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 دهيچك

نيروهاي متفقين و سـقوط رضاشـاه   گيري احزاب سياسي يكي از نتايج ورود   شكل
رفـت كـه     هـاي دوره اشـغال بـه شـمار مـي       ترين حزب سال  حزب توده فعال. بود

ها در ميان اعضـاي اصـلي     اين علقه. هاي بسياري به اردوگاه چپ داشت  پيوستگي
كميته ايالتي حزب توده در خراسان كه بسياري از آنان در شمار مـردان فرهنـگ و   

عالوه بر رسوب تفكرات حزبي كـه نقـش محـوري    . جود داشتادب بودند نيز و
داشت، حضور موثر ارتش سـرخ در مشـهد و نيـز عضـويت بسـياري از آنـان در       
انجمن روابط فرهنگي ايران و شوروي سبب شـد نگـاه بـه تحـوالت شـوروي و      

انقالب شـوروي و تغييـرات پـس از آن،    . ستايش آن به اشعار اين شاعران راه يابد
هـاي     روي و ارتش سرخ مضامين عمده اين اشعار بودنـد كـه در قالـب   رهبران شو

در اين پژوهش تالش خواهد شد به بررسي چرايي و . اند  مختلف شعري بيان شده
گـرا بـر اسـاس روش تـاريخي تحليلـي        چگونگي اين نگاه در اشعار شاعران چپ
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  مقدمه. 1
هـاي حسـاس     شعر و ادب به عنوان يكي از نمادهاي مهم زندگي ايرانيان، همواره در برهـه 

كـه شـعر سياسـي نيـز        ايـن پديـده     .اسـت   داده  تاريخ، اثرپذيري و اثرگذاري خود را نشـان 
سقوط رضاشاه و اشغال ايران فصل . اوج خود را در دوره معاصر تجربه كرد، شود  مي  ناميده
 خمينـي   گيري نهضت اسالمي به رهبـري امـام    ز اشعار سياسي را آغاز كرد كه تا اوجمهمي ا

حـزب  . گرايان و شاعران وابسته به حزب توده بـود   ، به طور عمده تحت استيالي چپ)ره(
 توده همچنين با مطبوعات خود از حاميان اصلي تحول شعر فارسي يعنـي شـعر نـو بودنـد    

رين شاعران سياسي كه در هماوردي بـا حكومـت، ظلـم،    از مشهورت). 332: 1386 علوي،(
استبداد و اختناق، راهي اردوگاه چپ شدند و روند دنياي شعر را به سوي شعر اجتماعي و 

 تـوان بـه شـاملو، اخـوان ثالـث، كسـرايي و ابتهـاج اشـاره كـرد           سياسي تغييـر دادنـد مـي   
آن هم  - افراد اگرچه مدتي اينهرچند بايد در نظر داشت بسياري از ). 115: 1381درستي،(

اند امـا بعـدها از حـزب تبـري       با حزب همكاري داشته - با توجه به شرايط خاص آن دوره
توان به سياوش كسرايي اشاره كرد، پيوند او بـه حـزب تـوده نـه       ها مي از جمله آن. جستند

به شوروي ويژه پس از عزيمت   هاي اجتماعي و عاطفي بود و به  پيوندي تئوريك، بلكه علقه
 هاي دنياي واقعي آن با تبليغات مطـرح شـده بـه شـدت سـرخورده شـد        و مشاهده تفاوت

محمود فرخ نيز پس از خاتمه ماجراي آذربايجان مايل نبود ). 993/ 2: 1391عظيمي و طيه،(
هـرروي    بـه ). 197: 1381مجيـدفياض، ( آميز او از شـوروي يـاد كنـد     كسي از شعر ستايش

شد كه يكـي از    شده توسط حزب توده از سوي آنان مورد پذيرش واقع ميهاي ارائه   ارزش
شـوروي بـه عنـوان    . العاده براي حكومت شوروي بـود   احترام و ارزش فوق ها آنترين   مهم

. هاي كارگري جهان بـود   پايگاه اصلي اردوگاه چپ و ماركسيسم، مدعي حمايت از انقالب
شعراي موردنظر در اين پژوهش مورد پـذيرش  اين انگاره توسط اعضاي حزب و از جمله 

  .واقع شد
گرايي خراسان با نماد حزب توده در دهه بيست و سي، بـه اذعـان رهبـران كميتـه       چپ

ها را جذب كرد كه شاعران نيـز در همـين     كرده  ايالتي خراسان، بيشتر روشنفكران و تحصيل
عـه بـه سـوي ايـن حـزب و      اين شاعران نيز مانند فضـاي عمـومي جام  . گروه قرار داشتند

. روانه گرايش يافتند و اشعار زيادي در اين رابطـه از خـود بـه جـا گذاشـتند       تمايالت چپ
پرداختن به شوروي و تحوالت و رهبران آن رويدادي قابل اعتنا است كـه بايـد در ظـرف    

و درباره تاثير حزب توده و شوروي بـر حـوزه ادبيـات    . زمان خود مورد بررسي قرار گيرد
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تنهـا در  . اسـت    كار جـدي انجـام نشـده    1325تا 1320هاي   ويژه شعر در مشهد طي سال به
نوشـته حسـين الهـي بـه     » 1332- 1320هاي سياسـي در خراسـان    احزاب و سازمان« كتاب
هاي اين اثرگـذاري و بررسـي     سرايي اين شاعران براي شوروي اشاره شده، اما زمينه  مديحه

  .است  وجه نبودهمحتواهاي موجود در آن مورد ت
چپ داراي مفاهيم وسيعي در علوم سياسي است، اما آنچه در اين پژوهش مدنظر قـرار  

طور خـاص مكتـب ماركسيسـم را      ميالدي است كه به 90تا50هاي   گرفته اصطالح عام دهه
هاي سياسي پـس از انقـالب، چـپ بـه       شد و در ايران نيز تا پيش از تقسيم جناح  شامل مي

  .گرفت  ورد استفاده قرار ميهمان معنا م
  

  گراي مشهد  هاي اثرگذار بر شاعران چپ  زمينه .2
حزب به معناي يك ساختار هرمي كـه در بدنـه جامعـه مسـتقر باشـد، در حيـات سياسـي        

به همين دليل بدون مقدمه و گذشت زمان و . شد  اجتماعي ايران يك پديده نو محسوب مي
بنابراين حزب توده بـراي شـروع   . ميان آنان نفوذ كند توانست  تغيير ساختارهاي سنتي، نمي

ايـن افـراد   . حركت نياز به افرادي داشت كه وجود و مزيت حزب و كار حزبي را باور كنند
بنابراين بايد روي اقشـار آشـنا بـا تحـوالت     . يافتگان نظام سنتي باشند  توانستند پرورش  نمي

يافتگـان نظـام آموزشـي      روشنفكران، تربيـت  .كردند  هاي دنياي مدرن كار مي  جديد و آورده
؛ مصـاحبه  61: 1389:مصاحبه بـاروحي ( جديد و تا حد زيادي اروپايي، بهترين گزينه بودند

شـعرا نيـز در   . نخبگان فرهنگي فكري در اين ميان جايگاه خاصي داشتند). 108 :مشكينيان
. بخشيد  را سرعت مييابي به اهداف تعريف شده حزب   دست ها آنجذب . اين گروه بودند

خصوص مطبوعـات تـوده، مـامني بـراي شـاعران        حزب توده و گردانندگان اصلي آن و به
پـردازي بـه     اين نشريات از حاميان اصلي شعر نو و سبك جديد داسـتان . انديش شدند  چپ

شعر نو علي رغم ايراداتـي كـه بـه آن    ). 1/438: 1378شمس لنگرودي، ( آمدند  حساب مي
 شـد   ترين محمل پرداختن به حوادث سياسـي و اجتمـاعي محسـوب مـي      د، مهمش  وارد مي

و پـيش   50هاي دهه   گرايي بر ادبيات ايران تا نيمه  سيطره چپ و چپ). 59: 1387عباديان،(
  .گيري نهضت اسالمي ادامه داشت  از اوج

ي هاي حزب توده براي بسياري جذاب بود و بسياري از نخبگان فكري و فرهنگـ   آرمان
اي نيز غيرمستقيم از ادبيات و مطالبات   اي جذب حزب شدند و عده  عده. با آن درگير شدند

گري حـزب    مطالبه). 124و  107- 104: 1375ياحقي،( مطرح شده توسط حزب متاثر شدند
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گري فعال مبدل شده بود كه روساي بسياري   توده در جامعه جايگاه خود را يافته و به كنش
سردمداران ايـن عرصـه، فعـاالن فكـري     . سابقه مواجه كرد  اي بي  را با هجمهاز دوائر دولتي 

شـعارهايي  . توان در دايره روشـنفكران جايشـان داد    فرهنگي بودند كه با اندك تسامحي مي
ويژه نخبگان   ، خواست همه طبقات مردم و به»كار، نان، بهداشت و فرهنگ براي همه«مانند 

. دم و آباداني كشور رسـالت وااليـي بـراي خـود قائـل بودنـد      بود كه براي ارتقا زندگي مر
بسياري از اعضاي حزب توده و از جمله مشهد براي رسيدن به اهداف درنظر گرفتـه شـده   

حـزب در  . ها بودند  هاي اجتماعي مطلوب هر مكتبي بود، حاضر به انواع فداكاري  كه آرمان
 هاي سازماني خـود را   و فرار افراد و رده هايي از خيانت  ، هنوز جنبه1325تا 1320هاي   سال

هاي نظامي، حمايـت از اعطـاي امتيـاز نفـت       مانند حضور مخفي و غير قانوني در سازمان(
طلبـي از آن بـه     هـاي تجزيـه    شمال به شوروي و يا حمايت از ماجراي آذربايجان كه زمزمه

مخالفان  براي دفاع از حزب  امري كه اين افراد صادق را در برابر انتقادات . رسيد  گوش مي
كـرد،    وقفه در راه ارتقا شرايط كارگري تالش مـي   بروز نداده بود و بي) داد  در تنگنا قرار مي

  .كردند  بنابراين اين افراد با قوت براي حزب كار مي
هـاي نفـوذ     هاي اثرگذار بر سرودن اشعار چپ در مشهد تا حد زيادي همان زمينه  زمينه

هاي فرهنگي مشهد كه به حـزب تـوده     كدام از چهره  به احتمال بسيار هيچ.  حزب توده بود
هايي بودند كـه حـزب     بسته آرمان  آنان دل. فروش و خادم دولتي بيگانه نبودند  پيوستند وطن

ويـژه ماركسيسـم فلسـفي، اطالعـي       اغلب آنان از كليت ماركسيسم به. ها شده بود  منادي آن
 هاي كادر مركزي تهـران نيـز صـادق بـود      در مورد بسياري از چهره نداشتند و اين امر حتي

آنـان جـزو اليـه دوم و    ). 193: 1385 ؛ پويان،2/44: 1359اسناد تاريخي جنبش كارگري، (
كننـده حـزب در خـط ماركسيسـم       علني حزب بودند كه اطالعي از اليه مخفـي و هـدايت  

ن، موظـف بـه تشـكيل حزبـي غيـر      حزب به توصيه شوروي و نظر به شرايط ايرا. نداشتند
 كمونيست و ملي شده بود، اما مانند تمام احزاب كمونيست دو اليه علني و مخفـي داشـت  

  ). 63: 1380؛ بهروز،43: 1366طبري،(
كـرد،    رسيدن به مظاهر تمدني كه شوروي و حزب توده آن را وعـده داده و تبليـغ مـي   

ها بود كه مدتي اين شاعران را در جبهـه   بهبود وضعيت معيشت، آزادي، عدالت و امثال اين
هايي مانند محمد   چهره. ها قرار دادند  شعر خود را در اختيار اين آرمان ها آنچپ قرار داد و 

كه به فاصله كمي از دوران ... ها و   اصغر معينيان، عاملي  گنابادي، شهاب فردوس، علي  پروين
و برخي اعالم عدم وابستگي خود . ار كشيدنداز آن كن ها آناوج توده و ديدن چهره متفاوت 

در مشهد، شهري كه ). 29ش:5/10/1325نداي خراسان،( رساندند  را در روزنامه به چاپ مي
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شد عده قابل توجهي از مـردم را مجتمـع سـاخت، حـزب تـوده        جز به نيروي مذهب نمي
اي   بـراي برنامـه   هاي خود، جمعيت چندهزار نفري را  ها و مراسم  توانست در برخي ميتينگ

هر ( ها بود  غيرديني و آن هم از سوي حزبي كه شايعاتي درباره مرام اشتراكي آن بر سر زبان
گـرد آورد كـه جـاي تامـل     )) 280،ش1322رهبر،( چند آنان اعالم برائت شديد مي كردند

فراوان داشته و البته گوياي قدرتمندي اهداف و مطالباتي است كه اين حزب مطرح كرده و 
ها كه خـود را پيشـتازان اجتمـاع نيـز       حال اين چهره. مورد پذيرش مردم نيز قرار گرفته بود

  .كردند  دانستند به طريق اولي در اين مسير حركت مي  مي
بنابراين در مشهد نيز تعدادي از اينان براي وصول به اين اهداف، مبارزه حزبي زير لواي 

بود با قدرت تبليغات، اين حس را در آنان بـه   حزب توده توانسته. حزب توده را برگزيدند
هايي كه حـزب تـوده در ذات خـود داشـت و آن را بـه        يكي از ويژگي. خوبي مرتفع سازد

ماركسيسم . كادرها و اعضايش نيز منتقل كرد، احترام خاصي بود كه براي شوروي قائل بود
اره داراي مركزيتـي  و كمونيسم، از ابتداي  تشكيل احزاب خود در كشورهاي جهـان، همـو  

حـزب  . هدايت كننده بود كه پس از پيروزي انقالب اكتبر اين مركزيت همواره شوروي بود
البته بايد توجه داشت دولـت شـوروي بـه ايـن احـزاب      . توده نيز از اين قائده مستثني نبود

ول القـ   تمام اين احزاب متفق. بود در ظاهر، به صورت احزاب ملي فعاليت كنند  توصيه كرده
حزب توده . دانستند  هاي ستمكشان جهان مي  شوروي را پايگاه سوسياليسم و حامي انقالب

لنينيست بودن خود، در عمل به آن وفادار بوده و طبـق   –رغم پنهان كردن ماركسيست   علي
شـوروي بهشـت   . ديدنـد   كادرهـا نيـز طبـق آن آمـوزش مـي     . كـرد   اصول آن فعاليـت مـي  

شد و حزب توده به عنوان شاخه ايراني ماركسيسم جهاني   ب ميهاي دنيا محسو  ماركسيست
حزب توده بـه  . اين كشش محدود به حس شيفتگي عاطفي نبود. ها بركنار نبود  از اين علقه

هاي اشغال،   در طول سال. كرد  خوبي در مسير سياست خارجي و منافع شوروي حركت مي
كرده بـود، در مـاجراي نفـت شـمال جانـب      از هرگونه انتقاد به نيروهاي متفقين خودداري 

هاي آشكار و پنهان شـوروي از فرقـه دمـوكرات آذربايجـان       شوروي را گرفته و از حمايت
هـاي ايـالتي و     ها به طور سلسله مراتبي، از كادر مركزي به كميته  اين ديدگاه. دفاع كرده بود

و در ذهـن افـراد درونـي     شـد   هاي ساده حزبي جاري مـي   ها و حوزه  بعد واليتي، كميسيون
اين نگاه به خوبي در محتواهاي روزنامه راستي ارگـان كميتـه ايـالتي حـزب در     . گرديد مي

العلل اين ديدگاه يعني دلبستگي به شوروي در اعضاي   علت. خراسان به خوبي مشهود است
  .شان بود  اي مشهد، همين نگاه حزبي  توده
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يز صحبت كـرد كـه از آن جملـه حضـور ارتـش      توان از داليل ديگري ن  در كنار آن مي
ارتش سرخ نيز به همراه قواي امريكايي و انگليسي، در سوم شهريور . شوروي در مشهد بود

در خراسـان نيـز ماننـد بسـياري از نقـاط كشـور       . از مرزهاي شمالي وارد ايران شـد  1320
مشـهد  مقاومتي صورت نگرفت و نيروهاي شـوروي، در شـهرهاي خراسـان و عمـدتا در     

امـا خراسـان ماننـد    . حضور آنان نيز از عوامل بروز قحطي و كمبود نـان بـود  . مستقر شدند
ارتـش ســرخ در خراسـان و مشــهد، قواعــد   . بــار قـرار نگرفــت   تهـران در شــرايط فاجعـه  

اي براي نظاميان خود وضع كرد تا موجبات تنش ميان سربازان شوروي و مـردم    سختگيرانه
مت ارتش سرخ در مشهد، به ندرت از اقـدامات زورگويانـه و يـا    در مدت اقا. فراهم نشود

خالف اخالق عمومي آنان خبري شنيده شد، در حالي كه در ديگر نقاط ايران اين اعمال از 
نيروهاي شوروي عموما در پادگان . بود  نيروهاي انگليسي و امريكايي به كرات مشاهده شده

تـا حـد   ) در كنار مصائب فراواني كـه داشـت  ( نفس حضور اين نظاميان. خود مستقر بودند
زيادي از التهابات احتمالي پس از سقوط رضاشاه و جابجايي پادشـاهي در شـرايط جنگـي    

خـود سـعي داشـت از احـزاب و افـراد       دولت شوروي در سايه حضور ارتـش . كاسته بود
مايت متمايل به خود حمايت كرده و در جريان نيل به قدرت سياسي و اجتماعي از آنان ح

حـزب در مشـهد بـه    . در خراسان حزب توده مورد توجه و حمايت خاص آنان بـود . كند
اگرچه بايد توجه داشت شوروي نياز به حمايـت مسـتقيم از   . خوبي از اين شرايط بهره برد

اي   نفـس ايـن حضـور بـه صـورت نانوشـته      . اين حزب كه آشكارا هوادار آنان بود نداشت
هاي دولتي و مخالفان اين امر را همواره مد نظر داشتند و   دستگاه. بزرگترين پشتيبان آنان بود

هاي مقامات شـوروي مسـتقر     توانست از مشاوره  حزب مي. حزب توده نيز به آن واقف بود
از ديگر امكاناتي كه حزب توده . مند شود  هاي گوناگون خود بهره  در مشهد در مورد فعاليت

اي امـر در جـذب   . هاي هنـري آنـان اشـاره كـرد      به تيم توان  ها دريافت كرد مي  از شوروي
هـاي تئـاتر و موسـيقي      گـروه . آموزان مـوثر بـود    ويژه نوجوانان و دانش  اقشاري از مردم، به

آمدنـد، بـه     هاي شوروي كه براي اجراي برنامه براي نظاميان خود بـه مشـهد مـي     جمهوري
ـ    ها و جشن  درخواست حزب توده در گردهمايي حـزب در  . يافتنـد   ان حضـور مـي  هـاي آن

  .كرد  ها را منعكس مي  روزنامه خود اين مشاركت
از جمله اقدامات شوروي در مشهد كه نقش مهمي در تلطيف نظـر مـردم دربـاره آنـان     

تهييـه آب آشـاميدني سـالم بـراي مشـهد و      : توان بـه ايـن مـوارد اشـاره كـرد       يم 1.داشت
هاي اشـغال، اسـتقرار مطـب      فقرا در قحطي سالقدس، اختصاص مبالغي براي اطعام   آستان

ها و مسابقات جذاب در اماكن عمومي   مجاني با پزشكان و متخصصان متعدد، برپائي جشن
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كه در راستاي تبليغ شـوروي و  ( هاي آموزش زبان روسي و پخش فيلم  شهر، برپائي كالس
د نگـاه متفـاوت و   هدف اكثر ايـن اقـدامات ايجـا   ) 95: 1382الهي،( )ارتش آن قرار داشت

شوروي با . شود  مي  ها خوانده  قدرت نرم براي شوروي بود كه امروزه مديريت حب و بغض
هاي مختلف حاضر در مشهد از جمله كنسولگري، ارتش و انجمن روابط فرهنگـي   دستگاه

هنگامي كه نگاه مردم بـه  . ها به شوروي بود  ايران و شوروي سعي در ايجاد محبت مشهدي
نخبگان براي اثرپذيري از . شد  هاي بعدي نيز فراهم مي  برداري  شد زمينه بهره  ض ميآنان عو

  .اين اقدامات در صدر قرار داشتند
اقدامات فرهنگي كه توسط كنسولگري و نيز انجمن روابط فرهنگـي ايـران و شـوروي    

كنسـولگري شـوروي در مشـهد بـه     . شـد، نقـش مهمـي در ايـن زمينـه داشـت        انجام مـي 
هاي شاد و جذاب براي مقامات و عموم مردم   هاي گوناگون ملي در شوروي، برنامه  تمناسب

در شرايطي كه درد و . شد  هايي كه مورد استقبال فراوان واقع مي  برنامه. ديد  مشهد تدارك مي
توانسـت تسـلي     هاي اينچنيني مي  فرسا بود، فرصت  رنج زندگي براي بسياري از مردم طاقت

كنسولگري از ايـن نكتـه بـراي تـرويج فرهنـگ      . ود و محبت پنهان ايجاد كندخاطر آنان ش
همـه و همـه   ... هاي محلي و   موسيقي، تئاتر، رقص. كرد  هاي شوروي استفاده مي جمهوري

هاي آنان و از   توانست زمينه رسوخ ديگر انديشه  بود كه به آرامي مي ها آننمودهاي فرهنگي 
كنسولگري شوروي همچنين داراي شعبه مطبوعات . فراهم آوردجمله مكتب ماركسيسم را 

عنـوان ايـن روزنامـه بـود كـه      » اخبار تازه روز«. كرد  بود كه به انتشار يك روزنامه اقدام مي
هـا، بـه تشـريح      ويـژه طـي آن سـال     طور خاص، به انعكاس رخـدادهاي شـوروي و بـه     به

اغلب با نثـري حماسـي و اثرگـذار     هاي نظامي ارتش سرخ در جنگ جهاني دوم و  عمليات
هاي متعددي نيز در زمينه اوضاع شوروي و تحوالت آن در ابعاد گوناگون   مقاله. پرداخت  مي

اغلب هيئت . شد  آسا بودن انقالب كمونيستي تاكيد داشت در آن درج مي  كه بر محور معجزه
رخ در مشهد و شـرح  اقدامات ارتش س. تحريريه اخبار تازه روز، اعضاي حزب توده بودند

اخبار تازه روز نقش مهمي . نيز از محورهاي ديگر اين روزنامه بود ها آنالمنفعه   اقدامات عام
  .در ترويج افكار مورد حمايت حكومت شوروي در مشهد داشت

ايـن  . كـرد   انجمن روابط فرهنگي ايران و شوروي نيز در همين راستا ايفـاي نقـش مـي   
هـاي مشـهور     ايران داشت و اغلـب مقامـات دولتـي و چهـره     هاي بسياري در  انجمن شعبه

شـعبه مشـهد انجمـن روابـط فرهنگـي ايـران و       . فرهنگ و ادب در مصادر آن قرار داشتند
هاي  تنگاتنگي با كميته   و همراهي) 43: 1367تفرشيان،( شوروي، به خانه وكس معروف بود
م كميته ايالتي، منشي آن بود شهاب فردوس از اعضاي مه. ايالتي حزب توده خراسان داشت
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در بيشـتر  . اي از جملـه دكتـر شـهيدي بودنـد      هاي تـوده   و در ميان سخنرانان آنان نيز چهره
پرداختن به مفاخر دو كشور . هاي انجمن، اعضا و هواداران حزب پاي ثابت آن بودند  برنامه

. هـا بـود    نيهاي گوناگون و نيز تحوالت شوروي، عمـده محورهـاي ايـن سـخنرا      در حوزه
و 298ش:3/11/1324راسـتي، ( شـد   هـاي آن ديـده مـي     ستايش از شوروي در اكثـر برنامـه  

  ).103ش :6/7/1323؛ اخبار تازه روز،385ش: 16/8/1325
نيز به اين روند ياري  ها آنها و هواداران   هاي دولتي و نيز غربي  توقف موقت خصومت

به دليل شرايط جنگي و قرار گرفتن آنان در جبهه واحد مبارزه با دول محـور، ايـن   . رساند
هـاي حمـايتي گسـترده خـود از       شوروي نيز هنوز برنامـه . ها كنار گذاشته شده بود  دشمني
زمـان  اگرچه توقـف ايـن سياسـت    . هاي كمونيستي را در دستور كار قرار نداده بود  انقالب

جانبـه    با خاتمه جنـگ و نيـز حـل مـاجراي آذربايجـان، هجمـه همـه       . زيادي طول نكشيد
حاصل . هاي غربگراي ايران عليه شوروي آغاز شد كه با حمايت غرب نيز همراه بود دولت

هـايش از    حضور در حزب توده و دريافت تلقي( حضور شاعران مشهدي در چنين فضايي
فرهنگي ايران و شوروي بـا اهـداف مـدنظرش، مواجـه     شوروي، حضور در انجمن روابط 

، سـرودن اشـعاري حماسـي در    )المنفعه آنان و نبود تبليغـات مخـالف    شدن با اقدامات عام
  .شهر خواندن آن كشور بود  وصف ارتش شوروي و آرمان

آغاز تاثيرپذيري شاعران خراساني از تفكرات چپ مربوط به دوره حيات حـزب تـوده   
هرچند بـه  . الشعرا بهار در سنين جواني به آن گرايش داشت  پيش از آن ملكها   سال. نيست

. هاي او داشـت   نقش عمده در اين باره را حيدرخان عمواوغلي و انديشه. زودي از آن بريد
هــاي   برانگيــز دوره مشــروطه و مــرتبط بــا حركــت  هــاي ســئوال  عمــواوغلي از شخصــيت
قمري به عنوان كارشناس برق  1325تا 1320هاي   او كه در سال. سوسياليستي در كشور بود

تشـكيالت  . در مشهد حضور داشت، از جانب روسيه ماموريت داشت حزبي تشكيل دهـد 
بهار نيـز بـه دعـوت ريـيس اداره نمـك در      . هاي او بود  مشهد فرقه دموكرات، نتيجه تالش

هاي عمواوغلي   يشهاز آنجا كه اند. جلسه فراخوان او شركت كرده و مورد توجه قرار گرفت
براي بهار نيز جالب بود دعوت او را براي شركت در حزب پذيرفت و حتي روزنامه نو بهار 

  .)8: 1344الشعرا بهار،  ملك( را به هزينه خود به عنوان ارگان آن منتشر كرد
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  اي مشهد  معرفي شعراي توده .3
پـروين گنابـادي، بـاقر    . ب بودنـد به هر روي گردانندگان كميته ايالتي خراسان، اكثرا اهل اد

مفاهيم مـورد  . اصغر معينيان، مهدي پارسي، رباني  عاملي، ناصر عاملي، شهاب فردوس، علي
كردنـد كـه در بيشـتر      هـاي آن را در روزنامـه خـود مـنعكس مـي       نظر حزب توده و برنامه

گنابـادي    محمد پـروين ). 62: 1382الهي،( شد  هاي حزب، توسط خودشان قرائت مي مراسم
هاي سياسي در   او سابقه فعاليت. شده مشهد بود  مشهورترين چهره آنان، متولد گناباد و بزرگ

. چندبار به زندان افتاد 1308تا1305هاي   دوران رضاشاه را داشت و به همين دليل طي سال
گنابادي دبير و سپس رييس دانشسراي دختران   پروين. او مدتي نيز دروس حوزوي را خواند

امتياز روزنامه راستي نيـز بـه او   . مشهد شد و با ورود به حزب توده، شخص اول آن گرديد
و دوره چهاردهم مجلس، از سوي مردم سـبزوار بـه نماينـدگي     1322در سال. تعلق داشت
، مسئول كميته تبليغات كادر مركزي حزب توده شد، اما پـس از  1323در سال . انتخاب شد

كـاري    د را با حزب گسست و در نشست آينده حزب به دليل كموقايع آذربايجان پيوند خو
  ). 304و203: 1379قديمي توكلي، ( اخراج شد

او اصالتا اهل فردوس بود كه به مشـهد  . هاي آنان بود  شهاب فردوس نيز از ديگر چهره
معلمي نظـام، قضـاوت،   : فردوس مشاغل مختلفي را پشت سر گذاشت  شهاب. عزيمت كرد

نامـه    نگ خراسان و آذربايجان، رياست فرهنگ خراسان، عضـويت در لغـت  معلمي در فره
قـدس    دهخدا، استاد ادبيات فارسي در دانشكده ادبيات مشهد و سرانجام رياست دفتر آستان

: 1373گلشـن آزادي، ( از دنيـا رفـت   1347اهللا شهاب فردوس در سال   سيد هدايت. رضوي
فردوس را پس از عضويت   ، ترقي شهاب)عتيپدر دكتر علي شري( محمدتقي شريعتي). 336

شـهاب فـردوس گويـا داراي    ). 90: 1370پـژوم، ( داند  او در حزب توده و حمايت آنان مي
او . اسـت   عقايد تند حزب توده نبوده و در ماجراي آذربايجان به عملكرد حزب انتقاد داشته

ر حـزب تـوده نكـرده    اي به عضويت خـود د   زندگينامه خود، هيچ اشاره» پايان حيرت«در 
  . تواند نشانگر پشيماني از آن دوران باشد  است كه مي

هـاي   اللهي متخلص به نويد، از خاندان  ديگر شاعر مجذوب حزب توده ابوالقاسم حبيب
مشهور مشهد بود كه ديگر اعضاي خانواده او از جمله برادر كوچكترش، نوح خراساني نيز 

 شـد   شعر و ادب خراسان در منـزل او برگـزار مـي    جلسات متعددي از انجمن. شاعر بودند
اي، ريـيس اوقـاف     اصغر معينيان ديگر شاعر توانمند تـوده   علي). 590: 1373گلشن آزادي،(

او بـا رياسـت   . خراسان بود كه مسئوليت كميسيون مـالي حـزب را نيـز بـه عهـده داشـت      
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قـديمي  ( نگ شـد فردوس به فرهنگ خراسان، با حفظ سمت، معاونت اداره كل فره  شهاب
معينيان يكي از موارد جالب نفوذ حزب در ميان مقامات استان خراسـان  ). 62: 1379توكلي،

رغم   علينقي رباني وكيل دادگستري بود كه علي. از سرانجام او اطالعي در دست نيست. بود
معتقدات ضعيف مذهبي، در كار خود درستكار بود و به دليـل عضـويت در حـزب تـوده،     

ناصر عاملي بـرادر كوچـك بـاقر    ). 250: 1373آزادي،  گلشن( ندان شهرباني افتادمدتي به ز
، پسـر دكتـر حسـن    )مدير روزنامه راستي و دوست احسان طبري و صادق هدايت( عاملي

او در زمان تحصيل دبيرستان به حزب پيوست و بيشتر اشعار چپ او متعلق بـه  . عاملي بود
هـا بـر سـر      مرداد مدتي به زندان افتاد، اما تا مدت 28پس از كودتاي . باشد  همان دوران مي

، 1373آزادي،  گلشـن ( عاملي صاحب يك كتابفروشي در مشـهد بـود  . عقايد خويش ايستاد
غالمرضا سلماسي ديگر شاعر حزبي بود كه به جز رياست او بر كميسيون تفتيش از ). 561

شـرح دكلمـه شـورانگيز    ). 150ش:11/9/1323راستي،( است  زندگي او اطالعي باقي نمانده
 ش :18/2/1323 راسـتي، ( اسـت    ها حزب توده در راستي ثبت شده  اشعارش نيز در مراسم

، به جنوب كشور 1325سلماسي پس از حمله به دفاتر حزب توده مشهد در زمستان ). 103
). 203: 1379قـديمي تـوكلي،  ( هاي كارگري خوزستان مشغول شد  رفت و گويا در سازمان

حسن شهيدي از اعضاي حزب توده بود كه عالوه بر برقراري مطب مجاني حزب، در دكتر 
انجمن روابط فرهنگي ايران و شوروي نيز عضويت داشت و از سخنرانان مباحث پزشـكي  

اش مبنـي بـر     از محمد مصدق نيز به جز شغلش كه مهندس بوده و نامه. آمد  آن به شمار مي
همچنين دربـاره  . اطالعي نداريم) 29ش: 5/10/1325 :نداي خراسان( برائت از حزب توده

 . مهدي پارسي نيز اطالعي نداريم

  
  جايگاه شوروي و تحوالت آن .4

اشـعار مـرتبط بـا     - 1: توان به چند دسته تقسيم كـرد   گراي مشهد را مي  اشعار شاعران چپ
هـا    و مكتـب هاي حزب توده كه منحصر به مرام كمونيستي نبوده و براي اغلب اديان   آرمان

اشـعار واكنشـي نسـبت بـه      - 3اشعار مرتبط با شوروي و تحـوالت آن و   - 2محترم است، 
در اين پژوهش تمركز بر اشعار مربوط به شـوروي  . رخدادهاي كشور با ديدگاه حزب توده

 :اين اشعار داراي چند مضمون عمده است. خواهد بود

 جايگاه ارتش سرخ ـ

 رويجايگاه لنين و استالين، رهبران شو ـ
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 هاي جماهير شوروي  پيشرفت ـ

 رسالت جهاني شوروي ـ

بود،   نامه خود به عنوان يك حزب ايراني تاكيد كرده  رغم آنكه در اساس  حزب توده علي
اين شيفتگي در ميان وابستگان فكـري و  . اما وابستگي و شيفتگي بسياري به شوروي داشت

اغلب اشعاري كه در . بارزي نمود يافتحزبي و نيز مطبوعات مركزي و ايالتي آنان، به طور 
وصف شوروي و تحوالت آن از شعراي عضو حزب توده مشهد به جا مانـده، در روزنامـه   
اخبار تازه روز به چاپ رسيده كه مديريت آن با شعبه مطبوعـات كنسـولگري شـوروي در    

ني دارد، سرودن بسياري از اين اشعار اگرچه با نوع نگاه آنان به شوروي همخـوا . مشهد بود
بسياري از همكاران و هيئت تحريريه اين روزنامـه، اعضـاي   . است  اما احتماال سفارشي بوده

هـاي ايـن روزنامـه بـه توليـد محتـوا         گـذاري   حزب توده بودند، بنابراين بايد طبق سياست
متن بسياري از اين اشعار با خبرها و مقاالت ايـن روزنامـه همخـواني دارد و    . پرداختند  مي
شاعران اين آثار، در واقع ايـن متـون را بـه نظـم     . شود  واي جديدي در آن مشاهده نميمحت

اما در روزنامه راستي، حضور شوروي در اشعار چاپ شده ناچيز است و غالب . اند  درآورده
  .است  اي را پوشش داده  ها ادبيات مرسوم توده  آن

  
  شهر شوروي  ترسيم آرمان 1.4

شـهر بشـري معرفـي      شد تا شوروي، بهشت روي زمين و آرمـان   يتبليغات بسياري انجام م
ويژه به دليـل اسـتقرار     هاي مورد نظر اين پژوهش و به  روابط ايران و شوروي در سال. شود

آنچـه از اخبـار ايـن    . شرايط جنگي در غرب شوروي و اشغال ايران، چندان قابل اعتنا نبود
پيش از آن نيـز در دوره  . ها بود  ز زبان خود شورويرسيد عمدتا ا  ها به ايرانيان مي  جمهوري

اي نبود كه ايرانيان تصـور درسـتي در مـورد آن      رضاشاه، روابط دو كشور در سطح و اندازه
آورد خبري خاصي براي خراسـانيان دربـر     وآمد بازرگانان خراساني نيز ره  رفت. كسب كنند

شد كه خود از سـطح    ان محدود مينداشت، چون اين مبادالت عمدتا به جمهوري تركمنست
شد، تنهـا    بدين جهت آنچه براي آنان ترسيم مي. هاي جماهير شوروي بود  ترين بخش  پايين

هاي شوروي پس از اسـتقرار    طبق اين تبليغات انجام يافته، جمهوري. مجراي اطالعاتي بود
ه ميان همه تقسيم قوانين مالكيت و كار جمعي پيشرفت بسياري كرده، ثروت به طور عادالن

گـان    ويژه ميان دلداده  اين نگاه مثبت، به. بود  شده و مظاهر تمدني در سطح بااليي قرار گرفته
  . به مكتب كمونيسم جايگاهي باال داشت
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انجمـن روابـط   «شد كه يكي از بازوهاي شوروي براي ترويج افكار خود در ايران،   گفته
خصوص تحـت حمايـت     ، به1325تا  1320هاي   بود كه در سال» فرهنگي ايران و شوروي
گيري از نخبگان ايرانـي بـراي احـراز      رويكرد اين انجمن، بهره. كرد  ارتش سرخ فعاليت مي

. از جمله رياست آن در مشهد بـا علـي منصـور اسـتاندار خراسـان بـود      . هاي آن بود  پست
هـا آغـاز     جـار، غربـي  ها پيش در دوره قا  شوروي قصد داشت قدم در راهي بگذارد كه سال

اما روسـيه و شـوروي در   . بردند  ها مي  گرا تا مدت  كرده و از ثمره آن يعني دولتمردان غرب
با  ها آن   اين رقابت عقب مانده بود و فرصت حضور نظامي در ايران و پايان موقت مخاصمه

آنـان در  هـايي كـه     يكـي از روش . ريزي نفـوذ فرهنگـي بـود     غرب، بهترين زمان براي پايه
تر شدن پيوند   روندي كه به زودي با شروع دوره جنگ سرد و محكم ( دستوركار قرار دادند

، دعوت از نخبگان ايراني براي بازديـد  )ايران با بلوك غرب و مقابله با كمونيسم پايان يافت
برگرفتـه از  ( هـاي آن پـس از اسـتقرار نظـام شـورايي       هاي شوروي و جمهوري  از پيشرفت

از جمله اين افراد، محمود فرخ، منشي انجمـن روابـط فرهنگـي    . بود) هاي كمونيسم  آرمان
فرخ شرح سفر ازبكستان را به صورت شعري در روزنامه راسـتي بـه   . ايران و شوروي بود

در پي ارسال پيام تبريك  ( اين شعر پيش از شكرآب شدن روابط فرخ با دربار. چاپ رساند
فرخ بعدها در مقام رياسـت  . قدس بود  شدن مقرري او از آستانو در نتيجه قطع ) به استالين

) 1387: مشكينيان، مصاحبه( بر كارخانه نخريسي مشهد تقابل زيادي با حزب توده نشان داد
را نتيجـه   هـا  آنهايي در حوزه علم، صـنعت و هنـر،     فرخ در اين شعر با برشمردن پيشرفت

همچنان كه در مقدمه نيـز اشـاره شـد    . داند  پيوستن به شوروي و برقراري نظام شورايي مي
. محمود فرخ به صف مخالفان حزب توده پيوست و مايل نبود كسي اين شعر را به ياد آورد

يابـد و    اين شعر فرخ در قالب سيطره نفوذ شوروي در خراسان و مشهد و پست او معنا مي
كـه  . است  ي نشان داده شدهشهر نشان دادن شوروي در اين سفر به خوب  به خوبي تاثير آرمان

 :شود  به چند بيت آن اشاره مي

دست حيرت بر در ادراك علـت بسـت بنـدم      چون رسيدم صنعت و علم و هنر بود آنچه ديدم
مندم از آن روزي كه از فيض عدالت بهرهگفت    همه رونق تو را اي شهر گفتم از كـي آمـد   اين

 تر ز قنـدم  ها گشت شيرين كام جان زان ديدني  هــا  هــا فــراوان ديــدم و بيمارســتان  كودكســتان
 ميخانه گذار خـود فكنـدم  ه هم به مسجد هم ب   هم به كاخ دولت و هم كوخ دهقان رخت بـردم 

 رهنمونها وانمودند آنچه بود از چنـد و چـونم     ها هم به دانشـگاه و مـوزه    ها و سن هم به سالون
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 رودخانه در نظر همچـون نـي آمـد بنـد بنـدم        زراعـت بد ز بس بر رودها بند از پـي بـرق و   
ــدم  ــراوان آنچــه دي  چون نشايد وصف كامل به كه ديگر دم ببنـدم    از نمايشــگاه و فابريــك ف

 )141و  140: 1389، فرخ ؛162ش: 14/10/1323: راستي(

  :گويد  مهدي پارسي نيز در شعري خطاب به افراد ساكن شوروي مي
ــتكار    ــردانش پش ــر م ــر بك ــرادشفك ــرن    اف ــرده ق ــيه     ك ــار روس ــامين اعتب ــا ت ه

ــيه     كشوري است بس آباد ملتي است بس ازاد ــزار روس ــاد مرغ ــاحتي اســت نوبني س

  )96ش:1324اخبار تازه روز،(
 نيك دنيايي است ايـن دنيـاي تـو    ســرزمين نيكبختــي جــاي تــو

  )99ش:1324اخبار تازه روز،(

  :رباني
ــان دارد كــار و فرهنــگ   مـردم هماهنـگ  پديد آمد چـو شـد     پزشــك و ن

ــت    مكـــانيزه شـــده اكنـــون فالحـــت ــتند راح ــوروي هس ــه در ش  هم

  )17ش:1324اخبار تازه روز،(
ــالي گشــته  ــد  صــاحب فرهنــگ ع  كارشان با درس و علم است و كتاب  ان

  )35ش:1324اخبار تازه روز،(

  :عاملي ناصر
 فقـر و غـم نـان   يكتن را نيست رنـج    آنكه بنـا كـرد كشـوري كـه در آنجـا     
 مملكتي ساخت رشك روضه رضوان  ساخت محيطي بري ز جهل و خرافات
ــان     صــحبت مظلــوم و ظــالم آنجــا نبــود ــه و افغ ــان ز نال ــا نش ــود آنج  نب
ــتمكش  ــج س ــر ز رن ــا اث  نيست در آنجا  كسي كه نبود شـادان   نيســت آنج
ــاز   ــود ب ــه ب ــه روي جمل ــي ب  دبسـتان همچو بر اطفـال بـاب هـاي      راه ترق
 در عمل بحث و درس مدرسه طفالن  مردان در كار علم و صـنعت مشـغول  
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 كــارگر و دكتــر و مهنــدس و دهقــان  بهر رفـاه بشـر بـه كوشـش و كارنـد     
 همدم ايشان نشـاط و وجـد فـراوان     مــردم آن ســرزمين ز چنــگ غــم آزاد

 

  رسالت شوروي 2.4
خودي و محصول شرايط بودنـد،    امري خودبهدر نگاه ماركس و انگلس، انقالبات اجتماعي 

هـا، ملتـي را وارد     هـا و كمـك    اي با رهنمـون   شد بدون گذار از مرحله  اما در تفسير لنين مي
هاي مـاركس نقشـي مكمـل در جنـبش       همچنانكه نقش حزب در آموزه. مرحله نهايي كرد

كه شـامل اقليتـي   يعني حزب . كارگري بود، در نگاه لنين، حزب محور جنبش كارگري شد
: 1376كـوالئي، ( رفـت   فعال و پيشاهنگ پرولتاريا بود مسئول تحول جامعـه بـه شـمار مـي    

تـوان    ها مـي   رهبران حزب كمونيست شوروي مدعي بودند با كمك به ديگر ملت). 26و25
امري كه رهبري آن بـا حكومـت   . حركت جهاني براي رسيدن به سوسياليسم را تسريع كرد

. بدين جهت، براي تغيير دنيا براي خود رسـالتي جهـاني قائـل بودنـد     ها آن. شوروي است
شخص لنين اعتقاد داشت با انقالب اكتبر، فصل نويني در تاريخ بشريت گشوده و مضمون 

جمعي ( اصلي تاريخ جهان را دگرگون كرده و از آن پس همه جوامع بايد از راه اكتبر بروند
گرايـان ايرانـي و از جملـه شـاعران       در ميان چـپ اين نگرش ). 15: 1387از پژوهشگران، 

شهري ترسيم شد كه رنجبـران در    طبق اين نگاه آرمان. شد  مشهدي نيز به شدت حمايت مي
اين رسـالت  . فرماست و استعمار و استثمار وجود ندارد آن در آسودگي هستند، دانايي حكم

  .را خداوند به عهده آنان قرار داده است
  :پارسي

 بهر تجديـد جهانـت برگزيـد      در جهانـت آفريـد   آنكه فـاتح 

  )99ش :1324 اخبارتازه روز،(

 :شهاب فردوس نيز در هنگام ستايش لنين به اين رسالت اشاره دارد

 آفريــد از مكمــن قــدرت والديمــر لنــين   خواست يزدان تا جهان آرايشي يابد نوين

  )35ش:1323:اخبار تازه روز(
 كه نه ديد و نـه شـنيده كـس از آن بهتـر       بوجــودبــاري ايــن قــوم جهــاني نــو آرد 
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 اي خوش آن قوم كشان يزدان باشد يـاور    مـــدد ايـــزد همـــواره بـــود ياورشـــان 
 كانچه مـي بينـي اكنـون بـود آثـار سـحر         خورشيد جهد كن تا بدمد كوكبشان چون

 

اسـتقرار   كند كه در صـورت   او در شعري ديگر نيز به رسالت جهاني شوروي اشاره مي
نشـر دانـش، آسـودگي رنجبـر، عقوبـت      . روش شوروي، دنيا تغييرات اساسي خواهد كرد

 :ظالمان، رياست مردم دانا، نابودي استعمار و امثال آن

ــد ــو آرنـ ــمالي روش نـ ــان شـ  زان روش زير و زبر گردد گيتـي يكسـر    زردمويـ
ــلط     الـف و الم شـود فـتح بـه دسـت ايشـان ــق مس ــر خل ــان را ب ــازد آن  داورس
 عزت و راحت يابـد بـه جهـان دانشـور      دانش و بينش در روي زمـين نشـر كننـد

 خوار و بدبخت شود مفتخور تـن پـرور    بخت و عزيزرنجبر گردد آسوده و خوش
ــر    خـــواهمحتشـــم مـــردم آزاده و آزادي ــو مخب ــه و نيك ــردم فرزان ــم م  محتش

 سـرافرازي نـه زور و نـه زر   مايه فخر و   هدف خلق شـود دانـش و آزادي و كـار
ــده گيتـــي گردنـــد ــا فرمانـ ــردم دانـ  نكنــد نــادان بــر تــوده حكومــت ديگــر  مـ

ــي ــران خودخــواهبخــت برگــردد از ب  حشمت و جاه شـود ويـژه اربـاب هنـر      هن
 خلق عـالم را يـزدان بـه سـعادت رهبـر       اهرمن خوار و سرافكنده و بيچـاره شـود
 مســتقر گــردد آزادي در هــر كشـــور     محو و نابود شـود در همـه جـا اسـتعمار

  )204ش:14/2/1324 راستي،(

  جايگاه ارتش شوروي 3.4
حزب توده و مطبوعات آن، اشتياق بسياري به پيگيري تحوالت شوروي و جانبداري از آن 

اين جريان شاعران مشهدي عضو حزب توده نيز از . در خالل جنگ دوم جهاني نشان دادند
پيوستن شوروي به صف متفقين و متوقـف شـدن موقـت خصـومت دنيـاي      . بركنار نبودند

ترين تحول شـوروي    عمده. غرب عليه ماركسيسم روسي، در تشديد اين وضعيت موثر بود
بنـابراين نـوك توجـه ايـن شـاعران بـه       . درگيري در جنگ بـود  1325تا 1320هاي  در سال

در نگاه اين شـعرا،  . ه به ارتش چند مليتي آن كشور بودشوروي نيز، تحوالت جنگ و توج
باشد كه با توقف حمالت هيتلر، نـه فقـط     ارتش شوروي حافظ بهشت موعود كارگران مي

  .است  شوروي، بلكه جهان را نجات داده
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 :معينيان

ــارگر  ــاه ك  چنبـري  پشت خصمانت دو تا مانند چرخ  اي ســپاه ســرخ اي پشــت و پن

  )69ش: 6/9/1322 راستي،(

  :عاملي
 قـــدرت بمانـــد جـــاودان ايـــن پاســـبان را  چون پاسـبان صـلح گيتـي ايـن سـپاه اسـت      

  )23ش: 1323روز،  اخبارتازه(

هاي آنان به طور كلي است، امـا    بسياري از اشعار آنان، وصف ارتش شوروي و دالوري
ترين رويـدادهاي ارتـش       يكي از مهم. برخي اشعار، به شرح نبردهاي آنان نيز پرداخته است

اصـغر معينيـان در     علـي . گراد بود كه تاثير بسياري بر روند جنگ داشـت   سرخ، نبرد استالين
شعري به شرح اين نبرد پرداخته كه حتي مشخصات آن مانند وسعت ميدان نبرد و فنون به 

  :است  كار رفته در آن نيز آمده
 دشمن انـدر گـرد او چـون حلقـه انگشـتري       گـرادچون نگين انـدر حصـار افتـاد اسـتالين

 همچو شيران در كنام خـويش در چالشـگري    جنگيان سرخ اندر پشـت آن روئـين حصـار
 حلقه زد بـر گـرد دشـمن بـا فـن گـازانبري        بعد ماهي چند همچون اژدهـائي خشـمگين
 آتش افشان گشت بر خصم از ثريـا تـا ثـري     از هوا باران بمـب و از زمـين شـليك تـوپ
 غرق شد در خون دشـمن بـا همـه پهنـاوري      دشت جنگ از حد مسـكو تـا كنـار بالتيـك

  )69ش  :6/9/1322 راستي،(

شيفتگي به شوروي تا حدي است كه از نگاه يكـي از آنـان، مبـارزات ارتـش سـرخ از      
ناصر عاملي در شعري با عنوان ارتش سـرخ در گفتگـوي   . نبردهاي شاهنامه نيز باالتر است

 :آورد  با ساقي غمگين خود ميعاشقي 

ــانه  گـويمزان پس كه از دل دور شد غم با تـو ــتان را   افسـ ــد باسـ ــز عهـ ــاي نغـ  هـ
 يـــا قصـــه اســـفنديار و هفـــت خـــان را   با داسـتان رسـتم و سـهراب و كـاووس
ــياوش ــروف س ــز و مع ــتان نغ ــا داس ــان را    ي ــتم و تورانيـ ــف رزم رسـ ــا وصـ  يـ
ــان را     يا قصه تهمـورث و جمشـيد و ضـحاك ــش كاويـ ــا درفـ ــاوه بـ ــرح كـ  شـ
ــتان را     گر نيست جالب اين همه از ارتش سـرخ ــايم داس ــيرين نم ــم ش ــرحي ده  ش

  )23ش: 1323 اخبار تازه روز،(
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 :ارتش سرخ در نگاه اين شاعران، نجات دهنده جهان از خطر نازيسم و فاشيسم است

 :ناصر عاملي

ــيزم    ــود فاش ــدم بنم ــان منه ــي ك ــدگي   زان ارتش ــان را وز بنـ ــر جهـ ــد سرتاسـ  برهانـ
  :رباني

 شادمان كـرد بشـر ارتـش سـرخ      محو نازيسـم شـد از روي زمـين
 كرد بي خوف و خطر ارتش سرخ  سـطح گيتــي ز هجــوم فاشيســت

  :اللهي  حبيب
 با همت تـو روز مكافـات و داوري    غارتگران نازي و فاشيست را رسيد
 تا ز فلك ماه و مشتري تابنده هست  پاينــده بــاد ارتــش پرافتخــار ســرخ

  )47ش:1324:روز  اخبارتازه(

  :معينيان
ــون ــر     داد ميلي ــا و پي ــاني از برن ــر قرب ــا نف  تــا بشــر را ايمــن از فاشيســت غــارتگر كنــد   ه

  )17ش:1323:اخبار تازه روز(

 :داند درت اين ارتش را ساختار شوروي ميراز ق

 :سلماسي

ــش نصــرتنمون ــرخ دالور ارت ــش س  جهان رنجبـر را رهنمـون   پرچم سرخش  ارت
 بركند از بيخ و بن انديشه مكـر و فسـون    زين سپس اين ارتـش آزادگـان و رنجبـر
ــين ــد از روي زم ــتبداد را ميران ــو اس  ارتشي كاو را وجـود آورده افـراد كمـون     دي

  )181ش:8/12/1323راستي،(
  :پارسي. م

ــدند  ــاب ش ــي از چــه كامي ــن دالوران دان ــار و     اي ــه ك ــيه  زانك ــعار روس ــد ش  آزادي ش

  )17ش:1323اخبار تازه روز،(

  :دانند  حتي نه آرزو بلكه آن را امري حتمي مي: براي چنين ارتشي آرزوي پايندگي دارند
 :پارسي
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 باشد از سازمان ارتش سـرخ    ايــن همــه برتــري كــه ميبينــي
ــد  ــدار خواهــد مان ــد پاي ــا اب در جهان مردمان ارتش سرخ   ت

  :رباني
بر ظفر هسـت پـدر ارتـش سـرخ       هســت پديــدار بــه دهــرتــا ظفــر 

  )22اخبار تازه روز،ش(

  :عاملي
قدرت بمانـد جـاودان ايـن پاسـبان را      چون پاسبان صلح گيتي اين سپاه است

  )23، ش1323اخبار تازه روز،(

افزارهاي شوروي و نقش آن در پيـروزي شـوروي و شكسـت دشـمنان       اشاره به جنگ
 .نيفتاده استهيتلري نيز از قلم 

  :معينيان
 ...   جنگ هاي آتش ريز و آتش بيز او هنگام بمب

  )17،ش1323اخبار تازه روز،(
 در ميان لشكر دشمن چه شور و شـر كنـد    هـاي سـرخ    هيچ ميداني كه رگبار مسلسل

 قلعــه پــوالد را چــون تــل خاكســتر كنــد    اندازش چو مي افتد به كـار  توپ هاي اژدر
ــده     در صـــف خصـــمتـــوپ خاراشـــكنش  ــرربار شــ ــان و شــ ــش افشــ  آتــ

  )122ش:1323:راستي(

  جايگاه زنان در شوروي و ارتش سرخ 4.4
هاي ارتش سرخ كه مد نظر اين شاعران قرار گرفتـه، حضـور زنـان و      يكي ديگر از ويژگي

در نگاه حزب توده و در تبليغاتي كه در . هاي نبرد بوده است  عملكرد درخشان آنان در جبهه
رابطه در مطبوعات آنان به جامانده، تاكيد بسيار آنان بـر حضـور فعـال زنـان در همـه      اين 

حـزب  نيـز در ايـن    .عنوان نيمي از بدنه جامعه جايگاهي خـاص دارد   هاي اجتماع به  عرصه
كرد و تشكيالت زنان حزب را بـه عنـوان يكـي از اقمارهـاي خـود        رابطه فعاالنه عمل مي
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ه توانسته بود بسياري از كـارگران زن را در تشـكيالت كـارگري    حزب تود. اندازي كرد  راه
هاي بيشتر بود و خود را از مبارزان نابودي موانع   وارد كند و خواستار حضور آنان در عرصه

، از ها آنآشنا كردن زنان به حقوق اجتماعي خود و باسواد كردن . كرد  اين حضور معرفي مي
كميته ايالتي حزب توده در خراسان فعاالنه اين اقدامات . اند  انجام داده ها آناقداماتي بود كه 

آنان براي نشان دادن الگوي ورود زنـان  . داد  را به صورت رايگان و با پشتكار زياد انجام مي
هـاي مـديريتي     كردند كه عـالوه بـر حضـور در عرصـه      به اجتماع، از زنان شوروي ياد مي

هاي نبـرد نيـز فعاالنـه      ها و امثال آن، در صحنه  انهكالخوزهاي بزرگ، مراكز آموزشي، كارخ
شاعر جوان مشهدي ناصر عاملي، در همين رابطه شـعري ترجمـه شـده از    . حضور داشتند

  :سوركف روسي را به نظم كشيده است
ــذار ــايي ع ــت و زيب ــن طلع ــه حس ــايد ب ــار     ش ــه روزگـ ــراوان بـ ــران فـ ــند دختـ  باشـ
 دختـران كشـور مـا اهـل سـعي و كـار      چون  لكـــن ميـــان آن همـــه نتـــوان كـــه يـــافتن
ــار     آنگه كه كوس رزم فرا مـي رسـد بـه گـوش ــي و مرگب ــگ عظيم ــيش جن ــه پ ــد ب  آي
ــكنجه را ــرگ و ش ــه م ــد بدرق ــان كنن  بـــا عـــزم آهنـــين ز پـــي كســـب افتخـــار  از ج
ــار    شادان بزي تو كشـور شـورا كـه يـك چنـين ــه ب ــن خــود آوري ب ــه  دام ــيزگان ب دوش

  )22ش:1/4/1322راستي،(

گفته شد كه بسـياري از اشـعار   . رباني نيز در وصف حضور زنان در ارتش، شعري دارد
ماخذ بسـياري  . هاي موجود در روزنامه اخبارتازه روز بود  اين شاعران، ترجمه اخبار و مقاله

هاي   در يكي از شماره. از اين مطالب نيزروزنامه پراودا، ارگان حزب كمونيست شوروي بود
شـده كـه پـس از      آن، عكسي از پاوليچنكو يكي از قهرمانان زن ارتش شوروي را نشان داده

فداكاري بسيار در ميادين نبرد، به بازديد از يك كالخوز در استان ادسا رفتـه و زنـان ديگـر    
 :است  رباني اين خبر را به شعر درآورده. اند  گرد او را گرفته

ــف ــه ظري ــين ك ــاوليچنكو را بب  باشد او قهرمان و پـاك و شـريف    پ
ــاوان   هست در گـارد شـوروي سـروان ــه خــوش ت ــازي گرفت  او ز ن
ــاد ــو نه ــا چ ــتان ادس ــه اس ــا ب ــتاد   پ ــالخوز ايس ــده ك ــك ع ــين ي  ب
ــور     گردگردش شـده همـه بـه سـرور ــه ح ــان حوم ــون پريزادگ  چ
ــرد    موســم حملــه گــاه جنــگ و نبــرد ــه زن و م ــي ميان ــت فرق  نيس

  )127ش: 1323راستي،(
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 :پارسي نيز حضور زنان ذكر شده است. در شعر م

ــرخ    قدرت و همت و شهامت و زور ــش س ــمان ارت ــارد از آس  ب
ــرخ     همه مشغول كـار پيـر و جـوان    ــش س ــان ارت ــا و زن  مرده

  )22ش:1/4/1322راستي،(

  جايگاه رهبران شوروي 5.4
آمدند كه   به حساب مي رهبران شوروي يعني لنين و استالين اصلي ترين نمادهاي آن كشور

خصوص در   در ايران و به. هاي جهان داراي احترام بسياري بودند  در ميان بيشتر ماركسيست
آمـد، ايـن     اعتنا به حساب مـي   اي قابل  پي تبليغات حزب توده در مناطقي كه نفوذ آنان وزنه

ن هـاي وسـيعي از كشـور همچنـا      اگرچه خاطره جداسازي بخـش . تصورات وجود داشت
داد، اما اقدام لنين در لغو تمام امتيازات استعماري روسـيه تـزاري، چهـره      ايرانيان را آزار مي

او حتي بازگشت به خاك ايران را نيز به انتخاب ساكنان منـاطق جـدا   . آنان را بهبود بخشيد
ان ويژه نخبگـ   هاي بسياري در ميان ايرانيان و به  پس از اين رويداد واكنش. شده واگذار كرد

روزي در مسجد شاه به اشاره انجمـن مخفـي حـزب    : از جمله بهار گفته است. بوجود آمد
حرف زدم يكـي از سـخنان مـن ايـن بـود كـه دو دشـمن از دو سـو          ها آندموكرات براي 

آنگاه . كرد  ريسماني به گلوي كسي انداختند تا او را خفه كنند و آن بدبخت در ميانه تقال مي
مان را رها كرد و گفت اي بيچاره من با تو برادرم و مرد بدبخت يكي از دو خصم سر ريس

ايـن  ). 15: 1363بهـار، ( آن را كه ريسمان گلوي ما را رهـا كـرده لنـين اسـت    . نجات يافت
 :صحبت بهار توسط ناصر عاملي به شعر آمده است

ــران     حاصل سعي لنين و دولت او داشت ــت اي ــراي مل ــراوان ب ــود ف  س
 كشـيد خامـه بطـالن    هـا  آنبر سـر     دولت ما بـود آنچه كه مديون روس 

ــدر   ــويش آورم اي ــار خ ــاهد گفت  گفت بهار آن بزرگ مـرد سـخندان     ش
 كوشده بين دو خصم واله و حيـران    كشور ما بود همچو مـردي آن عهـد  
 از دو طــرف ريســمان ورا بگريبــان   وآنــدو بــراي فنــاي آن يــك بســتند
ــان   هر دو سر ريسمان كشند به قـدرت  ــان از او جـ ــتانند زآن ميـ  تابسـ
ــربند    ــود س ــا نم ــتي ره ــه دس  يافت نجـات آن اسـير زار پريشـان      ناگ
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 كــرد رهــا ز ميــان پنجــه خصــمان   دست لنين بـود آنكـه كشـو مـار ار    

  )10،ش1323اخبار تازه روز،(

 اي مشهد  روز تولد و مرگ او، شاعران توده  در سال. شهر شوروي، ساخته لنين بود  آرمان
 - 1. شـود   اين اشعار به دو دسته تقسـيم مـي  . اند  به تحسين شخصيت و اقدامات او پرداخته

هـاي آن بـراي     اثرات انقالب شوروي و پيامـدها و رسـالت  - 2تغييرات لنين در شوروي و 
پردازنـد و    اشعار دسته اول به توصيف روسيه پيش از انقالب اكتبر و پس از آن مـي . جهان

در هيچ كدام از اين اشعار به انقـالب  . تزاري در محوريت قرار دارند مصائب دوران روسيه
اسـت و از    يـابي لنـين بـه نظـم درآمـده       اي نشده و تنها بـه تحـوالت پـس از قـدرت      اشاره

هايي مثل تروتسكي و كرنسكي كه قرائتي متفاوت از قرائت لنين و استالين داشتند   شخصيت
ر به خصوص استيالي استبداد ماركسيستي اين دو حتـي  اين ام. است  صحبتي به ميان نيامده

حزب توده نيز از آنجا كـه وابسـتگي   . نماياند  رساني در ساير كشورها را مي  در عرصه اطالع
هرچند بودند . تمام به قدرت و دولت شوروي داشت، تبليغ اين شاخه انقالب شوروي بود

 .از دست دادندهاي استاليني جان خود را   ايرانياني كه در تصفيه

 :شهاب فردوس

 مــردم از بيــداد مالكــين همــه انــدوهگين   دوزخي پر رنج و محنت بود مرز و بوم روس
 جمله اقوام اين كشـور پريشـان و حـزين      يهـودنه مسلمان بود راحـت نـه مسـيحي نـه
 ديهقان و پيشه ور با رنج بي پايـان قـرين     حصـركارگر آشفته و بـا زحمـت بـي حـد و

ــر  ــبه ــالدات او را در عق ــا آزاده اي س  هر كجا فرزانه اي قـزاق او را بـود كمـين      كج
 آسـتين  در چنين عصري برون آورد دسـت از    در چنبن حالي لنـين برخاسـت بهـر انتقـام

  )35ش: 1323اخبار تازه روز،(

 :رباني

 ز بن كـاخ سـتم را واژگـون كـرد      تزاري را ز تختش سـرنگون كـرد
 همان از بهر محو خلـق بـس بـود     هويدا بس هـوس بـودبه دربارش

 نه دارو نه خورش نه جامه نه نـان   در آن كشــور نبــود از بهــر دهقــان
ــدار ــتكش پدي ــر زحم ــود از به  نه بهداري و نه فرهنگ و نـه كـار    نب
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 چو كند از بن بنـاي جـور و بيـداد     لنــين از نــو بنــائي كــرد بنيــاد
 درخــت جــور را از ريشــه بركنــد  خردمنـدبه داس و چكش آن مرد

  )35ش:1323اخبار تازه روز،(

 :همين شاعر در جايي ديگر

ــالب   ملـــت روســـيه را در زجـــر داشـــت ــر از كـ ــت كمتـ ــيكالي پسـ  نـ
ــدام ــور م ــدر آن كش ــت ان ــون مل ــراب     خ ــاي ش ــام وي ج ــدر ج ــود ان  ب
ــون دل ــم خ ــورد دائ ــي خ ــر م ــذاب     رنجب ــا در عـ ــان آنجـ ــود دهقانـ  بـ

 ...ســهم دهقــان بــود دشــنام و عــذاب  زحمتكش همـاره ضـرب و زجـرفرد 
 كــرد انــدر محــو غــداران شــتاب      رهبــــر زحمتكشــــان دانــــا لنــــين

  )17ش: 1323اخبار تازه روز،(

دانند، بلكه او را شخصيتي   دايره تغييرات ايجاد شده توسط لنين را منحصر به روسيه نمي
  . شمردند  براي بنياد جهاني نوين برمي

  :شهاب فردوسي
 آفريد از مكمن قدرت والديمر لنـين   نوينخواست يزدان تا جهان آرايشي يابد

 طرح تبديل جهان اندر نهاد او عجين  نقشه تغيير گيتي در سرشـتش مرتسـم
  )35ش:1323اخبار تازه روز،(

 :مهدي پارسي

 افـزون بـاد  مدام نام و نشانش به گيتـي    لنين ز گيتي و گيتي شـد از لنـين آبـاد
 نزاده اسـت و نزايـد اگـر چنـين اوالد      لنــين نبــوغ جهــان اســت مــادر گيتــي
ــم آزاد     لنين بساط خرافات و جهـل ر برچيـد ــد غ ــر را زقي ــود بش ــين نم  لن
ــداد   لنين اساس صحيحي به دهر برپـا كـرد ــر مقابـــل بيـ ــا دم آخـ ــتاد تـ  سـ

  )8ش:1323اخبار تازه روز،(

  :عقيلي
 زانكه مصادف به درگذشت لنين است  بـار غمـين اسـتعالم آزادي از چه
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 قلب زكف رفته را رويه چنـين اسـت    گيتي آزاد قلب خـويش ز كـف داد
ــا ــان را تنهــ ــادر آزادي جهــ  او پســر اولــين و بازپســين اســـت     مــ

  :عاملي
ــاني آســايش و ســعادت ايشــان   آري سعي لنين و همت او گشـت  ب
 در دو سه بيتي بيان نمـودن نتـوان    آنچه سـعادت بـراي بشـر او كـرد

خصوص بـر نقـش او در     اي ميان اين شاعران داشت و به  استالين نيز داراي جايگاه ويژه
  .است  تداوم راه لنين تاكيد شده

  :عاملي
ــان   گرچه لنين مرد سعي و كار ستالين ــود نكــوي نگهب ــده وي را ب  اي
 نـام او بـه صـفحه دوران   زنده بود آنكه چنـين كارهـاي زنـده نمـوده

  )10ش:1323اخبار تازه روز،(

  :معينيان
 كنـد  آنكه عزمش خصم را بيچاره و مضـطر   ش سـتالين بـزرگ   كمارشال گـرد لشـكر  

ــيد   ــپهدار رش ــان س ــراي فرم ــي اج  اي بايد كه كار جنـگ را يكسـر كنـد     حمله   در پ

  :رباني
ــين   ــور لنـ ــامي آن كشـ ــد نـ  منـاب رفت و استالين شدش نائب    قائـ
 برگرفت از جهـل و نـاداني نقـاب      آن بهـــين شـــاگرد دانـــاي لنـــين

 )17ش:1323اخبار تازه روز،(

  :شهاب فردوس
 خاصه همكار بزرگ نامدارش استالين  وارجمع گشته گرد او فرزانگان پروانه

  )35ش:1323اخبار تازه روز،(

  :كند  ناصر عاملي حتي براي او آرزوي نشاط دائمي مي
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 خواهم نشاط و شوق و وجد جـاودان را    استالين رهنماي ارتـش سـرخ  بهر 

  )23ش:1323اخبار تازه روز،(

  گيري  نتيجه. 5
گراي مشهد با ورود نيروهاي متفقـين و سـقوط رضاشـاه نقطـه عطـف        اشعار سياسي چپ

تـرين زمينـه آن     مهـم . تاريخ ايران و از جملـه خراسـان و مشـهد ارتبـاط مسـتقيم داشـت      
بـود كـه بـه     ها آنترين   خصوص حزب توده، به عنوان فعال  گيري احزاب سياسي و به  شكل

هايي   زودي خود را پيشتاز مبارزات سياسي اجتماعي و منادي انحصاري اصالحات و آرمان
در . مانند رفع ظلم از طبقات زحمتكش، تامين آزادي و عدالت اجتمـاعي و امثـال آن كـرد   

رغم بهت مخالفان، حزب   ن تبليغاتي آن قدر زياد بود كه عليشهر مذهبي مشهد، جاذبه چني
هايي مانند روز جهـاني كـارگر بـه ميـدان       توانست جمعيت چندين هزار نفري را در برنامه

هاي هدف حزب كـه بازوهـاي تبليغـي قدرتمنـدي بـراي آن شـدند،         يكي از گروه. بياورد
، پارسي، عاملي و رباني كه نقش مهمـي در  اللهي  افرادي مانند معينيان، حبيب. شاعران بودند
هاي حزب داشته و شـعارهايي ماننـد حمايـت از كـارگر، دعـوت بـه اتحـاد          ترويج آرمان

زحمتكشان و جامعه آرماني سوسياليستي را بـا اشـعار محكـم خـود بـراي مـردم تشـريح        
دوگـاه  هاي عـاطفي و تشـكالتي بـه ار     هاي حزب پيوستگي  يكي ديگر از ويژگي. كردند  مي

هاي تشكيالتي و اعضاي آن بـه    اين نگرش در ميان اغلب رده. چپ به رهبري شوروي بود
از جمله در مشهد نيز اكثر اعضاي كميته ايالتي داراي چنين تمايالتي بودند . خورد  چشم مي

 كردنـد و   اي نيز در اين راستا حركت مي  شاعران توده. است  جا مانده  كه در آثار قلمي آنان به
 هاي مورد نظر اشعار زيادي در وصف شـوروي، انقـالب اكتبـر، رهبـران آن      ويژه در سال  به
، تحوالت مثبت پس از انقالب و استقرار نظام سوويتي و به طـور خـاص   )لنين و استالين(

در روزنامه متعلق  ها آناند كه اغلب   سروده) به خاطر در جريان بودن جنگ( ارتش شوروي
حضـور ارتـش سـرخ و رفتارهـاي تقريبـا در      . است  ي به چاپ رسيدهبه كنسولگري شورو
، وجـود  هـا  آنالمنفعـه    هاي مردم مشهد، اقدامات متعدد رفاهي و عـام   چارچوب حساسيت

هـا و دول    هاي دولتي  انجمن روابط فرهنگي ايران و شوروي و نيز فروكش كردن خصومت
هاي جايگـاه واالي شـوروي نـزد      نهغربي عليه شوروي به خاطر جنگ جهاني، از ديگر زمي

اشعاري كه به شوروي پرداخته محصول چنين شرايطي است كه نمونه آن . اين شاعران بود
شـوروي و   1324تا اسفند 1320هاي   طي سال. شود  در ساير نقاط كشور به ندرت ديده مي

بـه ميـدان   اش بمباراني از تبليغات درباره ايـن كشـور را در شـهر مشـهد       بازوهاي فرهنگي
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آوردند كه اين شاعران كه از فعالين حـزب تـوده و هـم انجمـن روابـط فرهنگـي ايـران و        
هاي تبليغي و محتواهاي ارائه   اغلب اين برنامه. شوروي بودند اولين تاثيرپذيرفتگان آن بودند

ميزان و تاكيد اين اشعار بـا تبليغـات   . آمد  بود كه به صورت شعر در مي ها آنشده در خالل 
اولويت اول . كند  ارائه شده همخواني دارد و به خوبي محصول زمان بودن خود را آشكار مي

در ايجـاد نظـم نـوين     هـا  آنهاي ارتش سرخ، رسالت جهاني   جنگ جهاني و رشادت ها آن
شهر تحقق يافته در سايه نظام شورايي و كمونيستي و جايگـاه ويـژه رهبـران      جهاني، آرمان

  .است  آن
  
  نوشت پي
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