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اشرف دھقانی
 ١١اپريل ٢٠١٧

در ارتباط با روز جھانی زبان مادری
صرف نظر از شوينيست ھا و مرتجعينی که ھمواره از غير رسمی تلقی شدن زبان مادری ملت ھای مختلف تشکيل
دھندۀ ايران  -به جز فارسی  -دفاع و پشتيبانی کرده و خواھان ممنوع بودن زبان ھای ديگر خلق ھای ساکن ايران در
امر آموزش و اشاعۀ ادبيات خود و غيره بوده اند ،از طرف برخی روشنفکران نيز تحت عنوان به اصطالح چپ ھای
مدرن ،کسانی که يا ھرگز ستم ملی را تجربه نکرده و درکی از آن ندارند و يا نفوذ ايده ھای شوينيستی چنان در آن ھا
قوی است که نمی توانند رشد و پويائی ديگر زبان ھای ملی در ايران را برتابند ،مواضعی اتخاذ می شود که در کنه
خود نفی حق ملت ھای مختلف ايران در استفادۀ آزادانه از زبان مادری خود را در خويش نھفته دارد.
مثال در موردی می شنويم که اساساً وجود زبان مادری را به اسم مدرنيسم و تحت اين عنوان که گويا بوی محدويت
ھای سنتی از آن می آيد نفی می کنند – ھمان طور که البته اساسا ً وجود مليت ھای مختلف در ايران را ھم انکار می
کنند .يا در قطب مخالف ديده می شود که با چنان شاخ و برگی از کثرت زبان ھای مختلف در ايران سخن می گويند که
عمالً حل مسألۀ ملی امری بسيار بغرنج که گويا غير قابل حل است جلوه می کند .آن ھا حتا نگران بودجه ای ھستند که
دولت مرکزی در صورت رسميت دادن به زبان مادری مليت ھای مختلف )مثالً وزارت آموزش و پرورش جھت
تربيت معلم ،ترجمۀ متن ھای الزم در کار آموزش و غيره( بايد متحمل شود.
ايران که امروز کامالً به غارت امپرياليست ھا رفته روزی از تحت سلطه بودن
در اين مورد بايد گفت که اگر سرزمين
ِ
آنان رھا شود ،در ايرانی که ثروت ھايش ھمچون امروز توسط سرمايه داران خارجی )امپرياليست ھا( و سرمايه داران
داخلی وابسته به آنان غارت نشود ،آيا با توجه به وجود ثروت بيکران در اين کشور  ،غم بودجه برای انجام چنان کاری
وجود خواھد داشت؟ البته اگر دولت مرکزی مورد نظر را رژيم دزد و فاسد جمھوری اسالمی تلقی کنيم بايد گفت که
اساساً دست يابی به آزادی زبان ھا و حل مسألۀ ملی ھمانند بسياری از مطالبات به حق و دموکراتيک مردم ايران در
چھار چوب اين رژيم ممکن نيست .اما ،ما نمونۀ بارز و درخشان دولت مرکزی بلشويک ھا را داريم که موفق به حل
مسألۀ ملی در کشور پھناور روسيه با ملل مختلف ساکن آن گرديد .بی شک در فردای سرنگونی جمھوری اسالمی به
دست طبقۀ کارگر متشکل و مسلح به ايدئولوژی خود )کمونيسم( ،ملت ھای مختلفی که جامعۀ ايران را تشکيل می دھند
نيز موفق به کسب حقوق ملی خود خواھند گرديد.
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در اين ايام که به مناسبت روز جھانی زبان مادری  ،بار ديگر مسألۀ ملی در سطح وسيعی مطرح گشته و ما شاھد
اظھار نظرھا و مواضع گوناگونی در اين زمينه می باشيم  ،جا دارد روی موضع کمونيستی در مورد مسألۀ ملی تأکيد
شود .در مقدمه ای که در آذر ماه]قوس[ سال  ١٣٩٢توسط من بر کتاب پر ارزش "آذربايجان و مسألۀ ملی" ،اثر رفيق
عليرضا نابدل نوشته شده  ،تا آن جا که مقدور بوده موضع کمونيستی در رابطه با مسألۀ ملی مورد توضيح و تشريح
قرارگرفته است .اکنون به مناسبت روز جھانی زبان مادری  ،روی اين مقدمه مکث کنيم.
برخی از مھمترين ايده ھای مطرح شده در آن مقدمه به شرح زير می باشند:
• يک حرکت ملی بايد ماھيت دموکراتيک و مترقی داشته باشد تا بتوان از آن پشتيبانی و حمايت کرد.
• "امتناع از دفاع از حق تعيين سرنوشت برابر است با بدترين اپورتونيسم" ) لنين ،در بارۀ حق ملل در تعيين سرنوشت
خود  -صفحه .(٣٧٢
• از زمان رضا شاه که به نمايندگی از امپرياليسم انگليس مشغول پياده کردن سياست ھای به غايت ضد ملی در ايران
بود ،زبان ھای ملی مختلف در ايران )به جز زبان فارسی( مورد سرکوب قرار گرفت .امروز تحت سلطۀ رژيم
جمھوری اسالمی و وزارت ارشادش ،ھم سرکوب زبان ھا و حقوق ملی در تداوم سياست ھای امپرياليستی رضا شاه
قلدر ،با ارتجاعی ترين لفافه ھای مذھبی در خدمت بقای سلطۀ سرمايه داران استتار می گردد و ھم زبان مادری ملت
ھای ديگر وسيع تر از پيش توسط "ادبای شوينيست" که در دم و دستگاه ھای به اصطالح فرھنگی اين رژيم حضور
دارند مورد توھين و تحقير قرار گرفته و يا نفی می شوند .ھمۀ اين ھا در جھت تحقير و شخصيت کشی و موجه جلوه
دادن ستم ملی از يک طرف و محروم سازی ميليون ھا تن از خلق ھای ايران در رواج فرھنگ و ادبيات و آموزش به
زبان خود  ،از طرف ديگر به کار گرفته می شوند.
• به لحاظ تاريخی ،کوشش برای ايجاد يک زبان واحد در محدودۀ جغرافيائی خاص توسط بورژوازی و بر اساس
نيازھای بازار برای او صورت گرفته است .اما اگر در غرب رسميت يافتن يک زبان واحد )يا ھمچون سويس سه
زبان( با برقراری آزادی ھای دموکراتيک در جامعه ھمراه بود ،در ايران به دليل شکست انقالب مشروطيت به مثابۀ
انقالب بورژوا  -دموکراتيک ايران ،بورژوازی مرتجع انگليس از طريق دولت دست نشانده اش )رضا شاه( با اعمال
وحشيانه ترين ديکتاتوری ھا ،زبان فارسی را تنھا زبان رسمی در ايران اعالم کرد .اين امر اگر چه امتيازی برای زبان
فارسی بود ولی به دليل سلطۀ امپرياليسم و ديکتاتوری ناشی از آن حتی ملت فارس نيز )چه در آن زمان و چه امروز(
از آزادی بيان و ديگر آزادی ھای دموکراتيک برخوردار نگشت و لذا فارس ھا نيز برای رسيدن به استقالل و آزادی
در مقابل حکومت ھای مدافع و حافظ منافع امپرياليست ھا بوده و در کنار ديگر ملت ھای ساکن ايران قرار دارند و با
آن ھا ھم سرنوشت می باشند.
• در برخورد به مسألۀ ملی ،حتا در نظرات برخی از روشنفکران انقالبی ايران  ،آلودگی ھای ناسيوناليستی و عظمت
طلبی در رابطه با زبان فارسی را می توان تشخيص داد .به عنوان مثال نظرات رفيق انقالبی ،شھيد بيژن جزنی در
کتاب "آن چه يک انقالبی بايد بداند" در اين رابطه را می توان ذکر کرد  -که در مقدمه ای که در بارۀ آن صحبت می
شود ،مورد نقد قرار گرفته است.
• برخورد رفيق عليرضا نابدل نسبت به "فرقۀ دموکرات آذربايجان" تشريح شده و مبتنی بر آن ست که:
 فرقۀ دموکرات در شرايط پيروزی "ارتش سرخ کارگری" و تأثير آن در رشد مبارزه در آذربايجان نه فقط "در ميانتوده ھای محروم شھری" بلکه در شرايط اوج گيری مبارزۀ دھقانان با اربابان ده به وجود آمد .طبقات محروم در
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آذربايجان ،پيروزی ارتش سرخ بر فاشيسم را پيروزی خود دانسته و برای مبارزه با دشمنان شان از آن الھام و نيرو
گرفتند.
 فرقۀ دموکرات اما با عدم تشخيص اين امر که برای مردم آذربايجان تضاد بين فئودال ھا و دھقانان از يک طرف وبورژوازی وابسته با پرولتاريا و خرده بورژوازی شھری مطرح بود  ،از طرح شعارھای طبقاتی ضد امپرياليستی و
ضد فئودالی و دموکراتيک باز ماند .در نتيجه نتوانست سياستی اتخاذ کند که عليه سياست تفرقه افکنانه ای که رضا شاه
پايه گذاشته بود باشد  ،تا بتواند خلق ھای سراسر ايران را گرد خود جمع کند .فرقۀ دموکرات به عکس ،با طرد مبارزۀ
طبقاتی و تأکيد صرف روی مسألۀ ملی و طرح شعارھائی چون "زبان برای ما مسألۀ حياتی و مماتی است" و به واقع
تبديل کردن "مليت به شعار اساسی و مرامی" تشکيالت خود و در نتيجه جدا کردن سرنوشت خلق آذربايجان از ديگر
خلق ھای ايران در مقابل دشمن مشترک ،شکست خود را رقم زد.
 اين فرقه به جای تکيه بر نيروی پر قدرت توده ھا که حاضر به ھمه نوع فداکاری در مبارزه با دشمنان خود بودند،"چشم اميدش تنھا بر ارتش سرخ حکومت سوسياليستی شوروی بود" .از اين رو با رفتن ارتش سرخ از ايران "خلق را
در برابر دژخيم ارتجاع تنھا گذاشته و به آن سوی مرزھا عقب نشستند".
• رفيق نابدل بحث خود را اساسا ً با سنجش برنامه و عملکردھای اين فرقه با وظيفه انقالبيی که در آن برھه بر دوش
يک رھبری انقالبی قرار داشت  ،پيش برده است .از اين رو وی برخی از عملکردھای اصالح طلبانه ای که فرقه به
نفع توده ھای محروم در طول يک سال حاکميت خود در آذربايجان انجام داد را مورد توجه قرار نداده است،
عملکردھائی که ھنوز ھم در آذربايجان از آن ھا به عنوان خاطره ھای خوش ياد می شود.
• رفيق نابدل از موضع کارگران و زحمتکشان به بلشويسم و رويزيونيسم در شوروی برخورد کرده است .او در مقابل
کسانی که در دھۀ چھل شوروی را به اصطالح "سوسياليستی" می ناميدند که حاضر شده بود با رژيم شاه به مثابۀ
"عامل امپرياليسم" در نھايت "صلح و صفا به سر برد" ،مطرح می کند که اين "ميش ،ميش تقلبی است و در واقع ماده
گرگی است که به دامن جفت خود لغزيده است" .با اين معيار او در ضمن در کتاب خود با برخی از افراد و شخصيت
ھای معاصر خود در آذربايجان برخورد کرده است.
• باالخره رفيق نابدل سخن خود را ضمن تکيه بر رنجی که "توده ھای آذری و به ويژه توده ھای آذری ساکن
آذربايجان" از شوينيسم می برند و تحقيری که از طرف "نمايندگان ارتجاع و عناصر نا آگاه ملت مسلط" می بينند ،راه
حل درست مسألۀ ملی را وحدت انقالبی پرولتری در مقياس کشوری می داند و اين که "برای نيل به پيروزی بر
امپرياليسم و ارتجاع"" ،بايد زير پرچم پرولتاريا" متحد شد.
بکوشيم نيروی مبارزاتی ھمۀ کارگران و زحمتکشان و تودھای تحت ستم ايران را از ھر مليتی که باشند به طور متحد
در جھت قطع ھر گونه نفوذ امپرياليسم در ايران و سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی که در حال حاضر اصلی ترين
عامل نفوذ و سلطۀ امپرياليست ھا در ايران می باشد  ،قرار دھيم.
اسفند  - ١٣٩۵فبروری ٢٠١٧
به نقل از  :پيام فدائی  ،ارگان چريکھای فدائی خلق ايران
شماره  ، ٢١٣اسفند ماه]حوت[ ١٣٩۵
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