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دکتر حمیدرضا جائی پور:

حفاظت از دولت-ملت ایران 
خط قرمز هر ایرانی است

مطالبات محلی در گرو توسعه ملی 

کامبیز نجفی

قوم گرایــی منهای حقوق شــهروندی و منافع ملی، خطایی 
اســت که برخی از هم وطنان ما مرتکب آن می شوند. پیگیران 
مطالبات قومی چون از مناســبات و تقســیمات و نســبت های 
جزء و کان غفلت می کنند، به گمانشــان می توانند با تمرکز بر 
مطالبات قومِی خودمحور، و فارغ از توسعه ی ملی به توسعه 

و رفاه بومی برسند.
به عنوان مثال، یک قشقایی قوم گرا تصور می کند مسئله های 
قشقایی مثل تورم، گرانی، بیکاری و اشتغال، مشارکت مدیریتی، 
زبــان مادری و مطالبات قومی را فقــط با اتکاء بر قوم محوری 
می توان حل کرد، حال آن که این دغدغه ها مســائل کان ملی 
هســتند که حل آن ها در گرو یک عزم و روند ملی ممکن است 

و ناشی از سیاست های کان مملکت است.
این غیر ممکن است که آذری ها به رفاه و توسعه و مطالبات 
قومی خود برســند در حالی که کلیت ایرانــی و دیگر اقوام از 
شــاخصه های توســعه بی بهره باشــند. مگر ممکن است که 
مســئله ی تورم را بــرای ترکمن ها منهای تــورم ملی، بیکاری 
را  برای بختیاری ها منهای اشــتغال ملی، توسعه بهداشت را 
برای کردها منهای بهداشت ملی، و گسترش سواد عمومی در 
عرب های خوزستان را منهای سوادآموزی ملی، و فقر بلوچ ها 
را منهای رفــاه ملی حل کرد و به فرجام رســاند؟ تا وقتی که 
حقوق شــهروندی ایرانی تعریف و اجرا نشود، امکان ندارد که 
مسئله ای به اسم آموزش زبان مادری که یک حق دموکراتیک 
و شــهروندی محسوب می شــود به انجام برســد. این ممکن 
نیســت که منابع توسعه کشــور را بر اساس نسبت های قومی 
تقســیم کرد، بلکه در صورت گسترش توسعه به مفهوم کان 
آن اســت که این توسعه و احقاق مطالبات مدنی نصیب همه 
ایرانیان )اقوام ایرانی( نیز خواهد شــد.   دغدغه های اقوام فقط 
فرهنگ و زبان مادری نیستند و مسئله هایی مثل اشتغال، رفاه، 

بهداشت، مشارکت از موضوع های عمده ی آن ها هستند، و حل 
همه ی این ها فقط در گرو استقرار دموکراسی، توسعه ی ملی و 

حقوق شهروندی است. 
تقلیــل دادن دغدغه های قومی به یــک نژاد و یا جغرافیای 
خاص، و خواســتاری توســعه قومی و بومی فارغ از توسعه ی 
ملی یک درخواســت ناشــیانه اســت، چرا که مطالبات اقوام 
چیزی جز منافع ملی و جهتگیری های کان نیست. همچنانکه 
فروکاهیــدن مطالبات به کنش های فرهنگی صرف و غفلت از 

نیازهای عمده ی ملی راه به جایی نمی برد.
 اقوام ایرانی آن هنگام به مطالبات خود خواهند رســید که 
یک دموکراسی مدرن اجرا شود که ایران را برای همه ی ایرانیان 
بخواهد؛ حقوق همه ی شهروندان را فارغ از نسبت های نژادی 
و سیاســی و مذهبی محترم بشــمارد؛ از تقســیمات خودی و 
غیرخودی های جناحی و سیاســی، نــژادی و مذهبی بپرهیزد؛ 
هیچ جای ایران را حاشــیه نبیند و از کران تا به کرانش را متن 
بداند و این مهمات نه فقط ناشی از دولت ها، بلکه موکول به 

رشد فرهنگ ملی و سطح بینش عمومی ایرانی ها نیز هست.
حقوق شــهروندی اگر چنان تدوین شود که همه ی نیازها و 
مطالبات مدنی و دموکراتیک جامعه ی ایرانی را شــامل شود و 
به مرتبه ی اجرا برسد، آنگاه است که درخواست های قومی نیز 
به عمل خواهد رســید و همه ی اقوام در راستای نیازهای خود 
به حقوق و توســعه ی شایسته ی خود خواهند رسانید. ممکن 
نیســت در یک جامعه ی غیر دموکراتیک، بدون دســتیابی به 
مفاهیمی کان مثل آزادی، دموکراســی، توسعه ملی و حقوق 
شهروندی، عنصر گفتگو، درک دیگران، بتوان به مطالبات بومی 

و محلی دست یافت. 
 کنشــگران صادق و بی غرض قومی، نه این که از مطالبات 
بومــی خــود غفلت کنند، بلکــه  باید این نکتــه را نیز دریابند 
کــه احقاق مطالبات قومــی در گرو توســعه ی ملی و حقوق 
شــهروندی در مفهــوم کان و دموکراتیک آن اســت، و بدون 
اجــرای حقوق شــهروندی و رفاه عمومی رویاهــای قومی او 
محقق نخواهد شــد. پس بر آن  هاست که عاوه بر پاسداری از 
نیازها و خواســت های محلی برای اجرا و تحقق این آرزوها در 

سطح ملی بکوشند.

موانا، رومی یا ایرانی؟
»مست عشق« با موضوع

به بهانه ساخت

رابطه شمس تبریزی و مولوی؛

فیلم سینمایی 

قیام مردم غیور اردبیل 
و مشکین شهر علیه فرقه دموکرات؛

مجازات خائنین توسط مردم

محمدعلی بهمنی قاجار:

 هدف واگراها اقلیت جلوه 
دادن قومیت ها در ایران است

در همایش بزرگداشت یعقوب لیث صفاری 
و رستاخیز زبان پارسی مطرح شد؛

زبان فارسی 1400 سال 
زبان ملی ایرانیان است

ناصر همرنگ:

مناسبت 21 آذر در تاریخ معاصر  ما 
اهمیتی بی جایگزین دارد

@در شبکه  تلگرام به ما بپیوندید V A T A N Y O L I

جــانم
فـــدای
ایـــران

یادداشت محمود دولت آبادی در سوگ سردار قاسم سلیمانی:

فرزند شایسته ایران
به پا گر َخَلد خاری آسان برآید

چه سازم به خاری که در دل نشیند!
 ازلحظه ای که خبر فاجعه ترور ســردار قاسم سلیمانی را 
شنیدم، مفهوم این عبارات باا ذهنم را رها نمی کند:چه سازم 
به خاری که در دل نشــیند؟ و ازخود می پرســم آیا این است 
سرنوشت همه فرزندان شایسته این آب و خاک ، با هر اندیشه 
و هرگرایشــی؟ انهدام؟  باری...ایران باردیگر یکی ازفرزندان 
شایســته خود را با دریغ  تمام، از دســت داد؛ شخصیتی که 
سدی ســترگ در برابر خون آشامان داعش برآورد و مرزهای 

کشور ما را از نکبت حضور آنان ایمن داشت.  
من نیز در اندوه عمیق ازدســت دادن آن انســانی که 

شخصًا  دورادور دوست می داشتمش ،سوگوارم.
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سینما2
محل تولد و فوت موانا ســبب می شــود، کشورهای افغانســتان و ترکیه او 
را از آن خــود بدانند. در واقع، عنوان بخشــی از میراث ادبــی جهان، برای او 
برازنده ترین اســت و قطعًا ایرانیان نیز نه تنها در مورد او، بلکه در باره بسیاری 
دیگر از مفاخر علمی و ادبی خود مشــکلی با جهانی بودن ایشان، ندارند چرا 

که علم، دانش و معرفت بشری مرز نمی شناسد.

وطن یولی: مســت عشــق فیلم ســینمایی از حسن 
فتحی اســت، که در حال حاضر در ترکیه در مرحله 
فیلمبرداری اســت. فیلم مست عشق قرار است به 
برهه هایی از زندگی موانا جال الدین محمد بلخی 
رومی شاعر نام آشــنای ایرانی بپردازد. حسن فتحی 
کارگردان ایرانی پس از تولیــدات موفق خود یعنی 
شــب دهم، مدار صفر درجه، ســریال شــهرزاد و... 
دســت روی یک ســوژه تاریخی دیگر گذاشته است، 

شمس تبریزی و موانا.
دیدار شــمس تبریزی و موانا یکــی از مقاطعی از 
تاریخ فرهنگ و ادب ایران اســت. یک عاشقانه ای که 
شــانه به شــانه فرهنگ ایرانی بوده و  طی سال ها و 
دهه هــای اخیــر موضوع جذابــی در ادبیــات، تئاتر، 
موسیقی و سینمای ایران بوده است. یکی از آثاری که 
در سال های اخیر به این اتفاق تاریخی پرداخته، اپرای 
عروســکی مولوی به کارگردانی، نویسندگی و طراحی 
صحنه بهروز غریب پور بود. این اپرا و نمایش عروسکی 
براساس اشعار مثنوی معنوی و کلیات شمس نوشته 
شــده و خوانندگانی چون محمد معتمدی و همایون 
شــجریان روایــت آوازین این اپرا را بر عهده داشــتند. 
ضبط موســیقی این اثر در اکراین انجام شد و بیش از 

۱۰۰ عروسک ریسمانی در آن به کار گرفته شد.

محمدعلی موحد 
مشاور فیلم سینمایی »مست عشق«

از نــکات جالب توجه و ارزشــمند ســاخت این 
فیلم ســینمایی برگزیدن اســتاد محمدعلی موحد 
مولوی پــژوه برجســته ایرانی به عنوان مشــاور این 
پروژه ســینمایی بود و چنانچه این مشــاوره حقیقی 
باشــد و ســازندگان فیلم به واقع در تمــام مراحل 
ساخت از مشاوره ایشــان بهره مند شوند باید منتظر 
ســاخت اثری ارزشمند باشیم. جلســات مشاوره با 
محمدعلی موحد در تهران و استانبول برگزار شده و 
در این جلسات درباره جزئیات پروژه اعم از فیلمنامه 
و نکات اجرایی با ایشــان گفتگو شــده است. آخرین 
جلسه با موحد در شــهریورماه سال جاری در شهر 

استانبول برگزار شد.
تبریــز(   ،۱۳۰۲ )زاده  موحــد  محمدعلــی 
عرفان پژوه، تاریخ نگار و حقوق دان، و عضو پیوسته 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. وی در طول 
زندگی خویش همواره مشــغول تحقیــق، تألیف 
و ترجمه بوده و آثار شــاخصی از خــود به یادگار 
گذاشته است که بی شک مهم ترین آن ها تحقیق در 
متون عرفانی، به ویژه چاپ انتقادی مقاات شمس 
تبریزی اســت. کتاب ارج نامه محمدعلی موحد به 
نام با قافله شــوق دربرگیرنده مجموعه مقااتی از 
دوســتان، همکاران و شاگردان وی درباره زندگی و 
آثار موحد، در دانشگاه تبریز توسط محمد طاهری 
خسروشــاهی، از محققــان حوزه ادبیات فارســی 
در آذربایجان، تدوین و منتشــر شده اســت. موحد 
از جمله عرفان پژوهانی اســت کــه مدفون بودن 
شمس تبریزی در خوی را به دلیل وجود مقبره ای 
با یک مناره در خارج از شــهر خوی که از آغاز سده 
پانزدهم میادی به »مناره شمس تبریزی« معروف 

بوده، معتبر می داند.

ادعاهای ترکیه درباره موانا
یونسکو به پیشــنهاد وزارت فرهنگ و گردشگری 
جمهوری ترکیه، به مناسبت هشتصدمین سال تولد 
مولوی شــاعر و صوفی برجســته اسامی، ۲۰۰7 را، 
سال این شخصیت اعام کرد. این سازمان در معرفی 
او آورد ”رومی شــاعر برجســته فیلسوف و صوفی 
اســامی، تسامح، تســاهل، خردورزی و دستیابی به 
اطاعات را از طریق عشــق عرضه کرد و ارتقاء داد. 
رابطه صوفیانه وی با اسام سبب خلق شاهکارهایی 
شده که در فرهنگ و پارســایی اسام، بسیار فراتر از 
مرزهای ”ترکیه“ اســت. امروزه نیز، آثــار و افکار او 

تاثیرات و تبعات جهانی دارد. ” 
یونسکو در خبر خود از مولوی به عنوان فیلسوف 
و شاعری اسامی یاد کرده و در هیچ قسمتی از خبر 
به ایرانی بودن و حتی فارســی زبان بودن این شاعر 
اشــاره ای نکرد با این حال مولوی را شاعری جهانی 
دانسته اما ترکیه در برنامه هایی که به مناسبت سال 
جهانــی موانا و پس از آن برگــزار کرد، تاش کرده 
موانــا را به عنوان یک چهــره فرهنگی ترک به دنیا 
معرفی کند. در ایــن میان کم توجهی مقامات ایران 
در موفقیت دولت ترکیه نقش فراوانی داشته اســت 
و دکتــر میرجال الدین کــزازی در این باره می گوید:  
بزرگداشت موانا را توســط دوستانمان در ترکیه به 
فال نیک می گیریم، اما نبایــد فراموش کنیم که این 
بزرگ مرد ادبیات جهان، نخســت به مــا )ایرانیان( 

تعلق دارد و سپس به دیگران. نباید کوتاهی کنیم. 
این در حالی است که موانا در مثنوی معنوی به 

سخن گفتن به پارسی سفارش کرده است:
پارسی گو گرچه تازی خوشتر است
عشق را خود صد زبان دیگر است

در جشــن هــای بزرگی کــه برای بزرگداشــت 
موانا برگزار شــد، مقامات ترکیه با زیرکی و پشتکار 

ادعاهای ضدایرانی درباره موانا
در راســتای ادعاهای کشور ترکیه در مورد مولوی 
جریانــات قــوم گرا در ایــران نیز با ایــن ادعا همنوا 
هستند. سید حیدر بیات از شاعران قوم گرا در وباگ 
خود می نویســد: ”شــکی نیســت که موانا یکی از 
خداوندان بزرگ ادبیات فارسی است. ادبیات فارسی 
بدون موانا بیشــتر از یک چیز کــم دارد. ادبیاتی که 
بزرگترین شــاعران آن مجیزگوی ایــن و آن و مدیح 
گوی ســلطان و خاقان بوده اند در مقابل شــخصی 
چون موانــا چاره ای جز زانــوی ادب برزمین زدن، 
ندارد. اما در این میان ســوالی مطرح است؟ موانا 
چه نســبتی با ایران دارد. و این نسبت به چه اندازه 
محکم اســت که به آقایان اجازه می دهد هر رطب 
و یابســی را بــر زبان آرند و به زمیــن و زمان تهمت 
بزننــد و بدگویــی کنند و با پیشــه کردن بدســگالی 
خاص خودشــان ترک و عــرب و روم و مغول و تاتار 
را به دشــنه دشنام بیازارند که انگار اینبار نیز به قوم 
برگزیده خداوند توهین شده است؟ سوال خود را دگر 
 باره تکرار می کنم: نســبت ایران با موانا چیســت؟
انصاف این است که هیچ! موانا ایرانی نیست. چنان 
که رودکی و نظامــی و بیدل دهلوی و صدها چهره 
درخشان ادبیات فارسی نیز ایرانی نیستند و تنها جرم 
موانا اینست که یکبار از ایران گذشته است، البته در 
این داســتان نیز تردیدهایی وجود دارد و بسیاری از 
محققان در مورد دیدار وی با عطار در نیشابور تردید 

کرده و آن را افسانه ای بیش ندانسته اند.“
تــرکان  از  را  مولــوی  ترکیســتی  پــان  ادعاهــای 
خوارزمشاهی بلخ معرفی می کند. حتی پا را از این نیز 
فراتر گذاشته و در مورد شــمس تبریزی نیز ادعاهایی 
دارنــد. روزنامه“بوگون“ چاپ ترکیــه در این باره می 
نویســد: »”شمس تبریزى“ که در شهر ارزروم ترکیه به 
آموزگارى مشغول بود برای گسترش دادن حوزه نفوذ 
ادبیاتش زبان فارسی را از یکی از شاگردان ایرانی خود 
فرا گرفت!« بدون نیاز به ارائه شاهد، زبانی که مولوی 
با آن آثار گرانبهای خویش را خلق کرده، دلیل محکم 

فارسی زبان بودن این شخصیت ارزنده است. 
اما محل تولد و فوت این بزرگمرد سبب می شود، 
کشورهای افغانستان و ترکیه او را از آن خود بدانند. 
در واقع، عنوان بخشــی از میراث ادبی جهان، برای 
او برازنده ترین اســت و قطعًا ایرانیان نیز نه تنها در 
مورد او، بلکه در باره بسیاری دیگر از مفاخر علمی و 
ادبی خود مشکلی با جهانی بودن ایشان، ندارند چرا 
که علم، دانش و معرفت بشــری مرز نمی شناسد. 
ولــی زمانی کــه این دو کشــور او را نــه یک چهره 
جهانی، بلکــه به صراحت ترک یــا افغانی معرفی 
می کننــد موضوع تغییر می کند.  باید دانســت که 
تمامی عمر مولوی در قرن ســیزدهم سپری شد که 
گســتردگی ایران از دوقرن پیــش از آن یعنی از قرن 
یازدهــم، از فات آناتولی )شــامل اســتان قونیه به 
مرکزیت شهر قونیه(، تا پاکستان امروزی )و از جمله 

شامل افغانستان امروزی( بود. 
 بنابراین، در زمان حیات مولوی دو کشــورامروزی 
ترکیــه و افغانســتان، جزئــی از خاک ایــران زمین 
محسوب می شــدند و اصوًا با نامهای فعلی خود، 
وجود خارجــی نداشــتند. ترکیه امروزی در ســال 
۱9۲۳ به عنوان جزئی از امپراطوری شکست خورده 
عثمانی، و افغانستان به مفهوم کشوری مستقل، در 
سال ۱9۱9 شکل گرفتند )یعنی نزدیک به 7 قرن پس 

از وفات مولوی(. 

بی عملی و انفعال ایران
ایران به عنوان کشــوری که ملیــت موانا به آن 
بازمی گردد و اشعار او سراسر به زبان مردم این مرز 
و بوم سروده شده است، برای بزرگداشت این چهره 
جهانی تنها به برگــزاری چند همایش کم مخاطب 
دانشــگاهی، افتتاح چنــد تارنما، جشــنواره ای در 
خوی مدفن شــمس تبریزی و دعوت از یك مترجم 
آمریکایی اشــعار مولوی و اعطای دکترای افتخاری 
دانشگاه تهران به او بسنده کرد که در مقابل فعالیت 

های ترکیه هیچ محسوب می شد. 
در روزهای ۶ تا ۱۰ آبان ۱۳۸۶، کنگره بزرگداشــت 
هشــتصدمین سال تولد موانا با شرکت اندیشمندانی 
از ۳۰ کشــور جهان در سه شــهر تهران، تبریز و خوی 
برگزار شــد. ریاســت آن را غامعلی حــداد عادل بر 
عهده داشــت. حدود ۴۵۰ مقاله به این کنگره ارسال 
شده بود و ۲۸۰ استاد و پژوهشگر در آن به ارائه مقاله 
پرداختند.] در حاشیه این کنگره محمود فرشچیان از 

تابلوی مینیاتور شمس و مولوی پرده برداری کرد.
در کنار انفعال ایران ترک ها ســرخوش دست به 
تحریف بزرگــی در تاریخ و فرهنگ بشــری زدند که 
دست کمی از تسخیر بخشی از خاک یک کشور دیگر 
ندارد و ما همچنان بی توجه به میراث های فرهنگی 
خویش درگیر روزمرگی و بی برنامگی هستیم؛ در این 
میانه ساخت آثاری همچون فیلم سینمایی »مست 
عشق« از ســوی بخش خصوصی ایران و هنرمندان 
ایرانــی باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود فرهنگ 
ایرانی با وجود کم توجهی دولتمردان خود بتواند از 

ریشه های اصیل و استوارش دفاع کند. 

به بهانه ساخت فیلم سینمایی »مست عشق« با موضوع رابطه شمس تبریزی و مولوی؛

موانا، رومی یا ایرانی؟

قابــل توجهی موانا را شــاعری تــرک تبار معرفی 
کردند. در ادامه ســازمان یونسکو سه کشور ترکیه، 
افغانســتان و مصر را به عنوان برگزارکنندگان سال 
مولوی به رســمیت شناخت. این سه کشور بودجه 
های هنگفتــی را بــرای برگزاری مراســم ویژه در 
ســال مولوی اختصاص داده اند. سازمان یونسکو 
اعام کرد که این سه کشــور برای برگزاری مراسم 

بزرگداشــت ســال مولوی ”به طور رســمی اعام 
آمادگی کرده اند“.هم زمان با هشــتصدمین ســال 
تولــد موانا جال الدین محمــد بلخی تمبر یادبود 
وی با نمایی از نقاشی استاد بهزاد، در آمریکا منتشر 
شد. این تمبر با نمایی از نقاشی استاد بهزاد، نقاش 
بزرگ ایرانی، منتشــر شــد.  همچنین هفتم تیرماه 
۱۳۸۶ ) ۲۶ژوئن( مراســم گرامیداشــت موانا در 

سازمان ملل برگزار شد. 
ایــن مراســم مشــترکا از ســوی ایــران، ترکیه و 
افغانستان تدارك دیده شد و دارای دو بخش علمی 

و هنری است. 
در بخش علمی، ســخنرانانی از ســه کشور و نیز 
اندیشــمندانی از آمریکا به بررسی ابعاد شخصیتی 
و عرفانی موانا جال الدین محمد بلخی پرداختند. 

بازیگران فیلم »مست عشق«

سوابق بازیگری: شهاب حسینی در سال ۱۳۸7 با 
بازی در فیلم ســوپر استار، سیمرغ بلورین بهترین 
بازیگــر نقــش اول مرد جشــنواره فیلــم فجر را 
دریافت نمود. شــهاب حسینی در جشنواره فیلم 
کــن ۲۰۱۶ با ایفــای نقش در فیلم فروشــنده به 
کارگردانی اصغر فرهادی، توانست جایزه بهترین 
بازیگر مرد جشــنواره فیلم کن را به خود اختصاص بدهد.همچنین او خرس 
نقره ای بهترین بازیگر مرد جشــنواره بین المللی فیلم برلین ۲۰۱۱ را به همراه 

گروه بازیگران فیلم جدایی نادر از سیمین کسب کرد.

 ســوابق بازیگری: هانده ارچل بازیگر و مجری و 
مدل ترکیه ای در سال ۱99۳ در استانبول، ترکیه به 
دنیــا آمد. او دارای دو ملیت اســت کــه پدر وی 
ترکیه ایــی و مادر وی آلمانی اســت. از نقش های 
مهم او می توان به بازی در نقش هازال ســانجاک 
در ســریال مرواریــد ســیاه در مقابــل تولگاهان 
ساییشــمان و حیات اوزون در سریال »عشق حرف حالیش نمیشه« در مقابل 

بوراک دنیز اشاره کرد.

سوابق بازیگری: فعالیت های حسام منظور بیشتر 
در حوزه تئاتر است. 

او در ســال ۱۳۸۸ بــرای نمایــش »مکبــث« به 
کارگردانــی »رضا ثروتــی« نامــزد دریافت جایزه 
بهترین بازیگر مرد از جشــنواره تئاتر دانشگاهیشد. 
او در ســال ۱۳97 با ایفای نقش »شــازده ارسان 
میرزای قوانلوی قاجار« در سریال تلویزیونی »بانوی عمارت« به عنوان بازیگر 

تلویزیون مورد توجه قرار گرفت 

 ســوابق بازیگری: برنده تندیس زرین بهترین بازیگر 
مرد در بخش بین الملل برای بازی در تئاتر ماتریوشکا 

در سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر /۱۳9۵
برنــده جایزه بهترین بازیگر مــرد از دید مخاطبان 
از شبکه جهانی جام جم برای بازی در سریال در 

چشم باد / ۱۳۸9
برنده جایزه بهترین بازیگر مرد از جشــنواره فیلم های آسیایی دهلی نو]۲۶[ 

برای بازی در فیلم اشک سرما / ۱۳۸۴
نامزد تندیس زرین بهترین بازیگر نقش مرد از هشــتمین جشــن خانه سینما 

برای بازی در فیلم اشک سرما 
کاندید ســیمرغ بلورین بهتریــن بازیگر نقش مکمل مرد از بیســت و دومین 

جشنواره فیلم فجر برای بازی در فیلم مهمان مامان / ۱۳۸۲

 

سوابق بازیگری: ابراهیم در ســال ۲۰۱۲ در فیلم 
ســینمایی پرهزینه فتح ۱۴۵۳ کــه موضوع فیلم 
مربوط به فتح شهر استانبول در سال ۱۴۵۳ بود به 

عنوان یکی از نقش های اصلی در آن بازی کرد.

 

ســوابق بازیگری: بوراک توزکوپــاران بازیگری در 
ترکیه اســت که به علت بازی در سریال گوزل در 
نقش اوزان معروف شد و در سال ۲۰۱۵ در سریال 

گل های شکسته به ایفای نقش پرداخت.

ســوابق بازیگری: بنسو در ســال ۲۰۱۶ در سریال 
نفــوذی icerde در مقابــل چاتای اولســوی بازی 
کرده است. بنـــسو ســورال در نقش ملک دختر 
یکی از قدرتمند ترین مافیای ترکیه در این ســریال 
بــازی میکندســریال نفــوذی icerdee جــز پــر 

طرفدارترین سریال های ترکیه است.

سوابق بازیگری: او بیشتر به خاطر بازی در نقش خدیجه 
سلطان در سریال حریم سلطان شهرت پیدا کرد.

نقش او در فیلم مست عشق               ملیت    نام بازیگر

شمس تبریزی   ایرانشهاب حسینی

نقش او در فیلم مست عشق               ملیت    نام بازیگر

کیمیا، دختر مولویترکیههانده ارچل

نقش او در فیلم مست عشق               ملیت    نام بازیگر

-ایرانحسام منظور 

ســوابق بازیگری: از فیلم هایی کــه او در آن ها حضور 
داشــته می توان به وطنم تویی و ماه پیکر و تپه شاهین 
اشاره کرد که همگی مربوط به سینمای ترکیه می شود.

نقش او در فیلم مست عشق               ملیت    نام بازیگر

عاءالدینترکیهبوران کوزوم

نقش او در فیلم مست عشق               ملیت    نام بازیگر

مولویایرانپارسا پیروزفر

نقش او در فیلم مست عشق               ملیت    نام بازیگر

-ترکیهابراهیم چکلیکول

نقش او در فیلم مست عشق               ملیت    نام بازیگر

سلطان ولدترکیهبوراک توزکوپاران

نقش او در فیلم مست عشق               ملیت    نام بازیگر

مریمترکیهبنسو سورال

نقش او در فیلم مست عشق               ملیت    نام بازیگر

همسر مولویترکیهسلما ارگچ
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3گزارش
حفاظــت از دولت-ملت ایران خط قرمز هــر ایرانی و از جمله اصاح طلبان 
اســت. ما به هیچ عنوان درباره ایران با کســی شــوخی نداریم. متاسفانه این 
موضــوع را نمی فهمند. حفاظــت از وطن مثل حفاظــت از جان اهالی یک 
خانواده  اســت. نباید با عائمی که تمامیت ایران را نشــانه می گیرند بگوییم 

چیزی نیست ان شاه گربه است.

دکتر حمیدرضا جائی پور:

حفاظت از دولت-ملت ایران 
خط قرمز هر ایرانی است

محمدعلی بهمنی قاجار:

 هدف واگراها اقلیت جلوه دادن 
قومیت ها در ایران است

یکشنبه ۱9 آبان به همت کمیسیون اجتماعی حزب اتحاد ملت ایران اسامی 
نشستی با عنوان فوتبال و واگرایان در دفتر این حزب برگزار شد. در این نشست که 

موضوع آن طرح مسائل واگرایانه در ورزشگاه ها بود، 
در این نشســت دکتر حمیدرضا جائی پور رئیس کمیسیون اجتماعی حزب 
اتحاد ملت ایران اســامی گفت: برخی انتقاد کردند که چرا موضوع این نشست 
فوتبال و واگرایان را مطرح کردید و البته تعداد بیشتری از اینکه حزب اتحاد نسبت 
به مسائل ملی و تمامیت ایران حساس هست، هم تشکر کردند. در پاسخ به این 
انتقادات سخن من این است که هم آذربایجان، هم کردستان و هم خوزستان مهم 

است و هم توجه به خطر واگرایی مهم است. 
ببینید سرزمین آذربایجان یکی از ستون پایه های ایران است. آذربایجان یکی 
از ســتون پایه های مبارزاتی تاریخی ایرانیان است و از ستون پایه های مشروطه و 
آزادیخواهی اســت. ما آنقدر خام نیستیم که شعارهای چند نفر را پای سرزمین 
آذربایجان و یا پای مردم خوزســتان بگذاریم. هر جا ایران در خطر افتاده یکی از 
پایگاه های دفاعی ایران آذربایجان بوده اســت. آذری ها در دوران مشــروطه و 
نهضت ملی، در جریان انقاب اسامی و جنگ تحمیلی عراق از ستون پایه های 
کشور بوده اند؛ پانترک ها یک فرقه هستند و نه یک جنبش مردمی. ولی واگرایی و 
پانترکیسم را نباید ساده تلقی کنیم. ما در حفاظت از کشور و هم زیستی مردم نباید 
شوخی کنیم. واگراها خطراند چون فرقه بی پرنسیب و فرصت طلب و بحران ذی 
هستند. یک مثال می زنم سربازان شوروی در جنگ جهانی دوم شمال غرب کشور 
را اشغال کردند و واگراها از فرصت استفاده کردند و اعام استقال کردند و مردم 
را بــه زحمت انداختند. یک مثال دیگر می زنــم در ابتدای پیروزی انقاب ما یک 
گروه دانشجویی برای کمک به مناطق محروم سیستان و بلوچستان رفته بودیم 
که به یکباره شــنیدیم جنگ نقده شده است. یک گروه ضدملی )حزب دموکرات 
کردســتان( برای گشایش دفتر خودش در شــهری که ۱۲ هزار ترک و ۸ هزار کرد 
ساکن دارد به یکباره با فراخوانی هزارارن نفری )و مسلح( یک بحران ایجاد کرد 
اون موقع هنوز نوع نظام سیاســی هم معلوم نشــده بود. و علیه تمامیت ایران 
زمینه ساز جنگ بین قومی راه انداختند و شهروندان بیگناه بسیاری کشته شدند. 
شعله نفرت قومی می تواند بحران ساز باشد حتی در نیویورک در قلب مدرنیته.  
جامعه ایران قوی بود که از این تحرکات واگرایانه در ابتدای انقاب ضربه نخورد. 
تمام پادگان ها و پاســگاه ها را خلع ســاح کردند و ناامنی را گسترش دادند در 
حالی که هنوز جمهوری اسامی درست شکل نگرفته بود. لذا باید توجه داشت 
کــه واگراها به دنبال فرصتند و نباید از اعمــال آنها غفلت کرد. ظاهرا در ابتدای 
کار ساده است یک عده کمی بنام ترک به کرد و عرب بی احترامی می کنند همین 
حوادث کوچک در یک وضعیت خاص می تواند به نزاع شهری و بی ثباتی دامن 
بزند و هم زیستی مردم را مختل کنند. این عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت 
ایران اســامی با اشاره به حوادث ورزشگاه های اهواز و تبریز اظهار داشت: وقتی 

و کینه تراشی برای ایجاد واگرایی هستند باید جدی باشیم و مسوانه عمل کنیم. 
یا در استادیوم اهواز عده کمی داد می زنند و از »کشور اهواز« می گویند. یا حادثه 
حمله نظامی که در اهواز اتفاق افتاد و مردم بیگناه را کشــتند بعد شــبکه های 
ماهواره ای از این حرکت ها به عنوان حرکت های مردمی دفاع می کند. این میشه 
همــون آتش بازی خطرناک در وطن و خانه ایران. این عائم واگرایی را باید جدی 
بگیریم. ممکن اســت گفته شود این افراد احساسی و ناراضی در نتیجه نابرابری 
اقتصادی، فرهنگی و مذهبی است. خب قبول. دولت و جامعه مدنی باید برای 
رفع نابرابری ها تاش کند ولی این دلیل نمی شود که بگوییم واگرایی چیزی نیست 

نیروی انتظامی در استادیوم بزرگ آزادی سه دختر را که لباس مردانه هم پوشیده 
اند و کامًا ظاهر مردانه دارند از میان ده ها هزار جمعیت بیرون می کشــند ولی 
می بینیم واگراها آزادانه در اســتادیوم لباس ها و نمادها و پرچم ها را می برند و 
به دولتی که به کشور دیگر تجاوز کرده و سیصدهزار انسان را آواره کرده، احترام 
نظامی می فرســتد، اگرچه تعداد آنها کم است و جریان احساسی است ولی باید 
نگران بود. کم هستند ولی دارند ایجاد شعله می کنند. این استاد دانشگاه افزود: 
عثمانی حداقل در همین تاریخ دو سده سه بار آذربایجان را اشغال کرده و دست 
به کشتار مردم آذربایجان زده است. زمانی که می بینیم دیگران در حال آتش زدن 

و معلول اســت و علت نیست.  تمامیت هر کشوری وطن و خانه میلیون ها نفر 
انســان است. هر کسی و هرجمعی از خانه و وطن خودش دفاع می کند دفاع از 
ایران نامش می شود ملی گرایی؛ البته چندین نوع ملی گرایی منفی و مثبت داشته 
ایم. در زمان پهلوی ملی گرایی باستانگرا و اسطوره ای محور شد که همه جامعه 
خصوصا بخش مذهبی جامعه نمی توانست با آن ارتباط برقرار کند و به همین 
علت یکی از دایل انقاب ۵7 که اسامی شد همین واکنش به همین ملی گرایی 
باســتان گرا بود. جایی پور ادامه داد: اما نوع دیگر ملی گرایی، ملی گرایی مدنی 
است که میراث مشروطه ما است. در زمان مشروطه این ملی گرایی در قالب ایران 
برای همه ایرانیان مطرح شد و در قانون اساسی آمد. ریشه های این ملی گرایی در 
تاریخ دور ایران هم ریشه دارد. دولت و جامعه مدنی شایسته است مروج این نوع 
ملی گرایی باشد. اگر از این نقطه تعادل خارج شویم خطرناک است. حتی اینکه در 
برابر ملی گرایی باستانی به ملی گرایی مذهبی متوسل شویم از نقطه تعادل کشور 
را خارج می کنیم چون ما میلیون ها اهل سنت ایرانی داریم. جریان اصلی اصاح 
طلب در زمان خاتمی و اصاحات و افرادی که در راه تقویت دموکراسی فعالیت 
کردند. این ها مروج ناسیونالیســم مدنی بوده و هستند. ایران برای همه ایرانیان 
رمز هم زیســتی ما در با هم بودن است. این فعال سیاسی با اشاره به جریان های 
سرنگونی طلب اظهار داشت: برخی معتقدند اصاح طلبی وقتی خوب است که 
حکومت را سرنگون کند و اگر چنین نکند به درد نمی خورد! حاا این فرقه واگراها 
هم اخیراً در فضای مجازی طلبکار شده اند و یک قدم جلوتر از سرنگونی طلب ها 
آمده انــد و می گویند اصاح طلبی خوب اســت که کشــور را تجزیه کند و چون 
نکرده اند باید بازخواست شودند! متاسفانه اینها اصاحات را نشناخته اند. اتفاقا 
اصاح طلبی می خواهد همه به جایی برویم که ترک و کرد و فارس و مسلمان و 
غیرمسلمان و شیعه و سنی و اصولگرا و غیراصولگرا کنار هم زندگی کنند و همه 
دارای حقوق برابر باشند و همه بپذیرند که عضو یک جامعه و یک دولت-ملت 
هستیم و سهم و مسوولیت برابری داریم. ما حتی می خواهیم اصولگرا هم این 
قاعده را بپذیرند ما نمی خواهیم اصولگراها حذف شوند میخواهیم به نقطه ای 
برســیم که همه همدیگر را تحمل کنیم و همه همدیگر را بپذیریم و این کشور و 
این وطن را بســازیم. در عین حال دوست داریم این کشور و مردم و دولت ایران با 
مردم کشورهای همسایه ترکیه و عراق رابطه دوستی، تجاری و توریستی داشته 
باشیم.  وی ادامه داد: ترامپ یک سال پیش فکر می کرد سه ماهه میتواند کشور 
ایران را به هم بریزد. به نظر من اصا مسئله گروه بی اصل ایران بود و هست. خبر 
نداشتند بحث حفاظت از دولت-ملت ایران خط قرمز هر ایرانی و از جمله اصاح 
طلبان است. ما به هیچ عنوان درباره ایران با کسی شوخی نداریم. متاسفانه این 
موضوع را نمی فهمند. حفاظت از وطن مثل حفاظت از جان اهالی یک خانواده  
اســت. نباید با عائمی که تمامیت ایران را نشانه می گیرند بگوییم چیزی نیست 

ان شاه گربه است. 

یکشــنبه ۱9 آبان به همت کمیسیون اجتماعی حزب اتحاد ملت 
ایران اســامی نشســتی با عنوان فوتبال و واگرایان در دفتر این حزب 
برگزار شــد. در این نشســت که موضوع آن طرح مسائل واگرایانه در 
ورزشــگاه ها بود، محمدعلی بهمنی قاجار پژوهشــگر حوزه اقوام و 
تاریخ، داوود دشــتبانی پژوهشگر مطالعات قومی و عضو کمیسیون 
اجتماعی حــزب اتحاد ملت ایران اســامی و حمیدرضا جائی پور 
رئیس کمیســیون اجتماعی حزب اتحاد ملت ایران اسامی حضور 
داشتند. در ابتدای این نشست حاضران ضمن اشاره به واقعه زلزله در 
استان آذربایجان شرقی با هموطنان آسیب دیده ابراز همدردی کردند.
محمدعلی بهمنی قاجار به عنوان اولین ســخنران این نشست 

ضمن اشــاره به حوادث ورزشگاه های اهواز 
و تبریز اظهار داشــت: فوتبال به ذاته جهت 
گیری سیاســی و اجتماعی ندارد مثل رسانه 
که به ذاته جهت گیری خاصی ندارد و ابزاری 
است که می تواند در خدمت اهداف متفاوتی 
قرار بگیرد. این پژوهشگر مسائل تاریخی ادامه 
داد: مسائل قومی که در دوره معاصر در ایران 
مطرح می شــود مبتی بر زبان، مذهب، آداب 
و رســوم و فرهنگ اســت؛ حال آنکــه ما در 
سابقه تاریخی کشورمان بحث ها و مناقشات 
قومیتی نداشــتیم. حتی در دوره معاصر هم 
حرکت منجر به تشکیل جمهوری یک ساله 
آذربایجــان نیز یک حرکت مدیریت شــده از 
خارج بوده و برخــاف تبلیغاتی که در دوره 
پهلوی صورت می گرفت تا در راستای کیش 

شخصیت و قهرمان سازی از محمدرضا پهلوی او و ارتش را نجات 
دهنده آذربایجان معرفی کنند. در واقع این مردم آذربایجان بودند 
که با خروج قشــون سرخ شوروی به جارو کردن از »اعضای فرقه« 
پرداختند و ارتش ایران با ورود به آذربایجان خشم مردم نسبت به 
اعضای فرقه را مدیریت کرد وگرنه مردم به خاطر نفرتی که از یک 
سال مزدوری اعضای فرقه داشتند همه آنها را قتل عام می کردند.  
در مورد شورش اسماعیل آقا سیمیتقو هم که پانترک ها امروز درباره 
غائله سیمیتقو تبلیغ می کنند در واقع سیمیتقو توسط دولت عثمانی 
تجهیز و تحریک می شــد و اصا بحث کــرد و ترک مطرح نبود. در 
دوره معاصر ما عثمانی ها و روس ها براساس منافع خود افرادی 
را جذب می کردند. درواقع برنامه های تجزیه طلبانه یا قومگرایانه 

برآمده از گرایش های داخلی نبود.
بهمنی در ادامه افزود: کردها پس از فروپاشی عثمانی و تقسیم این 

کشور خواهان سهم خواهی از ماترک عثمانی شدند و در صدد برآمدند 
مانند ســایر ملل و اقوام باقیمانده از قلمرو عثمانی آنها هم کشــوری 
تشکیل دهند که موفق نشدند. اما پیامدهای منفی این سهم خواهی ها 
به مرور به کردهای ســاکن ایران هم سرایت کرد و باعث مطرح شدن 
بحث استقال طلبی شد. این پژوهشگر مسائل تاریخی با اشاره به اسناد 
باقیمانده از دوره قاجار افزود: از طرفی تاریخ نشان داده بحث اقلیت ها 
در ایران مفهوم قومیتی نبوده بلکه موضوع اقلیت بیشــتر تحت لوای 
موضوع »ملل متنوعه« مطرح می شده که جنبه دینی و مذهبی داشته 
اســت و به افراد غیرمسلمان اطاق می شــده و بحث هویت قومی 
متفاوت را شــامل نشده اســت. یعنی اقوام در ایران اقلیت محسوب 
نشده اند. جریانات واگرا می خواهند قومیت های 
ایران را از جایگاه شهروندان ایرانی به اقلیت های 
ملی تقلیل بدهند. به طور مشــخص آذری ها 
همیشــه در ارکان مختلــف قــدرت حضــور 
داشــته اند و حتی صاحب سلســله بوده اند. 
اینطور نبوده که از حقوق اجتماعی یا سیاســی 
مشخصی محروم باشند و مشابه اقلیت ها دچار 
محرومیت های ویژه ای باشند. در بحث اقلیت 
ملی بحث تعداد جمعیتی مطرح نیست مثا 
شــیعیان بحرین که اکثریــت جمعیتی بحرین 
هستند چون حق حضور در قدرت را ندارند و با 
اینکه اکثریت جامعه را تشکیل می دهند اما به 
علت محرومیت هایی که آن ها مواجه هستند 

اقلیت محسوب می شوند. 
وی با اشــاره به ارتباط آذربایجــان با زبان 
فارسی افزود: حتی ترک ها در تاریخ پرورش دهنده زبان فارسی بوده 
اند جایگاهی که زبان فارسی در دربار محمود غزنوی داشت در دربار 
سامانیان نداشت. اگر همین امروز هم به مقبره شعرای تبریز بروید با 
مجموعه ای از شــاعران ترک و آذربایجانی که اشعار خود را به زبان 
فارسی سروده اند مواجه می شوید. اساسا طبق اسناد موجود اولین 
بار استالین در جلســه به آهی سفیر ایران در شوروی می گوید زبان 
ترکی و کردی باید در ایران آزاد باشد که آهی جا می خورد و می گوید 

همین اان هم جز این نیست.
هدف پانترک ها ایجاد نوعی بیگانگی بین ترک های ایران با کشور 
و حاکمیت اســت. از طرفی برنامه نزدیکی ترک های ایران به ترکیه 
و جمهوری آذربایجان را پیگیری می کنند که اســاس آن بر »اقلیت 
جلوه دادن« آذری هاست. بحث استقال کردستان عراق و پانترکیسم 

هر دو برای کشور خطر خیز و باید جدی گرفته شوند. 

داود دشتبانی:

با حل تعارضات بین المللی 
بحث تجزیه طلبی در ایران جمع می شود

داوود دشــتبانی دیگر سخنران برنامه گفت: در ابتدا باید چند سوتفاهم 
بــزرگ در مورد مباحث اقوام روشــن شــود. گفتگو در مــورد جریان های 
تجزیه طلب به هیچ وجه به این معنی نیســت که این گروه ها دارای پایگاه 
اجتماعی در میان اقوام ایرانی هســتند.  بخش بــزرگ و اصلی وجود این 
گروه های مدعــی تجزیه طلبی به بحث تعارض نظــام بین الملل با نظام 
جمهوری اسامی و رقابت های دشــمنان منطقه ای با ایران بر می گردد و 
چنانچه این تعارضات حل و فصل شود بخش اعظم این اتفاقات فروکش 
خواهد کرد و اصا ســراغی از آنها باقــی نخواهد ماند. این ادعا صرفا یک 
قضاوت شخصی و بدون سند نیست و افکارسنجی های علمی انجام شده 
صحت آن را نشان می دهد.  براساس موج سوم پیمایش سراسری سنجش 

ارزش ها و نگرش های ایرانیان که در سال 9۴ انجام 
شده مردم همه استان های کشور باای 9۲ درصد 
احساس همبستگی با هویت ملی و نمادهای ملی 
برخوردارند و از قضا استان هایی که محل سکونت 
اقوام اســت رابطه مستحکم تری از مردم مناطق 
مرکزنشین با هویت ملی ایرانی دارند. شواهد نشان 
می دهــد بحث جدایی خواهــی در بطن جامعه 
ایرانی و در میان قومیت های کشــور ریشه ندارد و 
این ایده ها سیاسی و وارداتی بوده اند. با این حال ما 
در غرب کشور تاش برای ایجاد سه شکاف قومی 

را احساس می کنیم سه قومیت ترک، کرد و عرب.
این پژوهشگر مســائل قومی با اشــاره به تاش 
جریان های تجزیه طلب برای اســتفاده از پتانســیل 
هواداران تیم های ورزشــی اظهار داشت: ورزش در 
دنیای مدرن صرفاً یک فعالیت بدنی برای ســامتی 

نیســت و به طور مشــخص در مورد فوتبال این ورزش در حال تبدیل شدن به 
یک ســنت و آئین است و برخی از جامعه شناسان غربی ادعا می کنند فوتیال 
در دنیای مدرن جایگزین مذهب شــده و هواداران متعصب تیم های ورزشی 
همچــون هواداران مذاهب با هم در حال رقابت هســتند. هواداران تیم ها در 
هواداری شان انتخاب های عقانی خود را کنار می گذارند و متعصب می شوند. 
طبقــه ثروتمند در کنار طبقه فقیر قرار می گیرد و دیگر انتخاب های عقانی و 
رایج و مبتنی بر منافع مطرح نیست. تا زمانی که فوتبال در این سطح بماند هم 
مشــکلی نیست. اما زمانی که فوتبال با تعصب های قومیتی همراه شود می 
تواند خطرناک شود.  دشتبانی افزود: جنگ یوگساوی و آغاز تجزیه یوگساوی 
در واقــع یکی از جنگ هایی بود که از طریق اســتادیوم های فوتبال و در قالب 
رقابت های فوتبالی دیناموزاگرب و ستاره سرخ بلگراد آغاز شد. در بازی ۱۳ می 
۱99۰ این دو تیم هواداران صرب و کروات با هم درگیر شدند و به یکدیگر حمله 
کردند و این درگیری آغاز جنگ یوگساوی بود و موجب تجزیه یوگساوی شد.  

عضو کمیســیون اجتماعی حزب اتحاد ملت ایران اسامی تصریح کرد: اشاره 
به این ســوابق تاریخی به هیچ وجه به معنای بزرگنمایی نقش حوادث اخیر 
در ورزشگاه های اهواز و تبریز نیست و همانطور که عرض کردم تجزیه طلبی و 
قومگرایــی زمینه اجتماعی عمیقی ندارد و اقوام ایرانی در هیچ یک از مناطق 
با آن همراه نیســتند اما باید توجه داشت که گروه های این چنینی اقلیت های 
جمعیتی کوچکی هســتند اما باورهای رادیکال و متعصبانه و نفرت پراکنانه 
علیه ســایر اقوام ایرانی دارند و از این جهت می توانند خطرناک شــوند. ما در 
تاریخ معاصر یک گروه کوچکی مثل مجاهدین خلق )منافقین( را داشــتیم و 
دیده ایم که یک گروه کوچک چگونه می تواند به یک جامعه بزرگ ضربه بزند.

عضو کمیسیون اجتماعی حزب اتحاد ملت ایران اسامی در رابطه با تاثیر 
عوامل اجتماعی و اقتصادی بر رشد قوم گرایی افزود: 
تبریز از منظر شاخصه های توسعه یافتگی جز چند 
شهر برتر کشور است. بنابراین بحث توسعه نامتوازن 
و محرومیت شــامل حال این گروه نمی شود. برای 
مثال در ایالت کاتالونیا اســپانیا نیز چنین شــرایطی 
حاکمی اســت. کاتالونیا توســعه یافته ترین بخش 
اســپانیا محسوب می شود و بارســلونا مرکز آن نیز 
توسعه یافته ترین شهر اسپانیاست اما در سال گذشته 
شــاهد ناآرامی ها و مطرح شدن بحث استقال این 

ایالت بوده ایم. 
بنابراین باید عوامل دیگری را در این زمینه بررسی 
کرد و صرف مطــرح کردن محرومیت ساده ســازی 
موضوع خواهد بود. البته باید پذیرفت که روند توسعه 
در کشــور ما نامتوازن بوده اما این توســعه نامتوازن 
رویکرد قومیتی نداشته است. از ابتدای آغاز برنامه های 
توسعه چند کانشهر مثل تهران و تبریز و اهواز و کرمانشاه و ... به عنوان مراکز 
توسعه در نظر گرفته شد و تصور این بود که با توسعه این کانشهرها پیرامون 
آن ها هم توسعه پیدا خواهد کرد. اما در عمل باعث شد که در حال حاضر بیش 
از ۶۵ درصد جمعیت کشــور در 7-۸ شهر بزرگ کشور ساکن است و حدود ۸۰ 
درصد جمعیت ایران در بیست شهر ساکن هستند. دشتبانی افزود: برای اینکه 
موضوع توسعه نامتوازن را بهتر درک کنید یک مثال می زنم همانطور که عرض 
کردم استان آذربایجان شرقی در دوران پهلوی و جمهوری اسامی همواره جزو 
۵ استان برتر کشور بوده و استان اردبیل تنها بیست سال است که از آذربایجان 
شــرقی جدا شده است. بنابراین به نظر می رســد باید استان اردبیل سهمی از 
این برتری را داشــته باشــد در حالی که چنین نیست و استان اردبیل علی رغم 
بیست سال استان شدن هنوز جزو ده استان محروم کشور است. یعنی در تمام 
دوران قبلی هم توسعه نامتوازن باعث شده امکانات تنها در تبریز متمرکز باشد. 

همانطور که می بینید این موضوع ربطی به قوم گرایی ندارد. 
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روزنامه دموکرات ایران می نویســد براي اینکه امنیت شــهر تبریز هرچه زودتر 
برقرار گردد، ســرتیپ هاشمي داماد باقرخان ســاار ملی نهضت مشروطه با 
اولین قســمت ســاعت پنج روز جمعه هنگامي که صدها هزار نفر افراد شهر 
تبریز انتظار ورود ارتش را مي کشــیدند وارد باســمنج شدند. ده ها رأس گاو و 

گاومیش و گوسفند قرباني شد. 

تاریخ 4

داور یوسف پور
پژوهشگر و مدرس دانشگاه 

۲۱ آذر ۱۳۲۵ روز نجات آذربایجان، روزي اســت 
که یگان هاي ارتــش ایران در میان شــور و هیجان 
و فریادهــاي شــادي مــردم وارد آذربایجان شــد و 
اســتان هاي شــمالي ایــران را از چنگ اســتالین و 
مزدورانش بیرون آورد. ۲۱ آذر روز عید ملي اســت 
که از ســال ۱۳۲۵ همه ساله در آن روز به یاد نجات 

آذربایجان جشن گرفته شده است.
۲۱ آذر برابر است با سالروز آزادسازي آذربایجان، 
این پــاره تن ایــران زمین از بختك فرقــه دموکرات 
پیشه وري؛ ســالروزي که شوربختانه به نحو شایسته 
به آن پرداخته نمي شود. در سال هاي پس از اشغال 
ایــران در شــهریور ۱۳۲۰ تا پایان جنــگ جهاني در 
نیمه ســال ۱۳۲۴ خورشــیدي، حزب تــوده ایران با 
سازمان دهي گســترده در سراسر ایران به ویژه نیمه 
شمالي کشــور، در راستاي اهداف شوم تجزیه ایران، 
اقــدام به کادرســازي کرد. بر پایــه کنفرانس تهران 
که با شرکت ســران متفقین یعني استالین، روزولت 
و چرچیل برگزار شــده بود، ســه کشور توافق کردند 
بافاصله پس از پایان جنگ جهاني دوم خاك ایران 
را ترك کنند. آمریکا و انگلستان این توافق را به اجرا 
گذاشــتند، ولي شــوروي همچنان در سرزمین هاي 
اشغال شده شــمال و شمال غرب ایران مستقر ماند 
تا به تدریــج نیت هاي پلید توســعه طلبانه خود را 
به مرحلــه اجرا بگذارد. در فاصلــه دوم آذر ۱۳۲۴ 
تا ۱۳۲۵ خورشــیدي آذربایجان تاریخي به مرکزیت 
تبریز از ایران تجزیه شد و کمونیست هاي حزب توده 
ســابق براي عــوام فریبي به دســتور روس ها با نام 
»فرقه دموکرات آذربایجان« حکومت مستقلي را در 
تبریز تشــکیل دادند. این مزدوران در دوران اشــغال 
آذربایجان نهایت تاش خود را کردند تا هویت ایراني 
آن ســامان را در هر شــکل نابود کنند. از ممنوعیت 
کاربرد زبــان فارســي و نابودي کتاب هاي درســي 
ایراني گرفته تا تغییر محتــواي نهادهاي اجتماعي، 
مــدارس و ادارات همــه و همه با جعــل هویت با 
دستور مقام هاي شوروي و نیز حزب کمونیست باکو، 
باعث ایراني زدایي شدند. در این راه کمونیست های 
باکویــی که در ســال هاي پــس از جدایــي از ایران 
تحت شست و شــوي مغزي روس ها هویت ایراني 
خــود را انکار مي کردند، با رهبري یك پان ترکیســت 
کمونیســت با نام میرجعفر باقروف، دولت پوشالي 
ضد ایراني ســیدجعفر پیشه وري را در ۲۱ آذر ۱۳۲۴ 
در تبریز به راه انداختند که در ۲۱ آذر یك ســال بعد 
به وسیله خود مردم ایران خواه آذربایجان شکست 
خورد و به فرار مزدوران شوروي به دامان اربابانشان 

انجامید. دســتور محرمانه مســتقیم اســتالین براي 
تشکیل کشــورهاي مستقل در نیمه شــمالي ایران 
شــامل آذربایجان، مازندران، گیان، گرگان، خراسان 
و کردســتان، سندي محکم اســت براي اثبات نفوذ 
و دخالت مســتقیم بیگانه براي تفرقه افکني قومي 
و تجزیــه ایران. اوج وابســتگي و بیگانه گرایي فرقه 
مــزدور دموکــرات آذربایجــان به اســتبداد ســرخ 
کمونیســتي از پرسش و پاســخ تحقیر کننده نمایان 
مي شود. پیشه وري پس از شکست تجزیه طلبان، به 
مقام هاي مســکو و باکو با اعتراض گفته بود: »شما 
ما را آوردید میان میدان و اکنون که ســودتان اقتضا 
نمي کند، ناجوانمردنه رهایمان کردید؟«. ســرهنگ 
قلي اف، مقام مســئول جمهوري کمونیســتي باکو، 
پاسخ داده بود: »سني گتیرن، سنه دئیر گت«، ) کسي 
کــه تو را آورد. بــه تو مي گوید که برو!(. پیشــه وري 
بعد از فرار به شــوروي و پس از اظهار نظرهایي که 
از ســوي روس ها به پشــیماني او از خیانت به ایران 
تعبیر شد، در تصادفي مشکوك کشته و در باکو دفن 
شــد. با مرگ پیشــه وري، موجودیت فرقه دموکرات 

عماً  به پایان رسید.
درباره سقوط فرقه دموکرات آذربایجان در ۱۳۲۵ 
و اســباب و علل این پیروزي، مقاات،  سخنراني ها و 
اظهار نظرهاي بسیاري انجام شده است. گروهي این 
پیروزي را به حساب تدابیر رژیم گذشته گذاشته اند و 
گروهي دیگر آن را تدبیر قوام السلطنه، سیاست مدار 
مجرب، عنوان کرده اند و عده اي دیگر، بر نقش مؤثر 
آمریکا در حوادث آن دوران و اولتیماتوم دولت وقت 

این کشور به شوروي، اشاره کرده اند.
در کنــار عوامل دیگر ماننــد اراده دولت وقت در 
اعــاده حاکمیت خود بر شــمال غرب کشــور و نیز 
نگراني آمریکا از توســعه طلبي شــوروي در ایران، 
ترکیه و یونان، نباید از » نقــش مردم آذربایجان« در 
بیــرون راندن فرقه دموکرات غفلــت کرد. اگر مردم 
آذربایجان نمي خواستند، کار ارتش ملي بسیار سخت 
و پیچیــده بــود و اگر مــردم در کنار ارتش ســرخ و 
پیشه وري قرار مي گرفتند، هیچ نیرویي نمي توانست 

اراده آنان را خدشه دار کند.
کریستوفر ســایکس درباره استقبال مردم تبریز از 
ارتش، مي نویسد: » به استثناي مورد فرانسه ]آزادي 
از اشغال نازي ها[ در سال ۱9۴۴، در هیچ کجاي دنیا 

شاهد این چنین شور و شوقي نبودم«.
کلنل پایبوس، وابســته نظامي بریتانیا که یك ماه 
بعد از ســقوط فرقه به منطقه ســفر کرد تا اوضاع 
را بررســي کند، در گزارش خود مي نویسد: شاگردان 
مدرســه اي در » خوي« که ســرود ملي ایــران را با 

هیجان زیاد مي خواندند از وي استقبال کردند.
بســیاري از روزنامه هــاي آن دوران، مخبــران و 
خبرنــگاران خــود را همــراه با نیروهــاي ارتش به 
منطقه گسیل کردند تا روایتي دسِت اول از چگونگي 

عملیات نجات آذربایجان مخابره کنند.

از میان انبوه نشریات و گزارش ها و منابع در دست، 
گزارش هاي بي شــماري دربــاره نحوه آغــاز جنبش  
وطن خواهــان آذربایجان و همین طــور مقاومت هاي 
مردم عادي که از ستم فرقه، به ویژه مهاجران قفقازي، 
به ستوه آمده بودند،  دیده مي شود. کریستوفر سایکس 
در گزارش خود از عملیات نجات در کتاب »روســیه و 
آذربایجان« مي نویسد: » من در اتومبیلي بودم که پس 
از شروع نبردها از »میانه« به سوي شمال حرکت کرد 
و ۲۴ ســاعت قبل از ورود ارتش به تبریز رســیدم. به 
اســتثناي مورد فرانســه در ۱9۴۴، در هیچ کجاي دنیا 

شاهد یك چنین شور و شوق ناگهاني نبودم«. 

ورود ارتش به تبریز
روزنامــه دموکرات ایران می نویســد بــراي اینکه 
امنیت شــهر تبریز هرچه زودتر برقرار گردد، ســرتیپ 
هاشمي داماد باقرخان ســاار ملی نهضت مشروطه 
با اولین قســمت ســاعت پنج روز جمعه هنگامي که 
صدها هزار نفر افراد شــهر تبریز انتظــار ورود ارتش 
را مي کشــیدند وارد باســمنج شــدند. ده ها رأس گاو 
و گاومیش و گوســفند قرباني شــد. عده اي در مقابل 
سربازان دراز کشیده، مي خواستند قرباني شوند و جان 
خود را نثار قدم ســربازان محبوب ایــران کنند. مردم 
سربازان را در آغوش کشیده، گریه کرده، مي بوسیدند و 
بعضي فرزندان خود را به جلو چرخ هاي ارابه جنگي 

انداخته گل هاي چرخ ها را به دیده خود مي کشیدند.
مردم تمام کارهاي خود را رها کرده، دور سربازان 
جمع مي شوند و ابراز احساســات مي کنند. در شهر 
اجتمــاع به اندازه اي اســت کــه ســربازان قادر به 
حرکت نیستند. هنگام استقبال از ارتش، دکتر جاوید 
و شبســتري ]از رهبران تســلیم شــده فرقه[ نیز در 

»باسمنج« بودند.
از شــب ۲۱ آذر تا به حال تبریز انتقام مي کشــید. 
مجاهدین از 9 ســاله تا 9۰ ســاله مسلح هستند، در 
قسمت هاي اطراف و محات شــتربان و ماراان به 
علت تیراندازي شــدید بین مــردم و مهاجرین ] آن 

دسته از اعضاي فرقه که از قفقاز آورده شده بودند[ 
عبور و مرور غیرممکن بود.

مردم تبریز منتظر ورود قواي دولتي 
اظهارات رادیو تبریز که در ساعت ۱7 و نیم روز ۲۱ 
آذرماه پخش گردیده و پاسخي که به آن داده شد در 
زیر چاپ مي شود. » ۳۰۰ هزار زن و مرد از بامداد روز 
۲۱ آذر در شــهر به تظاهرات پرداخته و با در دست 
داشتن پرچم ایران منتظر ورود قواي دولتي هستند«.

سران فرقه دموکرات با اثاثیه سرقتي فرار کردند
ســران فرقه دموکرات از ســاعت هفت بعد از ظهر 
دیــروز در پناه مسلســل و تفنگ، هر یک با پنج، شــش 
کامیون اثاثیه گرانبها از شهر تبریز خارج و به طرف سر 
حد شــوروی رفتند. با وجودی که ملت فاقد اســلحه 
بــود، مع الوصف موفق شــدند عده زیــادی از اعضای 
دموکرات را کشــته و فعًا هم در اطراف شــهر صدای 
تیر شنیده می شود. شهر توســط پیرمردان و معتمدان 
اداره و حکومــت نظامــی اعام و از ســاعت ۱۸ عبور 
و مرور در شــهر ممنوع اســت. اهالــی تقاضای کمک 
فوری حتی اگر ممکن اســت با هواپیمــا را دارند. این 
تلگراف به اهالی آذربایجان پاســخ داده شده است. » 
هم میهنان عزیز: الســاعه ارتش به طرف شهر شما در 
حرکت اســت. ارتش برای ایجاد امنیت و جلوگیری از 
این بدبختی ها وارد شهر شما می شوند. افراد این ارتش 
برادران و کسان شما هستند که برای نجات شما حرکت 
و با تأثرات شما شریک هستند. ورود ارتش به سرزمین 
مقدس آذربایجان و خاصه شهر تبریز به ساعت افتخار 
و خــوش وقتی فردفــرد آنان اســت. هم میهنان عزیز، 
در ضمــن به عموم توصیه می شــود که آرامش کامل 
و نظــم تام را مراعــات کرده با کمال نظــم و ترتیب با 
ارتش همکاری کنید تا قوای تأمینیه بتواند نظم شهر را 
در دست گرفته، به وظیفه خود عمل کنند. هم میهنان 
عزیز ارتش با آغوش باز وارد شهر زیبای شما می شود؛ 
زیرا شــما برادران و هم-میهنان عزیز مدت یک سال و 
نیم از ما دور و جدا بوده و دوری و جدایی شما در فرد، 
فرد ارتش اثرات عمیقی کرده است.  هم میهنان پرچم 
هاي ایران را زینت پیکر خود کرده امروز را جشن گرفته 
و این ســعادت عظیم را که یادگاری فراموش نشــدنی 

است، هیچ گاه فراموش نکنید«.

خبرنگاران  توسط  آذربایجان  نجات  اخبار  مخابره 
خارجی در تبریز

هیأتی از خبرنگاران خارجی مرکب از کریســتوفر 
ســایکس، خبرنگار دیلی میل لندن، ادوارد کویتس، 
مخبــر آسوشــیتدپرس و کلیتــون دانیــل، خبرنگار 
روزنامه نیویــورک تایمــز، روز ۲۱ آذر از تهران برای 
مشــاهده اوضاع آذربایجان بــه تبریز حرکت کرده و 
ساعت شــش و نیم بع از ظهر همان روز وارد تبریز 
شــدند و بافاصله در ســاعت هفــت از رادیو تبریز 

پیامی بــرای روزنامه های خود فرســتادند که چون 
شــامل اخبار و وقایع اخیر تبریز و میانه اســت، عینًا 
ترجمــه و چاپ می شــود: »جعفر پیشــه وری صدر 
فرقه دموکرات آذربایجان که درست مدت یکسال بر 
این استان حکومت می کرد امروز از تبریز مفقودااثر 
گردیده اهالــی و مردم تبریز در کوچــه و خیابان ها 
جمع شــده فریاد شادی و مســرت آنها دائمًا روبه 
تزاید اســت و با بی-صبری تمــام منتظر ورود قوای 

اعزامی از مرکز می باشند.
ســه نفر خبرنگاران خارجی بــا اولین اتومبیل در 
پیشاپیش قوای اعزامی از میانه به طرف تبریز حرکت 
کردند و در نتیجه چند ســاعت زودتر از قوای ایران 
به تبریز رســیدند. اهالی در مســیر عبور خبرنگاران 
با کــف زدن ها ورود آنها را شــادباش گفته و هفت 
گوسفند در دهات مختلفه به رسم قدیمی ایرانی ها 
برای خبرنگاران قربانی شــد. آیین قربانی بزرگ ترین 
افتخاری اســت که ایرانی ها نســبت به گرامی ترین 

میهمان و عزیزترین کسان خود انجام می دهند«.

جشن یک سالگی فرقه دمكرات تبدیل به جنبش 
شادی و پیروزي مردم شد

در تبریز برای امروز برای جشــن یک ســاله تأسیس 
فرقــه دموکرات رژه ای تهیه می دیدند ولی این جشــن 
تبدیل به شــادی ورود قوای ایران شــد و مردم شادی 
می کردند، نه برای جشن یک ساله فرقه دموکرات بلکه 
برای فرار خائنانه آنها. در خارج از شــهر مردم ســر و 
دست کریســتوفر ســایکس، خبرنگار دیلی میل را که 
فارســی را خوب حرف می زد، بوســیده و مقدم آنها را 
شــادباش می گفتند. کمی آن طرف تر یک سروان سابق 
ارتــش ایران که لباس و مدال هــا و عائم نظامی خود 
را برای چنین موقعی نگه داشــته بود، با دســته گل و 
عده زیــادی از رفقای خود که بــه تفنگ های خودکار 
مســلح بودند، به انتظار ورود ســربازان ایرانی ایستاده 
بودنــد و می گفت ما تا فردا خواهیم ایســتاد تا گل ها و 
اســلحه ها و حتی جان خود را نثار مقدم برادران خود 
کنیم. در نزدیکی شهر مردم از شدت شعف و شادی راه 
را بسته بودند و تمام شهر تعطیل و مغازه ها بسته بود؛ 
حکومت نظامی در شــهر اعام شــده بود و از ساعت 
هشــت به بعد عبور و مرور قدغن شد. محمد بی-ریا، 
رئیس اتحادیــه کارگران، اعان کرده بــود که تصمیم 
گرفتــه اســت به حکومت مرکزی تســلیم شــود و به 
وســیله رادیو هم این مطلب را به اطاع مردم رسانید. 
تیراندازی در شــب مخصوصًا در اطراف سربازخانه ها 
تا صبح ادامه داشــت ولی صبح مــردم در کوچه ها و 
خیابان ها ظاهر شــدند و شروع به جمع آوری اسلحه-

هایی که از طرف دموکرات ها ریخته شده بود، کردند. 

منابع
1- دمكرات ایران، شماره هاي 27، 39، 74، 78، 81، 

آذر و بهمن 1325. د. امیني

21 آذر 1325 سالروز نجات آذربایجان و شوق پیروزی مردم از زبان خبرنگار انگلیسی؛

به استثنای آزادی فرانسه از اشغال نازی ها 
در هیچ كجای دنیا شاهد چنین شور و شوق ناگهانی نبودم

درباره سقوط فرقه دموكرات آذربایجان در 

1325 و اسباب و علل این پیروزي، مقاات،  

سخنراني ها و اظهار نظرهاي بسیاري انجام شده 

است. گروهي این پیروزي را به حساب تدابیر 

رژیم گذشته گذاشته اند و گروهي دیگر آن را 

تدبیر قوام السلطنه، سیاست مدار مجرب، عنوان 

كرده اند و عده اي دیگر، بر نقش مؤثر آمریكا در 

حوادث آن دوران و اولتیماتوم دولت وقت 

این كشور به شوروي، اشاره كرده اند.
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زنده یاد میرزابابا اقدم فرزند نصرت بیگ )ســیف اله( متولد ۱۳۰۰-اردبیل 
از نژاد طایفه دورســون خواجه که رئیس پاســگاه مرزی پیرایورتلو شهر 
بیله ســوار بوده در برابر متجاوزین و متجاســرین و ارتش ســرخ شوروی 
شــجاعانه و غیورانه از مام میهن خود دلیرانــه و جوانمردانه مقاومت و 

دفاع نموده است.

5تاریخ

داور یوسف پور
پژوهشگر و مدرس دانشگاه 

روز بیســتم آذرماه است! از رادیو تهران و تبریز اخبار 
مهمــی راجع به حرکت قوای نظامــی به طرف تبریز و 
ســایر نقاط آذربایجان شنیده شــده است. مردم اردبیل 
مضطرب و نگران هستند و نمی دانند اوضاع از چه قرار 
است و با خائنان و میهن فروشــان باید چه معامله ای 
بکننــد ولی در این میان یک چیز محقق اســت که باید 
پرده از روی اعمال ننگین دموکرات ها برداشــته شود و 
توده های واقعی که یک ســال زیر شکنجه قرار داشتند، 
انتقــام خــود را بگیرند. صبــح روز ۲۱ آذر اســت! هوا 
برخاف همیشــه نســبتًا معتدل به نظر می رسد. حاج 
جواد مجتهدزاده به اتفاق قاسم خان نجفی، داماد خود 
از خانه بیرون آمده و به اتفاق ســه نفر دیگر وارد کوچه 
ارمنســتان می شوند. ســه نفر از فدائیان مشغول پاس 
هستند. چهارنفر میهن پرست به اشاره مجتهدزاده بر سر 
آنها ریخته و دموکرات ها قبل از اینکه دســت به ماشه 

تفنگ ببرند، خلع اسلحه و دستگیر می شوند.
ساعت هفت صبح اســت! پنج میهن پرست با چهار 
تفنگ و مقداری فشــنگ و یک پارابلــوم )نوعي کلت( 
در اختیار دارند؛ بــدون فوت وقت این پنج نفر به طرف 
شــهربانی رفته و پاسبان مســلح دم در ورودی را فوراً 
خلع ســاح می کننــد. در این دو مورد قاســم خان که 
۲۶ یا ۲7 ســال داشته، شهامت بی نظیری از خود نشان 
می دهد چند لحظــه بعد یک نفر از ماموران تأمینات از 
اداره شهربانی در حالی که هفت تیری به دست داشته، 
بیــرون آمده و به طرف میهن پرســتان هــدف می رود. 
مجتهــدزاده در صــدد برمی آید با نصیحــت و دلیل از 
تیراندازی این هــم جلوگیری کند؛ در ضمن به یک عده 
از اطرافیان خود دســتور می دهد مانور غافلگیری پیش 
گرفته و دموکرات مســلح را از عقب سر دستگیر کنند. 
قاســم خان نجفی خود به انجام ایــن وظیفه خطرناک 
همــت می-گمارد ولــی دموکرات پس از دســتگیری 
به ماشــه یا کلت فشــار آورده و تیری به بازوی راست 
قاســم خان اصابت می کند و بعد هم به شــکمش فرو 
می رود. میهن پرســت شــجاع با این ضربــه کاری از پا 
درآمده و به بیمارســتان منتقل می شــود و دو روز بعد 
شربت شــهادت را می نوشد. همین موقع که این وقایع 
در شــهربانی روی می دهد. آقای داود تقی زاده که یکی 
دیگر از میهن پرســتان اردبیل است، در قسمت مرکزی 
شــهر مردم را علیه دموکرات های خائن تشــجیع کرده 
و با یک گروه ۲۰۰ نفری مســلح با چوب و چماق مرکز 
فرقــه دموکرات را تاراج کــرده و چاپخانه جودت را که 
مدت یک سال بود دموکرات ها بر علیه مصالح مملکت 
مشغول چاپ و انتشارات بودند، به کلی ویران می کنند 
که کمترین اثری از این چاپخانه باقی نمی ماند. بعد این 
دسته هم به شهربانی حمله می برند، از طرف شهربانی 
به طرف مردم میهن پرست با شرافت تیراندازی می شود 
ولی فشار غیرت و شهامت و بی باکی سران میهن پرست 
شــهربانی را مجبور به تسلیم می کند. مجتهدزاده رهبر 
قیام میهن-پرســتان اردبیل، رئیس شهربانی را دستگیر 
و زندانی می کند. در قســمت کانتری شــرق شــهر نیز 
که محله پیرعبدالملك باشــد، آقــای رحیم معینی که 
از جوانان تحصیل کرده و صدیق اســت، مشغول خلع 
ســاح دموکرات ها و برقراری انتظامات بوده است. در 
هر حال ساعت هشــت و نیم صبح آقای مجتهدزاده و 
سایر میهن پرستان موفق می شوند آذرپادگان و جایی را 
که فرماندار اردبیل بوده، دستگیر و زمام شهر را به دست 
گیرند. خلع ســاح اعضای فرقه دموکرات به ســرعت 
عملی شده و پس از آن مردم با هیجان و خشم بسیاری 
شروع به کشتن خائنان می کنند. مهم ترین اقدامی که از 
طرف مجتهــدزاده و دیگران به عمل می آید، جلوگیری 
از حیف و میل شــدن اموال دولتــی و پول های موجود 
بوده است، به طوری که بیشتر از یک میلیون وجه نقد و 
اسناد در بانک ملی و کشاورزی صندوق شهرداری )۴۰۰ 
هزار تومان( به دست آمده و نگهداری می شود. پس از 
کشته شدن ساری اسمعیل، یکی از سران فرقه و معاون 
شهرداری اردبیل و عده دیگری از دموکرات ها، قهرمان 
که یکی از افراد ایل شاهســون بوده و با میهن پرســتان 
همکاری داشــته، آذرپــادگان و رئیس شــهربانی را در 
منزل خود زندانی می کند کــه مبادا فرار کنند. ملیون و 
میهن پرستان اردبیل که انتظار داشتند واحدهای ارتش 
زودتر وارد شــهر شــوند، متوجه می شــوند که از قوای 
نظامی و از سواران شاهسون هیچ خبری نیست و ترس 
این می رفت که فدائیان مســلح متمرکز در )نیر( شش 
فرســخی اردبیل ســر راه تبریز و اردبیل و قوای مسلح 
دموکرات ها در جاده بین آستارا و اردبیل به شهر حمله 
کرده و به قتل عام دســت زده و مردم را مورد شکنجه 
و آزار قرار دهند. غروب روز ۲۶ آذر شــنیده می شود که 
)شاهمار( رئیس حوزه فرقه دموکرات خیال دارد با ۲۰۰ 
نفر سوار مسلح خود به شــهر حمله کند. مجتهدزاده 
فوراً با تلگراف به ســراب و نیر اطاع می دهد که قوای 
نظامی از آســتارا وارد شهر شد و دو گردان هم به طرف 
سراب حرکت کرد. فوراً از آنها استقبال شود؛ برای اغفال 

چنین تلگرافی نیز به آستارا مخابره می شود که ارتش از 
راه تبریز وارد شد و به طرف آستارا حرکت کرد. شاهمار 
پس از اطاع از این تلگراف از حمله به شــهر منصرف 
شد ولی خودش به اتفاق دو سوار مسلح که پسر خواهر 
و پســر برادرش بوده اند، به سوی اردبیل حرکت کرده و 
ساعت چهار بعد از ظهر روز ۲۳ آذر وارد شهر می شود، 
میهن پرستان فوراً از ورود این عضو پلید به شهر خبردار 
شــده و در چهارراه شهر از عقب ســر شاهمار از اسب 
پاییــن افتاده و در زیر تیر و خنجر و چوب و چماق مردم 
به اتفاق پســر خواهر و پســر برادرش به قتل می رسد. 
ســواران این مرد پلید وقتی می شنوند که سردسته شان 
به دســت مردم کشته شده اســت، از هم متاشی شده 
و اســلحه ها را رها کرده و فرار می کننــد؛ با این ترتیب 
اردبیل و اهالــی آن از خطر چپاول و غارت نجات یافته 
و تا روز ورود ارتش ۲۶ آذرماه، میهن  پرســتان در حدود 
۴۸ نفر از خائنان را به کیفر اعمال ننگین شان می رسانند.

قیام مردم مشگین شهر 
مشــگین شــهر در میان تپه  ماهورهای سبان در ۱۲ 
فرســخی اردبیل واقع است و از لحاظ موقعیت نظامی 
بی نهایــت اهمیت دارد؛ به همین جهت هم همیشــه 
هنگ ســوار تیپ یا لشکر اردبیل با وســایل ازم در این 
شهر پادگان داشــته و انتظامات را بر عهده داشت ولی 
پس از حادثه شــهریورماه ۱۳۲۰ پادگان این مرکز مهم 
از یک هنگ ســوار به یــک گروهان پیاده نظــام تقلیل 
یافته بود و این گروهان هم از اسلحه های مشکین شهر 
نمی توانســت اســتفاده کند. در آذرمــاه ۱۳۲۴ نیز که 
دموکرات ها جرات کردند به این شهر حمله ببرند، از نظر 
کمی شماره ســربازان پادگان و نبودن اسلحه به مقدار 
کافی در دســترس آنها بود وگرنه دفاع از مشگین شهر 

با موقعیت نظامی ممتازی که دارد کار آسانی است. 
روز ۲۱ آذرمــاه ۱۳۲۵ پس از دســتگیری آذرپادگان 
فرمانــدار دموکرات هــا در اردبیل، آقــای دکتر صادق 
محجوبــی ســتوان دوم ژاندارمــری و پزشــک پادگان 
ژاندارمری مشگین شهر قبل از آذرماه ۱۳۲۴ ( با اتومبیل 
ســواری آذرپادگان و دو قبضه تفنگ به اتفاق یک نفر از 

دوستانش به طرف مشگین شهر حرکت می کند.
ارتباط تلگرافی اردبیل با مشکین شهر قطع شده بود؛ 
به این مناســبت آقای محجوبی با سرعت هرچه تمام تر 

به مشگین شــهر رفته و میهن پرســتان را دور خود جمع 
کرده و قیام عمومی را شروع می کنند. مردم مشکین شهر 
که یک ســال تمام شــاهد جنایات و خیانت کاری عمال 
پیشــه وری بودند، به یک اشــاره با چوب و چماق و بیل 
و کلنگ راه افتاده و روز ۲۲ آذر ماه شــهربانی را اشغال 
می کننــد و ۳۲ قبضه تفنگ از آنجا به دســت می آورند. 
بعد به تسلیم کردن پادگان دست زده و 9۲ قبضه تفنگ 
نیز از سربازخانه به دست می آورند. ۳۰ قبضه تفنگ هم 
از فدائیان مشگین شــهر می گیرند. چند ســاعت بعد ۱۳ 
مسلســل سبک با ۵۶۱ تیز فشــنگ از فدائیان و ۲۶ هزار 
و۶۶۶ تیر فشنگ پادگان به دست مردم می افتد. ۱۰ بمب 
دســتی و صد لنگه برنج و مقدار زیــادی آرد نیز در انبار 
دموکرات ها ضبط می شود. روز ۲۳ و ۲۴ قاتان افسران و 
سربازان و ژاندارم ها به همان وضعی که یک سال پیش 
دســت به جنایت فجیعی زده بودنــد، از طرف مردم در 
وسط میدان شهر و خیابان کشته می-شوند. پس از ورود 
نیروی نظامی به مشگین شهر تمام این مهمات و اسلحه 
که از طــرف مردم به غنیمت گرفته شــده بود، تحویل، 
فرمانده ســتون می شــود و با این ترتیب مردم این شهر 
کوچک ثابت می کنند که هیچ گاه حاضر به مماشــات با 
خائنان میهن نیســتند و در اولیــن فرصت نیز فقط با دو 
تفنگ و چوب و چماق علیه میهن فروشــان قیام کرده و 

وظیفه ملی خود را به نحو احسن انجام دادند. 

قاتان افسران مشگین شهر چگونه 
به سزای خود رسیدند

پس از درهم شکستن جبهه متجاسرین در قافانکوه 
و سقوط میانه، ســتون های ارتش در جلو گردنه شبلی 
دو قســمت شــده؛ یکی از آنها راه سراب و اردبیل را در 
پیش می گیرد و این ستون پس از رسیدن به مقصد یک 
دســته از افراد خود را به مشگین شــهر اعزام می کند. 
مشکین شــهر خاطرات شــومی را به یاد تمام ایرانیان 
می-آورد؛ این قصبه کوچک که در میان تپه ماهورهای 
کوه با عظمت سبان واقع شده و باغات و چمن زارهای 
سبز و خرم آن را احاطه کرده است، نمونه ای از فداکاری 
و شهامت پنج نفر از افسران جوان ارتش بود که در آذر 
ســال ۱۳۲۴ در مقابل خیانت یک مشت وطن فروش و 
ماجراجو ایســتادگی کرده و شــرافت سربازی خود را تا 
آخرین فشــنگ حفظ کرده و تســلیم نشدند؛ مگر طبق 

امریه صریح لشــکر متبوعه، ولی کســانی که در ظاهر 
به نام دموکراســی و تصمیم این اصول مقدس اسلحه 
به دســت گرفته ولی در باطن جز پشــت پازدن به اصل 
مســلم آزادی و انســانیت منظوری نداشــتند، با اینکه 
قــرآن مجید را باای ســر نیزه زده و بــه مدافعان دلیر 
مشکین شهر ارائه داده و سوگند یاد کرده بودند که جان 
و مال افســران و ســربازان و ژاندارم ها در امان خواهد 
بود، با کمال بی شــرمی و از روی نهایت درجه پســتی 
و بی شــرافتی پس از تحویل گرفتن اســلحه و مهمات 
پــادگان کوچک این قصبه ســربازان را هنگام خروج از 
سربازخانه به مسلسل بسته و اجازه نداده بودند یک نفر 
از آنها سالم بماند. پنج نفر از افسران ارتش و ژاندارمری 
را نیز دســتگیر و به طــرف اردبیل اعزام کــرده بودند؛ 
بخشــدار مشکین شهر نیز جزء این قافله بوده است. بین 
اردبیل و مشگین شهر بیابانی به نام »ثمرین« وجود دارد 
که از طرف شــرق  مشــرف به دهنه های سبان است. 
در این محل افسران ارتش و فرمانده پادگان ژاندارمری 
و بخشــدار را متجاســرین از کامیون پیاده کرده و با متد 
آلمان های نازی به آنها می گویند که شــما آزاد هستید 
و بروید همین که افســران بی ســاح و لخت چند قدم 
از محل توقف کامیون دور می شوند، دموکرات ها شروع 
به شــلیک کرده و هر پنج نفر به خاک و خون می غلتند 
و با این ترتیب قتل عام و فاجعه مشــگین شــهر تکمیل 
می-شــود. آدم کش ها خیــال می کردند اگــر قانون و 
عدالت اجتماعی دامن گیر آنها نشــده، انتقام الهی نیز 
به ســراغ آنها نخواهد رفت. هنگام سقوط فرقه پس از 
ورود ستون ارتش به مشگین شهر  سروان ادیب امینی- 
ستوان یکم اردبیلی – عباسقلی ارباب زاده بخشدار و دو 
ســتوان یکم دیگر که ۲۴ نفر بوده اند، دســتگیر و تحت 
نظر یک دسته سرباز مسلح به اردبیل فرستاده می شوند.
بر حسب تصادف یکی از کامیون ها در بیابان )ثمرین( 
همان محلی که افســران ارتش در هفتم محرم ســال 
گذشــته تیرباران شده بودند، پنچر می شود و جنایتکاران 
بــه فکر می افتند که از توقف کامیون ها اســتفاده و فرار 
کنند. ولی ســربازان که متوجه خبث طینت این شیطان 
صفت هــا بودند، آتــش تفنگ و مسلســل های خود را 
متوجــه آنها کرده و در ۵۰ متــری کامیون ها هر ۲۴ نفر 
قاتل را به سزای آدم کشی خود می رسانند و حتی یک نفر 
از جانی ها نیز نمی تواند از این مهلکه جان به سامت به 

در برد. با این ترتیب در همان محلی که افسران بی ساح 
ارتش به دســت میهن فروشــان جام شــهادت نوشیده 

بودند. قاتان به سزای اعمال ننگ آور خود رسیدند.
فرماندهی ژاندارمری این شهر با ستوان یکم اردبیلی 
بود. فدائیان فرقه ی دموکرات در تصرف این شهر بمب 
دســتی به کار بردند، ژاندارمری مقاومت کاملی کرده، 
ولــی بااخــره مهاجمین بــا اســتعمال بمب هایی در 
ســاختمان ژاندارمری رخنه کرده و بر معدودی ژاندارم 
فائق آمدند. ســتوان یکم اردبیلی را دستگیر و با ۱۲ نفر 
ژاندارم خلع درجه نموده و با طرز مخصوص و خارج از 
انسانیت تیرباران کردند. تلفات اشرار در این مصادمه به 
قدری زیاد بود که به انتقام آن، بافاصله ستوان اردبیلی 

و سایر ژاندارم ها را تیرباران و قطعه قطعه کردند.
برای دولت مرکزی ایران، که در اشــغال ارتش های 
بیگانه قرار داشــت، امکان هیچ گونه کمک و حمایت از 
این افسران و سربازان فراهم نگردید جز آن که سه هفته 
بعد از شهادت آنها مجلس ختمی به یاد آنان در تهران 
تشــکیل داد و وزارت جنگ در جراید مورخ ۱7 دی ماه 

۱۳۲۴ آگهی را چنین اعام کرد:
»به مناسبت شهادت سرهنگ دامپزشک سیدعباس 
معین آزاد، سروان اسداه ادیب امینی، ستوان یکم پیاده 
غیظعلی شعفی، ستوان یکم پیاده امامقلی ضیایی مهر 
و ســتوان یکم پیاده ابوالقاسم صدوقی، روز چهارشنبه 
۱۸ دی ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در مسجد مجلس ختمی 

از طرف وزارت جنگ منعقد خواهد بود.«
ســتوان صدوقی فرزند شــیخ العلمــا صدوقی)ره( 
از روحانیون سرشــناس اردبیل بودند کــه این روحانی 
فاضــل ضمن این کــه در ورع، تقوی، زهــد و فضل به 
نهایت مطلوب محســوب می شد در زمینه تفسیر قرآن 
نیز از نوادر روزگار بود مفســری کــه مردم اردبیل آنچه 
از او دیدنــد عمل بــه گفتارش بــود و همه ی گفتارش 
نیــز از قرآن. در همیــن ماجرای قتــل ناجوانمردانه ی 
فرزند مرحوم شــیخ عبدالعظیم صدوقي، ســتوان یکم 
ابوالقاسم صدوقی، وقتی که بعد از سرنگونی حکومت 
فرقه ی دموکرات آذربایجان عوامل دولتی قاتل پسرش 
را دســتگیر و بــه نــزدش در اردبیل آوردند از ایشــان 
خواســتند تا از قاتل شکایت کند تا او را اعدام کنند، ولی 
ایشــان قبول نکردند و گفتند: » چون مطمئن نیســتم و 

خودم ندیدم نمی توانم باعث مرگ او باشم.« 

منابع:
۱- صفري، بابا، اردبیل در گذرگاه تاریخ، ج ۳، دانشگاه 

آزاد اسامي اردبیل، ۱۳7۰.
۲- عکسها و اسناد از آرشیو شخصي نویسنده مقاله. 

د. یوسف پور.

زنده یاد میرزا بابا اقدم

سرگذشــت مظلومانه ی سربازان و افســران وطن دوست و 
دلیر ایرانی در آن روزها که فرقه ی دموکرات با حمایت عوامل 
شوروی به پادگان ها یورش می برد و تنها به جرم وطن دوستی 
بــا فجیع ترین وضع دســت به کشــتار می زد بــه نوبه ی خود 
موضوع پژوهش دیگری را می طلبد تا عاوه بر آشــکار ساختن 
چهره ی واقعی مدعیان دروغین فرقــه دموکرات آذربایجان و 
جنایات غیرانسانی آنها، غبار  گمنامی را نیز از چهره ی سربازان 
و دلیرمــردان وطن برباید و این فدائیان و شــهیدان وطن را که 
مرزهای وطن را رها نکرده و دلیرانه و قهرمانه تا آخرین نفس 

از آن پاسداری کرده اند بهتر بشناسیم. 
بعد از این که شــهرها و بخش های تابعه ی اردبیل توســط 
گروه های مســلح فرقه و یا حمایت عوامل شــوروی به اشغال 
درآمد، نوبت به مرکز شهرستان، یعنی شهر اردبیل شد. کسانی 
که در آن ایام در اردبیل بودند و در مســیر کارها قرار داشتند از 
لیاقت و کاردانی، به ویژه میهن پرستی و وظیفه شناسی فرمانده 

تیپ اردبیل سرهنگ زریو تمجید کرده اند. 

در ســّوم شــهریورماه ســال ۱۳۲۰ نیروهای متجاوز ارتش 
شوروی وارد خاک ایران از سوی رود ارس شد. زنده یاد میرزابابا 
اقدم فرزند نصرت بیگ )سیف اله( متولد ۱۳۰۰-اردبیل از نژاد 
طایفه دورســون خواجه که رئیس پاســگاه مــرزی پیرایورتلو 
شــهر بیله ســوار بوده در برابر متجاوزین و متجاسرین و ارتش 
سرخ شوروی شــجاعانه و غیورانه از مام میهن خود دلیرانه و 

جوانمردانه مقاومت و دفاع نموده است. 
آن شــادروان به لحاظ رشادت ها و مجاهدت های فراوان در 
پاســداری از آب و خاک و ســرزمین مادری خویش به دریافت 
عالی ترین نشان »آذرآبادگان« از سوی وزارت جنگ، فرماندهی 
لشــگر آذربایجان به امضاِء ســرتیپ گرزن در سال ۱۳۲۵ نایل 
گردیده اســت که تصویر تقدیرنامه آن افســر رشــید و شجاع، 
غیرتمند و شرافتمند همچنین نشان لیاقت و شجاعت اعطایي 

وزارت جنگ به وی درج می شود.
 عکســها و اســناد از آرشیو شخصي نویســنده مقاله. د. 

یوسف پور. 

افسر دلیر و میهن دوست اردبیلی دارنده مدال آذرآبادگان

حکم مدال اعطایی آذرآبادگان از سوی وزارت جنگ 
به زنده یاد میرزا بابا اقدم

دستخط وجزوه نظامی شادروان میرزا بابا اقدمدستخط و جزوه نظامی شادروان میرزا بابا اقدم 

قیام مردم غیور اردبیل و مشکین شهر علیه فرقه دموکرات؛

مجازات خائنین توسط مردم
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گزارش
اخیرا کتابی به نام »پان تورانیســم آذربایجان را هــدف می گیرد« )۱( به زبان 
انگلیســی در یکی از جایگاههاى اینترنتی دیــدم که توجهم را جلب کرد. این 
کتاب توسط آقاى دکتر کاوه فرخ اســتاد دانشگاه بریتیش کلمبیا در کانادا که 
خود ریشــه آذربایجانی دارد نوشته شــده و جاى سپاسگزارى است که ایشان 

این کتاب را به رایگان در اختیار همه در اینترنت گزارده است. 
6

همایش بزرگداشت یعقوب لیث صفاری و آغاز رستاخیز 
زبان پارســی در روز 1۰ دی ماه 1398 در سالن فردوسی 

خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

دکتر محمدتقی درخشانی:
سیستان ازلحاظ اساطیری نیز جایگاه بسیار مهمی دارد 
/ خروش سیســتان برای آزادی میهــن از ابتدای فتح 

اسامی این سرزمین آغاز شد
در ادامه دکتر محمدتقی رخشــانی عضو انجمن 
سیستانی ها به عنوان سخنران نخست نشست، سخن 
خود را بااهمیت سیســتان، چنین آغاز نمود: منطقه 
سیســتان جلگهای است وســیع که در پیش ازتاریخ 
جایگاه ویژه خود را داشــت که شهر سوخته نمونه 
بارز آن اســت. در شــهر ســوخته آثار تمدنی بسیار 
ازجمله اولین جراحی ســر انسان و چشم مصنوعی 

به دست آمده است.
وی بابیان اینکه سیستان درگذشته سه نام عمده 
نیمروز »موقعیــت جغرافیایی  زرنگ »درنگیانــه«، 
جنوب« و سکستان »سیستان« داشته است، توضیح 
داد: سیســتان از لحاظ اســاطیری نیز جایگاه بسیار 
مهمــی دارد کــه زادگاه خاندان پهلوانــی نریمان، 
سام، زال و رســتم بوده است. در دوران تاریخی هم 
هنگامی که کراســوس رومی درراه فتح ایران افتاد، 
ارد اشــکانی، ســورنا سردار سیســتانی را با ۱۰ هزار 
سپاهی سیستانی راهی جنگ با او کرد و سورنا چنان 
شکســتی به رومیان وارد کرد که تا یک قرن به سوی 

ایران نیامدند.
وی اضافــه کرد: خروش سیســتان بــرای آزادی 
میهــن از همان ابتدای فتح اســامی این ســرزمین 
آغاز شــد. از زمان فتح اسامی سیستان در سال ۳۰ 
هجری تا ۱۵۸ هجری، در سیستان ۵۶ حاکم عوض 
شد که نشان دهنده آشوب این سرزمین علیه دستگاه 
خافت اســت. مردم سیستان در کنار مقاومت خود 
در برابــر اشــغالگران، آیین های ایرانــی را نیز حفظ 

می نمودند.
رخشــانی اضافه کــرد: یعقــوب درزمانی زاده 
شــد که حمزه آذرک سیســتان را از قلمرو خافت 
به در آورده بود. مردم در نشســت ها، داستان های 
پادشــاهان ایرانــی را تعریف می کردنــد و یعقوب 
نیز در چنین محیطی رشــد یافت. یعقوب در چنین 
زمینه ای بزرگ و یک گروه عیار تشــکیل داد. وقتی 
بر تمام سیســتان مسلط شــد، یک اتفاق ساده او را 
تکان داد. او در مرکز شــهر زرنگ تختی برپا نمودند 
بود و به مشــکات مردم رسیدگی میکرد. پیرزنی از 
او یاری خواســت و یعقوب او را یاری نمود. پیرزن 
گفت که کاش خراسان هم مانند سیستان یعقوبی 
داشــت. یعقوب جویای اوضاع خراسان شد. پیرزن 
که مهاجری خراســانی بود وصف اوضاع خراسان 
گفت. یعقوب از این زمان دیگر عیار نبود. یک سردار 
ملــی بود. او ســپاه عیاران را فراخواند و به ســوی 
خراســان تاخت و در آغاز هرات را آزاد ساخت. در 
بازگشــت از هرات، شــاعری به عربی برای او شعر 
گفت. یعقوب گفت: آنچه مــن اندر نیابم چرا باید 
گفت؟ بدیــن ترتیب محمد بن وصیف سیســتانی 
برای او به پارســی شــعر ســرود و ســرایش شعر 

فارسی آغاز شد.
ایــن عضو انجمن سیســتانی ها بیان داشــت: در 
رابطــه بــا یعقوب، به دلیــل واقعه ای کــه در فتح 
نیشــابور پیش آمد. برخــی او را زیر ســؤال میبرند. 
یعقوب پس از هرات، کرمان و بلخ و نیشابور و کابل 
و فارس و خوزســتان را آزاد ســاخت. خلیفه برای 
او حکم امارت فرســتاد، اما ایــن به معنای مزدوری 
یعقوب بــرای خلیفه نبــود. نگاه یعقــوب در نگاه 
اول سیســتان بود. بعد نگاه او ایران شــد اما در این 
هنگام متوجه شد مشــکل از عمال خافت نیست، 
بلکه مشــکل خود خلیفه اســت که نتیجه آن نبرد 

دیرالعاقول بود.

دکتر جال خالقی مطلق:
یعقوب لیث صفاری آغازگر جنبش احیای زبان فارسی بود
اســتاد جال خالقی مطلــق ادیب، پژوهشــگر و 
شــاهنامه پژوه ایرانی دومین ســخنران همایش بود: 
ایشــان بر طبق تخصص خود به زبان فارسی و نقش 
یعقوب لیــث در احیای آن پرداخت و گفت: روزی در 
آلمان یک دانشــجوی آلمانی پرسید، آیا درست است 
که اگر شــاهنامه نبود، زبان فارســی باقی نمی ماند؟ 
واقعیت این است که نباید در هیچ زمینه ای غلو نمود. 
غلو در یک زمینه، بی انصافی در مورد دیگران اســت. 
بســیار افرادی برای اســتمرار و پایداری زبان فارسی 
پیش از فردوســی و پس از فردوســی کوشش کردند 
اما شــاهنامه نقطه اوج آن بود. بســیاری از ایشان را 

نمی شناسیم، چراکه آثار آن عصر بسیار اندک است.
وی افزود: یکی از کســانی که برای زبان فارســی 
کوشــش کردند، یعقوب لیث صفار اســت. آن گونه 
که بایدوشــاید اهمیت جمله )آنچه من اندر نیابم، 
چرا باید گفــت؟( در ظرف زمان خودش بیش از آن 
چیزی اســت که ما میگوییم. درزمانی که شاعران و 
دانشــمندان بر عربی تسلط داشــتند، قطعًا یعقوب 
هم بر عربی تسلط داشــت، اما این سخن او معنای 

دیگری دارد و نشان از عاقه او به میهنش است.
این شاهنامه پژوه برجسته اضافه کرد: این جمله 
یعقوب به معنای بر حذر داشــتن شــاعران از عربی 
سرایی و رسمیت فارسی اســت. این جمله یعقوب 
گرزی بود بر سر شاعران عربی ُسرای. پس از یعقوب 
افرادی بودند که راه او را ادامه دادند، یعنی سامانیان 
که تفســیر قرآن را به فارسی ترجمه نمودند؛ یعنی 
کاری که پانصد ســال بعد لوتر در آلمان انجام داد. 

چنین کاری در آن عصر جرئت بسیار می خواست.
خالقی مطلق ادامه داد: پس از ایشان هم کسانی 
دیگر آمدند که پشــتیبان زبان فارســی بودند؛ مانند 
ابوالعباس اســفراینی وزیر دربار غزنوی که دســتور 

دادنامه هــای خلیفــه را به فارســی ترجمــه کنند. 
همچنین حکیمی داریم بنام حکیم میسری که کتاب 
رازی را به فارســی ترجمه کرده اســت. اولین کسی 
کــه این نهضت را آغاز نمود، یعقوب لیث صفار بود 
که دیگران راه او را ادامه دادند و فردوســی آن را به 

نقطه اوج رساند.

دکتر اصغر دادبه:
زبان فارسی 14۰۰ سال زبان ملی ایرانیان است

هویت ملی ایرانیان چهار ســده پــس از حمله اعراب 
شكل گرفت

دکتر علی اصغر دادبه اســتاد فلســفه اسامی و 
ادبیات عرفانی دانشگاه عامه طباطبایی و مدیر گروه 
ادبیات دائرة المعارف بزرگ اســامی دیگر سخنران 
ایــن همایش گفت: اینکه گفته می شــود ســرایش 
شــعر فارسی پس ازجمله معروف وی به محمد بن 
وصیف سیستانی آغاز شد سخن دقیقی نیست. سخن 
یک فــرد نمی تواند تحول عمده ایجــاد کند. معنی 
ســخنم من این است که جامعه ایران در دوران پس 
از اســام به نقطه ای رســیده بود که چنین چیزی را 
می خواســت و یعقوب نماینده خواست ملت ایران 
بود و به نمایندگی از ملت ایران این سخن را گفت و 
تأثیر کرد و کاروان شــعر فارسی به را افتاد. فردوسی 

بزرگ هم نمایندگی از ملت ایران را داشت.
وی بابیان اینکــه بعضی می گوینــد مردم عربی 
صحبت می کردند اشتباه است و افزود: تنها عده ای 
افراد تقــرب جوی و فرصت طلب به عربی ســخن 
می گفتنــد، افرادی کــه آن زمان بودنــد اکنون هم 
هستند و در آینده هم خواهند بود. اگر مردم به عربی 
صحبت می کردند که دیگر زبان فارســی بازگشــتی 

نداشت.
استاد دانشگاه عامه طباطبایی تأکید کرد: برخی 
از به اصطاح محققــان می گویند که یعقوب عربی 

صحبت می کــرد و به عربی هم عاقه داشــت اما 
باید پرسید یعقوب صفار که کارگری می کرد در کجا 
عربــی آموخته بود؟ از ســوی دیگر اگر بحث دین را 
جدا بدانیم هیچ گاه مردم مهاجم را دوست نداشتند 

و نسبت به داشته خودشان توجه نشان می داند.
وی با تأکید بر ســخن گفتن مردم ایــران به زبان 
فارسی در دوره اشــغال ایران به دست اعراب بیان 
کرد: مردم هیچ گاه عربی صحبت نمی کردند و آن دو 
قرن سکوت که اســتاد بزرگ عبدالحسین زرین کوب 
می گوید دریافت دیگری از ســکوت دارد. ســکوت 
نه به این معنی که مردم ســخن نیم گفتند یا شــعر 
نمی گفتنــد و به این منظور اســت که مــردم در این 
۲۰۰ سال سخن می گفتند اما ثبت نمی شد. چرا ثبت 
نمی شــد؟ به این دلیل که ما حکومت ملی نداشتیم 
و چون حکومت ملی نداشتیم زبان ملی هم انتخاب 
نشــده بود و زمانی که صاحب حکومت ملی شدیم 

زمینه برای انتخاب زبان ملی فراهم شد.
دادبــه اضافه کرد: من طرحــی تنظیم کرده و در 
آن نوشــته ام که در ۴۰۰ ســال پس از حمله اعراب 
پدران ما هم نبرد نظامی و هم نبرد سیاســی کردند 
و در ســده چهارم آنچه باید شکل می گرفت گرفت. 
»بازشناســی و تنظیم هویت ملی« آن چیزی بود که 
پس از ســده چهارم محقق شــد و ازنظر من هویت 
ملی همانند مثلثی است که سه ضلع داشت و دارد. 
مهم ترین ضلع این مثلث زبان و ادبی ملی اســت و 
در ضلع دوم و سوم به ترتیب تاریخ و اساطیر ملی و 

حکمت ملی قرار می گیرد.
مدیــر گروه ادبیات دائرة المعارف بزرگ اســامی 
افزود: آن چیزی که در قرن چهارم با فردوسی بزرگ 
تشــخص پیدا کرد »چون در شــاهنامه به هر ســه 
ضلع پرداخته شــده است« بعدتر با سهره وردی در 
زمینه حکمــت ملی ادامه پیدا کرد؛ بنابراین یعقوب 
سنگ بنای هویت ملی را گذاشت و سپس به دست 

دیگران ادامه یافت.
وی بــا طرح این پرســش که چــرا هویت ملی 
این قدر اهمیت دارد پاســخ داد: هویت ملی یعنی 
زبان ملی. اگــر زبان ملی را برگیریــم هویتی باقی 
نمی ماند. کســی با زبــان محلی مخالف نیســت. 
این ها سیاســی بازی اســت. همین ها هســتند که 
می خواهند شهریار را مصادره کنند درحالی که پس 
از ملک الشعرای بهار بیشترین شعر میهن دوستانه 

و برای زبان فارسی از آن شهریار است.
استاد دانشــگاه ادبیات فارســی دانشگاه عامه 
طباطبایــی بابیان اینکــه زبان ملی یک شــبه خلق 
نمی شــود افزود: اگر پیش از اسام را در نظر نگیریم 
۱۴۰۰ ســال است که زبان فارســی زبان ملی ایرانیان 
اســت. همان طور که مرحوم مطهری می گفت زبان 
فارسی زبان دوم اسام اســت حتی من معتقدم که 

گاهی زبان اول اسام بوده است.

دکتر محمد بقایی ماکان:
در دانشگاه ها و رسانه ملی كشور به زبان فارسی اهانت 

می شود
در پایــان این نشســت دکتــر محمد بقایــی ماکان 
نویسنده و اقبال شــناس ایرانی گفت: یکی از اشکاات 
فرهنگی که بر ایرانیان وارد است، این است که تعدادی 
از بزرگان خود را می بینیم و آنان را بزرگ می داریم، اما 

دیگر بزرگان این مملکت را فراموش می کنیم.
وی ادامه داد: یکی از افرادی که فراموش شــده 
است همین یعقوب لیث است. آیا در کشور ما حتی 
یک کوچه به نام او هست؟ یعقوب حق داشت برای 
زبان فارســی فریاد وااسفا سر در دهد. نباید ازجمله 
معــروف او خطاب بــه محمد بن وصیف سیاســی 
به سادگی گذشــت. این ســخن او مفتاحی است بر 
گنجینه ذهن یعقوب. او خود را به ساسانیان منسوب 
می کرد و به دنبال زنده کردن همه هویت ایرانی بود 

و می گفت چرا همه را در ظرف زبان نگنجانم؟
بقایی ماکان بابیان اینکه جمله معروف او را باید 
بر ســر در فرهنگستان زبان فارســی نوشت، گفت: 
وقتی محمد بن وصیف به فرمان شهریار خود شروع 
می کند به سرودن شعر فارسی، آغازگر حرکتی برای 
احیای زبان فارسی می شــود. البته نیم قرن پیش از 
محمد بن وصیف، عباس مروزی برای مأمون شــعر 
فارسی سروده بود و از همین روی محمد بن وصیف 

اولین شاعر پارسی سرای نیست.
وی بابیان اینکه امروز هم ازم اســت که یعقوبی 
فریاد وااسفا برای زبان فارسی سر دهد تا محمد بن 
وصیف پیدا شود، تصریح کرد: متأسفانه زبان فارسی 
همچون طفل بی سرپرســتی شــده که از هر سوی 
شقاوت و نامهربانی می بیند و مورد تحقیر و تحریف 

قرار می گیرد.
این اســتاد زبــان و ادبیات فارســی تأکید کرد: در 
دانشــگاه های این کشــور بــه زبان فارســی اهانت 
می شــود؛ و زمینه  این اهانت آن قدر فراهم است که 
در رســانه ملی آزادانه می گویند کــه این زبان، زبان 
اهل دوزخ است؛ و با مجوز وزارت ارشاد کتاب هایی 
علیه زبان فارســی و بزرگان فارســی ســرا منتشــر 

می شود.
این اقبال شناس برجسته با ابراز تأسف از عملکرد 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی بیان کرد: در همین 
دو ســال اخیر در مورد جعفر پیشــه وری سه کتاب 
مجوز گرفته و منتشــر شده است و شما می بینید که 
در مســابقات فوتبال چه اهانت ها به زبان فارسی و 
خلیج فارس نمی شــود. چراکه در رسانه ملی کسی 

دغدغه زبان فارسی و هویت ایرانی ندارد.
وی در خصــوص راهکار جلوگیــری از قوم گرایی 
و تجزیه طلبی گفت: اگر رســانه ملی از کارشناسان 
واقعــی زبــان و تاریخ دعــوت کند تا بــرای مردم 
روشــنگری انجــام دهنــد، جلــوی قوم گرایــان و 

تجزیه طلبان گرفته می شود. 

در همایش بزرگداشت یعقوب لیث صفاری و رستاخیز زبان پارسی مطرح شد؛

زبان فارسی 1400 سال زبان ملی ایرانیان است
در دانشگاه ها و رسانه ملی کشور به زبان فارسی اهانت می شود

همایش بزرگداشــت یعقوب لیث صفاری و آغاز رستاخیز زبان پارسی در روز 
1۰ دی ماه 1398 در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

در ابتدای همایش داوود دشتبانی، دبیر همایش گفت: این مراسم بزرگداشت 
یک شخصیت ملی اســت. او عاوه بر اینكه از نخستین سرداران ایرانی است 
كه پس از حمله اعراب مســلمان، حكومتی ایرانی تشــكیل داد، بلكه با زنده 
كردن زبان فارسی رســتاخیزی را در عرصه فرهنگ و هویت ایرانی پدید آورد. 
او با جمله ای خطاب محمد بن وصیف سیستانی، به احیای دوباره زبان فارسی 
كمک كرد. دشتبانی ادامه داد: زبان فارســی عاوه بر اینكه تیره های ایرانی را 

متحد می كند، انتقال دهنده اندیشه ایرانی است و ما امروز مفتخریم كه به زبانی 
تكیه زده ایم كه متون بیش از هزارساله آن پیوستگی خود را حفظ نموده و برای 

ما قابل خواندن است.
مدیرمســئول هفته نامه وطن یولی تأكید كرد: یعقوب به واســطه آن حكایت 
احیای پارســی، بر ایرانی بــودن خود تأكید نمود. آنچــه آن روز یعقوب را به 
آن ماجرا واداشــت، امروز ملت ایران را متحد نگاه داشــته اســت. كما اینكه 
در این همایش، انجمن هایی از كرمانشــاه و لرستان و سیستان و بلوچستان و 

آذربایجان و... در كنار هم جمع شده اند.
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گزارش
چگونه می توان از ۲۱ آذر یاد کرد اما از ارتش قهرمان ایران یاد نکرد؟ چگونه می شود 
از ۲۱ آذر یــاد کرد اما از مردان و زنانی که با خون خود سراســر آذربایجان را رنگین 
کردند اما نگذاشــتند دست پلید اهریمن بیگانه بر ســر ایران چیره نشود، یاد نکرد؟ 
چگونه می توان از ۲۱ آذر سخن گفت اما از ذوالفقاری ها و عشایر قهرمان شاهسون 

که نقشی مهم در نجات آذربایجان داشتند یاد نکرد؟
7

نشست بزرگداشت روز ۲۱ آذرماه با همکاری انجمن فرهنگی افراز و انجمن 
علمی تاریخ دانشگاه تهران در روز سه شــنبه ۱9 آذرماه ۱۳9۸ در تاار کمال 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش وطن یولی ناصر همرنگ پژوهشگر مطالعات قومی در نشستی 
که به مناســبت بزرگداشــت حماســه ۲۱ آذر با عنوان روز نجات آذربایجان 
برگزار شــد بیان کرد: مناسبت ۲۱ آذر دشــمنان قهاری دارد و همواره سعی 
در فراموشــی این واقعۀ مهم در تاریخ معاصر ایران شــده است. به راستی 
این اصراری که برای فراموشــی ۲۱ آذر صورت می گیرد درک کردنی نیســت. 
با اینحال ۲۱ آذر به اندازۀ مناســبت ســوم خرداد اهمیــت دارد. هردوی این 
مناسبت های آفتخارآفرین به ملت بزرگ ایران تعلق دارند. از این رو اگر بگوییم 
مناسبت ۲۱ آذر در تاریخ معاصر ما اهمیتی بی جایگزین دارد و ما دمادم باید 
از آن یادکنیم، ســخن به گزافه نگفته ایم. همرنگ با طرح این ســوال که به 
عنوان یک آذربایجانی می گویم چگونه می توان از ۲۱ آذر یاد کرد اما از ارتش 
قهرمان ایران و جانفشانی های آدم هایی همانند سرهنگ هاشمی و سرهنگ 
جان پواد و سرهنگ زنگنه و تیمسار رزم آرا یاد نکرد؟ بیان کرد: چگونه می شود 
از ۲۱ آذر یــاد کــرد اما از مردان و زنانی که با خون خود سراســر آذربایجان را 
رنگین کردند اما نگذاشتند دست پلید اهریمن بیگانه بر سر ایران چیره نشود، 
یاد نکرد؟ چگونه می توان از ۲۱ آذر ســخن گفت اما از ذوالفقاری ها و عشایر 
قهرمان شاهسون که نقشی مهم در نجات آذربایجان داشتند یاد نکرد؟ چگونه 
می توان از ۲۱ آذر ســخن گفت اما از بسیاری از گمنامان و نام آوران تاریخساز 
که از جان خود مایه گذاشــتند و آذربایجان را به دامان مام میهن برگردانیدند 
یاد نکرد؟ اکنون چرا از آن ها یاد نمی شــود؟ روانشــان شاد باد. در اینجا باید 
از میهن پرســتانی چون حسین آقاخان وطن دوست و همرزمان او و همچنین 
باید از بزرگامردی همانند امیراصان بیگ عیسی لو بنام و به ویژه یادکرده شود. 
امیر اصان بیگ عیســی لو زمانی نه فقط بزرگ طایفۀ عیسی لو بلکه بزرگ و 
کدخدای همه ی ایات شاهســون در مناطق مشکین و مغان و حتی اردبیل 
بود. دموکرات ها پیشنهادهای وسوسه انگیز زیادی به او دادند. او اما می گفت 
من به کشــورم خیانت نمی کنم. دموکرات ها او را بازداشــت نموده و به باکو 
برده و شــکنجه اش کردند. در آنجا میرجعفر باقروف به او وعدۀ حکومت بر 

آذربایجان داد اما باز او نپذیرفت. 
نتیجه  بــه  وقتی  دموکرات هــا 
نرسیدند، امیر اصان بیگ را با تنی 
رنجور و آسیب دیده در برف رها 
کردند. اما او توســط دلیرمردان 
شاهســون نجات پیدا کرد و به 
جنگ پارتیزانی علیه دموکرات ها 
پرداخت و با بیرون کردن ایشــان 
تا آمــدن ارتش ایــران، نظم را 
در مناطــق اردبیــل و مغــان و 

مشکین شهر برقرار کرد.
این پژوهشــگر تاریخ معاصر 

بــا بیان اینکه ما نســبت به وقایــع تاریخی مهم خود به نوعی فراموشــی 
خودخواســته دچار شده ایم افزود: چرا این گســل تاریخی اتفاق افتاده و ما 
دچار عدم انتقال فرهنگی شده ایم؟ چرا تجربۀ مهم ما در مثًا رخداد ۲۱ آذر 
از نســل های پیشین ما به نسل های پسین منتقل نمی شود؟ دشمنانی که در 
واقع دشمنان تاریخی ما هستند هیچ تمایلی برای مطرح شدن یاد و خاطرۀ 
مناسبت های ملی ای از این دســت ندارند. از این رو، در آذربایجان ما امروزه 
وقتی از ۲۱آذر سخن می گوییم دوباره این پرسش مطرح می شود که سرانجام 
این کار به کجا خواهد رسید؟ وی تاکید کرد: باید توجه داشت که در آذربایجان 
همینک جهان ایرانی، در یک نبرد نابرابر، مورد حملۀ جهان های اَنیرانی قرار 
گرفته است و یک نبرد اعان نشده در جریان است. بارها میهن پرستان آذری 
به مســئوان آذری تذکرهای جدی دادند اما هیچ توجهی نشد و آن ها فقط 
خمیازه کشــیده اند. اما این نبرد بسیار جدی است. در ایه های زیرین و زبرین 
این نبرد اعام نشده حواشی بسیار پیچیده ای وجود دارد. ما در آذربایجان در 
یک فضای گرگ و میش و مه آلود به سر می بریم. برای خود بنده که عمری را 
خبرنگار بودم و خبر نوشته ام، آغاز این نبرد تجربه های بسیار دردناکی را تداعی 
می کند. باور ندارم که یک دینامیســم جدی از پایین به باا و حرکتی جدی از 
ایه های زیرین و از میان مردم برای تجزیۀ آذربایجان شروع شده باشد. بلکه 

این نیرویی است که دمادم از باا 
تزریق می شــود.  آذربایجان  به 
ادبیاتی که در آذربایجان ساخته 
شــده و به صورت یک گفتمان 
جدید روزمره درآمده از آن طرف 
مرزها آمده است. عبارت هایی 
همچون ستم ملی و شئوونیسم 
فارســی و زبان مادری ریشه در 
ایــن آب و خاک نــدارد و از آن 
ســوی آب ها آمده اســت. این 
ادبیات حزبی در دوران شوروی 
در باکــو و در دفتــر سیاســی 
»پولیت بوروي« ساخته و پرداخته شده و اکنون در آذربایجان عامدانه ترویج 
و بازتولید می شــود.  این پژوهشگر مسائل آذربایجان افزود: اما چه رخدادی 
پیش آمد که فضا را برای چنین هجمه هایی از آن سوی مرزها آماده ساخت 
و ما را آســیب پذیر کرد؟ در سال ۱۳۶۸ که شوروی سقوط کرد، به عنوان یک 
خبرنگار از ارس گذشــته و به باکو رفتم. در آنجا فضای ویژه ای وجود داشت 
که حاصل تجزیه از شوروی و کشمکش با ارمنی ها و فروپاشی سیستم بود. 
۲۰ ژانویه ارتش ســرخ شوروی مردم را کشــتار کرد. اما آن حرکت لزوماً در 
راستای جدایی از شوروی نبود بلکه رگه های تند ایران خواهی در میان همان 
حرکت دیده می شــد. حتی در آن زمان در باکو شــایعه شده بود که دولت 
شــوروی می خواسته است در ازای دریافت مبلغی هنگفت یک همه پرسی 
برای بازگشت آذربایجان شوروی به ایران بگذارد و آنجا را به ایران بازگرداند 
اما ایرانی ها این پیشــنهاد را رد کرده اند. بعد از اینکه شــوروی فرو پاشید و 
جمهوری آذربایجان ســر بر آورد، من به عنوان خبرنگار پیگیر موضوع شدم 
و برخی دیپلمات های ایرانی که هرگز نمی خواستند نامشان فاش شود، این 
خبر را بصورت درگوشی تأیید کردند. در واقع گرایش به ایران از سوی مردم در 
آن طرف مرز جدی بود. در اغلب خانه ها در باکو، تصاویری از شخصیت های 
مهم سیاســی و هنری ایرانی قرار داشــت. ما هم نفوذ سیاسی و هم نفوذ 

فرهنگی داشــتیم. نگاه تمــام رخ آنها به ایران بود. هیچ نشــانۀ جدی ای از 
ترکی گرایی و گرایش به ترکیه دیده نمی شد.

وی اضافه کرد: وقتی به ایران برگشتم و حتی خیال می کردم که با خبرها 
و اطاعات مهمی هم برگشتم این موضوع را با سران استان آذربایجان شرقی 
در میان گذاشتم و آنها خیلی شگفت زده شدند. واکنش مسئوان در تهران هم 
همین گونه بود. آنها همچنین ناراحت بودند از فروپاشی شوروی و ناراحت تر 
و ناخرسندتر بودند از اینکه چرا در آنجا ایران گرایی و ایران خواهی رواج دارد. 

مسئوان تبریز و تهران از گزارش های من ناراحت و ناخرسند شدند.
همرنگ با بیان اینکه به عنوان یک آذربایجانی تا پیش از ســقوط شوروی 
چیــزی تحت عنوان جداســری در آذربایجان ندیدم و معتقدم پان ترکیســم 
چندان در ایران مســبوق به سابقه نبوده است، تاکید کرد: اندیشۀ جدایی گری 
و تورانی گــری و ترکی گری در آذربایجان از باا تزریق شــده اســت. بزرگان و 
مسئوان منطقۀ آذربایجان و مرکز از رواج ایرانی گری در شمال ارس ناراضی و 

ناراحت بودند و ابایی از ابراز نفرت نسبت به هویت ایرانی نداشتند.
وی افــزود: آقایان این تصور واهی را داشــتند که در صورتی که ایران گرایی 
و ایران خواهــی بتواند در قفقاز جای پایی برای خود باز بکند و ناسیونالیســم 
ایرانی بتواند از آن زخم دویست ســالۀ مربوط به تراژدی »از دست دادن هفده 
شــهر قفقاز« بهبود پیدا بکند، آنگاه همین ناسیونالیسم ایرانی می تواند با یک 
جهش تاریخی روبرو شــود و از روی بسیاری از چیزها گذر کند. از این رو آن ها 
نمی خواستند ناسیونالیسم ایرانی در قفقاز بروز کند و دوباره به ایران راه پیدا کند. 
در نتیجه حفره هایی در آذربایجان باز شد تا جنبش الحاق گرایانه و تجزیه طلبانۀ 

پانترکیسم و اندیشۀ تورانی گرایی و ترکی گرایی به ایران راه پیدا کند.
همرنگ اضافه کرد: از این رو می توان گفت که اندیشۀ مسموم پان ترکیسم 
توسط برخی از ایشان و بصورت عامدانه به آذربایجان راه داده شد. آن ها می 
خواستند نگاه تمام رخ آذربایجانی ها را که همیشه به سوی ناسیونالیسم ایرانی 
بود به سمت آناتولی منحرف کنند تا دوباره ناسیونالیسم ایرانی توسط آذری ها 
نوزایی نشــود. آنها فکر می کردند که بعدها خواهند توانست پانترکیسم را در 
ایران کنترل کنند. هرچند این نیز خیال باطلی بیش نبود. یادکرد از مناسبت ۲۱ 

آذر در چنین فضایی است که اهمیت و جایگاه صدچندانی پیدا می کند. 

ناصر همرنگ:

مناسبت 21 آذر در تاریخ معاصر ما اهمیتی بی جایگزین دارد
اندیشه پانتریسم به صورت عامدانه در آذربایجان گسترش یافته است

دکتر عبدی: 

حوادث تاریخی را جغرافیا تعیین می کند 
 بحث های قومی در ایران با ژئوپلتیک گره خورده است

نشست بزرگداشــت روز ۲۱ آذرماه با همکاری انجمن 
فرهنگی افراز و انجمن علمی تاریخ دانشگاه تهران در روز 
سه شنبه ۱9 آذرماه ۱۳9۸ در تاار کمال دانشکده ادبیات و 

علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش وطن یولی دکتر عطاه عبدی استاد جغرافیای 
سیاســی دانشــگاه خوارزمی در ابتدای این نشست با بیان 
اینکه تاریــخ و حوادث تاریخی را جغرافیا تعیین می کند و 
این موضوع خود را در حوادث دهۀ ۲۰ هم نشــان می دهد 
گفــت: چون حضار از ماجرای ۲۱ آذر اطاع دارند به وضع 
امروز می پردازم. برای این منظور چهار منطقه از ایران را در 
شــرایط امروز بررسی می کنیم. با لحاظ این واقعیت که در 

ایران کنونی نیروهای قوم گرا به شــدت فعال هســتند، نمی توان آن را در یک 
نظریه کامل و به صورت همگون بررســی کرد. هر منطقه تفاوت های خود را 

دارد. ویژگی های فقر و نقش همسایگان نیز در این موضوع نقش دارند.
وی ادامه داد: خطرناک ترین منطقه خوزســتان اســت. فقــر و بیکاری و 
احساس در حاشیه ماندن عامل این موضوع است. این منطقه اقتصاد کشور را 
تأمین می کند اما مشکات زیادی در حوزۀ بیکاری و فقر در آنجا وجود دارد و 
احساس محرومیت در آنجا بسیار جدی است. این موضوع در کنار فعال شدن 
حمایت های خارجی خطرساز تر می شود. تضاد های شدید کشور ما با کشورهای 
عربی باعث دخالت آنان در کشــور ما می شود و وهابی گری و تجزیه طلبی و 
حتی تســلیحات خارجی در حال ایفای نقش در خوزستان هستند. وضعیت 
اقتصادی ما نیز رو به افول است و در کشور ما هویت ملی به یک بحث صنفی 
و گروهی تقلیل داده شده است و توجهی به آن نمی شود. بحث هویت ایرانی 
مربوط به حکومت خاصی نیســت، واقعیتی است که هر حکومتی که کشور 
را اداره می کند باید به آن توجه کند و ژئوپلتیک ایران همیشــه ثابت اســت و 
حکومت ها باید به آن وفادار باشند و آن را تقویت کنند. وضع فعلی از نتایج 
عدم توجه به این موضوع اســت. این استاد جغرافیای سیاسی افزود: منطقۀ 
بعدی کردستان است. فشارهای مضاعف اقتصادی و محرومیت و احساس 
عدم مشارکت در کردستان باا است. جنبش قومی در کردستان قدرتمند است 
اما در آذربایجان هنوز موفق نشــده است. در کردستان یک جنبش قوم گرا در 
جریان است که دارای ساختارهای نظامی و سیاسی است و حمایت خارجی 
نیز دارد. در حوزۀ همگرایی ملی، با بررســی کتب درســی اقلیم کردســتان 
می تــوان جدیت آموزش تاریخ به ویژه تاریخ باســتان را دید که تاریخ خود را 
بخشــی از تاریخ ایران می دانند. اما در ایران چنــدان روی همگرایی با کردها 
کار نشده اســت. تأکید صرف روی تشیع سبب می شــود که در حوزۀ هویت 
مشــکل پیدا کنیم و متوجه ریشۀ مشــترک مردمان ایران نباشیم. بهتر است 
بگویم در حال حاضر هویت ملی به گونه ای تعریف و مشــخص نشده است 
که بتواند میان مردم هم گرایی ایجاد کنند. دکتر عبدی ادامه داد: منطقۀ بعدی 
بلوچستان است. بلوچستان در وضعیت کنونی وضع حادی از بابت قوم گرایی 
ندارد. در آنجا فقر و محرومیت بسیار است اما مشکل قومی نیست و فعالیت 

و حمایــت خارجی هم وجود ندارد. اما با ادامۀ این وضع، 
بلوچستان توان خطرساز شدن دارد. به زودی چین یکی از 
کشــورهایی خواهد بود که در آینده در شــرق ایران بازیگر 
شده و از جریان های واگرا حمایت خواهد کرد. با توجه به 
سرمایه گذاری چین در بندر گواتر پاکستان و سرمایه گذاری 
هندوســتان در چابهار این تنش به وجود خواهد آمد. وی 
با تاکید بر اینکه بحث های قومی در آذربایجان اما از همه 
جدی تر اســت بیان کرد: شــاید در کوتاه مــدت آذربایجان 
-مانند کردستان و خوزســتان و بلوچستان- مسلح نشود 
اما در بلند مدت خطرناک خواهد بود. ترکیه یکی از عوامل 
ترویج پان ترکیسم در آذربایجان خواهد بود اما در بلند مدت. 
در مقطع کنونی به نظر من ترکیه یک ناآرامی سراسری در آذربایجان ایران را 
حمایت نمی کند چون ترکیه در حالت کان با جمهوری اســامی همراهی 
دارد. از نظر راهبردی تمایل ندارد جمهوری اسامی با یک چالش بزرگ روبرو 
شود. به همین خاطر در کوتاه مدت بحث های قومی را خیلی فعال نخواهد 
کرد. به لحاظ چشم اندازی در بلندمدت باید توجه داشته باشیم که جمعیت 
آذربایجان بســیار است و همچنین آذربایجان در سدۀ اخیر در تاریخ ایران نیز 
بســیار تأثیرگذار و از ارکان تحوات تاریخی بوده اســت. این جمعیت اگر به 
سمت جریان های واگرای بغلتد چالشی جدی برای ایران می تواند ایجاد کند.

عضو هیئت علمی دانشــگاه خوارزمی با بیان اینکــه رقبای ما در اطراف 
ایران حتماً این متغیر جمعیتــی را لحاظ خواهند کرد، توضیح داد: متغیری 
که دارای پتانسیل های اقتصادی و علمی و اجتماعی باایی است. این متغیر 
مهم ترین متغیری اســت که دیگران از آن ســود خواهند جست. در کنار این 
بحث ژئوپلیتیکی و همسایگی ایران با ترکیه و باکو، بحث نخبگان قوم گرایی 
اســت که آزادانه در داخل کشــور فعالیت می کنند. آنان پشــت تریبون های 
رسمی کشــور، در صداوســیما و مجلس ما و در نهادهای تصمیم گیری ما 
فعالیت می کنند. خیلی آسان می آیند یک ظاهرسازی خاصی انجام می دهند، 
کنشــی که حکومت خوشش بیاید انجام می دهند و سرش کاه می گذارند و 
می آیند و می روند در پســت هایی که باید قرار بگیرند و کارهای خودشــان را 
انجام می دهند. دکتر عبــدی ادامه داد: امروز ما حیرت می کنیم از اتفاقات و 
حرف ها وسخن هایی که برخی به نام نمایندۀ مجلس، به عنوان امام جمعه، 
استاندار، شهردار و به عنوان کسی که باید ضابط و عامل هویت ملی و امنیت 
ملی ما باشد بیان می کنند و اینها در واقع تهدیدی علیه امنیت ملی ما هستند 
اما هیچ اتفاقی نمی افتد. مگر می شود در یک کشوری بر علیه امنیت ملی اش 
صحبت شــود ولی اتفاقی نیفتد. اتاق های فکر بســیار قوی پشت جریانات 
قوم گرا است. هرکسی که دغدغه ایران دارد حتماً باید به موضوع پانترکیسم 
و خواب های شومی که برای ایران دیده است توجه کند. بحث های قومی در 
ایران با ژئوپلتیک گره خورده اند و بحث های امروز و دیروز نیستند و حتما باید 
این موضوع پرداخت چراکه در زمان خاصی تأثیر گذار و مشکل ساز می شوند. 

در این مسیر باید به هویت ملی و توسعه اقتصاد ایران توجه شود. 

احسان هوشمند:

قوم گرایی در ایران حاصل گره زدن سرنوشت ایران 
به جهان وطنی مذهبی و بی وطنی لیبرالی است

نشست بزرگداشت روز ۲۱ آذرماه با همکاری 
انجمن فرهنگــی افراز و انجمــن علمی تاریخ 
دانشگاه تهران در روز سه شنبه ۱9 آذرماه ۱۳9۸ 
در تاار کمال دانشــکده ادبیات و علوم انسانی 

دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش نشریه وطن یولی احسان هوشمند 
پژوهشگر مطالعات قومی و مسائل کردستان نیز 
در پایان نشست با ابراز تاسف از فراموشی واقعه 
مهم ۲۱ آذر گفت: متاســفانه در دهه های اخیر 
روز ۲۱ آذر به فراموشــی سپرده شده است، حال 
آنکه در این روز به همــت ارتش ایران و مردان 

و زنــان آذربایجانی، ملت ایران جلــوی تجزیۀ بخش دیگری از 
کشور _ پس از جنگ های ایران و روس_ را گرفت.

وی افزود: جریان قوم گرایی حاصل گره زدن سرنوشــت ایران 
به جهان وطنــی مذهبی و بی وطنی لیبرالی اســت که هرکدام 
به نوبۀ خــود به هویت ایرانی ضربــه زده و بر طبل قوم گرایی 
و تجزیه طلبی کوبیده اند. گویا امروز فقط امت اســام و حقوق 
اقوام هســت و خبری از ملت ایران نیست و غایب اصلی در این 

مملکت هویت ایرانی و مردم ایرانی هستند.
هوشمند با طرح این پرسش که چرا مسائل قومی در ایران در 
حال تشدید شدن است، توضیح داد: از چند منظر می توان به آن 
پرداخت. برخی گایه دارند که چرا نگران حواشی تراکتورسازی 
هستید؟ این شــعارها باعث هیجان هواداران فوتبال می شود! 
این نکتۀ لیبرالی که عمومًا با قیاس با کشورهای اروپایی صورت 

می گیرد برای ایران مخرب است.
ایــن پژوهشــگر مطالعــات قومی ادامــه داد: مــورد دیگر 
کج فهمی هــای حاصل از نبود نگاه تاریخی اســت. آنچنان که 
کمترین دانشی از تاریخ ایران و مطالعات قومی دارند و درمورد 
مســائل قومی با اقتدار اظهار نظر می کنند که نمونه های آن را 
در آذربایجان و کردستان و خوزســتان می بینیم، به گونه ای که 
اســتادی حامی پیشــه وری مدعی بود او در سال ۱9۱9 فرقه را 

تشکیل داد!
وی ادامه داد: موضوع دوم کردســتان اســت. هنگام حملۀ 
آمریــکا به عراق، بســیاری از کردهای عراق بــه ترکیه پناهنده 
شدند. دولت ترکیه برای حل مشکل پناهندگان پیشنهاد تشکیل 
یــک منطقۀ امن در شــمال عراق را می دهــد و اینچنین دولت 
اقلیم کردستان عراق تشکیل شد و گروه پ ک ک در عراق قدرت 
گرفت و اینچنین درگیری ها در مــرز عراق و ترکیه بروز کرد. اما 
مورد بعدی بهار عربی اســت که بحران ســوریه را پدید آورد و 
ترکیــه درصدد سوءاســتفاده از این موضوع برآمــد. اما نه تنها 

دولت سوریه ساقط نشد بلکه در مرز ترکیه، یک 
کانتون کردی وابســته به پ ک ک شــکل گرفت. 
با بروز این دو مســئله ترک ها نگــران مرز ایران 
شــدند. آنان به این نتیجه رسیدند که اگر اتفاقی 
در ایران بیفتد، پ ک ک در مناطق کردنشین ایران 
هم قدرت خواهند گرفت. بنابراین دولت ترکیه 
به حزب دموکرات کردســتان ایران نزدیک شد و 
افزون بر این به حمایــت از تجزیه طلبان ترکی 

هم ادامه داد.
هوشــمند با بیــان اینکــه مســألۀ قومی در 
ایران تاریخی نیســت تصریح کرد: تا ۱۳۲۰ کمتر 
ایرانی ای را می شناســیم که با صفت قومی ثبت شــده باشــد، 
عمومًا با نام شــهری یا روستایی و یا قبیله ای بوده است. هویت 
نخبگان بر اســاس شهر ایشان معرفی می شــد مانند فردوسی 
طوســی، عطار نیشــابوری، قائم مقام فراهانی و یارمحمدخان 
کرمانشــاهی و... اما چه می شــود که هویت دیگری جانشــین 
هویت شــهری می شــود؟ چه تحولی باعث این موضوع دارد؟ 
نقش اول را باید در تحوات بیرونی جست یعنی نابودی عثمانی 
و شکل گیری کشورهای تازه بر ویرانه های عثمانی و شکل گیری 

گفتمان پانترکی در قلمرو روسیه میان تاتارهای کریمه.
این پژوهشــگر مطالعات قومی ادامه داد: در قفقاز از مردم 
این ســرزمین با عنوان مســلمانان قفقاز، ارمنیــان و گرجی ها 
یاد می شــد. اما بریتانیا برای ایجاد اخال در کار روســیه تزاری، 
ایدئولوژی پان ترکیســم را در قفقاز ترویج می کند. اما فروپاشی 
عثمانــی باعث می شــود هم پان ترکیســم و هم پان کردیســم 
به خــاک ایران چشــم بدوزنــد. در این بیــن اما نخســتین بار 
مارکسیســت های ایران مســألۀ قومی را در ایران پدید آوردند. 
اصطاحــًا از آن با عنوان »خلِق خلق هــای ایران« یاد می کنم. 
یعنی ســاختن خلق های ایران. برای نخستین بار در کنگرۀ دوم 
حزب کمونیســت در باکو ســخن از خلق ها و ملیت های ایران 
گفته شد. اما اشغال ایران در جنگ دوم جهانی و سیاست های 
توسعه طلبانۀ شــوروی در ایران، دوباره عبارت خلق های ایران 

را بر سر زبان ها انداخت.
وی در پایان اضافه کرد: شکل گیری فرقۀ دموکرات آذربایجان 
و جمهــوری مهاباد فصل جدیــدی از قوم گرایی در ایران تحت 
حمایت شــوروی بود که در ۲۱ آذر به تاریخ سپرده شد اما باید 
هشــیار باشــیم که تحوات جدید نشــان می دهد دوباره فصل 
ســوم قوم گرایی در راه اســت. اینبار ســوای از تجزیه طلبی با 
نفرت پراکنی قومی مواجه هســتیم که در تاریخ ایران بی سابقه 

بوده است. 



انیمیشن سینمایی »آخرین داستان« به نویسندگی و کارگردانی اشکان رهگذر در 
فهرست ۳۲ اثر رقابت کننده در شاخه بهترین انیمیشن آکادمی اسکار قرار گرفت.

بنا بر اعام رســمی آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار انیمیشن سینمایی 
»آخرین داســتان« به نویسندگی و کارگردانی اشکان رهگذر واجد شرایط رقابت در 

شاخه بهترین انیمیشن اسکار ۲۰۲۰ شناخته شده است.
شــرکت sky Entertainment 7 در کنــار اســتودیو هورخــش پخش جهانی 
انیمیشــن »آخرین داســتان« را بر عهده دارند. در خاصه داستان این انیمیشن که 
برداشتی آزاد از داســتان »ضحاک« شاهنامه فردوسی است، آمده:» جمشید رفته 

اســت و ضحاک در پی طمع و جاه طلبی برای محاصره جمکرد، به نیابت از پدر 
بر تخت جمشــید تکیه می زند، اما افســوس که اهریمن بر وجود ضحاک سیطره 
یافته و تاریکی او تمام شــهر را فرا می گیرد. در این میان آفریدون که کودکی است 
کشاورز زاده، متولد می شود و برای دادخواهی خون پدر و مادرش پیرو کاوه آهنگر 

قیام می کند..«
اکبر زنجانپور، حامد بهداد، لیا حاتمی، پرویز پرســتویی، اشــکان خطیبی، باران 
کوثری، حسن پور شیرازی، شقایق فراهانی، ملیکا شریفی نیا، بانیپال شومون، روزبه 
فرخ نعمتی، بیتا فرهی، مجید مظفری، زهیر یاری از مجموع بازیگرانی  هستند که 

در این انیمیشن صداپیشگی کرده اند. 
انیمیشــن »آخرین داســتان« تاکنون موفق به دریافت یــازده جایزه بین المللی 
داخلی و خارجی شــامل؛ اولین ســیمرغ بهترین انیمیشن سینمایی ایران از سی و 
هفتمین جشــنواره ملی فیلم فجر، پروانه زرین بهترین کارگــردان بلند پویانمایی 
بخــش بین الملل، پروانه زرین بهترین فیلمنامه بلند بخش بین الملل و جایزه ویژه 
هیئت داوران بخش ملی از ســی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانــان اصفهان، تندیس طایی بهترین اثر بلند در بخش بین الملل و تندیس 
طایی بهترین اثر بلند در مسابقه ایران از یازدهمین جشنواره بین المللی پویانمایی 
تهران، جایزه کوکومیکس موســیقی که به کارگردان به خاطر اســتفاده درست از 
موســیقی تعلق می گیرد از بیستمین جشــنواره بین المللی انیمیشن بوچئون کره، 
جایزه بهترین فیلم بلند از ســومین جشنواره بین المللی انیمیشن آجایو پرو، جایزه 
بهترین انیمیشــن ســینمایی از ســومین جشــنواره بین المللی فیلم های آمریکای 
جنوبی از کشــور شــیلی، برنده جایزه بهترین انیمیشن ســینمایی از چهاردهمین 
جشــنواره بین المللی جیراف کانادا و برنده جایزه بهترین انیمیشــن ســینمایی از 

جشنواره بین المللی فیلم های کودکان سن دیگو ۲۰۱9  شده است.
اکران این انیمیشــن در  ۳۲ کشــور همچون آمریکا، روسیه، اسپانیا، سوئد، 
یونــان و نروژ آغاز شــده و همزمان با اکــران خارجی، در ایــران هم بر پرده 

سینماها رفته است. 
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»وطن یولوندا« به معنی »در راه وطن« عنوان نشریه ای تبلیغاتی 
در تبریز بود که ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی در سال های 
دائمی  اشغال  فرهنگی  زمینه های  ایجاد  هدف  با   20 دهه 

آذربایجان توسط روس ها منتشر می کرد. 
نام نشریه »وطن یولی« به معنی »راه وطن« با کنایه به آن واقعه 
تاریخی درصدد است سیمای حقیقی ایران زمین را معرفی نموده 

و بر پیوستگی های فرهنگی و تاریخی این سرزمین تاکید کند.

چاپ: گلریز         
vatanyoli.mag@gmail.com :نشانی رایانامه

                                      www.vatanyoli.com    :نشانی تارنما
نشانی: فردوسی، خیابان موسوی کوچه آرایه، پاک 7واحد 12

V a t a n y o l i . m a g @ g m a i l . c o m

عکس منتشر نشده از میهن دوستان زنجانی مبارز 
علیه فرقه دموکرات به رهبری محمودخان ذوالفقاری

انیمیشن داستان ضحاک و کاوه آهنگر بر پرده سینماها؛

انیمیشینی با داستان شاهنامه ای نامزد جایزه اسکار

وطن یولی نشریه ای کاما مستقل فرهنگی است که با تاش جمعی از یاران 
و با همراهی شما مخاطبان گرامی  چاپ می شود و برای ادامه راه نیازمند 

پشتیبانی دوستداران فرهنگ و تاریخ ایران زمین است. 

شماره کارت وطن یولی  5047061054212242 
به نام داود دشتبانی 

در شبکه  تلگرام به ما بپیوندید

@VATANYOLI

نشست شب بخارا این بار به بزرگداشت غامحسین 
زرگری نژاد تاریخ نگار کشــور اختصاص یافت که هادی 
خانیکی اســتاد ارتباطات در موردش گفت: او در تاریخ 

زندگی کرده اما محبوس نشده و به امروز آمده است.
شب غامحسین زرگری نژاد تاریخ نگار و پژوهشگر از 
سلسله نشســت شب های نویسندگان و شاعران دوران 
معاصر به همت مجله بخارا شب گذشته در کتابخانه 
ملی ایران برگزار شد. غامحسین زرگری نژاد تاریخ نگار، 
پژوهشگر و استاد تاریخ دانشگاه تهران و دارای تالیفات 
و مقاات بسیاری اســت. از مهم ترین آثار وی می توان 
به کتاب های تاریخ تحلیلی اســام، تاریخ صدر اسام 
)عصــر نبوت( )کتــاب برگزیده ســال ۱۳79(، نهضت 
امام حســین و قیام کربا، )کتاب برگزیده سال ۱۳۸۳(، 
تاریخ تحلیلی اســام از بعثت تا غیبت، روزشمار تاریخ 
معاصر ایران، خاطرات نخستین سپهبد ایران و سپهبد 

امیراحمدی اشاره کرد.

بازآفرینان تاریخ قابل تقدیرند
هادی خانیکی اســتاد روزنامه نگاری و کارشــناس 
رســانه در ایــن نشســت اظهارداشــت: در جامعه ما 
معموا ذهنیت ها و گاه حتی فانتزی شدن ذهنیت ها 

اجازه نمی دهد ذخایر فرهنگی دیده شوند.
وی افــزود: بخشــی از تاریــخ زندگی زرگــری نژاد 
من هســتم، چون یکســال از او کوچکترم و ســالهای 
دانشجویی ما با هم گذشت، دیر همدیگر را یافتیم اما از 

سال ۶۰ تاکنون در بیوگرافی همدیگر بوده ایم.
خانیکی گفت: خداونــد در زندگی زرگری نژاد آنچه 
ازمه فهمیدن اســت را به او داده از خانواده و صفا و 
صمیمیت گرفته تا دیگر مــوارد. وی ضمن توصیه به 
مطالعه کتاب های درسی تاریخی تالیفی دکتر زرگری 
نژاد گفت: وی این کتاب ها را مبتنی بر تحقیق و انصاف 
نوشته، اگر دکتر زرگری نژاد نبود بزرگداشت صدسالگی 
مشــروطه در زمان دولت اصاحات را چه کسی برگزار 
می کــرد و بازخوانی افعال مشــروطه و محوریت آن 
را چه کسی به دســت می گرفت؟ خانیکی ادامه داد: 
اعتقادات خالصانه در تالیف و تحقیقات تاریخ اســام 
از ویژگی های زرگری نژاد اســت، هر حرفی در تاریخ از 
زبان زرگری نژاد حجت بوده است. تاریخ معاصر وقتی 
متکی بر اسناد این تاریخ نگار است آسوده خاطر است 
مانند محققی که میان اسناد متفاوت سرگردان نیست. 
زرگری نژاد به عنوان معلــم و محقق در تاریخ زندگی 
کرده اما محبوس نشــده و به امروز آمده اســت، او از 
جمله کسانی است که بین دانشگاه، اجتماع ، سیاست 
و فرهنگ دیوار نکشید. مطالعه ای هم در مورد زرگری 
نژاد ضروری اســت که باید انجام شــود، چرا جزو نادر 
کســانی است که هم توانستند در دانشگاه و هم بیرون 
دانشگاه به مساله تاریخ بپردازند و بررسی انجام دهند. 
تاریخ پیچیده ترین دانش بشــری است و کسانی چون 
زرگری نژاد که تاریــخ را بازآفرینی و خلق مجدد کرده 

اند قابل تقدیرند.

زرگری نژاد در حوزه تاریخ ابوالعلوم است
در ادامه این نشست ناصر تکمیل همایون جامعه شناس 
و اســتاد پژوهشــکده تاریخ پژوهشــگاه علوم انســانی و 
مطالعــات فرهنگی گفت: وقتی بعد از ۱۲ ســال به ایران 
برگشتم تاریخ نگارانمان را می شــناختم اما اسم عده ای 
برجســته بود تا اینکــه زرگری نژاد را شــناختم و با وجود 
احساسات نه چندان مثبت نخســتین نسبت به او کم کم 
با آشنایی شــخصیت و معرفتش ارادت خاصی به او پیدا 
کردم. از نظر آثار علمــی باید گفت زرگری نژاد یک پای در 
شریعت اســتوار دارد و یک پا در جنگ 7۲ ملت، او از قیام 
اباعبداه )ع( تا مشروطه را می نویسد؛ بخشی از آثار او که 
مربــوط به دوران قاجار اســت واقعا مرجع و قابل تمجید 
اســت. زرگری نژاد را در حوزه تاریخ می تــوان ابوالعلوم 
خواند، او جز عشق به اسام و ایران و علم به تحقیقات چه 
نظری داشته است؟ شخصیت زرگری نژاد را ملی، فرهنگی، 
علمی، میهنی می دانم و ملیت را ذهنیت متضاد نمیدانم.

زرگری نژاد در کنــار تولید متن به نویســندگان بعدی 
جهت داده است

حجت ااسام داود فیرحی نویسنده و پژوهشگر علوم 
سیاســی و اندیشه سیاســی اســام نیز گفت: یک مورخ 
دو کار مــی کند تاریخ را برای ما زنــده و به روز می کند و 
بخش هایی از تاریخ را چنان برجســته می کند که ما می 
توانیم از آن نکاتی بدســت بیاوریم. وی افزود: و البته این 
به بصیرت دانشــمند بر می گردد که چه چیزی را در چه 
زمانه ای انتخاب و تبدیل به پژوهش کند. جهت عمومی 
جامعه را درک کند و حوزه ای را انتخاب کند که پاسخگوی 
نیازها باشد و زرگری نژاد از این قسم مورخین است. حجت 
ااســام فیرحی گفــت: زرگری نژاد حــوزه ای را انتخاب 
می کند که کســی نمی توانست در باب آن حوزه صحبت 
منســجم و مستندی داشته باشــد از همین رو او به حوزه 
صدر اسام و قاجار پرداخت. وی با بیان اینکه هیچ متفکر 
نوگرا نیست که به بازخوانی صدر اسام نیاز نداشته باشد، 
افزود: یک نواندیش نیاز دارد تا آغازها را دوباره بخواند به 
این معنی که صدر اسام را دوباره به آغاز تبدیل کند. برای 
مثال مرحوم محقق نائینی در ســال ۱۳۲7 هجری قمری 
از ســال ۱۱ و ۴۰ هجرت )آغاز حکومت اموی( سخن می 
گوید. وی با تاکید بر اینکه برای یک متفکر تاریخ، در گذشته 
نمی ماند، اضافه کرد: باید قاجار، امیر کبیر، مستشارالدوله، 
سید جمال، میرزای شــیرازی، ناصرالدین شاه،  مشروطه و 
... را بشناسیم تا بدانیم امروز کجا ایستاده ایم. این نویسنده 
و پژوهشگر علوم سیاسی و اندیشه سیاسی اسام تصریح 
کرد: امــروز با مهارت هــای ناصرالدین شــاه آگاهیم. او 
گروه هــای متناقض را در دربار نگاه می داشــت و در عین 
حال که مشوق نوگرایی بود، مانع آن هم بود. وی به نقش 
زرگری نژاد در افزایش دانش و آگاهی دانشجویان اشاره و 
اضافه کرد: اگر زرگری نــژاد احیاگر تاریخ نبود و معانی را 
با دقت در پاورقی ها نمی آورد دانشجویانی مانند ما نمی 
توانستیم حتی به اندازه یک کلمه تولید علم داشته باشیم. 
او در کنار تولید متن به نویسندگان بعدی جهت داده است.

یادداشتی به مناسب شب غامحسین زرگری نژاد؛

زرگری نژاد در تاریخ زندگی كرده 
اما محبوس نشده و به امروز آمده


