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 ٢٠١۴ جون ٠١
 

ھای توده   يکی از جنبشۀ چھِل چريکھای فدائی خلق ايران می باشد که در بارۀسند زير يکی از نوشته ھای اواخر دھ

 اسنادی است که با آشکار کردن گوشه ای از فعاليت ھای ۀاين نوشته از زمر.  در آذربايجان است٣٠ ۀ اوايل دھی درئ

 تا چه حد با توده ھای مردم در ارتباط بوده، ءدھد که آن رفقا  چريکھای فدائی خلق ، نشان میۀ تشکيل دھندۀرفقای اولي

 باالئی از دانش مارکسيستی شان چگونه به ۀرداخته و بر مبنای درج ايران پۀتا چه حد به کنکاش در مسايل واقعی جامع

اصل آموختن از توده ھا و بررسی مبارزات آنان به منظور درس گيری از آن ھا و به سھم خود آموزش توده ھا وفادار 

 .بودند

  "آذربايجان"جنبش دھقانی صومالی قاسم 
  

آذربايجان آغاز شد و دو سال ادامه يافت که به جنبش صومالی  جنبش دھقانی در پھنۀ آالن بيروغوش ١٣٢٠ز ئيدر پا

  . صوما زادگاه قاسم رھبر قيام بوده استۀھستۀ جنبش دھکد. معروف شده است

  .داران جنگيد قاسم به روايت پيرمردان محل مدت دو سال با دولت مرکزی و زمين

رقرار می کرد و مالکان بيرحم و ستمگر محلی ساخت بالفاصله حکومت ملی ب ھا خارج می نقطه را که از دست آن ھر

  .را به طرز عبرت آميزی می کشت

طی قيام به طرز   سران نھضت که در-  "مھدی" و "شيرزاد" ، "نوروز" ، "ممی"او در آغاز نھضت با دستياری 

حسن بيک در  ،" قرلجه "ۀداران بزرگ آن پھنه نظير حاج ميرقوام و ميرعبدهللا در دھکد  زمين- فجيعی کشته شدند

شان را ميان دھقانان تقسيم کرد و در ھر محل  ھای را به قتل رسانيد و زمين" اجيراوا"، قدرت خان در  "بيرغوش"

ھای فراوان را  وی پس از پيروزی، تفنگ. دور خود جمع کرده تشکيالت حکومت خود را داير ساخت و مردم را ب

 آماده -داران بزرگ آن منطقه  مرکز استقرار قوای دولتی زمين - ھا را برای جنگ اردالن ميان خلق تقسيم کرد و آن

  .ساخت 

که در جنگ  قاسم در آغاز جنبش جز ھفت ھشت نفر ھواخواه نداشت ولی به تدريج صدھا نفر دورش جمع شدند، چنان

  .اردالن نزديک ھزار نفر سپاھی داشت

 ضد صاحبان زمين و صنايع و نظاميان سھم هم ببرانگيختن مرد دالور، در آخوند زيرک و فھيم و "ميرزا يوسف"

پسر " ميرزا يوسف "ۀخان. به روايت پيرمردان محل، نطق گويا و نافذ او کمک شايانی به نھضت کرد. بزرگی داشت

  .محل تشکيالت ھواخواھان قاسم و اجتماع سران جنبش بود" ساياد خانم"خليل و 
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" صوما"سال پيش از آغاز جنبش به  او چند. درس می داد" ميرچید"ميرزا يوسف قبل از پيوستن به جنبش در دھات 

 متفقين به ايران از زندان فرار کرد و قيام دھقانی ۀکه قاسم در جريان حمل ھنگامی. جا باز کرد آمده و مکتبی در اين

ابخانه و دارائی اش کت پس از برافتادن جنبش،.  ميرزا يوسف ثروت و استعدادش را در اين راه گذاشت خود را بنا نھاد ،

ھا خطی بود و در   صوما، او يک اتاق کتاب داشت که بيشتر آنۀبه روايت ميرزا غالم آخوند دھکد.  را غارت کردند

و خلق به مصاحبتش رغبتی  ھمه از او حساب می بردند .  او با تمام علوم آشنائی داشت.  جای ديگری پيدا نمی شد

ندارش را  و که عمال دولتی دار پس از اين.   المثل ھائی ساخته شده استخاص نشان می داد، و در وصف او ضرب

  .که به قتل رسيد، در امر تحصيل معاش کمکش کردند غارت کردند بی چيز ماند، و مردم ده، تا زمانی

ار که وارد واليات شدند از طرف اربابان مورد پيشواز قر سرکوبی قوای شورشی بودند وقتی مورأحلمی و ديبا که م

يوسف را از مردم جدا کرده و او را به  موران ميرزاأم. گرفتند و ميرزا يوسف را با غل و زنجير به نزدشان بردند

عصر که خواستند جنازه اش را دفن کنند .  گلوله به حياتش پايان دادند١۴در بيرون صوما بردند و با  "ديک باشی"

  .ولی کاری از پيش نرفت شليک کردند،موران أبيداد راه انداخته و به طرف م و مردم داد

ھا در  ی مدتئاز شاگردانش مرحوم حسن آقا قاسمی و ميرزا غالم صومعه . ميرزا يوسف آخوندی عالم و دانشمند بود

که به دستور سران جنبش کارگری قبرش را کندند تا جنازه اش را درآورده و در   وقتی١٣٢۴در سال . خلق نفوذ داشتند

  .جايش نبود م در سراب دفن کنند، جنازه سرپل تازه ساز قاس

علی از سران جنبش و ياران قاسم خان به شمار می  نوروز غير از ميرزا يوسف، اھل گلوچه ده، شيرزاد از تلخاب و

پدرش مردم را اذيت می کرد و می . علی برادر بايرام فرزند حاج محمدحسن و مادرش دختر ايالتی بود نوروز. روند

  .دست قاسم شد او منزجر بود و به ھمين سبب، ھمعلی از چاپيد، نوروز

علی را در مرکز تشکيالت در صوما  قاسم در اين جنگ نوروز.  قيام دھقانی قاسم جنگ اردالن بودۀبزرگترين حادث

علی خان به پشتيبانی نظاميان و قوای ارتجاعی  جا حسين در اين. گذاشت و خود ھمراه ھزار سوار به اردالن رفت

مردم اردالن به طرفداری از قاسم عليه نيروی ارتجاع ، وارد نبرد شدند و بر آن ھا پيروز  . ی قاسم را گرفتجلو

 که از طريق جوی اژدھا ارخی، از وسط آب به مھروان به نزد –گرديدند و تک تک دشمنان به جز حسين علی خان را 

ای نظامی مجبور به عقب نشينی شد ولی در جريان قو.  به قتل رسانيدند–ميرزا حبيب شخص اول محل گريخته بود 

 علی. حسين علی خان به اردالن برگشت و به قتل عام مردم پرداخت. يورش مجدد دشمن بود که قاسم شکست خورد

در اوايل زمستان بود که . ن نيامدند و در برابر قوای دشمن مقاومت کردندئيرغم اين يورش دشمن، مردم از برج ھا پا

رفقايش که . مردم تسليم شدند. ن عقب نشينی داد و با عده ای از ھواخواھان و سران جنبش به کوه ھا پناه بردقاسم فرما

بعدھا از زندان درآمدند ، می گفتند که قاسم به ما گفته بود اگر زياد مقاومت کنيم مردم ده را از دم تيغ خواھند گذراند 

  .ر نداريم چرا که ما ھنوز آالت قتاله آن ھا را در اختيا

ن نيامد و به جنگ و گريز با دولتيان ادامه داد تا اين که ئيپس از شکست اردالن، قاسم مدت ھا از گردنه ھا و کوه ھا پا

قاسم و چھارده تن از يارانش را در غاری غافلگير ساخت . گاه آنان را پيدا کردمخفينيروی ارتجاع بر اثر خيانت زنی ، 

 ١٣٢۵در سال . يغ گذراند؛ و چند روز اجساد شان را بر باالی شتر در دھات و شھرھا گرداندو وحشيانه آنان را از دم ت

 در آوردند و استخوان ھايش را گلوله – که توسط خلق ايجاد شده بود -جسد قاسم را از مقبره اش در باغ قاسم در سراب 

  .باران کردند

خيلی ھا می ترسيدند . راف دشمنانش جوانمرد و مردم دوست بود کسانی که او را ديده اند و حتی به اعتۀقاسم به قول ھم

که قاسم آن ھا را بکشد ولی قاسم برايشان پيغام می فرستاد اگر قصد کشتن ترا داشتم در فالن جا که من کنار سنگی 

  .نه مردم من قصد کشتن تو را ندارم زيرا که زيان تو متوجه منست . خوابيده بودم و تو مشغول شکار بودی می کشتمت
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ای عملگی به منظور گذراندن زندگی به  مردم آذربايجان بود که پس از جنگ جھانی اول برۀقاسم يکی از رھبران تود

پس از رھائی از .  قبل از جنگ دوم جھانی به وطن بازگشت و بالفاصله به زندان افتاد. آذربايجان شمالی کوچ کرد

  . پايان يافت١٣٢٢زندان بود که جنبش دھقانی صوما را بنا نھاد که با کشته شدنش در ديماه 

با ستمگران و کسانی که به نواميس . رعيت بود و در ميان مردم می زيستخودش . قاسم قامتی کوتاه و خشن داشت

و خوانندگان دوره ) ١(عاشق ھا. مردم تجاوز می کردند درمی افتاد و چندتن از آن ھا را به سزای اعمال خود رسانيد

 کردند و نامش را گرد پس از مرگش حسرت مردم را در ترانه ھا و آھنگ ھائی که برای او و يارانش ساختند بيان می

  :  يکی از اين ترانه ھا چنين است ۀترجم. به سر زبان ھا انداختند

  ای سبز گون که لکه ھای سپيد چون سکه داری     

       در چمنزاری سرسبز با قاسم انجمن کن 

  ياد آر که ما را برده ساخته انده      و ب

       بی قاسم نمی شود، بی قاسم نمی شود

  تو نمی شود     قاسم بی 

        *  

       بامدادن بر کوه ھای بلند صعود کردم 

       با اندوه و حسرت بر باغچه ھای پريشان نظر کردم

       مرا به دشمنان فروخته اند و من برده گشته ام

  بی قاسم نمی شود      بی قاسم نمی شود،

       قاسم بی تو نمی شود

*  

  ازم     من ديگر چگونه با تو نرد عشق بب

   من درد بزرگی خانه کرده استۀ     ای دختر بيا بر سين

       به ساليان دراز نھالی کاشتم که به دست پائيز سپرده شد

  بی قاسم نمی شود      بی قاسم نمی شود،

       قاسم بی تو نمی شود

 بيرون دھکده ھا زده بودند که قاسم وقتی در کوه بود مردم برايش غذا و آذوقه می بردند و از تنور خانه ھا چند نقب به

  .بر جاست" جمال آوا "ۀآثار بعضی از اين نقب ھا ھنوز ھم در دھکد. شب ھا قاسم راه مخفيانه داشته باشد

  برخانه ات نقب زدم تا دور از چشم اغيار با تو باشم   

  من فدای بال تيز روی تفنگت گردم   

  نقب ترا دشمنان داغان کرده اند، وای   

  بی قاسم نمی شود اسم نمی شود،بی ق   

  قاسم بی تو نمی شود   

و تفرقه اندازی بين مردم آغاز " رسيدگی به شکايات" را تصرف کردند ، -  مرکز تشکيالت - وقتی قوای نظامی صوما 

  .شد

  باغچه ھای من پژمردند و به خزان گرائيدند     

       زاغ ھا از بلبل ھا شاکی اند
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   شکايت ترا به پای دار بردندۀھان     نا جوانمردان به ب

  بی قاسم نمی شود      بی قاسم نمی شود،

       قاسم بی تو نمی شود

*                

   زيستی ای جوانمردء     تو فقط به خاطر فقرا

       جان خود  را در راه ما فدا کردی فخر بر تو

       کاش در آن ساعت خونين من در ساتانلی داغ بودم

  بی قاسم نمی شود قاسم نمی شود،     بی 

       قاسم بی تو نمی شود

وقتی که قاسم کشته شد ، شصت سال از عمرش می گذشت و از خود دو پسر به جا گذاشت که تا سال ھای پيش عملگی 

  .می کردند و يکی از آن ھا گويا در گنبد قابوس بود

 آالن بيروغوش پناه بردند و سال ۀای صعب العبور پھنپس از يورش نيروی ارتجاع چندتن از ھواداران قاسم به کوه ھ

" قاسم کندی"نام ه اکنون در حوالی اين کوھستان دھکده ای وجود دارد با کمتر از ده خانوار ب. ھا در آن جا گمنام زيستند

  . کوه ھا به پھنه می پيونددۀکه با کوره راھی چند ساعته بر سين) ده قاسم(

  :ياد دارند و آن چه در زير نقل می شود نمونه ھائی ست از آنه خنان بسياری از قاسم بپيرمردان پھنه، خاطرات و س

  .در قاراباغ ديدم وقتی که زمين داران کشته شدند نزاع مسلمان و ارمنی ھم منتفی شد

*                                           

اگر ما . وان تا انتقام زنان و فرزندان مان را از او بگيريمم به مھرئيبه حسين علی خان بگوئيد که تا دو روز ديگر می آ

او پس از کشته شدن در زمين ھای ما دفن . را نساخته بوديم او قادر نمی شد که از راه آن فرار کند" اژدھای ارخی"

ت دنيا با آن آن ھا خيال می کنند که من به خاطر مال و ثرو.  خواھد شد، مرده و زنده اش مديون ما بی سر و پا ھاست

ھا می جنگم و پيغام می فرستند که در خونخواری خود مرا شريک سازند غافل از اين که تا رعيت آن ھا را تکه تکه 

  .نکند برجای نخواھد نشست

*                                              

زرگتر بر دلم می نشيند که چرا تاکنون وقتی دو  دختر و پسر رعيت را می بينم که آزادانه عشقبازی می کنند ، غمی ب

  .نتوانسته بودند آزاد باشند

*                                            

ميرزا يوسف می گويد ھريک از دشمنان ما که تسليم شد و اطاعت کرد او را مورد عفو قرار داده و او را وارد 

او خيال می کند که من بيسواد . قبت گرگ زاده گرگ می شودمن از گلستان جوابش می دھم که عا.  تشکيالت خود کنيم

  . تدريس کردن گلستان مھم نيست، فھميدن آن مھم است: ھستم ولی من می گويم

*                                            

ه اين ھا بيست و جوان و زن و مرد در عرض يک ماه باسواد شدند ولی تو ب  مردم از پيرۀمن در قاراباغ ديدم که ھم

  .سال گلستان گفته ای و ھنوز حرف زدن خود را بلد نيستند

*                                            
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پشت سر من می گويند که قاسم بی دين شده است و اوالد پيغمبر .  اگر تفنگ من يک خون ناحق بريزد او را می شکنم

يرقوام است، پيغمبر از چنين اوالدی ننگ دارد و به من توی خواب به آن ھا بگوئيد اگر منظور شما م. را می کشد

  .اگر بخواھيد از روی قرآن جواب تان را می دھم. دستور داده شده که او را بکشم

*                                         

  . من از ميان مردم بی سر و پا برخاسته ام و تا آخر عمر با آن ھا خواھم بود

         *                                

  .صوما را به چنلی بدل خواھم کرد که پشت خان ھا و بيک ھا را بلرزاند و امنيه ھا را زھره ترک کند

*                                        

 ھا در چالدران من شاه اسماعيلم که به ترکی شعر می گويم و ھمراه قزلباش. من اسکندر نيستم که از ظلمات باج بگيرم

  .شمشير می زنم

*                                         

ممکن است روزی دشمن اسم مرا شرور . زبان شما ھستند) قاسم(ممی، نوروز، ميرزا يوسف و يار شما ! ای رعيت

  ) ٢(بگذارد، ولی بگوئيد ببينم کی شرور است؟ من يا سيد لر

                                  *     

ريزه ھای بدنش را ھم . مردم به بيروغوش بريزيد و اموال حسن بيک را غارت کنيد، من می گويم که مال خود شماست

  .که با خنجر بريده ام کباب کنيد و بخوريد، من می گويم که گوشت و خون خود شماست

*                                        

 ۀبخش سھم بزرگ و بسزائی دارد و شايستذربايجان و تشکل نھضت ھای رھائيآقيام دھقانی قاسم در بيداری مردم 

  . کوتاه فوق مدخلی خواھد بود برای اين بررسیۀنوشت. تحقيق و بررسی مفصل است

   چريکھای فدائی خلق۴٠ۀاز نوشته ھای اواخر دھ

 

  :زير نويس ھا

 ترانه ھا و آواز ھای فلکلوريک را برای خلق می ی و دوره گردند کهئخوانندگان و نوازندگان توده " عاشق ھا): "١ (

  .خوانند

  .سيد لر از زمين داران بزرگ منطقه بود): ٢(

 

 
  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 

 ١٣٩٣ ]حمل[ ، فروردين ماه١٧٨ ۀشمار

 


