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 اشرف دھقانی

  ٢٠١۴ جوالی ١٩

  " ملّیۀمسألآذربايجان و " سخنی در مورد 

١ 
ابدل، امروز در شرايطی ، اثر ارزشمند چريک فدائی خلق، رفيق شھيد عليرضا ن" ملّیۀمسألآذربايجان و "انتشار مجدد 

در شرايط کنونی که . گيرد صورت می) ١٣۴٨اواخر سال ( سال پيش ۴۴بس متفاوت از تاريخ نوشته شدن آن در حدود 

 ملّی ۀ ملّی در ايران برجستگی خاصی يافته است، مسلماً بررسی مسايل مطرح شده در اين اثر در حوزۀمسألبه داليلی 

اما از طرف ديگر و با اھميتی برجسته تر، اين اثر امروز سندی به جا مانده از . تای برخوردار اس از اھميت ويژه

ھای  توان موضع کمونيست باشد، سندی که از ورای آن نه فقط می  چريکھای فدائی خلق میۀ تشکيل دھندۀرفقای اولي

يافت بلکه با   جامعه را درھای مرتجع حاکم بر   ملّی در ايران و چگونگی برخورد آنان به حکومتۀمسألراستين به 

رفيق نابدل در اين اثر . ھای گوناگونی از تاريخ چريکھای فدائی خلق نيز تعمق نمود توان روی جنبه استناد به آن می

ھای گذشته در ايران از انقالب   ملّی را در جريان بررسی برخی از رويدادھای مھم تاريخی و حرکات و جنبشۀمسأل

چگونگی اين برخورد و بعضی مسايل مطرح شده در اين اثر ھم چنين . رخورد قرار داده استمشروطيت به بعد مورد ب

 بنيانگذار سازمان چريکھای فدائی خلق از چه حد باالئی از مطالعه و سواد سياسی ۀگويای آن است که رفقای اولي

.  مورد نظر بوده استۀمسألی برخوردار بوده و چگونه نظرات ارائه شده از طرف آن ھا حاصل مطالعه و پژوھش علم

ھای انقالبی در آن در ارتباط  توان روی آن انگشت گذاشت، آشکاری ايده  ديگری که با تکيه بر اين سند میۀ برجستۀنکت

ھای  برخی از نظرات و ايده.  خود رفيق و چگونگی نگرش و برخورد به آن ھاستۀبا مسايل عمومی جامعه در دور

ھائی ھستند که در تدوين تئوری کمونيستی چريکھای  باشند به واقع ھمان ق نابدل متجلی می رفيۀانقالبی که در نوشت

 به کار آمده و در -ھای کشور در طی چھار سال بود  ستين کموني که حاصل کار گروھی از برجسته تر- فدائی خلق 

در عين . اند منعکس گشته) احمدزادهاثر رفيق مسعود " (ژی ھم تاکتيکي مسلحانه ھم ستراتۀمبارز"شه ماندگار يکتاب ھم

کند و از  ھای انقالبی نھفته در اين تئوری را بيان می حال بررسی و تعمق روی آن ھا از يک طرف ريشه دار بودن ايده

 در تکوين تئوری چريکھای -  و به طريق اولی رفقای آذربايجان -ای از نقش رفيق نابدل   گوشهۀطرف ديگر نشان دھند

  . ران می باشدفدائی خلق اي

 

  ملّیۀموضع رفيق نابدل در مورد مسأل
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 ايران کامالً آشکار ۀ ملّی در جامعۀمسألدر اين اثر برجستگی موضع رفيق نابدل به مثابه يک کمونيست فدائی نسبت به 

ھای اصيل در سراسر جھان و در  باشد که کمونيست ُکنه و ماھيت اين موضع گيری درست به ھمان صورتی می. است

" سازمان چريکھای فدائی خلق ايران" اين کتاب که با امضای ۀدر مقدم. اند  اتخاذ نمودهمسألهطول تاريخ در مورد اين 

رغم بی اطالعی بسياری از مارکسيست نمايان گذشته و حال وطن ما،  علی"به تحرير در آمده نيز توضيح داده شده که 

ھای پيشرو به خوبی می   انقالبی خلقۀيک کامالً حل کرده است و تجرب ملّی را از نظر تئورۀمسأل لنينيسم -مارکسيسم 

 ".   ملّی در ايران باشدۀمسألتواند چراغ راه ما در حل عملی 

آيد موضع کمونيستی در اين   ملّی به ميان میۀمسألامروز بسياری از ناآگاھان با تکرار سخنان مغرضين وقتی پای 

در حالی که اوالً مارکس و انگلس اولين کسانی بودند که در . کنند ستالين نفی میه  ه را با نسبت دادن آن صرفاً برابط

ی در اروپا، رھنمودھای مشخصی را در اين زمينه در اختيار رھروان ئ ھای توده جريان برخورد به مسايل واقعی جنبش

ستالين نبود که ر آموختنی دارد ولی اين تنھا آثا ملّی ۀمسأل ۀستالين خود در زمينثانياً اگر چه . اند د قرار دادهراستين خو

ھای  اساساً به دليل وجود ملّيت.  ملّی را مورد توجه قرار داده و به آن پرداختۀمسألدر مقطعی از انقالب در روسيه، 

ای يافت و به ھمين خاطر اين   اھميت عملی برجستهمسألۀ ملیگوناگون در روسيه، در مقطعی در آن جا برخورد به 

 از طرف آنان بررسی شده و مسألۀ ملیھا قرار گرفت و زوايای گوناگون   به طور جدی در دستور کار بلشويکلهمسأ

کنند که از  ھای لنين در اين زمينه خود به بھترين وجھی ثابت می اتفاقاً نوشته. به لحاظ تئوريک به آن ھا پاسخ داده شد

 . کامالً روشن استمسألۀ ملیلمی به نقطه نظر مارکسيستی امروز ديگر چھارچوب برخورد ع

، به اين موضوع برخورد مسألۀ ملیھا در زمينه  ھای بلشويک رفيق نابدل نيز درست با مطالعه و درک حاصل تالش

 در ھر شرايطی بايد به طور مشخص برخورد شود؛ و در نتيجه مسألۀ ملیھا اساساً بر آنند که به  کمونيست. کرده است

رفيق نابدل نيز در کتاب خود نشان .  ملّی دفاع کرد و نه اين که پيشاپيش آن را رد نمودۀ ھر مبارزنه لزوماً بايد از

دھد که اصلی را مبنای برخورد خود قرار داده است که بر اساس آن يک حرکت ملّی بايد ماھيت دموکراتيک و  می

ی است که مبارزه برای رفع ستم ملّی در راستا و مترقّی داشته باشد تا بتوان از آن پشتيبانی و حمايت کرد؛ و اين موقع

ھای   عمومی برای دست يابی به دموکراسی و يا به عبارت ديگر برای کسب وسيع ترين آزادیۀدر خدمت يک مبارز

ھای مختلف در ايران و ضرورت از ميان بردن ستم  با اين ديد او از پايمال شدن حقوق ملّيت. دموکراتيک صورت گيرد

دھد، ناسيوناليسم را   می کند و در اين مسير در حالی که با کين و خشِم بجا، قُبح شوينيسم فارس را نشان میملّی صحبت

ھای  کند اثرات زيان بار و مخّرب آن را با مثال ھم در شکل واليت گرائی شديداً مورد تقبيح قرار داده و سعی می

وز از يک طرف با کسانی که نام کمونيست ھم بر خورد نھاده در مقابل اين نظر، ما امر. تاريخی در ايران توضيح دھد

ن سرنوشت را امری که گويا مربوط به گذشته است و بر شرايط جامعه ايران منطبق يياند مواجھيم که اصل حق تع

رنوشت برابر ن سييامتناع از دفاع از حق تع: "ھا می نامد ھا را بدترين اپورتونيست  که اتفاقاً لنين آن-زنند  نيست، جا می

، و از طرف ديگر کسانی ھم )٣٧٢صفحه " ن سرنوشت خودييدر باره حق ملل در تع" ("است با بدترين اپورتونيسم

ھستند که ھر جنبش ملّی را حتی اگر يک رھبری ناسيوناليست و ارتجاعی در رأس آن قرار گرفته باشد، به صرف اين 

 . فاع می دانندکه جنبش ملّی است، کامالً تأئيد کرده و قابل د

ن سرنوشت خود، بر اتحاد ھمه يي در ايران نيز رفيق نابدل با اعتقاد به اصل حق ملل در تعمسألۀ ملیدر رابطه با حل 

ھای ايران جھت مقابله با امپرياليسم و حاکميت امپرياليستی در ايران پای فشرده و مبارزه برای ايجاد شرايط کامالً  خلق

تحقق آن را تنھا با وجود يک رھبری واقعاً کمونيستی و پرولتری امکان پذير می داند، تنھا راه دموکراتيک در ايران که 

 . يا به عبارت ديگر رفع ستم ملّی در ايران عنوان می کندمسألۀ ملیحل 
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 زبان آذری، شاخه ای از زبان ھای ترکی 

را حاصل آميزش " ش خلق ترک زبان آذربايجانپيداي"در می يابيم که رفيق نابدل " مسألۀ ملیآذربايجان و "در کتاب 

با کوچ نشينان " دادند بخشی از اھالی اين سرزمين را تشکيل می"ھای ھجری  مردمانی ترک زبان که در نخستين سده

ھای غربی و از جمله به آذربايجان مھاجرت کرده بودند، در طی يک پروسه  ترک زبان آسيای مرکزی که به سرزمين

با گذشت چند سده زبان "ذکر نموده و مطرح می کند که ) قرن دھم تا چھاردھم ميالدی(تا ھشتم ھجری بين قرن چھارم 

زبان تاتی . ای که از شرايط جديد گرفته بود شکل گرفت ھای ترکی با عناصر تازه ای از زبان آذری به عنوان شاخه

مطالب توی گيومه در اين جا و ھر " (ربايجان شدھای ديگر را منسوخ نمود و زبان اکثريت مردم آذ و زبان) آذری قديم(

ھائی  اين بحث در ارتباط با شوينيست). جائی در اين نوشته که منبع آن ھا ذکر نمی شود از کتاب رفيق نابدل می باشند

ا ھا با تکيه بر اين فرض که گوي اين شوينيست. نامد دارای اھميت است می"  آريائی-فارس "که رفيق نابدل آن ھا را 

اند  ، کوشيده")آذری پھلوی"گويا به زبان ادعائی (اند  کرده ھای دور به زبان فارسی صحبت می ھا در گذشته آذربايجانی

به زعم آن ھا . ھا و زبان ترکی بپردازند قايل شده و به تحقير ترک" عظمت"ھا و زبان فارسی  به ھر ترتيب برای فارس

ً کوتاه زبان  ار به زبان ترکی کردهمأموران حکومت صفوی به زور مردم را واد" اند و به اين ترتيب در مدتی نسبتا

رفيق نابدل ضمن رد ادعای فوق که از نظر وی ناشی از بی سوادی و عدم توجه به ) ١".(مردم عوض شده است

ل ستم مدعيان آن است، در اين کتاب ھدف از چنان برخوردی که ھمانا تحمي" مدرک تراشی"واقعيات عينی و متکی بر 

 .  ملّی به خلق آذربايجان و توجيه چنين ستمی است را برمال می سازد

ھای به غايت  واقعيت اين است که در زمان رضا شاه که به نمايندگی از امپرياليسم انگليس مشغول پياده کردن سياست

بودند، وظيفه توجيه آن " فارغ التحصيالن حقوق و فلسفه از فرنگ"که اغلب " ادبای شوينيست"ضد ملّی در ايران بود 

و زبان پارسی داد سخن " عظمت اشرافی ميھن آريائی کوروش"ھا را به عھده گرفته و در حالی که اندر باب  سياست

ھای ملّی ديگر در ايران و به طور مشخص و برجسته عليه زبان عربی و زبان ترکی  دادند به تحقير زبان می

که در واقع برای خدمت به رشد و ( نيز بودند که چون از اقدامات رضاشاه در اين ميان روشنفکرانی. پرداختند می

 جو ۀبه نادرست برداشت تجدد خواھی داشتند، آلود) گرفت ھای امپرياليستی در ايران انجام می گسترش سرمايه

ط سلطه  حاکم گشته و خواه ناخواه در جھت تحکيم قدرت مرکزی و يا در واقع بسۀناسيوناليستی و نژاد پرستان

از برجسته ترين آن ھا متأسفانه بايد از تاريخ نويس برجسته و با استعداد ايران، . ديکتاتوری رضا شاه فعاليت کردند

کسروی که خود آذربايجانی و ترک زبان بود و از اين رو بر غنی و رسا بودن زبان ترکی اشراف . کسروی نام برد

زبان کنونی فارسی بسيار : "گفت قابل زبان ترکی اعتراف کرده و میھای زبان فارسی در م داشت و حتی به نارسائی

کسروی، کتاب " (ھائی که به ترکی توان فھمانيد اين زبان به فھمانيدن آن ھا توانا نيست نارساست و بسياری از معنی

م مبنی بر اين که ، با اين حال با تبعيت از خواست قدرت ديکتاتوری حاک)۵٧صفحه " آذری يا زبان باستان آذربايگان"

بايد تنھا زبان فارسی در سراسر ايران رسميت داشته باشد، با موج نژاد پرستانه و عظمت طلبانه پھلوی دوران خود 

ھا را جز فارسی از  بايست ھمه زبان دوره رضا شاه قرار گرفت که می" ادبای شوينيستِ "ھمراه شد و در کنار ديگر 

 ٨١در صفحه " دفاعيات احمد کسروی از سرپاس مختاری و پزشک احمدی"خود کسروی در کتاب . ميان بردارند

. اين آرزوی ايرانيان ست، آرزوی ھمگی ماست: "گويد آشکارا از اين امر به عنوان آرزوی ايرانيان صحبت کرده و می

 ."ھا را جز فارسی از ميان خواھيم برداشت ما اين را به ياری خدا از پيش خواھيم برد و ھمه زبان

ر چنين فضائی و در شرايطی که در ترکيه نيز تقريباً ھمان فضای شوينيستی در مورد زبان ترکی در ميان بود و با د

 که مردم آذربايجان ايران را به اتحاد با جمھوری ترکيه -  قلمی بين شوينيست ھای پان ترکيست ۀ مبارزۀتوجه به سابق

 آريائی، جھت خنثی و بی اثر کردن –ھم از موضع شوينيسم فارس ھا  ھای ايرانی که آن  با شوينيست-کردند دعوت می
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ھای ترکيه روی مردم ترک زبان آذربايجان، در نشريات خود زبان ترکی آذربايجانيان را غير  تبليغات پان ترکيست

 زبان خواندند، کسروی با آگاھی به چنين واقعيتی دست اندر کار ظاھراً پژوھش در مورد پيدايش اصيل و تحميلی می

ای رسيد که از قبل برای آن آماده بود و به عبارت  او در به اصطالح پژوھش خود به نتيجه. ترکی در آذربايجان شد

به اين معنی که اعالم کرد که آذربايجان ھميشه جزئی از ايران بوده و مردم در گذشته به (!!) بايست برسد ديگر می

کردند، بنابراين زبان ترکی کنونی مردم آذربايجان غير ايرانی  یصحبت م) منظور نوعی فارسی است(زبان ايرانی 

آذری يا زبان باستان "او در رابطه با پيدايش زبان ترکی در آذربايجان کتاب ". از ايران بر افتد"باشد و بايد  می

فارس بودن برای  ۀش سابق تخيلۀرا نوشت و در اين کتاب با داليلی سطحی و در واقع با کمک گرفتن از قو" آذربايگان

از نظر . را زبان مردم آذربايجان ناميد) ای از زبان پھلوی گويا شاخه(مردم آذربايجان تراشيد و زبان فرضی آذری 

 ھجری برابر با ١١٠١ تا ٨٨٠ھای   صفويه که از سالۀچندان دور يعنی در دورھای ن کسروی زبان ترکی در گذشته

 ) ٢. (اند، در آذربايجان حاکم شده است  ميالدی در ايران حکومت کرده١٧٢٢- ١۵٠١

ادعای فوق از کسروی ھمراه با القائاتی به نفع زبان فارسی و ناديده گرفتن و انکار حتی دست آوردھای ادبی بخشی از 

مردم ايران به زبان ترکی، نه فقط  در آن زمان در خدمت توجيه نفی زبان ترکی آذری و تحقير و بی شخصيت کردن 

 شوينيستی وقت قرار گرفت بلکه بعداً نيز به ھمين منظور در –ارز آذربايجان توسط حکومت ارتجاعی ھای مب توده

رژيم وابسته به امپرياليسم شاه به کار رفت و امروز تحت سلطه رژيم جمھوری اسالمی و وزارت ارشادش حتی شديد 

ه موجه جلوه دادن ستم ملّی و محروم سازی تر و گسترده تر از دوران شاه از آن برای تحقير و شخصيت کشی و باالخر

 .ھا تن از مردم آذربايجان در رواج فرھنگ و ادبيات و آموزش به زبان خود به کار گرفته می شود ميليون

آذری يا " مقابل کتاب ۀرفيق نابدل در نقط" مسألۀ ملیآذربايجان و "جای ترديد نيست که مطالب مطرح شده در کتاب 

از جمله بايد تأکيد کرد که کسروی برای تحقير زبان ترکی به نفی و انکار . کسروی قرار دارد" گانزبان باستان آذرباي

در ھمان کتاب ياد شده، . پردازد شاعران و اديبان مردم آذربايجان در گذشته میۀ خواھان ارزش و آزاديآثار ادبی بسيار با

ھا  اند، ليکن اين  نوشته شده و برخی شاعران شعرھا سرودهھا به ترکی اگر چه گاھی در آذربايجان کتاب: "وی می نويسد

کرد خواننده خود می توانست  ھا و شاعران را ذکر می اگر وی نام آن کتاب" (بسيار کم و جز از روی ھوس نبوده است

مثالً ! دمی نام" از روی ھوس"در مورد شان قضاوت کند تا دريابد که کسروی کدام آثار ارزشمند اديبان آذربايجان را 

اما رفيق نابدل ضمن ياد کردن از بعضی از ). ؟!اند نوشته شده" از روی ھوس"آيا آثار فتحعلی آخوندزاده از نظر او 

ھا، شاعر نامدار، عماالدين نسيمی را که متعلق به مکتب ماترياليستی " آذری نويس"  شاعران آذربايجان، يکی از اولين

. شناساند کرد به خواننده می ود عليه ظلم و ستم حاکم بر جامعه مبارزه میبود و در دوران خ" طريقت حروفيگری"

کرد در قرن چھارده يعنی حداقل   ماترياليستی مکتب خود را در شعرھايش منعکس میۀنسيمی به مثابه شاعری که فلسف

ن کرده ييتع) هدوره صفوي(دو قرن زودتر از تاريخی که کسروی برای حاکم شدن کامل زبان ترکی در آذربايجان 

شايد بتوان گفت که عدم اطالع کسروی از شاعران و اديبان ترکی ) ٣(سروده است  زيسته و شعرھای فيلسوفانه می می

اما او حتی . بنامد" از روی ھوس"نويس گذشته ايران باعث شده که وی کار اديبان و شاعران ترک زبان آذربايجان را 

 کار بزرگ آنان در خدمت به انقالب مشروطيت را ھم به منظور تحقير زبان وجود اديبان آزاديخواه ھمزمان خود و

کسروی مسلماً از . ترکی و موجه جلوه دادن تحميل زبان فارسی از طرف رضا شاه به سراسر ايران، انکار می کند

ود و جليل محمد سزای آن در جريان انقالب مشروطيت آگاه بو تأثير مبارزاتی ب" النصرالدينم"وجود مجله ترک زبان 

شاعر (و به خصوص ميرزا علی اکبر صابر " مالنصرالدين"کاران  و نويسندگان و دست اندر) سردبير مجله(قلی زاده 

دانست که نويسندگان فارسی  او بی شک اين را ھم می. شناخت را می) شد نامداری که اشعارش در اين مجله چاپ می

او در نشريه فارسی زبان صور اسرافيل چاپ شد، تا چه حد " چرند و پرند"زبان آن دوره ھم چون علی اکبر دھخدا که 
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 ۀولی او نه تنھا وجود چنين نشريه و چنان اديبانی را از خوانند. گرفتند بوده و از آن الھام می" مالنصرالدين"تحت تأثير 

در سرکوب ) رضا شاه( انگليس  اقدامات يک ديکتاتور بی رحم و نوکررکند بلکه با سرپوش گذاشتن ب کتابش پنھان می

ھای  مدارسی که توسط آزاديخواھان آذربايجان برپا گشته بود و الپوشانی اقدام آن ديکتاتور در ممنوع کردن روزنامه

ھا را اين طور جلوه  مترقی و آزاديخواه در دوره بعد از انقالب مشروطيت، علت از بين رفتن آن مدارس و روزنامه

: متن کامل سخنان او چنين است". آذربايجانيان دست از فارسی نکشيدند"ن ھا پيش نرفت چون دھد که گويا کار آ می

گفتند که زبان  ھائی به ترکی در آذربايجان بنويسند و چنين می پس از مشروطه نيز کسانی ھوس کردند که روزنامه"

ھا نيز تا دو سه سال آموختن با زبان  نمادرزادی بيشتر کارگر افتد تا زبان ديگری و کسانی بر آن شدند که در دبستا

ليکن ھيچ يک از اين ھا پيش . کشند کاسته شود ترکی باشد و از رنجی که شاگردان در آذربايجان از رھگذر زبان می

اتفاقاً رفيق نابدل ضمن توضيح اقدامات ).  ۶۴ھمان منبع، صفحه ". (نرفت و آذربايجانيان دست از فارسی نکشيدند

ھای زندگی آن  ھا که حتی شامل خصوصی ترين حوزه ھای مختلف زندگی توده  بار رضا شاه در حوزهخونين و خشونت

از طرف آن حکومت " بخش فرھنگ و آموزش"شد، در ارتباط با سرکوب  ھا نظير چگونگی لباس پوشيدن شان ھم می

  :کند مطرح می

ھا و  ای دموکراتيک، از جمله احزاب و انجمنھ  ضد استعماری که در کانون–بايست فرھنگ ضد فئودال   میءابتدا "

 خود را آغاز کرده بود، از بيخ و بن بر ۀھای تازه بنياد يافته از جانب آزاديخواھان، رشد اولي مطبوعات و دبستان

ھای زحمتکش و آزاديخواه و سلب شخصيت   استعماری برپايه سلب شخصيت از توده–انداخته شود و فرھنگ فئودال 

 ."ی ملّی به زور سرنيزه انتشار يابدھا از فرھنگ

ھا در رابطه با سابقه مردم آذربايجان و ترک زبانان ايران عليه  با ريشه يابی در مورد آن چه امروز از طرف شوينيست

توان ديد  به راحتی می) دھند و افرادی ھم ناخواسته و نا آگاھانه آن نظرات را تکرار و رواج می(شود  آن ھا مطرح می

در مقابل، رفيق نابدل که به مثابه يک انسان کمونيست، . باشد شاء آن ھا عمدتاً کتاب ياد شده از کسروی میکه من

وفاداری به علم و حقيقت و راستی در ھمه وجودش جای داشت بدون اين که آلوده کمترين تعصب ملّی باشد مطرح 

او . ی بود و ھم تنھا زبان ادبيات نوشتاری بود ميالدی ھم زبان حکومت١٣- ١۴کند که در ايران، فارسی تا قرن  می

ھا زبان ادبيات نوشتاری آذربايجان بوده  کند که از قرن سيزده به بعد ھر دو زبان فارسی و ترکی در طی قرن اضافه می

کنند که با رجوع به شعرای نامداری چون نظامی  بايد گفت که امروز اين سخنان تبليغات مرتجعينی را خنثی می. است

ھنوز زبان "ھا به گفته رفيق نابدل  در زمان آن(در آذربايجان که فارسی نويس بودند ) ۴(گنجوی و قطران تبريزی 

 و ءکنند که گويا ترکی زبان ادبيات نبوده و نيست و به اين ترتيب وجود شعرا ، ادعا می")آذری نوين گسترش نيافته بود

کوشند از آن در جھت سرکوب و نابودی فرھنگ مترقی و  ار و میاديبان ترک در آذربايجان در قرون گذشته را انک

 .انقالبی اين ديار استفاده کنند

  

 مسألۀ ملیشکست انقالب مشروطيت و 

 دموکراتيک، کما بيش - با پيروزی انقالبات بورژوا ١٨٧١ تا١٧٨٩ھای  اگر در اروپای غربی در فاصله بين سال

ھای دموکراتيک و از جمله آزادی بيان، در جھت رشد و اعتالی زبان آن  زادیھای واحدی شکل گرفتند و در سايه آ ملّت

 کوشش ھای جدی به عمل آمد، - که الزمه رشد و گسترش بازرگانی مورد نياز بورژوازی مترقی آن عصر بود -ملّت 

که ) الب مشروطيتانق( دموکراتيک در ايران -رفيق نابدل در اين کتاب با انگشت گذاشتن روی شکست انقالب بورژوا 

در اثر نفوذ امپرياليست ھائی چون روس و انگليس در ايران و عملکردھای ضد انقالبی بورژوازی کمپرادور آن زمان 

سپس وی به درستی از روی کار آمدن . به وجود آمد، نشان می دھد که چنان پروسه ای ھرگز در ايران طی نشد
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سخن می "  استعماری- فرھنگ فئودال " عملکرد آن در جھت تقويت حکومت رضا شاه توسط امپرياليسم انگليس و از

در مقايسه با غرب اگر در آن جا منافع بورژوازی تازه پا برای تشکيل ملّت واحد با منافع ضد فئودالی و ضد . گويد

جه انقالب استبدادی وسيع ترين توده ھای مردم که سرسختانه در اين جھت مبارزه می کردند ھم خوانی داشت و در نتي

به رھبری بورژوازی در جھت مقابله با فئوداليسم و استبداد پيش رفت، در ايران در شرايطی که رضا شاه به نمايندگی 

 امپرياليسم رسيده بود خصلت ارتجاعی ۀاين بورژوازی که به  مرحل(از بورژوازی مرتجع انگليس به قدرت رسيده بود 

در اين جا منافع بورژوازی امپرياليستی انگليس تنھا طی سازش با . طی شد، پروسه ای کامالً مغاير با غرب )داشت

 دموکراتيک و آزاديخواھانه مردم و ھر گونه حرکات ضد امپرياليستی آن –فئوداليسم و سرکوب مبارزات ضد فئودالی 

 ضد خلقی و ، ضمن توضيح اقدامات"مسألۀ ملیآذربايجان و "در ھمين رابطه کتاب . ھا می توانست تأمين گردد

جنايتکارانه رضا شاه در جھت تأمين منافع امپرياليسم انگليس در زمينه ھای گوناگون، به حمالت سرکوبگرانه او به 

 ضد استعماری مشغول بودند، اشاره -کانون ھای دموکراتيک که با کوشش آزاديخواھان به ترويج فرھنگ ضد فئودال 

در ايران توسط رضا شاه را در اين رابطه مورد توجه قرار " ان ھای ملّیسرکوب وحشيانه و کينه توزانه زب"نموده و 

 . می دھد

بايد دانست که ھمان طور که بورژوازی مترقی در غرب برای پيشبرد امورات خود نيازمند زبان واحد بود، برای 

 زبان واحدی را بورژوازی مرتجع انگليس نيز در ايران ضرورت داشت که با تشکيل يک دولت متمرکز بورژوائی،

 انگليس برای انجام اين وظيفه دست به ۀحکومت رضا شاه به مثابه حکومت دست نشاند. در سراسر ايران رسميت دھد

کار شد و در زمينه ايجاد يک زبان واحد به اتخاذ سياستی ضد دموکراتيک و کامالً ارتجاعی عليه ھمه مردم ايران روی 

 از ھمه زبان ھای موجود در سرزمين ايران را ممنوع اعالم کرد، اقدام به تحميل اين رژيم در حالی که استفاده. آورد

 از - زبان فارسی به ديگر ملّت ھای موجود در ايران نموده و آن را تنھا زبان ايرانی برشمرد که بايد در ھمه حوزه ھا 

فيق نابدل مطرح می کند که ممنوع ر.  به کار گرفته شود-انتشار مطبوعات گرفته تا تحصيل در آموزشگاه ھا و غيره 

کردن ساير زبان ھا به جز زبان فارسی در ايران در جھت تقويت و استحکام دولت مرکزی قرار داشت و ديگر اقدامات 

ممنوعيت کامل استعمال زبان ھا و "وی در مورد چگونگی . ضد خلقی رضا شاه را برای اين منظور تکميل می کرد

اول به شکل زمزمه در ارگان ھای تبليغاتی ظاھر می شد و قوت می "دھد که اين امر توضيح می " لھجه ھای ملّی

گرفت و بعد به شکل دستورھای اداری شرف صدور می يافت و سپس به کمک باتون و چوب و فلک، حبس و زجر و 

ت اجتماعی و سياسی در رابطه با اثرا". تبعيد به مرحله عمل در می آمد و با آتش نطق ھای فاشيستی پشتيبانی می شد

اين تحميل، رفيق نابدل با يادآوری اين امر که زبان ترکی آذری بعد از فارسی مھم ترين زبان ملّی ايران به شمار می 

مردم آذربايجان ھمبسته می باشد، دليل سرکوب اين زبان از طرف رژيم دست نشانده " سنن انقالبی درخشان"رود و با 

 شکستن غرور و مقاومت توده ھا و تحقير آن ھا به منظور تبديل آنان به بردگان مطيع در امپرياليسم انگليس را در ھم

در ضمن او در البالی کتاب خود به اين امر . مقابل حکومت يا در واقع حاکميت امپرياليستی در ايران ارزيابی می کند

وچی و غيره به اين صورت بود که آن ھا را ھم اشاره می کند که تحقير زبان ھای ملّی ديگر در ايران نظير ُکردی و بل

اما زبان عربی که زبان . لھجه ھائی از زبان فارسی شمرده و موجوديت شان را به عنوان يک زبان نفی می کردند

 . بخشی از مردم ايران است در نزد شوينيست ھا ھمچون زبان ترکی زبانی بيگانه محسوب می شد

ھا توسط   از اسناد موجود که چگونگی اعمال زور و سرکوب قھر آميز تودهدر اينجا بی مناسبت نيست که به يکی

ھای ملّی ديگر را آشکار  حکومت رضا شاه جھت تحميل زبان فارسی به مردم سراسر ايران و ممنوع کردن زبان

منی به نام اين سند مربوط به يک فرد ار. سازد و در تأئيد سخنان فوق الذکر رفيق نابدل قرار دارد، رجوع کنيم می

ماتاوسخان مليکيان می باشد که به جرم کنار ھم چيدن حروف روزنامه و نوشتن يک نامه به زبان ارمنی، دستگير و 
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 و ١٣٢٠ ]سنبله[پس از سقوط رضا شاه در سوم شھريور. مدت مديدی گرفتار زندان ھای رژيم ديکتاتور حاکم شده بود

ھائی برای محاکمه برخی از سرسپردگان آن رژيم  ر جامعه، دادگاهدر ھم شکسته شدن جو ُرعب و وحشت و اختناق د

ترتيب يافت که برجسته ترين و پر سر و صدا ترين آن ھا که روزنامه ھای آن زمان مرتب در موردش می نوشتند 

سرپاس "ف دخمه ھا و سياھچال ھای رضا شاه به نام ھای مربوط به محاکمه دو تن از دژخيمان و شکنجه گران معرو

ھائی که در اين دادگاه مورد برخورد قرار گرفت مربوط به  يکی از پرونده) ۵. (بود" پزشک احمدی"و " مختاری

اصل مطلب را از زبان احمد کسروی بشنويم که در آن دادگاه وکيل مدافع آن دو شکنجه گر بود . ماتاوسخان مليکيان بود

تعبير و تفسير مسايل دادگاه ھم از ديد او، در ھمان زمان در .  آن ھا می پرداختۀو به دفاع و توجيه اعمال جنايتکاران

 اين مطلب از ١٣٢١ شھريور ١٠ آن نشريه به تاريخ ١٨٢در شماره . شد منعکس می" پرچم روزانه"نشريه ای به نام 

 اين موضوع را آقای نراقی با يک زبان مؤثری بيان کرد که - کيان داستان ماتاوسخان ملي: "کسروی انتشار يافته است

يک پيرمرد را به اتھام نوشتن يک نامه ای با حروف روزنامه مدت متمادی در زندان نگه داشته . ھمگی متأثر گرديديم

بان ھای ولی حقيقت چيست؟ حقيقت آن ست که از ساليان دراز در ايران يکی از آرزوھای توده برانداختن ز. اند

ما اين را به ياری خدا از . اين آرزوی ايرانيان ست، آرزوی ھمگی ماست. گوناگونی بود که در اين کشور رواج دارد

ام زبان مادرزادی من  من که در اين جا ايستاده. پيش خواھيم برد و ھمه زبان ھا را جز فارسی از ميان خواھيم برداشت

ترکی برافتد، عربی . ھائی به کار می برم که آن زبان از ايران برافتد شترکی بوده ولی ھمه می دانند که چه کوش

 .برافتد، آسوری برافتد، ارمنی برافتد، ُکردی برافتد، ارمنيان اگر از مايند بايد با زبان ما درس خوانند و سخن گويند

بيرستان ارمنيان جلوگيری کرده اين بود از د.  گردانيدئیدر زمان رضا شاه چون دولت اقتدار داشت اين مقصود را اجرا

ھا نيز ھمه به فارسی باشد و اين رفتار را   کنند و درسءو آن ھا را مجبور گردانيد که پروگرام وزارت فرھنگ را اجرا

 ارمنيان بوده با اين مقصود ۀولی ديده می شود که ماتاوسخان که رئيس مدرس. ان و ديگران نيز کردئيمريکاا ۀبا مدرس

 نامه نويسد نداشته، حروف روزنامه را اه و کينه رضا شاه را در دل گرفته و چون شجاعتی که آشکارموافقت نداشت

شما . چيده و از ترکيب آن ھا يک نامه ای که دشنام آميز بوده برای شاه فرستاده و سر ھمين رفتار گرفتار زندان گرديده

و از پيری او رفت ولی بھتر بود از دل پر کينه اش نيز يادی گ و در اين جا گفت. بينديشيد که کارش تا چه اندازه بد بوده

، برگرفته شده از پرچم روزانه و "دفاعيات احمد کسروی از سرپاس مختاری و پزشک احمدی"نقل از ." (کرده می شد

 ).، به کوشش باھماد آزادگان١٣٢٢ و ١٣٢١ھفتگی 

ا روشنی ھر چه بيشتری می شناساند که البته متفاوت احمد کسروی در دوره رضا شاه را بۀ سند فوق در حالی که چھر

با چھره و شخصيتی است که از او به عنوان تاريخ نويس معتبر شناخته می شود، تا حدی شدت سرکوب ملّی در زمان 

 .  ديکتاتور نوکر انگليس را ھم نشان می دھد

بان واحد توسط بورژوازی و بر اساس با در نظر گرفتن اين واقعيت تاريخی که کوشش برای به وجود آوردن يک ز

 بسيار مھم و برجسته توجه ۀنيازھای بازار برای او، صورت گرفته است در رابطه با ايرن بايد به طور اکيد به اين نکت

ھمان طور که اشاره شد با آزادی ھای ) يا ھمچون سويس سه زبان(کرد که اگر در غرب رسميت يافتن يک زبان واحد 

ه گرديد و در پرتو اين آزادی ھا و از جمله آزادی بيان رشد و تعالی آن ملّت و زبانش ميسر گشت، در دموکراتيک ھمرا

، اعالم شدن زبان فارسی به مثابه )يا به عبارت ديگر امپرياليسم انگليس(ايران تحت سلطه بورژوازی مرتجع انگليس 

روی مزدور و وابسته به امپرياليسم صورت زبان رسمی، از آن جا که نه توسط ملّت فارس بلکه از طرف يک ني

گرفت، ھرگز باعث نشد که حتی خود فارس ھا از کمترين آزادی ھای دموکراتيک و از جمله آزادی بيان برخوردار 

کتاتوری امپرياليستی رضا شاه سرکوب مبارزات دموکراتيک و ضد امپرياليستی کل ي عکس در شرايطی که ده ب. شوند
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با شدت ھر چه تمام تر در دستور کار خود قرار داده بود خلق فارس نيز در کنار ساير خلق ھای توده ھای ايران را 

 . ايران مورد حمالت شديداً قھر آميز اين حکومت ديکتاتور قرار گرفت

 مسلماً رسميت داشتن زبان فارسی در ايران امتيازی برای خلق فارس به شمار می رود اما اين امر به ھيچ وجه به معنی

خالصی اين خلق از زير سلطه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی حکومت ھای وابسته به امپرياليسم در ايران که از زمان 

در واقع با توجه به سلطه امپرياليسم بر کل جامعه . رضا شاه تا کنون قدرت ھای حاکم بر جامعه ما بوده اند، نيست

 مبارزه ملّی در راه رھائی و استقالل از امپرياليسم وظيفه اين  برای ملّت فارس نيز مطرح است ومسألۀ ملیايران ، 

شعار اساسی " استقالل و آزادی "١٣۵۶ - ۵٧بيھوده نيست که در دوره انقالبی سال ھای . (ملّت را ھم تشکيل می دھد

يعنی مطرح درست با ديدن و به حساب آوردن اين واقعيت، ).  را تشکيل می داد- ھمه خلق ھای ايران - مردم ايران 

 به طور گسترده برای کل جامعه بود که رفيق نابدل در سراسر اثر ارزنده خود، تماماً به ھم سرنوشت مسألۀ ملیبودن 

بودن ھمه خلق ھای ايران اعم از فارس و تُرک و عرب و بلوچ و لُر و ُکرد و تُرکمن و غيره تأکيد کرده بر ضرورت 

با . کشان يعنی امپرياليسم و حکومت ھای دست نشانده اش، پای می فشاردھمبستگی آن ھا در مبارزه با دشمن مشتر

چنين ديدی و ضمن توجه خاص به ستمی که از سوی حکومت مرکزی به مليت ھای گوناگون ساکن در سرزمين ايران 

ی کوشد اديبان ب ممند به ادبيات مردم ديار خود، در اين کتاه اعمال می شود، او به عنوان يک شاعر آذربايجانی و عالق

ی که آثاری به زبان ترکی آذربايجانی خلق کرده اند را به مردم بشناساند و بگويد که در ايران به جز و شعرای مترقي

نکته برجسته ديگر اين . اند  و نويسندگان فارسی نويس، اديبان غير فارس زبان ھم با ھويت ايرانی وجود داشتهءشعرا

افتن آثار برخی از اديبان ترک آذری نويس گذشته توسط رفيق نابدل و ھم نقد و است که ھم، چگونگی برخورد و شک

برخورد او نسبت به ناسيوناليست ھای واليت گرا در اين کتاب ھمگی گويای آن ھستند که برای اين رفيق ِصرف ترکی 

فت که يک اثر ادبی او می گ. نويسی مطرح نبود بلکه وی با معيار مشخصی آن نوشته را مورد سنجش قرار می داد

ھم زبان "برای اين که بتواند به ميان توده ھا نفوذ کند حتماً بايد به زبان خودشان باشد و تأکيد می کرد که منظورش 

شان را منعکس کند،  احساسات اجتماعی"آن ھاست؛ و می گفت که چنان اثر ادبی بايد بتواند " قومی و ھم زبان طبقاتی

در واقع، تأئيد او از ". فزايدھا بي، آگاھی طبقاتی شان را رشد دھد و بر اميد و جسارت آن افق ديدشان را گسترش بخشد

اديبانی که در کتاب خود از آن ھا ياد نموده با معيار خدمت آنان به رشد و ترقّی جامعه و مبارزه با دشمنان مشترک ھمه 

 . خلق ھای ايران بوده است نه اين که صرفاً به ترکی نوشته اند

  

 يکی از مشخصه ھای بارز کمونيست ھای فدائی 

ھر چند که بسياری از نوشته ھای دست اندرکاران و تشکيل دھندگان اوليه چريکھای فدائی خلق به دست ساواک افتاد و 

امروز در دسترس نيست اما حتی از معدود نوشته ھائی نظير ھمين کتاب که از آن دوره باقی مانده کامالً می توان 

  چقدر عميق بوده و آن ھا با چه ديد مشترک واحدی و چگونه ء لنينيسم در ميان اين رفقا-که آموزش مارکسيسم دريافت 

مثالً در بخشی از نوشته رفيق نابدل در اين کتاب که به . به طور علمی نسبت به مسايل جنبش برخورد می کردند

در ميان ھمه مردم ايران " يگانگی"و " ھمبستگیاحساس "توضيح و تحليل انقالب مشروطيت اختصاص يافته، وی از 

چه در آن زمان و چه به خصوص . در اين انقالب صرف نظر از اين که به چه ملّيتی تعلق داشتند صحبت می کند

امروز، ناسيوناليست ھا در آذربايجان با تأکيد بر اين واقعيت که آذربايجان مھد انقالب مشروطيت بود، مطرح می کنند 

يجانی ھا نمی بايست سرنوشت خود را با ديگر خلق ھای ايران گره می زدند و گويا اين تھران يا تھرانی ھا که آذربا

در حالی که برخورداری رفيق نابدل از ديد علمی و درک عميق او از . بودند که باعث شکست آن انقالب شدند

ناليستی با رجوع به واقعيت در صدد کشف علل اين ماترياليسم تاريخی به او امکان داد که به دور از ھرگونه ديد ناسيو
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بودن ھمه خلق ھای  " زير فشار جدی امپرياليست ھا"ھمبستگی و يگانگی بر آمده و دريابد که دليل اصلی اين امر 

در نتيجه، وی با ديدن امپرياليسم که به مثابه دشمن اصلی در مقابل انقالب مشروطيت قرار داشت، اين . ايران بوده است

اين يگانگی "حقيقت را که  انقالب نمی توانست در شکل مبارزه ملّی ملّت خاصی بروز کند توضيح داده و می نويسد که 

 سياسی به طرز روز افزون -اين ميھن بود که از راه قرار دادھای استعماری . تنھا شکل ميھنی می بايست داشته باشد

خورد و ديدی که در اين جمالت رفيق نابدل برای تحليل يک نوع بر". غارت می شد و در معرض تجزيه قرار داشت

واقعيت مشاھده می گردد ھمان برخورد و ديد مارکسيستی است که در آثار بعدی چريکھای فدائی خلق نيز خود را نشان 

، يکی از نکات اساسی و برجسته چريکھای فدائی خلق شناخت آن ھا از واقعيت نفوذ امپرياليسم در ايران. می دھد

در ھمين جا نيز می بينيم که رفيق . توضيح سير حرکت و تحوالتی که در اين رابطه در جامعه ما به وجود آمد، می باشد

نابدل با درک درست واقعيت ھای جامعه، نه تھران و تھرانی ھا ، بلکه امپرياليست ھا و مزدورانی چون وثوق الدوله 

او توضيح می دھد که در تھران اين . ب مشروطيت معرفی می کندرا عاملين شکست انقال) ۶ (١٩١٩عاقد قرارداد 

و ليبرال ھای سازشکار بودند که انقالب دموکراتيک ) عمدتاً امپرياليست ھای روس و انگليس(وابستگان به امپرياليسم 

مت فئودال حکو"و ضد امپرياليستی توده ھا را به نفع خود مصادره و به نام مشروطيت قدرت را در دست گرفته و يک 

رفيق نابدل در کتاب خود با خشم تمام به اين امر اشاره کرده است که وثوق الدوله . در ايران تشکيل دادند"  استعماری–

در ايران کمر بسته و بيشرمی را به آن جا رساندند که " برای نابودی کامل جنبش دموکراتيک"ھای ھمين حکومت 

زمانش را در پارک سنگلج تھران، به طور مسلحانه مورد حمله قرار رزمندگان قھرمان مشروطه، ستارخان و ھمر

در جريان آن حمله . در اين مورد آن چه رفيق نابدل نوشته است اشاره به يک واقعه ثبت شده در تاريخ است. دادند

پا تير ھای مشروطه کشته و زخمی شدند، خود ستار خان از ناحيه  مسلحانه در پارک سنگلج که تعدادی از رزمنده

اين انسان صميمی و قھرمان ملّی ما، بعد از آن حمله ننگين مسلحانه، محروم از دکتر و دوای الزم تا آخر عمر . خورد

 .از پای زخمی خود و بعد پای بريده شده اش رنج و عذاب کشيد

شمن اصلی خلق ھای ، ھمان طور که نشان داده شد، امپرياليسم به مثابه د"مسألۀ ملیآذربايجان و "در سراسر کتاب 

سزائی برای مردم مبارز ايران جھت شناخت دشمن و اين برخورد از اھميت ب. شده استايران به خواننده شناساند 

ھمان طور که می دانيم چريکھای فدائی خلق ھمواره توضيح داده اند که جامعه . پيشبرد مبارزه عليه آن برخوردار است

اين موضوع به طور کامل در کتاب ارزشمند رفيق ( نومستعمره تبديل گرديد ايران از زمان رضا شاه به يک جامعه

و از آن زمان به بعد اين امپرياليسم است که از طريق يک حکومت بومی بر ايران ) مسعود احمدزاده تشريح شده است

را رفيق نابدل در اين واقعيت که به مفھوم امپرياليستی بودن ماھيت حاکميت سياسی در ايران است . حکومت می کند

مورد تأکيد قرار داده و با تشريح اعمال و اقدامات رضا شاه که برای تأمين منافع امپرياليسم " مسألۀ ملیآذربايجان و "

انگليس و به ضرر توده ھای رنجديده ايران صورت می گرفت توضيح می دھد که در آن دوره اين در واقع امپرياليسم 

، سرمايه گذاری ھائی توسط دولت بومی وقت انجام می "ش و تحکيم قدرت اقتصادی خودبرای گستر"انگلستان بود که 

مستقيماً در خدمت صدور فراورده "ھای بورژوازی کمپرادور که  گذاری داد؛ و می افزايد که اين امر ھمراه با سرمايه

را در ايران به " اری وابستهسرمايه د"، "ھای خام و عرضه فراورده ھای صنعتی امپرياليستی به بازار ايران بود

 لنينيست با جھان بينی ماترياليستی، ھمان طور که شايسته بود، زمينه -او ھم چنين به مثابه يک مارکسيست . وجود آورد

مادی ديکتاتوری شديداً قھر آميز رژيم شاه که در زمان خود وی بر جامعه ايران حاکم بود را سلطه سرمايه داری 

 ".ديکتاتوری سھمناکی که سرمايه داری بوروکراتيک و وابسته بر قرار کرده است ":وابسته ذکر می کند

درجه ارزشمندی اين برخورد و نظرات، موقعی ھر چه بيشتر آشکار می شود که آن را با نظر و برخورد انقالبيون 

جزنی از طرف ، رفيق ١٣۵٧پس از قيام بھمن در سال . معاصر با رفيق نابدل، چون رفيق جزنی مقايسه کنيم
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سازشکاران و اپورتونيست ھای النه کرده در رأس سازمان چريکھای فدائی خلق به دروغ يکی از مبارزين متعلق به 

اين القاء غير واقعی با توجه به حضور وسيع توده ھا در ميدان مبارزه . اين سازمان و حتی بنيانگذار آن جلوه داده شد

 توده ھا به نفع خود می ۀ امری که امروز ارتجاع و دشمنان قسم خورد-تبديل شد در آن زمان متأسفانه به باور عمومی 

واقعيت اين است که نظرات اين رفيق فاقد آن مختصات و مشخصات اساسی است که . بينند تا به آن دامن بزنند

مل رضا شاه به رغم آگاھی بر وابستگی کا مثالً رفيق جزنی علی. چريکھای فدائی خلق با آن ھا شناخته می شوند

مريکا ، باز در تحليل رويدادھا، برای اين نوکران اامپرياليسم انگليس و رژيم شاه به امپرياليست ھا و در رأس آن ھا 

اين کتاب که توسط رفيق " (آن چه يک انقالبی بايد بداند"از جمله وی در کتاب . گردد مزدور نوعی استقالل قائل می

) ٧) ( رفيق علی اکبر صفائی، فرمانده دسته جنگل قلمداد می شدۀھا به نادرست نوشتجزنی در زندان نوشته شده سال 

اين اشتباه : "درست در نقطه مقابل نظرات چريکھای فدائی خلق و از جمله رفيق نابدل در مورد رژيم شاه می نويسد

در شناخت "، بخش ٣١ص" (است که دستگاه حاکمه را صرفاً نوکر جيره خوار و گوش به فرمان امپرياليسم بشناسيم

ھمين درک نادرست از ماھيت رژيم شاه و عدم شناخت چھره حکومت کنندگان واقعی و اصلی ").  دستگاه حاکمه ايران

ده ھائی ساخت که ھم موضع با حزب يدر ايران که ھمانا امپرياليست ھا می باشند بعدھا اين رفيق را گرفتار چنان ا

، به جای مبارزه با امپرياليست ھا و رژيم شاه به مثابه رژيم دست نشانده و "وری شاهنبرد با ديکتات"توده، در کتاب 

 توده ھا اعالم ۀشاه را ھدف مبارز" نبرد با ديکتاتوری" صرف با روبنای اين رژيم يعنی ۀسگ زنجيری آن ھا، مبارز

" رمايه داری بوروکراتيک و وابستهس"در واقع، جائی که رفيق نابدل . ناميد" ژيک مبارزهيشعار سترات"کرد و آن را 

حاکم معرفی می کند، رفيق جزنی از درک اين واقعيت باز می ماند و در نتيجه " ديکتاتوری سھمناک"را سر منشاء 

نمی تواند متوجه شود که ديکتاتوری در ايران بدون از بين بردن سيستم سرمايه داری وابسته و قطع قطعی ھر گونه 

که تا کنون کانال اصلی (امعه ما و نابودی کل دستگاه حکومتی وابسته به امپرياليست ھا نفوذ امپرياليسم از ج

واضح است که اين اختالف عميق بين نظر رفيق . ، از بين رفتنی نيست)عملکردھای امپرياليسم در جامعه ما بوده اند

 نيز خود را مسألۀ ملی در برخورد به بيژن جزنی به عنوان يک مبارز انقالبی با نظر چريکھای فدائی خلق نمی توانست

 .نشان ندھد

می بينيم که رفيق نابدل درست به خاطر مجھز بودن به ديد علمی و " مسألۀ ملیآذربايجان و  " ۀبا استناد به رسال

برخورداری از منش و روحيه کمونيستی با توجه به اين که وی تنھا کشف حقيقت از ورای واقعيت را مد نظر داشته 

.  ھم بَری از ھرگونه تعصب و تنگ نظری ھای بورژوائی و خرده بورژوائی برخورد کرده استمسألۀ ملیبه است، 

 در مسألۀ ملیدر حالی که چه امروز و چه در گذشته در ميان افراد متعلق به چپ ھمواره کسانی بوده و ھستند که به 

متأسفانه با . و آلوده به شوينيسم برخورد کرده و می کنندايران و به خصوص در رابطه با آذربايجان با ديد ناسيوناليستی 

در .  می توان آلودگی ھای ناسيوناليستی را در آن ھا تشخيص دادمسألۀ ملینگاھی به نظرات رفيق جزنی ھم در زمينه 

ضمن موضع گيری ھای خالف واقع او در مورد فرقه دموکرات و برخوردش نسبت به حزب توده در مورد وقايع 

مسألۀ در اين جا به طور موجز به مغايرت نظرات رفيق جزنی در زمينه . ايجان در آن دوره نيز قابل تعمق استآذرب

 با نظرات کمونيستی چريکھای فدائی خلق اشاره کرده و سعی می شود در محدوده کتاب رفيق نابدل با آن ھا ملی

 .برخورد شود

ميليون ھا نفر در : "، رفيق جزنی می نويسد"در مسايل فرھنگی"در قسمت " آن چه يک انقالبی بايد بداند"در کتاب 

ترک زبانان به علت يک زندگی ھزار . کشور ما زبان مادری شان ترکی است و زبان فارسی را در مدارس می آموزند

... ترک زبانان: "جمله آخر به واقع شوکه آور است". ساله در کنار فارس زبانان چندان ستم ملّی را حس نمی کنند

 در زمانی بيان می کند که خود حداقل شاھد ۴٠اين اعتقاد را رفيق جزنی در دھه ". چندان ستم ملّی را حس نمی کنند
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ھمه می دانند که يکی از انعکاسات توھين به ترک . تحقير مردم ترک و توھين نسبت به آن ھا در ھر مجلسی بود

ره رفيق جزنی ھمراه با جوک ھائی که از نادانی و نا خواندن آن ھاست که به خصوص در دو" ترک خر"زبانان، 

آيا رفيق جزنی اين ستم که در اساس برای ُخرد کردن . کرد نقل بسياری از مجالس بود آگاھی گويندگانش حکايت می

نکرده بود؟ البته ستم ملّی صرفاً به حوزه توھين و " حس"شخصيت توده ھای ستمديده خلق تُرک به کار می رود را ھم 

اگر سخن به درازا نمی کشيد می شد ليستی از انواع محروميت ھائی که کارگران و اقشار محروم . تحقير ختم نمی شود

ملّيت ھای مختلف در ايران و از جمله خلق تُرک زبان آذربايجان متحمل شده و از آن ھا رنج می برند را در اين جا ذکر 

رای روشنفکران فارس زبانی که از رنج ميليون ھا تن از مردم و به نمود تا شايد مفھوم واقعی ستم ملّی به خصوص ب

شايد گفته شود که رفيق . اما از اين موضوع بگذريم. خصوص کارگران و زحمتکشان ايران بی خبرند، قابل درک گردد

 محروميت جزنی از سرکوب بسيار خشن ملّيت ھای ايران و از جمله مردم آذربايجان توسط رژيم ديکتاتور رضا شاه و

ھای دردآوری که آن رژيم نماينده منافع امپرياليسم انگليس به خصوص به توده ھای محروم اين ملّيت ھا تحميل کرد، 

اما وی در زمان حيات خود با کمی توجه ، آن ھم به مثابه يک انسان آزاديخواه که بود می توانست در . اطالعی نداشت

ه کارگران و توده ھای کارگر و زحمتکشی که به دنبال کسب لقمه نانی از خود تھران متوجه رنج و محروميتی شود ک

 ٢٨رفيق نابدل ضمن توضيح اين واقعيت که چگونه بعد از کودتای . آذربايجان به پايتخت مھاجرت کرده بودند بشود

سياسی، زحمتکشان در بازداشتگاه ھا و زندان ھای "مرداد تحقير و فشار ملّی به مردم آذربايجان شديدتر شد و حتی 

" عناصر بی شخصيت"، به اثرات اين امر از يک طرف روی "آذربايجان بيشتر مورد آزار و شکنجه قرار می گرفتند

اشاره می کند و از طرف ديگر از اشکال " به سرعت کليه خصوصيات آذربايجانی را از خود دور کنند"که سعی کردند 

مثالً او با اشاره .  ملّی از جانب توده ھای آذربايجانی صورت می گرفتمقاومتی صحبت می کند که در مقابل فشارھای

مقاومت کارگران اغلب به صورت ايستادگی و دفاع از خود در برابر تأثير : "به سال ھای بعد از کودتا می نويسد

روان بی بوده است که از جانب کارفرمايان و دنباله ) ترک خر(شخصيت ُکش و خردکننده توھين و تحقير ملّی 

" ليس و کتک خوردن بيشتر در کالنتری می انجاميدواين مقاومت ھا اغلب به مداخله پ. شد شخصيت آنان اعمال می

 ). تأکيد از نويسنده اين سطور(

، رفيق جزنی دو موضوع ديگر را ھم "آن چه يک انقالبی بايد بداند"از کتاب " در مسايل فرھنگی"در ھمان قسمِت 

 ستم ملّی نداشته بلکه منشاء اين ستم را ھم که ھمانا ۀ می دھند وی نه تنھا درک درستی از مقولمطرح کرده که نشان

 ايران است و رفيق نابدل ھم به درستی در اين کتاب تا حدی به توضيح و تشريح آن پرداخته، ۀسلطه امپرياليسم بر جامع

الوه بر آذربايجان در ھمه صفحات کشور ع" که مطرح می کند - در مورد ستم بر مردم ترک . نمی شناخته است

 به تصور او ھمين که در سيستم امپرياليستی حاکم بر ايران، افرادی از ميان تُرک زبانان ھم در کنار -ھستند " پراکنده

در جھت راه برد و گرداندن اين سيستم نقش دارند، اين گويا به معنی يک امتياز برای توده ھای خلق تُرک " ديگران"

در ارتش و سازمان ھای دولتی در پست ھای مھم سياسی، در تقسيم کرسی ھای علمی : "از اين رو وی می گويد. است

منظور از ديگران در واقع فارس " (و در امور اقتصادی و مالی و صنعتی ترک زبانان امتيازی از ديگران کمتر ندارند

يا به شکل درست تر بدون مردم ترک زبان " رک زبانانت"بدون " ديگران"اما اين رفيق متوجه نبود که آن . ھا ھستند

 امری که دارای - آذربايجان به مثابه ملتی رشد يافته و پيشرفته قادر به اداره اموری که از آن ھا نام برده است نبودند

نھا تبعيضی ت: "در ادامه در مورد توده ھای ترک زبان می گويد). نمی داشتند" امتيازی" واال چنان - داليل تاريخی است

در ". که وجود دارد در رسميت زبان خارجی است و رنجی که ترک زبانان از محکوميت زبان مادری خود می برند

رسميت زبان فارسی دارای سنت طوالنی است و در دوره تسلط "ھم با ذکر اين که " محکوميت"توضيح دليل اين 

نزديک به ده قرن "با اين که " ترک زبانان"و " وده استسياسی ترک ھا، زبان فارسی زبان درباری و علمی و ادبی ب
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، اين طور القاء می کند "زبان ترکی را رسميت نداده اند"ولی " حکومت ھمه سرزمين ھای ايران را در دست داشته اند

فعالً به چند و چون در مورد (ترک زبانان نتيجه سير طبيعی تاريخ بوده است " محکوميت"که گويا وضع موجود و 

احکام داده شده نمی پردازيم از جمله اين که اوالً زبان ادبی و علمی در ايران تنھا فارسی نبوده و عربی اتفاقاً کاربرد 

بيشتری داشته است، و يا اين که زبان مورد استفاده در دربار با زبانی که مردم در نقاط مختلف ايران به طور روزمره 

زمان ھا برای مردم،  که اغلب در ده زندگی می کردند و قريب به اتفاق آن ھا در آن . صحبت می کردند ھم متفاوت بود

 در ايران مسألۀ ملیواضح است که در آن دوره ھا اساساً . بی سواد بودند، ھيچ زبانی جز زبان خودشان رسميت نداشت

 در واقع سرکوب وحشيانه مردم -د  چه اين رفيق به نتيجه سخنان خود آگاه بوده يا نبوده باش- با اين سخنان ). مطرح نبود

آذربايجان توسط رضا شاه کتمان و بر سياست ارتجاعی تحميل زبان فارسی از طرف آن ديکتاتور مزدور به مردم 

رغم اشاعه چنين نظر غير  با اين ھمه قابل تأکيد است که رفيق جزنی علی. سراسر ايران ، پرده ساتر کشيده می شود

حق خودمختاری " در ايران دموکراتيک"تی، به عنوان يک انسان آزاديخواه، برای ملّيت ھا واقعی با روح ناسيوناليس

قايل شده و با اين برخورد مرز خود را با شوينيست ھائی ترسيم می کند که با عنوان کردن اين امر که زبان فارسی در 

رانی از حقوق فرھنگی و ملّی شان را درباِر اکثر حکومت ھای ايران متداول بوده، محروميت امروزی ميليون ھا اي

 .توجيه کرده و با نفی حقوق ملّی آن ھا مابين خلق ھای ايران تفرقه ايجاد می کنند

 در ارتباط با مسألۀ ملیچگونگی مطرح شدن (حال برای اين که بتوان با روشنی ھر چه بيشتری روی آن چه گفته شد 

 مرکزی مدافع منافع امپرياليسم انگليس در دوره رضا شاه در اين نفوذ امپرياليست ھا در ايران و بعد نقش حکومت

تعمق نمود، بی مناسبت نيست که در اين جا از خواننده حقيقت طلب خواست که به پاسخ اين پرسش فکر کند که ) رابطه

د به با خصلت ضد امپرياليستی خو) ھمانند آن چه در غرب صورت گرفت(اگر انقالب بورژوا دموکراتيک مشروطه 

پيروزی دست می يافت و می توانست پوزه دشمنانش، فئوداليسم و امپرياليسم را بر زمين بمالد، آيا کامالً منطقی و قابل 

تصور نيست که در اين صورت آزادی ھای دموکراتيک در جامعه ما بر قرار می شد و وضع موجود از جنبه ملّی ھم 

با وضع کنونی فرق می )  در زمان ھای قديم کدام زبان معمول بودهصرف نظر از اين که در دربار شاھان(در ايران 

کرد و به واقع به ھمان صورتی نمی شد که امروز شاھد آنيم؟ حداقل با توجه به اين که آذربايجان مھد انقالب مشروطه 

ی در آن به سر بود می شود گفت که با پيروزی انقالب مشروطيت، خلق آذربايجان در موقعيتی که امروز از جنبه ملّ 

 . زبان ترکی ھم سخنی به ميان نمی آمد" محکوميت" از می برد قرار نمی گرفت و در نتيجه احتماالً 

  ادامه دارد

  


