
برداشت        آواز بلبیل درخت ی شاخه باالترین …بر

آن                  اهمیت و آذربایجان ی ساله یک میل حکومت باشکوه و بار خون ی خاطره داشت بزرگ در

باره         این در روز اخبار پرسش به پاسخ در

خطرناک       مطلقا تاری4444خ یک ی باره در

:مقدمه

جه  � زیر، حاصل شری� ،بار، پر از آب چشم، پر از مقاومت و رسکوبای است ناشیانه به ژرفای یک تاری����خ بلند، خونمنت�

سالح از سوی ارتش شاهنشایه، پیچیده و پر فراز و نشیب، به قصدپناه و یب2  پر از تجاوز به زنان و کشتار مردم یب2

� به هسته  دست جه»به دلیل خصلت . ی آذربایجانساله ی اصیل آمال و آرمان حکومت میل یکیافنت� ای و بریشN«شری�

ه به بریخ� نکات خاص و پراهمیت« تولید»برد، فرایند نوشتار و  که ذهنم زیر تاثری� آن به رس یم � به ناگزیر حالیت� خری� منت�

بود به قوام و کمال در سطح باالتری دست یم را یافته، و آکنده است از انقطاع درون متیت� که شاید اگر فرصیت� یم

ان فرقه به رغم کم داشت. یافت ام کنم به یادمان رهری2 ، تصمیم به انتشار آن گرفتم تا ادای احری� � ی دمکرات های منت�

ی مفهوم  ی شکل آذربایجان و هواداران و فداییان آن و در ضمن هلهله کنم خاطره من. را در آذربایجان« ما مردم»گری�

ورت هسیت� ی آن دهقانان وشناسانه، جهان را با چشم های خودم، خویشانم، همه  شناسانه و معرفت بنا به رض�

 و سیایش و اقتصادی و انسان
n

بینم که آمال و آرمان میل و رهایبs های واالیبs یم زحمتکشان دستخوش آپارتاید فرهنیگ

-بخش را تا جای ممکن به همه جا جنگیدند و پیام پیکار رهایبs بخش فرقه را ارج گذاردند، برای آن در حد توان خود 



دند � ما نیستند کسایب� که بسیاری از آنان امروز درگذشته. گسری� اما غیاب در یک سطح حتما به معنای. اند و در بنت�

اما بر من است که. آن که در یک سطح غایب است در سطح دیگری حارض� است. غیاب به معنای مطلق کلمه نیست

باشم« حضور»پژواک صدای ایشان در این سطح از  .

  6 منت7 به یادمان: ورود        

� ما و آن جنبش بزرگ اجتمایع و حکومت میل برآمده از پس از گذشت سالیان سال و به رغم فاصله ای که عامدانه بنت�

شان راهایمان را شنید و آنچه که تخیالتها و مادربزرگی رویاهای پدربزرگ اند، هنوزهم یم توان زمزمه آن انداخته 

توان آوازها و رسودهای حمایش فداییان فرقه را شنید و رسمست آرزوهایشانهنوز هم یم . داد مزه کرد خوراک یم

� آن توان با دغدغههنوز هم یم . گشت ها هم ذات پنداری کرد وهای آنان درآمیخت و با رسنوشت پرتشویش و نامطمنت�

ها مات و مبهوتتوان از جهش فداکاری و اراده در آن هنوز هم یم. نگران شداز رویت انبوه خطرات پیش پایشان دل

توان حدس ژرفای آرزوهای بزرگشان را فقط یم. فردی و جمیع این مردم به ماتم نشست ماند و از تراژدی رسنوشت

� نتوان .زد اندازه گرفنت�

به  له  آذربایجان 6 ضددیسکورس مزن6 ی

سازی ی آن، سببساله ویژه حکومت میل یک ی عنارض خاص و عمویم آن، و به وضعیت خاص آذربایجان با همه

�. عنوان یک ضددیسکورس در فرهنگ و تاری����خ معارض ایران حضور داشته باشد شده برای این که آذربایجان به همنت�

پیوسته از تاری����خ معارض ایران راهم  دست و بهو اصوال یک روایت یک« مدرن»هم کار پردازش و برسازی یک روایت 

ی از نوعای آذربایجان بازنمایبs مدرنیته  ساله چه، حکومت میل یک. کند، اگر نگوییم محال و ناممکن بس دشوار یم

.ای که دیگر بار تکرار نشد و تجربه مدرنیته. دیگر، یک نوع کامال ویژه و تا آن زمان ناآزموده، در تاری����خ این کشور است

 اجتمایع، تعارض میان دو فرهنگ سیایش،این ضددیسکورس، بازنمایبs تعارض میان دو اسلوب سازمان
n

دیه زندیگ

، و الجرم تعارض میان دو گونه تاری����خ  تعارض میان دو سیاست
n

، میان دو مدل زندیگ .گذارد نوییس را به نمایش یمزبایب�

� است که حکمرانان سنگرگرفته در تهران و ایدئولوگ های ناسیونالیسم ایرایب� همیشه با یک چشم چرت زده برای همنت�

برای. اندی شمال و شمال غریب2 کشور بوده  در نقطه« آن دیگری»های اند و با چشم دیگر مراقب و نگران خودجنیت2 

� است که در سال های ی یک جنبش میل قدرتمند مردیم در آذربایجان، بر شمار برنامه های اخری� با ظهور دوباره همنت�

جدا از)زبان خارج  کننده با کیفیت نازل و رویکرد تحرییف� در مدیای فارس اصطالح تارییخ� – رسگرم تبلیغایب� و به

و« مورخان»ی مهمانان و  ماهرانه چیدمان نیمه. افزوده شده است( شود تبلیغات سیستماتییگ که در داخل انجام یم

تواند شدت و حدت شود، نیم ی تالیشN که به عمل آورده یم ها با همه دعوت شده به این برنامه« صاحبنظران»

ی یک جنبش میل در آذربایجان به میدان آمده است خصومیت� را پنهان دارد که در برابر ظهور دوباره .

دی شبه ی دمکرات و حاکمیت برآمده از دل آن تا مدت اگر نام بردن از فرقه آکادمیک و ها قدغن بود حاال به میدان نری2

، البته بدون حضور جدی محققان و ژورنالیست شبه های هوادار حکومت میل آذربایجان، تبدیل شده ژورنالیسیت�

ه به این دوره« غائله انگار»نگاه دیرآشنای . است � ، انگری� ی تشکیل حاکمیت میل و دستاوردهای آن را آماج ی تارییخ�



شود، اما نه برای یاداوری بدیل از این جنبش و حاکمیت برآمده از دل آن یاد یم. پایه قرار داده است اتهامات یب2

اش، بلکه برای ترسانیدن مخاطبان از هر گونههای رادیکال  ای که پیش گذاشت، نه برای یادآوری خواست متهورانه

حرکت دگرگون
n

که حاکمیت فرقه برای امنیت مرزهای میل کشور و تمامیت« تهدیدی»ناپذیر  ساز و یادآوری خستیگ

 به جمع. اریض� آن فراهم کرده بود
n

بر ضد فرقه و حکومت میل آذربایجان، به« سند»و « فاکت»آوری  این دلبستیگ

 ظاهری رغم مجاب
n

� است که شنیدنقدر یکاطالع از تاری����خ، همان اش برای مخاطب یب2 کنندیگ طرفه به قایض� رفنت�

تاری����خ مردمان عادی. اما پرنگران نباشیم. ی شصت از دهان محققان طرفدار جمهوری اسالیم روایت کشتارهای دهه

برداری مورد به مورد از ظلم و های مردم عادی آذربایجان، صورتروایت. دهد دست یمهایبs از نوع دیگر را به فاکت 
�  جورهایبs است که زحمتکشان به تبع دگرگویب� دارانه و رسمایهها در رسشت حکومت مرکزی و استثمار توامان زمنت�

�. کردند دارانه احساس یم داران و مالکان بزرگ، فقر و فالکت عمویم در روستاها، عریایب� از نگاه این مردم، ستم زمنت�

لت زبان و تاری����خ مردم آذربایجان، سیاست یب2 � � مری� زدایبs ازجاسازی و اصالت  استثمار، رسکوب سیایش، از دست رفنت�

� از سوی حکومت مرکزی، بیگانه  سازی مردم از اجتماع بویم خود، غارت منابع آذربایجان و یب2جغرافیای این رسزمنت�

ه � ی اصیل تشکیل حکومت میل بود توجیه به اقتصاد و فرهنگ آن انگری� .

آذربایجان    میل حکومت اتوپیا  : اهمیت یک تحقق



آزادی مقدم بر. اتوپیای آزادی: ی آذربایجان در تبلوربخیسN به یک اتوپیا است به نظرم اهمیت حکومت میل یک ساله

� دیگر ی یک نظم استبدادی، ساز و خوارکننده های بیگانه آزادی آذربایجان و در نهایت ایران از یوغ سیاست. هر چری�

اث ایده ین مری� ای و گفتمایب� و پراتییگ آن حکومت است مهمری� .

آزادی. اتوپیای آزادی: ی آذربایجان در تبلوربخشی به یک اتوپیا است اهمیت حکومت ملی یک ساله

ساز و های بیگانه آزادی آذربایجان و در نهایت ایران از یوغ سیاست. مقدم بر هر چیز دیگر

ای و گفتمانی و پراتیکی آن حکومت است ی یک نظم استبدادی، مهمترین میراث ایده خوارکننده

وی اصیل در بدنه سیاست ی فرقه یعیت� دهقانان، های معطوف به عدالت اجتمایع، بهبود وضعیت اقتصادی نری�

-سیایش-زدایبs از زنان که در حق رای همگایب� و آزادی پوشش خود را نشان داد، خودگردایب� اقتصادیمبارزه با انسانیت 

رادیکال دیگری از این دست، همه-رسزمییت� ، تاسیس دانشگاه و اصالحات رادیکال یا غری� ، انجام اصالحات اریض�
n

فرهنیگ

رسمیت و اهلیت بخشیدن به زبان تریگ و به این. ی آزادی ایده: آیند شمار یمی اصیل بههایبs از آن ایده  زیرمجموعه

ترک)وسیله دعوت از مردمان ترک  آذربایجان برای ورود به قلمرو ثبت و ضبط حس و اندیشه و یادمان، و( و البته غری�

چه. ی همگایب� رایزیب� و سیاست، همه از دستاوردهای این حاکمیت است ورزی و عرصه گام گذاردن در جمهور سخن

ی خویش، بدون حس خویشاوندی با جهان به میانیخ2 زبان، بدون روزنامه، بدون بدون زبان، بدون قدرت بیان تجربه

� رسنوشت خود مداخله نمود حزب و بدون مجلس منتخب اهایل یک منطقه، نیم گام این همه بیان. توان در تعینت�

فقط خدا خری2. های پرشتاب و بلندی است که حکومت میل آذربایجان در مدت کوتاه حاکمیت مردیم خود برداشت

 کلمات و آواهای بیگانه، ای که به هنگام ادای غلط و غولوط های خوارداشته شده دارد از حس و حال انسان

م و ترس و ناایمیت� بوده Nیایب2 زبان خودشان، شادمانه از این ترومای اند و با رسمیت دستخوش هزار گونه رنج و رس

� در. اند کننده شفا یافته دیوانه ه کردن سپهر زبان، آموزش به زبان مادری و حق سخن گفنت� � سیاست مبتیت� بر دمکراتری�

ط دمکرایش استی همگایب� پیش  عرصه Nهای رسیم و ای است که غالبا و البته عامدانه در روایتاین همان نکته . رس

� به آن. شود ی فرقه فراموش یمساله  ناسیونالیسیت� از حاکمیت یک � و نوشنت� وقیت� آدیم از زبان خود، و سخن گفنت�

، خودم آن را برنگزیده«خود من نیست»افتد، فرمانروایبs که  شود، وقیت� زیر یوغ فرمانروایبs بیگانه یم زبان محروم یم

�: »گوید ، بلکه یم«بخواه: »گوید ام، فرمانروایبs که حیت� با زبان من بیگانه است، فرمانروایبs که به من نیم هیچ چری�

طلب نکن، هیچ نخواه، با زبان خودت با من سخن نگو، الل باش، گوش به فرمان من بمان، کرنش کن، روایت تاری����خ

؛ تنها راه رسیدن به آزادی، تاسیس یک حکومت میل«های جغرافیایت را هم به من بسپارگذاری مکانخودت و نام

طلب است ای و برابری دمکراتیک منطقه .



اسیون زبایب� و اهلیت دادن به یک زبان مطلقا ممنوع و قدغن شده که  � اث مغول»سیاست دمکراتری� و یادگار دوران« مری�

شد و بسیاری از روشنفکران مثال متجدد، خواهان از ریشه برکندن آن شده بودند، به تنهایبs قلمداد یم« تازیترک»

لت فرقه چنان انقالب رادیکایل است که یم � وری رهری2 فرقه ویژه جعفر پیشه ی دمکرات آذربایجان و به تواند ارج و مری�

به یاد آریم که انتشار روزنامه به زبان تریگ و رسمیت بخشیدن به این زبان،. ی دمکرات آذربایجان را تمام کند

ای از آن های ستارخان با دیدن نسخه ها پیش از حکومت فرقه، چشمشود سال دستاوردی چنان بزرگ بود که گفته یم

.به اشک نشست

  B
زندیگ مدل دو

�  باید به یاد داشت که مبارزه ی آن بیان تنیسN بود بنت�  دو مدل»ی فرقه و رهری2
n

زندیگ »:

وهای تمرکزگرا که تالش یم � را از هم بگسلند، پدیده مدل نری� پیوسته را از هم جدا کنند و بههم  های به کنند تا همه چری�

، بنا به این مدل، یک مجموعه. حالت جدا از هم در وضعییت� انفعایل نگهشان دارند � ی نسبتا ارگانیک متشکل از رسزمنت�

ک، همه  و سیایش دیرینه باید از هم گسسته فرهنگ، زبان، مردمان حامل یک تاری����خ مشری�
n

ی پیوندهای سنیت� و فرهنیگ

� جغرافیا و مردمان ساکن آن به تجزیه شوند و دستخوش یک فرایند عنوان عنارضی گمنام و یب2 گردند، تا دیرتر همنت�

ی این عنارض متعلق به یک کلیت همه. از باال گردند ترکیب تاری����خ، وارد یک فرایند استبدادی و پرآشوب هویت و یب2
 باید از معناهای قدیم خود تیه شوند و قدرت مقاومت-رسزمییت�-تارییخ�

n
شان درهم شکسته و خنثا گردد تا دیرترفرهنیگ

ها تزریق شود؛ همه سازگار با میل و آرزوی قدرت مرکزیمعناهایبs جدید در آن .

، یک تمامیت وهای تمرکززدا که برای حفظ انسجام عنارض درویب� یک بافتار جمعییت� و یک ساختار رسزمییت� مدل نری�

sون و جهان )تارییخ� -جغرافیایب بنا به این مدل، برای ترکیب در. ورزند تالش یم( های دیگرالبته گشوده به روی بری�

-تارییخ�-بویم و تداوم جغرافیایبs- ی انسجام درویب�تر اجتمایع؛ نیازی به تجزیه  عایل-ری�های بزرگ ها و یا دایره تمامیت

 جوامع مورد نظر نیست
n

طبرعکس باید به پیش . فرهنیگ Nها توجه کرد و بر اساسشناسانه و تارییخ� آن های هسیت� رس

، بدوناشاره . ها مذاکره و رایزیب� کردآن وها خواهان آن هستند که بدون خلع سالح زبایب� ام به این است که این نری�



ی آن کننده شان، بدون جعل یا تحریف تارییخ� که حامل و دگرگونی جغرافیا و رسزمین جاسازی و مصادرهسیاست بی
عنوان یک تمامیت گشوده و البته دارای شان به هستند، بدون خلع مالکیت مادی و معنوی از اجتماع انسایب�

 یا به 
n

ویب� وارد اجتماعایب� بزرگری� بشوند و در یک همبستیگ  داوطلبانه با دیگرانهمتضادهای درویب� و بری�
n

پیوستیگ

.مشارکت کنند

 � ین نمونه برای بازنمایبs تنش یادشده در باال یا تنش بنت�  مدل»بهری�
n

توان در مبارزه و مقاومیت� یافت که را یم« های زندیگ

در روزگاری که سیاست مبتیت� بر مونولوگ و. کنند دیه یمشان سازمان یک مردم حول زبان و اجتماع به خظرافتاده

«شاهنشاه»اش  ، و نهایت آرزوی پربالهت ناسیونالیسم ایرایب� و نماینده(هنوز هم رواج دارد)صدایبs رواج داشت  تک

داشت تا همچونها را وامیشنید، آن بشنود، وقیت� هم نیم بریده آن بود که پژواک صدای خود را از دهان مردمان زبان

هوییت� رسزمییت� و یب2جایبs و یب2 رضا براهیت� کلمات تریگ را از روی تخته سیاه کالس با زبان خود بلیسند، و در این راستا یب2 

ی مقاومت در برابر این سیاست و نه تنها کرد، حکومت میل آذربایجان نشانه را به جوامیع نسبتا ارگانیک تحمیل یم

� آن و جایگزییت� آن با مدل مورد نظر خود بود ی نشانه. این، که کنیسN پرزور و جهیسN سودایبs برای درهم شکسنت�

 روزمره بود، این مهمظهور یک مدل دیگر برای سازمان
n

ین عرصهدیه زندیگ حکومت آذربایجان با. ی حیات انسایب� ری�

سیاسیت� که با توجه به. اهلیت دادن و رسمیت بخشیدن به زبان تریگ سیاست دیالوگ یا دوصدایبs را بنیان گذاشت

ت ملل و زبان از دل این سیاست دوصدایبs یک. شدها در ایران به رسعت به یک سیاست چندصدایبs منجر کری³

 با مردم همسایه در کردستان و گیالن متولد شد که خود رواییت�
n

ناسیونالیسم پرخون چندصدا در شکل همبستیگ انری�

بر ذهنیت و آگایه تمام ملل زیرستم. هم پیوسته و جغرافیاهای همبسته های به زدیب� از تاری����خ است پرتفصیل و مثال

.ایرایب� تاثری� گذاشت و مردم عرب و دیگران را هم با هسیت� خود متاثر کرد

، هم بر رس حق منازعه یم � و ترکیب الگوهای متفاوت حکومیت� هر: کرد و هم بر رس آزادی حکومت آذربایجان با سنری�

دمکرایش آگاه به بیش از هر مدیل به یک سوسیال. ها گشته در مدل حکومت پهلوی دو مفاهییم ناشناخته و رسکوب

کردند و مدیل بود مبتیت� بر دیالوگ، چه چند صاحب حق با هم بحث یم. حقوق ملل ساکن یک جغرافیا نزدیک بود

 و ایده- ی تارییخ� هر طرف گفتگو، زمینه. گفتند چند زبان با هم از جایگایه برابر سخن یم
n

� فرهنیگ آل خود را وارد منت�

ی زبان فاریش به چالش کشیده و نقد شد، به جز این جایگزین هم برای آن پیش حق سلطنت مطلقه. کرد گفتگو یم

ملت»ی  سیاست مبتیت� بر دمکرایش زبایب� و تصدیق تکری³ ملل که همه بایسیت� در تشکیل داوطلبانه. گذاشته شد

 و تمامیت. مشارکت جویند، و آرمان عدالت اجتمایع و آزادی انتخاب حکومت به میان آمد« ایران
n

خوایه فرهنیگ

آور ایرایب� درهم شکست و بستار معنایبs ناسیونالیسم خفقان. سیایش سلطنت پهلوی با چالیسN مهیب مواجه گشت

، وحدت میل، و نظایر آن همه از sجغرافیایب 
n

معناهای جدیدی وارد فضای همگایب� شد؛ ملت، میهن، زبان، یکپارچیگ

ی ناسیونالیسم تمرکزخواه ایرایب� برای برسازی در نتیجه توهم موفقیت پروژه. منظری دیگر به بحث گذارده شد

.باثبات و منسجم ایرایب� و درضمن توهم خودآیییت� دولت مرکزی دستخوش تزلزل و فروپایشN شد ی یک هویت آمرانه

ای بیش نیستدر عمل نشان داده شد که در نبود آزادی این همه خودفرییت2  .



یک مکتب فکری یا رویه« اصیل»های  اصالت فرقه و حکومت ملی آذربایجان به این نبود که دگم

های جهان به ی پدیده پذیر بر همه را همچون شابلونی انطباق« ایسم»های پراتیکی منتسب به یک 

ای بود که اتخاذ کرد اصالت آن از قضا در سیاست ترکیبی و اقتباسی. کار بگیرد

/اقتبایش، جزیبs/سکوالر، اصیل/مدرنیته، دییت�/انگار سنت حکومت میل آذربایجان بحث را به فراسوی تضادهای دوگانه

توانند جز این بگویند که حکومت میل آذربایجان مثال برخالف سیاست رضا اصطالح مورخان ما نیم به. کیل برد

� حجاب را به زنان داد شایه اجازه ناپذیر با سنت گویند که از نظر فرقه مدرنیته در تقابیل آشیت� اما نیم. ی گذاشنت�

گویند که گویند که حکومت فرقه اجرای بریخ� مراسم دییت� را آزاد گذاشت، اما نیم مورخان سفاریشN به ما یم. نبود

�سکوالریسم از نظر آن های دییت� و قلع و قمع دین به معنای ژاکوبنیسیت� و یا بلشوییگ آن ها به معنای نیف� همه گونه آینت�

یک مکتب فکری یا رویه« اصیل»های  در ضمن اصالت فرقه و حکومت میل آذربایجان به این نبود که دگم. نبود

د ی پدیده پذیر بر همه را همچون شابلویب� انطباق« ایسم»های پراتییگ منتسب به یک  .های جهان به کار بگری�

کرد که نه کامال فرقه به رویشN ترکییت2 عمل یم. ای بود که اتخاذ کرد اصالت آن از قضا در سیاست ترکییت2 و اقتبایش

جه ییگ از جذاب. دار مناطق دیگربویم بود و نه کامال وام � شری� � ترین نکایب� که در همنت� �کردن  ها و جست رفنت� هایوخری�

م در رابطه با تجربه  ان فرقه  سالهی حکومت یککوتاه مدت اخری� �« تضاد»ی فرقه کشف کردم، این است که رهری2 بنت�

ایع � این تضاد را در پراتیک سیایش خود به نحو دیگری به بیان هگیل. فلسیف� جزییت و کلیت را به هم زدند-مفاهیم انری�

له« )جزییت»نشان دادند که . کردند« رفع»کلمه  � به معنای محدود بودن، در خود( ی جزیبs از ایران آذربایجان به مری�

به بیان. اراده از آن نیستمعنای اندایم یب2  گری� شدن در یک نظم خاص بهفروبسته بودن، نابسنده بودن، و الجرم جای

:شود دشمنان زنده زنده پوست از تنش بکندند ی آذربایجایب� همو که گفته یم عمادالدین نسییم شاعر بلندآوازه

-دهم و خود در جهایب� به قرار و جای دو جهان را در خود جای یم« )من بو جهانه سیغمارام- منده سیغار اییگ جهان»

ی نیم ایع« امر کیل»بود که از فرودسیت� در برابر « امر جزیبs»انتهایبs در این  نویع سیالیت و یب2(. آیم گری� � انری�

منعطف رس باز یم د، نه تنها این که کلییت� به نام ایران« کیل»کرد تا مقاومیت�  زد، با دیگر رسکشان اتحاد یم غری� شکل بگری�

ناسیونالیست را وضع کرد ی یم ها جایاما آیا خود در هیچ یک از این جهان . انری� توانست؟ گری�

بدنه   بدنه  جنبش فرقه ی ی

های بندی ی دهقانی و زحمتکش آن در برابر درجه ی مقاومت بدنه های فرقه بازتاب دهندهبرنامه 

زبانی بود-منزلت اجتماعی مبتنی بر نابرابری اقتصادی و سیاسی و هویتی

ی سخن و نظرویژه حق ورود به عرصه  به یاد داشته باشیم که زحمتکشان آن گرویه بودند که از همه گونه حق به

� و کارگاه دوخته شده بود، و در نویع وضعیت اپارتاید جدی قرار داشتند وضعییت� کهمحروم بودند، رسنوشت شان به زمنت�

-برنامه . توان حس و مشاهده کردی مناطق شهری و روستایبs آذربایجان یم  هنوز هم تداوم دارد و آثارش را در همه

لت اجتمایع مبتیت� بر بندی ی دهقایب� و زحمتکش آن در برابر درجه ی مقاومت بدنه های فرقه بازتاب دهنده � های مری�

مثل بسیاری از اعضای)بسیاری از فداییان و اعضای این جنبش . زبایب� بود-نابرابری اقتصادی و سیایش و هوییت�



فرهیخته و فکور که وضعیت اجتمایع خود را به. پیشگایب� پرمهارت بودند سیاست( امروزین جنبش میل در آذربایجان

و داشتند خویب2 درک یم Nوران و کارگران و اصوال مردم هزاران هزار نفر از دهقانان و پیشه. کردند و عقاید پرشور و پیرش

ها نبود بلکه بیش از ای ی تهییج فرقهای شده بودند که فقط نتیجه  پرستانه آذربایجان درگری� موج احساسات میهن

� به این علت بود که حس یم لت هر چری� � شان از دست رفته است و برای احیای آن بایدانسایب� و تاریخی کردند مری�

ان آینده. کوشید � فضایبs به وقوع یم تکوین رهری2 ان و تشکیل حکومت فرقه اصوال برآمده. پیوست در چننت� تکوین رهری2

� طغیان همگایب� بود ، نبود آزادی ها که به استثمار، نابرابری، یب2جات مزارع و کارگاه  طغیان فعله. از دل یک چننت� لیت� � مری�

ی روشنفکران مردیم فرقه را میو نابودی زبان بویم خود، و فرمانروایبs بیگانه نه یم  پذیرفتند، دیالکتییگگفتند و رهری2

sهای توان شور دمکراتیک را زیر پوست توده ها و مستندات اندک آن دوره هنوز هم یم با دیدن فیلم. است تماشایب

های این مردم عادی هست که هرگز از ای از شور جمیع و سودای آزادی در چهره بارقه. مردم آذربایجان حس کرد

. آذربایجان پاک نخواهد شد ی تاری����خ خاطره

روش     دو به مالکیت سلب

امون اتوپیای ازادی واجد اهمیت است اصوال در تاری����خ دو نوع سلب مالکیت. موضوع سلب مالکیت برای بحث پری�

های های مردم بوده است توسط طبقات فرادست که در شکل ییگ سلب مالکیت اقتصادی از توده. ایم داشته

یناما هسته . گوناگویب� انجام شده است � بوده است به عنوان مهمری� ی اصیل آن، سلب کردن مالکیت مردم بر زمنت�

� به تدری����ج به یک ثروت خصویض و شخیص تبدیل شده یا یم. منبع کسب معاش های مردم ازشود و توده  زمنت�

یش به آن یا اداره ی که به ویژه در عرص به ی همگایب� آن محروم یم دسری� � اصطالح مدرن عقالیب� رسعت یب2 شوند؛ چری�

� عمال دستخوش ای یم سابقه یابد و در اثر حاکمیت منطق اقتصادی معطوف به سودآوری و رشد اقتصادی کور، زمنت�

� یم در تداوم و تثبیت این وضعیت به رسکوب حافظه و زدودن همه ردپاهای. رود استهالک وحشتنایک شده و از بنت�

این دویم خلع مالکیت معنوی از مردم. تواند یادآور یک وضعیت متفاوت باشدای که یم  افتد، گذشته گذشته نیاز یم

، تا به این ترتیب تاری����خ مقاومتمعنای جعل تاری����خ است و شستشوی ذهن آنان از خاطره و یادمان گذشته عادی به

ی باژگونه از آن همه را مالک شوند و از خیال دازی برای آینده خود و پیشینیان را فراموش کنند یا تفسری� Àای متفاوتری

.دست بردارند

طغیان آذربایجان شوریشN بود علیه هر دو شیوه. ی جنبش میل آذربایجان، شاهد یک حرکت معکوس هستیم در باره

له طغیان عمویم در آذربایجان و حکومت فرقه به . ی سلب مالکیت � ی برآیندی از آن، هم مالکیت مردم آذربایجانمری�

، تاری����خ، تولید اندیشه و � استقرار بخشید و هم مالکیت معنوی آنان بر زبان، موسییف� را بر وسایل مادی آن رسزمنت�

شان را اعاده کرد گذاری و آذین جغرافیای زیسته یادمان، و نام .

با. پس از براندازی حکومت میل آذربایجان، همراه با افول جنبش، هر دو نوع مالکیت از مردم بازپس گرفته شد

� و زمین شان را فراهم کرد، شاهد موج انتقامی بازگشت داران بزرگ که یورش ارتش شاهنشایه زمینهبازگشت خواننت�

ی ، خلع مالکیت مادی. سابقه هستیم که هنوز باید بازگو شود و دهشیت� یب2 گری� � معنوی و- به دنبال این رسکوب خوننت�



ی آن ی مجدد وسایل معاش مردم، ممنوع کردن نام فرقه، قدغن نمودن خاطره مصادره: زبایب� از نو استقرار یافت

، بدنام کردن فرقه و پاک کردن خاطره
n

موج. های فداییان فرقه از ذهن مردم ی فداکاری شورش و آن غلیان سازندیگ

� بار از کادرهای ورزیده و تبعید و مهاجرت و خانه نشییت� و فرار به خارج یا دیگر مناطق ایران، آذربایجان را برای چندمنت�

کردند، با تواری����خ سفاریشN« چپاول»ی تارییخ� را  در قدم بعدی حافظه. خوایه تیه کردهواداران پرشور آرمان آزادی

کردند، به ابتذال های تاری����خ راندند، آن را تحریف خانهرا رسکوب و اتوپیای آزادی را به تاریک ی انتقادی فعال  حافظه

، دامنه و شدت جنایت را عقالیب� و محدود«معقول»هایبs آلودند و تالش نمودند تا با ارائه ی رقم« فاکت»آوری  جمع

رواج یافته است و( ناسیونالیسیت�-رسیم)های اخری� سنت ضدتاری����خ نوییس  خوشبختانه در سال. و موجه جلوه دهند

.کنند ی خود را به قراری دیگری ثبت یم مردم آذربایجان با همت روشنفکران بویم خود تاری����خ فرقه و تاری����خ گذشته

تواند شده یم ی تارییخ� رسکوب مبارزه علیه سلب مالکیت از مردم آذربایجان در قلمرو تاری����خ، و احیای حافظه

ی پیشپیشقراول فرایند دیگری باشد به قصد بازپس  � از آن رویگری� هاهای قدیم و فراتر رفنت� . 

آذربایجان     پیشه تراژیک رسنوشت و وری

وری، از روشنفکران عوام بود، به این معنا که طرفدار روشنگری ذهن به یاد آریم که رهری2 این حکومت، جعفر پیشه

دانستند چقدر دشمنان او یم. های انسان بود قدم آزادیها و نه تحمیق و تحقری� آنان، و از پشتیابانان ثابت  توده

sاز او نفرت داشتند خطرناک است که به مردم اجازه دهیم تا از توانایب � � جهت نری� .های خودشان باخری2 شوند و به همنت�

او در این راه به قدر توان خود کوشید و تالش کرد تا از. کرد او به نفع ارتقای آگایه و افزایش آزادی انسان تالش یم

 با دیگر جاده
n

ی هولناک و پرتضاد و لغزان سیاست در عرص خود باال رود و منافع مردم بویم خود را در همبستیگ

ی که مورخان ناسیونالیسم ایرایب� و وری در موقعیت تارییخ� دشواری یم پیشه. مردمان ایران متحقق سازد � زیست، چری�

اند و ی او نوشته چه که این دسته مورخان و محققان در بارههر آن. اند محققان سفاریشN کمری� به آن توجه داشته

او برای تفوق زبان تریگ. ی این مرد اندیشمند و اهل پراتیک سیایش است اند کاریکاتور رسوایبs از واقعیت چهره گفته

با حکومت خود عزت نفس توده. کرد ی آذربایجان و برای عدالت اجتمایع به نفع زحمتکشان تالش یم در منطقه

او و دیگر فعاالن. ای را متحقق ساخت های مردم زحمتکش آذربایجان را ارتقا داد و آرزویشان برای خودگردایب� منطقه

ان آن جنگ  اند، خواهد آمد و با این حال دانستند که چه بر رس آرمایب� که به دفاع از آن برخاسته نیم« دهقایب�»و رهری2



یک سال بر خود حکومت کردند و یوغ فرمانروای بیگانه را یب2 هیچ تردید و تریش از گردن. خطر کردند و دل به دریا زدند

� و ستایش است. باز کردند اوار تحسنت� � خود رس� همنت� .

های پویا و واالی جنبش، به دست قدریب� با شکست فرقه، یوغ حکومت نظایم از نو گرد سکوت پاشید همه جا، هدف

طبقات حاکم و ارتجایع وحشت تغیری� که بر دل. بار و پرکینه به خاک و خون کشیده شد ناپذیر، نفرت بس انعطاف

نشسته بود و بسیاری از آنان را به تشویش و هزیمت واداشته بود از نو جای خود را به اطمینان از ثبات ظلم و جور

که هزاران هزار را در رسارس ایران و به. داد .ویژه آذربایجان به میدان رزم کشانده بود از نو به گل نشستامید تغیری�

لت و رسنوشت پرتحقری� گفتند، دوباره به جایگاه یب2 طبقات پایییت� و مردمایب� که به زبایب� دیگر جز فاریش سخن یم � مری�

� بازگشت داده شدند عنرصان ستایش شدند، پاداش گرفتند، نردبان سست. خفقان از نو به همه جا نفوذ کرد. پیشنت�

ان فرقه بریخ� به دار آویخته شدند، بریخ� روی نهان کردند، بریخ� برای همیشه به. تریق� زیر پایشان گذاشته شد از رهری2

به وری، رزمنده اما شکست کنج عزلت خزیدند، و پیشه ی جانکاه تحقری� و اهانت یا شاید به سفارش و خورده، به رض�

� به دنبال یک تصادف خیابایب� در شمال ارس چهره در نقاب خاک کشید، و بریخ� شیفتگان صالح دید رفیق استالنت�

.جنبش از شدت وهن دق کردند و مردند

ی شمایل خود که شاید از منظر کنویب� کاسیت� حکومت میل آذربایجان در مواجهه با تهدیدات دولت مرکزی از همسایه

هایش همه کامال روشن باشد، اما در آن روزها منبع الهایم بود برای بسیاری از جنبشها و پلشیت� ها، نقائص، زشیت� 

«.پنداشتیمخود غلط بود آنچه ما »داشت کمک و همیاری داشت اما بخش، چشمرهایی-های ضداستعماری و میل

� پشت ان فرقه صورت استالنت� داشت پشتیبایب� به معنایچشم. کرد حساب منافع حقری� خود را واریش یمکرده به رهری2

 نیست
n

دیگ Àدازیم. رسسری Àاجازه دهید در فرصیت� دیگر به این موضوع هم بری .

سواره   پیکره یم     ی را هزاررسی افیع که کوبد زین6

ین تندییس که به یاد این جنگ دهقایب� و شهری و حکومت اگر روزی آذربایجان دوباره روی آزادی ببیند شاید بهری�

کند و ی سواره زیب� باشد که افیع هزاررسی را زیر سم اسب خود لگدمال یم توان برپا داشت، پیکره برآمده از دل آن یم

� در حال واژگون شدن از روی زین است � پیکره . خود نری� � ارج ی یک سوارهبرپا داشنت� ی زنایب� گذاری به خاطره زن نری�

وطیت تا امروز  Nقواعد مردانه« پشت»باشد که از هنگام جنبش مرش � ی بازی را صحنه را سازمان داده و گاه و بیگاه نری�

اند به هم زده و به روی صحنه برجهیده و در جنگ تن به تن هم مشارکت جسته .

پایاین6  سخن

� با این همه یک سال دوام. الملیل آن روز ردخور نداشت از منظر امروز، نابودی حکومت فرقه با توجه به وضعیت بنت�

آوردند، ایستادند، مذاکره کردند، برای مقاومت و دفاع از حقوق خود تقاضای سالح کردند و البته روی خوش از

گنجید، ارتش خود را به آذربایجان گسیل داشتحکومت مرکزی هم که از شادی در پوست خود نمی. شوروی ندیدند

در. تا دهقانان و زحمتکشان و روشنفکران آذربایجان را از نو یوغ به گردن نهد و فرمانروایبs بیگانه را از نو استقرار بخشد



شدگان که بیش از چندین هزار است هنوز تحقیق رسیم نشده، و روایت واقیع هنوز به کتابت کشته« عدد»ی  باره

� و دهشت تصورناپذیر و سنگ. ی دادخوایه هنوز گشوده نشده است درنیامده و پرونده قصد از این لشکرکیسN خوننت�

ی نبود جز خاموش کردن یک بار برای همیشه ایدالنه  � دند، چری� ی میل به  که فرستادگان و عمال شاه در همه جا گسری�

ما مردم»تغیری� در دل  ».

یمحمدرضا شاه ایده . تاثری� نبود طغیان زحمتکشان و روشنفکران آذربایجان بر اوضاع کیل ایران یب2 در نهایت این که 

ان رسکوب ایده  اصالحات اریض� و اعطای حق رای به زنان را به ی آزادی و عمل آزاد به مردمان زیردستعنوان جری2

اث آن را به نام خود سکه زد. کرد« اعطا»خود  .نام فرقه و حکومت میل آذربایجان را از میان برداشت اما بخیسN از مری�

مستقیم تلنگری نهایبs بود به فساد کهن این طغیان اعتماد به نفس نظم قدییم را به چالش. حکومت میل آذربایجان غری�

ورت و اضطرار اصالحات را از همیشه اشکارتر ساخت .گرفت و رض�

به نقل از سایت اخبار روز


