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 اشرف دھقانی

  ٢٠١۴ جوالی ٢١

 " ملّیۀآذربايجان و مسأل" سخنی در مورد 

٢  
 برخورد رفيق نابدل نسبت به فرقه دموکرات آذربايجان

تشکيل فرقه دموکرات و برقراری يک حکومت خودمختار در آذربايجان در يکی از وقايع مھم تاريخ مردم ايران، 

 . می باشد١٣٢۴- ١٣٢۵فاصله سالھای بين 

برای اين که بتوان موضع رفيق نابدل در مورد فرقه دموکرات را به طور دقيق دريافت و به ارزيابی آن نشست الزم 

و اقداماتی که در طی حکومت خودمختار به آن ھا است در مورد خود اين فرقه، شرايط شکل گيری آن، عملکردھا 

امری که با توجه به . ھای نھفته در آن تا حدودی به بحث پرداخت دست زد و ھمچنين درمورد پايان کار فرقه و درس

جز مسايل بسنده ؤلذا در اينجا به شرح م. واھد دادوسعت مسايل مطروحه صفحات زيادی را به خود اختصاص خ

 . شود می

اول . ھا را به دو دسته تقسيم کرد توان آن  مورد بحث تا کنون مطالب مختلفی نوشته شده که در مجموع میۀ واقعۀردر با

باشند که از کل حرکتی که در طی يک سال با وجود فرقه  کنونی می" سلطنت طلبان"مبلغين رژيم شاه در گذشته و 

در . خوانند می" متجاسرين"يجان ياد کرده و نيروھای فرقه را آذربا" غائله"دموکرات در آذربايجان جريان داشت با نام 

کنار آن ھا مرتجعين امروزی در رژيم جمھوری اسالمی ھم قرار دارند که از موضع ضد کمونيستی و کامالً ارتجاعی، 

ز مقاصد حکومت خود مختار آذربايجان را مورد حمله قرار داده و اساساً وجود آن را به عنوان يک آلت دست، ناشی ا

سوء شوروی از جمله اين که گويا قصد ملحق کردن آذربايجان جنوبی در ايران به آذربايجان شمالی در شوروی را 

پردازند که ارتش و ديگر  با چنين برخوردی آن ھا به توجيه جنايات وحشيانه و فجايعی می. کنند  قلمداد می،داشته است

در حق ) ١٣٢۵ سال ]قوس[ آذر٢١( تبريز و ديگر مناطق آذربايجان ھای مسلح طرفدار رژيم شاه با حمله به دسته

. خوانند می" نجات آذربايجان"شرمانه روز   آذر را ھم بی٢١ھای اين ديار مرتکب شدند؛ و بر اين منوال آن  توده

يران و ھای شوروی در ا برخورد دوم، برخوردی است که در حالی که فراز و فرود فرقه دموکرات را بر اساس سياست

ھای خود فرقه از چه  دھد که عملکرد و سياست وقت توضيح نمی دھد ، ھيچ ر و تحوالت آن مورد برخورد قرار میييتغ

ھا حتی عدم مقاومت سران اين فرقه در مقابل تھاجم حکومت مرکزی که به فاجعه بسيار  آن. ماھيتی برخوردار بود

و خيلی ساده، انگار که بحث در مورد يک امر بديھی است مطرح دردناکی منجر گشت را ھم به گردن شوروی انداخته 

چنين نظری را ! ھا به رھبران فرقه دستور دادند که مقاومت نکنند کنند که علت عدم مقاومت آن بود که شوروی می

وجيه گرايشات مختلفی مطرح کرده اند و بر اساس آن برخی عدم مقاومت رھبران فرقه را امری اجباری خوانده و به ت
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کنند که فرقه به فرموده تشکيل شده بود و به فرموده  پردازند، در حالی که برخی ديگر به طور آشکار مطرح می آن می

ھا يا پان  اش ناسيوناليست ھای اخير که سر منشاء برخورد ديگری ھم در مورد فرقه دموکرات در سال. ھم برچيده شد

ھا در يک سال حکومت  ی ئ که تماماً به تعريف و تمجيد از اقدامات فرقهشود ھای آذربايجان ھستند، مشاھده می ترکيست

. شوند که دليل شکست اين تشکيالت و حکومت خودمختار چه بود پردازند و ديگر وارد اين بحث نمی در آذربايجان می

بايجان، به ارتشی که آورند که سران فرقه در مقابل تھاجم نيروھای رژيم شاه به مردم آذر ھا حتی به روی خود نمی آن

در اختيار داشتند دستور عدم مقاومت دادند و مردم را تنھا و بی دفاع گذاشته و خود با در پيش گرفتن سياست فرار، به 

اين جماعت صرفاً در مورد کشتار بی رحمانه مزدوران خونخوار رژيم شاه به مردم آذربايجان . آن سوی مرز گريختند

کنند که چرا چنين شد و به چه دليل مھاجمين رژيم شاه توانستند  ويسند و ديگر معلوم نمین و فجايعی که آفريدند می

 . آذربايجان را تسخير کنند

چه تا کنون در مورد فرقه دموکرات و حکومت خود مختار  اما در کتاب رفيق نابدل ما با برخوردی کامالً متفاوت از آن

فقط به ورد و موضع تنھا موضع انقالبی مبتنی بر واقع گرائی است که نه اين برخ.  مواجھيم،آذربايجان نوشته شده است

 ) ٨.(ش به رفقای آذربايجان، از چريکھای فدائی خلق تعلق داردرفيق نابدل بلکه در کليت

 به ورود ارتش سرخ به ايران که در جريان جنگ جھانی دّوم برای مقابله با فاشيسم ھيتلری ءرفيق نابدل در ابتدا

ارتش "دھد که پيروزی اين  رفت و منجر به پايان دادن به حکومت رضا شاه شد اشاره کرده و توضيح میصورت گ

ھای مختلف عليه فاشيسم جنگيده بود تأثيرات مبارزاتی پرقدرتی بر پرولتاريا و  که قھرمانانه در جبھه" سرخ کارگری

يروزی ارتش سرخ بر فاشيسم را پيروزی خود ھا پ ھای زحمتکش در آذربايجان به جا گذاشت تا جائی که آن توده

دھقانان ھم نيرو "ھای محروم شھری،  دھد که در  چنان شرايطی که عالوه بر توده چنين توضيح می ھم. دانستند می

لمان اھای انگليس و  ، بورژوازی وابسته به امپرياليست"ھا جرأت و جسارت بيشتری يافتند گرفته و در مبارزه با فئودال

محمد " (شاه جوان"او در ضمن به وضعيت حکومت مرکزی که . شدند" وحشت و سراسيمگی ديوانه واری"دچار 

در منجالب "که " از رمق افتاده"در رأس آن قرار داشت اشاره کرده و خواننده را با واقعيت آن حکومت ) رضا شاه

پرسد که در چنين  ، رفيق نابدل میبا توصيف ھمه اين واقعيات. سازد آشنا می" شد اش خفه می ھای داخلی کشمکش

چه بود؟ آيا فرقه محق بود که با تکيه بر ارتش سرخ، " يک رھبری سياسی و دموکراتيک و انقالبی"شرايطی وظيفه 

چه  کرد؟ چنان بايست به قدرت خوِد خلق آذربايجان تکيه می يک حکومت خودمختار در آذربايجان به وجود آورد؟ يا می

ھای محروم  المللی و در شرايطی که دھقانان و توده بايست از فرصت بسيار مناسب بين فرقه میمورد دوم مطرح بود 

اين وضع نه فقط در آذربايجان (دادند  ای را انجام می شان بودند و عمالً چنين مبارزه شھری حاضر به مبارزه با دشمنان

ندھی آنان مبارزه قاطع و بی امانی را با فئوداليسم استفاده کرده و با بسيج و سازما) بلکه در سراسر ايران وجود داشت

آيا . کرد پيش برده و رھبری می) دادند ھا را در ايران تشکيل می که ھر دو پايگاه امپرياليست(و بورژوازی وابسته 

 ايران ھم ھای دشمنانی که در واقع دشمنان ديگر خلق(سران فرقه واقعاً در فکر مبارزه با دشمنان مردم آذربايجان بودند 

ھا به جای دست زدن به چنان اقدامات مبارزاتی، در کنار حکومت مرکزی،  ؟ اگر چنين بود چرا آن)شدند محسوب می

يعنی با قبول حفظ حکومت مرکزی که حکومت دست نشانده امپرياليسم انگليس بود، دست به تشکيل يک حکومت 

ھای   صدارت و وزارت بودند تا رھبری مبارزه و جنگ تودهھا بيشتر به فکر  آيا نبايد گفت که آن خودمختار زدند؟

 شان؟ محروم با دشمنان

ھا با دھقانان و بورژوازی وابسته  رفيق نابدل با تکيه بر اين امر که تضاد اصلی در جامعه آن روز ايران، تضاد فئودال

را ھمانا متحد کردن " و انقالبیيک رھبری سياسی و دموکراتيک "با پرولتاريا و خرده بورژوازی شھری بود، وظيفه 

شعارھای طبقاتی ضد امپرياليستی و ضد "ھا و بورژوازی وابسته به امپرياليسم با طرح  ھای تحت ستم عليه فئودال توده
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کند که با توجه به سياست ضد ملّی و تفرقه افکنانه رضا شاه،  در عين حال تأکيد می. شمارد می" فئودالی و دموکراتيک

ھای سراسر ايران  بايست قاطعانه عليه چنان سياستی مبارزه کرده و خلق قوط او، يک رھبری انقالبی میحال پس از س

اما واقعيت اين است که اھداف فوق به ھيچ وجه پيشا روی فرقه دموکرات قرار نداشت و در . را گرد خود جمع کند

در اين مورد . زد ل ايران تنھا به تفرقه دامن میای که در آخر ذکر شد، جدا کردن سرنوشت آذربايجان از ک مورد وظيفه

 از ساير شود که گوئی سرنوشتش چون ملّيت خاصی مشاھده می وقتی آذربايجانی ھم: "کند که رفيق نابدل مطرح می

توان تبليغ اين جھان  حل شود، می" پر افتخار"ش بايد در غياب آنان و جدا از آنان به دست فرقه ايرانيان جداست و مشکل

 و -شود و شد   که سرانجام به سود بورژوازی وابسته و ارتجاع تمام می- بينی را به عنوان شکاف در ميان خلق 

 ." خرابکاری در جنبش دموکراتيک محکوم و طرد کرد

مطلب اصلی در مورد فرقه دموکرات که در کتاب رفيق نابدل روی آن انگشت گذاشته شده اين است که فرقه به جای 

ی توسط فرقه عليه ئ زه طبقاتی، بدون اين که حکومت خودمختار تشکيل شده حاصل پيشبرد مبارزات تودهانجام مبار

چشم اميدش تنھا بر ارتش سرخ "بوده باشد، " ھا  امپرياليستۀفئوداليسم و بورژوازی وابسته و حکومت دست نشاند"

 حياتی و مسألهزبان برای ما "طرف فرقه که او به طرح شعارھائی از اين قبيل از ". حکومت سوسياليستی شوروی بود

ھا  در آن" ميھن پرستی آذربايجانی"و " روح ملّيت"صرفاً "تأکيد کرده و با رجوع به مطبوعات فرقه که " مماتی است

کند که با چنين شعارھائی امکان نداشت  ، مطرح می"ملّيت به شعار اساسی و مرامی تبديل شد"و به واقع " متجلی بود

 ١٢او برنامه اصالح طلبانه فرقه را که متن کامل آن در بيانيه . ھا پاسخ داده شود اساسی ترين نيازھای تودهکه به 

طرد مبارزه "نامد که فرقه با  می" بی محتوا"، يک برنامه اصالح طلبانه ) ٩(شھريور فرقه دموکرات توضيح داده شده 

 نوخيز بی تجربه و ساده دل را به سوی پرتگاه وحشتناکی رھبری پرولتاريا و دھقانان"و پذيرش اين برنامه ، " طبقاتی

کارگردانان فرقه دمکرات مگس وار گرد شيرينی تسلط ارتش سرخ سوسياليستی "کند که  او مشخصاً مطرح می". کرد

 از با رفتن ارتش سرخ" پس از يک سال مقاومت"در نتيجه ". ھا حلقه زدند و نه پروانه وار گرد آتش انقالبی توده

 که - " پرتگاه وحشتناک"معنی ". خلق را در برابر دژخيم ارتجاع تنھا گذاشته و به آن سوی مرزھا عقب نشستند"ايران، 

 موقعی می تواند ھر چه بيشتر -کند که فرقه، پرولتاريا و دھقانان را به سوی آن رھبری کرد  رفيق نابدل مطرح می

جويانه ارتجاع در حق مردم آذربايجان پس از عدم  يار وحشيانه و انتقامفھميده شده و قابل لمس گردد که به اعمال بس

ھا وقوف حاصل شده و تأثيرات بسيار مخربی که اين واقعيت در سراسر ايران به جا  ھا و فرار آن یئ مقاومت فرقه

 .  مورد توجه قرار گيرد،گذاشت

 در مورد فرقه دموکرات پرداخته و بحث مسألهبه اساس اين نکته ھم بايد در نظر گرفته شود که در اين اثر رفيق نابدل 

ی که در آن بُرھه بر دوش يک رھبری انقالبی قرار دھای اين فرقه با وظيفه انقالبيخود را با سنجش برنامه و عملکر

لذا، او  ديگر به مسايل و عملکردھای فرقه در طی يک سال حکومت بر آذربايجان نپرداخته . داشت پيش برده است

 خود دست به اصالحاتی در جامعه زد و توانست ۀدر اين مورد بايد يادآور شد که فرقه در طی حکومت يک سال. تاس

کارھای اصالحی فرقه از قبيل پائين آوردن قيمت . ھای تحت ستم آذربايجان را به خود جلب نمايد حسن نظر توده

ھا قرار داشت  کی و غيره کامالً مورد تأئيد اين تودهارزاق، مبارزه با بيکاری، کارھای عمرانی، رسمی کردن زبان تر

 ۀاما انتظار اصلی کارگران و دھقانان از فرق. شود ھای خوش ياد می ھا به عنوان خاطره و ھنوز ھم در آذربايجان از آن

خود ش ھرگز  ادعاھای ظاھراً چپۀرغم ھم شان بود که فرقه علی شان عليه دشمنان طبقاتی دموکرات رھبری مبارزات

 .ای آماده نکرده بود و اساساً برای چنين کاری ساخته نشده بود را برای انجام چنين وظيفه
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. جا مقدور نيست ھا در اين  آنۀکتاب حاضر در مورد مسايل مختلف ديگری ھم بحث کرده است که پرداختن به ھم

يسم شوروی و ديگری تأکيدات او در مورد بنابراين در پايان اين نوشته تنھا به دو مورد يکی برخورد رفيق به رويزيون

 . در ايران و راه حل صحيح آن، اشاره می شودمسألۀ ملی

 

 سخن آخر

توان ديد که وی درست از موضع کارگران و زحمتکشان به بلشويسم و   نوشته رفيق نابدل کامالً میۀبا مطالع

ه سوسياليسم و خشم و نفرت نسبت به در سطر سطر جمالت او عشق ب. رويزيونيسم در شوروی برخورد کرده است

اش به عميق  توان دوستی عميق اين رفيق با کارگران و زحمتکشان و پايبندی زند و به راحتی می رويزيونيسم موج می

رفيق نابدل با معيار قرار دادن چگونگی برخورد برخی از افراد و . ھا را لمس کرد ھا و منافع اين توده ترين خواست

ھا ياد کرده است با بلشويسم و رويزيونيسم در شوروی، درجه نزديکی و دوری   در اين کتاب از آنھائی که شخصيت

البته حساب نيروھای ضد کمونيست جداست . ھای زحمتکش را به طور عينی آشکار کرده است آنان با کارگران و توده

" ھا روس"ا ديد ناسيوناليستی خود ھا را ب ھا و حکومت تزار ھر دوی آن که با الپوشانی ماھيت متضاد بلشويک

بر وھا مثالً حتی موفقيت مردم در بازگرداندن نام آذربايجان به سرزمين خود بعد از انقالب اکت با اين ديد آن. خوانند می

اتفاقاً در ھمين مورد در جائی از کتاب حاضر، . زنند به آذربايجان ايران جا می" ھا روس"را دليل بر چشم طمع داشتن 

کند که در شرايطی که تزاريسم پس از ملحق کردن بخشی از  آذربايجان  ق نابدل اين آگاھی را به خواننده منتقل میرفي

ھا از زير ظلم  بر و رھائی ملتوھا گرفته بود، مردم اين بخش با پيروزی انقالب اکت شان را از آن به روسيه نام سرزمين

مسلماً ھمين روشنگری، تبليغات چنان . اً به روی سرزمين خود بنھندو ستم تزار، توانستند نام آذربايجان را مجدد

 .کند نيروھائی را خنثی می

و به وجود " ھای خرده بورژوائی پارلمانی پروسه تجزيه و تالشی حزب توده و ساير احزاب و سازمان"ضمن اشاره به 

مبارزه مسلحانه ھم "بعدھا در کتاب اين مسايل (در دھه چھل " ھای جديدی از تشکل و کار انقالبی قالب"آمدن 

به طور جامع و با روشنی بيشتری " شرايط پيدايش و رشد جنبش نوين کمونيسی"تحت عنوان " ژی، ھم تاکتيکيسترات

به مطالعه آثار و ادبيات آذری گذشته و "، در ارتباط با آذربايجان، رفيق نابدل از گرايش گروھی از جوانان )تشريح شد

او که خود يکی از ھمان جوانان بود و در مسير تعقيب ادبيات آذربايجان، با بعضی از افراد . کند صحبت می" معاصر

به " ی خروشچفی ھا یئ  توده- ی ئ فرقه"که نام (فرقه از نزديک آشنا گشته بود، از تالش آنان " انجمن شاعران"باقيمانده 

مطبوعات آذربايجان " سخن گفته و با اشاره به پخش برای قالب کردن رويزيونيسم به جای مارکسيسم) دھد ھا می آن

ھا، با خشم و  که اولين بار در اوايل دھه چھل صورت گرفت و اشاعه ادبيات رويزيونيستی از طريق آن" شوروی

در ضمن وی طی اين برخورد، وسعت اطالعات و عمق آگاھی . کند نفرت با رويزيونيسم حاکم بر شوروی برخورد می

نامد که حاضر  می" سوسياليستی"او حکومت حاکم بر شوروی را به اصطالح . ا نيز آشکار ساخته استانقالبی خود ر

ھای  ھمچنين وی رويزيونيست". در نھايت صلح و صفا به سر برد"، "عامل امپرياليسم"شده بود با رژيم شاه به مثابه 

ليسم مورد تمسخر قرار داده و با نمايش ھا عليه امپريا شوروی را به خاطر نفی ضرورت اعمال قھر انقالبی خلق

کردند به اين سرعت راز کار،  ھا تصور نمی راستی ھم آن: "کند که شياری انقالبی خود، با طنز خاصی مطرح میوھ

 ".    نزد مردم معلوم گردد که ميش، ميش تقلبی است و در واقع ماده گرگ است که به دامن جفت خود لغزيده است

طور که ديديم رفيق نابدل از شوروی  ھمان( رويزيونيست خواندن شوروی و درک مفھوم واقعی آن بايد تأکيد کرد که

به .  چھل امری نبود که ھمه روشنفکران به آن واقف بوده باشندۀدر دھ) نام برد" ماده گرگ"رويزيونيست به عنوان 

فقای آذربايجان و ھم ديگر رفقای مؤسس ھمين خاطر اتخاذ موضع عليه رويزيونيسم، برخورداری ھم رفيق نابدل، ھم ر
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چريکھای فدائی خلق از آگاھی واالی کمونيستی را بيان کرده و صداقت بيکران انقالبی آنان را با روشنی و قاطعيت 

ھمين واقعيت نيز خود مرز محکم و خلل ناپذيری را بين چريکھای فدائی خلق و . دھد تمام در مقابل ديد ھمگان قرار می

ھا فاصله  ھای ديگر بوده و با چريک ھای فدائی، پايبند تئوری رغم دلبستگی شان به کمونيست ی که حتی علیانقالبيون

 . داشتند، ترسيم می کند

در .  استمسألۀ ملیمورد مھم ديگر در کتاب رفيق نابدل مورد توجه قرار دادن زوايای ديگری از برخورد نسبت به 

کند که نويسندگان و  زند و عنوان می نيروھای خودی يعنی متعلق به صف خلق میجائی از کتاب، او دست به انتقاد از 

چنين طرفداران مصدق،  و ھم" از صادق ھدايت گرفته تا پروين اعتصامی تا به آذين و اخوان ثالث"شعرای مملکت ھم 

از ". ک جرم ارتجاع بودندبا حرف و عمل خود شري"کرد  ھای ايران ستم روا می در شرايطی که ارتجاع شديداً بر ملّيت

ھا از  ھا، منصرف کردن توده از زمره آن ايده. کند ھای ناسيوناليستی در آذربايجان برخورد می طرف ديگر وی به ايده

 از سرمايه دار گرفته -ھائی است که به يک ملّت تعلق دارند مبارزه با دشمنان طبقاتی خود و در عوض اتحاد با ھمه آن

برای "، " طبقاتی پرداختمسألهتوان به  گاه می نخست بايد ستم ملّی را از ميان برداشت فقط آن. "تا ھر مرتجع ديگری

ار خود که مبارزه طبقاتی را شع" ھا فارس"ھای سياسی  سازمان"و "  مرگ و زندگی استمسأله حقوق ملّی مسألهما 

ھای سابق و  ھائی است که اتفاقاً اکثريتی ھا بخشی از ايده اين. توانند اين خواست را برآورده کنند نمی" اند قرار داده

شان به وجود آورده است، امروز وسيعاً به  ھای کنونی، با امکانات و فضائی که جمھوری اسالمی برای  ناسيوناليست

 .  ھا در ايران مشغولند پخش آن

اساساً آيا ھنگامی که شعار آزادی ملّی در : "کند ھای ناسيوناليستی، رفيق نابدل با روشنی عنوان می مقابل چنان ايدهدر 

شود بدون اين که با مبارزه  چارچوب يک واليت به عنوان شعار اساسی از جانب انقالبيون ناسيوناليست مطرح می

نزديک باشد و به صورت جزئی از آن در آيد حتی در صورت طبقاتی پرولتاريا و دھقانان سراسر کشور در پيوند 

).  اين سطور استۀتأکيد از نويسند" ( رشد، سرنوشتی بھتر از آن که در عراق و بيافرا داشت می تواند داشته باشد؟

 ۀجملتوان ذکر کرد که سرنوشت ُکردستان کنونی عراق از  ھای بيشتری می دانيم که امروز در تأئيد سخن فوق مثال می

ھای آذری ساکن  ھای آذری و به ويژه توده توده"باالخره رفيق نابدل سخن خود را ضمن تکيه بر رنجی که . ھاست آن

بينند، راه  می" نمايندگان ارتجاع و عناصر ناآگاه ملّيت مسلط"برند و تحقيری که از طرف  از شوينيسم می" آذربايجان

برای نيل به پيروزی بر "داند و اين که  لتری در مقياس کشوری می را وحدت انقالبی پرومسألۀ ملیحل درست حل 

 .متحد شد" بايد زير پرچم پرولتاريا"، "امپرياليسم و ارتجاع

 آريائی، ناسيوناليسم ھم ميدانی برای جوالن خود –ھای شوينيسم فارس  امروز در شرايطی که ضمن اشاعه يافتن ايده

ھای  ھا و ايده چه با توجه به درس" مسألۀ ملیآذربايجان و "ثر رفيق نابدل، گو انتشار ا و پيدا کرده است، بی گفت

 در مسألۀ ملیارزشمند نھفته در آن و چه به مثابه اثری که بيانگر چگونگی برخورد کمونيستی چريکھای فدائی خلق به 

 خود را دو چندان ۀت برجستايران بوده و درست در نقطه مقابل خواست امپرياليسم و ارتجاع ايران قرار دارد، اھمي

 . نمايان می سازد

  

 :ھا پاورقی

ھای جعلی در  ترکی شدن زبان مردم آذريابجان به اصطالح تحت فشار حکومت صفوی، فقط يکی از روايت  -١

ھا به ايران  روايت جعلی ديگر حاکی از آن است که گويا وقتی مغول.  زبان ترکی در اين منطقه استۀارتباط با سابق

جا ترکی در آذربايجان رواج   کردند با زور و فشار مردم آذربايجان را وادار کردند که ترکی صحبت کنند و از اينحمله

تراوش "  آريائی- فارس "ھای  ھا متکی به ھيچ مدرک و دليل عملی نيستند و تنھا از ذھن شوينيست اين قبيل روايت. يافت
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توانند توضيح دھند که چرا  ھا حتی نمی  متمايز از ترکی است، ايننظر از اين که زبان مغولی مثالً صرف. اند کرده

ھا چه کار به زبان مردم  ھا در حمله به سراسر ايران فقط زبان مردم آذربايجان را به زور ترکی کردند؟ اصالً آن مغول

ھا  يريم که مغولگھا داشت؟ حال اگر در نظر ب داشتند و تحميل يک زبان خاص به مردم يک منطقه چه سودی برای آن

ھا از يک طرف از آسيای  ھای تحت تسلط آن وری را در جھان تشکيل داده بودند که وسعت سرزمينتبزرگترين امپرا

 خاورميانه، شبه قاره ھند و جنوب شرقی ۀ امتداد داشت و از طرف ديگر ھمجاپانميانه تا اروپای شرقی و تا دريای 

 .  شود بودن ادعای فوق بيشتر آشکار میوقت مسخره  گرفت، آن آسيا را در بر می

مالحظاتی در زبان قديم "مثالً در مقاله . اند در نقد اين نظر کسروی ، مطالب مختلفی به رشته تحرير در آمده  -٢

از دکتر فرھاد قابوسی، به سابقه زبان ترکی در آذربايجان پرداخته شده و نويسنده با استناد به نظر پژوھش " آذربايجان

کس و دياکونوف و غيره مسائلی را در اين ي چون مارکوارت، ھنينگ، ويل دورانت، جرج سارتن، سر پرسی ساگرانی

در ناحيه اران آذربايجان ، قرن ھا ، بيش از ھزار و پانصد سال پيش، زبان غير : "زمينه مطرح کرده از جمله اين که

يب ھزار و پانصد سال پيش برای آن خط خاصی با گويشی مشابه گويش ترکی وجود داشته است که قر(!) ايرانی 

قيقات اخير زبان شناسی نيز حعضی محققين معروف بلکه بر اساس ت نه تنھا مطابق نظرات باختراع شده بود و ثانياً 

 آلتائی که شامل زبان ترکی است -نواحی غرب ايران شامل آذربايجان با زبان ھای اورال ) عيالمی(زبان قديم ايالمی 

ر تدريجی زبان ساکنين آذربايجان از زبان ايالمی به زبان خويشاوند ترکی بعد از قريب يک تا ييد بوده و لذا تغخويشاون

ر تدريجی امری طبيعی و ييعنوان تغه خصوص تحت شرايط اسکان متمرکز اقوام ترک در اين ناحيه، به ب: دو ھزاره

ھائی از نوع کسروی درپی  پان ايرانيست: " است که ياد شده ھمچنين مطرح شدهۀدر مقال." شود منطقی محسوب می

ای بودند که به ھر صورتی، حتی به قيمت جعل تاريخ، دستکم فرھنگ ملل باقيمانده از ممالک محروسه  يافتن وسيله

از متون " در پی مصادره به مطلوب) "ی چون قزوينی و يار شاطر"محققين"و (و کسروی " ايران را ھمريشه کنند

 ". غلط و ھم از آن تفسير غلط کرده اندۀھم ترجم" مورد نظرشان عربی منابع

: نويسد رفيق نابدل می") طريقت حروفيگری"بنيان گذار فرقه ( الدين نسيمی و فضل هللا نعيمی ددر مورد عما  -٣

ر نخجوان به دستور ميرانشاه پسر تيمور لنگ د) ميالدی١٣۴٠( فيلسوف فضل هللا نعيمی -بنيان گذار اين فرقه شاعر "

 ميالدی نيز در صحن مسجد صاحب االمر تبريز، بنا به فتوای روحانيون، پوست از تن نسيمی ١۴١٧به سال . کشته شد

لمی که در آذربايجان شمالی در مورد نسيمی قابل ذکر است که در ف. رو نياوردجدا کردند و مشھور است که خم به اب

شود  ن نسيمی به ھمان ترتيبی که رفيق نابدل توضيح داده نشان داده می، کشته شد)مسلماً براساس منابعی(ساخته شده 

مثالً گفته . ھای گوناگونی دارند به ھر حال منابع مختلف روايت.  مرگ او در شھر حلب سوريه عنوان شدهۀولی صحن

  . نوشته است٨٠٧ ھجری تأليف شده، تاريخ شھادت وی را ٨١١شود که کتاب بشارت نامه که در سال  می

دھد زبان مادری  در مورد قطران تبريزی از ناصر خسرو که با وی معاصر بود مطلبی نقل شده که نشان می  -۴

: آن نقل قول چنين است. گفته است قطران فارسی نبوده و او تنھا در خدمت قدرت حاکم به زبان فارسی شعر می

. دانست اما زبان فارسی نيکو نمی. گفت ک میشعری ني. گويد در تبريز، قطران نام شاعری را ديدم ناصرخسرو می"

پيش من آمد ديوان منجيک و ديوان دقيقی بياورد و پيش من بخواند و ھر معنی که مشکل بود از من پرسيد، با او بگفتم 

 " و شرح آن بنوشت و اشعار خود بر من خواند

ط سرپاس مختاری و پزشک در جريان محاکمات پس از سقوط رضا شاه، از بسياری از جناياتی که توس  -۵

احمدی در زندان در حق آزاديخواھان و مخالفين حکومت صورت گرفته بود، پرده برداشته شد که قتل شاعر آزاديخواه، 

 . اند  نفر در زندان از آن جمله۵٣فرخی يزدی و دکتر ارانی از گروه 
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ار داد ننگينی است که توسط وثوق الدوله، شود مربوط به قر آن چه به عنوان قرارداد نوزده نوزده از آن ياد می  -۶

 ميالدی با امپرياليسم انگليس بسته ١٩١٩ استعماری بعد از شکست مشروطيت در سال -نخست وزير حکومت فئودال 

و امورات مالی ) ھا در ايران توسط انگليسدر ضمن تشکيل ارتش واحدی (طی اين قرار داد تمامی امورات نظامی . شد

البته اين قرارداد به دليل مبارزه . آمد ھا در می زير نظر انگليس) ت لشکری و کشوریلی امورابه طور ک(ايران 

اما امپرياليسم انگليس مدتی بعد ھمين خواست و اھداف .  نشدءنيروھای آزاديخواه ضد امپرياليست با آن ھرگز اجرا

) در شکل نو استعماری(اه به شکلی ديگر  و با روی کار آوردن رضا ش١٢٩٩استعمارگرانه خود را با انجام کودتای 

، سيد ضياءالدين طباطبائی بود که بعداً ١٩١٩يکی از ھمکاران وثوق الدوله در عقد قرارداد . به مرحله عمل در آورد

 .  شد١٢٩٩نخست وزير دولت کودتای 

 نويسنده اين از" چريکھای فدائی خلق و بختک حزب توده"برای اطالعات بيشتر در اين زمينه به کتاب   -٧

عدم آمادگی "با اعتقاد بر " آن چه يک انقالبی بايد بداند"به اين امر ھم بايد توجه داشت که در کتاب . سطور رجوع شود

در حالی که ھم خود ". در آغاز جنبش انقالبی، تماشاچی خواھند بود"مطرح شده است که آن ھا " انقالبی در دھقانان

ھای شمال  با چشم انداز کشاندن روستائيان به جنبش به برپائی جنگ چريکی در جنگلپراتيک رفيق صفائی فراھانی که 

که در مورد رفيق صفائی " تحليل يک سال جنگ چريکی در کوه و شھر"پرداخت، و ھم نوشته رفيق حميد اشرف در 

دھند که  ، نشان می"ھدف او جمع آوری مجدد رفقای ديرين و سازماندھی يک جنبش روستائی بود: "نويسد فراھانی می

 .   توانسته است رفيق صفائی فراھانی بوده باشد نويسنده آن جزوه نمی

 صمد بھرنگی و بھروز ءھم قيد شده، رفقا" چريکھای فدائی خلق و بختک حزب توده"ھمان طور که در کتاب   -٨

صمد بھرنگی، رفيق بھروز دھقانی دست به تحقيق شفاھی در مورد فرقه دموکرات زده بودند که پس از شھادت رفيق 

گو با رفقای آذربايجان که بعداً بخشی از چريکھای فدائی خلق  و و مسلماً با تکميل آن در جريان بحث و گفت(بر آن مبنا 

متأسفانه اثری که در اين رابطه به . در باره فرقه دموکرات و حکومت خود مختار آذربايجان نوشت) را تشکيل دادند

ای از آن در دسترس   در جريان حمله ساواک به مبارزين به دست ساواک افتاد و نسخه١٣۵٠ سال وجود آمد، بعداً در

ش را چشيده بود و  ارفيق بھروز که در اولين سال ورودش به دبستان لذت درس خواندن به زبان مادری. عموم نيست

ردھای فرقه قرار داشته و طرفدار آن ی تعلّق داشت که از نزديک در جريان مسايل و عملکگريھمچنين به خانواده کار

 ھمين طور(در ضمن او ھمواره عملکرد فرقه دموکرات . پرداخت ھای عينی به تحليل مسايل می بودند، با تکيه بر فاکت

ی که حزب کمونيست چين به رھبری مائوتسه دون تقريباً در شرايط مشابه با ايران در آن را با اعمال انقالبي) حزب توده

ھا و تقسيم  ھا در طی جنگ با فئودال ھای چين در رأس مبارزات توده کمونيست. کرد ام داده بود مقايسه میکشور انج

ھا و ھمه  ی عليه امپرياليستئ زمين بين دھقانان موفق به تشکيل ارتش خلق شدند و باالخره با رھبری يک جنگ توده

يت، رفيق بھروز با خشم از به وجود آمدن شرايط مصيبت با تکيه بر اين واقع. مرتجعين داخلی به پيروزی دست يافتند

ھای تحت ستم ايران بعد از پايان کار فرقه دموکرات و حاکم شدن مجدد رژيم شاه بر  بار برای کارگران و ديگر توده

 اين ھا را در یئ وليت فرقهؤگفت و بار مس  سخن می-ی بی دفاع ھا  اين بار بر روی دريائی از خون توده–آذربايجان 

 .   کرد رابطه ياد آوری می

 : ھائی از حکومت مرکزی طلب شده بود که مواد آن چنين است ، خواست١٣٢۴ شھريور ١٢ ۀدر بياني  -٩

جان آزادی داخلی و خود مختاری مدنی داده يد به مردم آذربايران، بايت ارضی اي ضمن حفظ استقالل و تمام-١اصل 

ن عادالنه کشور، سرنوشت خود يجان با مرعی داشتن قواني و ترقی و آبادی آذرباشبرد فرھنگ خوديشود تا بتوانند در پ

 ٠ندين نماييرا تع
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ت در يھا ضمن فعال ن انجمنيا. نديکار نماه التی انتخاب شده و شروع بيھای ا زودی انجمنه د بين راستا باي در ا-٢اصل 

ن دولتی را بازرسی کرده و در يمورأعمال تمام مھای فرھنگی، اقتصادی و بھداشتی به موجب قانون اساسی ا نهيزم

 ٠ل آن ھا اظھـار نظـر خواھند کردير و تبدييتغـ

از آن ببعد زبان . جانی خواھد بوديآذربا) ترکی(س فقط به زبان يجان تا کالس سوم تدري در مدارس آذربا-٣اصل 

کی از يجان يل دانشگاه ملی در آذربايشکت. س خواھد شديجان تدريم با زبان آذرباأعنوان زبان دولتی توه فارسی ب

 ٠مقاصد اساسی فرقه دموکرات است

د و سعی خواھد کرد برای رفع يع و کارخانجات جدا خواھد کوشيجان در توسعه صناي فرقه دموکرات آذربا- ٤اصل 

جاد يد ايجات جدل کارخانجات موجود، کارخانيم با تکمأل الزم را فراھم نموده و تويع دستی وسايکاری و توسعه صنايب

 ٠دينما

مسدود بودن راه . کند ل ضروری و جدی محسوب میيکی از مساي تجارت را ۀجان توسعي فرقه دموکرات آذربا-۵اصل 

ن شده و يری از دھقانان، مخصوصا باغداران و خرده مالکيھای تجاری تا به امروز سبب از دست رفتن ثروت عده کث

 ٠ده استيموجب فقر و فالکت آن ھا گرد

جوی راه ھای  و دا کردن بازار و جستين وضع در نظر دارد در پيری از ايجان برای جلوگيفرقه دموکرات آذربا

ری کرد، اقدام يجان را صادر نموده و از اتالف ثروت ملی جلوگيتی، که بتوان با استفاده از آن ھا کاالھای آذربايترانز

 ٠ديجدی نما

ن ھدف فرقه يل به ايبرای ن. جان استيموکرات، آباد ساختن شھرھای آذرباگر از مقاصد اصلی فرقه ديکی دي - ۶اصل 

طور ه افته و به اھالی شھر امکان داده شود که بير ييسعی خواھد کرد که ھر چه زودتر قانون انجمن ھای شھر تغ

کی يز ي تبرن آب شھريمأ تمخصوصاً . صورت معاصر و مترقی درآورنده ده و آن را بيمستقل در آبادی شھر خود کوش

 ٠ار فوری فرقه دموکرات استيل بسياز مسا

روی مولد ثروت و قدرت اقتصادی کشور، بازوان يجان بخوبی می دانند که نيانگذاران فرقه دموکرات آذرباي بن- ٧اصل 

ن خاطر يھمه رد و بيده بگيوجود آمده، ناده ان دھقانان بيتواند جنبشی را که در م ن فـرقـه نمیيلذا ا. توانای دھقانان است

 ٠اجات دھقانان اقدامات اساسی انجام دھدين احتيمأفرقه سعی خواھد کرد که برای ت

ر قانونی که توسط برخی از يات ھای غيری از مالين اربابان و دھقانان و جلوگين حدود مشخص روابط بيي تعمخصوصاً 

 به شکلی حل شود مسألهن يخواھد کرد افرقه سعی .  دموکرات استۀف فوری فرقيکی از وظايشود  اربابان گرفته می

دا کرده و با عالقه و رغبت در آباد ساختن ده و کشور ينان پينده خود اطمين به آيکه ھم دھقانان راضی شوند و ھم مالک

اند و محصول  جان را ترک و فرار کردهين ھای متعلق به اربابانی که آذرباين ھای خالصه و زميزم. نديخود کوشش نما

نظر فرقه ه ند، بيزودی مراجعت ننماه کنند، چنان چه ب ر شھرھا مصرف میيجان را در تھران و سايمردم آذربادسترنج 

ش و نوش خود ثروت يخاطر عه ما کسانی را که ب. رديار دھقانان قرار گيد و شرط در اختيد بدون قيدموکرات با

ند، ما برای يجان خودداری نماي آن ھا از بازگشت به آذرباچنان چه. ميدان جانی نمیيبرند، آذربا جان را به خارج میيآذربا

ت دھقانان را از يطور سھل و آسان، اکثره د که بين فرقه خواھد کوشيعالوه بر ا. ميستيجان حقی قائل نيآن ھا در آذربا

 ٠دين نمايمأل کشت و زرع تينظر وسا

صورت ه ن خطر از ھم اکنون خود را بيا. استکاری يف مھم فرقه دموکرات، مبارزه با بيگر از وظايکی دي - ٨اصل 

 ٠رومندتر خواھد شدينده روز به روز نيل در آين سيدھد و ا جدی نشان می

ابد، ين منوال ادامه يچنانچه کار بد. ن محلی کاری انجام نگرفته استيمورأن مورد از طرف دولت مرکزی و ميدر ا

ری جدی ين خطر، تدابيری از ايفرقه سعی خواھد کرد برای جلوگ. ستی خواھد شديجان دچار فنا و نيت اھالی آذرباياکثر
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دن راه آھن و شوسه، يسسات زراعتی و کشؤجاد ميس کارخانجات، توسعه تجارت، ايسأر تيری نظي تدابفعالً . دياتخاذ نما

 ٠د واقع شوديممکن است تا حدودی مف

ش از ين بين سرزميق در ايطبق اطالعات دق. اند شتهجان روا داي در قانون انتخابات ستم بزرگی به مردم آذربا-٩اصل 

 کرسی ٢٠جان فقط يندگان آذربايرعادالنه، به نماين قانون غيبه موجب ھم. کنند جانی زندگی میيون نفر آذربايليچھار م

 ٠ستيم متناسبی نين به طور قطع تقسيداده شده است و ا

ک ي معادل باً ينده داشته باشد که تقريت خود حق انتخاب نمايجان به تناسب جمعيد که آذربايفرقه دموکرات خواھد کوش

 ٠شود ندگان مجلس شورا میيسوم نما

ن دولتی و يمورأفـرقـه با دخالت م. جان طرفدار آزادی مطلق انتخابات مجلس شورای ملی استيفرقه دموکرات آذربا

انتخابات . ب، در انتخابات مخالف استيق ارعاب و فريان ثروتمندان به طرين در ميعناصر داخلی و خارجی و ھم چن

 ٠رديان پذيران شروع شده و بسرعت پايد ھم زمان در سرتاسر ايبا

اند مبارزه  ری که در ادارات دولتی جای گرفتهيجان با اشخاص فاسد، مختلس و رشوه گي فرقه دموکرات آذربا- ١٠اصل 

 ٠خواھد نمودن صالح و درستکار قدردانی يمورأجدی به عمل خواھد آورد و از م

انت ين دولتی آن چنان اصالح شود که بھانه دزدی و خيمورأ فرقه کوشش خواھد کرد که معاش و زندگی ممخصوصاً 

 ٠وجود آوردنده برای آن ھا باقی نماند و آن ھا بتوانند زندگی آبرومندی جھت خود ب

اجات يشود صرف احت ان گرفته میجي که از آذربائیات ھايش از نصف ماليد بي فرقه دموکرات خواھد کوش- ١١اصل 

 ٠م لغو گرددير مستقيات ھای غيجان شود و ماليخود آذربا

باشد و برای  ن میي با متفقه دولت ھای دموکرات مخصوصاً يجان طرفدار دوستی با کلي فرقه دموکرات آذربا- ١٢اصل 

ن يخواھند دوستی ب  را که میعناصر خائنیدست ن دوستی کوشش خواھد کرد در مرکز و شھرستان ھا يحفظ و ادامه ا

 ٠دي از امور دولتی کوتاه نما،ھم زننده ران و دولت ھای دمکرات را بيا

 ١٣٩٢آذر 

  

  


