوره صفویه)
تعيين کرده میزیسته و شعرهای فيلسوفانه میسروده است
( )9شاید بتوان گفت که عدم اطالع کسروی از شاعران و
ادیبان ترکی نویس گذشته ایران باعث شده که وی کار ادیبان و
شاعران ترک زبان آذربایجان را "از روی هوس"بنامد .اما او حتی
وجود ادیبان آزادیخواه همزمان خود و کار بزرگ آنان در خدمت به
انقالب مشروطيت را هم به منظور تحقير زبان ترکی و موجه
جلوه دادن تحميل زبان فارسی از طرف رضا شاه به سراسر
ایران ،انکار می کند .کسروی مسلماً از وجود مجله ترک زبان
"مالنصرالدین" و تأثير مبارزاتی به سزای آن در جریان انقالب
مشروطيت آگاه بود و جليل محمد قلی زاده (سردبير مجله) و
نویسندگان و دست اندرکاران "مالنصرالدین" و به خصوص ميرزا
علی اکبر صابر (شاعر نامداری که اشعارش در این مجله چاپ
میشد) را میشناخت .او بی شک این را هم میدانست که
نویسندگان فارسی زبان آن دوره همچون علی اکبر دهخدا که
"چرند و پرند" او در نشریه فارسی زبان صور اسرافيل چاپ شد،
تا چه حد تحت تأثير "مالنصرالدین" بوده و از آن الهام
میگرفتند .ولی او نه تنها وجود چنين نشریه و چنان ادیبانی را
از خواننده کتابش پنهان میکند بلکه با سرپوش گذاشتن به
اقدامات یک دیکتاتور بی رحم و نوکر انگليس (رضا شاه) در
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سرکوب مدارسی که توسط آزادیخواهان آذربایجان برپا گشته
بود و الپوشانی اقدام آن دیکتاتور در ممنوع کردن روزنامههای
مترقی و آزادیخواه در دوره بعد از انقالب مشروطيت ،علت از
بين رفتن آن مدارس و روزنامهها را این طور جلوه میدهد که
گویا کار آنها پيش نرفت چون "آذربایجانيان دست از فارسی
نکشيدند" .متن کامل سخنان او چنين است" :پس از مشروطه
نيز کسانی هوس کردند که روزنامههائی به ترکی در آذربایجان
بنویسند و چنين میگفتند که زبان مادرزادی بيشتر کارگر افتد
تا زبان دیگری و کسانی بر آن شدند که در دبستانها نيز تا دو
سه سال آموختن با زبان ترکی باشد و از رنجی که شاگردان در
آذربایجان از رهگذر زبان میکشند کاسته شود .ليکن هيچ یک
از اینها پيش نرفت و آذربایجانيان دست از فارسی نکشيدند".
(همان منبع ،صفحه .)64

اتفاقاً رفيق نابدل ضمن توضيح

اقدامات خونين و خشونت بار رضا شاه در حوزههای مختلف
زندگی تودهها که حتی شامل خصوصی ترین حوزههای زندگی
آنها نظير چگونگی لباس پوشيدن شان هم میشد ،در ارتباط با
سرکوب "بخش فرهنگ و آموزش" از طرف آن حکومت مطرح
میکند" :ابتدا میبایست فرهنگ ضد فئودال – ضد استعماری
که در کانونهای دموکراتيک ،از جمله احزاب و انجمنها و
مطبوعات و دبستانهای تازه بنياد یافته از جانب آزادیخواهان،
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رشد اوليه خود را آغاز کرده بود ،از بيخ و بن بر انداخته شود و
فرهنگ فئودال – استعماری برپایه سلب شخصيت از تودههای
زحمتکش و آزادیخواه و سلب شخصيت از فرهنگهای مل ّی به
زور سرنيزه انتشار یابد".
با ریشه یابی در مورد آنچه امروز از طرف شوینيستها در رابطه
با سابقه مردم آذربایجان و ترک زبانان ایران عليه آنها مطرح
میشود (و افرادی هم ناخواسته و نا آگاهانه آن نظرات را تکرار
و رواج میدهند) به راحتی میتوان دید که منشاء آنها عمدتاً
کتاب یاد شده از کسروی میباشد .در مقابل ،رفيق نابدل که
به مثابه یک انسان کمونيست ،وفاداری به علم و حقيقت و
راستی در همه وجودش جای داشت بدون این که آلوده کمترین
تعصب مل ّی باشد مطرح میکند که در ایران ،فارسی تا قرن
 29-24ميالدی هم زبان حکومتی بود و هم تنها زبان ادبيات
نوشتاری بود .او اضافه میکند که از قرن سيزده به بعد هر دو
زبان فارسی و ترکی در طی قرنها زبان ادبيات نوشتاری
آذربایجان بوده است .باید گفت که امروز این سخنان تبليغات
مرتجعينی را خنثی میکنند که با رجوع به شعرای نامداری
چون نظامی گنجوی و قطران تبریزی ( )4در آذربایجان که
فارسی نویس بودند (در زمان آنها به گفته رفيق نابدل "هنوز
زبان آذری نوین گسترش نيافته بود") ،ادعا میکنند که گویا
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ترکی زبان ادبيات نبوده و نيست و به این ترتيب وجود شعرا و
ادیبان ترک در آذربایجان در قرون گذشته را انکار و میکوشند از
آن در جهت سرکوب و نابودی فرهنگ مترقی و انقالبی این دیار
استفاده کنند.
شکست انقالب مشروطیت و مسأله مل ّی
اگر در اروپای غربی در فاصله بين سالهای  2003تا 2002با
پيروزی انقالبات بورژوا  -دموکراتيک ،کما بيش مل ّتهای واحدی
شکل گرفتند و در سایه آزادیهای دموکراتيک و از جمله آزادی
بيان ،در جهت رشد و اعتالی زبان آن مل ّت  -که الزمه رشد و
گسترش بازرگانی مورد نياز بورژوازی مترقی آن عصر بود -
کوشش های جدی به عمل آمد ،رفيق نابدل در این کتاب با
انگشت گذاشتن روی شکست انقالب بورژوا  -دموکراتيک در
ایران (انقالب مشروطيت) که در اثر نفوذ امپریاليست هائی
چون روس و انگليس در ایران و عملکردهای ضد انقالبی
بورژوازی کمپرادور آن زمان به وجود آمد ،نشان می دهد که
چنان پروسه ای هرگز در ایران طی نشد .سپس وی به
درستی از روی کار آمدن حکومت رضا شاه توسط امپریاليسم
انگليس و از عملکرد آن در جهت تقویت "فرهنگ فئودال -
استعماری" سخن می گوید .در مقایسه با غرب اگر در آنجا
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منافع بورژوازی تازه پا برای تشکيل مل ّت واحد با منافع ضد
فئودالی و ضد استبدادی وسيعترین توده های مردم که
سرسختانه در این جهت مبارزه می کردند همخوانی داشت و
در نتيجه انقالب به رهبری بورژوازی در جهت مقابله با
فئوداليسم و استبداد پيش رفت ،در ایران در شرایطی که رضا
شاه به نمایندگی از بورژوازی مرتجع انگليس به قدرت رسيده
بود (این بورژوازی که به مرحله امپریاليسم رسيده بود خصلت
ارتجاعی داشت) ،پروسه ای کامال ً مغایر با غرب طی شد .در
اینجا منافع بورژوازی امپریاليستی انگليس تنها طی سازش با
فئوداليسم و سرکوب مبارزات ضد فئودالی – دموکراتيک و
آزادیخواهانه مردم و هر گونه حرکات ضد امپریاليستی آنها می
توانست تأمين گردد .در همين رابطه کتاب "آذربایجان و مسأله
مل ّی" ،ضمن توضيح اقدامات ضد خلقی و جنایتکارانه رضا شاه
در جهت تأمين منافع امپریاليسم انگليس در زمينه های
گوناگون ،به حمالت سرکوبگرانه او به کانون های دموکراتيک که
با کوشش آزادیخواهان به ترویج فرهنگ ضد فئودال  -ضد
استعماری مشغول بودند ،اشاره نموده و "سرکوب وحشيانه و
کينه توزانه زبان های مل ّی" در ایران توسط رضا شاه را در این
رابطه مورد توجه قرار می دهد.
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باید دانست که همانطور که بورژوازی مترقی در غرب برای
پيشبرد امورات خود نيازمند زبان واحد بود ،برای بورژوازی مرتجع
انگليس نيز در ایران ضرورت داشت که با تشکيل یک دولت
متمرکز بورژوائی ،زبان واحدی را در سراسر ایران رسميت دهد.
حکومت رضا شاه به مثابه حکومت دست نشانده انگليس برای
انجام این وظيفه دست به کار شد و در زمينه ایجاد یک زبان
واحد به اتخاذ سياستی ضد دموکراتيک و کامال ً ارتجاعی عليه
همه مردم ایران روی آورد .این رژیم در حالی که استفاده از
همه زبان های موجود در سرزمين ایران را ممنوع اعالم کرد،
اقدام به تحميل زبان فارسی به دیگر مل ّت های موجود در ایران
نموده و آن را تنها زبان ایرانی برشمرد که باید در همه حوزه ها
 از انتشار مطبوعات گرفته تا تحصيل در آموزشگاه ها و غيره -به کار گرفته شود .رفيق نابدل مطرح می کند که ممنوع کردن
سایر زبان ها به جز زبان فارسی در ایران در جهت تقویت و
استحکام دولت مرکزی قرار داشت و دیگر اقدامات ضد خلقی
رضا شاه را برای این منظور تکميل می کرد .وی در مورد
چگونگی "ممنوعيت کامل استعمال زبانها و لهجه های مل ّی"
توضيح می دهد که این امر "اول به شکل زمزمه در ارگانهای
تبليغاتی ظاهر می شد و قوت می گرفت و بعد به شکل
دستورهای اداری شرف صدور می یافت و سپس به کمک
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باتون و چوب و فلک ،حبس و زجر و تبعيد به مرحله عمل در می
آمد و با آتش نطق های فاشيستی پشتيبانی می شد" .در
رابطه با اثرات اجتماعی و سياسی این تحميل ،رفيق نابدل با
یادآوری این امر که زبان ترکی آذری بعد از فارسی مهمترین
زبان مل ّی ایران به شمار می رود و با "سنن انقالبی درخشان"
مردم آذربایجان همبسته می باشد ،دليل سرکوب این زبان از
طرف رژیم دست نشانده امپریاليسم انگليس را در هم
شکستن غرور و مقاومت توده ها و تحقير آنها به منظور تبدیل
آنان به بردگان مطيع در مقابل حکومت یا در واقع حاکميت
امپریاليستی در ایران ارزیابی می کند .در ضمن او در البالی
کتاب خود به این امر هم اشاره می کند که تحقير زبان های
مل ّی دیگر در ایران نظير کُردی و بلوچی و غيره به این صورت بود
که آنها را لهجه هائی از زبان فارسی شمرده و موجودیت شان
را به عنوان یک زبان نفی می کردند .اما زبان عربی که زبان
بخشی از مردم ایران است در نزد شوینيست ها همچون زبان
ترکی زبانی بيگانه محسوب می شد.
در اینجا بی مناسبت نيست که به یکی از اسناد موجود که
چگونگی اعمال زور و سرکوب قهر آميز تودهها توسط حکومت
رضا شاه جهت تحميل زبان فارسی به مردم سراسر ایران و
ممنوع کردن زبانهای مل ّی دیگر را آشکار میسازد و در تأئيد
23

سخنان فوق الذکر رفيق نابدل قرار دارد ،رجوع کنيم .این سند
مربوط به یک فرد ارمنی به نام ماتاوسخان مليکيان می باشد
که به جرم کنار هم چيدن حروف روزنامه و نوشتن یک نامه به
زبان ارمنی ،دستگير و مدت مدیدی گرفتار زندان های رژیم
دیکتاتور حاکم شده بود .پس از سقوط رضا شاه در سوم
شهریور  2911و در هم شکسته شدن جو ُرعب و وحشت و
اختناق در جامعه ،دادگاههائی برای محاکمه برخی از
سرسپردگان آن رژیم ترتيب یافت که برجسته ترین و پر سر و
صدا ترین آنها که روزنامه های آن زمان مرتب در موردش می
نوشتند مربوط به محاکمه دو تن از دژخيمان و شکنجه گران
معروف دخمه ها و سياهچال های رضا شاه به نام های
"سرپاس مختاری" و "پزشک احمدی" بود )1( .یکی از
پروندههائی که در این دادگاه مورد برخورد قرار گرفت مربوط به
ماتاوسخان مليکيان بود .اصل مطلب را از زبان احمد کسروی
بشنویم که در آن دادگاه وکيل مدافع آن دو شکنجه گر بود و به
دفاع و توجيه اعمال جنایتکارانه آنها می پرداخت .تعبير و تفسير
مسایل دادگاه هم از دید او ،در همان زمان در نشریه ای به نام
"پرچم روزانه" منعکس میشد .در شماره  201آن نشریه به
تاریخ  21شهریور  2912این مطلب از کسروی انتشار یافته
است" :داستان ماتاوسخان مليکيان  -این موضوع را آقای نراقی
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با یک زبان مؤثری بيان کرد که همگی متأثر گردیدیم .یک پيرمرد
را به اتهام نوشتن یک نامه ای با حروف روزنامه مدت متمادی
در زندان نگه داشته اند .ولی حقيقت چيست؟ حقيقت آنست
که از ساليان دراز در ایران یکی از آرزوهای توده برانداختن
زبانهای گوناگونی بود که در این کشور رواج دارد .این آرزوی
ایرانيانست ،آرزوی همگی ماست .ما این را به یاری خدا از
پيش خواهيم برد و همه زبانها را جز فارسی از ميان خواهيم
برداشت .من که در اینجا ایستادهام زبان مادرزادی من ترکی
بوده ولی همه می دانند که چه کوششهائی به کار می برم
که آن زبان از ایران برافتد .ترکی برافتد ،عربی برافتد ،آسوری
برافتد ،ارمنی برافتد ،کُردی برافتد ،ارمنيان اگر از مایند باید با
زبان ما درس خوانند و سخن گویند.
در زمان رضا شاه چون دولت اقتدار داشت این مقصود را اجرا
گردانيد .این بود از دبيرستان ارمنيان جلوگيری کرده و آنها را
مجبور گردانيد که پروگرام وزارت فرهنگ را اجرا کنند و درسها
نيز همه به فارسی باشد و این رفتار را با مدرسه آمریکایيان و
دیگران نيز کرد .ولی دیده می شود که ماتاوسخان که رئيس
مدرسه ارمنيان بوده با این مقصود موافقت نداشته و کينه رضا
شاه را در دل گرفته و چون شجاعتی که آشکاره نامه نویسد
نداشته ،حروف روزنامه را چيده و از ترکيب آنها یک نامه ای که
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دشنام آميز بوده برای شاه فرستاده و سر همين رفتار گرفتار
زندان گردیده .شما بيندیشيد که کارش تا چه اندازه بد بوده .در
اینجا گفتگو از پيری او رفت ولی بهتر بود از دل پر کينه اش نيز
یادی کرده می شد( ".نقل از "دفاعيات احمد کسروی از
سرپاس مختاری و پزشک احمدی" ،برگرفته شده از پرچم
روزانه و هفتگی  2912و  ،2911به کوشش باهماد آزادگان).
سند فوق در حالی که چهره احمد کسروی در دوره رضا شاه را
با روشنی هر چه بيشتری می شناساند که البته متفاوت با
چهره و شخصيتی است که از او به عنوان تاریخ نویس معتبر
شناخته می شود ،تا حدی شدت سرکوب مل ّی در زمان
دیکتاتور نوکر انگليس را هم نشان می دهد.
با در نظر گرفتن این واقعيت تاریخی که کوشش برای به وجود
آوردن یک زبان واحد توسط بورژوازی و بر اساس نيازهای بازار
برای او ،صورت گرفته است در رابطه با ایرن باید به طور اکيد به
این نکته بسيار مهم و برجسته توجه کرد که اگر در غرب
رسميت یافتن یک زبان واحد (یا همچون سویس سه زبان)
همان طور که اشاره شد با آزادی های دموکراتيک همراه گردید
و در پرتو این آزادی ها و از جمله آزادی بيان رشد و تعالی آن
مل ّت و زبانش ميسر گشت ،در ایران تحت سلطه بورژوازی
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مرتجع انگليس (یا به عبارت دیگر امپریاليسم انگليس) ،اعالم
شدن زبان فارسی به مثابه زبان رسمی ،از آنجا که نه توسط
مل ّت فارس بلکه از طرف یک نيروی مزدور و وابسته به
امپریاليسم صورت گرفت ،هرگز باعث نشد که حتی خود
فارسها از کمترین آزادی های دموکراتيک و از جمله آزادی بيان
برخوردار

شوند.

بر

عکس

در

شرایطی

که

ديکتاتوری

امپریاليستی رضا شاه سرکوب مبارزات دموکراتيک و ضد
امپریاليستی کل توده های ایران را با شدت هر چه تمامتر در
دستور کار خود قرار داده بود خلق فارس نيز در کنار سایر خلق
های ایران مورد حمالت شدیداً قهر آميز این حکومت دیکتاتور
قرار گرفت.
مسلماً رسميت داشتن زبان فارسی در ایران امتيازی برای
خلق فارس به شمار می رود اما این امر به هيچ وجه به معنی
خالصی این خلق از زیر سلطه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
حکومت های وابسته به امپریاليسم در ایران که از زمان رضا
شاه تا کنون قدرت های حاکم بر جامعه ما بوده اند ،نيست .در
واقع با توجه به سلطه امپریاليسم بر کل جامعه ایران  ،مسأله
مل ّی برای مل ّت فارس نيز مطرح است و مبارزه مل ّی در راه
رهائی و استقالل از امپریاليسم وظيفه این مل ّت را هم تشکيل
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می دهد( .بيهوده نيست که در دوره انقالبی سال های - 10
" 2916استقالل و آزادی" شعار اساسی مردم ایران  -همه
خلق های ایران  -را تشکيل می داد) .درست با دیدن و به
حساب آوردن این واقعيت ،یعنی مطرح بودن مسأله مل ّی به
طور گسترده برای کل جامعه بود که رفيق نابدل در سراسر اثر
ارزنده خود ،تماماً به هم سرنوشت بودن همه خلق های ایران
اعم از فارس و ُترک و عرب و بلوچ و لُر و کُرد و تُرکمن و غيره
تأکيد کرده بر ضرورت همبستگی آن ها در مبارزه با دشمن
مشترکشان یعنی امپریاليسم و حکومت های دست نشانده
اش ،پای می فشارد .با چنين دیدی و ضمن توجه خاص به
ستمی که از سوی حکومت مرکزی به مليت های گوناگون
ساکن در سرزمين ایران اعمال می شود ،او به عنوان یک
شاعر آذربایجانی و عالقمند به ادبيات مردم دیار خود ،در این
کتاب می کوشد ادیبان و شعرای مترقی ای که آثاری به زبان
ترکی آذربایجانی خلق کرده اند را به مردم بشناساند و بگوید
که در ایران به جز شعرا و نویسندگان فارسی نویس ،ادیبان غير
فارس زبان هم با هویت ایرانی وجود داشتهاند .نکته برجسته
دیگر این است که هم ،چگونگی برخورد و شکافتن آثار برخی از
ادیبان ترک آذری نویس گذشته توسط رفيق نابدل و هم ،نقد و
برخورد او نسبت به ناسيوناليست های والیت گرا در این کتاب
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صرف ترکی
همگی گویای آن هستند که برای این رفيق ِ
نویسی مطرح نبود بلکه وی با معيار مشخصی آن نوشته را
مورد سنجش قرار می داد .او می گفت که یک اثر ادبی برای
این که بتواند به ميان توده ها نفوذ کند حتماً باید به زبان
خودشان باشد و تأکيد می کرد که منظورش "هم زبان قومی و
هم زبان طبقاتی" آنهاست؛ و می گفت که چنان اثر ادبی باید
بتواند "احساسات اجتماعیشان را منعکس کند ،افق دیدشان
را گسترش بخشد ،آگاهی طبقاتی شان را رشد دهد و بر اميد
و جسارت آنها بيافزاید" .در واقع ،تأئيد او از ادیبانی که در کتاب
خود از آنها یاد نموده با معيار خدمت آنان به رشد و ترقّی جامعه
و مبارزه با دشمنان مشترک همه خلق های ایران بوده است
نه این که صرفاً به ترکی نوشته اند.
یکی از مشخصه های بارز کمونیست های فدائی
هر چند که بسياری از نوشته های دست اندرکاران و تشکيل
دهندگان اوليه چریکهای فدائی خلق به دست ساواک افتاد و
امروز در دسترس نيست اما حتی از معدود نوشته هائی نظير
همين کتاب که از آن دوره باقی مانده کامال ً می توان دریافت که
آموزش مارکسيسم  -لنينيسم در ميان این رفقا چقدر عميق
بوده و آنها با چه دید مشترک واحدی و چگونه به طور علمی
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نسبت به مسایل جنبش برخورد می کردند .مثال ً در بخشی از
نوشته رفيق نابدل در این کتاب که به توضيح و تحليل انقالب
مشروطيت اختصاص یافته ،وی از "احساس همبستگی" و
"یگانگی" در ميان همه مردم ایران در این انقالب صرفنظر از این
که به چه مل ّيتی تعلق داشتند صحبت می کند .چه در آن زمان
و چه به خصوص امروز ،ناسيوناليست ها در آذربایجان با تأکيد بر
این واقعيت که آذربایجان مهد انقالب مشروطيت بود ،مطرح می
کنند که آذربایجانی ها نمی بایست سرنوشت خود را با دیگر
خلق های ایران گره می زدند و گویا این تهران یا تهرانی ها
بودند که باعث شکست آن انقالب شدند .در حالی که
برخورداری رفيق نابدل از دید علمی و درک عميق او از
ماتریاليسم تاریخی به او امکان داد که به دور از هرگونه دید
ناسيوناليستی با رجوع به واقعيت در صدد کشف علل این
همبستگی و یگانگی بر آمده و دریابد که دليل اصلی این امر
"زیر فشار جدی امپریاليست ها" بودن همه خلق های ایران
بوده است .در نتيجه ،وی با دیدن امپریاليسم که به مثابه
دشمن اصلی در مقابل انقالب مشروطيت قرار داشت ،این
حقيقت را که انقالب نمی توانست در شکل مبارزه مل ّی مل ّت
خاصی بروز کند توضيح داده و می نویسد که "این یگانگی تنها
شکل ميهنی می بایست داشته باشد .این ميهن بود که از راه
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قرار دادهای استعماری  -سياسی به طرز روز افزون غارت می
شد و در معرض تجزیه قرار داشت" .نوع برخورد و دیدی که در
این جمالت رفيق نابدل برای تحليل یک واقعيت مشاهده می
گردد همان برخورد و دید مارکسيستی است که در آثار بعدی
چریکهای فدائی خلق نيز خود را نشان می دهد .یکی از نکات
اساسی و برجسته چریکهای فدائی خلق شناخت آن ها از
واقعيت نفوذ امپریاليسم در ایران ،توضيح سير حرکت و تحوالتی
که در این رابطه در جامعه ما به وجود آمد ،می باشد .در همين
جا نيز می بينيم که رفيق نابدل با درک درست واقعيت های
جامعه ،نه تهران و تهرانی ها بلکه امپریاليست ها و مزدورانی
چون وثوق الدوله عاقد قرارداد  )6( 2323را عاملين شکست
انقالب مشروطيت معرفی می کند .او توضيح می دهد که در
تهران این وابستگان به امپریاليسم (عمدتاً امپریاليست های
روس و انگليس) و ليبرال های سازشکار بودند که انقالب
دموکراتيک و ضد امپریاليستی توده ها را به نفع خود مصادره و
به نام مشروطيت قدرت را در دست گرفته و یک "حکومت
فئودال – استعماری" در ایران تشکيل دادند .رفيق نابدل در
کتاب خود با خشم تمام به این امر اشاره کرده است که وثوق
الدوله های همين حکومت "برای نابودی کامل جنبش
دموکراتيک" در ایران کمر بسته و بيشرمی را به آنجا رساندند
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که رزمندگان قهرمان مشروطه ،ستارخان و همرزمانش را در
پارک سنگلج تهران ،به طور مسلحانه مورد حمله قرار دادند .در
این مورد آنچه رفيق نابدل نوشته است اشاره به یک واقعه ثبت
شده در تاریخ است .در جریان آن حمله مسلحانه در پارک
سنگلج که تعدادی از رزمندههای مشروطه کشته و زخمی
شدند ،خود ستار خان از ناحيه پا تير خورد .این انسان صميمی
و قهرمان مل ّی ما ،بعد از آن حمله ننگين مسلحانه ،محروم از
دکتر و دوا ی الزم تا آخر عمر از پای زخمی خود و بعد پای بریده
شده اش رنج و عذاب کشيد.
در سراسر کتاب "آذربایجان و مسأله مل ّی" ،همان طور که
نشان داده شد ،امپریاليسم به مثابه دشمن اصلی خلق های
ایران به خواننده شناساند شده است .این برخورد از اهميت به
سزائی برای مردم مبارز ایران جهت شناخت دشمن و پيشبرد
مبارزه عليه آن برخوردار است .همان طور که می دانيم
چریکهای فدائی خلق همواره توضيح داده اند که جامعه ایران از
زمان رضا شاه به یک جامعه نومستعمره تبدیل گردید (این
موضوع به طور کامل در کتاب ارزشمند رفيق مسعود احمدزاده
تشریح شده است) و از آن زمان به بعد این امپریاليسم است
که از طریق یک حکومت بومی بر ایران حکومت می کند .این
واقعيت که به مفهوم امپریاليستی بودن ماهيت حاکميت
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سياسی در ایران است را رفيق نابدل در "آذربایجان و مسأله
مل ّی" مورد تأکيد قرار داده و با تشریح اعمال و اقدامات رضا
شاه که برای تأمين منافع امپریاليسم انگليس و به ضرر توده
های رنجدیده ایران صورت می گرفت توضيح می دهد که در آن
دوره این در واقع امپریاليسم انگلستان بود که "برای گسترش و
تحکيم قدرت اقتصادی خود" ،سرمایه گذاری هائی توسط دولت
بومی وقت انجام می داد؛ و می افزاید که این امر همراه با
سرمایهگذاریهای بورژوازی کمپرادور که "مستقيماً در خدمت
صدور فراورده های خام و عرضه فراورده های صنعتی
امپریاليستی به بازار ایران بود"" ،سرمایه داری وابسته" را در
ایران به وجود آورد .او همچنين به مثابه یک مارکسيست -
لنينيست با جهان بينی ماتریاليستی ،همان طور که شایسته
بود ،زمينه مادی دیکتاتوری شدیداً قهر آميز رژیم شاه که در
زمان خود وی بر جامعه ایران حاکم بود را سلطه سرمایه داری
وابسته ذکر می کند" :دیکتاتوری سهمناکی که سرمایه داری
بوروکراتيک و وابسته بر قرار کرده است".
درجه ارزشمندی این برخورد و نظرات ،موقعی هر چه بيشتر
آشکار می شود که آن را با نظر و برخورد انقالبيون معاصر با
رفيق نابدل ،چون رفيق جزنی مقایسه کنيم .پس از قيام بهمن
در سال  ،2910رفيق جزنی از طرف سازشکاران و اپورتونيست
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های النه کرده در رأس سازمان چریکهای فدائی خلق به دروغ
یکی از مبارزین متعلق به این سازمان و حتی بنيانگذار آن جلوه
داده شد .این القاء غير واقعی با توجه به حضور وسيع توده ها
در ميدان مبارزه در آن زمان متأسفانه به باور عمومی تبدیل شد
 امری که امروز ارتجاع و دشمنان قسم خورده توده ها به نفعخود می بينند تا به آن دامن بزنند .واقعيت این است که نظرات
این رفيق فاقد آن مختصات و مشخصات اساسی است که
چریکهای فدائی خلق با آنها شناخته می شوند .مثال ً رفيق
جزنی عليرغم آگاهی بر وابستگی کامل رضا شاه به
امپریاليسم انگليس و رژیم شاه به امپریاليست ها و در رأس
آنها آمریکا باز در تحليل رویدادها ،برای این نوکران مزدور نوعی
استقالل قائل میگردد .از جمله وی در کتاب "آنچه یک انقالبی
باید بداند" (این کتاب که توسط رفيق جزنی در زندان نوشته
شده سالها به نادرست نوشته رفيق علی اکبر صفائی،
فرمانده دسته جنگل قلمداد می شد) ( )0درست در نقطه
مقابل نظرات چریکهای فدائی خلق و از جمله رفيق نابدل در
مورد رژیم شاه می نویسد" :این اشتباه است که دستگاه
حاکمه را صرفاً نوکر جيره خوار و گوش به فرمان امپریاليسم
بشناسيم" (ص ،92بخش "در شناخت دستگاه حاکمه ایران").
همين درک نادرست از ماهيت رژیم شاه و عدم شناخت چهره
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حکومت کنندگان واقعی و اصلی در ایران که همانا امپریاليست
ها می باشند بعدها این رفيق را گرفتار چنان ايده هائی
ساخت که هم موضع با حزب توده ،در کتاب "نبرد با دیکتاتوری
شاه" ،به جای مبارزه با امپریاليست ها و رژیم شاه به مثابه
رژیم دست نشانده و سگ زنجيری آنها ،مبارزه صرف با روبنای
این رژیم یعنی "نبرد با دیکتاتوری" شاه را هدف مبارزه توده ها
اعالم کرد و آن را "شعار استراتژیک مبارزه" ناميد .در واقع،
جائی که رفيق نابدل "سرمایه داری بوروکراتيک و وابسته" را
سر منشاء "دیکتاتوری سهمناک" حاکم معرفی می کند ،رفيق
جزنی از درک این واقعيت باز می ماند و در نتيجه نمی تواند
متوجه شود که دیکتاتوری در ایران بدون از بين بردن سيستم
سرمایه داری وابسته و قطع قطعی هر گونه نفوذ امپریاليسم از
جامعه ما و نابودی کل دستگاه حکومتی وابسته به
امپریاليست ها (که تا کنون کانال اصلی عملکردهای
امپریاليسم در جامعه ما بوده اند) ،از بين رفتنی نيست .واضح
است که این اختالف عميق بين نظر رفيق بيژن جزنی به عنوان
ی ک مبارز انقالبی با نظر چریکهای فدائی خلق نمی توانست در
برخورد به مسأله مل ّی نيز خود را نشان ندهد.
با استناد به رساله " آذربایجان و مسأله مل ّی" می بينيم که
رفيق نابدل درست به خاطر مجهز بودن به دید علمی و
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برخورداری از منش و روحيه کمونيستی با توجه به این که وی
تنها کشف حقيقت از ورای واقعيت را مد نظر داشته است ،به
مسأله مل ّی هم َبری از هرگونه تعصب و تنگ نظری های
بورژوائی و خرده بورژوائی برخورد کرده است .در حالی که چه
امروز و چه در گذشته در ميان افراد متعلق به چپ همواره
کسانی بوده و هستند که به مسأله مل ّی در ایران و به خصوص
در رابطه با آذربایجان با دید ناسيوناليستی و آلوده به
شوینيسم برخورد کرده و می کنند .متأسفانه با نگاهی به
نظرات رفيق جزنی هم در زمينه مسأله مل ّی می توان آلودگی
های ناسيوناليستی را در آنها تشخيص داد .در ضمن موضع
گيری های خالف واقع او در مورد فرقه دموکرات و برخوردش
نسبت به حزب توده در مورد وقایع آذربایجان در آن دوره نيز قابل
تعمق است .در اینجا به طور موجز به مغایرت نظرات رفيق
جزنی در زمينه مسأله مل ّی با نظرات کمونيستی چریکهای
فدائی خلق اشاره کرده و سعی می شود در محدوده کتاب
رفيق نابدل با آنها برخورد شود.
در کتاب "آنچه یک انقالبی باید بداند" در قسمت "در مسایل
فرهنگی" ،رفيق جزنی می نویسد" :ميليونها نفر در کشور ما
زبان مادری شان ترکی است و زبان فارسی را در مدارس می
آموزند .ترک زبانان به علت یک زندگی هزار ساله در کنار فارس
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زبانان چندان ستم مل ّی را حس نمی کنند" .جمله آخر به واقع
شوکه آور است" :ترک زبانان ...چندان ستم مل ّی را حس نمی
کنند" .این اعتقاد را رفيق جزنی در دهه  41در زمانی بيان می
کند که خود حداقل شاهد تحقير مردم ترک و توهين نسبت به
آنها در هر مجلسی بود .همه می دانند که یکی از انعکاسات
توهين به ترک زبانان" ،ترک خر" خواندن آنهاست که به خصوص
در دوره رفيق جزنی همراه با جوک هائی که از نادانی و نا
آگاهی گویندگانش حکایت میکرد نقل بسياری از مجالس بود.
خرد کردن
آیا رفيق جزنی این ستم که در اساس برای ُ
شخصيت توده های ستمدیده خلق ُترک به کار می رود را هم
"حس" نکرده بود؟ البته ستم مل ّی صرفاً به حوزه توهين و
تحقير ختم نمی شود .اگر سخن به درازا نمی کشيد می شد
ليستی از انواع محروميت هائی که کارگران و اقشار محروم
مل ّيت های مختلف در ایران و از جمله خلق ُترک زبان آذربایجان
متحمل شده و از آنها رنج می برند را در اینجا ذکر نمود تا شاید
مفهوم واقعی ستم مل ّی به خصوص برای روشنفکران فارس
زبانی که از رنج ميليون ها تن از مردم و به خصوص کارگران و
زحمتکشان ایران بی خبرند ،قابل درک گردد .اما از این موضوع
بگذریم .شاید گفته شود که رفيق جزنی از سرکوب بسيار
خشن مل ّيت های ایران و از جمله مردم آذربایجان توسط رژیم
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دیکتاتور رضا شاه و محروميت های دردآوری که آن رژیم نماینده
منافع امپریاليسم انگليس به خصوص به توده های محروم این
مل ّيت ها تحميل کرد ،اطالعی نداشت .اما وی در زمان حيات
خود با کمی توجه آن هم به مثابه یک انسان آزادیخواه که بود
می توانست در خود تهران متوجه رنج و محروميتی شود که
کارگران و توده های کارگر و زحمتکشی که به دنبال کسب
لقمه نانی از آذربایجان به پایتخت مهاجرت کرده بودند بشود.
رفيق نابدل ضمن توضيح این واقعيت که چگونه بعد از کودتای
 10مرداد تحقير و فشار مل ّی به مردم آذربایجان شدیدتر شد و
حتی "در بازداشتگاه ها و زندان های سياسی ،زحمتکشان
آذربایجان بيشتر مورد آزار و شکنجه قرار می گرفتند" ،به اثرات
این امر از یک طرف روی "عناصر بی شخصيت" که سعی کردند
"به سرعت کليه خصوصيات آذربایجانی را از خود دور کنند"
اشاره می کند و از طرف دیگر از اشکال مقاومتی صحبت می
کند که در مقابل فشارهای مل ّی از جانب توده های آذربایجانی
صورت می گرفت .مثال ً او با اشاره به سال های بعد از کودتا
می نویسد" :مقاومت کارگران اغلب به صورت ایستادگی و
دفاع از خود در برابر تأثير شخصيت کُش و خردکننده توهين و
تحقير مل ّی (ترک خر) بوده است که از جانب کارفرمایان و دنباله
روان بی شخصيت آنان اعمال میشد .این مقاومت ها اغلب به
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مداخله پليس و کتک خوردن بيشتر در کالنتری می انجاميد"
(تأکيد از نویسنده این سطور).
ت "در مسایل فرهنگی" از کتاب "آنچه یک
در همان قسم ِ
انقالبی باید بداند" ،رفيق جزنی دو موضوع دیگر را هم مطرح
کرده که نشان می دهند که وی نه تنها درک درستی از مقوله
ستم مل ّی نداشته بلکه منشاء این ستم را هم که همانا
سلطه امپریاليسم بر جامعه ایران است و رفيق نابدل هم به
درستی در این کتاب تا حدی به توضيح و تشریح آن پرداخته،
نمی شناخته است .در مورد ستم بر مردم ترک  -که مطرح می
کند "عالوه بر آذربایجان در همه صفحات کشور پراکنده" هستند
 به تصور او همين که در سيستم امپریاليستی حاکم بر ایران،افرادی از ميان تُرک زبانان هم در کنار "دیگران" در جهت راه برد
و گرداندن این سيستم نقش دارند ،این گویا به معنی یک امتياز
برای توده های خلق تُرک است .از این رو وی می گوید" :در
ارتش و سازمان های دولتی در پست های مهم سياسی ،در
تقسيم کرسی های علمی و در امور اقتصادی و مالی و
صنعتی ترک زبانان امتيازی از دیگران کمتر ندارند" (منظور از
دیگران در واقع فارس ها هستند .اما این رفيق متوجه نبود که
آن "دیگران" بدون "ترک زبانان" یا به شکل درست تر بدون مردم
ترک زبان آذربایجان به مثابه ملتی رشد یافته و پيشرفته قادر به
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اداره اموری که از آنها نام برده است نبودند -امری که دارای
دالیل تاریخی است -واال چنان "امتيازی" نمی داشتند) .در
ادامه در مورد توده های ترک زبان می گوید" :تنها تبعيضی که
وجود دارد در رسميت زبان خارجی است و رنجی که ترک زبانان
از محکوميت زبان مادری خود می برند" .در توضيح دليل این
"محکوميت" هم با ذکر این که "رسميت زبان فارسی دارای
سنت طوالنی است و در دوره تسلط سياسی ترکها ،زبان
فارسی زبان درباری و علمی و ادبی بوده است" و "ترک زبانان"
با این که "نزدیک به ده قرن حکومت همه سرزمين های ایران را
در دست داشته اند" ولی "زبان ترکی را رسميت نداده اند"،
این طور القاء می کند که گویا وضع موجود و "محکوميت" ترک
زبانان نتيجه سير طبيعی تاریخ بوده است (فعال ً به چند و چون
در مورد احکام داده شده نمی پردازیم از جمله این که اوال ً زبان
ادبی و علمی در ایران تنها فارسی نبوده و عربی اتفاقاً کاربرد
بيشتری داشته است ،و یا این که زبان مورد استفاده در دربار با
زبانی که مردم در نقاط مختلف ایران به طور روزمره صحبت می
کردند هم متفاوت بود .در آن زمان ها برای مردم ،که اغلب در
ده زندگی می کردند و قریب به اتفاق آنها بی سواد بودند،
هيچ زبانی جز زبان خودشان رسميت نداشت .واضح است که
در آن دوره ها اساساً مسأله مل ّی در ایران مطرح نبود) .با این
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سخنان  -چه این رفيق به نتيجه سخنان خود آگاه بوده یا نبوده
باشد  -در واقع سرکوب وحشيانه مردم آذربایجان توسط رضا
شاه کتمان و بر سياست ارتجاعی تحميل زبان فارسی از طرف
آن دیکتاتور مزدور به مردم سراسر ایران  ،پرده ساتر کشيده
می شود .با این همه قابل تأکيد است که رفيق جزنی عليرغم
اشاعه چنين نظر غير واقعی با روح ناسيوناليستی ،به عنوان
یک انسان آزادیخواه ،برای مل ّيت ها "در ایران دموکراتيک" حق
خودمختاری قایل شده و با این برخورد مرز خود را با شوینيست
هائی ترسيم می کند که با عنوان کردن این امر که زبان
دربار اکثر حکومت های ایران متداول بوده ،محروميت
فارسی در
ِ
امروزی ميليون ها ایرانی از حقوق فرهنگی و مل ّی شان را
توجيه کرده و با نفی حقوق مل ّی آن ها مابين خلق های ایران
تفرقه ایجاد می کنند.
حال برای این که بتوان با روشنی هر چه بيشتری روی آن چه
گفته شد (چگونگی مطرح شدن مسأله مل ّی در ارتباط با نفوذ
امپریاليست ها در ایران و بعد نقش حکومت مرکزی مدافع
منافع امپریاليسم انگليس در دوره رضا شاه در این رابطه) تعمق
نمود ،بی مناسبت نيست که در اینجا از خواننده حقيقت طلب
خواست که به پاسخ این پرسش فکر کند که اگر انقالب بورژوا
دموکراتيک مشروطه (همانند آن چه در غرب صورت گرفت) با
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خصلت ضد امپریاليستی خود به پيروزی دست می یافت و می
توانست پوزه دشمنانش ،فئوداليسم و امپریاليسم را بر زمين
بمالد ،آیا کامال ً منطقی و قابل تصور نيست که در این صورت
آزادی های دموکراتيک در جامعه ما بر قرار می شد و وضع
موجود از جنبه مل ّی هم در ایران (صرف نظر از این که در دربار
شاهان در زمان های قدیم کدام زبان معمول بوده) با وضع
کنونی فرق می کرد و به واقع به همان صورتی نمی شد که
امروز شاهد آنيم؟ حداقل با توجه به این که آذربایجان مهد
انقالب مشروطه بود می شود گفت که با پيروزی انقالب
مشروطيت ،خلق آذربایجان در موقعيتی که امروز از جنبه مل ّی
در آن به سر می برد قرار نمی گرفت و در نتيجه احتماال از
"محکوميت" زبان ترکی هم سخنی به ميان نمی آمد.

برخورد رفیق نابدل نسبت به :فرقه دموکرات آذربایجان
یکی از وقایع مهم تاریخ مردم ایران ،تشکيل فرقه دموکرات و
برقراری یک حکومت خودمختار در آذربایجان در فاصله سالهای
بين 2914-2911می باشد.
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برای این که بتوان موضع رفيق نابدل در مورد فرقه دموکرات را به
طور دقيق دریافت و به ارزیابی آن نشست الزم است در مورد
خود این فرقه ،شرایط شکل گيری آن ،عملکردها و اقداماتی که
در طی حکومت خودمختار به آنها دست زد و همچنين درمورد
پایان کار فرقه و درسهای نهفته در آن تا حدودی به بحث
پرداخت .امری که با توجه به وسعت مسایل مطروحه صفحات
زیادی را به خود اختصاص خواهد داد .لذا در اینجا به شرح موجز
مسایل بسنده میشود.
در باره واقعه مورد بحث تا کنون مطالب مختلفی نوشته شده
که در مجموع میتوان آنها را به دو دسته تقسيم کرد .اول
مبلغين رژیم شاه در گذشته و "سلطنت طلبان" کنونی
میباشند که از کل حرکتی که در طی یک سال با وجود فرقه
دموکرات در آذربایجان جریان داشت با نام "غائله" آذربایجان یاد
کرده و نيروهای فرقه را "متجاسرین" میخوانند .در کنار آنها
مرتجعين امروزی در رژیم جمهوری اسالمی هم قرار دارند که از
موضع ضد کمونيستی و کامال ً ارتجاعی ،حکومت خود مختار
آذربایجان را مورد حمله قرار داده و اساساً وجود آن را به عنوان
یک آلت دست ،ناشی از مقاصد سوء شوروی از جمله این که
گویا قصد ملحق کردن آذربایجان جنوبی در ایران به آذربایجان
شمالی در شوروی را داشته است قلمداد میکنند .با چنين
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برخوردی آنها به توجيه جنایات وحشيانه و فجایعی میپردازند
که ارتش و دیگر دستههای مسلح طرفدار رژیم شاه با حمله به
تبریز و دیگر مناطق آذربایجان ( 12آذر سال  )2911در حق
تودههای این دیار مرتکب شدند؛ و بر این منوال آن  12آذر را هم
بیشرمانه روز "نجات آذربایجان" میخوانند .برخورد دوم،
برخوردی است که در حالی که فراز و فرود فرقه دموکرات را بر
اساس سياستهای شوروی در ایران و تغيير و تحوالت آن مورد
برخورد قرار میدهد  ،هيچوقت توضيح نمیدهد که عملکرد و
سياستهای خود فرقه از چه ماهيتی برخوردار بود .آنها حتی
عدم مقاومت سران این فرقه در مقابل تهاجم حکومت مرکزی
که به فاجعه بسيار دردناکی منجر گشت را هم به گردن
شوروی انداخته و خيلی ساده ،انگار که بحث در مورد یک امر
بدیهی است مطرح میکنند که علت عدم مقاومت آن بود که
شورویها به رهبران فرقه دستور دادند که مقاومت نکنند! چنين
نظری را گرایشات مختلفی مطرح کرده اند و بر اساس آن برخی
عدم مقاومت رهبران فرقه را امری اجباری خوانده و به توجيه آن
میپردازند ،در حالی که برخی دیگر به طور آشکار مطرح
میکنند که فرقه به فرموده تشکيل شده بود و به فرموده هم
برچيده شد .برخورد دیگری هم در مورد فرقه دموکرات در
سالهای اخير که سر منشاءاش ناسيوناليستها یا پان
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ترکيستهای آذربایجان هستند ،مشاهده میشود که تماماً به
تعریف و تمجيد از اقدامات فرقهایها در یک سال حکومت در
آذربایجان میپردازند و دیگر وارد این بحث نمیشوند که دليل
شکست این تشکيالت و حکومت خودمختار چه بود .آنها حتی
به روی خود نمیآورند که سران فرقه در مقابل تهاجم نيروهای
رژیم شاه به مردم آذربایجان ،به ارتشی که در اختيار داشتند
دستور عدم مقاومت دادند و مردم را تنها و بی دفاع گذاشته و
خود با در پيش گرفتن سياست فرار ،به آن سوی مرز گریختند.
این جماعت صرفاً در مورد کشتار بی رحمانه مزدوران خونخوار
رژیم شاه به مردم آذربایجان و فجایعی که آفریدند مینویسند و
دیگر معلوم نمیکنند که چرا چنين شد و به چه دليل مهاجمين
رژیم شاه توانستند آذربایجان را تسخير کنند.
اما در کتاب رفيق نابدل ما با برخوردی کامال ً متفاوت از آنچه تا
کنون در مورد فرقه دموکرات و حکومت خود مختار آذربایجان
نوشته شده است مواجهيم .این برخورد و موضع تنها موضع
انقالبی مبتنی بر واقع گرائی است که نه فقط به رفيق نابدل
بلکه در کليت اش به رفقای آذربایجان ،از چریکهای فدائی خلق
تعلق دارد)0(.
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رفيق نابدل در ابتدا به ورود ارتش سرخ به ایران که در جریان
جنگ جهانی دوّم برای مقابله با فاشيسم هيتلری صورت گرفت
و منجر به پایان دادن به حکومت رضا شاه شد اشاره کرده و
توضيح میدهد که پيروزی این "ارتش سرخ کارگری" که
قهرمانانه در جبهههای مختلف عليه فاشيسم جنگيده بود
تأثيرات مبارزاتی پرقدرتی بر پرولتاریا و تودههای زحمتکش در
آذربایجان به جا گذاشت تا جائی که آنها پيروزی ارتش سرخ بر
فاشيسم را پيروزی خود میدانستند .همچنين توضيح میدهد
که در چنان شرایطی که عالوه بر تودههای محروم شهری،
"دهقانان هم نيرو گرفته و در مبارزه با فئودالها جرأت و
جسارت بيشتری یافتند" ،بورژوازی وابسته به امپریاليستهای
انگليس و آلمان دچار "وحشت و سراسيمگی دیوانه واری"
شدند .او در ضمن به وضعيت حکومت مرکزی که "شاه جوان"
(محمد رضا شاه) در رأس آن قرار داشت اشاره کرده و خواننده
را با واقعيت آن حکومت "از رمق افتاده" که "در منجالب
کشمکشهای داخلیاش خفه میشد" آشنا میسازد .با
توصيف همه این واقعيات ،رفيق نابدل میپرسد که در چنين
شرایطی وظيفه "یک رهبری سياسی و دموکراتيک و انقالبی"
چه بود؟ آیا فرقه محق بود که با تکيه بر ارتش سرخ ،یک
حکومت خودمختار در آذربایجان به وجود آورد؟ یا میبایست به
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قدرت خو ِد خلق آذربایجان تکيه میکرد؟ چنانچه مورد دوم مطرح
بود فرقه میبایست از فرصت بسيار مناسب بينالمللی و در
شرایطی که دهقانان و تودههای محروم شهری حاضر به مبارزه
با دشمنانشان بودند و عمال ً چنين مبارزهای را انجام میدادند
(این وضع نه فقط در آذربایجان بلکه در سراسر ایران وجود
داشت) استفاده کرده و با بسيج و سازماندهی آنان مبارزه
قاطع و بی امانی را با فئوداليسم و بورژوازی وابسته (که هر دو
پایگاه امپریاليستها را در ایران تشکيل میدادند) پيش برده و
رهبری میکرد .آیا سران فرقه واقعاً در فکر مبارزه با دشمنان
مردم آذربایجان بودند (دشمنانی که در واقع دشمنان دیگر
خلقهای ایران هم محسوب میشدند)؟ اگر چنين بود چرا
آنها به جای دست زدن به چنان اقدامات مبارزاتی ،در کنار
حکومت مرکزی ،یعنی با قبول حفظ حکومت مرکزی که حکومت
دست نشانده امپریاليسم انگليس بود ،دست به تشکيل یک
حکومت خودمختار زدند؟ آیا نباید گفت که آنها بيشتر به فکر
صدارت و وزارت بودند تا رهبری مبارزه و جنگ تودههای محروم
با دشمنانشان؟
رفيق نابدل با تکيه بر این امر که تضاد اصلی در جامعه آن روز
ایران ،تضاد فئودالها با دهقانان و بورژوازی وابسته با پرولتاریا و
خرده بورژوازی شهری بود ،وظيفه "یک رهبری سياسی و
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دموکراتيک و انقالبی" را همانا متحد کردن تودههای تحت ستم
عليه فئودالها و بورژوازی وابسته به امپریاليسم با طرح
"شعارهای طبقاتی ضد امپریاليستی و ضد فئودالی و
دموکراتيک" میشمارد .در عين حال تأکيد میکند که با توجه
به سياست ضد مل ّی و تفرقه افکنانه رضا شاه ،حال پس از
سقوط او ،یک رهبری انقالبی میبایست قاطعانه عليه چنان
سياستی مبارزه کرده و خلقهای سراسر ایران را گرد خود
جمع کند .اما واقعيت این است که اهداف فوق به هيچ وجه
پيشا روی فرقه دموکرات قرار نداشت و در مورد وظيفهای که در
آخر ذکر شد ،جدا کردن سرنوشت آذربایجان از کل ایران تنها به
تفرقه دامن میزد .در این مورد رفيق نابدل مطرح میکند که:
"وقتی آذربایجانی همچون مل ّيت خاصی مشاهده میشود که
گوئی سرنوشتش از سایر ایرانيان جداست و مشکلاش باید در
غياب آنان و جدا از آنان به دست فرقه "پر افتخار" حل شود،
میتوان تبليغ این جهان بينی را به عنوان شکاف در ميان خلق
 که سرانجام به سود بورژوازی وابسته و ارتجاع تمام میشودو شد  -و خرابکاری در جنبش دموکراتيک محکوم و طرد کرد".
مطلب اصلی در مورد فرقه دموکرات که در کتاب رفيق نابدل روی
آن انگشت گذاشته شده این است که فرقه به جای انجام
مبارزه طبقاتی ،بدون این که حکومت خودمختار تشکيل شده
48

حاصل پيشبرد مبارزات تودهای توسط فرقه عليه "فئوداليسم و
بورژوازی وابسته و حکومت دست نشانده امپریاليستها" بوده
باشد،

"چشم

اميدش

تنها

بر

ارتش

سرخ

حکومت

سوسياليستی شوروی بود" .او به طرح شعارهائی از این قبيل
از طرف فرقه که "زبان برای ما مسأله حياتی و مماتی است"
تأکيد کرده و با رجوع به مطبوعات فرقه که "صرفاً "روح مل ّيت" و
"ميهن پرستی آذربایجانی" در آنها متجلی بود" و به واقع "مل ّيت
به شعار اساسی و مرامی تبدیل شد" ،مطرح میکند که با
چنين شعارهائی امکان نداشت که به اساسی ترین نيازهای
تودهها پاسخ داده شود .او برنامه اصالح طلبانه فرقه را که متن
کامل آن در بيانيه  21شهریور فرقه دموکرات توضيح داده شده
( ، )3یک برنامه اصالح طلبانه "بی محتوا" مینامد که فرقه با
"طرد مبارزه طبقاتی" و پذیرش این برنامه " ،پرولتاریا و دهقانان
نوخيز بی تجربه و ساده دل را به سوی پرتگاه وحشتناکی
رهبری کرد" .او مشخصاً مطرح میکند که "کارگردانان فرقه
دمکرات

مگس

وار

گرد

شيرینی

تسلط

ارتش

سرخ

سوسياليستی حلقه زدند و نه پروانه وار گرد آتش انقالبی
تودهها" .در نتيجه "پس از یک سال مقاومت" با رفتن ارتش
سرخ از ایران" ،خلق را در برابر دژخيم ارتجاع تنها گذاشته و به
آن سوی مرزها عقب نشستند" .معنی "پرتگاه وحشتناک"  -که
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رفيق نابدل مطرح میکند که فرقه ،پرولتاریا و دهقانان را به
سوی آن رهبری کرد  -موقعی می تواند هر چه بيشتر فهميده
شده و قابل لمس گردد که به اعمال بسيار وحشيانه و
انتقامجویانه ارتجاع در حق مردم آذربایجان پس از عدم مقاومت
فرقهایها و فرار آنها وقوف حاصل شده و تأثيرات بسيار مخربی
که این واقعيت در سراسر ایران به جا گذاشت مورد توجه قرار
گيرد.
این نکته هم باید در نظر گرفته شود که در این اثر رفيق نابدل به
اساس مسأله در مورد فرقه دموکرات پرداخته و بحث خود را با
سنجش برنامه و عملکردهای این فرقه با وظيفه انقالبیای که
در آن ُبرهه بر دوش یک رهبری انقالبی قرار داشت پيش برده
است .لذا ،او دیگر به مسایل و عملکردهای فرقه در طی یک
سال حکومت بر آذربایجان نپرداخته است .در این مورد باید یادآور
شد که فرقه در طی حکومت یک ساله خود دست به اصالحاتی
در جامعه زد و توانست حسن نظر تودههای تحت ستم
آذربایجان را به خود جلب نماید .کارهای اصالحی فرقه از قبيل
پائين آوردن قيمت ارزاق ،مبارزه با بيکاری ،کارهای عمرانی،
رسمی کردن زبان ترکی و غيره کامال ً مورد تأئيد این تودهها قرار
داشت و هنوز هم در آذربایجان از آنها به عنوان خاطرههای
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خوش یاد میشود .اما انتظار اصلی کارگران و دهقانان از فرقه
دموکرات رهبری مبارزاتشان عليه دشمنان طبقاتیشان بود که
فرقه عليرغم همه ادعاهای ظاهراً چپاش هرگز خود را برای
انجام چنين وظيفهای آماده نکرده بود و اساساً برای چنين کاری
ساخته نشده بود.
کتاب حاضر در مورد مسایل مختلف دیگری هم بحث کرده است
که پرداختن به همه آنها در اینجا مقدور نيست .بنابراین در پایان
این نوشته تنها به دو مورد یکی برخورد رفيق به رویزیونيسم
شوروی و دیگری تأکيدات او در مورد مسأله ملی در ایران و راه
حل صحيح آن ،اشاره می شود.

سخن آخر
با مطالعه نوشته رفيق نابدل کامال ً میتوان دید که وی درست
از موضع کارگران و زحمتکشان به بلشویسم و رویزیونيسم در
شوروی برخورد کرده است .در سطر سطر جمالت او عشق به
سوسياليسم و خشم و نفرت نسبت به رویزیونيسم موج
میزند و به راحتی میتوان دوستی عميق این رفيق با کارگران
و زحمتکشان و پایبندیاش به عميق ترین خواستها و منافع
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این تودهها را لمس کرد .رفيق نابدل با معيار قرار دادن چگونگی
برخورد برخی از افراد و شخصيتهائی که در این کتاب از آنها
یاد کرده است با بلشویسم و رویزیونيسم در شوروی ،درجه
نزدیکی و دوری آنان با کارگران و تودههای زحمتکش را به طور
عينی آشکار کرده است .البته حساب نيروهای ضد کمونيست
جداست که با الپوشانی ماهيت متضاد بلشویکها و حکومت
تزار هر دوی آنها را با دید ناسيوناليستی خود "روسها"
میخوانند .با این دید آنها مثال ً حتی موفقيت مردم در
بازگرداندن نام آذربایجان به سرزمين خود بعد از انقالب اکتبر را
دليل بر چشم طمع داشتن "روسها" به آذربایجان ایران جا
میزنند .اتفاقاً در همين مورد در جائی از کتاب حاضر ،رفيق
نابدل این آگاهی را به خواننده منتقل میکند که در شرایطی
که تزاریسم پس از ملحق کردن بخشی از آذربایجان به روسيه
نام سرزمينشان را از آنها گرفته بود ،مردم این بخش با پيروزی
انقالب اکتبر و رهائی ملتها از زیر ظلم و ستم تزار ،توانستند
نام آذربایجان را مجدداً به روی سرزمين خود بنهند .مسلماً
همين روشنگری ،تبليغات چنان نيروهائی را خنثی میکند.
ضمن اشاره به "پروسه تجزیه و تالشی حزب توده و سایر
احزاب و سازمانهای خرده بورژوائی پارلمانی" و به وجود آمدن
"قالبهای جدیدی از تشکل و کار انقالبی" در دهه چهل (این
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مسایل بعدها در کتاب "مبارزه مسلحانه هم استراتژی ،هم
تاکتيک" تحت عنوان "شرایط پيدایش و رشد جنبش نوین
کمونيسی" به طور جامع و با روشنی بيشتری تشریح شد) ،در
ارتباط با آذربایجان ،رفيق نابدل از گرایش گروهی از جوانان "به
مطالعه آثار و ادبيات آذری گذشته و معاصر" صحبت میکند .او
که خود یکی از همان جوانان بود و در مسير تعقيب ادبيات
آذربایجان ،با بعضی از افراد باقيمانده "انجمن شاعران" فرقه از
نزدیک آشنا گشته بود ،از تالش آنان (که نام "فرقهای -
تودهایهای خروشچفی" به آنها میدهد) برای قالب کردن
رویزیونيسم به جای مارکسيسم سخن گفته و با اشاره به
پخش "مطبوعات آذربایجان شوروی" که اولين بار در اوایل دهه
چهل صورت گرفت و اشاعه ادبيات رویزیونيستی از طریق آنها،
با خشم و نفرت با رویزیونيسم حاکم بر شوروی برخورد میکند.
در ضمن وی طی این برخورد ،وسعت اطالعات و عمق آگاهی
انقالبی خود را نيز آشکار ساخته است .او حکومت حاکم بر
شوروی را به اصطالح "سوسياليستی" مینامد که حاضر شده
بود با رژیم شاه به مثابه "عامل امپریاليسم"" ،در نهایت صلح و
صفا به سر برد" .همچنين وی رویزیونيستهای شوروی را به
خاطر نفی ضرورت اعمال قهر انقالبی خلقها عليه امپریاليسم
مورد تمسخر قرار داده و با نمایش هشياری انقالبی خود ،با
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طنز خاصی مطرح میکند که" :راستی هم آنها تصور
نمیکردند به این سرعت راز کار ،نزد مردم معلوم گردد که
ميش ،ميش تقلبی است و در واقع ماده گرگ است که به
دامن جفت خود لغزیده است".
باید تأکيد کرد که رویزیونيست خواندن شوروی و درک مفهوم
واقعی آن (همانطور که دیدیم رفيق نابدل از شوروی
رویزیونيست به عنوان "ماده گرگ" نام برد) در دهه چهل امری
نبود که همه روشنفکران به آن واقف بوده باشند .به همين
خاطر اتخاذ موضع عليه رویزیونيسم ،برخورداری هم رفيق
نابدل ،هم رفقای آذربایجان و هم دیگر رفقای مؤسس چریکهای
فدائی خلق از آگاهی واالی کمونيستی را بيان کرده و صداقت
بيکران انقالبی آنان را با روشنی و قاطعيت تمام در مقابل دید
همگان قرار میدهد .همين واقعيت نيز خود مرز محکم و خلل
ناپذیری را بين چریکهای فدائی خلق و انقالبيونی که حتی
عليرغم دلبستگی شان به کمونيستهای فدائی ،پایبند
تئوریهای دیگر بوده و با چریکها فاصله داشتند ،ترسيم می
کند.
مورد مهم دیگر در کتاب رفيق نابدل مورد توجه قرار دادن زوایای
دیگری از برخورد نسبت به مسأله مل ّی است .در جائی از
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کتاب ،او دست به انتقاد از نيروهای خودی یعنی متعلق به صف
خلق میزند و عنوان میکند که نویسندگان و شعرای مملکت
هم "از صادق هدایت گرفته تا پروین اعتصامی تا به آذین و
اخوان ثالث" و همچنين طرفداران مصدق ،در شرایطی که
ارتجاع شدیداً بر مل ّيتهای ایران ستم روا میکرد "با حرف و
عمل خود شریک جرم ارتجاع بودند" .از طرف دیگر وی به
ایدههای ناسيوناليستی در آذربایجان برخورد میکند .از زمره آن
ایدهها ،منصرف کردن تودهها از مبارزه با دشمنان طبقاتی خود
و در عوض اتحاد با همه آنهائی است که به یک مل ّت تعلق
دارند -از سرمایه دار گرفته تا هر مرتجع دیگری" .نخست باید
ستم مل ّی را از ميان برداشت فقط آنگاه میتوان به مسأله
طبقاتی پرداخت"" ،برای ما مسأله حقوق مل ّی مسأله مرگ و
زندگی است" و "سازمانهای سياسی "فارسها" که مبارزه
طبقاتی را شعار خود قرار دادهاند" نمیتوانند این خواست را
برآورده کنند .اینها بخشی از ایدههائی است که اتفاقاً
اکثریتیهای سابق و ناسيوناليستهای کنونی ،با امکانات و
فضائی که جمهوری اسالمی برایشان به وجود آورده است،
امروز وسيعاً به پخش آنها در ایران مشغولند.
در مقابل چنان ایدههای ناسيوناليستی ،رفيق نابدل با روشنی
عنوان میکند" :اساساً آیا هنگامی که شعار آزادی مل ّی در
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چارچوب یک والیت به عنوان شعار اساسی از جانب انقالبيون
ناسيوناليست مطرح میشود بدون این که با مبارزه طبقاتی
پرولتاریا و دهقانان سراسر کشور در پيوند نزدیک باشد و به
صورت جزئی از آن در آید حتی در صورت رشد ،سرنوشتی بهتر
از آن که در عراق و بيافرا داشت می تواند داشته باشد؟" (
تأکيد از نویسنده این سطور است) .میدانيم که امروز در تأئيد
سخن فوق مثالهای بيشتری میتوان ذکر کرد که سرنوشت
کُردستان کنونی عراق از جمله آنهاست .باالخره رفيق نابدل
سخن خود را ضمن تکيه بر رنجی که "تودههای آذری و به ویژه
تودههای آذری ساکن آذربایجان" از شوینيسم میبرند و
تحقيری که از طرف "نمایندگان ارتجاع و عناصر ناآگاه مل ّيت
مسلط" میبينند ،راه حل درست حل مسأله مل ّی را وحدت
انقالبی پرولتری در مقياس کشوری میداند و این که "برای
نيل به پيروزی بر امپریاليسم و ارتجاع"" ،باید زیر پرچم پرولتاریا"
متحد شد.
امروز در شرایطی که ضمن اشاعه یافتن ایدههای شوینيسم
فارس – آریائی ،ناسيوناليسم هم ميدانی برای جوالن خود پيدا
کرده است ،بی گفتگو انتشار اثر رفيق نابدل" ،آذربایجان و
مسأله مل ّی" چه با توجه به درسها و ایدههای ارزشمند نهفته
در آن و چه به مثابه اثری که بيانگر چگونگی برخورد کمونيستی
56

چریکهای فدائی خلق به مسأله مل ّی در ایران بوده و درست در
نقطه مقابل خواست امپریاليسم و ارتجاع ایران قرار دارد،
اهميت برجسته خود را دو چندان نمایان می سازد.
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پاورقیها:
 -1ترکی شدن زبان مردم آذریابجان به اصطالح تحت فشار حکومت
صفوی ،فقط یکی از روایتهای جعلی در ارتباط با سابقه زبان
ترکی در این منطقه است .روایت جعلی دیگر حاکی از آن است
که گویا وقتی مغولها به ایران حمله کردند با زور و فشار مردم
آذربایجان را وادار کردند که ترکی صحبت کنند و از اینجا ترکی در
آذربایجان رواج یافت .این قبيل روایتها متکی به هيچ مدرک و
دليل عملی نيستند و تنها از ذهن شوینيستهای "فارس -
آریائی" تراوش کردهاند .مثال ً صرفنظر از این که زبان مغولی
متمایز از ترکی است ،اینها حتی نمیتوانند توضيح دهند که
چرا مغولها در حمله به سراسر ایران فقط زبان مردم آذربایجان
را به زور ترکی کردند؟ اصال ً آنها چه کار به زبان مردم داشتند و
تحميل یک زبان خاص به مردم یک منطقه چه سودی برای آنها
داشت؟ حال اگر در نظر بگيریم که مغولها بزرگترین امپراطوری
را در جهان تشکيل داده بودند که وسعت سرزمينهای تحت
تسلط آنها از یک طرف از آسيای ميانه تا اروپای شرقی و تا
دریای ژاپن امتداد داشت و از طرف دیگر همه خاورميانه ،شبه
قاره هند و جنوب شرقی آسيا را در بر میگرفت ،آنوقت مسخره
بودن ادعای فوق بيشتر آشکار میشود.
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 -2در نقد این نظر کسروی مطالب مختلفی به رشته تحریر در
آمدهاند .مثال ً در مقاله "مالحظاتی در زبان قدیم آذربایجان" از
دکتر فرهاد قابوسی ،به سابقه زبان ترکی در آذربایجان پرداخته
شده و نویسنده با استناد به نظر پژوهش گرانی چون مارکوارت،
هنينگ،ویل دورانت ،جرج سارتن ،سر پرسی ساکس و
دیاکونوف و غيره مسائلی را در این زمينه مطرح کرده از جمله
این که" :در ناحيه اران آذربایجان قرنها بيش از هزار و پانصد سال
پيش ،زبان غير ایرانی (!) با گویشی مشابه گویش ترکی وجود
داشته است که قریب هزار و پانصد سال پيش برای آن خط
خاصی اختراع شده بود و ثانيا نه تنها مطابق نظرات بعضی
محققين معروف بلکه براساس تخقيقات اخير زبانشناسی نيز
زبان قدیم ایالمی (عيالمی) نواحی غرب ایران شامل آذربایجان
با زبانهای اورال -آلتائی که شامل زبان ترکی است خویشاوند
بوده و لذا تغيير تدریجی زبان ساکنين آذربایجان از زبان ایالمی
به زبان خویشاوند ترکی بعد از قریب یک تا دو هزاره :بخصوص
تحت شرایط اسکان متمرکز اقوام ترک در این ناحيه ،بعنوان
تغيير تدریجی امری طبيعی و منطقی محسوب ميشود ".در
مقاله یاد شده همچنين مطرح شده است که" :پان
ایرانيستهائی از نوع کسروی درپی یافتن وسيلهای بودند که
به هرصورتی ،حتی به قيمت جعل تاریخ ،دستکم فرهنگ ملل
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باقيمانده از ممالک محروسه ایران را همریشه کنند" و کسروی
(و "محققين"ی چون قزوینی و یار شاطر) "در پی مصادره به
مطلوب" از متون عربی منابع مورد نظرشان "هم ترجمه غلط و
هم از آن تفسير غلط کرده اند".
 -3در مورد عماالدین نسيمی و فضل هللا نعيمی ( بنيان گذار فرقه
"طریقت حروفيگری") رفيق نابدل مینویسد" :بنيان گذار این
فرقه شاعر  -فيلسوف فضل هللا نعيمی (2941ميالدی) به
دستور ميرانشاه پسر تيمور لنگ در نخجوان کشته شد .به
سال  2420ميالدی نيز در صحن مسجد صاحب االمر تبریز ،بنا
به فتوای روحانيون ،پوست از تن نسيمی جدا کردند و مشهور
است که خم به ابرو نياورد .قابل ذکر است که در فيلمی که در
آذربایجان شمالی در مورد نسيمی ساخته شده (مسلماً
براساس منابعی) ،کشته شدن نسيمی به همان ترتيبی که
رفيق نابدل توضيح داده نشان داده میشود ولی صحنه مرگ او
در شهر حلب سوریه عنوان شده .به هر حال منابع مختلف
روایتهای گوناگونی دارند .مثال ً گفته میشود که کتاب بشارت
نامه که در سال  022هجری تأليف شده ،تاریخ شهادت وی را
 010نوشته است.
 -4در مورد قطران تبریزی از ناصر خسرو که با وی معاصر بود
مطلبی نقل شده که نشان میدهد زبان مادری قطران
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فارسی نبوده و او تنها در خدمت قدرت حاکم به زبان
فارسی شعر میگفته است .آن نقل قول چنين است:
"ناصرخسرو میگوید در تبریز ،قطران نام شاعری را دیدم.
شعری نيک میگفت .اما زبان فارسی نيکو نمیدانست.
پيش من آمد دیوان منجيک و دیوان دقيقی بياورد و پيش من
بخواند و هر معنی که مشکل بود از من پرسيد ،با او بگفتم
و شرح آن بنوشت و اشعار خود بر من خواند"
 -5در جریان محاکمات پس از سقوط رضا شاه ،از بسياری از
جنایاتی که توسط سرپاس مختاری و پزشک احمدی در
زندان در حق آزادیخواهان و مخالفين حکومت صورت گرفته
بود ،پرده برداشته شد که قتل شاعر آزادیخواه ،فرخی
یزدی و دکتر ارانی از گروه  19نفر در زندان از آن جملهاند.
 -6آن چه به عنوان قرارداد نوزده نوزده از آن یاد میشود مربوط
به قرار داد ننگينی است که توسط وثوق الدوله ،نخست
وزیر حکومت فئودال  -استعماری بعد از شکست
مشروطيت در سال  2323ميالدی با امپریاليسم انگليس
بسته شد .طی این قرار داد تمامی امورات نظامی (در
ضمن تشکيل ارتش واحدی توسط انگليسیها در ایران) و
امورات مالی ایران (به طور کلی امورات لشکری و کشوری)
زیر نظر انگليسیها در میآمد .البته این قرارداد به دليل
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مبارزه نيروهای آزادیخواه ضد امپریاليست با آن هرگز اجرا
نشد .اما امپریاليسم انگليس مدتی بعد همين خواست و
اهداف استعمارگرانه خود را با انجام کودتای  2133و با روی
کار آوردن رضا شاه به شکلی دیگر (در شکل نو استعماری)
به مرحله عمل در آورد .یکی از همکاران وثوق الدوله در
عقد قرارداد  ،2323سيد ضياءالدین طباطبائی بود که بعداً
نخست وزیر دولت کودتای  2133شد.
 -7برای اطالعات بيشتر در این زمينه به کتاب "چریکهای
فدائی خلق و بختک حزب توده" از نویسنده این سطور
رجوع شود .به این امر هم باید توجه داشت که در کتاب
"آنچه یک انقالبی باید بداند" با اعتقاد بر "عدم آمادگی
انقالبی در دهقانان" مطرح شده است که آنها "در آغاز
جنبش انقالبی ،تماشاچی خواهند بود" .در حالی که هم
خود پراتيک رفيق صفائی فراهانی که با چشم انداز
کشاندن روستائيان به جنبش به برپائی جنگ چریکی در
جنگلهای شمال پرداخت ،و هم نوشته رفيق حميد اشرف
در "تحليل یک سال جنگ چریکی در کوه و شهر" که در
مورد رفيق صفائی فراهانی مینویسد" :هدف او جمع آوری
مجدد رفقای دیرین و سازماندهی یک جنبش روستائی
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بود" ،نشان میدهند که نویسنده آن جزوه نمیتوانسته
است رفيق صفائی فراهانی بوده باشد.
 -8همان طور که در کتاب "چریکهای فدائی خلق و بختک حزب
توده" هم قيد شده ،رفقا صمد بهرنگی و بهروز دهقانی
دست به تحقيق شفاهی در مورد فرقه دموکرات زده بودند
که پس از شهادت رفيق صمد بهرنگی ،رفيق بهروز بر آن
مبنا (و مسلماً با تکميل آن در جریان بحث و گفتگو با رفقای
آذربایجان که بعداً بخشی از چریکهای فدائی خلق را
تشکيل دادند) در باره فرقه دموکرات و حکومت خود مختار
آذربایجان نوشت .متأسفانه اثری که در این رابطه به وجود
آمد ،بعداً در سال  2911در جریان حمله ساواک به مبارزین
به دست ساواک افتاد و نسخهای از آن در دسترس عموم
نيست .رفيق بهروز که در اولين سال ورودش به دبستان
لذت درس خواندن به زبان مادریش را چشيده بود و
همچنين به خانواده کارگریای تعل ّق داشت که از نزدیک در
جریان مسایل و عملکردهای فرقه قرار داشته و طرفدار آن
بودند ،با تکيه بر فاکتهای عينی به تحليل مسایل
میپرداخت .در ضمن او همواره عملکرد فرقه دموکرات
(همين طور حزب توده) را با اعمال انقالبیای که حزب
کمونيست چين به رهبری مائوتسه دون تقریباً در شرایط
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مشابه با ایران در آن کشور انجام داده بود مقایسه میکرد.
کمونيستهای چين در رأس مبارزات تودهها در طی جنگ
با فئودالها و تقسيم زمين بين دهقانان موفق به تشکيل
ارتش خلق شدند و باالخره با رهبری یک جنگ تودهای عليه
امپریاليستها و همه مرتجعين داخلی به پيروزی دست
یافتند .با تکيه بر این واقعيت ،رفيق بهروز با خشم از به
وجود آمدن شرایط مصيبت بار برای کارگران و دیگر تودههای
تحت ستم ایران بعد از پایان کار فرقه دموکرات و حاکم
شدن مجدد رژیم شاه بر آذربایجان – این بار بر روی دریائی
از خون تودههای بی دفاع  -سخن میگفت و بار مسئوليت
فرقهایها را در این رابطه یاد آوری میکرد.
 -9در بيانيه  21شهریور  ،2914خواستهائی از حکومت
مرکزی طلب شده بود که مواد آن چنين است:
ماده  -2ضمن حفظ استقالل و تماميت ارضی ايران ،بايد به
مردم آذربايجان آزادی داخلی و خود مختاری مدنی داده
شود تا بتوانند در پيشبرد فرهنگ خود و ترقی و آبادی
آذربايجان با مرعی داشتن قوانين عادالنه کشور ،سرنوشت
خود را تعيين نمايند1
اصل  -1در اين راستا بايد بزودی انجمنهای ايالتی انتخاب
شده و شروع بکار نمايند .اين انجمنها ضمن فعاليت در
زمينههای فرهنگی ،اقتصادی و بهداشتی به موجب قانون
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اساسی اعمال تمام مامورين دولتی را بازرسی کرده و در
تغـيير و تبديل آنها اظهـار نظـر خواهند کرد1
اصل  -9در مدارس آذربايجان تا کالس سوم تدريس فقط به
زبان (ترکی) آذربايجانی خواهد بود .از آن ببعد زبان فارسی
بعنوان زبان دولتی توام با زبان آذربايجان تدريس خواهد شد.
تشکيل دانشگاه ملی در آذربايجان يکی از مقاصد اساسی
فرقه دموکرات است1
اصل  -1فرقه دموکرات آذربايجان در توسعه صنايع و
کارخانجات جدا خواهد کوشيد و سعی خواهد کرد برای رفع
بيکاری و توسعه صنايع دستی وسايل الزم را فراهم نموده
و توام با تکميل کارخانجات موجود ،کارخانجات جديد ايجاد
نمايد1
اصل  -1فرقه دموکرات آذربايجان توسعه تجارت را يکی از
مسايل ضروری و جدی محسوب میکند .مسدود بودن
راههای تجاری تا به امروز سبب از دست رفتن ثروت عده
کثيری از دهقانان ،مخصوصا باغداران و خرده مالکين شده و
موجب فقر و فالکت آنها گرديده است1
فرقه دموکرات آذربايجان برای جلوگيری از اين وضع در نظر
دارد در پيدا کردن بازار و جستجوی راههای ترانزيتی ،که
بتوان با استفاده از آنها کاالهای آذربايجان را صادر نموده و از
اتالف ثروت ملی جلوگيری کرد ،اقدام جدی نمايد1
اصل  -6يکی ديگر از مقاصد اصلی فرقه دموکرات ،آباد
ساختن شهرهای آذربايجان است .برای نيل به اين هدف
فرقه سعی خواهد کرد که هر چه زودتر قانون انجمنهای
شهر تغيير يافته و به اهالی شهر امکان داده شود که بطور
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مستقل در آبادی شهر خود کوشيده و آن را بصورت معاصر و
مترقی درآورند .مخصوصا تامين آب شهر تبريز يکی از
مسايل بسيار فوری فرقه دموکرات است1
اصل  -0بنيانگذاران فرقه دموکرات آذربايجان بخوبی می
دانند که نيروی مولد ثروت و قدرت اقتصادی کشور ،بازوان
توانای دهقانان است .لذا اين فـرقـه نمیتواند جنبشی را
که در ميان دهقانان بوجود آمده ،ناديده بگيرد و بهمين خاطر
فرقه سعی خواهد کرد که برای تامين احتياجات دهقانان
اقدامات اساسی انجام دهد1
مخصوصا تعيين حدود مشخص روابط بين اربابان و دهقانان
و جلوگيری از مالياتهای غير قانونی که توسط برخی از
اربابان گرفته میشود يکی از وظايف فوری فرقه دموکرات
است .فرقه سعی خواهد کرد اين مسئله به شکلی حل
شود که هم دهقانان راضی شوند و هم مالکين به آينده
خود اطمينان پيدا کرده و با عالقه و رغبت در آباد ساختن ده
و کشور خود کوشش نمايند .زمينهای خالصه و زمينهای
متعلق به اربابانی که آذربايجان را ترک و فرار کردهاند و
محصول دسترنج مردم آذربايجان را در تهران و ساير شهرها
مصرف میکنند ،چنانچه بزودی مراجعت ننمايند ،بنظر فرقه
دموکرات بايد بدون قيد و شرط در اختيار دهقانان قرار گيرد.
ما کسانی را که بخاطر عيش و نوش خود ثروت آذربايجان را
به خارج میبرند ،آذربايجانی نمیدانيم .چنانچه آنها از
بازگشت به آذربايجان خودداری نمايند ،ما برای آنها در
آذربايجان حقی قائل نيستيم .عالوه بر اين فرقه خواهد
کوشيد که بطور سهل و آسان ،اکثريت دهقانان را از نظر
وسايل کشت و زرع تامين نمايد1
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اصل  -0يکی ديگر از وظايف مهم فرقه دموکرات ،مبارزه با
بيکاری است .اين خطر از هم اکنون خود را بصورت جدی
نشان میدهد و اين سيل در آينده روز به روز نيرومندتر
خواهد شد1
در اين مورد از طرف دولت مرکزی و مامورين محلی کاری
انجام نگرفته است .چنانچه کار بدين منوال ادامه يابد،
اکثريت اهالی آذربايجان دچار فنا و نيستی خواهد شد.
فرقه سعی خواهد کرد برای جلوگيری از اين خطر ،تدابيری
جدی اتخاذ نمايد .فعال تدابيری نظير تاسيس کارخانجات،
توسعه تجارت ،ايجاد موسسات زراعتی و کشيدن راه آهن
و شوسه ،ممکن است تا حدودی مفيد واقع شود1
اصل  -3در قانون انتخابات ستم بزرگی به مردم آذربايجان روا
داشتهاند .طبق اطالعات دقيق در اين سرزمين بيش از
چهار ميليون نفر آذربايجانی زندگی میکنند .به موجب
همين قانون غيرعادالنه ،به نمايندگان آذربايجان فقط 11
کرسی داده شده است و اين بطور قطع تقسيم متناسبی
نيست1
فرقه دموکرات خواهد کوشيد که آذربايجان به تناسب
جمعيت خود حق انتخاب نماينده داشته باشد که تقريبا
معادل يک سوم نمايندگان مجلس شورا میشود1
فرقه دموکرات آذربايجان طرفدار آزادی مطلق انتخابات
مجلس شورای ملی است .فـرقـه با دخالت مامورين دولتی
و عناصر داخلی و خارجی و همچنين در ميان ثروتمندان به
طريق ارعاب و فريب ،در انتخابات مخالف است .انتخابات
بايد همزمان در سرتاسر ايران شروع شده و بسرعت پايان
پذيرد1
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اصل  -21فرقه دموکرات آذربايجان با اشخاص فاسد،
مختلس و رشوه گيری که در ادارات دولتی جای گرفتهاند
مبارزه جدی به عمل خواهد آورد و از مامورين صالح و
درستکار قدردانی خواهد نمود1
مخصوصا فرقه کوشش خواهد کرد که معاش و زندگی
مامورين دولتی آن چنان اصالح شود که بهانه دزدی و
خيانت برای آنها باقی نماند و آنها بتوانند زندگی آبرومندی
جهت خود بوجود آوردند1
اصل  -22فرقه دموکرات خواهد کوشيد بيش از نصف مالياتهايی
که از آذربايجان گرفته میشود صرف احتياجات خود آذربايجان
شود و مالياتهای غير مستقيم لغو گردد1
اصل  -21فرقه دموکرات آذربايجان طرفدار دوستی با کليه
دولتهای دموکرات مخصوصا با متفقين میباشد و برای حفظ
و ادامه اين دوستی کوشش خواهد کرد در مرکز و
شهرستانها عناصر خائنی را که میخواهند دوستی بين
ايران و دولتهای دمکرات را بهم زنند از امور دولتی کوتاه
نمايد1
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مقدمه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
"آذربایجان و مسئله ملی" (کتاب حاضر) نوشته انقالبی شهيد
چریک فدائی خلق رفيق عليرضا نابدل است.
رفيق نابدل خود آذربایجانی بود و بدین جهت هم مزه ستم
ملی را چشيده بود و هم میتوانست تنگ نظری والیت گرائی
را از نزدیک ببيند .او به عنوان یک مارکسيست ــ لنينيست که
مسلح به آرمان پرولتاریا است ،هم ستمگری قلدرمنشانه
شوینيزم بورژواهای فارس را به روشنی میدید و هم
ناسيوناليسم کوتهبين برخی خرده بورژواهای ترک را .رفيق
نابدل در این اثر خود ،این دو پدیده ناسالم را با ارائه فاکتهای
گویای زنده و تاریخی تشریح میکند و به انقالبيون
مارکسيست ـ لنينيست کشور ما هشدار میدهد که خود را از
لغزش به سوی این دو انحراف ،هم شوینيسم بورژوازی مسلط
و هم ناسيوناليسم خرده بورژوائی والیت گرایان بازدارند و در
مورد مسئله ملی یک خط مشی پرولتری انتخاب کنند.
عليرغم بی اطالعی بسياری از مارکسيست نمایان گذشته و
حال وطن ما ،مارکسيسم ــ لنينيسم مسئله ملی را از نظر
تئوریک کامال ً حل کرده است و تجربه انقالبی خلقهای پيشرو
به خوبی میتواند چراغ راه ما در حل عملی مسئله ملی در
ایران باشد .لنين پيشوای کبير پرولتاریا آثار چندی برای ارائه راه
حل درست این مسئله نوشته و زوایای تاریک مسئله را به
خوبی روشن ساخته است .از آن جمله کتاب "دربارۀ حق ملل
در تعيين سرنوشت خویش" که او در توضيح و تشریح
اشتباهات روزا لوکزامبورگ ،انقالبی بزرگ آلمان ،نوشته است،
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"سخنرانی درهشتمين کنگره حزب کمونيست (ب) روسيه" که
لنين در آن به مقابله با نظر نادرست بوخارین برخاسته و
"قطعنامه درباره مسئله ملی" که در آن خطوط کلی سياست
حزب کمونيست درباره مسئله ملی بيان شده را میتوان نام
برد .استالين نيز که خود سالها در مبارزات خلقهای
گرجستان ،آذربایجان و روسيه شرکت مستقيم داشته و در
رابطه با پراتيک مشخص مبارزاتی به مطالعه و تحقيق در مورد
مسئله ملی پرداخته است ،آثاری چند در این زمينه دارد.
استالين عالوه بر یک اثر مستقل ،سخنرانیهائی در این باره
کرده و گزارشهائی به کنگره و غيره داده است که در آنها
مسئله ملی و راه حل درست آن از نظر مارکسيسم ــ
لنينيسم مورد بحث قرار گرفته است.
تجربه انقالب چين نيز در این مورد دست آوردهائی به ما عرضه
میکند که در کتاب "درسهای مختصری از تاریخ حزب
کمونيست چين" و نيز در برخی آثار مائو آمده است.
از دیدگاه مارکسيسم ــ لنينيسم ،هر ملت باید خود سرنوشت
خویش را تعيين کند و مارکسيست ــ لنينيستها باید به این
حق ملل احترام بگذارند و مثال ً در یک کشور چند ملتی ،از حق
خودمختاری کامل ملی هر یک از ملتها در چارچوبه یک دولت
فدراتيو ،دفاع کنند و حتی اگر هر یک از آن ملتها بخواهد به
طور جداگانه و به صورت یک دولت مستقل و یا در ترکيب
دولتهای دیگر به زندگی خود ادامه دهند ،این حق را به طور
کامل برای آنها قائل شوند" .هر گونه امتيازی متعلق به هر
ملتی باشد و هر گونه تخطی نسبت به حقوق اقليتهای
ملی" (لنين "قطعنامه درباره مساله ملی" ،منتخب آثار ،ج  1ـ
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ق  ،2ص  )09از نظرمارکسيسم ــ لنينيسم کامال ً مردود است.
لنين در مورد حق خودمختاری ملتها ،سياست حزب
کمونيست (بلشویک) شوروی را چنين خالصه میکند " :حزب
خواستار خودمختاری وسيع منطقهای ،الغای نظارت از طرف
مقامات باال و الغای زبان اجباری دولتی و نيز خواستار آن است
که تعيين حدود مناطق خودمختاری که خود اداره امور را در
دست دارند بر این اساس انجام یابد که خود اهالی محل
شرایط اقتصادی و معيشتی و ترکيب ملی اهالی و غيره را در
نظر گيرند(.همان منبع) همو در مورد حق جدائی آزادانه ملل با
توجه به مصداق روسيه میگوید " :باید حق جدائی آزادانه و
تشکيل دولت مستقل برای کليه مللی که جزء روسيه هستند
به رسميت شناخته شود .نفی این حق و خودداری از اتخاذ
تدابيری که اجرای آنرا عمال ً تضمين نماید برابر است با
پشتيبانی از سياست اشغالگری یا الحاق طلبی .فقط در
صورتی که پرولتاریا حق جدا شدن ملل را به رسميت بشناسد،
همبستگی کامل کارگران ملل گوناگون تامين گردیده و به
نزدیکی واقعاً دموکراتيک ملل کمک خواهد شد(.همان منبع)
البته الزم به یادآوری است که "شناسائی حق ملل به جدا
شدن ،از طرف مارکسيستها "حتی" ذرهای هم
ناسخ تبليغ بر عليه جدا شدن" نيست" .چنانکه شناسائی
حق طالق نيز ناسخ این موضوع نيست که در فالن یا بهمان
مورد بر ضد طالق تبليغ شود( ".لنين "حق ملل در تعيين
سرنوشت خویش ،منتخب آثار ،ج  2ـ ق  ،1ص  .)440لنين خود
خطوط سياست حزب پرولتاریا را در این باره به روشنی چنين
ترسيم میکند ":مساله حق ملل به جدائی آزادانه را به
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هيچوجه نمیتوان با مساله صالح بودن جدائی فالن یا بهمان
ملت در فالن یا بهمان لحظه مخلوط نمود .این مساله را حزب
پرولتاریا باید در هر مورد جداگانه به طور کامال ً مستقل و از
نقطه نظر مصالح تمام سير تکامل اجتماعی و نيز مصالح مبارزه
طبقاتی پرولتاریا در راه سوسياليسم حل کند( ".لنين "قطعنامه
درباره مساله ملی" منتخب آثار ،ج  1ـ ق  ،2ص )01،09
این گفتههای لنين خطوط کلی خط مشی کمونيستها در
مورد مساله ملی در تمام جهان است .اما باید به یادداشت که
پشتيبانی کمونيستها از حقوق ملی ملتهای اسير و از
"برابری تام و تمام حقوق کليه ملل و زبانها" (همان منبع) به
هيچوجه توجيه کننده ناسيوناليزم کوته بين خرده بورژوائی در
ميان ملتهای اسير نيست .مارکسيسم ــ لنينيسم از حقوق
ملی دفاع میکند ،برای اینکه ستم ملی وجود دارد و برای
اینکه آثار تجاوز شوینيسم غالب را نابود سازد ،اما نمیتواند
دنبالهرو ناسيوناليسم خرده بورژوازی ملل اسير باشد .لنين
خود در این باره میگوید " :اصل مليت در جامعه بورژوائی از
لحاظ تاریخی اجتناب ناپذیر است و مارکسيست روی این
جامعه حساب میکند و قانونمندی تاریخی جنبشهای ملی را
کامال ً میپذیرد منتها این پذیرش برای آنکه به توجيهگر
ناسيوناليسم مبدل نشود ،باید دقيقاً به آنچه که در این
جنبشها مترقی است ،محدود گردد تا آنکه به کدر کردن
شعور طبقاتی پرولتاریا توسط ایدئولوژی بورژوائی نيانجامد".
(لنين "مالحظات انتقادی پيرامون مساله ملی" ،اکتبر ـ دسامبر
)2329
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حال به طرح مشخص مساله ملی در کشور خود بپردازیم .ملت
چنانکه استالين به درستی تعریف میکند عبارت است از:
"اشتراک پایدار در بين مردم که در طول تاریخ در زمينه زبان،
سرزمين ،زندگی اقتصادی و خصلت روحی پدید میآید و این
خصلت روحی مشترک به صورت وحدت فرهنگ ظاهر
میشود" .در کشور ما چند ملت وجود دارد که وحدت زبان،
سرزمين ،زندگی اقتصادی و فرهنگ را در ميان هر یک از آنان به
روشنی میتوان دید .مليتهای کوچکی نيز وجود دارند که
البته دارای وحدت در سرزمين و زندگی اقتصادی نيستند ،ولی
زبان خود را به هر صورت حفظ کردهاند و بقایای فرهنگ خویش
را نيز دارند .این مليتهاهای کوچک در گوشه و کنار کشور و در
ميان سایر ملتها پراکندهاند .ملتها و مليتهای ایران در درون
یک مرز دولتی در زیر سلطه شوینيسم بورژوازی فارس تشکيل
یک کشور دادهاند.
در مقابل ستم ملی شوینيزم فارس ،ناسيوناليزم در بين
ملتها و مليتهای کشور ما شدیداً رشد کرده و اغلب تاثير
شومی بر جنبشهای خلقی وطن ما داشته و دارد .مثال ً به
روشنی میتوان دید که تاثير نامعقول همين ناسيوناليسم
خرده بورژوائی در جنبشهای خلقی آذربایجان و کردستان در
سی ساله اخير ،سبب انحراف و شکست این جنبشها شده
و سياست نادرست حزب توده و یا بسياری از کمونيستهای
گذشته کشور ما که دنبالهرو این ناسيوناليسم خرده بورژوائی
بودند ،در این انحراف و شکست نقش قاطع و تعيين کننده
داشته است .آنچه که شرایط مادی این وضع را فراهم کرده،
کمبود و ضعف تشکيالتی پرولتاریا در ميان ملتهای یاد شده و
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در نتيجه ،رهبری جنبشهای آنان به وسيله خرده بورژوازی
بوده است .در شرایط خاص کنونی که مبارزات تودهای راکد
است ،این ناسيوناليسم هم نقش فعالی ندارد ،ولی همچنان
به عنوان یک انرژی ایدئولوژیکی بالقوه وجود دارد و در کمين
مبارزات تودهای نشسته است .این ناسيوناليسم در
روشنفکران ملتهای اسير عموماً به شکل غرق شدن در شعر
و موسيقی ملی خود و سایر مسائل روبنائی نمودار میشود.
البته این روشنفکران خود از ادبيات و موسيقی ملی به عنوان
وسيلهای برای ارتباط با تودهها نام میبرند ،ولی این توجيهی
بيش نيست .زیرا بسياری از اینان هيچ ارتباطی با تودههای
ملت خود ندارند و اغلب جایشان پشت ميز ادارات و
دانشگاههای تهران است .ادبيات و موسيقی محلی برایشان
فقط یک سرگرمی روشنفکرانه است که اغلب هم آن را به
انحطاط میکشانند .اینان خود هر نامی که میخواهند بر
ایدئولوژی خود بگذارند ،ولی ما میدانيم که فقط دارند به راه
ناسيوناليسم خرده بورژوائی خود میروند .در مقابل این قماش
روشنفکران ،روشنفکران انقالبیای وجود دارند ،کسانی که به
زبان و فرهنگ ملی خود دلبستگی دارند ،ولی خواستهای
ملی را از دیدگاه منافع پرولتاریا ارزیابی میکنند و به راه رهایی
تودهها میاندیشند .در این ميان میتوان از رفيق صمد بهرنگی
نام برد .او نمیتوانست منافع تودهها را در مقابل منافع ملی
فدا کند و بدینجهت هم بود که او در عين حالی که زبان مادری
خود را برای پيوند با تودههای ملتاش میخواست و در جهت
اعتالی فرهنگ تودهای ملت خود کوشش میکرد ،قصههای
ارزندهاش را به فارسی مینوشت .زیرا ،اوالً ،چاپ کتاب به زبان
ترکی ممکن نبود و او نمیخواست نوشتهاش فقط در محافل
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روشنفکری دست بهدست بگردد ،او میخواست که کودکان
زحمتکشان را به ایدئولوژی طبقاتی پرولتاریا تجهيز کند ،ثانياً،
صمد میخواست با تودههای وسيعتر کودکان زحمتکشان
سخن بگوید .او با وجود تمام تعلقی که به فرهنگ ملی خود
داشت ،زبان برایش فقط وسيله بود تا بتواند با آن حرفهای
اصلیاش را مطرح کند .برای او خواستهای ملی تابع منافع
طبقاتی بود.
هم اکنون بسياری روشنفکران کرد وجود دارند که خود را
مارکسيست ــ لنينيست میدانند ولی منافع ملی برایشان
مقدم بر همه چيز است .آنها حتی وحدت خود را با
فئودالهای کرد بر وحدت خود با تودههای زحمتکش سراسر
ایران و با اپوزیسيون مترقی ایران ترجيح میدهند .آنها منافع
ملی را مطلق میکنند و آن را تابع منافع خلق نمیدانند .در
نتيجه بر خواستهای تجزیه طلبانه فئودالها صحه مینهند و
در مقابل تالش بورژوازی برای کسب هژمونی در جنبش خلق
خود بی تفاوت میمانند .آنان در انحراف ایدئولوژیکی
جنبشهای خلق خود نقش یک عامل تعيين کننده را دارند.
کوتاه سخن آنکه ناسيوناليسم خرده بورژوائی روشنفکران
ملتها و مليتهای اسير ،جلوهای از سرگردانی ،بی برنامگی
و بی عملی روشنفکران ایران است .با روشن شدن خط
اساسی مبارزه ،این سرگردانی و بی برنامگی الجرم به
جهتگيری نسبت به خط اساسی مبارزه منجر خواهد شد :یا در
جهت آن و یا در مقابل آن .اما بد نيست در اینجا ما به اصول
سياسی این ناسيوناليسم خرده بورژوائی بپردازیم نه به
تجسم عملی آن به صورت فعاليت هنری ،ادبی و غيره.
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برخی میگویند" :مردم ایران یک ترکيب ناجور رنگارنگ از
ملتها و مليتهای مختلفاند که در درون یک مرز دولتی که
صرفاً یک مرز قراردادی امپریاليستی است به بند کشيده
شدهاند ،بدین جهت این مرز بی اعتبار است و سخن گفتن از
خلقهای سراسری ایران بی معناست".
می گوئيم ،این سخن مانند آن است که کسی زنجيری را که بر
پایش بسته شده است بی اعتبار اعالم کند .مرزهای دولتی
اگر چه تحميلی و قراردادی ،ولی به هر حال یک واقعيت
تاریخی هستند و مردمی که در درون این مرزها اسيرند دارای
یک درد مشترکند که این درد مشترک آنها را به هم پيوند
میدهد .در شرایط فعلی هيچیک از ملتهای ایران قادر نيست
به تنهائی این درد را فقط برای خود درمان کند .اگر یکی از
ملتهای ایران بخواهد فقط در راه رهائی ملی خود بجنگد ،اوالً،
ضربه پذیریاش در مقابل ارتجاع بيشتر است ،ثانياً خرده
بورژوازی ملتهای دیگر و بهویژه ملت فارس را عليه خود بيهوده
تحریک میکند و ثالثاً ،دشمن میتواند به سادگی تودهها را
بفریبد و عليه آن ملت بشوراند .پس الجرم جنبش رهائی بخش
هيچیک از ملتهای ایران در زیر شعارهای ملی که شعار خرده
بورژوازی است نمیتواند پيروز شود .خلقهای ایران فقط در
سایه یک مبارزه مشترک عليه دشمن مشترک خواهند
توانست به آزادیهای دموکراتيک ،از جمله آزادی ملی برای
ملتهای اسير برسند .شعارهای مترقی ملی تنها به تبعيت از
شعارهای طبقاتی تودهها میتواند مطرح شود .خواهند گفت :
"شباهتی بين عرب خوزستانی و ترک آذربایجانی وجود ندارد
که بتوان درباره امکان وحدت آنها سخن گفت" .میگوئيم این
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شباهت از نظر فرهنگ ملی خلق عرب و خلق آذربایجان البته
وجود ندارد ،ولی از نظر تضادهای اقتصادی و سياسی وجود
دارد .تمام خلقهای ایران باید عليه امپریاليسم و پایگاه داخلی
آن یعنی بورژوازی کمپرادور ایران که حکومت دست نشانده،
نيروی محافظ آن است ،مبارزه کنند .خلقهای ایران باید عليه
این دشمن مشترک متحداً و مشترکاً مبارزه کنند.
اما وظيفه اپوزیسيون مترقی ایران در شرایط کنونی چيست؟
روشنفکران انقالبی و کارگران آگاهی که در صفوف اپوزیسيون
مترقی ایران قرار دارند در شرایط کنونی باید به مسائل کلی
مبارزه سراسری ایران بياندیشند .ما باید موقعيتهای محلی
مبارزه را در نقاط مختلف ایران فقط از دیدگاه مبارزه سراسری
خلقهای ایران ببينيم ،نه از دیدگاه ناسيوناليسم خرده
بورژوائی .آن چيزی که توجه ما را به فالن نقطه بلوچستان یا
مثال ً کردستان جلب میکند ،نباید تعلقهای ملی باشد ،بلکه
باید اهميت آن نقطه از نظر جنبش سراسری خلقهای ایران
باشد.
البته تودهها کال ً از طریق تشکيالت محلی خود مبارزه میکنند
و کمکشان به مبارزات سایر نقاط نيز از طریق این تشکيالت
است ،ولی این قاعده در مورد انقالبيون حرفهای در شرایط
کنونی صدق نمیکند .یک انقالبی حرفهای که تمام وجودش در
اختيار انقالب است ،فقط باید توانائی او نوع وظيفهاش را
مشخص کند ،نه چيز دیگر .یک انقالبی حرفهای اگر در ایران
میجنگد و نه مثال ً در آرژانتين صرفاً به این دليل است که ایران
نياز بيشتری به او دارد.
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گروهها و سازمانهائی که در شرایط فعلی از روشنفکران
انقالبی و کارگران آگاه با اعتقاد به مبارزه مسلحانه تشکيل
میشود ،چه آنها که مسلح به ایدئولوژی مارکسيسم ــ
لنينيسم هستند و چه آنها که دارای خط مشی ایدئولوژیکی
بورژوازی یا خرده بورژوازی میباشند باید مکان جغرافيائی حوزه
فعاليت خود را نه بر اساس عالیق ملی خود ،بلکه بر اساس
ضرورت مبارزه سراسری خلقهای ایران انتخاب کنند .این امر
هيچ منافاتی با اعتقاد به "حق ملل در تعيين سرنوشت
خویش" ندارد و حتی به معنی تایيد اصولی آن است ،زیرا
خلقهای ایران فقط از طریق یک مبارزه سراسری است که
میتوانند حق تعيين سرنوشت خویش را بدست آورند.
انقالبيون حرفهای باید در حالی که اينچنين با عالیق ملی خود
برخورد میکنند ،به عالیق ملی تودهها دقيقاً توجه کنند و با
فرهنگ ملی محل فعاليت خود مانوس گردند .این خصلت
انترناسيوناليستی یک مارکسيست ــ لنينيست است.
پيروز باد جنبش سراسری خلقهای ایران
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
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زندگینامه رفیق علیرضا نابدل
رفيق عليرضا نابدل در سال  2919در خانوادۀ متوسطی در تبریز
متولد شد .او بعد از اتمام دوران تحصيالت ابتدائی و متوسطه،
برای ادامه تحصيل در رشته قضایی به دانشکده حقوق
دانشگاه تهران وارد شد .رفيق از همان روزهای اول ورودش به
دانشگاه و همزمان با آشنا شدن با محيط جدید ،فعاالنه و با
روحيهای پرشور در جریان مبارزات سياسی دانشگاه شرکت
جست و در رابطه با رفقا و جریانات مبارزاتیای که مستقيم یا
غير مستقيم با آن ها در تماس بود ،با تحليلی انقالبی به این
نتيجه دست یافت که برای خروج از بن بست سياسی ـ بن
بستی که قبل از شروع مبارزه مسلحانه بر جامعه ما حاکم بود
ـ باید به ضرورتهای جامعه با برخوردی پيشتازانه و جستجوگر
پاسخ گفت .به دنبال دستيابی به چنين نتيجهای ،کسب
آگاهی و رسيدن به شناخت کافی از زندگی و انگيزههای
مبارزاتی تودههای خلقهای ایران برایش به مثابه امری الزم و
فوری مطرح گشت .از این رو قبل از آنکه تحصيالتاش را به
پایان برساند دانشگاه را ترک گفت و با محمل معلمی برای
رفتن به ميان تودهها راهی رضائيه شد .از این به بعد رفيق
همه زندگی خود را جهت تحقق آرمانهای انقالبیاش در
خدمت تودههای زحمتکش خلقمان قرار داد .این برخورد یعنی
ترک تحصيالت عالی در خدمت مبارزه در بين نيروهای جوان و
مبارز تبریز تاثير زیادی بهجای گذاشت.
رفيق از اواخر سال  44با جمعی از رفقا چون صمد بهرنگی،
بهروز دهقانی ،کاظم سعادتی و مناف فلکی در ارتباط نزدیک
قرار گرفت و بهزودی پيوند انقالبی عميقی ميان آنها بهوجود
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آمد .در رابطه با همين پيوند و برخورداری از تجارب عملی
رفقای مذکور بود که رفيق نابدل توانست به برنامه فعاليتهای
انقالبی خویش برای کسب شناخت عينی از شرایط زندگی
تودههای زحمتکش منطقهای که در آن کار میکرد نظم بخشد
و تماس خویش را با تودهها به شکل موثرتری ادامه دهد .در
اندک زمانی رفيق نابدل توانست به مدد شور عميق
انقالبیاش ،با توده روستاهای منطقه تماسهای زیادی برقرار
کند .این تماسها نه تنها شناخت رفيق را از محيط ،عينی و
ملموس میکرد و درکی واقعی از رنجهای جانسوز این خلقها
به او میداد ،بلکه تعهد و استواریاش را در انجام وظایف
انقالبیاش فزونی میبخشيد و ایماناش را به مبارزه انقالبی
راسختر میساخت .رفيق با مشاهدات عينی خویش به
درستی دریافت که تودههای این منطقه عالوه بر اینکه همراه
با سایر خلقها و تودههای زحمتکش ایران شدیداً تحت
استثمار و ستم اقتصادی ــ اجتماعی ناشی از شرایط عمومی
جامعه طبقاتی ما میباشند ،بار سنگين نوع دیگری از ستم
یعنی ستم ملی را نيز بر دوش میکشند .رفيق همچنين
مشاهده میکرد که چگونه رژیم حاکم سعی دارد با اشاعه
روحيه شوینيستی و با استفاده از تفاوتهای ملی خلق ترک و
کرد که در این منطقه به شکل بارزی درهم امتزاج یافتهاند ،از
اتحاد و یکپارچگی آنان جلوگيری نماید .در رابطه با این
سياست ارتجاعی رژیم که تاثير خود را در منطقه به جا نهاده
است .رفيق رنجی را که به خصوص تودههای خلق کرد این
منطقه تحمل میکنند عميقاً احساس میکرد .این تودهها
حتی از جانب هم زنجيران خود نيز ،که ناآگاهانه تحت تاثير
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فرهنگ ارتجاعی رژیم قرار دارند ،مورد تحقير واقع میشوند .به
خصوص که دارای تفاوت مذهبی نيز میباشند)2(.
رفيق نابدل در شرایط دیکتاتوری که هيچگونه امکانی برای
فراگيری و تعالی بخشيدن به فرهنگ ملی خلقهای دربند
ایران وجود ندارد ،با کوششی پيگير و خالق توانسته بود تسلط
نسبتاً کاملی بر ادبيات انقالبی خلق خویش پيدا کند .وی با
الهام از فرهنگ فولکلوریک غنی خلق آذربایجان و با شناخت از
زندگی تودهها آثاری ارزنده در ادبيات انقالبی بهوجود آورد.
(شعر هسته که نمونهای از این آثار است همراه با چند شعر
دیگر از رفيق نابدل در پایان کتاب آمده است) .رفيق نابدل شور
عميق انقالبی را با استعداد خالق شاعریاش تلفيق داده،
آرمانها و رنجهای تودهها را در قالب شعر بيان میکرد .سروده
او در وصف کردستان بيانگر عشق عظيم این رفيق فدائی
نسبت به خلق زحمتکش کرد و همچنين نمودار کينه سترگ
وی نسبت به دشمن است.
در سال 2944جمعی از مبارزین تبریز بهویژه رفقا صمد و بهروز
اداره "ویژه آدینه" روزنامه "مهد آزادی" را بهعهده گرفتند (در
همين روزنامه بود که صمد برای نخستين بار مقاالت خود را به
چاپ میرساند .این نشریه که حدود یکسال امکان انتشار
داشت ،دو بار از طرف سازمان امنيت منفور تبریز توقيف شد و
باالخره نيز از انتشار آن جلوگيری به عمل آمد).
این رفقا با توجه خاصی که به خلقهای تحت ستم ایران
داشتند ،با استفاده از این روزنامه به معرفی ادبيات و فرهنگ
این خلقها به ویژه خلق آذربایجان میپرداختند .رفيق نابدل در
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این هنگام در رساندن بسياری تحليلها و مطالب به این جمع
نقش فعال داشت و اشعارش با نام اُختای در آن روزنامه درج
میگردید)1(.
کوشش در جهت درآميختن با تودهها پيوند مبارزاتی او را با
خلق همواره عميقتر میساخت و رفيق را به فعاليت انقالبی
جدیتری سوق میداد .در سال  46به هنگام اعتصاب
سراسری دانشجویان ایران ،رفيق توسط برخی از دانشجویان
دانشگاه تبریز در جریان این اعتصابات قرار گرفت و بهطور
غيرمستقيم نقش فعالی را در شکل گرفتن و رشد این
اعتصابات ایفاء کرد .شهادت رفيق صمد بهرنگی بر کينه او به
دشمن و ایماناش نسبت به مبارزه بسی افزود و رفيق با
تجدید پيمان با خلق در انجام وظایف تاریخی خویش به عنوان
یک روشنفکر انقالبی و وفادار به آرمان طبقه کارگر مصممتر
گشت .شعر "صمد در قلب من است" که او بعد از شهادت
رفيق صمد سروده است ،بيانگر این امر است.
در سالهای  40ـ  46ضرورت مبارزه مسلحانه در ذهن رفيق
نابدل و رفقای نزدیکاش در حال شکل گرفتن بود با اینحال
هنوز خطوط اساسی راهی که میبایست برگزیده شود ،به
طور کامل برایشان روشن نبود .در این دوره او و رفقای دیگرش
به فعاليتهای انقالبی خود نظم ویژهای بخشيدند و گروهی را
که بعداً به شاخه تبریز سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
معروف شد ،تشکيل دادند .رفيق در این سالها توانست به
تحقيقات وسيعی در مورد اوضاع اقتصادی ـ اجتماعی
روستاهای اطراف رضائيه دست بزند .نتيجه این تحقيات
جزوهای بود که با دیدی مارکسيستی چگونگی اجرای اصالحات
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ارضی را همراه با ارائه فاکتهای مشخص و عينی مورد
بررسی قرار داده بود و تصویر روشن و ملموسی از اوضاع
اقتصادی ــ اجتماعی آن منطقه به دست میداد .الزم است
گفته شود که در این دوره ،تحقيقات روستائی دیگری نيز به
منظور بررسی شرایط عينی و ذهنی جامعه ایران از طرف سایر
رفقا انجام پذیرفت .از آن ميان تحقيقات روستائی قره داغ که
منطقه وسيعی را در شرق آذربایجان شامل میشد (توسط
رفيق بهروز دهقانی) و تحقيقات روستائی رازليق را میتوان نام
برد (به غير از تحقيق روستای رازليق دو تحليل دیگر که کاملتر
بودند در جریان ضربات سال  11بهدست دشمن افتاد) .رفيق
نابدل اهميت فراوانی برای تدوین تاریخ واقعی خلق آذربایجان
در دوران معاصر قائل بود .او در تهيه جزوهای که در آن فرقه
دمکرات آذربایجان و حوادث سال  2914ـ  2911بررسی شده
بود ،شرکت جست .در این جزوه رفقا متعهدانه کوشيده بودند
اکثر وقایع را با توجه به گفت و شنودهای بسياری که با
تودههای آذربایجانی انجام میدادند ،تحليل کنند (این جزوه
ارزنده در حملههای وحشيانه دشمن به خانههای تيمی رفقا و
خانههای سایر مبارزین در تبریز بهدست دشمن افتاد .البته اگر
نسخههائی از آن هنوز در دست دوستانی باقی مانده باشد،
تا کنون پخش نشده است).
رفيق نابدل با روحيهای به غایت پرشور در جهت رشد و
گسترش سازمان کوشش مینمود .او به عنوان یک انقالبی
حرفهای همراه رفقا بهروز دهقانی و مناف فلکی در
سازماندهی شاخه تبریز نقش چشمگيری داشت .او از جمله
رفقائی بود که در تنظيم و پخش اولين اعالميههای سازمان
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(سيزده اعالميهای که در رابطه با آغاز جنبش مسلحانه،
رستاخيز سياهکل و اولين عمليات چریکی در شهر منتشر
شد) شرکت داشت )9( .در جریان پخش گسترده همين
اعالميهها بود که رفيق نابدل همراه رفيق فدائی دلير جواد
سالحی ،با مزدوران دشمن درگير شدند .این رفقا با نبرد
قاطعانه خویش یکی از حماسههای روزهای آغازین جنبش
مسلحانه را آفریدند .خبر این درگيری در همان روز در تهران
پيچيد و تاثير زیادی در باال بردن روحيه مبارزین به جا گذاشت.
در جریان این درگيری نابرابر رفيق جواد سالحی به شهادت
رسيد ،ولی رفيق نابدل بر اثر اصابت چند گلوله به پا و
شکماش بيهوش شد .مزدوران دشمن بعد از انتقال وی به
بيمارستان شهربانی بالفاصله او را به زیر شکنجه کشيدند.
رفيق با روحيهای انقالبی و قاطع در مقابل شکنجهگران
مقاومت میورزید .هنگامی که مزدوران به خيال خود او را تهدید
میکردند که اگر حرف نزند تير را از پایش در نخواهند آورد ،رفيق
دليرانه پاسخ میداد" :تير مال شماست و حرف مال من ،من
آنچه را که متعلق به خلقم و من است حفظ خواهم کرد".
شکنجه گران از اینهمه بیباکی و مقاومت دليرانه رفيق به
خشم میآمدند و بر شدت شکنجه میافزودند ،ولی رفيق
همچنان استوار در مقابل دشمن باقی میماند و اسرار خلق را
در قلب خود حفظ مینمود .او اینک به سروده خود درباره
همرزم شهيدش صمد تحقق میبخشيد .صمد با تمامی کينه
سترگش در قلب او بود و اینک زمان آن رسيده بود که دشمن
در وجود نابدل ،صمد دیگری را در مصاف با خود ببيند.
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رفيق ،تعهد بزرگ خود را در حفظ اسرار خلق حتی یک لحظه
هم از یاد نمیبرد .بدین جهت با اینکه دالورانه تمام
شکنجههای دشمن را به جان میخرید ،همواره از هر فرصتی
برای خودکشی استفاده میکرد .یکبار زمانیکه تازه
زخمهایش را بخيه زده بودند ،به محض اینکه بههوش آمد ،با
چنگ بخيهها را شکافت .و بار دیگر هنگامیکه در طبقه سوم
بيمارستان شهربانی بستری بود با استفاده از یک فرصت کوتاه
(بين رفتن بازجو و آمدن نگهبان) خود را با سر از پنجره اطاق به
بيرون پرتاب کرد .نگهبان که سراسيمه خود را به او رسانده بود
تنها توانست گوشه لباساش را بگيرد ولی نتوانست مانع
سقوط او شود .رفيق سقوط کرد ،شکماش شکافته شد و
دست راستاش شکست ،اما هنوز زنده بود .در چنين حالتی
رفيق با از خودگذشتگی انقالبی و فداکاری بینظيری دست
برد و رودههایش را از شکاف شکماش بيرون کشيد تا پاره کند
و به حيات خویش خاتمه دهد .اما فرصت اینکار دست نداد ،چه
مزدوران دشمن رسيدند و مانع این کار شدند.
رفيق نابدل همراه با هشت تن دیگر از همرزمان فدائی خویش
در  11اسفند ماه  2911به دست مزدوران رژیم خونخوار پهلوی
به شهادت رسيد.
درود بر پایداری و جانبازی دلیرانه انقالبیون مسلح خلق
پاورقی های اضافه شده در چاپ جدید:
 -2رفيق نابدل در طی مقالهای ضمن آنکه شرایط زندگی
تودههای روستاهای اطراف اروميه و خوی و تضاد آنها با
دستگاه حاکم را تشریح کرده بود ،با احساس همدردی
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انقالبی شرایط زندگی تودههای زحمتکش کُرد این
منطقه و رنج و فشاری که آنها تحمل میکنند را نيز با
فاکتهای عينی بطور برجسته تشريح کرده بود.
متاسفانه این نوشته رفيق نابدل نيز به دست ساواک
افتاد و نسخه ای از آن در دسترس نيست.
 -1اولين شماره نشریه "مهد آزادی ،ویژه آدینه" تاریخ اول
مهر ماه  2944را دارد ،رفيق نابدل با انتشار این نشریه
بود که با رفقا صمد بهرنگی ،بهروز دهقانی ،و کاظم
سعادتی آشنا شد.
 -9این اعالميهها عمدتاً توسط رفقا عليرضا نابدل و
اميرپرویز پویان نوشته شده بودند.
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توضيح :جمالت برجسته شده در این متن توسط چریکهای
فدائی خلق در چاپ حاضر صورت گرفته است.
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آذربایجان و مسأله ملی!
2

زبان و ادبيات آذری چگونه پدید آمد؟

ایران سرزمين وسيعی است .فرهنگ و زبان مردم ما گوناگون
است .مردم ایران بهطور عمده به زبانهای فارسی و آذری
صحبت میکنند .همچنين زبان خلقهای چهارميليونی اکراد
ایران کردی است .عالوه بر این مردم عرب و بلوچ و ارمنی ...
هر یک خصوصيات فرهنگی ویژهای دارند .پروسه پيدایش خلق
ترک زبان آذربایجان طی سده دهم تا چهارده ميالدی (چهارم تا
هشتم هجری) صورت گرفت .در نخستين سدههای هجری
کوچ نشينان و روستائيان نيمه کوچ نشين ترک زبان فقط
بخشی از اهالی این سرزمين را تشکيل میدادند.
داستانهای حماسی "دده قورقود" که سينه به سينه نقل
شده و بعدها به شکل نوشته درآمده است محصول زندگی و
اندیشه مردمی است که چنين مرحلهای را میگذرانيدهاند.
گسترش دامنه مهاجرت مردم کوچ نشين ترک زبان آسيای
مرکزی به سرزمينهای غربی و از جمله آذربایجان و آميزش
تودههای مهاجر با مردم بومی ،ترکيب جمعيت این کشور را
دگرگون ساخت .با گذشت چند سده زبان آذری بهعنوان
شاخهای از زبانهای ترکی با عناصر تازهای که از شرایط جدید
گرفته بود شکل گرفت ،زبان تاتی (آذری قدیم) و زبانهای دیگر
را منسوخ نمود و زبان اکثریت مردم آذربایجان شد .تا سده
سيزده ـ چهارده ميالدی که هنوز زبان آذری نوین گسترش
نيافته بود ،فارسی نه تنها زبان حکومتی بود بلکه همچنين تنها
زبان ادبيات نوشته نيز به حساب میآمد .چنانچه نظامی،
قطران تبریزی ،اوحدی مراغهای و دیگر شاعران اين عصر
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آذربایجان همه فارسی نویسند .نخستين آثار نظم نوشته
دین
فارس ـ آذری در قرن چهارده ميالدی پدید آمد .عمادال ّ
نسيمی نخستين شاعر نامدار آذری نویسی است که وابسته
به "طریقت حروفيگری" بود .بنيانگذار این فرقه شاعر ـ فيلسوف
فضل هللا نعيمی ( 2941ميالدی) بهدستور ميرانشاه پسر تيمور
لنگ در نخجوان کشته شد .بهسال 2420ميالدی نيز در صحن
مسجد صاحب االمر تبریز بنا به فتوای روحانيون ،پوست از تن
نسيمی جدا کرده و مشهور است که خم به ابرو نياورد .پس از
آن در طی قرنها زبان فارسی و آذری هر دو زبان ادبيات نوشته
آذربایجان بوده است.
1

ارتجاع با تکيه بر شوینيسم "فارس ـ آریائی" بهنابودی
فرهنگ خلقهای ایران میکوشد!

ارتجاع ایران حقوق فرهنگی مليتها را پایمال نموده است و
ادبای شوینيست به توجيه این امر پرداختهاند .آنها به گناه
انتخاب زبان ،بخش مهمی از آثار ادبی گذشته و امروز ایران را
نادیده میگيرند و بيهوده تالش دارند با شيوههای پليسی
فرهنگهای ملی ایران را نابود سازند .در این امر نه تنها ارتجاع،
بلکه ناسيوناليستهای مصدقی نيز تقصير دارند.
اگر تمام اهالی این کشور که پدر در پدر روی این آب و
خاک زیسته و کار کردهاند ایرانی هستند ،پس زبانی
هم که میلیونها نفر از این مردم از زمانهای بسیار
قدیم بدان سخن گفته و فرهنگ خود را روی آن بنا
کردهاند زبانی ایرانی است .یعنی زبان ایرانیهاست.
ادبیات شفاهی و نوشته آن زبان هم بخشی از ادبیات
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ایران در طول تاریخ است .شوینيستها روی این موضوع که
مثال ً در هشتصد سال پيش آذربایجانیها به زبان فارسی
صحبت میکردهاند ،پافشاری میکنند و به خيال خود به اثبات
این مدعا (که ظاهراً چندان نيازی هم به اثبات آن ندارند و
خيلی ساده هم میتوان آنرا نپذیرفت) بزرگترین دشواریهای
عصر حاضر را حل کردهاند .تخيل آنها در مورد چگونگی
جایگزینی زبان کنونی به جای زبان پيشين بسيار ابلهانه است.
به نظر آنان ماموران حکومت صفوی بزور مردم را وادار به زبان
ترکی کردهاند و به این ترتيب در مدتی نسبتاً کوتاه زبان مردم
عوض شده است .این مدعا در کشوری مطرح میشود که
حتی امروز هم پای ماموران دولتی به بعضی از مناطق
روستائی سالی یکبار هم نمیرسد ،تازه با وسایل ارتباطی و
قدرت حکومتی امروز .بر اساس این تخيل ابلهانه مقاالت،
داستانها و حتی نمایشنامههائی هم نوشته شده است.
ممکن است فکر کنيم که این مطلب به هرحال به صد سال
پيش مربوط میشود و تازه در صورت اثبات چه ربطی به امروز
دارد؟ چرا این دلقکهای بيسواد به واقعيات عينی توجهی
ندارند و مگر با این مدرک تراشیها میتوان از ميليونها رنجبر
ایرانی خواست حاال که از حقوق ملی و فرهنگیشان در تعليم
و تربيت به زبان ملی و از ادبيات ملی خود محروم شدهاند از
حق صحبت به زبان خود نيز صرفنظر کنند و بعد از این به
فارسی کتابی ،به حال و روزگار خود فحش بدهند.
شوینيستهای معاصر ایران به این سئوال پاسخ مثبت
میدهند .ما در اینجا به طرحی که دکتر ماهيارنوائی پيش
کشيده است اشاره میکنيم (البته مبتکر این طرح از ادبای
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دوران رضاشاه بود) .بهنظر ایشان با وسایل عادی نمیتوان زبان
آذری را ریشه کن ساخت بلکه باید کودکستانها و
پرورشگاهائی در نقاط کوهستانی دور از نقاط مسکونی بنا
نمود و بچههای قنداقی را از پدر و مادرشان گرفت و برد آنجا تا
با زبان فارسی تربيت شوند .دیکتاتوری رضاشاه بر اساس این
طرز فکر شوینيستی ـ فاشيستی فشار فرهنگی و ملی
وحشتناکی بر خلقهای ایران وارد کرد .رژیم کنونی نيز همواره
بر شدت این فشار که به طور عمده بر شانههای خلق
آذربایجان ،کردستان و خوزستان سنگينی میکند میافزاید.
ناسيوناليسم والیتی بهعنوان یک گرایش ضد وحدت و ضد
پيشرفت در نهایت عکسالعمل چنين شوینيسمی است.
اما آگاهی ملی تحت چه شرایطی و به دست کدام نيروهای
طبقاتی به ناسيوناليسم والیتی تبدیل میگردد؟ ما در این
مقاله پروسه رشد نهضت دموکراتيک را در آذربایجان و برخورد
نيروهای محرکه این نهضت را نسبت به مساله ملی بهقصد
شناخت پروسه ناسيوناليسم والیتی مورد بررسی قرار
میدهيم.
در عصر فئوداليسم برای آذربایجان مساله ملی وجود
9
نداشت!
جستجوی مساله ملی در آذربایجان عصر فئوداليسم بيهوده
است .در پيش از دوران انقالب مشروطيت بخش آذربایجانی
فرهنگ و ادبيات ایران واجد آنچنان خصوصيات ویژهای نيست
که ناچار باشيم آنرا از حيث مضمون و محتوای فکری جدا از کل
فرهنگ و ادبيات ایران مورد مطالعه قرار دهيم .جریان فکری
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عظيم قرون وسطائی از نوع رشد و گسترش شریعت و طریقت
و جلوههای گوناگون و مبارزات متقابل ایندوره و بازتابهای
جنبشهای دهقانی و شهری در ادبيات شفاهی و نوشته و
سایر مسائل مربوط به تحوالت اجتماعی و فرهنگی آن عهد نه
تنها در چارچوب یک ایالت ایران قابل بررسی نيست ،بلکه حتی
چارچوب ایران نيز برای شناخت همه جانبه بعضی از این
پدیدهها کافی نخواهد بود .در سرتاسر تاریخ ادبيات آذربایجان در
پيش از انقالب مشروطيت هرگز به تمایالت قومی یا نژادی
برخورد نمیکنيم .ترکی نویسی نيز گرایشی خاص به زبان یا
قوميت را نمیرساند .حال آنکه میدانيم در سدههای
نخستين اسالمی همزمان با نهضت شعوبيه فارسی نویسی
در ایران نشانه تمایل به قوميت بود و شاهنامه فردوسی
نشانه بارز چنين گرایشی است .اما تحوالت بعدی جهان اسالم
نهضت دیگری از نوع شعوبيه را بر نيانگيخت و خلق ترک زبان
آذری نيز در پروسه پيدایش خود و نه بعد از آن در شرایطی قرار
نگرفت که عکسالعمل ملی از خود بروز دهد .در نتيجه در
آذربایجان هيچ اثری موجود نيست که بتوان محتوای فکری آنرا
از جهت مبارزه قومی با شاهنامه سنجيد .مبارزه طرفداران شاه
اسماعيل صفوی نيز (که خود شاعر آذری نویس نامداریست) با
امپراطوری توسعه طلبان عثمانی هرگز رنگ قومی نگرفت و از
ابتدا رنگ مسلکی و مرامی داشت .شعار مبارزه ،حق و
حقيقت بود.
شاه اسماعيل در داخله کشور یک مبارزه فرهنگی پردامنه
عليه شریعت حاکم و صاحب قدرت ،که شاهان عثمانی بهنام
خالفت پشتيبان و حامی آن بودند و البد بدون در افتادن با آن
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نمیشد با توسعه طلبی عثمانی و صاحب قدرتهای محلی
درافتاد ،برپا نمود .شاه اسماعيل که "خطائی" تخلص میکرد
به فارسی و عربی نيز شعرهائی سروده و بعضی از غزلهای
حافظ را "استقبال" میکرد.
4

انقالب مشروطه و فرهنگ انقالبی!

انقالب به خاطر مشروطيت یعنی اولين مرحله نهضت بورژوا-
دمکراتيک ایران بخشی از سنتها و معيارهای فرهنگی قرون
وسطائی را درهم ریخت و تودههای انقالبی را در جریان حوادث
از نو تربيت کرد .جنبش فرهنگی نه تنها مقدمه جنبش
سياسی بود بلکه خود نيز متقابال ً با پيشرفت جنبش سياسی
رشد و تکامل بيشتری یافت و شکوفان شد .تنگدستان شهری
که طی قرنها تحجر فکری خود را چون ميراثی گرانبها حفظ
کرده بودند بخشی از اصول تردید ناپذیر را مورد تردید قرار
میدادند و توانستند خود را از شر بسياری از آنها خالص کنند.
حصارهای بين افراد ،صنفها ،گروههای مذهبی ،شهرها و
والیات سست شد و یا درهم ریخت .همسایههای توی الک
خود رفته ،شيخیها و متشرّعين ،خبازان و کفاشان،
مسلمانان و مسيحيان ،تبریزیها و رشتیها برای نخستين بار
شد که به یگانگی برسند .اما این به سادگی صورت نگرفت.
درميان خونينترین و عظيم ترین آزمونهای تاریخی و به کمک
مبارزه فرهنگی پيگير خطيبان و نویسندگان و شاعران انقالبی
بود که الکها و حصارها درهم شکست .درباره این وحدت
جوئی دو مطلب را باید ذکر کنيم.
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اوال ً این یگانگی ضرورت داشت .در شرایطی که حکومت
مرکزی به مثابه نماینده بیاراده امپریالیستها در
سراسر ایران قداره بندان فئودال را علیه تودههای
عدالتخواه برمیانگیخت و مسلح میساخت ،مردم
شهرهای مختلف و وابستگان به مذهبها و ملیتهای
گوناگون ناچار به هم نزدیکتر شدند .احساس
همبستگی و وحدت سرنوشت حتی مرزهای سیاسی
را زیرپا گذاشت و مجاهدان داوطلب سوسیال دمکرات
قفقازی و مشروطه خواه عثمانی را به اینسوی
مرزهای قلمرو شاه قاجار فرا میخواند .عالوه بر این یکی
از هدفهای عمده مبارزه شکستن حصارهای فئوداليته بود که
سراسر کشور را در برداشت و راه رشد نيروهای توليدی را سد
میکرد .ناسيوناليستهای والیتی افراطی از درک این مطلب
عاجزند .به نظر آنها خيلی بهتر میشد اگر مبارزه مشروطه
خواهان آذربایجان شکل قومی میگرفت.
ثانياً این یگانگی به دليلهای مختلف نمیتوانست شکل
مذهبی یا نژادی بهخود بگيرد .از جمله به این دليل که نه
مذهب و نه نژاد زیر فشار جدی امپریاليستها قرار نگرفته بود.
این یگانگی تنها شکل ميهنی میبایست داشته باشد.
این ميهن بود که از راه قراردادهای استعماری سياسی به طرز
روزافزون غارت میشد و در معرض تجزیه قرار داشت .پيش از
بيداری انقالبی و آغاز جنبش مشروطيت مردم میدانستند که
به کدام صنف و کدام گروه مذهبی بستگی دارند .مرجع تقليد
یا شيخ فرقه شان کيست ،بيگلربيگی و حاکم شهر و دیارشان
کدام است و پادشاه "اسالم" شان کدام یک از قاجارهاست.
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اما نام "ممالک محروسه ایران" بیشتر از جانب
حکومتیها استعمال میشد .اهالی ممالک محروسه خود
را به عنوان صنف ،فرقه و مسلک شهر و دیار و ده یا قبيله و در
نهایت به نام اینکه از رعایای شاه قاجار هستند میشناختند
نه به نام "ایرانی" .شاید مردم فقط در مسافرت حج یا عتبات،
ایرانی بودن خود را حس میکردند .فرقهها و گروههای مذهبی
با هم در جنگ و ستيز بودند و دشمن با خيال راحت
چپاولگریهای خود را ادامه میداد.
رفته رفته در اثر رشد نيروهای توليدی جدید ،پيشرفت بازرگانی
خارجی و گسترش ارتباطات فرهنگی داخلی و خارجی محيط
فکری ایران دچار دگرگونیهایی شد و تيزهوشترین ایرانيان
توانستند تصور مبهمی از ميهن غارت شده و خلق اسير و
محروم پيدا کنند .آنگاه شعور ملی بخشی از قشرهای پيشرو
ترقيخواه را در برگرفت.
سالها گذشت تا جنبش فرهنگی گامهای لرزانش را برداشت
و شاعران مردمخواه مرثيه و تغزل قاجاری را رها کردند .اندیشه
ميهن ،سوار بر توسن ادبيات ،قلمرو قاجارها را درنوردید :
"دشمن گرفته دور به دور دیارتان
ای قوم از چه نيست جوی ننگ و عارتان"
" در ملکتان به سير ُبدند اهل شرق و غرب
در ملک غير ،سيرکنان شهریارتان"
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این اندیشه در  2913ق .که نخستين جنبش ضدامپریاليستی
عليه انحصار تجارت داخلی و خارجی توتون ایران برپا شد به
نيرو بدل گشت .حال مرحله اوجگيری نهضت فرا رسيده است.
کسروی سرودی را ذکر میکند که دستههای دانش
آموزان تبریز در یکی از نمایشهای انقالبی
میخواندهاند .این سرود به ترکی است .باید خاطرنشان
کرد که مردم آذربایجان در ایجاد و گسترش فرهنگ
انقالبی از انتشار روزنامه و شبنامه و سرودن شعر و
ترتیب تئاتر انقالبی و غیره از هر دو زبان آذری و فارسی
بر حسب مورد ،استفاده میکردند .ترجمه این سرود به
فارسی چنين است:
افکار و آمال ما پيشرفت ميهن است.
خاک ميهن دژ سرحدی ماست.
روز جنگ یکسر کفن خونين است که به چشم میخورد.
ما ایرانيانيم ،جان میدهيم و جان میستانيم.
در جنگ با شهامت خود کام میستانيم.
(تاریخ مشروطه ،چاپ ششم ،صفحه )126
"ما ایرانيانيم" این شعار بدان معناست که رعایای ناآگاه توسری
خور پراکنده و متحجر پادشاه قاجار باید به همميهنان آگاه متحد
و مبارز تبدیل شوند و عليه امپریاليستها و فئودالها و دربار
بسيج گردند .در شرایط آن روز تودههای مردم تمام ایاالت کم و
بيش بهطور یکسان زیر فشار سياسی و اقتصادی و فرهنگی
98

امپریاليستها و فئودالها قرار داشتند و دربار عامل این دو
نيروی استثمارگر بود .جنبش سیاسی و فرهنگی
آذربایجان خصوصیاتی ویژه داشته است .در این شکی
نیست .همین خصوصیات ویژه است که مثال ً جریان
حوادث انقالبی تبریز را از تهران مشخص میکند و
آهنگ رشد انقالب مسلح را در تبریز رشد بیشتری
میبخشد .اما این خصوصیات برخالف تصور کودکانه پان
ترکیستها از خصایل قومی ناشی نیست ،بههمان
میزان که بورژوازی تجاری در شمالغرب کشور امکان
رشد قابل مالحظهای یافته بود و سرمایه داران روسی
و آلمانی نخستین کانونهای کارگری نیمه متشکل را
ایجاد کرده بودند(از جمله تاسيس کارگاههای فرشبافی
وسيع از جانب آلمانیها در تبریز و کار ساختمان راه آهن توسط
روسها و غيره) به همان میزان در این قسمت از ایران
فشار اشغالگران روسی و عثمانی و فئودالهای گرگ
صفت محلی بیشتر و شدیدتر بود .عالوه براین ،دهقانان
و توده های فقیر شهری این نواحی که به صورت منبع
زوال ناپذیر نیروی کار ارزان قیمت از جانب صنایع قفقاز
مورد بهره برداری قرار میگرفتند آذربایجان را هرچه
بیشتر در مسیر دمکراتیک آن عصر قرار میدادند .این
است آن شرایط ویژه که خصوصیات ویژه را در این
قسمت از ایران فراهم کرد و نه "روحیه خاص
آذربایجانی" و یا هر مزخرف دیگری از این نوع .بی جهت
نيست که در این مورد به هيچوجه گرایش ناسيوناليسم محلی
در آذربایجان مشاهده نمیشود .هيچ دليلی وجود نداشت که
بورژوازی یا خرده بورژوازی محلی را به اتخاذ نوعی از گرایش
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ناسيوناليستی محلی سوق دهد .فئودالهای شمال و
جنوب به سال  2121ش .تهران را بهنام مشروطیت
تصرف کردند و استبداد آشکار به حکومت فئودال -
استعماری لیبرالهای سازشکار که با غدارترین
دشمنان مشروطه اتحاد بسته بودند مبدل گشت .این
روباه صفتان که مقامات حکومت مشروطه را غصب کرده بودند
از همان آغاز دست به کار تهيه مقدمات نابودی کامل جنبش
دمکراتيک زدند .بهزودی ستارخان قرجه داغی و
همرزمانش را با فشار و تهدید به نام دعوت دوستانه به
تهران فرا خواندند و در پارک سنگلج به قصد خلع سالح،
آنان را همراه با چند هزار مجاهد دیگر مورد یورش
وحشیانه قرار داده و مضروب و مقتولشان کردند .هر
چند وثوق الدوله عاقد قرارداد  2323که مشخصترین نماینده
این رژیم است در مقابل مقاومت دليرانه نيروهای ترقی خواه
مجبور به کناره گيری شد ،اما به اصطالح "کابينه پر از وثوق
الدوله بود ".ليبراليسم فئودال ـ استعماری همچنانکه عليه
نيروهای دمکراتيک توطئه چينیهای خيانت آميز خود را دنبال
میکرد خصوصيات ليبراليسم را بيش از پيش از دست میداد و
زمينه برای دیکتاتوری ميليتاریستی هر روز آمادهتر میشد.
روزنامههای مترقی زیر فشار قرار گرفتند و صحنه مطبوعات
برای سازشکاران "اعتدالی" و نمایندگان امپریاليستها خالی
شد ،بهطوریکه در سال  2133مطبوعات تهران از قبيل روزنامه
نيمه رسمی ایران "نوبهار"" ،کوکب" و "رعد" و غيره همگی
جنبشهای مقاومت جویانه آزادیخواهان را تخطئه میکردند و از
هيچگونه ریاکاری چاپلوسانه ابا نداشتند.
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1

نهضت خيابانی!

در سال  2133ش .مردم ایران در سه نقطه کشور به جنبش
مقاومت جویانه برای دفاع از آزادی غصب شده و به خصوص
عليه قرارداد  2323دست زده بودند .در خراسان ،گيالن و
آذربایجان .در آذربایجان سازمان دهنده جنبش کميته ایالتی
حزب دمکرات ایران بود و خيابانی سردبير روزنامه تجدد (چاپ
تبریز) در راس این کميته قرار داشت .این حزب در تهران
"بهعلت دو دستگی در معرض انحالل بود" .ما به بعضی از
خصوصيات این جنبش که با بحث ما در ارتباط نزدیک است
اشاره میکنيم .بنا به اطالعات تاریخی معلوم میشود
که اوال ً خیابانی به فرهنگ اهمیت فراوان میداده
است .او در روزهای قیام برای گسترش فرهنگ و
آموزش زبان آذری و دانشهای نوین ،معلمینی از قفقاز
و عثمانی استخدام کرد .ثانياً او که چندی پيش از این به
جرم مخالفت با مداخالت اشغالگرانه حکومت عثمانی مدتی در
زندان عثمانیها مانده بود اجازه رشد به اندیشههای ضدایرانی
و ضدملی نداد .هدف مبارزه او برقراری اصول دمکراتیک و
قطع استیالی امپریالیسم و دست نشاندگان در سراسر
ایران بود و تبریز را صرفاً پایگاهی برای آزادی سراسر
ایران به حساب میآورد .در آن روزها طرفداران "اتحاد
اسالمی" که از امپریاليسم آلمان آب میخورد و از پشتيبانی
امپراطوری عثمانی برخوردار بود در تبریز روزنامه منتشر کرده،
روی شعار "ترک" بودن آذربایجان پافشاری میورزیدند و تالش
داشتند جنبش دمکراتيک ایران را دچار تفرقه و پراکندگی
سازند .خيابانی نقشههای ضدانقالبی و ضدملی آنها را افشاء
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نمود و روزنامهشان را توقيف کرد .ثالثاً هر چند که دمکراتهای
طرفدار خيابانی نمایندگان پيگير جناح انقالبی خرده بورژوازی
ایران بودند و سازشکاری خيانت آميز ليبرالها را در برابر
"اکسپلوتورهای امپریاليست" شدیداً محکوم میکردند و در
صورت نوميد شدن در صدد کسب قدرت سياسی از طریق
قهرآميز بودند ،اما این ادعای آنان که عنصر دمکرات "چپترین
دسته عناصر سياسی ایران را تشکيل میدهد" صحيح نيست.
میدانیم که سوسیال دمکراتهای حزب اجتماعیون ـ
عامیون از نوع حیدر عمواوغلی و علی مسیو در مرحله
پیشین انقالب دمکراتیک فعاالنه شرکت داشتند و در
شکل بندی محتوی چپ و مسلحانه جنبش تاثیر
فراوانی نمودند .همزمان با قیام دمکراتها در آذربایجان
نیز این عناصر در جنبشهای مقاومت جویانه
ضدامپریالیستی مردم ایران به خصوص در گیالن فعاالنه
شرکت داشتند.
دمکراتهای خيابانی با وجود استقبالی که از انقالب کبير
سوسياليستی اکتبر نموده بودند ،در برابر پيشروی انقالب
سوسياليستی بهسمت جنوب و تشکيل جمهوری
سوسياليستی آذربایجان شوروی در قفقاز موضع دفاعی
گرفتند .تغيير نام ایالت آذربایجان ایران ،نمونه بارزی از این
موضعگيری است.
توضيح اینکه در دوران استيالی تزاریسم بر قسمت شمال
آذربایجان این اسم متروک شد و قفقاز بهشکل یک ایالت واحد
درآمد .استعمال مجدد نام آذربایجان برای قسمت شمالی این
سرزمين در نظر دمکراتهای خيابانی مفهوم نامطلوبی داشت
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و خطر پيشروی باز هم بيشتر بلشویسم را نشان میداد .و
چون بهقول کسروی "آن نامگذاری (یعنی نامگذاری آذربایجان
شوروی) شده و گذشته بود ،کسانی میگفتند بهتر است نام
استان خود را دیگر گردانيم .همانا پيشنهاد "آزادستان" از این
راه بود .ه ر چه هست خيابانی آن را پذیرفت و چنين دستور داد
که مارکهای کاغذها را دیگر گردانند و در هيچ جا جز این نام را
ننویسند و نگویند".
6

دیکتاتوری رضا شاه!

کودتای سوم اسفند سيد ضياء ـ رضاخان ،حکومت را هرچه
بيشتر به سمت استبداد فئودال ـ استعماری پيش راند .این
وضع با تاجگذاری رئيس باند به تسلط ميليتاریستی
بیسابقهای منجر شد .باند رضاشاه به نمایندگی
امپریالیسم انگلستان و در اتحاد با فئودالها و به
دستیاری چاکران سابق دربار قاجار و فارغ التحصیالن
حقوق و فلسفه از غرب به مبارزه همه جانبه علیه
مقاومت ضدامپریالیستی و ضداستبدادی تودههای
زحمتکش و خرده بورژوازی شهری دست زد .درهم
شکستن این مقاومت چندان سخت نبود .زیرا پس از شکست
جنبشهای سال  ،2133جنبش فاقد رهبری سياسی بود و این
به نظر میرسد که کافیترین دليل باشد .به عالوه مردم در اثر
شکستهای پياپی دچار فالکت و نوميدی دردناکی شده
بودند .خرده بورژوازی فالکت زده در ابتدای حکومت رضاشاه
تحت تاثير تسليم و رضای بورژوازی بزرگ و متوسط ـ تجار بزرگ
و ریش سفيدان بازار ـ تن به قضا داد و از جنب و جوش افتاد.
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ایجاد و توسعه شبکه ارتباطات و انتظامات جهت تحکیم
و حفظ منافع روز افزون امپریالیسم انگلستان ،سرکوب
وحشیانه و جنون آمیز هر نوع مقاومت ضدحکومتی از
جمله به مسلسل بستن مسجد نشینان ،سلب
آزادیهای ابتدائی از مردم در پوشیدن لباس ،کشف
حجاب زنان توسط پلیس برای تکمیل ترقیات ،احداث راه
آهن استراتژیک برای انگلیسها ـ بر اساس استراتژی
محاصره شوروی به خرج فقیرترین قشرهای مردم ـ این
است گوشهای از کارنامه رضاخان سوادکوهی فرمانده
قزاقان مسلسل انداز قشون اعزامی محمد علیشاه در
محاصره تبریز که به تخت نشست.
اما در بخش فرهنگ و آموزش تحوالت مهمی روی داد .ابتدا
میبایست فرهنگ ضد فئودال ـ ضد استعماری که در
کانونهای دمکراتيک از جمله احزاب و انجمنها و مطبوعات و
دبستانهای تازه بنياد یافته از جانب آزادیخواهان رشد اوليه
خود را آغاز کرده بود ،از بيخ و بن برانداخته شود و فرهنگ
فئودال ـ استعماری برپایه سلب شخصيت از تودههای
زحمتکش و آزادیخواه و سلب شخصيت از فرهنگهای ملی به
زور سرنيزه انتشار یابد .خصوصیات فرهنگ این عصر از این
قرار است :
الف

این رژیم اساساً فاقد خصلت ضدفئودالی بود .در این
عصر نه تنها مبارزه سياسی ـ اقتصادی یا فرهنگی بر
ضد بهره کشی فئودالی صورت نگرفت ،بلکه خود بنيان
گذارش بيش از دوهزار ده را با تدبيرهای گوناگون به
ملکيت خود درآورد .در اين ميان بعضی از فئودالها مورد
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خشم و غضب قرار میگرفتند و از ميان برداشته
میشدند .بعضی دیگر را پادشاه به چاکری خود
میپذیرفت و بعضی دیگر در منطقه ویژه خود آنچنان
قدرتی داشتند که حکومت صالح خود را در سازش با
آنها میدید .در مدارس اصول پدرشاهی اطاعت و
انقیاد و سایر اصول تعلیم و تربیت فئودالی حاکم
بود .آموزشهای فئودالی ادبیات کهن از منابع
عمدهای بود که وزارت فرهنگ از آن تغذیه
میکرد.
ب

امپریالیسم انگلستان برای گسترش و تحکیم
قدرت اقتصادی خود در ایران و در راس همه برای
تحکیم تسلط خود بر نفت و ایجاد تسهیالت برای
توزیع مواد نفتی و نیز برای گسترش بازرگانی
خود بهطور کلی نیازمند آن بود که سرمایه
گذاریهایی توسط دولت (در احداث راهها و ایجاد
بعضی از صنایع) و سرمایه گذاریهای دیگری
توسط تجار که مستقیماً در خدمت صدور
فرآوردههای خام و عرضه فرآوردههای صنعتی
امپریالیستی به بازار ایران بود ،صورت گیرد .این
سرمایه گذاریها که به ایجاد و رشد سرمایه
گذاری بوروکراتیک و گسترش دستگاه اداری -
نظامی و پیدایش سرمایه داری وابسته منجر
میشد تحصیل کردگان متوسط و عالی در خور
چنین دستگاهی را طلب میکرد .بنابراین الزم بود
که مراکزی از قبيل دانشکده افسری و سایر
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آموزشگاههای نيروی نظامی و دانشگاه تهران و
هنرستانها و دانشسراها و غيره جهت تربيت افراد
مورد نياز ایجاد شود.
ج

اما حکومت دیکتاتوری نيمه فئودالی چگونه توانست
مقاومت تودههای خرده بورژوازی شهر را با آن همه
سنن انقالبی که داشتند به نفع سرمایه داری
بوروکراتيک و بازرگانی امپریاليست درهم شکند و کشور
را به نحو سازمان یافتهای به شکارگاه امن امپریاليسم
گرگ صفت انگلستان تبدیل کند .گفتيم که این کار
چندان سخت نبود .زیرا وحدت و رهبری سياسی در کار
نبود و خرده بورژوازی آن عصر را با آن خصوصياتی که بر
شمردیم به سادگی میشد پراکنده ساخت و از قدرت
انداخت .البته هر چند رهبران سياسی درکار نبودند اما
هنوز روحانيون وجود داشتند که مردم از آنها حرف
میشنيدند .بخشی از اینان که وابسته به بورژوازی
ت "مدارا و تحمل" را تبليغ
متوسط و بزرگ بودند سياس ِ
میکردند و بخشی دیگر از اینان که بی تدبيریشان
کمتر از صداقتشان نبود بهترین وسيلهای بودند که
حکومت به وسيله آن توانست خرده بورژوازی را از نظر
سياسی خلع سالح کند .در اثر نبودن رهبری سياسی،
مردم به مساجد روکردند و این صداقتمندان بی تدبير
که خود را در نقش ناطقين عصر مشروطيت میدیدند ـ
غافل از اینکه در آن عصر مسجد و مذهب برای رهبری
سياسی وسيلهای بيش نبود ـ مردم را بهسمت
شعارهای مقاومت منفی سوق دادند .شعارهایی از
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نوع تحریم خدمت دولتی ،تحریم سجل احوال و غيره اگر
از جانب سازمانهای سياسی تودهای به عنوان
شعارهای تاکتيکی و به عنوان جزء حساب شدهای از
یک مبارزه اصولی پيش کشيده میشدند شاید
میتوانستند مفيد باشند .اما روحانيون وقت از این
شعارها یک دگم مذهبی ساختند و بدین وسيله
شعاری که در شرایط خاص و محدودی میتوانست
مترقی باشد به زودی به شعاری توخالی و بیمصرف و
متروک تبدیل گردید.
د

به این ترتيب روحانيت ،این آخرین و قراضهترین سنگر،
با شيوههای پوسيده و امکانات محدود و صدای پير و
نارسایش در برابر دستگاه حکومتی مجهز به وسایل
مدرن جنگ ،کشورداری ،آموزش و تبليغ ،دستگاهی که
شوینيسم فارس و نژاد پرستی آریائی را در برابر
اسالميت خرده بورژوازی قرار میداد و ميراث داریوش و
کورش و زردشت و فردوسی منبع زوال ناپذیر ارگانهای
تبليغاتیاش بود به انزوا و گوشه نشينی تن درداد.
حکومت برای شکستن آخرین نشانههای مقاومت
شهریان و بسيج نسلهای آینده در جهت منافع
امپریاليسم ،تدابير کينه توزانه مختلفی از قبيل اجبار
مردم به پوشيدن لباس متحدالشکل و ممنوع کردن
تمام لباسهای محلی ،ممنوعيت استفاده روحانيون از
پوشش سنتی ،ممنوعيت برگزاری مجالس مذهبی و
مراسم ماه محرم ،ممنوعیت کامل استعمال زبانها
و لهجههای ملی را به کار بست .این برنامهها
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اول به شکل زمزمه در ارگانهای تبلیغاتی ظاهر
میشد و قوت میگرفت و بعد به شکل
دستورهای اداری شرف صدور مییافت و سپس
به کمک باتون و چوب و فلک ،حبس و زجر و تبعید
به مرحله عمل درمیآمد و با آتش نطقهای
فاشیستی پشتیبانی میشد .در نظر حکومت با
سرکوب وحشیانه و کینه توزانه زبانهای ملی (از
جمله زبان آذری که مهمترین زبان ملی ایران بعد
از فارسی بود و با مردم آذربایجان که سنن
انقالبی درخشانی داشتند و مورد کینه شدید
آخرین
ارتجاع بودند همبستگی داشت)
ریشههای غرور و مقاومت مردم استانهای
کشور درهم میشکست و آنان به بردگانی آرام،
مطیع و تحقیر شده و شخصیت باخته تبدیل
میشدند و آنوقت شالق دیکتاتوری ضدخلقی و
ضدملی و فئودال ـ استعماری شالق حاکمی که
میخواهد مجد و عظمت اشرافی میهن آریائی و
کورش را تجدید کند برای این مشت بردگان قابل
تحمل خواهد بود.
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"معجز"!
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اوجگیری جنبشهای انقالبی در دوران جنگ جهانی
امپریالیستی و رشد نوین نهضت دموکراتیک ایران ـ
هرچند کم وسعت و بریده بریده و معيوب ـ پس از رکود این
جنبشهای پرجوش و خروش انعکاس خود را به شکل
دگرگونیهای آرام در زمينههای مختلف و به شکلهای مختلف
بازیافت .در این عصر از یکسو شاعری چون پروین اعتصامی در
محيط فرهنگی تهران پرورش مییابد و از سوی دیگر
مارکسيست بيباکی چون تقی ارانی گروهی از ترقی خواهان
را دور خود جمع میکند و به آموزش منظم آنان میپردازد .نيما
یوشيج هم بهعنوان پيشاهنگ در بيان شعری در همين دوره
آغاز به فعاليت ادبی میکند.
و اما ميرزاعلی معجز شبستری شاعر آذری نویس :او زندگی
ادبی خود را در قصبه شبستر در شرایطی که از یکسو جنگ
جهانی و بسته شدن راههای بازرگانی لطمههای شدیدی به
زندگی شهریان و روستائيان حومه شهرها که وابستگیهای
گوناگون با اقتصاد بورژوازی داشتند وارد آورده بود و از سوی
دیگر کم کم همين روستائيان در جریان جنبشهای جهانی قرار
میگرفتند و آگاهی طبقاتی کسب میکردند ،آغاز نمود .معجز
همچون یک روستائی آگاه تمام زندگی و توانائیاش را
بهکار برد تا آنچه را که از ستم توانگران دریافته بود به
روستائیان بفهماند .این بود که مالیان متعصب و مرتجع،
نهادهای مذهبی و سرانجام خدا را آماج بیرحمانهترین و
طنزآمیزترین و افشاگرانه ترین حملههائی ساخت که
تاکنون در ایران صورت گرفته است .به همان گونه که
و
قاجار
دربار
چاکران
محتکران،
فئودالها،
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امپریالیستها را نیز بیرحمانه افشاء مینمود .در برابر
پیروزی انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر نیز شور و
شوق فراوان ابراز نمود .او تا سال  2929ش .زیست و
نوشت .معجز آذری نویس است اما این ناشی از گرایش ملی
نيست ،بلکه ناشی از گرایش تودهای است .اگر آذری
نمینوشت مردم ساده سخن او را نمیفهميدند و پيداست که
او برای مردمی مینوشت که در ميانشان زندگی میکرد.
شعر معجز بسيار ساده و تودهای و هنرمندانه و برنده است .او
در دوران دیکتاتوری بيست ساله هرچند شعرهایی درباره
زندگی سخت مردم و فشار ضدخلقی دستگاههای دولتی
نوشته و دیکتاتور را چند جا به طنز مورد حمله قرار داد اما
درگيری کاملاش با نيروهای استثمارگر محلی و روحانيت
حامی آنان ـ در شرایطی که مراجع تقليد در شهرها با حکومت
مخالفت میورزیدند و هر نوع همکاری را با آن تحریم میکردند
ـ او را از یک موضعگيری قاطع ضد رژیم باز میدارد .در جامعه
دهقانی آن عصر که معجز زندگی میکرد فئودالها و خرده
مالکان و محتکران نيروی استثمارگر عمده را تشکيل میدادند.
خرده مالکان و محتکران هر چند به ظاهر در وضعی شبيه
بورژوازی ملی تجارت پيشه (و تا حدی خرده بورژوازی شهری)
بودند ،اما موقعيت طبقاتیشان با آنان یکسان نبود .تضاد ميان
حاجیها و شيخهای رباخوار و محتکر ده با تودههای دهقانان
خيلی نيرومندتر بود تا تضادشان با فئوداليسم و حکومت.
بنابراین بيداری دهقانان نيز به سود اینان نبود( .حال آنکه تضاد
ميان خرده بورژوازی شهری و بورژوازی ملی از یک سو و
فئوداليسم و رژیم فئودال ـ استعماری از سوی دیگر حاد و
متعارض بود و همين امر آنان را به آزادیخواهی سوق داد).
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مالیان ده که خود اغلب از محتکران بودند ـ برخالف روحانيون
شهری وابسته به خرده بورژوازی -نه تنها هيچ گرایشی به
اندیشههای آزادیخواهانه و ضد حکومتی نداشتند بلکه چنين
گرایشهایی را با چماق تکفير سرکوب میکردند .معجز
مبارزه بر ضد مذهب (به شیوه خاص خود و نه از موضع
دقیق و آشکار ماتریالیستی) را از مبارزه طبقاتی جدا
نکرد .برعکس آن را به صورت بخشی از مبارزه بر ضد
حامیان مذهب ،یعنی شاهان قاجار و فئودالها،
مت ِّنّفذان محلی و محتکران قرار داد .اما بعد از به تخت
ُ
نشستن ميليتاریسم فئودال ـ استعماری که میخواست تمام
نيروهای استثمارگر را دور خود گرد آورد و تابع خود کند ،معجز
به مبارزه قاطعانه با فشار روز افزون آن بر نخاست .در واقع از
شناخت ماهيت رژیم ضدانقالبی رضاشاه عاجز ماند .بعدها هم
باز به طور عمده عليه استثمارگران محلی سمتگيری میکند.
نه تنها در عصر معجز ،حتی امروز هم انسان وقتی با فضای
فکری یک منطقه روستائی عقب مانده آشنا میشود احساس
میکند که روحيه تسليم و رضای دهقانان و جهل و ناآگاهی
عميق آنان بزرگترین مانع هرگونه تحرکشان بر ضد
استثمارگران است و مذهب همواره بر حفظ این جهل
میکوشد .در عصر معجز این فئودالها و محتکران بودند که
دهقانان را استثمار میکردند و با افيون مذهب رام و آرامشان
نگاه میداشتند .معجز نه تنها نماینده صادق دهقانان محروم و
ستمدیده بود ،بلکه خود یک روستائی بود و در روستا زندگی
میکرد .ما او را سرزنش نمیکنيم که چرا لبه تيز مبارزهاش را
متوجه استثمارگران محلی نموده است .اگر او مسائل محلی را
کنار میگذاشت و صرفا ً از امپریاليسم و واقعيت رژیم دست
000

نشانده آن صحبت میکرد شعر او هيچ فایدهای برای دهقانان
نمیتوانست داشته باشد .اما اگر واقعاً درست است که در
سالهایی که معجز شاهد سلطنت رضاشاه بود ،رژیم حاکم
هر روز بيشتر از روز پيش تمام نيروهای استثمارگر را تحت
سلطه ،حمایت و تابعيت خود در میآورد ،در این صورت وظيفه
نویسندهای که دفاع از منافع دهقانان را به عهده داشت این
بود که با روشن ساختن همه جانبه استثمار محلی آنان را هر
روز بيشتر از روز پيش در جریان رابطه این استثمار و رژیم
دیکتاتوری حامی استثمار قرار دهد.
ضعف معجز درست در همينجاست .اما این ضعف را باید در
رابطه با نمایندگان مفلوک بورژوازی ملی در آنزمان ،یعنی
روحانيت متحجر و بی تدبير بررسی کرد .در شرایطی که مالیان
با تحریم مدارس دخترانه به خيال خود از زندگی و ایدئولوژی
بورژوازی ملی در قبال رژیم پاسداری میکردند ،معجز نيز خود
را با بنيانگذاری دبستان دخترانه در شبستر دل خوش میکرد.
او که سالها از ناآگاهی و خرفتی بيحد و حصر زنان ناليده بود
با کوشش فراوانی به این پيروزی جزئی و کم اهميت بر ارتجاع
محلی توفيق یافت .شاید او نمیفهميد که دبستان دخترانه
رضاشاهی فرهنگ اسارت آور جدیدی را که بسيار محيالنه
است و به منجوقهای نو و معاصر آراسته شده جایگزین
مذهب خواهد نمود و تاثير مثبت آن ،یعنی با سوادکردن مشت
اندکی از فرزندان یک ده از صدها و هزارها ده مملکت آنقدر
ناچيز و کم ارزش است که اصال ً به حساب نمیآید .با تمام
اینها در میان انبوه شاعران پنجاه سال اخیر ،در میان
انبوه نمایندگان خرده بورژوازی چپ ،او چهرهای است
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بسیار صمیمی و بسیار با ارزش .شعر او نفوذ عمیقی
در تودههای شهری و روستائی داشته است .نه تنها
خلق از او آموخت ما نیز میتوانیم از او بیاموزیم .بیهوده
نیست که بسیاری از مردم دانا شعر او را از حفظ
میخوانند و دیواناش در سالهای اخیر بارها مخفیانه
چاپ شده است.
0

جنبش دموکراتيک سالهای 14ـ !2911

ورود ارتش انگليس و ارتش سرخ شوروی به ایران ،دیکتاتوری
رضاشاه را درهم شکست .در آنزمان رابطه فئوداليسم با
دهقانان و سرمایهداری وابسته با پرولتاریا و خرده بورژوازی و
رژیم فئودال ـ استعماری با خلقهای سراسر ایران تضادهای
اصلی جامعه ما را تشکيل میداد و پيداست که تضاد رژیم
ميليتاریسم با مردم در راس همه قرار داشت .در ایران به جز
مشتی از بورژواهای نوکیسه گرگ صفت و گروهی از
نوکر صفتان کسی طرفدار فاشیستها نبود .بنابراین
پیروزی جبهه ضدفاشیسم برای مردم ما مسرّت بخش
بود .اما پیروزی ارتش سرخ کارگری مفهوم عمیقتری
داشت .پرولتاریای آگاه و خلق زحمتکش این پیروزی را
از آن خود میدانستند .این بود که ورود ارتش سرخ به
آذربایجان ،پرولتاریای تازه پای این سرزمین را نیرو و
شور و شوق پایان ناپذیر بخشید و بورژوازی بزرگ وابسته
به انگليس و آلمان را دچار وحشت و سراسيمگی دیوانه واری
کرد و این به معنی تشدید تضاد بورژوازی با پرولتاریا بود.
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دهقانان هم نیرو گرفتند و در مبارزه با فئودالها جرأت و
جسارت بیشتری یافتند چون ارکان رژیم پوشالی ـ که در
عرض بيست سال ژاندارمهای خود را کم و بيش جانشين
چماقداران و ميرغضبهای اربابان فئودال کرده بود ـ دچار تزلزل
و آشفتگی بیسابقهای شد .تحصیلکردگان نیز ـ که طبق
معمول خواستگاه طبقاتیشان بورژوائی و خرده
بورژوائی بود ـ به تکاپو افتادند .روزنامهها و حزبها،
جمعیتها و کانونها بزودی راه افتادند و چون منازعی در
کار نبود یکسر صحنه را اشغال کردند و قيل و قال خرده
بورژوائی براه انداختند .در عصر انقالب مشروطیت برخالف
عصر حزب توده و فرقه دمکرات الزمه مشروطه خواهی
فداکاری و صداقت انقالبی بود .زیرا جنبش در زیر برق
دشنه خونریز ارتجاع صورت میگرفت ،پیروزی دور
مینمود و به فداکاریهای فراوان نیاز داشت .عمل
انقالبی طوالنی ـ ولو بیشکل ـ فقط انقالبيون صادق و از
خودگذشته را میتوانست جلب کند ،کسانی را که حداقل
قبول داشتند مقام وزارت ،کرسی پارلمان ،هورای ممتد و
تاجهای گل در دو قدمیشان نيست بلکه در واقع شمشير
ميرغضب حاج شجاع الدوله و طناب دار قزاقهای نيکالی در
پشت دیوار انتظارشان را میکشد .مگس و پروانه هر دو
حشرهاند و هر دو بالدار ،مگس گرد شیرینی جمع
میشود و پروانه گرد شمع .مگس شکمش را گنده
میکند ،پروانه خاکستر میشود .فرصت طلبان و دغلبازان
که در نخستين سالهای بعد از شهریور برای اشغال مقامات و
کسب قدرت در سازمانهای چپ گرد آمدند ،بیشک پروانه
نبودند .هنگامیکه دیکتاتوری بيست ساله درهم شکست،
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آذربایجانیها بيست سال بهره کشی استعماری و ستم ملی
و فرهنگ رژیم تهران را تحمل کرده بودند .اما کامال ً ساده است
که بفهميم در آنزمان دیگر تضاد اصلی در این سرزمین
رابطه فئودالها با دهقانان و بورژوازی بزرگ با پرولتاریا
و زحمتکشان شهری بود و نه تضاد بین مردم و حکومت
از رمق افتاده تهران که در منجالب کشمکشهای
داخلیاش خفه میشد و در منطقه تحت اشغال ارتش
سرخ عمال ً قدرتی نداشت .یک رهبری سیاسی و
دموکراتیک و انقالبی در آن عصر تحت چه شعاری
میبایست مردم این سرزمین را متحد کند؟ پیداست که
طبقاتی
شعارهای
میبایست
شعارها
این
ضدامپریالیستی و ضد فئودالی و دمکراتیک باشد .این
رهبری میبایست بر علیه سیاست تفرقه گرائی
رضاشاه قاطعانه مبارزه نموده و خلقهای سراسر ایران
را گرد خود جمع کند .اما فرقه "دمکرات" چه کرد؟ با جدا
کردن سرنوشت آذربایجان از ایران ـ هرچند در حرف
ادعایشان غیر از این بود ـ و طرح شعارهای ابلهانهای که
برای حل اساسیترین مسائل به هيچوجه کافی نبود از قبيل :
"زبان برای ما مساله حياتی و مماتی است"  -شعارهایی که
فقط از دهان خرده بورژوازی ناسيوناليست والیتی و از دهان
بورژوا زادههای مقام پرست میتوانست درآید  -با طرد مبارزه
طبقاتی و پیش کشیدن یک برنامه اصالح طلبانه بی
محتوی ،پرولتاریا و دهقانان نوخیز بی تجربه و ساده دل
را بهسوی پرتگاه وحشتناکی رهبری کرد .کارگردانان
فرقه دمکرات مگس وار گرد شیرینی تسلط ارتش سرخ
سوسیالیستی حلقه زدند و نه پروانه وار گرد آتش
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انقالبی تودهها .آنان بدون مبارزه با دشمنان خلق ،یعنی
فئودالیسم و بورژوازی وابسته و حکومت دست نشانده
امپریالیستها و نابود ساختن آنان ،حکومت دمکراتیک را
اعالم کردند و پس از یکسال بدون مقاومت ،خلق را در
برابر دژخیم ارتجاع تنها گذاشته و به آنسوی مرزها
عقب نشستند .ادبياتی که در ارگانهای مطبوعاتی
"دموکراتها" تبليغ میشد و امروز برخی از خرده بورژواهای
روشنفکر آذربایجانی در محفلهای دوستانهشان آنرا همچون
مشروب عاطفی قاچاق مخفيانه سرمیکشند ،نمودار کاملی
از فرقه روشنفکران تشکيل دهنده فرقه دمکرات است.
در واقع از سال  2911که قدرت سانسور درهم شکست
دوستداران شعر آذربایجان امکان یافتند اشعاری درباره سرزمين
مادری و زبان ملی در مطبوعات جداگانه منتشر کنند .در بعضی
از این شعرها آگاهی و هوشياری طبقاتی آشکارا مشاهده
میشود و بعضی دیگر صرفاً ميهن را ،ميهن مجرد و زبان مادری
را که سالها سکوت را تحمل کرده بود میستودند .فرقه بر
اساس طرز تفکر اخير ساخته شده بود و آشکارا مبارزه طبقاتی
را نفی کرده و بر عليه آن برمیخاست .بنابراین عمال ً آثاری
مطبوعات فرقه را اشغال کردند که صرفا "روح ملیت" و
"میهن پرستی آذربایجانی" در آنها متجلی بود .آثاری که
موقعيت ممتاز و افتخار آميز آذربایجان و آذربایجانی را تبليغ
میکرد .فریدون ابراهيمی دمکرات "چپ" پا را فراتر نهاد و در
مقاله خود تحت عنوان "از تاریخ قدیم آذربایجان" ثابت کرد که
اساساً تمدن مادها از پارسها غنیتر بوده است .بدین ترتيب
مليت به شعار اساسی و مرامی تبدیل شد .وقتی
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"آذربایجانی" همچون ملیت خاصی مشاهده میشود
که گوئی سرنوشتاش از سایر ایرانیان جداست و
مشکلاش باید در غیاب آنان و جدا از آنان بهدست فرقه
پر افتخار حل شود ،میتوان تبلیغ این جهانبینی را
بهعنوان شکاف در میان خلق ـ که سرانجام بهسود
بورژوازی وابسته و ارتجاع تمام میشود و شد ـ و
خرابکاری در جنبش دمکراتیک محکوم و طرد کرد.
همينجا باید عالوه کنيم که هدف نهایی فرقه به هيچوجه "آزاد
کردن سراسر ایران" نمیتوانست باشد (هر چند بعضاً چنين
ادعا شده است) ،این خارج از ظرفيت آنان بود .هدف فرقه ـ
که خود بهنام آذربایجان بود ،نه ایران ـ نابود کردن
دشمنان خلق ایران نبود ،تکیه زدن بر حکومت استان
معینی بود و چشم امیدش تنها بر ارتش سرخ حکومت
سوسیالیستی شوروی بود و نه بر خلق ایران .فرقه با آن
ساختمان سياسیاش فقط یک نظم بوروکراتيک را که اشغال
کرده و به او تحویل میداد میتوانست برقرار کند و نه چيز دیگر
را.
اما برای تحکيم این نظام میبایست احساسات ملی مردم
تقویت مییافت و به سوی فرقه به حرکت درمیآمد .بخش
مهمی از این وظيفه به عهده ادبيات بود .در تبریز انجمنی از
شاعران که چنين اندیشه و بيانی داشتند تشکيل شد و به
نحو سازمان یافتهای به تبليغ ناسيوناليستی آذربایجانی
پرداختند .مالک عضویت در این انجمن تنها داشتن همين روحيه
بوده است سایر خصوصيات افراد مورد نظر نبود .بنابراین مشتی
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مقام پرست سبک مغز و نان به نرخ روزخور در کنار یکی دوتن از
جوانان دوستدار فرهنگ ملی در این انجمن ردیف شدند.
3

پس از شکست دمکراتها!

پس از آن که کارگردانان فرقه به سالمت از مرز جلفا
گذشتند و ارتجاعِّ انتقامجو از کشتار عمومی و علنی
کارگران و دهقانان خسته شد و ارتش شاهنشاهی
فاتحانه در شهرهای آذربایجان رژه رفت ،ارتجاع خود را
نیرومندتر از پیش و خلق ضعیف ،خود را ناتوان یافت .نه
رهبری سیاسی در کار بود و نه کسی در صدد برآمد که
علل شکست را برای مردم توضیح دهد و مسئوالن را
معرفی کند .حزب توده ایران که تشکيالت خود را در
آذربایجان منحل و افراد خود را دربست در اختيار آنها گذاشته
بود (و تا سال  2991در این استان فعاليت نداشت) بدون توجه
به لطمه سنگينی که شکست آذربایجان برایش ببار آورده بود و
بدون اینکه در صدد علت جوئی و توضيح این حوادث برآید ،به
راه خود ادامه داد .تا سال  2991حزب از دایر کردن اینگونه
تشکيالت در آذربایجان خودداری کرد .حال آنکه فرقه عمال ً از
دادن تشکيالت و شبکه مجدد در آذربایجان خودداری کرد و
کامال ً از هم پاشيده شده بود .در سالهای 2913 - 91
محفلهای آموزشی ترکيب یافته از بازماندگان سازمانهای
فرقه در تبریز رشد یافتند و با حزب توده تماسهائی برقرار
کردند .این تماسها سرانجام به سازماندهی حزبی در این
استان منجر شد .به این ترتيب بخش کوچکی از روشنفکران
فرقه که موقعيت حساس در حکومت آذربایجان نداشتند و از
تعرض ارتجاع مصون مانده و ميل به فعاليت سياسی داشتند
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والیت گرائی را به عنوان هزار و یکمين دليل خرده بورژوائی وارد
بساط حزب توده نمودند .این تمایل بعدها چنانچە خواهيم دید،
امکان رشد یافت .در همين سالها ( )2999بود که شهریار
منظومه حيدربابا را به چاپ رساند .رمانتيسم حيدربابا دارای
جنبههای گذشته گرائی ـ روستاگرائی ـ والیت پرستی و
تمایالت صوفيانه و مذهبی است با تمام اینها شعر شهریار به
خاطر سادگی و صميميت و بيان زیبا و خيال انگيزش همچون
باران کویر توسط خرده بورژوازی خيال پرست جذب شد .شاید
بتوان گفت که بعد از معجز هيچ شاعری با صميميت و به زبان
خودشان با مردم اینگونه سخن نگفته است( .البته در اینجا
سخن از طرز بيان صميمانه است وگرنه معجز و شهریار به دو
جهانبينی مختلف وابستهاند .هرچند از نظر بيان شهریار خيلی
حقير و ناچيز است) .نان به نرخ روزخورها و گنده گوهای
"انجمن شاعران" هرگز نتوانسته بودند اینچنين بين مردم نفوذ
کنند .ضمناً باید دانست این شعر در مدتی بيش از دهسال تنها
اثر ادبی آذری بوده است که بهطرز آشکار در اختيار خوانندگان
قرار داشت .از ميان اعضای "انجمن شاعران" گروهی (همچون
علی توده ،بالش آذراوقلو ،مدیله گلگون) در آذرماه  2911از
ارس گذشتند و حاال برای خود جاه و مقامی دارند و برای هر
بيت اشعار توخالیشان کلی پول میگيرند .گروهی دیگر در
این طرف ماندند و به لقمه نانی به نرخ روز بر سر سفره ارتجاع
دست یافتند( .مثل ميرمهدی اعتماد تصنيف سرای رادیو ایران
که تصنيفهای ترکی میسازد ).یا دنبال کسب و کار خود رفتند
(مثل صحاف که دنبال صحافیاش رفت) .در سالهای بعد از
 10مرداد فشار و تحقير ملی شدیدتر شد .در بازداشتگاهها
و زندانهای سیاسی زحمتکشان آذربایجان بیشتر مورد
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آزار و شکنجه قرار میگرفتند زیرا کینه ارتجاع نسبت به
آنان بیشتر و ریشه دارتر بود .عالوه براین کارگران و
کاسبکاران آذربایجانی که بهنحو روزافزونی دنبال یک لقمه نان
به تهران مهاجرت میکردند ،محروميت و فشار فراوانی را تحمل
میکردند .در آن سالها تحقیر ملی شدیدتر از امروز بود.
در واقع ارتجاع ایران در فاصله شکست جنبش
آذربایجان تا ظهور رویزیونیسم خروشچفی و تاثیر
قطعی آن بر سیاست خارجی آذربایجان شوروی،
آذربایجان را به عنوان سرزمینی که باالخره از دست
خواهد داد (و در ازاء حفظ نیمی از ایران قطعاً حاضر بود
نیمی دیگر را از دست بدهد) سرزمینی که برای مدت
محدودی در اختیارش گذاشته شده تا با تمام قوا آخرین
رمقش را بمکد ،بدون اینکه دیناری برایش خرج کند
مینگریست .این امر ارتجاع ددمنش ایران را در اعمال فشار
بر تودههای آذربایجانی چه در خود آذربایجان و چه در مهاجرت
جریتر میساخت .فحشهایی از قبيل غالم یحيی تخم
روسی و غيره که فراوان بهکار میرود نفرت و وحشتزدگی
عميق او را از سنن انقالبی مردم آذربایجان و گرایش آنان به
رژیم شوروی بهخوبی نشان میداد .مجموعه این عوامل از
یکسو بورژواهای نوکيسه آذربایجانی مقيم تهران و عناصر بی
شخصيت را واداشت که به سرعت کليه خصوصيات آذربایجانی
را از خود دور کنند ،و از سوی دیگر اشکالی از مقاومت را
برانگيخت .مقاومت کارگران اغلب به صورت ایستادگی و
کش و خردکننده
دفاع از خود در برابر تاثیر شخصیت ُ
توهین و تحقیر ملی (ترک خر) بوده است که از جانب
کارفرمایان و دنباله روان بیشخصیت آنان اعمال
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میشد .این مقاومتها اغلب به مداخله پلیس و کتک
خوردن بیشتر در کالنتری میانجامید.
شکل دیگر مقاومت گسترش موج تازهای از گرایش ملی است.
بارزترین جلوه این گرایش را که هرگز عمق و گسترش نيافت در
شعر علی تبریزی میتوان یافت .این شخص تا این اواخر در
پياده روی خيابان خيام مقابل پارک شهر بساط کتابفروشی
داشت .او که پيش از  10مرداد هنگام فعاليت در حزب توده نيز
نسبت به مساله ملی حساسيت داشته است در سالهای
بعد با مشاهده تحقيری که کارگران آذربایجانی تحمل میکردند
به شدت از احساسات ملی آکنده شد .او با دفاع از
همشهریهای ساده بی دست و پا و مرعوب شدهاش
توانست دوستان و همفکرانی از ميان کارگران پيدا کند .تبریزی
برای گسترش اندیشه خود به ادبيات و شعر رو کرد .او
کتابچهای منتشر کرد .این کتابچه از یکسو فریاد ستم طبقاتی
و خرافات و نهادهای مذهبی است و از سوی دیگر عليه ستم
ملی منتهی از دیدگاه پان ترکيست است .این کتابچه در عين
حال نشان میدهد که شاعر فقط اندک مایهای از دانش
اجتماعی و ادبی دارد و در عوض در خودپسندی و قضاوت از
روی احساسات پرمایه است .مثال ً در یکی از شعرها ضمن
ستایش از گورکی خود را با او مقایسه میکند .یا در شعر
دیگری کسانی را که میخواهند خصوصيات آذربایجانی خود را
ترک کنند با کلمات رکيک مورد حمله قرار میدهد .بعدها
تبریزی بهطور کامل به موضع پان ترکيستهای افراطی سقوط
کرد و با مارکسيستها و آذربایجان گرایان به مبارزه برخاسته،
اتحاد تمام ترکهای ایران را شعار خود قرار داد .اما این اشعار
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بيروح و عميقاً ضدانقالبی با هيچگونه استقبالی جز در نزد
معدودی سبک مغز که تحت تاثير تبریزی بودند روبرو نشد.
خصوصیات آشکار ضدانقالبی این اشعار در آناست که
تودههای ترک زبان سرتاسر ایران را از مبارزه با
دشمنان طبقاتی منحرف کرده به اتحاد با مرتجعین و
سرمایه داران همشهری فرا میخواند .تبریزی به عنوان
پان ترکيست افراطی عقيده دارد تاریخ ایران مبارزه نژاد ترک با
نژاد پارس است .ترکها از چند هزار سال پيش از آمدن
آریائیها در ایران بوده و همواره نيروی برتر را تشکيل میدادند.
هرچند پارسها از زمان کورش حکومت را از مادها گرفتند و تا
پيدایش اسالم آن را نگاهداشتند ،اما میبينيم که از قرن
چهارم هجری به بعد متناوباً سلسله های نژاد ترک به حکومت
ایران رسيدهاند و این بدان معنا است که نژاد ترک قویتر و
شایستهتر بوده است .نشستن پهلویها بهجای قاجار  -که
مظهر نيرو و اصالت نژاد ترک بوده است ـ در واقع به معنی
غصب حکومت توسط فارس است .آنان پس از روی کار آمدن
مبارزه تاریخی ميان فارس و ترک را شدت دادهاند و به نابودی
همه جانبه و قطعی موجودیت ملی و فرهنگی ترکها
کوشيدهاند .پس وظيفه ما ایناستکه تمام ترک زبانان ،خواه
آذربایجانی خواه غير آذربایجانی را گرد پرچم ناسيوناليسم فرا
خوانيم ،نخست باید ستم ملی را از ميان برداشت فقط آنگاه
میتوان به مساله طبقاتی پرداخت .برای ما مساله حقوق
ملی مساله مرگ و زندگی است و راه رسيدن به آن شرکت در
سازمانهای سياسی "فارسها" که مبارزه طبقاتی را شعار
خود قرار دادهاند (مثل حزب توده) نيست بلکه اتحاد تمام
ترکها قطع نظر از طبقه و شهر و دیارشان میباشد .حتی
022

سرمایهدار "ترک" هم هر قدر استثمارگر باشد باز از سرمایه دار
فارس بهتر است .چون هر چه باشد او ملی است و میتوان با
او کنار آمد .مشت ناچيزی از هواداران تبریزی و بعضی عناصر
دیگر پراکنده ایرانی که دارای اندیشه نژادپرستانه ترک گرائی
هستند خصلت ضد حکومتی ندارند .آنان از اشعار سياسی و
طبقاتی گریزانند .زیرا میترسند به تحقق ایدهشان در شرایط
حاضر لطمه بخورد .سعی آنها در این است که با اعمال
فشارهای اخالقی رژیم را به انعطاف وادارند و حقوق
ملی خویش را از او گدائی کنند .بنابراین اگر رژیم تعلیم
و تربیت نیمه استعماری کنونی را در استانها،
شهرستانها و بخشهای آذری زبان به زبان آذری
برگرداند و اجازه انتشار چند روزنامه و مجله آذری هم
سطح اطالعات و اطالعات هفتگی را صادر کند البد
خواستههای آنان جامعه عمل میپوشد.
بحث از پان ترکيسم تنها بدین سبب در این مقاله به ميان آمد
که خوانندگان با این جریان فکری نيز آشنا شوند وگرنه این
اندیشه نژادپرستانه همواره در ایران شکست خورده و امروز با
تمام کوششی که از جانب محافل کله خرهای دالر پرورده
آنکارا و استانبول بهعمل میآید تنها مشت ناچيزی از بچه
بورژواهای ایرانی در حال تحصيل در ترکيه و معدودی را نيز در
ایران ،آنهم برای مدتی کوتاه میتواند به خود جلب کند( .در
ترکيه دانشجویان آذربایجانی ما در محيطی قرار میگيرند که
برخالف ایران نه تنها مليت و زبان آذری مورد تحقير و فشار
نيست بلکه به مالحظات پان ترکيستی شدید مورد حمایت هم
قرار میگيرند).
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شخصيت دیگری که در اینجا باید معرفی شود حبیب ساهر
است .او در زمان حکومت دمکراتها یک معلم جوان،
تحصيلکرده ترکيه با احساسات رمانتيک بود که به سبب
عالقهاش به زبان و ادبيات ترک به "انجمن شاعران" کشانده
شد و بعضی از آثار وی ـ که از حيث اسلوب و فن کامال ً
برجسته است ـ در مطبوعات آذربایجان منتشر شد .پس از
سقوط جنبش ،ساهر را به جرم فعاليت ادبی به اردبيل تبعيد
کردند .رمانتيسم المارتينی او در این شرایط به غم و اندوه و
حسرت بی پایان آغشته شد.
خطهئی که بهصد رنج شکوفان گشته بود
بهیک شب چه زود افسرد و زرد شد
خدایا به چهره آنان که ترک دیار کردند
هرگز در جهان خنده نقش خواهد بست؟
ساهر در تبعيد تازه با بخشی از مسائل عينی جامعه ،با
رنجهای دهقانان و ستم اربابان آشنا شد و یک سلسله از
آثارش به این مسائل اختصاص داد .اما در همين دوره ،به ویژه
پس از آنکه زندگی در تهران را انتخاب میکند به ستایش از
گذشته گرایش پيدا میکند .اشعار این دورهاش از حسرت
گذشتههای از دست رفته ماالمال است .گذشته بیدغدغهای
که در آن "مردمان خوشبخت" در خانههائی با ارسیهای
رنگارنگ و درهای چوب گردوی کنده کاری شده و تاکهای
آویخته شده برفراز حوض مرمر زندگی میکردند .گذشتهای که
هنوز اصالت قاجاری بههم نخورده بود (که البد پيش از انقالب
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مشروطه ،پيش از سقوط رضاشاه را شامل میشود) .ساهر
تصویری را که از گذشته در ذهن خود ساخته است با زندگی
خشن و بي رحم معاصر ـ به ویژه زندگی معاصر تهران ـ مقایسه
میکند و این زندگی را بباد ناسزا میگيرد .از دربدریهای مردم
و از غم غربت مینالد .آه و افسوس میخورد از اینکه چرا
جامعه "اصيل" گذشته از هم پاشيد و دخترکان فرشباف
کرمانی و روستائيان مغرور آذربایجانی که زندگی "سالم و
دست نخورده ای داشتند" آمدند پشت دیوارهای پارک شهر
تهران بليط میفروشند و آب حوض میکشند .بدین ترتيب
ساهر کم کم از توصيف دنيای ایدهها به توصيف جهان عينی
کشانده میشود ،هرچند در توضيح و تحليل آن تقریباً لنگ
است .با اینکه پيرمردی است ،اما در همين سالهای 41
جهانبينی و بيان شعرش رشد قابل مالحظهای یافته است و در
این مدت همواره به بررسی عينیتر واقعيات زندگی اجتماعی
و سياسی نزدیکتر و از گذشته پرستی رمانتيک و بيان غير
تودهای تا حد زیادی فاصله گرفته است .اگر ساهر از برخی
گرایشهای پان ترکيستی و از زبان استانبولی (که نتيجه الفت
او با زبان و ادبيات ترکيه است) بهکلی خالص میگشت ،آنگاه
میشد اميد بست که شعرش الاقل ميان تحصيلکردگان
گسترش یابد .او هرچند حسابش از بازماندههای "انجمن
شاعران" جداست و صمیمیترین و رشد یافتهترین و
سادهترین آذری نویس است که از نسل پیش به یادگار
مانده ،اما گذشته گرائی ،رمانتیزم ،جدائی از زندگی و
زبان تودهها ،عدم جسارت سیاسی و انزوا طلبی،
"بدبینی به تودهها و آینده" میان او و مردم فاصله
انداخته است.
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دو عامل متضاد امکان و عدم امکان نفوذ شاعران آذری نویس (و
بهطور کلی شاعرانی که به زبان ملی خود در ایران شعر
مینویسند) را در ميان تودهها تعيين میکند .نخست اختناق و
ممنوعيت انتشار به عنوان عامل منفی .پس یکی از علل نفوذ
شاعران چون معجز و شهریار در ميان قشرهای گوناگون مردم
ایناست که آثار آنان در شرایط خاصی از ممنوعيت انتشار اوليه
مصون مانده است .دوم عامل مثبت یعنی عطش تودههای
بی سواد و کم سواد به ادبیاتی که به زبان خودشان
باشد (هم زبان قومی و هم زبان طبقاتی) ،احساسات
اجتماعیشان را منعکس کند ،افق دیدشان را گسترش
بخشد ،آگاهی طبقاتیشان را رشد دهد و بر امید و
جسارت آنها بیافزاید .شک نيست که آثار ساهر به علت
عدم امکان انتشار آشکار و وسيع حتی در ميان روشنفکران و
تحصيلکردگان آذربایجانی هم فقط در سطح محدود شناخته
شده است .در عين حال زبان شعر او آن قدر استانبولی است
و بخش عمده کارهایش آنچنان نسبت به زندگی اجتماعی و
احساسات اجتماعی تودهها بيگانه است که تنها بخش
کوچکی از تحصيلکردگان آذربایجانی در لذت بردن از شعر او
زحمت به خود میدهند .فراموش نکنيم که سطح فرهنگ در
ميان تودههای شهريان و روستائيان استانها (از جمله
آذربایجان و کردستان) بسيار نازلتر از تهران است .شاعر
آذری نویس یا کردی نویس فقط در صورتی امکان نفوذ
در تودهها خواهد داشت که شعرش برای مردم این
مناطق قابل هضم و شور انگیز باشد .معجز
شایستهترین کسی است که میتوان شیوه تبلیغ
سیاسی از طریق شعر را از او آموخت.
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گرایشهای ملی در مرحله نوین!

با آغاز دهه  2941دوران تحوالت فکری و اجتماعی تازهای در
ایران شروع میشود و در بطن دیکتاتوری سهمناکی که
سرمایه داری بوروکراتیک و وابسته برقرار کرده است
نيروهای دمکراتيک مرحله جدیدی از رشد خود را آغاز میکنند.
پروسه تجزیه و تالشی حزب توده و سایر احزاب و
سازمانهای خرده بورژوازی پارلمانی ،مخفی و نیمه
مخفی (پس از یک رشد موقت این سازمانها) آهنگ
بیسابقهای به خود میگیرد .روشنفکران خواهان
انقالب که از حزب توده و جبهه ملی ناامید شدهاند با
جدیت به آموزش سیاسی میپردازند و کم کم
قالبهای جدیدی از تشکل و کار انقالبی را در بوته
آزمایش قرار میدهند .آن بخش از خرده بورژوازی نيز که در
همان سالها مسجد را پایگاه انقالبی خود قرار داده بود و در
خرداد  2941موج خروشانی از جنبش تودهای را رهبری کرد ،به
راه تشکل زیرزمينی کشانده میشود .هم زمان با آغاز پروسه
رشد زیرزمينی نيروهای نوین مارکسيستی و دمکرات ،در ميان
مليتها نيز پس از سالها عدم تحرک ،بيداری نوینی پدید
میآید .در کردستان این امر تحت شرایط ویژه و با الهام از
جنبشهای خلق عراق آهنگ سریع و انقالبی به خود گرفت و
با یک سازماندهی نيم بند به زودی به نيروهای مسلح بدل
گشت .اما در آذربایجان باز تحت شرایط خاص این بيداری از
شکل شور و شوق نوین نسبت به آموزش و گسترش زبان
وادبيات ملی پافراتر ننهاد .آیا در سالهای 12ـ  2911در
آذربایجان "اندیشه ملی" گسترش بیشتری داشت؟ نه.
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در همان سالها هم ناسیونالیسم والیتی در انحصار
روشنفکران فرقه بود .کارگران انقالبی تبریز در آن
سالها چگونه فکر میکردند؟ آنان به بلشویسم تمایل
داشتند ،در عین حال خواهان حل مساله ملی نیز بودند.
زیرا تحت دیکتاتوری بیست ساله طعم تحقیر و ستم
ملی را چشیده بودند .برای آنان آذربایجان شوروی
الگوی خوبی بود .برای دهقانان آذربایجان مساله ملی
کمتر اهمیت داشت ،آنها عمال ً تماسی با این مسئله
نداشتند .مثال ً در ده مدرسهای وجود نداشت تا بر سر زبانی
که باید تدریس شود بحث درگيرد .آنها فقط از دست اربابان
فئودال ،ژاندارمهای حامی آنان و سایر ماموران حکومتی و
محتکران و متنفذان محلی رنج میبردند .فقط روشنفکران
خرده بورژوازی شوروی گرا بودند که برایشان زبان
ملی و آزادی سرزمین مادری به عنوان اصلیترین و
مهمترین مساله" ،مساله حیاتی و مماتی" میتوانست
مطرح شود .در سالهای 91ـ  2912نیز تبریز عرصه
مبارزات کارگری و تودههای پرشوری بود که شعار
آزادیهای فرهنگی و ملی در آن ـ همچنانکه
میبایست ـ یک شعار فرعی بود .رشد نوین نيروهای
ترقیخواه در آذربایجان بر همين مبناست .رشد نيروهای
کارگری تبریز در مرحله کنونی از پروسه عمومی رشد نيروهای
کارگری و مارکسيستی ایران جدا نيست .همچنين مسائل
اساسیای که در حال حاضر برای دهقانان آذربایجان مطرح
است فرق عمدهای با آنچه در سایر استانهای ایران میتوان
یافت ،ندارد .خرده بورژوازی شهری نيز در آذربایجان و بخش
عمدهای از نواحی ایران با مسائل معينی درگير است .و
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قالبهای معينی در مبارزه دمکراتيک برای خود انتخاب میکند.
تحت هیچ برنامهای که شعار ملی در آن رل اساسی را
داشته باشد نمیتوان کارگران و دهقانان و یا خرده
بورژوازی شهری آذربایجان را جدا از کارگران و دهقانان
و خرده بورژوازی سراسر ایران متحد کرد .البته در مورد
کردستان وضع فرق میکند .برای خلق کرد ستم ملی سابقه
بس طوالنیتری دارد .کردها به علت نه تنها زبان ،بلکه مذهب
جداگانه خود (که در جامعه فئودالی اهميتی بسيار عظيمتر از
زبان داشت) از طرف کارگزاران حکومتهای صفوی و قاجاری
همچون قوم بيگانه نگریسته میشدند .فشار همه جانبه و
نوینی که در عصر آگاهی و بیداری ملل خاور میانه از
جانب دیکتاتوری بیست ساله بر خلق کرد وارد آمد
بیداری و آگاهی ملی را در کردستان سرعت و شدت
بیشتری بخشید و آنرا به نیروی انقالبی بالقوه بدل کرد.
تشکيل جمهوری نيم بند مهاباد در سال  2914به رشد این نيرو
کمک کرد .رهبران این جنبش چپ نمائیهای فرقه
دمکرات آذربایجان را نداشتند و به علت صداقت و
پایداری که در برابر ارتجاع از خود نشان دادند تاثیر
عمیقی بر وجدان خرده بورژوازی کردستان گذاشتند .این
خرده بورژوازی بعدها به علت بیعالقلگی که در جبهه ملی
نسبت به مساله ملی ،مسالهای که در قبال آن بسيار
حساسيت داشت ،مشاهده میکرد ،چندان رغبتی به
همکاری با مصدقیها نشان نداد .نه تنها مساله ملی ،خرده
بورژوازی کردستان را از جنبشهای دمکراتيک ایران برکنار
داشته ،همچنين جدائی مذهب چنين نقشی را داشته است
مثال ً در آغاز سالهای  41به علت جدائی مذهب ،کردستان
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عمال ً از جریان مبارزه طرفداران خمينی برکنار ماند .در این
شرایط ،ایدهآلی که خرده بورژوازی ـ این اکثریت قاطع مردم
شهرنشين -کردستان را میتوانست جلب کند  -به خصوص با
توجه به تاثير عظيم ملی خلق کرد عراق ـ آزادی کردستان بود.
اما آیا دستههائی از انقالبيون ناسيوناليست که صرفاً به
پشتيبانی پراکنده خرده بورژوازی شهری دل بسته بودند تحت
این شعار و با استراتژی آزاد کردن یک ناحيه خاص به شيوههای
دفاعی و آنهم بدون سازماندهی تودهای میتوانستند با آغاز
عمليات چریکی ،دهقانان کردستان را به خود جلب کنند و به
گسترش عمليات خود به حد یک جنگ تودهای اميدوار باشند؟
اساساً آیا هنگامیکه شعار آزادی ملی در چارچوب یک
والیت بهعنوان شعار اساسی از جانب انقالبیون
ناسیونالیست مطرح میشود بدون اینکه با مبارزه
طبقاتی پرولتاریا و دهقانان سراسر کشور در پیوند
نزدیک باشد و به صورت جزئی از آن درآید حتی در
صورت رشد ،سرنوشتی بهتر از آنکه در عراق و بیافرا
داشت میتواند داشته باشد؟ در عراق رهبری جنبش
ناسيوناليستی کرد خيلی زود تحت نفوذ شدید فئودالها و
مرتجعين محلی قرار گرفت و با حکومتهای ارتجاعی نظير
ایران بر عليه حکومت مرکزی عراق که توسط خرده بورژوازی و
بورژوازی ملی اداره میشد هم پيمان گشت و این وضع تا
هنگام توافقی که در اسفند  2940ميان جمهوری عراق و
رهبری کرد حاصل شد ادامه داشت .اگر روشنفکران
ناسيوناليست کرد با توجه به تجربههای ناشی از جنبش ملت
کردستان در سالهای اخير از درک این نکته عاجز باشند آنگاه
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خلق کرد سرانجام با تحمل قربانیهای بيشتر از تجربه
تاریخی ،درک الزم را فرا خواهد گرفت.
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گرایش نوین در آذربایجان نسبت بهفرهنگ ملی!

از آغاز دهه  2941گروهی از جوانان آذربایجانی با شور و شوق
به مطالعه آثار و ادبيات آذری گذشته و معاصر پرداختند و به
انتشار گاه و بيگاه از مجموعههای ادبی همت گماشتند .این
فعاليتها در زیر فشار شدید پليس صورت میگرفت.
جوانان میخواستند با ادبيات زبان ملی خود آشنا شوند و آنرا
رشد و ادامه دهند .از سال  2911تا آغاز سالهای  41غير از
قصهها و شعرهای مبتذل هم سطح حسين کرد و اميرارسالن
و مقداری نوحه و غيره به اضافه شعر حيدربابا تقریباً در ایران
هيچ کتاب و نشریهای به زبان آذری امکان انتشار نيافت .پليس
انتشار کتاب و نشریه به زبان آذری را عمال ً ممنوع کرده بود .از
سال  2940باز هم عمال ً ممنوع شده است .در سال 2941
صمد بهرنگی مجموعهای از شعر شاعران آذری نویس که به
طور عمده به شاعران مترقی معاصر اختصاص داشت انتشار
داد .بهرنگی حتماً در همان هنگام که انتشار چنين مجموعهای
به زبان آذری در آذربایجان حادثهای و نقطه عطفی بهشمار
میرفت و بههيچوجه از تعقيب سازمان امنيت نمیتوانست
مصون باشد ،به خوبی متوجه بوده است که "هر مزخرفی را
صرفاً به خاطر اینکه به زبان مادری است نمیتوان محترم
داشت" .بلکه میخواسته است مجموعهای از اشعار ساده
همه فهم و آگاهی بخش به زبان مردم انتشار دهد .این
مجموعه خواننده را به شناخت تضادهای بنيادی جامعه
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رهنمائی میکند ،نه اینکه ذهن او را از مشتی احساسات
تنگ نظرانه مليت گرا انباشته سازد .این گرایش نوین نسل
جدید به زبان و ادبيات ملی که واجد خصلت آگاهانه طبقاتی
بودعکس العملهای معينی ایجاد کرد .پليس و ارگانهای
تبليغاتی رژیم از یکسو در صدد جلوگيری از رشد تودهای این
گرایش برآمدند و از سوی دیگر خواستند جریان آن را تحت
کنترل خود درآورند .بدین ترتيب در رادیو تبریز و رادیو رضائيه
فرجه بيشتری به موسيقی مبتذل آذربایجان داده شد .و قرار
شد برنامههای مذهبی و سياسی و به اصطالح آموزشی که
سابقاً به فارسی بوده است به آذری تنظيم شود .بنگاههای
صفحه پرکن امکان یافتند که صفحات موسيقی باکو را در تهران
و تبریز تجدید چاپ کنند و یکی دوسال بعد کتابفروشیها
مطبوعات ادبی باکو را وارد تهران کردند .در واقع با رشد
رویزیونيسم و احياء فرهنگ بورژوازی در شوروی دیگر هيچ
خصوصيت "خطرناکی" در مطبوعات ادبی آن کشور یافت
نمیشد تا نيازی به جلوگيری از ورود آن باشد .تمام این
تحوالت و تحوالت پيش از این را باید در ارتباط با عامل شمال
مورد بررسی قرار داد .هنگامیکه در ایران زیر فشار فاشيستی
رژیم رضاشاه ،مليتهای آذربایجانی و کرد هرچه سریعتر به
کسب شعور ملی نایل میآمدند ،در آنسوی رود ارس پرولتاریا
به رهبری حزب کمونيست اتحاد شوروی و با جلب پشتيبانی
دهقانان و مليتهای آزاد شده در کار ساختمان سوسياليسم
بود .این امر نه تنها قشرهای پيشرو خلقهای محروم ایران را
به حقانيت و ممکن بودن آزادی ملی در کادر یک کشور چند
مليتی معتقد ساخت ،همچنين نسبت به نظام شوروی آنان را
عالقمند نمود .در آنزمان پرولتاریای ما بسيار جوان بود و هنوز
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انقالبيون پرولتری در ميان خلق ما پرورش نيافته بودند .نتيجه
این شد که آزادیخواهی ملی با مفهوم بلشویسم مترادف
گشت .در آذربایجان تمایل به زبان و ادبيات آذری در نظر ارتجاع
ی بیاطالع ،نشانه گرایشهای بلشویسم به
و مردم عاد ِ
حساب آمد .در سالهای 11ـ  2914مردم ،فرقهایها را به
صرف اینکه روی ترویج زبان آذری پافشاری میکردند و
ژستهای چپ نما میگرفتند ،بلشویک به حساب میآوردند و
یکسال برای مردم ما زمان کوتاهی بود تا اینگونه مسائل را
باز شناسند ،پس از تسلط مجدد ارتجاع فشار فرهنگی و ملی
دوباره برقرار شد .کتابها و مطبوعات چاپ شده در شرایط
حکومت دمکراتها را که به طور عمده به ترکی بود از
دبستانها ،دبيرستانها ،کتابخانهها و حتی خانهها بيرون
کشيدند و آتش زدند .ارتجاع اختناق زبان آذری را باز با شدت
بيشتری دنبال کرد .در نتيجه باز گرایش به زبان آذری با گرایش
کمونيستی باز هم بيشتر با هم مشتبه شدند .اکنون وضع
کمی فرق کرده است .رخنه فرهنگی و مطبوعاتی از شمال که
یکروز منشاء اصلی وحشت ارتجاع بود ،دیگر برای ارتجاع
وحشتناک نيست .بنا براین در حالیکه در خود ایران امکان
انتشار علنی اثری به زبان آذری وجود ندارد پخش مطبوعات
آذربایجان شوروی در ایران به مانع مهمی برخورد نمیکند
(بهویژه این که این مطبوعات به خط روسی هستند که برای
تودههای ایرانی نامأنوس است و به هر حال تنها ميان
روشنفکران پخش میشود) با آغاز عصر خروشچفی حرکت
سطحی و نااستواری که در شوروی به سوی فرهنگ
سوسياليستی آغاز شده بود ـ و در جمهوریهای آسيائی که
در آستانه انقالب ،فاقد پرولتاریای مبارز و کادرهای کمونيست
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بودند این حرکت باز هم سطحیتر و تقليدی بود ـ متوقف شد و
آثار ادبی چاپ شوروی به چنان حدی از ابتذال رسيد که واقعاً
دستگاههای سانسور ایران توانستند حداکثر اعتماد را نسبت
به آنها داشته باشند .به عنوان مثال مجله ماهيانه "آذربایجان"
که به اصطالح سنگينترین مجله ادبی آذربایجان شوروی است
حتی خيلی بيش از آنکه در ایران عرضه شود در سطحی
پائينتر از مبتذلترین و توخالیترین مجالت ادبی ایران قرار
گرفت .در این مجله هيچ مطلبی که خصوصيت ضد بورژوائی
داشته باشد نمیتوان یافت و هيچ اثری که حاکی از دید
ماتریاليستی دیالکتيک نویسنده باشد مشاهده نمیشود.
قصههای رومانتيک مبتذل و تهوعآور ،اشعاری توخالی و "مدرن"
و مقاالت تحقيقی در حد استادان پير دانشکدههای ادبيات
ایران ،چنين است محتوای مطبوعاتی ادبيات شوروی.
این امر به ارتجاع ایران فهماند که برخالف گذشته نباید از تاثير
شمال و ورود مطبوعات شوروی ترسی داشت .برعکس ادبيات
رویزیونيستی میتوانند به خوانندههای ایرانی بفهمانند که دیگر
دوره قيل و قالهای انقالبی گذشته است و اکنون دوره صلح و
عشق و مجالس انس و موسيقی جاز است .وقتی حکومت
"سوسیالیستی" با حکومت ارتجاع عامل امپریالیسم در
نهایت صلح و صفا به سر میبرد و او را از کمکهای
بیدریغ اقتصادی و سیاسی و نظامی خویش برخوردار
میسازد ،وقتی رشيد بهبودف چهار بار پشت سرهم به ایران
دعوت میشود و دلقک وار آهنگهایی درباره روابط دختران و
پسران و زن و شوهرهای پير برای بوروکراتهای شکم گنده
تهران میخواند ،وقتی رادیوی "ستاد زحمتکشان جهان"
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ندا در میدهد که خلقهای سراسر جهان متفرق شوید
دیگر نیازی به جنگ انقالبی و خونریزی نیست ،ما
امپریالیسم را به تدریج ضمن مسابقه اقتصادی منکوب
خواهیم کرد و بلندگوی "حزب پيشروی ایران" از آلمان وزارت
کار ایران را متوجه نقائص در طرز عمل اداره کار اصفهان میکند
و تقاضا دارد که مقررات بيمه را در حق کارگران فالن کارخانه
هم اجراء کنند .دیگر کارگران و رنجبران ایران هم باید
بفهمند که دوره ،دوره همزیستی گرگ و میش است
(راستی هم آنها تصور نمیکردند به این سرعت راز
کار نزد مردم معلوم گردد که میش ،میش تقلبی است و
در واقع ماده گرگ است که بهدامن جفت خود لغزیده
است).
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فرقهای ـ خروشچفیها وارد صحنه میشوند!

عکس العمل دیگری که گرایش نوین جوانان آذربایجانی بهزبان و
فرهنگ آذری ایجاد کرد این بود که اعضای سابق "انجمن
شاعران" فرقهای ـ تودهایهای خروشچفی به تکاپو افتادند تا
به نسل جوان حالی کنند که چه نشستهاید ما بتهای شما
هستيم ما را بپرستيد! آنها تالش نمودند تا بهعنوان
نویسندگان و شاعران مارکسيست (!) خود را به خوانندگان
قالب کنند .در مورد بخشی از جوانان نيز مدت زمانی این نيرنگ
موثر افتاد .اما در واقع سرمایه ایشان از مارکسيسم با سرمایه
سياسی رهبران فرقه در سالهای 11ـ  2914یکی بود:
هوادارای از زبان آذری و ژستهای خاص چپ نما.
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یکسال پس از انتشار مجموعه "پاره پاره" توسط بهرنگی ،پان
ترکيست سبک مغزی بنام "فتحی" مجموعهای از اشعاری که
به تقليد از حيدربابای شهریار سروده شده بود بنام "یادی از
حيدر بابا" انتشار داد .بخش مهم و درخور توجه این کتاب
منظومهای است از دکتر حسين قلی کاتبی فرقهای ـ تودهای
سابق و وکيل دادگستری کنونی تهران متخلص به "جو
شغون" ،این منظومه خطاب به محمد حسين شهریار است.
کاتبی با صحنه سازیهای رمانتيک شهریار را تقدیس میکند.
شخصيتهای تاریخ سياسی و ادبی آذربایجان را با دید
سطحی ناسيوناليستی برایش معرفی میکند که بعد از این
هرچه مینویسد به زبان مادری بنویسد .و جابجا طرز تفکر
والیت گرا و جهانبينی خروشچفی را با تردستی توی حلق
خواننده میریزد .ما ترجمه چند بند از این شعر را میآوریم .در
این بند یک بيت از شعر حيدربابا براساس آشتی گرگ و ميش
تفسير شده است.
"اگر به اشک چشمها عنایتی بکنند خونریزی از بين میرود،
دختران و پسران ،جوانان و پيران ميهن تو،
به این سخن ایمان دارند،
کههر آنکه انسان است خنجر به کمر نمیبندد
در این سخن مفهوم عميقی است و ندای انسانيت به
آسمانها رسيده است،
این سخن ریشه عداوت را برانداخته است،
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شعله محبت در این سخن است،
نغمه آشتی در این سخن است
و این بند درخت از مادر و سرزمين مادری است،
چنين است خویشاوندی و چنين است مادر،
خون بيگانه هرگز با بيگانه در نمیآميزد،
آنگاه که قوئی از فوج خویش جدا میماند،
چه کسی غم او را میخورد و پروایش میدارد؟
گلوله صياد برسينهاش نشانه خواهد رفت "...
منظور از خویشاوندی رابطه مليت و "همشهریگری" است .در
اینجا آشکارا از تمام همشهریهای آذربایجانی از هر طبقه
خواسته میشود که یگانگی خود را حفظ کنند چون هيچکس
غير از هم مليتهای خودشان به فکر آنها نخواهد بود .اگر از
همدیگر جدا شوند تير صياد بر سينهشان نشانه خواهد رفت.
بيگانه (یعنی غير آذربایجانی) صيادی است که در کمين
نشسته تا همشهریها را اغوا کند .اما نمیداند که آب
دوبيگانه هرگز بهیک جوی نمیرود و خون دوبيگانه بههم در
نخواهد آميخت! این مضمون گندیده نژادپرستانه و تفرقه جویانه
از مغز بی استعداد یک فرصت طلب و سودجوی کبير و
خدمتگذار قضائی سرمایه داران تهران تراوش کرده است .در
همان مجموعه "یادی از حيدر بابا" مقالهای نيز بهقلم م .ع.
بهنام "خصوصيات هنری منظومه حيدربابا " گنجانده شده
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است .این شخص نيز از فرقهای ـ تودهایهایی است که والیت
پرستان خيلی رویش حساب میکنند و مغز متفکرش
میشناسند .در این مقاله او به جای اینکه بکوشد علل
تاریخی جذب اثری همچون "حيدربابا" را توسط خرده بورژوازی
آذربایجان دریابد با بیشرمی این اثر واقعاً ارتجاعی را که ضمن
آن از پرولتاریای انقالبی و "گرسنگان خدانشناس" با کينه و
نفرت خاص بورژواهای سنت پرست یاد شده است به خاطر
زیبائیهای هنری آن با توصيفات رومانتيک مورد مدح و تحسين
چاپلوسانه قرار میدهد و خصلت یکپارچه ایدئولوژیک اثر را
بهعنوان "بعضی نقصانهای جزئی که میتوان از آن صرفنظر
کرد" قلمداد میکند .چرا این شخصيت ادبی بزرگوار ـ و دیگر
بزرگواران ازرده "جوشغون" و "سهند" ـ این چنين به چاپلوسی
از شهریار میپردازند؟ پاسخ آن روشن است .خلق بعد از
شکست خیانت آمیز  12آذر از فرقهایها روی برگرداند و
تمام شخصیتهای ادبی فرقه نیز بهسرعت از یادها
فراموش شدند .این شخصيتهای تسليم طلب جبون و
سودجو سالها از هرگونه کوشش برای ایجاد رابطه با مردم
خودداری کردند .فقط در آغاز سالهای  2941و گسترش موجی
از گرایش به فرهنگ ملی در آذربایجان بود که به تکاپو افتادند تا
بههر وسيله خود را به جوانان نزدیک کنند .شهریار مناسبترین
سنگری بود که میشد پشت آن موضع گرفت .اوال ً شهریار
پرستی به هيچوجه کنجکاوی پليس را جلب نمیکرد .ثانياً اینان
با استفاده از محبوبيتی که شهریار در بين گروه کثيری از
روشنفکران خرده بورژوازی آذربایجان کسب کرده بود
میتوانستند با سينه زدن در پشت سر او برای خود نيز
سرمایهای از محبوبيت دست و پا کنند و بدین وسيله گرایش به
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فرهنگ ملی را نزد جوانان به والیت گرائی ضدانقالبی و
احساسات همزیستی طلبانه خروشچفی تبدیل کنند و آنان را
با ادبيات رویزیونيستی و بورژوائی معاصر آذربایجان شوروی
سرگرم نگاهدارند .در سالهای بعد دایره شهریار پرستی
وسعت بيشتری گرفت .در باکو ـ که همواره شهریار به عنوان
شاعر ملی آذربایجان جنوبی مورد تجليل قرار گرفته بود ـ
ارگانهای تبليغی کوششهای تازهای را آغاز کردند .رادیو باکو
خبر داد که مجموعه "یادی از حيدربابا" در آن شهر چاپ و
منتشر شده است .چندی بعد برای شهریار شب شعری
غيابی برگزار کردند و شعری از محمد راحيم خطاب به شهریار
منتشر شد که خود گندابی سرشار از لجن والیت پرستی و
قورباغههای خروشچفيسم بود .گویا این لجن نامه را که ضمن
آن شهریار به باکو دعوت شده بود آقایان شهریار پرستان به
تبریز حضور استاد شهریار برده بودند ،چون حضرت استاد هم
بالفاصله پاسخ پر اشک و آهی صادر فرمودند .عالوه بر این
آقای "سهند" هم که ذیال ً معرفی خواهند شد برای اینکه از
قافله عقب نمانند منظومهای خطاب به شهریار ایضاً محتوی
همان کثافتها به عالوه مقداری چاشنیهای خاص از قبيل
چپ نمائی سرودند .خروشچفیهای والیتگرای دو سوی ارس
در شهریارپرستی مسابقه گذاشته بودند .در سال  2944ب.
ق .سهند ایضاً عضو سابق "انجمن شاعران" و عضو سابق
"حزب پيشرو" و سرمایه دار فعلی (صاحب کارخانه تریکوبافی
در تهران) کتاب سازمين سوزی (آوای ساز من) را به چاپ داد.
او در این کتاب سه داستان از داستانهای حماسی "دده
قورقود" را (که در ابتدای مقاله بدان اشاره کردیم) به رشته
نظم کشيده است .آقای روشن (فرزانه) مقدمه فاضالنه و فضل
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فروشانهای بر این کتاب نوشتهاند تا فلسفه بافیهای شاعر را
درباره انسان مجرد و حقيقت مجرد بغرنجتر و فيلسوفانهتر جلوه
دهند .در این اثر صحبت از "انسانهای اصيل" است که در
آغوش کوهستانها و دشتها و در قبيله و روستا "پری زیبای
حقيقت نام را میجستند" و "شاعر بادبان خيال را برافراشته
به دریای بيکران احساس و ذکای" این انسان زده است و
مقدمه نویس میخواهد پرستش شاعر را از این انسان
بهعنوان یک برداشت ماتریاليستی برخ ما بکشد .آقای سهند
در یک منظومه دیگرش آنقدر برای این انسان اصيل و ورزیده
اندام کوهستانها که حاال در خيابانهای تهران پرتقال
میفروشد اظهار همدردی کرده است که خواننده ناوارد به
هيچوجه قبول نخواهد کرد که خود ایشان همين انسانهای
اصيل را در کارگاههای تنگ و تاریکشان چهطور بیرحمانه
استثمار میفرمایند .چنين است کارنامه فرقهای ـ تودهایهای
خروشچفی که در شرایط رشد گرایش به فرهنگ آذربایجان در
صحنه ادبيات آذری به اميد گردآوری سپاه به تاخت و تاز
پرداختهاند .این حرکات در ذهن دوستداران فرهنگ ملی
آذربایجان که اغلب از روشنفکران و تحصيلکردگان خرده بورژوا
بودند تاثير بدی گذاشت .در واقع در آغاز دهه  2941همزمان با
پيدایش جنبش فکری نوین در ایران انعکاس واقعيت ستم ملی
در ذهن جوانان آذری شدت و روشنی بیسابقهای یافت .آنان
برای رسيدن به شناخت دقيقتری از مساله ملی نيازمند آن
بودند که با فرهنگ ملی و بهطور عمده با زبان ،ادبيات و
موسيقی ملی خود آشنا شوند .ارتجاع سالهای سال با
فریاد گوشخراشاش بیهوده کوشیده بود ثابت کند که
فرهنگ و زبان مردم آذربایجان اصیل نیست و تحمیلی
041

است .بنابراین باید آنرا هرچه زودتر ریشه کن کرد .با
قبول این امر آذربایجانی ناچار است خود را همچون
عضو ناقص و معیوبی تصور کند و ستم و اختناق کنونی
را داوطلبانه بپذیرد .عالوه بر رژیم ارتجاعی ،نویسندگان
و شاعران مملکت هم (از صادق هدایت و پروین
اعتصامی گرفته تا بهآذین و اخوان ثالث) که با سکوت
خود بر این ستم ملی صحه گذارده بودند .همچنین تمام
طرفداران مصدق اعم از سازمانهای جبهه ملی و
نویسندگان و شخصیتهای مختلف و منفرد با حرف و
عمل خود شریک جرم ارتجاع بودند .جوانان آذربایجانی در
کجا میتوانستند پناهگاهی بجویند؟ قبل از همه در خاطره
نهضت دمکراتيک 11ـ  .2914البته حزب توده نيز حقانيت
مليتها را به رسميت میشناخت و "پيک ایران" روزانه
برنامهای به زبان آذری داشت .اما این حزب بنابه خصلت تسليم
طلبانه خود نه میخواست و نه ميتوانست الهام بخش آنان
باشد .بعالوه این گروه جوانان آذری هنوز در آغاز راه تحول فکری
خود بودند .هنوز از سياست چيز زیادی نمیدانستند و خالصه
با در نظر گرفتن تمام شرایط ،بيهوده است اگر فکر کنيم این
جنبش فرهنگی را میشد به سهولت و به سرعت به یک
جنبش سياسی ،آنهم زیر پرچم حزبی چون حزب توده تبدیل
کرد .خاطره نهضت دمکراتيک آذربایجان بيش از هر چيز برای
آنان خيال انگيز و رویائی بود .این امر به اضافه گرایش ضعيف و
مبهمی که کم کم نسبت به سياست (بهنحو قشری و ذهنی
نسبت به مارکسيسم) پيدا میکردند سبب میشد که
تراوشهای ذهنی نویسندگان بازمانده فرقه ،نویسندگانی که از
نظر آنان هم آذربایجان گرا بودند و هم مارکسيست بيش از هر
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چيز آنان را به خود جلب کند .هنگامیکه این نویسندگان به
ستایش کوهها و رودها و شهرها و انسانهای اصيل و نجيب
سرزمين مادری و گذشته افتخارآميز آن و شاعران آذری نویس
گذشته و معاصر ،به ویژه شهریار زبان میگشودند ،به ساحر و
فال بينی میمانستند که از دل عاشق خبر میدهند و از
معشوق داستانها میسرایند .بدین ترتيب نویسندگان
توانستند بخش عمده جوانان عالقمند به فرهنگ آذری را
بهدرجات متفاوت به خود جلب کنند.
در آنزمان (نخستين سالهای دهه  )2941هنوز آذربایجان
شوروی و ادبيات آن که به تازگی وارد ایران میشد جذبه
فراوانی داشت .با گذشت زمان هرچه ماهيت رویزیونيسم
آشکارتر میشد و پروسه تحوالت فکری در ایران هرچه بيشتر
رشد مییافت به همان نسبت محفلهای جوانان والیت گرا
بيشتر در معرض تجزیه قرار میگرفت.
امروز هرچند از تعداد جوانانی که اینگونه والیت گرائی را
صادقانه مترقی (و حتی مارکسيستی) میدانند همواره
کاسته میشود (و مشت ناچيز پان ترکيستها و الف زنان
بورژوازی رویزیونيست والیت گرا در خور هيچ توجهی نيستند)
ولی ما هنوز با دو مسئله روبرو هستيم :اوال ً وجود جنبههایی
از گرایش والیتی در نزد روشنفکران و کارگران هوادار
مارکسيسم .مثال ً بعضیها همشریهای خود را بيشتر دوست
میدارند تا دیگران را و خيال میکنند که فقط در والیت
خودشان است که میتوانند به کار سياسی بپردازند .در نتيجه
نسبت به کار در سایر نواحی بیعالقگی نشان میدهند یا
اینکه به همشریها اعتماد بیدليل دارند و در برابر تودههای
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دیگر استانها سرشار از بیاعتمادی و نخوتاند .بیشک
اینگونه گرایشها برازنده کسی که خود را مارکسيست
میشمارد نيست .ثانياً وجود مساله ملی برای تودههای آذری
و به ویژه تودههای آذری ساکن آذربایجان .اینان از ارتجاع
شوینيستی رنج میبرند و توسط نمایندگان ارتجاع و عناصر
ناآگاه مليت مسلط تحقير میشوند .ميکروب والیت گرائی
(ندرتاً پان ترکيسم) در چنين شرایطی میتواند رشد کند.
استالين و مائو تسه دون رهنمودهای بسيار گرانبهایی برای
حل مساله ملی ارائه دادهاند .آنها به ما آموختهاند که
شوینيسم مليت حاکم و ناسيوناليسم افراطی مليتهای تحت
سلطه دوجنبه تضاد واحدی را تشکيل میدهند .تنها پرولتاریا
است که در شرایط بسيج تمام نيروهای انقالبی خلق قادر
است از عهده حل این تضاد برآید و هر دوجنبه آنرا متقابال ً نابود
سازد .محو ناسيوناليسم افراطی هر مليت بهطور عمده به
عهده پرولتاریای همان ملت است.
ما با صبر و حوصله برای کارگران و روشنفکران با
صداقت تمام ملتهای ایرانی توضیح و در عمل اثبات
خواهیم کرد که اوال ً بدون وحدت انقالبی پرولتری در
مقیاس کشوری پیروزی بر دشمن طبقاتی ممکن
نیست .ثانیاً هیچیک از ملتها برتر نیستند و برای نیل به
پیروزی بر امپریالیسم و ارتجاع میتوانند و باید زیر پرچم
پرولتاریا متحد شوند .این امری است عينی .غریزه طبقاتی
اینرا به تمام طبقات ستمدیده ملتها میآموزد و ما باید جریان
آنرا تسریع کنيم .ما مسلماً هرگونه گرایش مغایر با وحدت
پرولتاریا و وحدت خلق را نابود خواهيم ساخت.
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پر خروش باد یگانگی انقالبی پرولتاریای جهان!
شکوفان باد جنبش مارکسیستی پرولتاریای ایران!
نابود باد امپریالیسم و سگهای ایرانیش!
مرگ بر شوینیسم فارس!
ننگ بر والیت گرایان!
پیروز باد جنبش آزادی بخش مردم ایران!
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عکسهائی از رفیق علیرضا نابدل
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توضيح:
مقاله زیر ("آقای پان" و احواالتش) از رفيق عليرضا نابدل می
باشد که اولين بار در نشریه مهد آزادی آدینه به تاریخ  92تير
ماه  2911چاپ شد .الزم است توضيح داده شود که این نشریه
که به ابتکار و همت رفقا بهروز دهقانی و صمد بهرنگی و با
همکاری برخی از دوستانشان به راه انداخته شده بود همچون
خاری به چشم دشمنان مردم فرو می رفت و از حمله
مطبوعات سرسپرده به رژیم شاه در امان نبود .پس از درج
مقاله فوق الذکر در مهدآزادی آدینه نيز ،روزنامه "خاک و خون"
که ارگان حزب پان ایرانيست ها به رهبری ایرج پزشکپور بود
( نشریه ای که نامش را هم از نازیسم هيتلری گرفته و به تبليغ
و ترویج نژاد پرستی "آریائی" می پرداخت و به خصوص بر ضد
مليت های عرب و ترک در ایرن تبليغ می کرد) عکس العمل
آشکاری از خود نشان داد .رفيق نابدل در شرایطی که چنين
مطبوعاتی به انتشار افکار عظمت طلبانه آریائی و نظرات
فاشيستی و نژاد پرستانه می پرداختند ،با جسارت تمام قلم
خود را در افشای فاشيسم و نازیسم و هر گونه اندیشه
نژادپرستی به کار گرفته بود.
پس از انتشار مقاله "آقای پان" و احواالتش ،روزنامه "خاک و
خون" ابتدا با عنوان "آقای پان جواب می دهد" رفيق نابدل را
"انشاء نویس ناشی روزنامه مهدآزادی خواند" و سپس با لحن
تهدید آميز (با توجه به این که در آن زمان حتی نام بردن از
مارکس عقوبت زندان و شکنجه به همراه داشت) در مورد
دست اندر کاران مهدآزادی آدینه با تيتر درشت نوشت " :
جوجه های مارکس از تبریز سر برآوردهاند" .این نشریه که به
ساواک و مأموران امنيتی رژیم شاهنشاهی متکی بود در
ضمن صاحب امتياز روزنامه مهد آزادی (اسماعيل پيمان) را
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برای تعطيل کردن "آدینه" تحت فشار قرار می داد و در همين
پروسه بود که باالخره از انتشار مهد آزادی جلوگيری شد.

"آقای پان" و احواالتش

"هرگز نژاد باعث هيچ افتخار نيست.
این افتخار ماست نژاد آفریده اند".
"مفتون"
اروپا بعداز گذشتن بيست سال هنوز نتوانسته است خاطره ی
ننگين فاشيسم را از ذهن خود پاک کند و هنوز گاه و بيگاه
نفرت خود را بصورت رمان ها ،نمایش ها و فيلم ها نسبت به
درنده خوترین برتری جویان تاریخ ابراز ميدارد .با وجود این همه
ميدانند که امپریاليزم اروپائی دیگر هرگز نخواهد توانست
عروسک های تازه ای از نوع هيتلر را به روی صحنه بياورد.
جوانان اروپائی دیگر هيچگاه این ننگ را نخواهند پذیرفت .اما اگر
تسلط مجدد فاشيسم بر اروپا رویائی بيش نباشد ،هنوز در
اینطرف دنيا سوداگرانی هستند که خيلی مایلند تخم
نئوفاشيسم و پرو فاشيسم* در ذهن نوجوانان پرشور و پر
انرژی آسيا و آفریقا پراکنده شود .این جوانها تا چشم باز
ميکنند ،خود را اسير محروميت های فراوان مييابند و کمی که
بزرگتر ميشوند ،با حقایق تلخی آشنا[ئی] می یابند مثال
درمورد عقب ماندگی ،عدم ڕشد ،استعمار و...
و "آقای پان**" در یک چنين گير و داری نبوت خود را ظاهر
ميکند "هم ميهن گرامی!" "نياخاک" ما روزی از دریای مشرق
تا دریای مغرب ادامه داشته است .و نياکان ما برای تأدیب
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اسرای ملل پست مغلوب تازیانه هائی از چرم کرگدن ميساخته
اند .هم ميهن گرامی! حالت چشمان و بينی تو نشان ميدهد
که صد در صد از نژاد پاک نياکان هستی زیرا بينی تو عينا
شبيه بينی بنيانگذار امپراتوری ماست .برخيز با ما همداستان
شو تا ملل پستی را که خو ،زبان ،و فرهنگ پليد خود را بر
"نياخاک" ما تحميل کرده اند و جلوی رشد نژاد پاک ما را گرفته
اند ،و مسئول تمام بدبختی های ما هستند ،از صفحه روزگار
پاک کنيم"  ...زیرا بالشک نوبتی هم باشد نوبت ماست که
حق توحش بگيریم ،استعمار کنيم و صاحب نژاد برتر ،زبان برتر،
مذهب و مرام برتر و پيشوای برتر باشيم :بدین ترتيب عقده
های حقارت را که تا دیروز جنبه فردی داشت ،ميخواهند "ملی"
کنند.
"آقای پان" هميشه قبل از هرچيز فکر "تجدیدعهدباستان" را
پيش ميکشد .اما نه واقعيات تاریخی و جنبه های انسانی تاریخ
را .بلکه داستان قلدریها را تسلط چماقداران قبيله ی خود را بر
قبایل دیگر مطرح ميکند .برای آقای پان وجود حافظ ها ،ابن
سيناها ،پاستورها ،ویکتور هوگو ها ،و بتهون ها چيز مهمی
نيست .فقط شاید برای اثبات "نبوغ ذاتی" قوم خود از چنين
کسانی نام ببرد .همچنين از کشتارهای دسته جمعی و
چپاولگری نسبت به ملل تحت اسارت و طبقات رنجدیده توسط
امپراتوران قوم برتر (مثل کشتار هواداران مزدک) بعنوان
"گوشمالی یاغيان" و "سرکوبی دشمنان" یاد می شود .امروز
"پان های" آناطولی و همچنين یونان بر سر مساله قبرس فریاد
آزادی و تساوی حقوق شان گوش فلک را کر ميکند و هر کدام
بفکر "آزاد کردن" برادران خود هستند .حال آنکه از نظر همين
آقایان رفتاری که طی قرون و اعصار در امپراتوری های یونان و
عثمانی با ملل مغلوب و کوچک شده است ،برحق و عادالنه
بوده .آری این مسائل مهم نيستند .مساله مهم مثال برای "پان
های ایرانی" اینست که خشاریارشاه در هجوم به یونان (که
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ميلونها نفر از قبایل وحشی و نيمه وحشی را عليه یونان تجهيز
کرده بود) چند بار دریا را شالق زد و جنس شالق او برسم آرین
های اصيل از چرم کرگدن بوده است یا چرم گاو .همينطور برای
"پانهای رومی" این مطلب مهم است که بدانند روم در عهد
کداميک از امپراتوران خود ملل شرق و غرب را بهتر به زنجير
کشيده است .و گرنه ميراث حافظ ها و ابن سيناها ،داوینچی
ها و بتهون و تسوایک ها برای پان هرگز قابل بهره برداری
نخواهد بود چون از غزليات حافظ بهيچ وجه اندیشه برتری "آرین
های ایرانی" برنميآید و ابن سينا و ذکریای رازی چيزی برای
منکوب ساختن ملل پست غير ایرانی اختراع نکرده اند .استيفن
تسوایک ملت خود را بسيار دوست ميداشت و سالها برای
اعتالی مدنيت و فرهنگ این ملت کوشيده بود .اما معتقد نبود
که ملت او خميرهای برتر از سایر انسانها داشته باشد و
فاشيست های وطنش را مجاز نميدانست که سایر ملت ها را
اسير کنند .تأثر او بحدی بود که با همسرش رفتند و در دیار
غربت انتحار کردند.
شوونيست ها و پروفاشيست ها ضدمذهب هم تشریف دارند.
اما نه از جهت اینکه ماتریاليست باشند .خير بلکه ایده آليست
تر از پاپ هم هستند :علت مخالفت اینان با مذهب اینست که
اوال جاذبه عقاید مذهبی مانع از آن ميشود که معتقدین به
مذهب حرفهای آقای پان را گوش کنند.
ثانيا آنچه مسيحيت یا اسالم طی قرون متمادی تعليم داده
است ،بهيچ وجه با حرفهای برتری جویان تنگ بين سازگار
نيست و حرفهای آقای پان در اینمورد کامال بازگشت به دوران
کينه های قبيله ای و نوعی ارتجاع محسوب ميشود .چرا که
"پان های" اینطرف کوه یک چيز ميگویند و "پان های" آنطرف
کوه چيز دیگر؛ هر کدام فریاد برتری ایل خود را سر ميدهند و
بدینسان زمين گنجایش بيش از یک "پان" را ندارد ،و هرگز دو
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"پان" الاقل بر یک قاره نمی گنجند .در صورتيکه از نظر جهان
بينی اسالم یا ناسيوناليست های مترقی قرن بيستم ،ملل و
قبایل درویش هائی هستند که برعرصه خاک بخوبی ميگنجند.
زیرا هيچ یک را ادعای برتری نيست بلکه همگی می خواهند
در شرایط مساوی و برابر،برادروار در کنار یکدیگر زندگی کنند.

بدینسان شوونيست ها و پروفاشيست ها هرگز قادر نيستند
یک تئوری عمومی در مسائل مرتبط به تاریخ داشته باشند .از
نظر پان های ایرانی خشایارشا یک پيغمبر بود در حاليکه
اسکندر "گجسته" و ملعون شمرده ميشود .از نظر پان های
یونانی درست برعکس .در صورتيکه از نظر انسان های روشن
بين قرن بيستم ،تمام فاتحين جهان را باید با یک معيار سنجيد.
فکر تسلط بر ملل دیگر هميشه ناپسند بوده است و دفاع در
مقابل مهاجم یک عمل شریف و نجيب .پس جهانگشایان هرگز
در خور ستایش نيستند .خواه متعلق به قبيله ی ما بوده باشند
و خواه قبایل دیگر.
باری ،پان عربيست ها ،پان ایرانيست ها و پان تورکيست ها و
پانهای دیگر از این قبيل هرگز قادر نيستند گرهی از کار ملل
آسيائی بگشایند .اینان سنگریزه هائی هستند بر مسير
گردونه تاریخ و عروسکهائی هستند که خيمه شب بازان روزگار
در بعضی شرایط مساعد روی صحنه ميآورند .حال آنکه تاریخ نه
بر خيمه شب بازان ابقاء خواهد کرد و نه بر عروسکهایشان .اما
در ایران متاسفانه مساله تنها به "پانهای رسمی" ختم
نميشود بلکه بقایای انواعی از شوونيسم و ناسيوناليسم
افراطی مسخ شده ،در بسياری از شئون اجتماعی ما اثر
گذاشته است بخصوص در فرهنگ ،این اثر بارزتر است.
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در کتابهای رسمی ما به "عرب سوسمار خوار" اشاره ميشود و
در واقع باید گفت قسمتی از هم وطنان ما از سوسمار
خوارانند! همينطور مطالب کتب درسی ما در مورد سایر والیات
هم اغلب براساس طرزفکرهای فوق الذکر است .این موضوع به
دلقک های بيسوادی مثل ابراهيم صفائی نام امکان ميدهد که
بيایند و مثال ستار خان را انکار کنند (به مقاله ایکه آقای بيت هللا
جمالی در مهد آزادی در همين زمينه نوشته بودند مراجعه
کنيد)

پاورقی:
* پرو :هواخواه
** پان :در لغت بمعنی همه ميباشد که در مورد اسم بعضی از
مکتب های سياسی فلسفی بصورت پيشوند بکار رفته است.
"پان اسالميسم" هم از همين نوع اسامی است که مرحوم
دهخدا در لغت نامه اش مقابل آن چنين نوشته " :عقيدهء اتحاد
اسالمی که سياستمداران اروپا سالهای دراز با آن کلمه
بیمفهوم ،اروپا را ترسانيده و بنام رفع آن انواع ظلمها و تعدیها
و تجاوزات غاصبانه را در مشرق مرتکب شدند.
عليرضا نابدل (اوختای)
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اشعاری از رفیق علیرضا نابدل(اُختای)
از رفيق نابدل به عنوان شاعر و نویسنده ای که به زبان مادری
خود ،ترکی می نوشت و شعر می سرود ،آثار چندی به جا
مانده است .اشعار به جا مانده از او در جریان انقالب -2910
 2916به صورت مجموعه ای تحت عنوان "ایشيق" منتشر شد.
در اولين صفحه این مجموعه اشعار که با خط خود رفيق نوشته
شده این جمله به چشم می خورد " :من محبت یولالریندا جان
قویماغا یارانميشام "...ترجمه فارسی :من آفریده شده ام که
جانم را در راه عشق ومحبت فدا کنم.
رفيق نابدل شعرهایش را با نام اُختای می نوشت" .اُخ" در
تير کمان است و "تای" معنی مثل را می دهد.
ترکی به معنی ِ
اُختای ،همچون تير ،به واقع همان تيری است که به قلب
دشمن فرو می رود .او شعری هم به نام "اُوخا تای آتا" (پدر
همچون تير) دارد.
در اینجا تنها به چاپ برخی از اشعار "اوختای" ،شاعر توانای
آذربایجان اکتفا می کنيم.
فهرستی از شعرهای رفیق نابدل (اُختای) در این کتاب:
 .2کورودستان
 .1ترجمه به فارسی-کردستان
 .9توزلو پييانو
 .4ترجمه به فارسی -پيانوی گرد آلود
شه هر
 .1قورد و َ
 .6سيغيرچين
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 .0ترجمه به فارسی -باران و سار
 .0ایشيق
 .3ترجمه به فارسی -روشنائی
 .21آچيل سحر
 .22ترجمه به فارسی -سحر شکفته شو
 .21چر َدک
 .29ترجمه به فارسی -هسته
 .24صمد کؤنلومده دیر
 .21ترجمه به فارسی -صمد در قلب من است
 .26وان تروی
 .20اَل اَله -دستخط خود رفيق نابدل
 .20اَل اَله
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کوردوستان
بوداغالر اوجا باش
چکمه لر یول آچابيلمز
اوجا باش داغالرا قانلی َ
بو داغين جيرانی
ئوزگه اُوخچونون اوخونا َگلمز
قول الری باغالنان اسير بيرانسان
مز
توتقون آخشامالردا آغالماز گؤل َ

دره لر درین اِلَه درین کی...
هژار" درینليکده انسان الر بَسلَه یيپ
" ِ
َد َره لر َده آخان "قيزیل او َزن" نين سویی
هم شيرین ،هم ده آتشين
اِلَه بير سو کی ...
بيزیم یوردو موزا چاتاندا بئله
هدیه گتيریر گئچدیگی ائل لرین او َره ک آتشين.

شه ليک!
دؤشلر ِم َ
شه لری
پاليت ِم َ
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آخشامالر قُوشور هرقووش مين دستان
سسيله آستاجا ،آستاجا
بو الی الی َ
یوءخویه گِدیر گؤزل کوردستان.

نسک چکيليپ یایئليپ
دؤشلر َدن یِ َ
گؤم گؤی زانباق تَک
دوزلرده توتون
دوزلرده چالئشير اوغالنالر قئزالر
گئوندوزئو بوتون

چوبان
یایالق دا اُوبا ،اُوبادا ُ
چوبانين آغزیندا بيراینجه توتک
ُ
چکن غم لری
سؤیله یر ایگيت لر َ
اِئله بير غم کی...
"بيستون" داغئندا ایگيت "فرهاد"ی
بوالیار قانا.
ائله بير غم کی...
چگی ،عصرینين گؤزلی
یوردونون چي َ
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آالگؤز "شيرین"ی َگتيریر جانا

بوداغالر اوجا باش
چکمه لر یول آچابيلمز
اوجا باش داغالردا قانلی َ
بو داغين جيرانی ئوزگه اُوخچونون اوخونا َگلمز
داغ الردا َگ َزل لر ایری گوز اُوغول الر
سئوگی
او َره ک لرینده َدرین بير ِ
سئوگی کی...
اُو ِ
"صالح الدین" نين کؤنلون داغالدی
افسانه لرده انسان الر تکين
آنا یوردونی قوروماق ایچون
دوشمنه قارشی بِلين باغالدی

بوداغالر قُوجا باش
ائل لری اوجا باش
هامی یه بير دوست ،بي َزه بير قارداش
یانار ئودالرا ،بيرليکده یانان وفالی یولداش.
دره لر درین ،سوالر آتشين
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دؤشلر ِمشه ليک ،دوزلر توتونلوک،
یایالق دا اُوبا ،اُوبا دا چوبان
آخشامالر هر قووش قُوشور مين دستان
بورا کوردوستان ،بورا کوردوستان

خان "قيزیل اوزن" آخان گونه جک
اولدوزالر یئ َره باخان گونه جک
ُبول اولسون خلقين اکدیگی ُبوستان
وار اولسون بيزیم قارداش کوردوستان
*
هژار -کوردوستانين بؤیوک مترقی معاصر شاعری
قيزیل اوزن -بوچای کوردوستان داغالریندان آخير ،آذربایجان دان
گئچير ،و نهایت خزر ده نيزینه تؤکولور.
صالح الدین ایوبی -صليب دعواالری "خاچ ساواش الریندا"،
کوردلر ،تورک قبيله لریله بيرليکده ،اروپانين مهاجم قشونالری
مقابلينده دفاع ایدیردیلر .صالح الدین ده اونالرین مبارز باشچی
الری ایدی.

2944نجی ایلين یایی – تبریز
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ترجمه فارسی
کردستان
این کوهها ،سرفراز
در کوههای سرفراز چکمههای خونين ره نتوانند باز کرد.
آهوی این کوه
با تير شکارچی بيگانه شکار نمیشود
انسان اسير کتف بسته
در شبهای گرفته نمیگرید ،نمیخندد.
درهها ژرف ،چنان ژرف که
انسانهایی به عمق "هژار" پرورانده است
"قزل اوزن"ی که در درهها جریان دارد
آبش هم شيرین است و هم آتشين
چنان آبی
که هنگاميکه به سرزمين ما میرسد
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قلب آتشين خلقهای دیگر را هدیه میآورد

سينۀ کوهها بيشه زار است،
بيشههای بلوط
که در آنها شبها مرغان هزار نغمه سر میدهند.
و از این صدای الالیی ،نرم نرمک
کردستان زیبا به خواب میرود.

از سينۀ کوهها که فرود آئيم در دشتها
بوتههای توتون به کبودی گل زنبق همه جا گستردهاند
و در آنجا دختران و پسران تمام روز را در تالشند
در یيالق ،چادرهای چوپانان برپاست
بر لبان چوپان نی لبگی باریک
او غمهای جوانمردان را باز میگوید
چنان غمی که فرهاد را درکوه بيستون
در خون خود میغلطاند.
چنان غمی
که غنچۀ سرزميناش ،زیبای زمانه،
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شيرین چشم زیبا را دوباره جان میبخشد
این کوهها ،سرفراز
در کوههای سرفراز چکمههای خونين ره نتوانند باز کرد.
آهوی این کوه
با تير شکارچی بيگانه شکار نمیشود

در این کوهها فرزندان هوشياری در آمد و شد هستند
و در دلهایشان عشق عميقی دارند
آن عشقی که قلب "صالح الدین" را به هيجان آورد
همچون انسانهای افسانه ای،
برای حفاظت از سرزمين مادریش
کمر در مقابل دشمن بست.

این کوهها ،سپيد موی
مردمانش ،سرفراز
با همه دوست ،ولی با ما چون برادرند
ای آنکه با هم در آتش گداخته میسوزیم ،ای رفيق وفادار

060

درهها عميق ،آبها آتشين
سينۀ کوهها بيشه زار،
دشتها پوشيده از توتون،
در یيالق چادر چوپانان
شبها مرغان هزار نغمه میسرایند
اینجا کردستان ،اینجا کردستان

تا آن روزی که خان "قزل اوزن" جریان دارد
تا آن روزی که ستارهها زمين را نظاره میکنند.
بوستان کِشتۀ خلق پربارتر و پربارتر باد
و زنده باد برادر ما کردستان.
*
هژار -شاعر معاصرمترقی کردستان
قيزیل اوزن -این روخانه از کوه های کردستان جاری شده ،از
آذربایجان گذشته و در آخر به دریای خزر می ریزد
صالح الدین ایوبی -در جنگ های صليبی ،کردها در اتحاد با
قبيله های ترک در مقابل مهاجمين اروپائی مقاومت کردند.
صالح الدین رهبر مبارزات آنان بود.
تابستان سال  -2911تبریز
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توزلو پییانو
ئورتوکلر سؤکولسون ،بولوت چکيلسين،
قاياالر اوزولسون گؤی ياماجالردان،
قوي آپارسين آغ يئل قارانليقالری!
سازاقلي بير سحر آچيالجاقالر-
ماتمسيز اؤلومدن بري باغالنان-
جئويز تاختاسيندان اسکی قاپيالر.
سازاقلي بير سحر پارچالياجاق
قارا سسسيزليگي توزلو پييانو؛
قيزقين بارماقالردان آخاجاق او گون
سهندين بوزالنميش آغجا گؤللری.
قورخولو بير رقصه باشالييرالر ،باخ!
داغالرين آچماميش سوالن گوللری.
جاالنير دنيزلر ،قيوريلير چؤللر
قاچيرالر اولدوزالر قانلی گؤيلردن.
اولدوزالر گئجهنين بهادورالری....
اوشاقالر اليزی منيم قلبيمين
ايستيليگيايله قيزديرين ،گئدين!
يوخسا سويوق اللر نه ائده بيلر؟!
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سازاق
دان يئرينده
بيزی گؤزلهيير،
سويوق اللرايله آچا بيلمهريک-
گلهجک گونلرين قيزيل قاپيسين؛
سويوق اللرايله چاال بيلمهريک-
گونلرين سازيندا ظفر ماهنیسين.
-2911نجي ايل ،پاييزين ايلک گونلري
ترجمه و تلفيق به فارسی از شاعر آذربایجان ،مفتون امينی

پیانـــــــــوی گـــرد آلــود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بگذار پردهها و ابرها پاره شــــــــــوند
صخــــرهها از تپههای سبـــــز  ،سرازير آيند
و بـــاد سپيد  ،سايهها را ببرد
الجرم
از درون درهای كهنهی چوب گـــردو
كه سالهاست از پس مرگی بی ماتم بسته ماندهانــــد
فلقی گشوده خــواهد شد ؛ با باد سوزناك.
و همانگاه
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بركههای سپيد و يخ بستهی سهند
همانند رگبار انگشتانی گـــرم
برسكـــوت سياه پيانـــوی گرد آلود  ،جاری خواهد شد.
بنگـــر
رقص مخوف گلهای ميرنده را
دريای لبريز و دشت به خود پيچنده را
و فرار ستارگان را از آسمانهای خونين
ستارگان ،بهادران شبانگاه!
بچـــــهها بيائيد
و دستان خود را با حرارت قلب من گرم كنيد
كه بر درگاه فلق فـــردا
باد سوزناكي ماسيده است.

شههر"
"قورد و َ
قارلی کاسکئت ،
جيم-جيالق بو، ...
قوینومداکی یاش کيتابالر.
شاختا ،شاختا...
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بيرده آغير نفس ایدی ،من ایدیم.
داش دؤشکلی کوچه ميزده،
زاغ-زاغ اسن ائولر ایدی.
پالچيقالنميش قار ایدی،
بيز ایدیک.
هر آچيشقا  -قاباغيندان بيز کئچنده-
آچيليردی:
"قورد وار ،قورد وار،
یگيين اولون آی اوشاقالر"...
داليميزجا باغالنيردی.
*
صاباحکیگون من گؤردوم کی،
قوجا شههر
بؤلوک-بؤلوک،
تيکه-تيکه
گئدر-گلمز کاميونالر ميندیریلير...
من ائویميزه قایيداندا،
آچيشقاالر یئنه بير بير آچيليردی:
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"قورد وار ،قورد وار ،آدامجيل قورد.
ائولر یيخان،
آغ بيرچکلی ،آناالری آغالر قویان آدامجيل قورد.
بيزه سيالح ،سيالح وئرین!"
*
اوچونجو گون من ائویميزه قایيداندا،
آچيشقاالر آچيلدیالر یئنه بير-بير:
"ساکيت ،ساکيت ،آستا گئدین
سس چيخماسين دوداقالردان
قورقوشومتک هاوا آغير،
دانيشجاغين دولور آغيز"....
شههر قوردون قارنيندایدی...
 َعليرضا نابدل – اوختای
2911/0/10

سیغیرچین...

اولدوزون گؤز یاشی اَلندی توپراغا...
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یاغيشلی گئجه نين یاش دوداقالری ترپنمکده دیر
یاغيشلی گئجه ،یاغيشسيزليغی ئویرنمکده دیر...

اورا باخ ،سؤیوتده سسلهنن بوقوش!
یاغيش دان قاچان باال سيغيرچين
گؤیلری سؤکن ،یاشيل ائو تيکن
چؤلده بسلهنن ،باغدا سسلهنن آال سيغيرچين!

ائيله بيل یاغيشين چالقسين پوزور
بئلهدیر  ،چونکی
سيغيرچين سسی یاغيش سسينده اریيه بيلمهز.
یاش قاناتالرین چکهر توپراغا...
اوزمه سين یاغيش گُوی یوواالری
یاتماز سيغيرچين ،قالخان چکندیر.
اومود اَکندیر
سيخيالن اورکلرین نم کردیسينده
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بــــاران  ،و ســـــــــــــار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اشگ ستارگان برخاك بيخته شد
شب باراني  ،لبان غمناكش جنبيد.
زودا كه او بی بارانی را بياموزد.
آنجا را ! مرغ سرود افشان بر بيد
سار كوچك باران گريز
مزرعه پرورد باغ آهنگ
آبی شكاف النهی سبز
تو گوئی سرود باران را میگسلد
آری و چنين ديدهايم
كه صدای سار در باران  ،بی انحالل است.
دو رنگ پرش را بر فراز خاك میگسترد
كه باران  ،النهها  ،تپهها و سنگريزهها را نكوبد
او سپركش بيداريست در غالف كوچك خود
و كاوندهی بذر اميد ؛ در كلوخ خيس دلها...
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ایشیق
آمان ،آمان قارا تئللی کيربيت چی
دامجی ،دامجی قارانليقدا تَر تؤکن
اُود یوردونون قيزیلجا داغالریندان
سؤک گيلَن
مينلر ،مينلر ،گوگورد چکيبُ ،
کرخاناندا ائله کيربيت تُؤک گيلَن
متين کؤکؤن یاندیریب یاخسين
کی ظول َ
بوتون عالم بيزلره حيران قالسين
*
آمان ـ آمان ،سارې تئللی زنجانلی!
آمان ،گؤ َزهل پيچاقالر یونان اُوغالن،
آغ پوالددان ،پوالد تکين سوموکدن،
ائله کسکين پيچاقالر ُیونگيلن کی،
یيرتا بيلسين ظولمون چيرکين اۆرهگين،
قيرسين ئولوم قوشونون دا قانادین،
بلکه چوبان آزاد چالسين توتهیين...
*
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آمان ـ آمان ،اوزاق کندده ،اۏبادا،
اوجا بویلو ،خورما تئللی معلم!
ایشيقليق آچ قارانليق کالسالرا!
ایشيقليق آچ کالسالردا توپالنان،
آی ـ اولدوزسوز اُو کيچيک دونياالرا،
چکميش باالجا اینسانالرین،
کؤرلوق َ
اوددان ایستی ـ قاردان آیدین قلبينده،
بشریت سؤزۆن تکجه یازگيلن،
اینسانالرین قول قانادین باغليين،
گؤیلردهکی قورخو فيکرین ُپوزگيلن.
*
مکچی (گون گورمییَن توخوجو)
سوزار ایل َ
آمان آمان ساری ُ
ایلمک ساالن دفه دؤین آه چکن
چيراق تکين یانان ،قانين یاندیران،
کيرپيکلری پيلته کيمی کؤزلهنن.
ا ُو نهدیر هئی دؤیونلورسن َکسيرسن،
اۆرهک سسين بوغازیندا بوغورسان.
بيرجه یولدا ،خالچاندا بير شکيل سال،
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باخانالرین دیزلرینی قوروتسون،
بير شکيل سال اربابالری قورخوتسون.

ظاليملرین بارماقالرین دۆیۆنله،
سوليمان تک قالخ دئولری زنجيرله،
قوی خالچانی ساتان ـ آالن بيلسين کی،
سنين دیلسيز اللرینده نهلر وار،
خالچا اۆسته باشماقلی یئریينلر،
بيلسينلر کی دیلسيز دینسه نه قوپار.
*
آمان ـ آمان ،رومدان گؤیچک اورمودا،
گوموش تئللی ،قوجامان چاخير چکن!
کئچميشلرین ایين توتان کوپلرده،
عشقين دادېن وئرهن چاخير چکگيلن!
قوی حياتين آغير یولون کئچنلر،
دینجلسينلر اؤزوم بوالقالرېندا...
ائله چاخير چکگيلن کی یاندیرسين،
اۆرهگیده ،اۆرهک دهکی ،دردی ده.
072

قوی چاخيرین ،بير چوخ سؤزلر آندیرسين،
خلقيمه کی ،گول اَکدی ،خار دردی ده.

 2944ـ جی ایلين یایی ،تبریز

ترجمه فارسی
روشنائی
امان ،امان ،ای کبریت ساز سياه مو
ای آنکه قطره قطره در تاریکی عرق میریزی
از کوههای سرخ گون سرزمين آتش (آذربایجان)
هزاران ،هزار گوگرد بيرون آر
و در کارخانهات چنان کبریتهائی بساز
که ریشه تاریکیها را بسوزاند و خاکستر کند
چنان که مردم تمام دنيا از کار ما در شگفت مانند
*
امان ،امانای زنجانی موی زرد
امان ،ای پسری که چاقوهای زیبا میتراشی
از پوالد سفيد ،از استخوانی که همچون پوالد است
073

چنان چاقوهای برندهای بتراش
که قلب کریه ظلم را از هم بدرد
و بال پرنده مرگ را هم بر َکند
تا چوپان نیاش را با آزادی بنوازد.
*
امان،امان ای معلم موی خرمائی و بلند باال
در دهات و آبادیهای دور دست،
روشنائی به وجود آر در کالسهای تاریک
روشنائی ببخش بر آن کودکان بی ماه و بی ستاره
جمع شده در کالسها.
با قلبهای گرمتر از آتش این انسانهای کوچک رنجدیده
تنها از انسانيت سخن بگو.
از ذهن آنها افکار خوف آور آسمانی را بِ ُزدای
که دست و پای انسانها را بسته است.
*
امان امان ای قاليباف زردنبو (ای قاليبافی که نور خورشيد را
نمیبينی)
ای کسی که گره میزنی و َدفه میکوبی و آه میکشی
074

همچون چراغ خونت را میسوزانی و نور میپاشی.
و مژههایت همچون فتيله گُر گرفته
آن چيست که هی گره میزنی و میبرّی
و فریاد قلبت را در گلویت خفه میکنی
یک بار هم شکلی در قالیات بيانداز
که به لرزه در آورد زانوی ظالمان را
طرحی در قالیات بينداز که اربابها را بترساند

انگشتان ظالم ها را گره بزن
برخيز و همچون سليمان دیو ها را در زنجير کن
تا تجار فرش بدانند
در دستان خاموش تو چه قدرتی نهفته است
همانها که روی فرش با کفش راه میروند
بدانند که چه بر پا میشود وقتی انسان زبان بسته بر خيزد
*
ای پير باده ساز مو نقرهای
در اورميه که زیباتر از روم است
در خمهائی که بوی گذشتگان را هنوز با خود دارد
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بادهای بساز که طعم عشق دهد
بگذار کسانی که راه دشوار زندگی را طی میکنند
در چشمههای انگور اندکی بياسایند.
بادهای بساز که قلب و دردهایش
را بسوزاند
بگذار باده تو به خلقم حرفهای زیادی بياموزد (بفهماند)
به خلقم که گل کاشت ،خار درو کرد.
تبریز تابستان سال 2911

***
این شعر به عنوان یک ترانه با آهنگ "مرا ببوس" سروده شده
است.

سون نَ َفس َده
آچيل سحر ،اُویان گونش ،آچيل بو ُ
بوقارانليق َق َفس َده
سنيله من تاپيم ینی حيات
شفق لریم ساچيلسين ،چيچک لریم آچيلسين
بو ائللره باغيشالسين حيات
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من صبح آچيالرکن ،گِچمه لییم طوفانالردان
اَل اوزوپ جاندان ،بو ائللره ،انسانالرا
من یانماسام گر ،سن یانماسان ،بيزیانمانساق
هانسی الُوالر ایشيق ساالر بو یولالرا
گونَش دوغار ،گِچر حيات ،چيچک لنر بو کائنات
آغالما اِی گو َزه ليم ،آغالما قال کيمسه تاپميشدیر چاره
سيل گوزون یاشين ،گول ائللریایله بيرليکه
آزاد اُول بو دیریليکده ،شادليق یا غدیر غمگين ائليمه
سن بهار گولسون
سيل گوزون یاشين ،گول بير َ
هربير الله زار گولسون
سولموش گولو َمه.
حيات و ئرسين ُ

ترجمه فارسی

ای سحر شکفته شو ،ای خورشيد چشمانت را بگشا
شکفته شو
در این آخرین دم
در دل این قفس تاریک
077

تا من از تو زندگی جدیدی بيابم
شفقهایم دامن بگسترانند ،غنچههایم شکفته گردند
تا به این خلقها زندگی ببخشند
من هماندم که سپيده سرزند ،بایستی از طوفانها بگذرم
دست شسته از جان برای این خلقها و انسانها
اگر من نسوزم ،گر تو نسوزی و ما نسوزیم
کدامين شعلهها این راه را روشن خواهد ساخت
خورشيد هر روز از نو پدید میآید ،زندگی جریان مییابد
و این کائنات شکوفان میگردند
ای خوب من گریه نکن ،با گریستن چه کسی چارهای یافته
است
پاک کن اشک چشمانت را و بخند برای یگانگی با خلق
آزاد باش در این زندگانی (روزگار)
بر روی خلق غمگين من شادی بپاش
پاک کن اشک چشمانت را ،بخند تا که بهار خندد
هر اللهزاری بخندد
تا به گل پژمردهام زندگی بخشد.
* * *
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این یک شعر فولکلوریک است که خيلی از کودکان در اواخر
دهه چهل و در دوره انقالب ،آن را از حفظ می خواندند.

چردَک
َ

هسته
هسته کوچکی بودم

من کيچيک بير چردک ایدیم
اویانا قاچدیم سيخدیالر

آنور دویدم فشارم دادند

بویانا قاچدیم یيخدیالر

اینور دویدم ،زمينم زدند

منی یاندیریپ یاخدیالر

به من خيلی سختی دادند

من یادالرا قاتيلدیم

قاطی غریبهها شدم

باغوانالرا ساتيلدیم

به باغبان فروخته شدم

باغوان یيغدی بوخچایا

باغبان ما را در بخچهای جمع
کرد

آپاردی گوی باخچایا

و به باغ سبزی بردمان

باخچادا بيزاَکيلدیک

در باغچه ما کاشته شدیم

توپراق الرا تيکيلدیک

کوبيده به خاکها شدیم

تویراق قارانليقيدی

درون خاک ظلمت بود

کُونلوم بوالنليق ایدی

دل من پرآشوب بود

گونوم گئجم َدن قارا

روزم از شبم تيرهتر
079

باغریم یارای دی یارا

دلم زخمی بود ،زخمی

چانقيل َدلدی باغریمی

سنگریزه تنم را سوراخ کرد

اوبيلميردی آغریمی

او از درد من خبری نداشت

دیئيردی یازیق چردک
قوویالدیالر گئتدیلَر
سنی تباه ائتدیلر
سن تورپاق دا چورورسن

میگفتای هسته بیچاره
ترا چال کردند و رفتند
و وجودت را تباه کردند
تو در این خاک میپوسی
تباه میشوی و میميری

بوغوالرسان ئولرسن
ئلوم َمنه چاتمادی

اما مرگ بهمن نرسيد

گویلر قانا باتمادی

آسمان خون نکرد

آغ بولوت الر یاتمادی

ابرهای سفيد بهخواب نرفتند

جان وردی بولوت منه

ابرها به من حيات دادند

جانالندیم یول ایس َتدیم

زندگی یافته دنبال راه گشتم

توپراقدان قُول ایس َتدیم

از خاک کمک خواستم

قُول قانات وئردی توپراق

خاک بهمن پروبال داد

قاناتالندیم اوچماغا

پر گرفتم پرواز کنم

حيات یولون آچماغا
حيات یولوندا َغم وار

که راه زندگی را بگشایم
در مسير زندگی غمهائی هست
081

در چشمان باز همواره نمی

آچيق گُوزلرده نم وار...
هست
گؤز آچدیم گؤی باخچایا

در باغچه سبز چشم گشودم

هریانی گؤی باخچایا

در باغچه سر سبز

من باخچادا ُبوی آتدیم

من در باغچه قد کشيدم

قيزیل گوللر بؤیوتدیم

گلهای سرخی پروراندم

قيزیل گوللر بوتاق دا

گلهای سرخ بهروی شاخه

بوتاق الریم یاتاق دا
در زمين

شاخههایم کشيده روی بستری

آی ،یاتاقا نور ساچميش
پاشانده

ماه به زمين روی شاخهها نور

بير قيز آچيشقا آچميش
است

دختری دریچه پنجره را گشوده

یولدادی قيزین گُوزی
اوره گين َده چوخ سؤزی
اورهک لری سؤز َدلَر

دختر چشم به راه است
و در دلش حرفهای بسيار
حرف ،دلها را سوراخ میکند
دیری نمانده که بلبل از راه

ایندیجه بولبول گلر
برسد
2911
جی ایلین یایی -تبریز
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صمد کؤنلومده دیر
اوخودو قارانقوش آیریليق سؤزون
مرو َوت اهلينين گؤزو یولدا کن
جومدو طوفانالرا اونوتدو ئوزون
اولدوزا نه جواب وئره جئم من!؟
*
قيشدا قارلی داغالر سوئراغالشساالر
تبریزین گول اوغلون ،مهربان اوغلون
بير هرای چکه رم ای اوجا داغالر
آختارین آرازین چنلی بئليندن
*
دشمن طعنه ویر سا صمد هاردادیر
اليمی سينهمه چاليب دیئه رم
صمد کؤنلو مده دیر ،اوره گيمده دیر
دؤگوشور ،ئولسه ده دؤنمز ائليندن.
*
اونون صداقتی جان وئریر بيزه
082

اَلولی عشقيندن الهام آليریق
هر دقيقه باش چکير اوره گيميزه
مغایاتليق ائدیر ئوز اکدیگيندن
*
سؤیلهین کئده جک؛ سوئزو قاالجاق
عدالت ناغيلين ائل دوغرولداجاق
ظلم ائوی عدليلَن برباد اوالجاق
صمدی قارشيدا کوره جک دشمن
*
بوبير ناغيلدیرکی ائللَر سویلهیر
سسدن دوشسه ،او بيریسی دئيهر
ببری َ
ناغيلچی دایانار ،سوز دوام ائدر
ائل ایچون یاشار بوردا بسله نن
*
نياران قالماسين اولدوزا دیين
کؤنلومه آلميشآم صمدین عشقين
صمد کؤنلومده دیر ،اوره گيمده دیر
وورغونون آداشی جگریمده دیر
083

انتقام آالجاق ائل دشمنيندن

(این شعر که به مناسبت شهادت رفيق صمد بهرنگی سروده
شده در همان سال  2940اولين بار در نشریه آرش ویژه صمد
بهرنگی چاپ شد)
ترجمه فارسی
"صمد" در قلب من است

سخن از جدائی گفت" ،قارانقوش"
ن با مروت را چشم بر راه بود
در لحظهای که مردا ِ
خود را بهدست فراموشی سپرد و به قلب طوفانها زد
اینک من ،جواب "اولدوز" را چه باید بدهم.
به هنگام زمستان که کوههای برفپوش سراغ میگيرند
از رعناترین و مهربانترین فرزند تبریز؛
فریاد میزنم :ای کوههای بلند
بل" آراز بجویيد!
او را در "چنلی ِ
"کجاست صمد؟" بهطعنه بپرسد اگر دشمن
مشت بر سينه میکوبم و میگویم :
صمد در وجود من و در قلب من است
084

همچنان میرزمد
که مردهاش نيز از مردماش جدا نيست.
جان میبخشد ما را صداقت او
از عشق پر التهاباش الهام میگيریم.
هر آن سر میزند بهقلب ما،
و از کِشتۀ خویش مواظبت مینماید.
آنکه سخن میسراید نمیپاید ،و آنچه میپاید سخن اوست،
یقين که خلق قصه عدالت را واقعيت خواهد بخشيد.
خذالن در خواهد افتاد ،به خانه ستم ،از عدل.
و دشمن خواهد دید صمد در مقابل اوست.
این قصهایست که خلقها میسرایند
اگر یکی از صدا بيفتد ،دیگری بهصدا در میآید
قصه گو باز میماند ،و قصه دوام مییابد
بهخاطر خلق زندگی میکند آنکه در اینجا بارآید
"اولدوز" را بگوئيد دلواپس نباشد
که عشق صمد را در وجود خویش جای دادهام
آن که نام کوچکاش چون "وورغون" ،صمد است
جایش در جگر من است
085

و انتقام خواهد کشيد از دشمن خلق.
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086

وان تروی نام یک انقالبی ویتنامی است و شعر زیر را "توهو"
شاعر ویتنامی در وصف او سروده بود .این شعر توسط چریک
فدائی خلق ،رفيق بهمن آژنگ از متن انگليسی به فارسی
ترجمه شد و رفيق نابدل آن متن را به صورت زیبائی به شعر در
آورد که ماندگار شد و الهام بخش بسياری از انقالبيون جان
برکف ایران گردید.

وان تروی
لحظاتی هستند که دوران سازند
کلماتی که دل انگيزتر از آوازند
مردهائی که تو گوئی آنان
از دل پاک حقيقت زادند

وان تروی مردهای تو؟
نه نه ،زندهای تا به ابد
کی تو را خلق فراموش کند
مرگ لبهای ترا دوخت
ولی فریادت:
"کلماتم بسپارید بهدل"
در طنين است هنوز
087

و درخشنده و زیباست هنوز
برق چشمان تو ،برنامه حزب
بگذرد زین پس اگر سال هزار
مردمان خاطرشان خواهد بود
ط "چی هوا"
صبح پائيز حيا ِ
تو ميان دو نگهبان ميرفتی
و کشيش از پی تو میآمد
پایت از درد بخود میپيچيد
سر مغرور تو اما باال
جامهات رنگ سفيد
جامهات رنگ صفا
بدن الغرت از مرگ قویتر
صف کشيدند پی جالدان
کاسه ليسان نمک پرورده
دو ردیف مزدور
بر سر اسلحهشان سر نيزه
و تو سنگين و متين میرفتی
و نگاهت آرام
088

گوئی آنروز تو بودی قاضی

در دل سبز و شکوفنده هر برگ ز نو
زندگی میشکفد
ن تو باد آن خاک
زا ِ
آن زمينی که رهائی طلبد
نيز از آن توباد آن تن
کارزويش رستن
ِ
و تو فریاد زدی:
"چه جنایت کردم من"
ليک بستند ترا بر چوبه
چشمهایت را هم
که نبينی دهن ده لوله
و تو فریاد زدی:
"جانی آمریکائی است"
بر چشمان
پس به خشم از ِ
بدریدی آنرا
برق چشمان تو ،سوزاند همه دونان را
089

تو چنين پنجه فکندی با مرگ
و تمام تن تو آتش سوزان بود
سفت کردند سپس رشته طناب
آن پليدان ز وحشت لرزان
و لبان تو ز نفرت سوزان
بلشویک وار بباید جنگيد
بلشویک وار بباید جنگيد
دل چون آتش ما
چه کند بر ِ
آتش تير
لحظهای بيش نبود که :
به زانو! صف اول!
در همان لحظه چند
منعکس گشت صدای تو ز نو
مرگ بر یانکیها
مرگ بر مزدوران
مرگ بر "نگودین خان"
زنده بادا "هوشی مين"
زنده بادا هوشی مين
091

زنده بادا هوشی مين
تو سه بار درچنان لحظه جاوید
"عمو" را خواندی
تير بارید پس آنگاه ز سالح یانکی
تو بيافتادی ،برخاستی باز که :
"ویتنام نميرد هرگز"
دادی اینسان آواز
خوابگاهت را خون سرخ نمود
ليک از سينه تو ناله نخاست
مرد بود آنکه نناليد از آن
سينه پاک
مرد بود آنکه فروخفت
َملُک سان بر خاک
و بر آن خاچ درخشنده
که انداخت کشيش برکنارت
چه نيازی بوده است.

مردهای حال تو هر چند رفيق
090

ازبری ليک تو آن تند آواز
خون جواب هر خون
و چنين بود که پارتيزانها
شهر کاراکاس
بِربودند همانروز به
ِ
یانکی جانی را
مردهای حال نمیبينی تو
شعلهور گشته جنوب
ليک هيچ آتشی از آتش قلب تو
فروزانتر نيست
وان شهابی که ز آخر دم تو برمیخاست
"کلماتم بسپارید بدل"
وان تروی ،همره من ،کلماتت بسپاریم بدل
آدمی با سرافراشته باید بزید
و سرافراشته باید ميرد
و بهدشمن سر تسليم نيارد در پيش
بنهد در ره آزادی خلق
ی هستی خویش
همه ِ
بههمانگونه که تو
092

همره کارگرم

093

شعر "اَل اَ له" (دست در دست هم) با دستخط خود رفیق
نابدل

094

اَل – اَله،
ال -اله وئرین گئدهک آرزی گيله،
آرزی گيل بيزدن کۆسۆپلر ،بيليریک.
بو زمان بيز ال -اله وئرمهلییيک
اۏنالری قایتارماغا گئتمهلییيک
نسهلر باش وئرمهیين
قوجاالر دیللَ َ
گئجهنين قيفيلالرېن آچېن گلين!
بير گئجه آی چېخاندا بيز چېخارېق
سئل تکين بؤلگهلی داغدان آخارېق
دۆشمانېن ائو جيگينه اود یاخارېق
آی اوشاقالر ال -اله،
ال -اله وئرین گئدهک آرزی گيله.

095

عکس های ضمیمه:
رفقای بانی اوليه گروه رفيق احمدزاده در آذربایجان ،گرو هی
که در اتحاد با گروه جنگل چریکهای فدائی خلق را تشکيل
دادند.

096

عکس تعدادی از چریکهای فدائی خلق در آذربایجان که در
اسفند ماه سال 2911در راه تحقق آرمان های خود به دست
رژیم شاه به جوخه های اعدام سپرده شدند.
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098

رفيق محمد تقی زاده چراغی

099

رفيق يحيی امين نيا
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