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کارگاه دیالکتیک:

                                          

آذربایجان و چپ

فروغ اسدپور
)برگرفته از یادداشت فیس بوکی(

سطرهای نوشته شده در این متن از دل تامل بر نوشته های یک دوست فیس بمموکی )متن پیوسممت( برآمممده
است. دوست من با همدلی بحثی را از زبان شخص دیگری بیان می کرد که در آن از علل نادیده انگاشممتن و
نآ هب نم خساپ .دوب هتفگ نخس ناجیابرذآ یاهکرت یندم –یا حتی ضدیت »چپ« با مبارزات ملی  مدنی ترک هممای آذربایجممان سممخن گفتممه بمود. پاسمخ من بمه آن

دوست )با برخی افزوده ها( در زیر می آید: 

نمی دانم منظور دقیق شما از این که چپ ها در کلیت خود از جنبش آزادی خواهی و ملی گرایی )در معنممای
مطالبه ی بازشناسی و ارج گذاری هویت زبانی، سممرزمینی، فممرهنگی و تمماریخی( و خواسممت خودمختمماری و
فدرالیسم در آذربایجان دفاع نمی کنند، چیست. اما پیش از این که به این نکته بپردازم اجازه می خواهم بممه
ماجرای نفمموذ ایممدیولوژیک بلشویسممم در چپ جهان سممومی از جملممه نمموع ایممرانی آن کممه شممما هم بممه آن
پرداخته اید، اشاره ای داشته باشم. تا جایی که من می دانم خطاهای نظری و عملی نشممات گرفته از بلشویسممم
به طور گسترده ای در زمینه های گوناگون بحث شده است. اما شاید حق با شما باشد و این جنبه ی خاص از
تاثیر بلشویسم به وضوح بحث نشده باشد. یکی از نقایص نظری و عملی بلشویسم به همین موضوع ملل تحت
ستم در جغرافیاهای چنممدملیتی و چنممداتنیکی مبتممنی بممر مممدل های دولت - ملت تک زبانممه و تک اتممنیکی
برمی گردد. اشاره ام به این است که به رغم تاکید »برنامه«ای بر حق تعیین سرنوشت ملل زیر ستم از سمموی
بعضی از احزاب ایرانی، در عمل اهمیتی به این »حق« داده نمی شد و این حق همچون تمام حق های دیگممر
در این جغرافیا موضوعی بود مربوط به یک آینده ی بسیار دور که قرار نبود بیاید. به همین جهت هم می شد
از این حق که به قولی »کی داده و کی گرفته« دفاع کممرد و آن را روی کاغممذ آورد. به همین جهت هم این
حق نیز میان حق های دیگر به یک شعار توخالی و یک ژست بی معنا تبدیل شد. بنابراین، می پذیرم کمممه در

این باره باید مطالعه و پژوهش کرد و نوشت. 
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اما درباره ی این نکته که گویا چپ ها در کلیت خود از جنبش آزادی خواهی ترک ها دفاع نمی کنند فقط بممه
این نکته اشاره می کنم و می گذرم: من به سهم خویش در جریان باال کشیدن »فتیله«ی نفرت از ترک همما و
تحقیر آنان به منزله ی »دهاتی« و »وصممله ی نمماجور« در »هتممل« ایممران، از سمموی به اصممطالح طنزنویسممان

 تالش کردم مقوله ی بیگانه شدگی مارکس را در رابطممه بمما۱۳۹۴حکومتی در تلویزیون دولتی ج. ا. به سال 
. 1زبان مادری »تیوریزه« کنم که ویدیوی آن در یوتیوپ یافت می شود

نکته ی دیگر این کممه چپ در ایممران، در وضمعیت کنممونی، نمیروی سیاسممی حی وحاضمر و عمممده ای نیسمت،
)آذربایجانی ها شما به  کمک چپ بیایید(. بعد هم یک کلیت یک دست و موزون و هم صدا هم نیسممت؛ بلکممه
همچون همیشه کهکشانی از فرقه های کوچک است. اگرچه بخش کوچکی از آن وزن و اعتبار معنوی قابممل
توجهی به اعتیار گذشته مبارزاتی اش دارد که می تواند آن را »خرج« یممک جنبش سیاسممی مممدنی بکنممد یمما
نکند. در رابطه با مثال جنبش آزادی خواهی و ملی کردها از این اعتبار معنوی مایممه گذاشممته اسممت. کردهمما
به بیان یکی از دوسممتان »از رانت حمممایت سیاسممی چپ« )جدیممدترها در شممکل و شمممایل صممرفا مجممازی(
برخوردار شده اند. علت هم به نظر می    رسد این باشد که روشنفکران تممرک و فعمماالن جنبش چپ آذربایجممان
به علت پیش زمینه های تاریخی تا حدود زیادی با مرکز درآمیخته بودند )اصوال تمما مممدت ها خودشممان مرکممز
بودند( و حتی از بنیان گذاران برخی از مهم ترین احزاب سیاسی سراسممری به شمممار می رفتنممد. اصمموال بخش
مهمی از نسل پیشین همین روشنفکران آزادی خواه و »مدرن« تمرک بودنممد کممه در هنگممام ورود بمه عصممر
مشروطه، دو دستی تمام حقوق ملی و زبانی و فرهنگی خود را تقدیم ایده ی دولت ملت ایران کردند. چممون
تالش داشتند تا از دل »ایران« یممک »تمممامیت ارگانیممک«، یممک دولت ملت به اصممطالح مممدرن دربیاورنممد.
بنابراین به علت درهم آمیزی با تهران و مداخله در امور »سراسری« خود را بخشممی از آذربایجممان به معنممای
اخص کلمه نمی دانستند و شاید همدلی چندانی نیز با هویت ملی و مدنی و بممومی مممردم آن منطقممه حس
نمی کردند. این روشنفکران که خود از دل اتنیک حاکم قبلی بیرون آمممده بودنممد در واقممع به نمموعی از خممود
»امتیاززدایی« می کردند و به »خلع مالکیت« همه جانبه تن می دادند. حتی حق سخن گفتن به زبان مادری
خود را بدون اعتراض تسلیم کردند. جهان وطن ها یا »کاسموپلیتن«های آذربایجانی بمه تمماثیر فلج کننممده ی
خلع سالح زبانی خود و در ضمن »بی جا سممازی« نمماگزیری کممه پیامممد سمماخت و پممردازش یممک دولت ملت
متمرکز فارس زبان معطوف به »توسعه ی ناموزون« اسممت پی نبردنممد. حممتی سممقوط حکممومت ملی فممرقه ی
دمکرات آذربایجان به رهبری جعفممر پیشممه وری و کشممتار هممزاران رزمنممده ی فممدایی و تمماخت و تمماز ارتش
شاهنشاهی در تبریز و مناطق دیگر آذربایجان سبب نشد که یک تامل پردامنه پیرامون این تسلیم بی قید و

شرط به مرکز صورت گیرد.

این است که گمان نمی کنم احزاب و سازمان های سراسری پیش از انقالب )حزب توده، سازمان چریک های
فدایی خلق( و پس از انقالب در پالتفرم ها و برنامه های شان چیزی در باره ی دو زبانه یمما چنممد زبممانه  بممودن

.بخش سوم. توهین و تحقیر به ترک زبانان و ستم اتنیکی در ایران گفتار فروغ اسدپور. تلویزیون برابری. 1
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ایران یا احزاب خود گفته باشند یا خواستار یک نوع مدل حمماکمیتی مبتممنی بممر تمرکممززدایی و یمما انتشممار
نشریات سازمانی به زبان هایی جز فارسی شده باشند. در حالی که روشنفکران کرد عموما ساکن کردسمممتان
بودند و در مقام پردازش کنندگان ناسیونالیسم ایرانی مطرح نبودند و مسایل سراسری برای آن همما از کانممال
مطالبات ملی می گذشت. بنابراین، کردها زودتر از ترک ها توانستند توجه عمومی چپ را کممه پس از انقالب
مسممیر مقاومت موقتی شان در برابر ج.ا. و خروج متعاقب شان از کشور از این منطقه می گذشت؛ به مطالبات
ملی خممود جلب کنند. یک علت دیگر این حمایت معنوی و مادی این بوده کممه کردهمما )همچممون عرب همما،
بلوچ همما، ترکمن ها و لرها( نه به گونه ای جدی در ساخت و اجمرای پممروژه ی ناسیونالیسممم ایممرانی مشممارکت
داشممتند و نه از »نظریه پردازان« این ناسیونالیسم بودند و نه در ساختار قدرت دولت ایرانی پسمماقاجار جممای
پای محکمی به دست آوردند و نه از توسعه ی اقتصادی و سیاسی »سراسری« چیز زیادی نصیب شممان شممد.
در ضمن، به علت سنی بودن بخشی از کردها )برخالف ترک ها که اکثریت شان شیعه بودند( امکان مشارکت

 با شعارها و احزاب۵۷ باز کمتر می شد. در ضمن کردها پس از ۱۳۵۷دادن آن ها در حکومت پس از رویداد 
ملی چپ بومی خود )کومله و دمکرات و دیگران( به اعتراض در مقابل ج. ا. و سازمان دهی مقاومت مممدنی و
مسمملحانه برخاسممتند کممه از حمممایت بخش وسممیعی از گروه هممای چپ برخمموردار بممود. درحالی کممه مثال در
آذربایجان حرکت مقاومتی نخستین با امتناع آیت الله شریعتمداری از تمکین بممه والیت فقیممه و اعتراضممات
خیابانی وسیع مردم تبریز همراه شد که احتماال برای چپ شکل واقعی و اصیل مقاومت محسوب نمی شممد.
بنابراین، برای چپ اصمموال سمماده تر بممود کممه حمممایت عمماطفی و معنمموی خممود را متوجممه کردهمما و جنبش
آزادی خواهی آنان کند. اما در باره ی این گزاره که بخش بزرگی از چپ کنونی در ایران تا حد زیادی چشممم
و گوشش را بر صدای آذربایجان و حرکت مقاومتی اعتراضی ترک ها بسته اسممت یعممنی نسممبت بممه جنبش
آزادی خواهی و ملی گرایی )به معنای گفته شده در باال( و خودمختاری خواهی )فدرالیسم یا کنفدرالیسم(
در آذربایجان ساکت است؛ تا حد زیادی موافقم. اما به نظممر من دو علت بمرای این سمکوت می توانمد مطممرح

باشد: 

جنبش آزادی خواهی و ملی ترک های آذربایجان نتوانسته است خود را بممه انممدازه کممافی »برجسممته« الف( 
کنممد. به رغم گسممتره و قممدرت مممادی و معنمموی بممالقوه و بالفعممل کممه این جنبش از آن برخمموردار اسممت،
سخن گویان نیرومندی نداشته که در سممطح ایممران و منطقممه و بین الملممل، مطالبممات ترک همما و اهانت هممای
خون باری را که بر آنها )ما( رفته »امپریک« یا  به عبارتی مستند کنند، به جلوی دوربین ها بکشند، آن تاریخ
خون بار و پرمقاومت و رادیکال و آن همه دسممتاوردهایش را »تئمموریزه« کننممد؛ فعممالیتی کممه ریزه کاری همما و
مهارت های رسانه ای، گفتمانی و نوشتاری خاص خود و البته روابط بین الملل و تصدیق قممدرت های بممزرگ
جهانی را می طلبد که فعال موجود نیست. درباره ی تصدیق قممدرت های بممزرگ بین المللی اشمماره ام بممه فشممار
»فاکت ها« بر افکار عمومی غرب و »امپریک« کردن رنج های ناشی از ستم ملی بر ترک ها اسممت، تمما تمایممل
آنان را برای پوشش دادن رسانه ای اخبار مربوط به مقاومت مدنی آذربایجان بربیممانگیزد. تمما بممه این وسممیله
وادارشممان کنممد کممه رسمانه های بمزرگ فارسی زبان شممان مثممل بی.بی.سمی. در خمارج کشممور را تشمویق بمه
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پوشش دادن این اخبار کنند، رسانه ای که اخبار فارس زبان های افغانسممتان، تاجیکسممتان و ایممران را پوشممش
می دهد و بنابراین پیوست پان فارسیسم را بر آن افزودن نابجا و نامناسب نیست. 

 

جنبش آزادی خواهانه ی آذربایجان )در سطح چهره های مرجع و شمماخص و بممیرونی و تمما جایی کممه من ب(
می دانم( به نحمموی بی واسطه از رتوریک و اصطالحات رایج و جا افتاده ی »چپ« استفاده نمی کند و خممود را
در امتداد »جنبش های چپ« تعریف نمی کند )باز برداشت شخصی من است(. اگرچه این جنبش پیوسته به
جعفممر پیشه وری - این چهره ی درخشان تممرک - ارجمماع می دهممد، اممما نتوانسممته آن سممنتز و مفصممل بندی
مطالبمماتی را که پیشه وری روی میز و در دستور کار گذاشت از آن خود کند. یعنی نتوانسته توزیع ثممروت و
مطممالبه ی عدالت اجتماعی و پردازش یک برنامه ی اقتصادی معطوف به مبارزه با فقر و نابرابری طبقمماتی را
در برنامه هممای خود معرفی کند. اگر چنین کرده است من ندیده ام و کوتاهی از من است. »چپ« هم چممون
صممدای جنبش ملی آذربایجان را پژواک و بازتاب صدا و مطالبممات خممود )مثال مطممالبه ی طبقمماتی و اتحمماد

همه ی ستمدیدگان( تلقی نمی کند، درنتیجه »شاید« با احتیاط بیشتری در این زمینه قدم برمی دارد.

مساله ی قابل توجه دیگر هم این است که بخش عمده ای از چپ ایممرانی اصمموال از سیاسممت تفاوت دوسممتی و
»هویت طلبی« و به ویژه سیاست تمرکززدایی از قدرت فاصله ی نجومی دارد. درضمن، عدم اعتقمماد واقعی به
پارادایم حق و حقوق، جز از مجراهای طبقاتی، در بخش عمده ای از این چپ قدرتمند اسممت کممه به ویژه در
زمینه ی ملل یا اتنیک های غیرفممارس )و ترک همما بممه طممور اخص( بمماز نیرومنممدتر عمممل می کنممد. به هرحال
آغشته بودن بسیار جدی بخش عمده ای از چپ ایران به ناسیونالیسم ایرانی و فارسی پسممندی آنان را در این

میان نباید فراموش کرد که نمونه های تجربی بسیاری از آن را در زندگی روزمره و سیاسی تجربممه می کممنیم.
امما من شخصما از خواسمت همای برحمق ترک همای آذربایجمان حممایت می کنم. این شعار مطالبماتی زیبما را کامال

درست می دانم: »تورک دیلینده مدرسه اولمالیدی هر کسه« )آموزش به زبان تممرکی امممری ممکن و شممدنی
است(. این شعرگونه ی باز هم زیبا و حماسی را هم کامال قابل دفاع می دانم که بیانگر روح مقاومت در مردم

آذربایجان است: »منیم دیلیم اولن دییر باشکا دیلن چونن دییر«. )مرگ را بمر زبممان من راهی نیسممت، زبممان
دیگری جای این زبان نخواهد آمد یا به عبارتی زبان مرا به زبانی دیگر تغییر نتوانید داد(. حق خودگردانی و
اداره فدرالیستی و دمکراتیک آذربایجان را هم مطالبه ای به جا و درسممت و عادالنممه می دانم. در ضمممن دفاع

جانانه از مطالبه ی عدالت اجتماعی و مبارزه با نابرابری طبقاتی و انقراض محیط زیست هم به نظممرم بایممد در
مطالبات آذربایجان بسیار پررنگ تر از گذشته شود. به جز این نکات، یک نکته ی پایانی هم در چنته دارم که

در ادامه می نویسم اش. 

موضوع دیگری که مایلم بدان اشاره کنم این است که دوستان گالیه کننده از »چپ« )در واقممع منظممور این
دوستان انبوه منفردین و محافل کوچک سازمانی است( چنان از چپ سخن می گویند کممه گویمما در جنبش
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آزادی خواهی و ملی آذربایجان، اندیشه و عمل چپ وجود ندارد. به این معنا که »دیگران«ی کممه در مرکممز و
یا در مناطقی دیگر سکونت دارند و خمود را نماینمده ی تمام االختیممار چپ می داننمد )یمما نمی داننمد( باید از
جنبش آذربایجان حمایت کنند و ارج بگذارنممدش. بمما خوانممدن یادداشممت مممورد بحث هم چممنین بممه ذهن
مخاطب متبادر می شود که گویا جنبش آزادی خواهانه و عدالت طلبانه در آذربایجممان یممک جنبش غممیرچپ
)چپ به معنای طرفداری از عدالت و سیاست بازشناسی یا ارج شناسی( اسممت. به همین جهت هم از دیگممران
کممه مشروعیت چپ بودن شان را مسلم فرض می کنند انتقمماد به عمممل می آورنممد و از آنهمما انتظممار همممدلی و
پشتیبانی دارند. اجازه دهید نکته ی مورد نظرم را با تأمممل دربمماره ی معنممای »چپ« قممدری بیشممتر توضممیح

بدهم: 

اگر گستره ی چپ شامل افرادی باشد کممه خواهممان یممک جممامعه ی سممکوالر و دمکراتیممک و عممدالت بنیاد و
طبیعت دوست و فمینیست و تفاوت دوست هستند، اگر چپ به معنای افرادی باشد کممه در همه ی زمینه همما:
زنان، محیط زیست، زبان، جغرافیا، گرایشات سکسوال، موضوع طبقاتی، نظم اقتصادی و رویه های سیاسی و
فرهنگی، عدالت را پراهمیت می دانند، اگر چپ به معنای افرادی باشد که خواهممان پیشممبرد یممک سیاسممت
»سبز به عالوه ی سرخ« )محیط زیستی و عدالت محور یعنی توزیع ثروت و آزادی و امکممان اندیشه سممازی از
مرکز به پیرامونی شدگان، و از باالی هرم اجتماعی به پایین، و در ضمن خواهان یک تولید سالم غیرآالینده
و هماهنگ با ظرفیت های زمین و انسانها( هستند، اگر چه به معنای افرادی باشد کممه خواهممان بازشناسممی
هویت فرهنگی و زبانی و سرزمینی خود هستند و از استحاله یابی ترک ها )و دیگر ملل ساکن ایران( در زبان
تحمیلی فارسی بیزاری حس می کنند و در برابر آن مقاومت به خرج می دهند؛ در این صورت باید به خودتان

)خودمان( نگاه کنیم. 

آذربایجان موتور محرکه ی جنبش های آزادی خواهانه و دمکراتیک و عدالت طلبانه در ایممران و در جغرافیممای
خود بوده است. آذربایجانی که از »چپ« طلب پشتیبانی می کند مصداق این مصرع شعر است: یار در خانممه
و ما گرد جهان می گردیم. وقتی از »هویت طلبی« در میان ترک های آذربایجان سخن می گویید خوب است
به یاد داشته باشید که تاریخ و هویت ترکان آذربایجان به جز زبان زیبای ترکی و ترانممه و موسممیقی زیبممای
این سرزمین، همه ی آن مولفه هایی هم هست که در باال بیان کردم و برشمممردم. بممذر این مولفه همما عموممما
ابتدا در خاک آذربایجان پاشیده شد در همان جا با خون چه بسیار فممداییان و سممتاره های ناشممناس و البتممه
افراد سرشناس آبیاری شد و پمما گممرفت. بنممابراین حمماال کممه قممرار اسممت دسممت کم بممرای مممدتی »سیاسممت
ایزوالسیونیستی« را پیش بگیریم و سر در تاریخ و گذشته ی خود کرده و از آن گذشته ی تاریخی پرافتخممار
الهام بگیریم و سپس با امکانات و افق های کنونی، اهداف آینده را تعریف کنیم، بد نیست هویت چپ مان را
هم در وهله ی نخست از همان تاریخ بومی اخممذ و اسممتنتاج کممنیم. منممابع و سرچشمممه های چپ در تمماریخ
آذربایجان به وفور یافت می شود. اما انتظممار پشممتیبانی داشممتن از چپ به معنممای مجممرد و کلی آن؛ این نممیز

مطالبه ای است برحق. باشد که برآورده شود.
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 پیوست:

 )یادداشت فیس بوکی یک دوست(

اومانیسم چپ ایرانی

به نظر من، اینکه چرا کممل جنبش چپ در ایممران بمما هویت خممواهی ُتممرکی دشمممنی می کنممد، جممواب سمماده اسممت: 
منابع نظری چپ ایممرانی برگرفتممه از چپ روسممی اسممت کمه اصمواًل صممورت منحممرف و یمما مصادره به مطلوب شممده ی
مارکسیسم است. چپ روسی درست است که در عالم نظر جدایی طلبی را به رسمیت شناخت، اما در عمممالم واقعیت
به خاطر مصالح پرولتاریا که خودش را به عنوان قیم اش معمرفی می کمرد هرگونممه مخممالفت بمما روسی سممازی را به نممام
قوم گرایی و ناسیونالیسم به شدت سرکوب می کرد. حزب کمونیست شوروی خصوصًا در زمان اسممتالین صممدها هممزار
نفر را به اتهام داشتن عقاید پان ترکیسم شکنجه و اعدام و یا به صورت دسته جمعی از سممرزمین خممویش بممه منمماطق
غیرقابل سکونت کوچ داد )اکثر قریب به اتفاق این ها در لوکوموتیوها و یا در مقصد تلف می شدند و آنها کممه مانده انممد
بعضی ها مانند تاتارهای کریمه و یا ترک های گرجستان هرگز به سرزمین مادری شان برنگشتند(. مضمماف بممر اینکممه
ترکیه هم در اردوگاه سرمایه داری بود و حزب کمونیست شوروی با متهم کردن متهمان به رابطه با ترکیممه به عنمموان
عامل سرمایه داری در منطقه برای کشتار و آوارگی ترک های ساکن شوروی بهترین بهانه را یافته بود. روشممن اسممت
که این سرکوب وحشیانه احتیاج به پشتوانه ی نظری داشت، و تاریخ نگاران، نویسندگان و ایممدیولوژی پردازان حممزب
کمونیست شوروی در زمینه ی رسم کردن صورت شیطانی از ُترک ها در کل و ترکیه کوشش و جهد فراوان کردند که
ما امروز هم اثراتش را در مقلدان چپ روسی می بینیم. برای اثبات این نظریه، نظرتان را به این نقطممه جلب می کنم
که هنوز هم بعد از روشن شدن ماهیت حزب کمونیست شوروی که بیش از سی-چهل میلیممون انسممان را قتممل عممام
کرد، هنوز هم چپ های ایرانی نه یک دل که هزار دل عاشق پوتین و روسیه ی کنونی هستند کممه نممه خممود ادعممای
چپ بودن دارد و نه می توان با چسب دوقلو پوتین و روسیه ی فعلی را به چپ چسباند. با عطف به مثال بمماال، روشممن
است که چپ ایرانی مقلد چپ روسی است و این خاصیت ضدتورکی اش را هم کم وبیش از او به ارث برده است. مثاًل
دقت کنید این چپ از اول تاریخ تاکنون و از شرق تا غرب اگر خصوصًا در مقابل دولت های غربی باشد و اگر صممدها
هزار نفر هم کشته بدهند از همه ی مبارزات مسلحانه دفاع می کند، اما وقتی که بممه حقمموق ُترک همما می رسممند کممه
تابه حال یک ترقه هم هوا نکرده اند، بدتر از حکومت یا خواستار سرکوب می شود و بمما ذره بین دنبممال پان تورکیسممت
می کردند، و یا برای ما توصیه می کنند که مانند عیسی مسیح ریوف و بخشنده باشیم، و اگر کسممی بممه صممورت مان
سیلی زد آن یکی طرف صورت مان را هم برگردانیم که سیلی دوم را هم بزنند و ما به عنوان واکنش چشمان ظالم را

    ببوسیم.  

*   *   *
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