
 در ستايش مقاومت
 

 هرمز ايراني
 

من . آن قدر اين جا می مانی تا بپوسی            : زندانبان گفت    
من پوسيدنی نيستم ، مردم پشت ديوارهای        : خنديدم و گفتم    

 ...زندانند
 
 

 آن ها     هستند كه  شرايط تاريخي     یمردانو هاي بحراني ، زنان      و در دوران   هاي  خود را  مي آفريند        تاريخ جامعه بشري نيازمندي   
ن جنبش هاي اجتماعي    رو از د  آنان. ها نيازمبرم دارد    بدان را آموزش داده ، به ميدان رويارويي های طبقاتی کشانده و به زبانی ديگر             

چگونه مي شود   .   به داوري  بنشينيم     ها دقيق تر   در باره آن جنبش   بتوانيم   ما و آيندگان     ان ،  آن اساس مبارزات وردند تا بر     آ سر بر مي  
نداي ستار خان ، باقر خان،         بسيج شده بود ،        آذربايجان      جنبشآن زمانی راکه  استبداد با تمام نيرو برای نابودی              وش نمود فرام

هاي   در ميان كاخ    با تکيه بر جنبش عدالت خواهانه توده های آذری ، استبداد را            هزارن انسان مبارز  علي مسيو و   حيدر عمواوغلو و         
 ،  كشته شدند   و ناكام   ،    انقالب مشروطه     با شکست  خواست های       همراه   فرزندان قهرمان آذربايجان     اگر .  دآورسياهش به زانو در     

 بيوه شدگان و پيران روايت گر          سينه ها و از     را از  آنان   اي آزاديخواهانه    ه ها و خواسته   رمانآ  که    قادر نشد   استبداد هرگز     اما
اما هرگز قادر نخواهد بود تا يادها و          انسان ها را داشت و امروز نيز دارد         ی  فيزيك  بودینا  استبداد قدرت      با وجودی که  . ياندابزد

  و روح آزادي و عدالت خواهي را به نابودي بكشاند؟ انسان های پاکها ي  قصه ها و داستانخاطرات  ، 

 و اين خود انگيزه ای مهم        بود آذربايجان   توده های زحمتکش    به درستي مي توان گفت صفر خان سمبل جنبش هاي پي در پي                
 او گوهر تابناك جنبش دهقانان آذري سرزمين          .ی آن توده ها بود     ها   آرمانايستادگی  و دفاع جانانه از          دوام و     وی برای  برای

 با پوست و    از البالی صفحات  کتاب ها ، بلکه در دقايق زندگی خود               آزادي را نه    مفهوم   كه   ستم ديده ماست و تجسم  مردمان       
 .اند ، بودشت خود لمس كرده گو

. پائين نياورد  هرگز   سر را در برابر ارباب      . كه  همچنان رزمنده ماند    ،رزمنده اي  بود     . چنان دهقان ماند    كه هم   بود   دهقانيصفرخان  
به جان  ران   سي دو سال  در بند بودن را در برابر روبا هان و سياست بازان  و ستم گ                    بهایبزرگي به   ”نه  “ چشم در چشم او دوخت و     

 .ها را به زانو در آورد  آن با ايستادگی خود تاخريد

 جنبش براي   .م نكرد     گرا  يش   دست و پا     نشاهی ، شاه رنگارنگ     در برابر ترفند هاي       . مردم ما بود     مقاومت صفرخان خمير مايه    
 در  صفرخان  . را سر لوحه زندگي خود نمود       و سرود انترناسيوناليسم بين المللي        ارتقا داد ها   زمين را  به جنبش براي نجات انسان        

 . باقي ماند بود و تا پايان عمرش نيز بر سر همان پيمان های دوران جوانی اش ها  آنبا ها و هم درد ي ميان پائين

 ...چنان ره پيمود تا نقاب در خاك كشيد رندي كه بند از پاي خود گشوده بود هم

ميان سالياني كه حكايت اورا     . جواناني كه  به پيري رسيدند     .   زيست    هزاران نفر ودن با   سه دهه زنداني سياسي ب    بيش از   صفر خان با    
 .بند بودند    در خيال با او هم      ... مشترک ، اوين ،      هاي كميته   در سلول   و شکنجه شده   جواناني كه تنها  . به گوش مردممان رساندند   

 ، قلعه مخوف   جمشيديه ،قزل قلعه، زندان پرت  و دور افتاده كوير            ،    زندان عشرت آباد   . هاي گوناگون را طي كرد     بارها راه زندان  
آزادی همه انسان هايي که دوستشان      .  به راهی که انتخاب کرده بود       اما با اميد و اعتقاد      ،    در تنهائي و بدون ديدار آشنائي       .برازجان
رفيق بود روح   و   بود و براي همه يار       شان را گذرانده     زندان  دوران    با همه  .زندان قصر و اوين را چون خانه خود مي دانست            . داشت

 را با او در ميان مي       اش ناگفته   ان آشنائي بود كه هر كس سخن       .هر تشكيالتي را در هم شكسته بود        بسته   مقاومت گر او ديوارهاي     
  ، نمونه ای  زمان   آندر  كم   حا تیناسيوناليس و چه در روحيات       انديشه   ، چه در عرصه      ی صوری مرز ها با شکستن آگاهانه      .گذاشت



حافظه اش حافظه زندان    .مبارزات زحمتکشان ديگر خلق ها بود     پيوند با   در   آذربايجان    های اجتماعی  جنبشاز خواست های    واقعي  
 درد ياران    ، را آنهای  او غم زندان را مي شناخت و تنهائي          .  مي شناخت و محك زن جوهره زندانيان بود          خيلی دقيق     همه را  .بود
 هيچ گاه    . سواد خواندن و نوشتن را در زندان آموخته بود           .  ها را به خوبي درك مي كرد         ، روشن   و تاريك  اشکاالت ، تبعيد   در

 .بسته بود با مردم فرودست ی می دانست که پيمانتداوم خود نكرد و مقاومت را در فردی منافع جنبش را دست مايه زندگاني 

او . خود ايستاده باشند     باورهای نادر مردان و زناني را مي توان يافت كه به اندازه او بر سر                    در تاريخ بشريت و مبارزات اجتماعي      
زمان  هاي آن ی   هر زمان كه صحبتي از زندانيان سياسي پيش مي آمد بدون شك نام او در ميان تاريك                  .نشانه مقاومت  جنبش ما بود     

 . بر تارك جنبش ضد استبدادي نشانده بود در عمل اوراششيوه رفتار و كردار. زندان به ميان مي آمد

 و ساده   ، سنجيده ايش  زيبا    ی ه كالمش شيرين و خاطره گوي    . ها مي زيست     ی در ميان پائين   .شته  بود  ا كه از پائين سر  برافر       انسانی 
 . بود

  بود  که در کالم       صفرخان    نام   فرياد زده شد اين   ،  ” زندانيان سياسي بايد آزاد   گردد        “شعار   ،   از جانب توده هاي مردم      آن گاه که    
 نشانه رهائي مردم از بند      ش   آزادي  زمانی که درهای زندان ها به همت مبارزات مردم گشوده شد ،                . توده ها  در فضا موج مي زد        

  عشق می  هزاران رهروان ، نام او  و    ي ديگر    با تصرف قدرت توسط ضد انقالب        اين بهار آزادی ديری نپاييد و       اما. استبداد شاهي بود  
فرصت طلب و سپاس تا بي افتخاران  ش کردند   و  خانه نشين    شد نام او كفر ابليس      .می شد بايد از تاريخ جنبش ضد استبدادي حذف        

 . و صفر خان را به نسيان تاريخ بسپرند بدهند های قالبی ديگر نشان و مدالگويان شاهنشاهی  به يک

 . در ميان درد ها و نداري ها و رنج ها با خودش بود.  شداشش محفل ياران و رفيقان سركوب شده محقر  خانه 

.  سر تسليم فرود نياورد    هيچ گاه ا او   .  تواني  نيست كه از لبان مردم بر چينند          و  نام را هيچ قدرت    ؟ به چه مي انديشند تاريك انديشان       
 ما جاودان خواهد ماند او يكي از قهرمانان تاريخ          او سمبل مقاومت ملتي براي آزادي بود و در تاريخ ملت          .  پايبند ماند    باورهايشبه  

 .چنان نامش صفرخان قهرماني  هم ومعاصر  ما بود
 


