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دکتر عطااه عبدی، استاد دانشگاه :

قوم گرایی 
ساخته فرصت طلبان 

در پی مشارکت گسترده مردمی 
در آیین تشییع سردار قاسم سلیمانی؛

بازتعریف ایران گرایی 

هوشنگ شیخی 
عضو پژوهشکده حکمت

در دو دهــه اخیر انتخابات های ایران از جمله مجلس، شــورا 
و ریاســت جمهوری با موضوع اقــوام در هم تنیده شــده اند. به 
طوریکه قوم گرایی هم به شــکل هدف در انتخابات و هم تاکتیک 
و ابزار در انتخابات مطرح شــده است. این پدیده بر دو قسم است: 
یک قســم انتخابات قوم گرایان است که ناظر بر این مسئله است 
که قوم گرایــان از انتخابات به عنوان یک ابزار جهت ظهور و بروز 
خــود بهره می برند و شــعارهایی را مطرح مــی کنند که در لوای 
آن شبکه ســازی اجتماعی شــان را قوام می بخشند و اگر توفیق 
راهیابــی به مجلس را هم بیابند در نطــق های مختلف صحن و 
ابی گری های کمیســیونی و فراکســیونی به دنبال تقویت جریان 

قومی خود می روند.
قسم دوم قوم گرایی انتخاباتی این است که کاندیداها با اطاع 
از تشــدید روند قوم گرایی در کشور و با توجه به ضعف برنامه ای 
و کارنامه ای جهت ارائه به مردم و جلب آرای شــان از کاتالیزری 
به نام شــعارهای قومی بهره می برند و در طول دوران نمایندگی 
هم از این جریان به عنوان ابزار مقبولیت ســازی و پنهان ســازی 
ناکارآمدی خودشان در امر تقنین و نظارت بهره می برند. در قسم 
اول فرد در موقعیت سوژگی گفتمان قوم گرایی قرار دارد و اساسًا 
هــدف قوم گرایی اســت نه قدرت گرایی یــا راهیابی به مجلس 
و ایفای نقش نمایندگی ملت ایران؛ اینجا نماینده ســرباز جریان 
قوم گرایی است. در قســم دوم فرد سوژه خود بنیادی با رویکرد 
ابزارگرایی به قوم گرایی اســت که هر دو قوم گرایی را تشدید می 
کنند و از این رهگذر دســت ســتیزندگان با هویت ملی را باز می 
گذارند. البته تغییرات گفتمانی در داخل دو جناح اصلی کشــور 
هم در این بین مؤثر بوده است به طوری که کم فروغ شدن طیف 
چپ گرا در بین اصاح طلبان و تقویت راست گرایان عمدتا ملی 
گــرا در این جناح موجب خروج قوم گرایان از دنده اصاح طلبی 
شــده اســت. قوم گرایانی که تا دیروز می دانســتند خــود را به 

سهولت در اصاحات جایابی کنند اکنون با مشقت های گفتمانی 
و اختاف اساسی با برخی از ذی نفوذان اصاحات روبرو شده اند. 
اصولگرایان که شــاهد تجربه موفق سواری اصاحات بر امواج 
قومی بودند و همزمان از سوق به گفتمان چپ گرایی و مباحث 
مردم گرایی و عدالت محوری لــوازم جایابی برای قوم گرایان را 
فراهــم آوردند. در این اثنا که قــوم گرایان باید هزینه همراهی با 
اصاحات را می پرداختند در یک انتخاب حسابگرایانه، قوم گرایی 
بــا خروج از دنده اصاح طلبی و برآمــدن از دنده اصولگرایی با 
شــعارهای مربوط به این جناح هم راه را برای تحرک کم هزینه 
خود در ســاختار قدرت فراهم ســاخته اســت. از میــدان به در 
کــردن این نوع از قوم گرایی به راحتی قوم گرایی اصاح طلب با 
شــعارهای آوانگارد در باب آزادی و توسعه سیاسی نیست بلکه 
دســتکش مخملین انقابی گری و اصولگرایی بر دســت چدنی 
قوم گرایی کشیده شده است و با شعارهای انقابی در پی فریب 

نظام سیاسی است. 
راه چاره در شرایط حاضر این است که اوا جناح های سیاسی 
در شناســایی کاندیداها و فرآیند لیســت بندی فراســت ازم را 
داشــته باشند تا مبادا در دام پرطرفدار بودن کاندیداهای قوم گرا 
بیافتند. هوشــیاری مردم در عدم هم نوایی با قوم گرایان و طرد 
آنان دومین شــرط چاره است و شرط ســوم و البته شرط بنیادی 
و نهادی کیاســت ناظــران و مدیران فرآیند انتخابات اســت به 
طوریکه عدم وفاداری به یکپارچگی ملی ایران و همراهی با قوم 
گرایــی یکی از ماک های احراز صاحیت افراد در فرآیند نظارت 

استصوابی باشد. 

قوم گرایی انتخاباتی یا انتخابات قوم گرایان

دکتر ناصر ایرانی 
رئیس موسسه پژوهشی میراث مکتوب

یکی از مســائل چالش برانگیز کشــوری چون ایران که از تنوع قومی، 
زبانی و مذهبی برخوردار اســت، لزوم توجه به حقوق فرهنگی و معنوی 
این بخش از جامعۀ ایرانی است. صرف نظر از اینکه چه تعداد از جمعیت 
کشور را این اقوام تشکیل می دهند، باید تا جایی که منافع ملی از هر نوع 
آسیبی مصون می ماند، به خواسته های نخبگان این بخش از مردم ایران 
عنایــت نمود. تا حدود زیادی اصل پانزده قانون اساســی حقوق  اقوام را 
به رســمیت شناخته اســت. در اصل  15 قانون اساسی ضمن به رسمیت 
شناختن تنوع قـومی در کـشور، بـــر امکان استفاده از زبانهـای محلـی و 
قـــومی در مطبوعـات، رسـانه هـای گروهـــی و تدریس ادبیات قومی در 
مدارس در کنار زبان فارسی تأکید و تصریح شده اســـت. این اصل بعد از 
اعام و تعیین زبان رســمی و ذکر این مطلب که »اسناد و مکاتبات رسمی 
و اداری و متون رســمی و کتب درســی باید با خط و زبان فارسی باشد«، 
آزادی های متنوعی را برای اســـتفاده از زبـــان هـای محلی و قومی ذکر 
می کند. تدریس زبان مادری اقوام در مراکز آموزشــی شهرهایی که بیش 
از 90% مردمان آنها به گویش محلی تکلم می کنند، تفسیری است که در 
ســالهای اخیر از قانون شده و راه را برای تدریس زبان مادری هموار کرده 
است. اینکه چنددرصد از رسانه ها و مطبوعات محلی مجاز به استفاده از 
زبان مادری هستند، هنوز قانونی برای آن تصویب نشده و این که آیا تا چه 
حد در مراکز اداری و دولتی و دروس دانشــگاهی، اقوام مجاز به استفاده 
از زبان مادری هستند نیز همچنان روشن نیست. سالها پیش وقتی مرحوم 
دکتر حســن حبیبی معاون اول رئیس جمهوری وقت به یکی از شهرهای 
ایران سفر کرده بودند مشاهده می کنند که اغلب همکاران دولتی به زبان 
مادری خود ســخن می گویند و ایشــان متوجه گفــت و گوهای آنها نمی 
شــدند و زبان به گایه گشودند که چرا باید در دســتگاههای دولتی زبان 

رسمی کشور بکاربرده نشود؟
طبعًا همه اقوام مجاز هســتند که به زبان مادری خود فیلم بســازند، 
کتاب بنویســند، روزنامه و نشریه و موسیقی داشته باشند، تئاتر اجرا کنند و 
.... البته تا جایی که به زبان رســمی کشور که رمز وحدت و یکپارگی است 
آســیبی نرسد. اما تا آنجا که من می دانم قانون مرجع تشخیص این میزان 

از بهره گیری از زبان مادری را مشخص نکرده است. 
 اخیراً طرح ســؤالی از نویســندگان و کارگردانان »فیلم آتابای« که به 
زبان ترکی با زیر نویس فارســی در جشــنوارۀ فیلم فجر امسال به نمایش 
درآمد، موجب کشاکشــی در محافــل مطبوعاتی و شــبکه های مجازی 
و ســوء اســتفاده رســانه های معاند غربی شد. بدیهی اســت باید از هر 
ســؤال یا مطلبی که موجــب اختاف افکنی بین اقــوام ایرانی می گردد، 

پرهیز شــود. ایران کشوری اســت با ملتی بزرگ، دارای تاریخی باشکوه و 
ســرزمینی منســجم و واحد که با همت و مجاهدت تمام اقوام مستقر در 
آن ایجاد شده است . همه می دانند روزی که ستارخان در مقابل پیشنهاد 
برافراشــتن پرچم روس بر ســر دِر خانه اش ، به سرکنسول روس به زبان 
ترکــی آذربایجانی گفت: »من می خواهم هفت دولت به زیر پرچم دولت 
ایران بیایند وشما مرا دعوت می کنید تا به زیر پرچم روسیه بروم که هرگز 
چنیــن مباد«. او بــا این اقدام قهرمانانه خود اتحاد و انســجام ملی ملت 
ایران را در محکمترین واســتوارترین صورت خود اثبات کرد. اقوام ایرانی 
بــا مذاهب متعدد، مجموعًا ملت واحدی بنام ایران را  تشــکیل داده اند 
و آن چنــان در یکدیگــر آمیخته ویار و یاور همدیگر شــده اند که مطالب 
اختــاف برانگیز افراد جاهل نمی تواند بر این پیکره واحد رخنه ای ایجاد 
کند.  اما نکته مهمی که موجب طرح این گونه مسائل می شود این است 
به جای این که به اندیشــه اصالت داده شود به زبان که ابزار بیان اندیشه 
است توجه می شــود. به باور اندیشمند بزرگ ایران موانای بلخی رومی 

که فرمود: 
ای برادر توهمه اندیشه ای

مابقی تو استخوان و ریشه ای
و نیز حافظ شیرازی حضرت لسان الغیب چه زیبا سروده است: 

یکی است ترکی وتازی دراین معامله حافظ
حدیث عشق بیان کن به هر زبان که تو دانی

 هر زبانی که اســباب انتقال تفکر واحساسات مبتنی بر انسانیت، مبانی 
اخاقی وفضائل وسجایای واای انسانی شود، حامل اندیشه انسانی است 
و گرنه زبان فی نفســه هیچ فضیلتی ندارد و این  فکر و اندیشــه و پیامی 
را که به انســانهای دیگر انتقال می دهد آن را ارزشمند می سازد. به قول 
اهل علم » شرف المکان بالمکین« زبان هم مانند مکان شرافت خود را از 

مفاهیم و معانی بلند و انسانی تحصیل می کند. 
 موانا به این نکته مهم توجه داشته و می گوید:

ای بسا دوترک چون بیگانگان
وی بسا هندو وترک همزبان

پس زبان همدلی آن دیگر است
همدلی از همزبانی بهتر)یاخوشتر( است

آنچــه در ارتباط با موضوع فیلــم »اتابای« مغفول واقع شــده ،تفکر 
واندیشه ای است که در پس زمینه پیام این فیلم وجود دارد که باید بدان 
توجه شود و آن گسترش مهر ومحبت واعتای مبانی انسانی واخاقی نه 
ایجاد گسســت اجتماعی و شــقاق ونفرت پراکنی. چه ایرادی دارد ما یاد 
بگیریم به زبان اقوام ایرانی پیامهای انسانی و حق گوئی و احترام متقابل 
به یکدیگر را  فارغ از زبان ودین و... به مردم خود و دیگر ملل ترویج کنیم؟ 
چه خوب است ما به زبانهای دیگر اقوام ایرانی بخش های ناگفته ادبیات 
غنی و فرهنگ متنوع و تاریخ گســتردۀ کشور خود را در غالبهای هنری از 
موســیقی و شــعر و فیلم گرفته تا مطبوعات و شــبکه های اجتماعی به 

جهانیان اباغ کنیم؟

زبان اقوام ظرفیتی برای شناخت فرهنگ ایرانی

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

نوروز، درفش فرهنگ ایران
تغییر نام فرودگاه ارومیه به شهید رستم گنبدی 

مورد رضایت شهید باکری است

شهید نوروز

سخنرانی دکتر محمدرضا رضوانی فر

کتیبه های فارسی 
در جهان

معرفی کتاب »پان تورانیسم 
آذربایجان را هدف می گیرد«؛

طمع گرگ
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ژئوپلوتیک2
پس از ترور سردار ســلیمانی که از او به عنوان دومین فرد قدرتمند جمهوری 
اســامی ایران و معمار سیاســت خارجی تهران در منطقه یاد می شود بحث 
و تحلیل در رســانه های ایرانی و خارجی به طور چشمگیری داغ بود. اهمیت 
ترور شــخصیت قدرتمند جمهوری اسامی ســبب دامن زدن به این بحث ها 

بوده است.

محمد آمره 
کارشناس ارشد ژئوپلیتیک

پس از ترور ســردار سلیمانی که از او به عنوان دومین 
فرد قدرتمند جمهوری اســامی ایران و معمار سیاست 
خارجی تهــران در منطقه یاد می شــود بحث و تحلیل 
در رســانه های ایرانی و خارجی به طور چشمگیری داغ 
بود. اهمیت ترور شخصیت قدرتمند جمهوری اسامی 
ســبب دامن زدن به این بحث ها بوده اســت اما فارغ از 
ارزش گذاری، ازم است برای فهم چرایی و چگونگی این 
ترور باید کمی به گذشته بازگشت تا جزئیات این عملیات 
پرهزینه نیروهای آمریکایی بر ما مشــخص شود. سردار 
سلیمانی به عنوان بازیگر اصلی و معمار سیاست خارجی 
جمهوری اسامی ایران در منطقه اهمیت بسیاری برای 
آمریکا و اســرائیل داشــت و از همین رو همیشه تحت 
نظر بوده اســت و خطری برای سیاست های منطقه ای 
کشــورهای رقیب جمهوری اسامی در منطقه شناخته 
می شد؛ اما اینکه چه شــد تا دولت آمریکا به این نتیجه 
برسد که با قبول هزینه باا، این حریف سرسخت را ترور 

کند سؤال مهمی است.
ماجرا به تاش تهران برای بازگشایی گذرگاه »القائم – 
بوکمال« در مرز عراق و سوریه بازمی گردد. گذرگاهی که 
می تواند محاصره ایران از سوی آمریکایی ها و تحریم های 

سفت و سخت این کشور را بشکند.
با شکســت داعش در ســوریه و عراق و بازپسگیری 
خاک این دو کشــور از این گروه تروریستی، سپاه پاسداران 
انقاب اســامی طرحی را برای احداث جاده »تهران – 
بغداد – دمشق – مدیترانه« آماده کرد و تاش کرد پس 
از 6 سال گذرگاه »القائم – بوکمال« در مرز عراق و سوریه 
را که یک گذرگاه اســتراتژیک برای 3 کشور بود بازگشایی 
کند. ایــن جاده و گــذرگاه عاوه بر این که می توانســت 
نقطه ای برای دور زدن تحریم ها باشد و نفت ایران را به 
ســوریه و مدیترانه برساند از سوی اسرائیل به عنوان یک 
تهدید فهمیده میشد و در این راستا بود که اندیشکده های 
غربی در گزارش هایی ابراز نگرانــی کرده بودند که مثًا 
اگر »قاســم سلیمانی اراده کند فاصله تهران تا مرز رژیم 
صهیونیستی را با خودروی خودش طی کند در این مسیر 
هیچ کس متعرض او نخواهد شد.« از همین رو اهمیت 

این جاده و گذرگاه برای هر دو طرف بسیار باا بود.
جاده »تهران – مدیترانه« روزنه ای پرنور برای توسعه 
بازســازی اقتصاد ســوریه و عــراق و دور زدن تحریم ها 
برای جمهوری اســامی ایران بود. جمهوری اســامی 
می توانست از این طریق تحریم های آمریکا را دور بزند و 
محور مقاومت را بهتر از گذشــته مدیریت نماید از سوی 
دیگر سوریه نیز که پس از اشغال بخشی از خاکش توسط 
داشت به نفت شمال دسترســی نداشته است و اکنون 
نیز در دســت گروههای مبارز کردی اســت می تواند به 

به سرانجام رسیدن این طرح باشد.
بر همین اساس یکی از وعده های دونالد ترامپ برای 
پیروزی در انتخابات حل مسئله ایران بود و تا این لحظه 
نیز بر ســر این وعده ایستاده است و قصد چشم پوشی از 
آن را ندارد ازاین رو با وارد شــدن به کاخ سفید از برجام 
خارج شد و تحریم های تازهای برای جمهوری اسامی 
آن وضع کــرد. تحریم هایی که تا حدودی روابط اقتصاد 
جمهوری اســامی ایران با جهان را قطع کرده اســت و 
بازهم تاش می کند این دادوستد را به صفر برساند تا با 
افزایش فشار اقتصادی تهران را مجبور به مذاکره درباره 
قدرت موشــکی و منطقه نماید. از همین رو اســت که 
اهمیت تحریم ها برای پیشــبرد اهداف آمریکا و رسیدن 
بــه نتیجه مطلوب تا این حد بااســت و حاضر نیســت 
کوچک ترین شکســتی در ســامانه تحریم ها ایجاد شود. 
کاری که جمهوری اسامی تاش دارد با بازگشایی گذرگاه 
»القائــم – بوکمال« و اتصال تهران به مدیترانه از طریق 
جاده زمینی که اندیشکدههای غربی آن را »پل زمینی یا 
کریــدور زمینی« می نامند، انجام دهد. ازاین رو چندین بار 
در حین ساخت و تجهیز این گذرگاه حمله هایی از سوی 
جنگنده های اســرائیلی و بازماندهای گروه تروریســتی 
داعــش صورت گرفــت و بازگشــایی آن را بــه تعویق 
انداخــت. پس ازاین حمله ها تصمیم گرفته شــد تا یک 
ســامانه دفاعی و پایگاه نظامی برای این گذرگاه ساخته 
شود تا وظیفه حفاظت از حمله های راکتی و هوایی را بر 
عهده گیرد اما این بار هواپیماهایی که گفته می شد وابسته 
به ائتاف بین المللی ضد داعش است پیش از تکمیل و 
تجهیز، پایگاه نظامی بوکمال را بمباران کردند و خساراتی 
به ســاختمان های در حال ساخت وارد آوردند. این آغاز 
درگیری آشــکار جمهوری اسامی و نیروهای آمریکایی 
در عراق بود و چندین موردحمله از ســوی شبه نظامیان 
شــیعی به پایگاه های نظامی آمریــکا در عراق صورت 
گرفت و نیروهای آمریکایی نیز پاســخ های محدودی به 
این حمله ها دادند؛ اما جلوگیری از احداث جاده »تهران   
مدیترانه« و بازگشایی گذرگاه »القائم – بوکمال« نیازمند 
تصمیم و اقدامی سرنوشت ســاز بود تا آمریکا بتواند از 
دور زدن تحریم ها از سوی جمهوری اسامی جلوگیری 
نماید و آن تصمیم مهم ترور ســردار ســلیمانی بازیگر 
مهم و پرنفوذ منطقه بود و به گفته کارشناســان غربی 
مبدع بازگشــایی گذرگاه »القائم – بوکمــال« نیز بوده 
اســت. ازاین رو تنها دلیلی که می توانســت هزینه های 
ســنگین ترور این بازیگر مهم منطقــه ای را توجیه کند 
جلوگیری از بازگشــایی این گذرگاه استراتژیک بود. البته 
نباید از اهمیت حذف این رقیب قدرتمند نیز چشم پوشی 
کرد. هرچند که مســلم اســت با ترور سردار سلیمانی 
طرح احداث جاده »تهران   مدیترانه« و بازگشایی گذرگاه 
»القائم – بوکمال« کنار گذاشته نخواهد شد اما آمریکا 
امیدوار است با حذف مغز متفکر جمهوری اسامی در 
منطقه بتواند مسیر ساخت این جاده را ناهموارتر کند تا 
بتواند با باا بردن هزینه این سه کشور را از پیگیری طرح 

مذکور منصرف نماید.

نفت ایران دسترســی داشته باشــد و عراق نیز از مزایای 
این ترانزیت بهره ببرد. از ســوی دیگــر طرحی به ابتکار 
ســه دولت ایران، عراق و سوریه امضا شــده است تا از 
طریق خط آهن خلیج فارس را به مدیترانه متصل کند و 
مذاکراتی برای اتصال این خط آهن به پروژه یک »کمربند 
یک راه« چین یا راه ابریشــم جدید انجام پذیرفته است و 
در صورت اجرایی شــدن می تواند در بازسازی سوریه و 

عراق نقش مهمی داشــته باشــد و البته پای چین را به 
معادات منطقه باز کند که چندان خوشایند آمریکایی ها 
نیست. از همین رو از روزهایی ابتدایی احداث این جاده، 
مخالفت هایی از سوی اسرائیل و آمریکا صورت گرفت و 
جمهوری اسامی را متهم کردند که قصد دارد با ایجاد 
ایــن راه به انتقــال نیروی های شــبه نظامی و تجهیزات 
نظامی برای کنترل اســرائیل بپردازد و از ســوی دیگر با 

پیوستن خط آهن خلیج فارس – مدیترانه به جاده ابریشم 
جدید نقش اســرائیل در این طرح نادیده گرفته خواهد 
شــد. آمریکا هم که تاش می کند با فشــار اقتصادی و 
افزایــش تحریم های علیــه جمهوری اســامی بازوی 
منطقه ای تهران را قطع کنــد عاقه ای به راه اندازی این 
جاده که منجر به تقویت حضور ایران در منطقه می شود 
ندارد و تاش می کند با کارشکنی و سنگ اندازی مانع از 

آزاد یوسفی راد
روزنامه نگار

شهید رســتم ابراهیم زاده گنبدی که در نخســتین روز بهار سال 
1330 در ارومیه دیده به جهان گشــوده بود گویی از همان کودکی 
برای متفاوت بودن، خلق شــده بود! با کسب بهترین نمرات دیپلم 
گرفت و وارد دانشــکده افســری خلبانی شد و با مدرک لیسانس در 

پایگاه شکاری تبریز مشغول خدمت به وطن شد.
 با شایســتگی که در خلبانی و پرواز با فانتوم از خود نشان داد دو 
دوره به آمریکا فرســتاده می شــود و مجموعا ۲ سال و شس ماه در 
ایالت متحده دوره های الکترونیک و پرواز هواپیماهای مافوق صوت 
را زیر نظر بهترین اســاتید آن دوران ســپری می کند. او در همان بین 
نیز با سختکوشــی ای که از دوران کودکی در خود به یادگار داشــت 
لیســانس زبان انگلیسی را اخذ می کند.  با مهارتی که خلبان رستم 
از خود نشــان داده بود مقامات ارتش آمریــکا چندین بار در دوران 
رژیــم شاهنشــاهی و حتی پــس از پیروزی انقاب اســامی از وی 
درخواســت می کنند تا با خانواده خود بــه آمریکا بازگردد اما او هر 
بار این پیشنهاد و رفاه آن کشور را رد می کند. گویی عشق خدمت به 
وطن، چون رشــته ای محکم در تار وپــود کالبدش رخنه کرده بود و 

هیچ قدرت و پیشنهادی نمی توانست او را وسوسه کند.
سرانجام خلبان رستم در حالی که چهار فرزند داشت و همسری 
چشــم به راه بازگشتش، مشــغول تربیت فرزندان بود در ۲9 اسفند 
ســال 6۲ و در حالی که 3۲ سال سن داشــت در هنگام ماموریت و 
حراســت از مرزهای کشور از گزند متجاوزین بعثی به درجه شهادت 

نائل آمد. مع ااســف اگر گوگل را ســرچ بزنید! هیچ صفحه ای پیدا 
نخواهیــد کرد که متولیان امر به خصوص بنیاد شــهید و مســئوان 
فرهنگی ارتش از رشــادت ها و زندگی نامه ی این شــهید واا مقام 
چند سطری نوشته باشند تا به فرمایش مقام معظم رهبری که بارها 
گفته اند »زنده نگه داشــتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست« اندک 

توجهی کرده باشند! 
حال با گذشت 36 سال از شهادت خلبان فانتوم رستم ابراهیم زاده 
گنبدی، عنوان امیر_سرلشکر_خلبان_شــهید تنها بر یک تابلوی زنگ 
زده در روستای محل تولدش در بخش صومای وبرادوست ارومیه و 
یک خیابانچه 30 متری فاقد خانه و کوچه در خیابان فرهنگیان حک 
شــده اســت! به باور این قلم هیچ توجیهی نمیتواند پاسخگوی این 
حجم از بی مهری و فراموشی و سانسور خواسته یا ناخواسته مدیران 
فرهنگی این استان نسبت به ساحت این شهید واا مقام باشد. سخن 
کوتاه کنم حــال که دغدغه تغییر نام فرودگاه ارومیه و نامگذاری این 
فرودگاه به نام مبارک شــهدا مطرح است، بی شک نام خلبان فانتوم 
شهید رســتم ابراهیم زاده گنبدی با توجه با ماهیت فرودگاه و محل 

خدمت شهید یکی از بهترین گزینه های ممکن است.
 در پاسخ به مطرح بودن نام شهید وامقام مهدی باکری برای این 
نامگذاری معتقدم از آنجا که این اســتان با نام دیار باکریها شناخته 

می شــود و در ســایه اقدامات موثر مســئوان امر در ایــن مورد به 
خصوص، نام و یاد این شــهید واا مقام در گوشه و کنار شهر ارومیه 
و سایر شهرهای استان نقش بسته است، جای شکی نیست که روح 
باکری ها نیز از این اقدام خشــنود باشــد. در هوا ســخن نمی گویم! 
جایی خواندم در خال انجــام عملیات خیبر، به مهدی باکری خبر 
داده شد که برادرش حمید باکری در صحنه نبرد شهید شده  است و 
می خواهنــد برای بازگرداندن پیکر او گروهی را اعزام نمایند، اما وی 
ممانعت می کند و از پشــت بی ســیم این جمله را به زبان می آورد: 
»همه آن ها برادرای من هســتند اگر توانســتید همــه را برگردانید، 
حمید را هم بیاورید«. این نگاه شــهید مهدی باکری به همرزمانش 
است و با تمسک به این نگاه و این سخن میتوان پی برد که نامگذاری 
فرودگاه ارومیه به نام شــهید ابراهیم زاده گنبدی و زنده کردن نام و 
یاد او و برچیدن پرده ضخیم گمنامی از ساحت او که یک سال زودتر 
از شهید باکری شربت شــهادت را نوشیده است مورد رضایت روح 
این شــهید واامقام خواهد بود.  حال توپ در زمین مسئوان است 
که با نگاهی مسئوانه و بدور از غش و قوم نگری به این پیشنهاد که 
میتواند ثمرات مهمی در راستای وحدت و همدلی داشته باشد فکر 
کنند، نوشــتیم تا آیندگان نگویند چرا ســکوت کردید! حال شما باید 

تصمیم بگیرید و پاسخگو باشید.

تغییر نام فرودگاه ارومیه به شهید رستم گنبدی مورد رضایت شهید باکری است

شهید نوروز

تـرامپ طــرار ترور سردار سلیمانی 
بخشی از عملیات پیشگیرانه 
احداث جاده تهران – مدیترانه بود
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محمد آمره: قوم گرایان و تجزیه طلبــان به ویژه گروه های تجزیه 
طلب ترکی در این سال ها دو استراتژی مهم را دنبال کرده اند. یکی 
تبلیغ افکار تجزیه طلبانه و نفرت پراکنانه در سطح عمومی و دیگری 
نفــوذ در ایه های مدیریتی دولتی و حکومتی برای پیشــبرد اهداف 
خود و رســمی کردن تجزیه طلبی در کشور. از این رو تاش می کنند 
از طریق انتخابات یا جذب مســئوان دولتــی و حکومتی و نفوذ در 
سازمان های دولتی افراد مورد نظر خود را به ساختار حکومت وارد 

کنند.
انتخابات مجلس و شوراها فرصتی کم نظیر برای این گروه هاست 
تــا با قومی کردن فضــای انتخاباتی، علم کــردن نامزدهای قوم گرا 
و نزدیکی به نامزدهای شــناخته شــده، افراد مورد نظــر خود را به 
مجلس و شــورا وارد کنند. از این جهت چندین ماه پیش از انتخابات 
برنامه ریزی کرده و تبلیغ را در ســطح گســترده شــروع می کنند. اما 
اینکــه چقدر در این امر موفق هســتند جای بحث و بررســی دارد. 
بنابرایــن مطالعه کنش های قوم گرایانــه پس از انتخابات می تواند 

دید روشنی از نفوذ این قشر در میان مردم عادی به ما بدهد.
حال که انتخابات به پایان رسیده است می توانیم این اثرگذاری را 
بررســی کنیم. گروه های قومی در شمال غرب کشور تاش کردند با 
ارائه لیست و معرفی نامزدهایی که به ظاهر یا واقعًا، حامی معرفی 
می کردند، تغییری ایجاد کنند. اما با تطبیق لیســت های ارائه شده از 
ســوی گروه های تجزیه طلب و قوم گرا و افراد راه یافته می توان به 
این نتیجه رســید که فعالیت این گروه ها چنــدان موثر نبوده و مردم 
توجه چندانی به این افراد نکرده اند. علی رغم آنکه قوم گراها لیست 
کاملی برای همه شهرهای آذری نشین ارائه دادند اما از همان لیست 
تعدادی کمتر از انگشــتان یک دســت وارد مجلس شده اند و همین 
تعداد انگشت شــمار هم شــهرت و علت اصلی رای آوری شــان به 
قوم گرایی نیست. در تبریز، ارومیه و اردبیل که سه شهر اصلی مناطق 
آذری نشــین قلمداد می شود افرادی به مجلس راه یافته اند که در 
میان عموم مردم شــهرت به قوم گرایی نیستند بنابراین اگر مردم به 
این نامزدها رای داده اند از روی تبلیغات قوم گرایان و تجزیه طلبان 
بلکه فاکتورهایی دیگر ســبب اقبال عمومی به این نمایندگان شــده 
اســت. پزشکیان و حضرت چور شــاخص ترین نمایندگان حوزه های 
انتخاباتی راه یافته به مجلس هســتند کــه گرایش های قوم گرایانه 
هم دارند اما اگر ما در تبریز از شــهرت پزشــکیان بپرسیم مردم او را 
یک اصــاح طلب معرفی خواهند کرد یا اگــر در ارومه در رابطه با 
روح اه حضرت پور ســوال کنیم او را یک اصــول گرا از خانواده ای 

کشور ما ایران یکی از کهن ترین کشورها، و ملت ما یکی از کهن ترین و با سابقه 
ترین ملت های جهان اســت که برعکس بسیاری کشور ها دارای هویت ملی 
حقیقی و همچنین با سابقه کهن شــهروندمحوری است و از دوران ساسانی 
مفهوم ایرانشــهریگ به معنای شهروند ایران شــکل گرفته است. اما در طی 
سالیان اخیر، برخی نمایندگان مجلس درصدد بر آمده اند، شهروندان ایرانی را 
به قبایل و طوایف تقسیم نمایند. دو هفته نامه وطن یولی در زمینه شکل گیری 
این جریان گفت وگویی را با دکتر عطااه عبدی، اســتاد ژئوپلتیک دانشگاه 

خوارزمی، انجام داده که در ادامه می خوانید:
  

 چرا تفکرات قوم گرایانه مورد استفاده برخی کاندیداهای نمایندگای 
مجلس قرار می گیرد؟

در ایــن باره باید بگویم که ماجرا کاما روش اســت، بحث اســتفاده 
ابزاری کاندیداها و گروه های قوم گرا از مسائل زبانی، قومی و مذهبی برای 
دست یابی به قدرت در حوزه های مختلف سیاسی و اجتماعی و..  در دنیا 
خیلی متداول است. در زمان ها و در مکان مختلف می توان این موضوع را 
نگریست که دیدگاه هایی هم در این باره وجود دارد. توده ها پیش از آنکه 
به موضوعی واقف باشــند، این مســائل از طریق نخبگان قومی به آن ها 
القا می شود. که آن هم دایل مشــخصی دارد. این نخبگان می خواهند 
به اهداف اقتصادی و سیاســی خود برسند و سعی می کنند برای این کار 
توده ها را با خود همراه کنند و ســعی می کنند مشــکات اقتصادی این 
توده ها را تبعیض خوانده و به مباحث قومی و زبانی وابسته نشان دهند. 

این روند نخستین بار از چه زمانی آغاز شد؟
کشــور ما نیز از قدیم هم دچار تنوع زبانــی و مذهبی بوده و از زمانی 
که وارد عصر مدرن شد نیز دچار این مسائل بوده است. برای نمونه دهه 
بیســت یکی از دوره های گسترش این تفکرات است که منجر به تشکیل 
فرقه دموکرات آذربایجان و جمهوری مهباد شد. این مسائل اوایل انقاب 
هم مطرح شد اما چیزی که ما امروزه با ان مواجه هستیم از اواسط دهه 
هفتاد آغاز شــد که برخی کاندیداهای مجلس شــروع به طرح این گونه 
مسائل نمودند تا بتوانند مردم را با خود همراه کنند. شوربختانه اخیرا این 
مسائل حال حاضر از دهه هفتاد آغاز شده است. به نظر می رسد کسانی 
کــه خواهان رســیدن به مقام و منصب ها و منافع سیاســی و اجتماعی 
یا اقتصادی هســتند، چون توان رقابت در عرصه های ســالم تر و شایسته 
ساار را ندارند به این شیوه ها روی می آورند تا بتوانند با موج سواری روی 
احساسات مردم پیشــرفت کنند و بدین ترتیب آسیب های جدی ای را به 
کشور وارد می کنند. این موضوع برای کشور بسیار خطرناک است و شاید 
بتواند در کوتاه مدت اهداف ان ها را تامین کند ولی در غایت امر چالش ها 

و شــکاف هایی در کشــور ایجاد می کند که کل کشور و جامعه و ملت را 
مورد خطر و آسیب های امنیتی قرار می دهد.        

میزان موفقیت استفاده کاندیداها از شعارهای قومی چقدر است؟
به نظر می رسد که شعارهای این نخبگان قومی چندان موفقیت آمیز 
نیســت و تا به حال دیده نشده که کسی توانســته باشد به صورت جدی، 
با طرح شــعارهای قومی به اهداف شــوم خود برســد. این افراد صرفا 
هزینه هایــی بر جامعه و امنیــت ملی تحمیل می کنند ولــی به اهداف 
خود نمی رسند. اگر خیلی هم بخواهند تندروی کنند از سوی مسئولین و 
سازمان های امنیتی با ایشان برخورد می شود. تجربه هم نشان داده است، 
افرادی که توانایی پیروز شدن در انتخابات را دارند، چندان وارد این مباحث 
نمی شــوند چرا که خــود می دانند که توانمندی های ازم برای کســب 
رای را دارا می باشــند و هم رزومه خوبی دارند و هم می توانند ایده های 
خوبی مطرح کنند. برای همین وارد این بحث های جنجالی و حاشیه ای 
نمی شوند. از همین روی است که افرادی که قصد پیشرفت با شعارهای 

قومــی را دارند به علت وجود چنین افــراد توانمندی چندان با موفقیت 
مواجه نشده و آرای مردم را کسب نمی کنند. درست است که برخی افراد 
از سر احساسات به دور این حاشیه سازان جمع می شوند اما میانگین درک 
سیاسی قاطبه مردم متوجه این موضوع هست و می توانند این نوع افراد 
فریبکار را تشــخیص دهند و اکثریتی به دور ایشان جمع نمی شوند و در 
رقابت های سیاسی جانب ایشان را نگرفته و به ایشان رای نمی دهند.       

آیا همین شــعارهای قومی در مجلس هم کاربرد پیدا می کند یا فقط 
برای انتخابات است؟

شوربختانه این شعارها در دور پیشین مجلس کمی نمود پیدا کرد. هم 
در رفتارهای فردی برخی نمایندگان شهرهای مختلف، هم در تشکل هایی 
که برخی نمایندگان مجلس نشــانگر کاربرد پیدا کردن این شــعارها در 
مجلس است. اتفاق بسیار خطرناک و یکی از عرصه های تاریک مجلس 
در ایران بوده اســت که نمایندگان مجلسی از اقوام کشور با نام ملت یاد 
کنند و بیشتر از اینکه به فکر  تعالی کل کشور یا مناطق محروم کشور و یا 
حتی مناطق خودشان باشند، به دنبال طرح بحث های حاشیه ای قومی 

می افتند. مدام از ملت های ترک و کرد سخن گفتند و این آفت بزرگی برای 
مجلس ما اســت. با توجه به ویژگی های ذاتی مفاهیمی مانند ملت در 
ایران و پیشــین تاریخی، اجتماعی و فرهنگی این موضوع در ایران، طرح 
اینگونه مســائل براستی در حد یک خیانت ملی است. شوربختانه شاهد 
این ســخنان بودیم و اوج این بحث ها زمانی بود که شــاهد مطرح شدن 
چیزی به نام فراکســیون مناطق ترک نشین در ایران بودیم که یک خیانتی 
بود که برخی نمایندگان در مجلس انجام دادند و عما خواســتند ایران 
را کشوری با منازعات طایفه ای تاریخی معرفی کنند که من ان را »آذریزه 
کردن کشــور« نام می نهم چراکه آنان سعی کردند ایران را پیش از انکه 
به عنوان یک واحد ملی ببیند، یک مخلوطی از اقوام و ملت ها نگریستند. 
تصور کنید هر گروهی در گوشــه ای از کشور کسانی را به مجلس بفرستد 
که به جای ایران، به قومیت و فراکسیون زبانی فکر کنند که طبیعتا بسیار 

برای کشور خطرناک است.
فکر می کنم باید با مطرح کنندگان این مباحث برخورد جدی می شــد. 
امروزه شــاهد تایید یا رد صاحیت کاندیداها هســتیم. بــه نظرم باید به 
جای مباحــث جناحی در رد یا تایید صاحیــت، مباحث امنیت ملی در 
نظر گرفته شــود. کسی که بنیان و اساس کشور را با کردار و رفتار خود به 
چالش می کشــد، قطعا و قطعا و قطعا جایش در مجلس نیســت. انان 
باید در جاهای دیگری مورد محاکمه قرار بگیرند. آنان برای اینکه به قشر 
محدودی از هواداران خود پاســخ محدودی بدهند ســروصدایی به راه 
می اندازند. این جماعت نه نماینده هســتند و نه شایسته نمایندگی، بلکه 
مجرمین امنیتی هستند که به کشور خیانت کردند. البته با اینکه تا امروز 
هم با ایشان برخورد نشده است، تاریخ درمورد ایشان قضاوت خواهد کرد 
که قضــاوت خوبی هم نخواهد بود. این هــا کاری از پیش نخواهند برد 
چون ایران کشــور دیرپا و کهنی است و این جنجال ها لرزه ای  بر بدنه آن 
نخواهند انداخت. البته این به این معنی نیست که ایران دوستان و متولیان 
اداره کشور نسبت به ایشــان بی تفاوت باشند، قطعا باید وضایف خود را 
انجام دهند. به زعم این جانب شعارهای قومی در جامعه هواخواهی هم 
ندارد و این را کاندیداها هم می دانند اما آنان نگاه سبدی به جامعه دارند 
و معتقدند قوم گرایان هرچند محدود باید در ســبد رای ایشان باشند و از 
همین روی شعارهای قومی می دهند.  همین مجلسی که مسائل قومی 
را پررنگ نموده بود، از ناکارآمدترین دوره های مجلس ایران و بیشتر درگیر 
ابی و رانت و زد و بند بود و کاری برای بهبود اداره کشور نکرد که همین 
نشان می دهد کســانی که طرح کننده ایده های قومی هستند، در داشتن 
ایده های نو و کارآمد ناتوان هســتند و بخاطر همین ناتوانی و نا کارآمدی 
بــه مباحث قومی روی می آورند و بیشــتر داان فرصت طلب یا بازیگر 

سیاسی هستند.     

دکتر عطااه عبدی  در گفتگو با وطن یولی درباره انتخابات مجلس؛

شعارهای قوم گرایانه، ساخته فرصت طلبانی فاقد صاحیت

تحلیلی بر کنش های انتخاباتی قوم گرایان

باغ بهارستان بدون گابی

مهم تریــن وظیفه یک نماینده دفاع از منافع ملی کشــور اســت. یک نماینده 
مجلس نه به منافع قومی یا منطقه ای در حوزه انتخابیه خود، بلکه به منافع 
ملی ایران بیندیشــد. وظیفــه دوم نمایندگان مجلس، وضــع قوانین عادانه 
اســت، یعنی نظارت کنند که قوانینی که تصویب می شــود، عادانه و به سود 

همگان باشد.

پرنفوذ معرفــی می کنند که دوره قبل نیز نماینــده مجلس بنابراین 
پشــتوانه مالی قوی روح اه حضرت پور و تبلیغات قوی پدرش که 
شــهرداری ارومیه را در اختیار دارد فاکتور مهمی در پیروزی حضرت 

پور در انتخابات بود. از ســوی دیگر نماینــدگان راه یافته که عموما 
نزدیک به اصولگرایان بودند نیز گرایش قومگرایانه ندارند و حتی اگر 
پیروزی مســعود پزشکیان و روح اه حضرت پور در انتخابات را هم 

زمینه قوم گرایانه آنها بدانیم باز هم درصد قابل توجهی از نمایندگان 
آذری را تشــکیل نمی دهند. بر این اســاس مشخص می شود که در 
شهرهای آذری نشــین مردم توجه چندانی به تبلیغات قوم گرایانه و 
تجزیــه طلبانه ندارند و اصوا قوم گرایــان درصد زیادی از جمعیت 
آذری هــا را تشــکیل نمی دهند هر چند که به ســبب حمایت های 
گسترده رســانه ها و دولت های خارجی وسروصدای زیاد در شبکه 

های مجازی بزرگ انگاشته می شوند.
اگر بخواهیم در شــهرهای کوچک تر آذربایجان هم به نامزدهای 
مورد حمایت قوم گرایان و افراد راه یافته به مجلس نگاهی بیندازیم 
می بینیم که در این شــهرها هم موفقیت چندانی نصیب قوم گرایان 
نشــده است و حتی افراد راه یافته به مجلس که از سوی قوم گرایان 
معرفی شــده مشخص نیســت که قوم گرا باشــند یا نه چرا که قوم 
گرایان از ســر زرنگــی تاش کردنــد در حوزه هــای انتخابیه ای که 
نتوانســته بودند نامزد مورد نظر خود را علم کنند بر روی افرادی که 
شانس باایی برای پیروزی داشتند دست بگذارند تا بعد از انتخابات 
بتوانند مدعی پیروزی شوند. اما اغلب افرادی که از سوی قوم گراها 
معرفی شــده بودند نتوانســتند به مجلس راه یابند. که می توان با 
تطبیق لیست های ارائه شده از سوی قوم گرایان و نامزدهای منتخب 
بررســی کرد. اگر اسامی در این نوشــته اعام نمی شود به این دلیل 
اســت که افراد قوم گرا را تبلیغ نکنیم و فردی را به اشــتباه قوم گرا 
ندانیم. به هر روی این انتخابات ســنگ محکی برای ســنجش وزن 
قوم گراها و تجزیه طلبان در میان مردم آذری بود. این فکت ها نشان 
می دهــد که گروه های نفرت پراکن و تجزیه طلب در طول ســال ها 
فعالیت و اســتفاده از امکانات چندیــن دولت بیگانه و نفوذ در بدنه 
حاکمیت نتوانســته اند بر افکار عمومی استان های آذری نشین تاثیر 
بگذارند. هرچند این نوشــته بدین معنا نیســت که ایــن گونه افکار 
فاشیستی و تجزیه طلبانه نادیده انگاشته شوند یا از حضور آنها غافل 
بود بلکه باید به جد کوشید تا عرصه عمل و نظر از دست این گروه ها 

گرفته شود. 
در شرایط عادی و دموکراسی هرکسی می تواند افکارخود را بدون 
اینکه به یکپارچگی سرزمینی و منافع ملی آسیب بزند، داشته باشد و 
اما در شــرایط کنونی که قوم گرایی و تجزیه طلبی در ایران به ابزاری 
در دســت دولت های ترکیه، جمهوری باکو، عربســتان و اسرائیل در 
جهت مبارزه علیه ایران تبدیل شد است باید به این گروه ها به چشم 
عامل دشــمن نگریست و با حفظ حقوق انســانی آنها را از عمل باز 

داشت و بر اساس قانون جلو فعالیت آنها را گرفت.
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اخیــرا کتابی به نام »پان تورانیســم آذربایجــان را هدف می گیــرد« 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. 

کتاب 4

دکتر محمدرضا توکلی صابرى 
پژوهشگر فرهنگ ایران

یکی از ســودهاى اینترنت یا جام جهــان نما بیهوده 
ساختن سانسور و آسان کردن پخش سریع و بی واسطه هر 
گونه اطاعات به شکل صدا، تصویر، و نوشته توسط مردم 
عادى است. جایگاه هایی که در اینترنت در مورد ایران خبر و 
مطلب پخش می کند به مراتب چندین برابر تمام روزنامه، 
رادیوها، و تلویزیون هاى است که در ایران و خارج درمورد 
ایــران مطلبی تهیه می کنند. این جایگاهها فقط توســط 
ایرانیان ایجاد و اداره نمی شود، بلکه دولتها و سازمانهایی 
که در حالت خصومت با ایران هستند نیز براى تبلیغ علیه 
ایران و فرهنگ ایرانی و و ترویج سیاست هایشــان بر علیه 
حکومت ایران نیز جایگاه هاى فراوانی دارند. زبان فارسی 
نهمین زبان اینترنت است و تعداد جایگاه هائی هاى فارسی 
بیشتر از مکان هاى است که به زبان ژاپنی و یا آلمانی وجود 
دارد. بدین ترتیب اطاعات فراوانی را می توان در باره ایران 
به زبان فارسی در اینترنت یافت. عاوه بر اخبار و اطاعات 
روزمره و تاریخی، کتابها و آثار بسیارى را می توان در اینترنت 

پیدا کرد.
غرب ســتیزى حکومت ایران و چالش هائی که غرب 
در پیش ایران گذاشته اســت و ناتوانی غرب در رویاروئی 
نظامی با ایران باعث شده است که سرمایه گذارى عظیمی 
از ســوى غرب در زمینه پژوهش در زمینه مسایل مربوط 
 )think tanks( به ایران انجام گیرد و کانون هاى اندیشــه
بیشمارى در کشورهاى غربی به مطالعه جامعه شناسی، 
روانشناسی، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، و تاریخ ایران بپردازند 
و این اطاعات را در زمینه سیاسی، دیپلوماسی، و تبلیغاتی 

در مقابله با ایران به کار گیرند.
cپان ترکیســم یا شکل فراگیرتر آن یعنی پان تورانیسم 
ایدئولوژى نژادگرایانه اى است همچون صیهونیسم، پان 
عربیسم، فاشیســم، و نازیسم که پیام آن برترى فرهنگ و 
تاریخ ترك زبانان بر دیگر ملت هاى جهان اســت و هدف 
آن ایجاد یك کشور ترك زبان بزرگ است که از اروپا تا آسیا 

را فرامی گیرد. 
حکومت ترکان بر ترکیه و ترکی شدن آناطولی )ترکیه 
امروزى( با فتح قسطنطنیه )استانبول( به دست محمد 
فاتح در سال 1۴53 میادى و پایان امپراطورى بیزانس یا 
روم شرقی آغاز می شود که به تدریج به تسلط حکومت 
عثمانی بر سراســر ترکیه و رواج زبان ترکی در این کشور 
رواج داد. شــاید بتوان گفت که پان ترکیســم در مقابل با 
پان ایرانیسم و پان هلنسیم به وجود آمده باشد. ترکان که 
تازه واردینی بودند که بین دو ملت قدیمی تر و فرهنگ ساز 
ایران و یونان ساندویچ شده بودند مجبور شدند که به تاریخ 
سازى بپردازند. همچنان که آتاتورك بنیانگذار ترکیه جدید 
گفته اســت، »تاریخ ســازى به همان اندازه تاریخ نویسی 
اهمیت دارد« و به این ترتیب وى بازنویسی و جعل تاریخ 
را براى ترکان تجویز کــرد. ایرانی ها، یونانی ها، رومی ها، 
اعراب، ارمنی ها، و کردها سده ها پیش از رسیدن ترك ها به 
آناطولی در این سرزمین مستقر شده بودند و برآن حکومت 
کرده بودند و تاثیر فرهنگی زیادى بر فرهنگ و زبان ترکی 
گذاشته بودند. تاثیر تمدن و فرهنگ ایرانی و یونانی و عرب 
بر زبان و فرهنگ ترکی بسیار مشخص است و آثار فرهنگی 
و تاریخی ایرانیان در قســمت شــرق ترکیه و آثار یونانی 
در غرب ترکیه هنوز برجاى اســت و زبــان ترکی واژهاى 
زیادى را ازفارســی، عربی، و یونانی به وام گرفته است. در 
واقع مشهورترین شــهرهاى یونان باستان ومهمترین آثار 
Per�( پرگاموم ،)Troy )باســتانی این کشــور مانند تروى 
 ،)Miletus( میلتــوس ،)Ephesus( افســوس ،)gamum
هالیکارناســوس)Halicarmassus( در غــرب ترکیه قرار 
دارند و نه در یونان، و براى دیدن بهترین آثار تاریخی یونانی 
باید به ترکیه رفت و نه یونان. شهرهاى دیگرى نیز در ترکیه 
تاریخ و گذشــته رومی دارند و آثار به جامانده از رومی ها 
در آن جا به فراوانی دیده می شود. کتیبه خشایارشا پادشاه 
هخامنشی در دیواره جنوبی قلعه وان و بقایاى یك کاخ 
هخامنشی در استانه آماسیه از آثار تاریخی ایرانی است که 

از آن اطاع داریم. 
به طور کلی این کتاب به تعریف پان ترکیسم پرداخته و 
حمله تبلیغاتی آن را که متوجه استان آذربایجان است شرح 
می دهد. نویسنده نشان می دهد که چگونه این تبلیغات با 
بودجه شرکت هاى چندملیتی نفتی و حکومتهاى غرب 
اداره می شــود. کتاب از شش بخش تشکیل یافته است. 
در بخش اول نویســنده به ریشــه پان ترکیســم و این که 
چگونه این ایدئولوژى آغاز شــد و شکل گرفت می پردازد. 
پان تورانیسم در اواخر نوزدهم میادى و هنگام مواجهه 
افســران و روشــنفکران امپراطورى عثمانــی با فرهنگ 
آلمانی در آلمان آغاز شــد و بعد به تدریج توسط بعضی 
از روشنفکران ترك دنبال شد، ولی آغازگر این ایدئولوژى و 
اولین تئوریسین آن یك استاد مجار به نام »وام وامبریب« 
)Vam Vamberyb( کارمند وزارت امور خارجه انگلیس و 
مشاور سلطان عثمانی بود. نویسنده سپس به جعلیاتی که 
این ایدئولوژى براى تبلیغ به کار می گیرد می پردازد. مانند 
این که بنیانگذاران فرهنگ، تمدن، و زبان انسانی ترك بودند، 
تمدنهاى ایران، یونان، روم و سومرى ها توسط ترك ها پایه 
گذارى شــد. تاجیك ها، ارمنی ها، کردها )و اجدادشان که 

از مادها بودند( و بومی هاى آمریکا از نژاد ترکان هســتند. 
زردتشــت این نماد دین و فرهنگ ایرانی ترك بود. ادبیات 
کاسیك ایران که از مهمترین ادبیات جهانی است توسط 
ترك ها پدیده آمده است. شاعرانی مانند شبسترى، نظامی 
و مولوى ترك هایی بودند که مجبورشان کردند به فارسی 
شعر بسرایند، ســه مذهب یهودیت، مسیحیت، و اسام 
ریشه ترکی دارند، آذربایجانی هاى ایران ترك هستند، زبان 
پارت ها ترکی بوده است، بوسنی ها، مقدونیه اى ها، آلبانی ها 
و اوکراینی ها ترك هستند. نویسنده به این ادعاهاى توخالی 
که بر خاف حقایق تاریخی، زبانشناسی، باستانشناسی، و 

مردمشناسی است پاسخ کافی می دهد. 
در بخش دوم کتاب نویسنده هدف ادعاى پیشین را در 
رابطه با استان آذربایجان آشکار می سازد و به ادعاى پان 
ترکیســم بر خاك آذربایجان و تاریخچه کسانی که خاك 
آذربایجان، یعنی مهد اشو زرتشت، را بخشی از ترکستان 
بزرگ می دانند می پردازد. این ادعا امروزه بیشــتر توســط 
ابی هاى نفتی غرب ترویج می شود که امیدوارند که کنترل 
منابع نفتی قفقاز را در دست بگیرند. از موضوعات دیگرى 
که نویسنده در این بخش به آن می پردازد این ادعاست که 
آذربایجان همیشه کشورى مستقل بوده است که توسط 
روســیه و ایران در زمان سلطنت قارجاریان به دو بخش 
آذربایجان شمالی و آذربایجان جنوبی تقسیم شد و اکنون 
این کشور دوپاره شده مانند ویتنام دوباره یکپارچه شود. وى 
نشان می دهد که نام این استان از سردار ایرانی آرتورپاپکان 
)نگهدارنده آتش( گرفته شده که پس از سلطه اعراب بر 
ایران تلفط عربی شــده آن یعنی آذربایجان )همانند نام 
عربی شده بسیارى از شهرها و مکانهاى ایران( بتدریج رواج 
یافت. نویسنده با نقل از بسیارى از مراجع تاریخی باستانی، 
عربی و ایرانی نشان می دهد که چگونه در طی تاریخ آن 
بخشی از ایران که در شمال ارس بود )جمهورى آذربایجان 
کنونی( اران نامیده می شد و آذربایجانی ها تا پیش از رسیدن 
سلجوقیان به ایران پارسی زبان بودند. پس از سقوط تزار ها 
و تسلط بلشویك ها بر روسیه با استقال این سرزمین براى 
اولین بار در سال 191٨ نام آذربایجان توسط حزب مساوات 
براى نامیدن این کشور انتخاب شد. جالب این جاست که 
روسیه و حکومت عثمانی با این که بارها جنگهاى طواني 
و خونین با همدیگر داشتند، در مقابله با ایران وحدت نظر 
داشتند. در طی یکی دو سده اخیر هم روسیه تزارى و هم 
روسیه شــوروى همراه با حکومت عثمانی به یکسان در 
تبلیغ پان ترکیسم براى تضعیف حکومتهاى ایران کوشش 

می کردند.  
پس از به قدرت رســیدن استالین نیروهاى شوروى به 
جمهورى مستقل آذربایجان ریخته و آن را اشغال کردند 
و دوباره آن را بخشی از جمهورى شوروى کردند. برطبق 
دستور استالین استفاده از نام اران براى آذربایجان به کلی 
ممنوع شده و طبق یك بخشنامه حزبی قرار شد که براى 

یکــی کردن اران و آذربایجان که هردو ترك زبان بودند، به 
جاى اران نام آذربایجان به کار رود تا در آینده به وحدت این 
دو سرزمین بیانجامد. او که به این بخش از سرزمین ایران 
چشم داشت حتی تمام فرهنگنامه ها و کتابهاى تاریخی 
روســیه را که تا آن وقت این جمهورى جدیــد را اران و یا 
آلبانی می نامیدند تصفیه کرد و به جاى آنها نام آذربایجان 
را گذاشت. این کار اســتالین موجب مخالفت بسیارى از 
شــخصیتهاى آذربایجانی در ایران گشت، از جمله شیخ 
محمد خیابانی که معتقد بود با این کار اســتالین اکنون 
می باید نام آذربایجان ایران را آزادیستان گزارد. در هرحال 
کوششهاى فرهنگی استالین و سپس کوششهاى نظامی 
او براى جداکردن آذربایجان از ایران به دســت خود مردم 

آذربایجان شکست خورد. 
از جعلیــات دیگرى که در این بخش نویســنده به آن 
می پردازد این اســت که ترك ها پنج هزار ســال است که 
در قفقاز می زیســته اند و آذربایجانی ها از آغاز تاریخ ترکی 
صحبت می کرده اند. آقاى فرخ با ذکر نمونه هائی از تاریخ 
نویسان عرب و ایرانی مانند استخرى، مسعودى و دیگران 
نشان می دهد که تا پیش از تسلط سلجوقیان ترك زبان بر 
آذربایجان و ترکیه کنونی زبان آذرى در این بخش از سرزمین 
ایران رواج داشــته است. این زبان یکی از شاخه هاى زبان 
پهلوى و شبیه کردى و یا لرى امروزى بوده است. آغاز رواج 
زبان ترکی با حرکت قبایل چادرنشین سلجوقی از آسیاى 
مرکزى، حرکت آنها از شمال ایران به سوى آناطولی )ترکیه 
امروزى( و استقرار آنها در این سرزمین و سرانجام شکست 
رومانوس دیوژنس امپراطور روم در سال 10٧1 میادى در 
مازگرد به دست آلب ارسان سلجوقی آغاز شد. در واقع 
ترکان در مقایسه با ایرانیان، یونانیان، و رومی ها که هرکدام 
چندین سده بر شبه جزیره آناطولی )ترکیه امروزى( فرمان 
رانده بودند تازه واردین جدیدى بودند که میراث فرهنگی 
هر ســه امپراطورى اخیر را به ارث بردند. سلجوقیان که 
در ایران با یك تمدن قدیمی و یك فرهنگ اســکان یافته 
روبرو شده بودند نتوانستند بر فرهنگ پارسی تاثیرى عمیق 
بگذارند و به ســرعت در این فرهنگ جذب و حل شدند، 
بــه ویژه آن که دبیران آنها ایرانــی و زبان دربار ومکاتبات 
آن ها همانند غزنویان زبان پارسی بود. آنها در آذربایجان و 
ترکیه مراتع سرسبز و وسیعی یافتند و ایل هاى آنها به این 

سرزمینها کوچیدند و استقرار یافتند. 
 احمد کسروى اندیشمند آذرى می نویسد زبان ترکی 
در آذربایجان با آغاز ســلطنت شاه اسماعیل صفوى که 
در سال 906 هجرى قمرى )15۲٧میادى( در آذربایجان 
معمول گشت. تا پیش از صفویان ترکان سلجوقی گو این 
که در آذربایجان به مدت چندین قرن حضور داشتند ولی 
یا در حال کوچ بودند و یا در روستاها زندگی می کردند و 
هنوز شهرنشین نشده بودند. بنابراین نتوانستند تاثیر عمده 
اى بر زبان آذرى )یکی از شــاخه هاى زبان فارســی( در 

آذربایجــان بگذارند. جهانگردانی که هم که در طی این 
چند قرن تا پیش از حکومت صفویان به ایران و آذربایجان 
آمدند کمتر به وجود زبان ترکی در آذربایجان اشاره دارند، 
زیرا هنوز زبان شــهرها و مکاتبات دربــار صفویان زبان 
فارسی بود. با روى کار آمدن صفویان هواداران آن ها که 
از قبایل ترك زبان بودند و شهرنشین شدن آنها و به دست 
گرفتــن حکومت، و نیز در طی جنگهاى طوانی ایران با 
امپراطورى عثمانی و تسلط آنها بر بخشی از آذربایجان، 
زبــان ترکی در این بخش از ایــران رواج یافت و مردمان 
شهرهاى آذربایجان به تدریج سخن گفتن به ترکی را آغاز 
کردند. در واقع شمشیر تیز صفویان و نیز عثمانی ها بود که 
توانســت زبان ترکی را در آذربایجان جایگزین زبان آذرى 
کند. حتی صفویان و قاجاریان که ترك زبان بودند، هیچ 
گونه وحدت فرهنگی با ترکان عثمانی نداشتند و جنگهاى 
متعدد آنها با حکومت عثمانی گواه همین موضوع است. 
ابیاتی که از شیخ صفی الدین اردبیلی بنیان گزار سلسله 
صفویه به جاى مانده است نشان می دهد که زبان آذرى 

همانند لرى بوده است. 
افســانه هاى دیگرى را که پان ترکیسم رواج می دهد، 
مانند این که ستارخان سردار ملی ایران در انقاب مشروطه 
ایران براى رهائــی و آزادى آذربایجان از ایران قیام کرد، یا 
بابك خرمدین قهرمان ملــی ایرانی که برعلیه حکومت 
عباســیان قیام کرد تا ایران را از سلطه اعراب نجات دهد، 
یك ترك بوده است که براى رهائی ترکان از دست ایرانیان 
قیام کرد نیز بررســی و نقد شده است. بابك و گروه او که 
سرخ جامگان نامیده می شدند )رنگ سرخ یکی رنگهاى 
باســتانی ایرانی و نماد زرتشتی اســت. پس از اسام هم 
این رنگ سرخ در تشــیع ایرانی جلوه گرشده است(. پان 
ترکیســت هاى ترکیه و آذربایجان در جشنهاى بابك که 
همه ساله در قلعه بابك در ایران انجام می شود شعارهاى 
ضد ایرانی طرفدار ترك ها را می دهند و به نمایش عامت 
گرگ خاکسترى )نمایش انگشت کوچك و انگشت اشاره( 
می پردازند. حکومت ایران هم با کمال بی تفاوتی به این 
موضوع می نگرد. از نکات دیگرى که در این بخش نویسنده 
به آن می پردازد این است که ترکی یك زبان است و نه یك 

نژاد و براساس یك زبان تنها نمی توان یك نژاد بنا نهاد. 
او بــه کم کارى هاى حکومت که عاقــه اى به تاریخ 
پیش از اســام و تمدن ایرانی ندارد انتقــاد دارد. او از بی 
توجهی سیاستمداران ایرانی و دستگاه فرهنگی و آموزشی 
کشور به این موضوع انتقاد می کند، و به درستی می گوید 
در خاء اطاعات تاریخی درســت در مورد تاریخ و تمدن 
ایران، تبلیغات نادرســت پان ترکیست ها در میان جوانان 
آذربایجانی دارد گسترش می یابد و این تبلیغات نادرست 
ممکن اســت پس از چندى در بیــن عموم یك واقعیت 
مسلم فرض شده و بعدها براى حکومت مشکل ساز باشد. 
در بخش سوم نویســنده به سازمان گرگان خاکسترى 
می پردازد. این سازمان در اواخر دهه سالهاى 60 میادى 
در ترکیه شــکل گرفت ســازمانی پان ترکیست است که 
کارکرد و ســازماندهی آن بسیار شــبیه حزب نازى آلمان 
بوده و هدف آن ایجاد یك حکومت بر پایه فرهنگ و زبان 
ترك ها است که از کشورهاى بالکان در اروپا شروع شده و 
بخش شمالی و غربی ایران و کشورهاى آسیاى مرکزى و 
بخشی از چین را فرامی گیرد. این سازمان رابطه نزدیکی با 
سازمانهاى اطاعاتی ترکیه دارد و منابع مالی آن را بسیارى 
از شرکت هاى نفتی غربی فعال در جمهورى آذربایجان 

تامین می کنند.
در بخش چهارم به برنامه تبلیغانی گرگهاى خاکسترى 
می پردازد و شباهت شیوه هاى آنها را با تبلیغات نازى ها و 
پیام هاى تفرقه انگیز و حاوى نفرت آنها را در مورد یونانی 
ها، کردها، ارمنی هــا، و ایرانی ها ونمونه هائی از این نوع 

ادبیات آنها را نقل می کند.
در بخش پنجم به شکست برنامه هاى گرگان خاکسترى 
در آذربایجان می پردازد. یك نمونه آن پیشنهاد پرداخت ده 
میلیون دار و یك اتومبیــل گران قیمت به قهرمان وزنه 
بردارى ایران حســین رضازاده، رســتم ایران، در ازاء قبول 
شهروندى ترکیه و پیوستن او به تیم ملی ترکیه از سوى نعیم 
سلیمان اوغلو قهرمان وزنه بردارى ترکیه است. رضا زاده 
به سلیمان اوغلو مىگوید: »من ایرانی هستم و عاشق کشور 
و ملتم هستم«. کارهاى متعصبانه و فاشیستی گرگهاى 
خاکسترى آذربایجانی هاى ایران را هم عصبانی کرده است، 
زیرا بســیارى از روشنفکران آذرى با این نوع تبلیغاتی که 
مبناى تاریخی ندارد موافقتی نداشته اند به ویژه می دانند 
هزینه بسیارى از این تبلیغات از سوى سازمانهاى غربی که 
مخالف حکومت ایران هستند پرداخت می شود. بسیارى از 
آنها گفته اند که افتخار می کنند که اجداد آنها کسانی مانند 
کوروش و داریوش هستند تا مغول ها که ترك ها خود را به 

آنها منسوب می دارند.
بسیارى از مردم عادى جمهورى آذربایجان که شیعه 
مذهب هســتند و تا پیــش از عهدنامــه ترکمانچاى و 
گلستان که آذربایجان از ایران جداشد تاریخ مشترکی با 
ایران داشتند نگاهی به ایران دارند. بسیارى از روشنفکران 

و تحصیل کردگان جمهورى آذربایجان )به ویژه مذهبی 
هایشــان( می دانند یك کشــور دوپاره و کوچك مانند 
آذربایجان که راهی به دریاهاى آزاد ندارد قابلیت مستقل 
مانــدن را ندارد، به ویژه آن که از چند طرف در محاصره 
کشــورهاى متعددى اســت که بعضی از آنها )مانند 
ارمنستان( رابطه خصومت آمیزى با آذربایجان دارند. آنها 
به هیچ وجه خاطره خوشی از سلطه روس ها ندارند و از 
حکومت فعلی آذربایجان نیز که از همان کمونیستهاى 
قدیم تشکیل یافته و به کلی تحت سلطه غرب، به ویژه 
آمریکاســت، ناخوشــنودند و تنها راه حل دراز مدت را 

پیوستن دوباره به ایران می دانند. 
در بخش پنجم نویسنده به رابطه ژئوپولیتیکی آذربایجان 
و دیپلماسی نفتی می پردازد. در این بخش نشان می دهد که 
چگونه بر طبق »پروژه برنارد لوئیس« کشورهاى خاورمیانه 
به ویژه ایران باید به کشورهاى کوچکترى تقسیم شوند تا 
کنترل آنها آسان تر شود. هم چنین نقش شرکت هاى چند 
ملیتی نفتی که در جمهورى آذربایجان فعال هستند در 
ســرپا نگهداشــتن حکومت فعلی جمهورى آذربایجان 
به رهبرى الهام علی اف پســر حیدر علــی اف دیکتاتور و 
رئیس جمهور پیشین آذربایجان و نقش ابی هاى نفتی 
آمریکا را براى حمایت از این رژیم شرح می دهد. از نکات 
مهمی که نویسنده به آن می پردازد همدستی موسسه هاى 
پژوهشی غرب و این شرکتهاى نفتی در ترویج پان ترکیسم 
براى مقابله با سیاستهاى ایران در خاورمیانه است. مانند 
کسانی که عضو موسسه هاى تحقیقاتی غربی هستند که 
با پول شرکتهاى نفتی غربی در آذربایجان اداره می شوند 
و از دموکراســی و آزادى هاى آذربایجان تعریف و تمجید 
کرده و از نبودن آزادى در ایران داد ســخن می دهند. یکی 
از این پژوهشــگران که در موسسه هاى تحقیقاتی غرب 
به تبلیغات پان ترکیســم و تبلیغات ضد ایرانی اشتغال 
دارند خانم برندا شیفر استاد هاروارد، کارمند سابق ارتش 
اســرائیل، است که نتایج پژوهشها و تحقیقات خود را در 
رسانه هاى خبرى غرب ارائه می دهد. ایشان تمدن و تاریخ 
ایرانی را نفی کرده و معتقد است که کشورى به نام ایران 
سابقه تاریخی نداشته است. متن تمام تحقیقات ایشان، 
که همه انگیزه هاى سیاســی دارد، بر نابودى کشور ایران 
و تجزیه آن به چند کشور دیگر از جمله جداسازى استان 

آذربایجان از ایران است. 
آقاى فرخ ســپس به ذکر نمونه هائی از ملت سازى 
و تجزیه کشــورها، و تبلیغات روانی غرب در یوگساوى 
سابق می پردازد و نشــان می دهد که رسانه هاى غربی 
که عموما ضد ایرانی هســتند، و پر از تبلیغات منفی در 
مورد ایران و هرچه ایرانی است، چگونه از تبلیغات پان 
ترکیست ها استفاده کرده و به آنها یارى می رسانند. این 
تبلیغات ضد ایرانی را در بسیارى از فیلمهاى هالیود به 

خوبی می توان دید. 
کوشش انگلیسی ها و روس ها در گذشته براى تقسیم 
و تجزیه ایران به چند کشور تاکنون پیوسته شکست خورده 
اســت اما اکنون که ایران در برابر غرب ایستاده و منافع 
غرب را نه تنها در ایران که در خاورمیانه تهدید می کند این 
کوشش شکل تازه اى گرفته است. کوشش این دو کشور 
در گذشته بیشتر از طریق سخت افزار بوده؛ ایجاد فرقه 
دموکرات، یا حمایت از شیخ خزعل و دخالت هاى مداوم 
آنها بیشــتر با نیروى نظامی انجام می گرفت. اما اکنون 
تمامی غرب به رهبرى آمریکا و اسرائیل در جهت تحقق 
این تز به میدان آمده انــد. در مرحله اول این رویاروئی، 
آنهــا با ابزار نرم افزارى خویش بــه میدان آمده اند. این 
نبرد نرم افزارى کارهاى به اصطاح پژوهشــی فراوان و 
کتابهاى متعددى است در باره آذربایجان که روز به روز 
روند انتشــار آنها شتاب می گیرد. بســیارى از کتاب هاى 
آکادمیك غرب، از جمله دائره المعارف بریتانیکا، با توجه 
به این سیاست ها دوباره بازنویسی شده است. به همین 
جهت اســت که بــراى هریك از قوم هــا و فرهنگهاى 
ایرانی یك سازمان آزادیبخش درست شده که مرکزشان 
در کشورهاى غربی اســت. این جبهه هاى آزادیبخش 
نه تنها کمك هــاى اطاعاتی و مالی غرب، بلکه کمك 
سازمان هاى مخالف جمهورى اسامی، مانند مجاهدین 
خلق، را نیز دارند و بســیارى از موسسه هاى تحقیقاتی 
غرب نیز پشــتیبان تئوریك آن ها هستند و به بازنویسی 

تاریخ ایران مشغول هستند. 
نویســنده در همه جاى کتاب از مــردم ترك زبان، چه 
آنهایی که در ترکیه زندگی می کنند و چه در جاهاى دیگر، با 
احترام یاد کرده و به حق می گوید که آنها هم همانند بقیه 
ملت هاى خاورمیانه هستند و در فرهنگ و تمدن خاورمیانه 
و جهان اسام نقش داشته اند. سهم پانصد ساله ترك ها 
در فرهنگ خاورمیانه و اسام را نمی توان نادیده گرفت و 
نباید آنها را با تبلیغات پان ترکیست ها به اشتباه گرفت که 

به ضرر همه ملت هاى این منطقه از جهان است. 
کتاب بسیار مســتند بوده و مراجع هر نقل قولی را در 
هر بخش می آورد. نویسنده از بسیارى از مراجعی که در 
اینترنت نیز قابل دسترسی هستند آورده است و کار بررسی 
و پژوهش را براى کسانی که به کتابخانه دسترسی ندارند 
آسان کرده است. عکســهاى متعدد این کتاب نیز جالب 

است و به غناى آن می افزاید. 
1 Pan Turanism Takes Aim at Azerbaijan, 

Kaveh Farrokh, 160 page, internet address: 

http://www.rozanehmagazine.com/Nove-

Dec05/aazariINDEX.HTML

طمع گرگ معرفی کتاب »پان تورانیسم 
آذربایجان را هدف می گیرد« 
از دکتر کاوه فرخ؛



دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی  |  سال سوم  |  شماره 30  |  8 صفحه

حدوداً 5 سال است که کتیبه های فارسی را در کشورهای مختلف جهان خصوصًا 
در قاره آســیا، اروپا، آفریقا، شناسایی می کنم و برایشــان شناسنامه تهیه مینمایم. 
شناســنامه شــامل عکس و خوانش متن اســت. در ارتباط با تاریخچــه آن بنا و 
اطاعات جنبی که معموًا یا بر اساس اسناد محلی یا گفتگو با اهل علم خصوصًا 

باستانشناس ها و حتی اهالی محل، هیأت امنای مساجد و... جمعآوری می کنیم.

5ادبیات

حدوداً 5 ســال اســت که کتیبههای فارسی را در 
کشــورهای مختلف جهــان خصوصاً در قاره آســیا، 
اروپا، آفریقا، شناســایی میکنم و برایشــان شناسنامه 
تهیه مینمایم. شناسنامه شامل عکس و خوانش متن 
اســت. در ارتباط با تاریخچه آن بنا و اطاعات جنبی 
که معموًا یا بر اســاس اسناد محلی یا گفتگو با اهل 
علم خصوصاً باستانشناسها و حتی اهالی محل، هیأت 

امنای مساجد و... جمعآوری میکنیم.
اگر بخواهیم در رابطه با پراکندگی کتیبهها صحبت 
کنیم، ابتدا اجازه بدهید راجع به ارزش آن ها اشاره کنم 
که در واقع هم یک نوع ســند اســت با این تفاوت که 
سند مکتوب را می شود جابجا یا جعل کرد اما کتیبه را 
نمی شود. معموًا نسل در نسل میدانند یک کتیبهای 
بــوده و کارکردهــای مختلفی داشــته. چندی بیش 
در شــهر وادی قفقاز بودم، دعوایی بیست ساله بود 
راجع به یک مسجدی به اسم مسجد شیعیان که یک 
گروهی میگفتند که اجداد ما ساخته و گروه دیگری که 
بیشــتر از تبریز و شبستر و خامنه   آنجا حضور داشتند، 

میگفتند پدران ما ساختند. 
کتیبــه را خواندم و دیدم که دوبــار عبارت ایرانیان 
آمده، مشــخص شــد که چه کســی ان را ســاخته و 
دعوای بیست ساله راجع به این مسجد حل شد. کتیبه 
کارکردهــای مختلفی را دارد. در واقــع کارکردی که 
شمایلنگاری یا نقاشی و مجسمهسازی در مسیحیت 
دارد. خوشنویســی و کتیبهنگاری در جهان اسام نیز 

همین نمود را پیدا کرده است. 
در شــرق چین بنــدری وجــود دارد  به نــام بندر 
خانجوی در منطقه چو آن جو داریــم. تقریباً ۴ تا بندر 
در شرق چین داریم که کتیبههای فارسی دارد. مسجد 
ققنوس حدوداً 1۲ کتیبه و سنگمزار فارسی دارد. یکی 
از مســاجد معروف چین در خود شهر پکن حاوی یک 
کتیبه بزرگ فارسی است که دو زبانه فارسی و چینی و 
شامل چند سنگمزار برای قرن هفتم، از احمد قزوینی 

و علی بخاری است. 
شــاید بتوان گفت بیشــترین کتیبههای فارسی در 
هندوســتان وجود دارد. حدوداً هفت هــزار تا کتیبه 
فارســی در هنــد داریم. بعــد از هند میشــود گفت 

این کتیبه یک منزل اســت. یعنی حکومت و مردم 
با جان و دل از این شــعر فارســی و زبان فارســی در 
بناهاشان اســتفاده می کنند. در کابل جای »به دولت 
آورده گشاده باد« »به دولت همیشه این درگاه«، اشهد 
ان ا اله اا اه. در واقع درگاه ورود به اسام است. این 

را برای درگاه ورود به خانه استفاده کردند. 
زبان فارسی فارق از سیاست، سوگیریهای ایدئولوژی، 
اقوام، مثل یک نخ تسبیح توانسته فرهنگهای منطقه را 
به هم نزدیک بکند و دوستی و برادری را بین این اقوام 

و حکومتها ایجاد کند. 
در آفریقا، زنگبار یک کلمه فارسی است. حمامی به 
اسم شهرزاد که در جزیره زنگبار وجود دارد. این شعر 
را در حمام کار کردند: خوش است باده گلرنگ با کباب 

شکاری / ز دست ساق گل چهره در کنار بخاری
این حمام یــک حمام خصوصی بــوده برای خود 
سلطان زنگبار و همسرش که همسرش یک شاهزاده 

ازبکستان، بعد پاکستان اســت و در مرحله چهارم بر 
اساس آماری که برداشتم، جمهوری آذربایجان است. 
افغانستان که غوغاست. حتی تا اروپا کشورهای حوزه 
بالــکان مثل آلبانی، صربســتان، بوســنی هرزگوبین، 
هامبورگ آلمان هم می تاون شاهد کتیبه های فارسی 

بود. 
در ارتبــاط با اســتانبول، در یک کتیبه ســردری در 

توقاپی، سهبار این کتیبه آمده متنش این است. 
درگاه                              ایــن  همیشــه  دولــت  بــه  بــاد  گشــاده 
بحق اشــهد ان ا اله اا اه  چیزی که جالب اســت 
عثمانی و صفوی که چنــد قرنی بعد از حتی صفوی 
که ایــن جنگ و نزاع و تخاصم بیــن این دو حکومت 
و این دو کشــور بود. میبینید همان زمانی که عثمانی 
در توقاپی ارگ سلطنتیاش این شعر فارسی را استفاده 
کرده در قزوین در ارگ سلطنتی صفویه همین شعر به 

عنوان سردر استفاده شده است. 

ایرانــی بود. در آفریقا بیش از 051 بنا در کنیا و تانزانیا، 
فقط در این دو کشــور با ریشــه های شیرازی، بلوچی 

شوشتری و کازرونی پیدا کردم. 
در ارتبــاط با جمهوری آذربایجــان یکی دو نفر کار 
کردند، زحمت کشیدند. یکی آقای ابروف روسی است 

و یکی دیگر خانم مهشد خان نعمت آقا است. 
شــهر دربند یک دیوار 0۴ کیلومتــری دارد، کنار این 
دیوار اتفاقاً یک اتاقکی هم به اســم اتاق قیامت است 
که کتیبه هم داشــت. چندین نقاشــی گیر آوردم که 
نشــاندهنده این است که اجنه دارند کمک میکنند به 
ذوالقرنین که این دیوار کشیده بشود. شهر دربند سال  
300۲ ثبت جهان شــده با حــدود 051 بنای تاریخی. 
نارین قلعه دروازههای دیوار است. باای ورودی دو تا 

کتیبه است هر دو هم فارسی است. 
نارین قلعه و دیــوار چهل کیلومتریــاش که البته 
اان ۲1/5 کیلومتــرش مانده، عایمی دارد. از صلیب 

مسیحی، ستاره داود، شمعدان یهودی، عایم مختلفی 
روی این دیوار حک شده از اقوام مختلف.

دیــورا و و خود نارین قلعه ۲3 تا کتیبه پهلوی دارد 
که خوبیاش این اســت که تاریخ را ذکر کرده اســت. 
یعنی نشان میدهد که برای دوره ساسانی است. مثًا 

نوشته ساخت آرتور آبادگان. 
مســجد جمعه دربند است. یک مسجد فوقالعاده 
ارزشــمند. کتیبه باا زده 511 هجــری، یعنی در واقع 
اولین سال اقامت امام صادق علیهالسام. یکبار دربند 
۲۲ هجری توسط مسلمان فتح شده است. بعد رفتند 
اقــوام مختلف حضور پیــدا کردند. بعــد دوباره ۴11 
هجری فتح شــده. کتیبه زیرش فارســی است. افتاد 

مسجد در 0٧٧ امارت کرد فان به یاری حق تعالی.
چندین کتیبه فارســی مســجد دارد. مثــًا مرمت 
بام مسجد اســت. این کتیبه شیخ علیخان که مرمت 
مدرسه مسجد است. این فرمان شاه عباس به فرمان 
جم شاه عباس که او را صد سکندر هست شاکر... که 

به عنوان سد سکندر اینجا را ذکر کردهاند. 
چیزی که جالب است که در این مسجد دور محراب 
شعر فارسی کار شده، شعر محتشم. بازین چه شورش 
است که در خلق عالم اســت. تاریخش همان تاریخ 
صفوی اســت. یعنی زمانی که خود محتشم حضور 
داشته، فرمان خود شاه عباس هم هست که دستوری 
که داده بود برای ساخت مسجد 6301. چندین کتیبه 

فارسی دیگر مسجد دارد.
مسجد توبه یا مسجد کلیسا چون یک زمانی کلیسا 
شــده بود دوباره مســجد شــد. علت اینکه توبه بود، 
من شــعر دور محراب را خواندم؛ دیدم یک شعری از 
سوزنی ســمرقندی، در واقع منتسب به اوست، شعر 
توبه ایشان است و به خاطر همین فکر کنم یا به خاطر 
اسم مسجد توبه شعر توبه را آوردند یا اینکه بالعکس.
به دنبال قبر طالبوف، گشــتم. یک شــهری به اسم 
بوریناکس رفتم. آنجا زیر عکس طالبوف در موزه دیدم 
دو تا کتیبه است و آنجا مسجد سوم و مدرسه سوم این 
جامع اسداه خامنه را پیدا کردم که حاا اشتباهی زیر 
عکس طالبوف گذاشته بودند. چون میبینید نوشته ولد 

حاج فتحاه خامنه و ... . 

جعفروثوقی 

رویکرد بسیار زیاد به یک اثر در بازار کتاب نشان از 
برجستگی های آن برابر دیگر آثار با دست مایه های 
یکســان دارد. از همین رو برای تبیین ارزش جایگاه 
تاریخ ایران باســتان نزد نسل کنونی و برجسته ترین 
شخصّیت آن که به تعبیر فصیح استاد شهریار: تاج 
تاریخ جهان کوروش َاهخاَمِنشیســت، به استقبال 
چشــمگیر از کتاب کوروش کبیر اثــر هارولد آلبرت 
لمــب در یک دوره زمانی دســت کم پانزده ســاله 
اشــاره می شود. بی گمان یکی از زمینه سازهای این 
استقبال، بیان داســتان گونه آن است که دریافتش 
را برای نا آشــنایان با تاریخ آســان ساخته ولی نباید 
ایــن ســادگی را به دید مســتند نبودن نگریســت. 
زیرا ترجمــه   گویای دکتر صادق رضازاده  شــفق با 
برشمردن کاســتی های آن در مقدمه کتاب همراه 
گوشزد کردنشان به نویسنده طّی سفری که به ایران 
داشته و چاپ آن ها با آگاهی وی، شاهکاری ماندگار 
بــرای تمام دوســتداران تاریخ که بــه دنبال کتابی 
خواندنی در این زمینه هســتند پدید آورده است. به 
گونه ای که پس از گذشــت شــصت سال از چاپ 
انگلیسی و متن ترجمه دکتر شفق در  یک سال پس 
از آن، هنــوز در بازار کتاب خودنمایی می کند. چاپ 
های زیر گواهی بر این مّدعا هستند. ناگفته پیداست 
که با توجه به چاپ های در جریان احتمالی یا چاپ 
هایی که نگارنده تدیده این فهرســت هم نمی تواند 

کامل باشد.
  ِعلم با دو نوبــت 13٨۲   13٨۴ در ۴0٨ برگ رقعی 

جلد سخت – هر نوبت ۲۲00 نسخه.
  مهــراد، فراروی با یک نوبت چــاپ 13٨٧ در 36۲ 

برگ رقعی جلد سخت – 3000 نسخه.
  آسمان دانش، هنر قلم با یک نوبت چاپ 13٨٨ در 

39۲ برگ رقعی جلد سخت – ۲000 نسخه.
  پارس کتاب با دو نوبت چاپ 13٨6 – 13٨9 در ۴06 

برگ رقعی جلد سخت، ۲۲00 ۲500 نسخه.
  ماهابه، هنر پارینه با سه نوبت چاپ 13٨٨ – 13٨9 

در ۴0٨ برگ رقعی جلد سخت، ۲000 3000 نسخه.
  ســپهر ادب، نیک فرجام با سه نوبت چاپ 13٨٨ – 
13٨9 در 3۲۲ برگ رقعی جلد سخت )٨٨( – 5000 
نســخه، 3۲0 برگ رقعی جلد نرم )٨9(   5000 نسخه 

و 3۲۲  برگ وزیری جلد سخت )٨9(   3000 نسخه.
  بهــزاد با یک نوبت چاپ 13٨9 در 3٨6 برگ وزیری 

جلد سخت – 1000 نسخه.
  گنج عرفان، قلم مکنون با یک نوبت چاپ 13٨9 در 

396 برگ رقعی جلد نرم – 500 نسخه.
  گنج عرفان، یــاران قلم با یک نوبت چاپ 13٨9 در 

۴0۲ برگ رقعی جلد نرم – 500 نسخه.
  شــهرزاد با یک نوبــت چــاپ 13٨9 در 35۴ برگ 

وزیری جلد سخت – ۲000 نسخه.
    معین با سه نوبت چاپ 13٨5 – 13٨6 – 13٨9 در 

۴۲۴ برگ رقعی جلد سخت – هر نوبت ۲000 نسخه.
  ولی، یاران قلم، یاران علوی با یک نوبت چاپ 13٨9 

در 39۴ برگ رقعی جلد سخت – 3000 نسخه. 
  نگاه با هفت نوبــت چاپ 13٨۴– 13٨5– 13٨6– 
13٨٧  13٨٨–1390 در 3٨۴ بــرگ وزیــری جلــد 
–5000–5000–  )٨۴(  ۴000–  )٨۴(  3000 ســخت، 

۲000–۲000–۲000 نسخه.
  به آفرین با ســه نوبت چاپ 13٨5–13٨٨ 1390 در 
3۲0 برگ وزیــری جلد ســخت، 5000–۲100–۲100 

نسخه.
  ایران جوان با یک نوبــت چاپ 1390 در 35۲ برگ 

وزیری جلد سخت – ۲000 نسخه.
  جاویــدان، بدرقــه جاویــدان با چهــار نوبت چاپ 
13٨٧ 13٨9 1390 139٧ در ۴0۲ بــرگ رقعــی جلد 

سخت، 1500  1100 1100  ۲۲0 نسخه.
  امید کومش، هنر قلم، آوای امید )وابســته به بنیاد 
پژوهش و توســعه فرهنگ وقف( با یک نوبت چاپ 
1390 در 39۲ برگ رقعی جلد سخت – 1500 نسخه.
  دنیای کتاب با هفت نوبت چاپ از 13٨3 تا 13٨٨ و 
1391 در 33۲ برگ وزیری جلد سخت )چاپ ۴ 13٨5 
 1000 ۲000 1500 ۲000 ۲000 1500 1۲00 نــرم(،  جلــد 

نسخه. )اطاعات چاپ یک در دسترس نبود(
  آرشیدا با یک نوبت چاپ 1390 در 3٧6 برگ رقعی 

جلد نرم – 500 نسخه.
  رقیم با یک نوبت چــاپ 1391 در 3٨۴ برگ رقعی 

جلد سخت – 5000 نسخه.
  الهــام با یک نوبت چــاپ 1391 در ۴1۲ برگ وزیری 

جلد سخت – 1100 نسخه.
  موسســه منشــاء دانش با یک نوبت چاپ 1391 در 

3۲٨ برگ وزیری جلد نرم – 1000 نسخه.
  نویــد صبح با یک نوبت چــاپ 1391 در 35۲ برگ 

رقعی جلد نرم – 1000 نسخه.
  عقیــل با یک نوبت چــاپ 1391 در ۴6۴ برگ جیبی 

جلد سخت – ۲000 نسخه.
  آئینــه دانش با دو نوبت چــاپ 1390 در 3۲0 برگ 
رقعی جلد سخت – 500 نسخه، 1391 در 3۲0 برگ 

رقعی جلد نرم – 500 نسخه.
  نیلوفرانــه بــا هفت نوبت چــاپ از 13٨9 تا 139۲ 
در 3۲0 برگ وزیری جلد ســخت، 3000 5000 3000 و 
چاپ 9۲ )هفتم( 3000 نسخه. )اطاعات چاپ های 

چهار تا شش در دسترس نبود(
  بنگاه ترجمه و نشــر کتاب پارسه با پنج نوبت چاپ 
13٨٧ 13٨٨ 1390 139۲ در 31۲ بــرگ وزیــری جلد 

سخت، ۲۲00  ۲۲00  3000  ۲۲00  1000 نسخه.
چــاپ  نوبــت  چهــار  بــا  دانشــگاهیان    
13٨٨ 1390 1391 139۲ در 3٨3 بــرگ وزیــری جلد 
ســخت )چاپ 1 در ۴16 برگ رقعی جلد ســخت(، 

3000 3000 ۲000 ۲000 نسخه.
  یاران علوی با دو نوبــت چاپ 139۲ 1393 در ۴00 

برگ وزیری جلد سخت – هر نوبت 5000 نسخه.
  آکو با دو نوبت چاپ 139۴ در ۴16 برگ رقعی جلد 

نرم – 1000 نسخه.
  کتاب ســبز با دو نوبت چــاپ 139۲ 1393 در  ۴1٨ 

برگ رقعی جلد سخت – هر نوبت 1000 نسخه.

  آریاسان با یک نوبت چاپ 139۴ در 3۲0 برگ رقعی 
جلد نرم – 500 نسخه.

  آدینه ســبز با ســه نوبت چاپ 139۲ 139۴ در 331 
برگ وزیری جلد ســخت، 3000 )اطاعات چاپ دوم 

در دسترس نبود( 1000 نسخه.
  سروش گســتر با چهار نوبت چاپ 1391 139۲ 139۴ 
در ۲5٨ بــرگ وزیری جلد ســخت، هــر نوبت 1000 

نسخه.
  آتیســا با یک نوبت چاپ 1395 در 3۲٨ برگ وزیری 

جلد سخت – 500 نسخه.
  پارمیــس، یاقوت کویر با یــک نوبت چاپ 1395 در 

۴1۲ برگ وزیری جلد سخت – 500 نسخه.
  پارمیــس با یــک نوبت چــاپ 139٧ در ۴6٨ برگ 

جیبی جلد سخت – 500 نسخه.
  آرمان خرد با یک نوبــت چاپ در 3٨۴ برگ وزیری 

جلد سخت – 500 نسخه.
  خسرو شیرین )وابســته به موسسه عروج اندیشه( 
بــا یک نوبت چــاپ 139٧ در 336 برگ وزیری جلد 

سخت – 500 نسخه.
  ارمغان با سه نوبت چاپ 1393 1396 139٧ در 31۲ 

برگ وزیری جلد سخت، 1000 ۲10 ۲10 نسخه.
   آوای مهدیــس بــا دو نوبت چاپ )چــاپ یک در 
دسترس نبود( 139٧ در 39۲ برگ وزیری جلد سخت 

– 500 نسخه.
  نیلوفر نقره ای با دو نوبت چاپ 139٧ 139٨ در ۲90 

برگ وزیری جلد سخت – هر نوبت 500 نسخه.
  آســمان آبــی در ۲9۲ بــرگ وزیری جلد ســخت 

)اطاعات نوبت چاپ در دسترس نبود(.  
  بدیهیست دگرگونی قطع چاپ ها و شمار برگ ها 
گوناگون  و حروف چینی هــای  ویراســت ها  برای 
ناشــران پیش می آیند. از هارولد لمب کتاب هایی 
چون اســکندر و تیمور هم در بازار کتاب هستند 
ولی چاپ هــای گوناگون کوروش کبیــر  او که از 
بســیاری کتاب های دیگر درباره کــوروش بزرگ 
پرفروش تر است نشان از نامیرایی مهر ایران میان 

ایرانیان دارد.

کوروش کبیر اثر هارولد لمب؛

اثری که کهنه نمی شود

کتیبه های فارسی در جهان سخنرانی دکتر محمدرضا رضوانی فر
 )بخش نخست(
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فرهنگ
به گفته فرزاد شهســواری: این بار ترکیه آستین باا زده تا ساز ایرانی تنبور را به 
نام خود ثبت کند. این درحالیست که رواج تنبور در ترکیه هم به علت هویت 
ایرانی بخشــی از مردم آن سرزمین و سیطره فرهنگی ایران در قلمرو عثمانی 

بوده است. 6

امید حسنوند 
پژوهشگر حوزه اقوام

تنبور از ســازهای ایرانی رایج در غرب کشور است 
کــه برای برخــی از مردم، در کرمانشــاه، لرســتان، 
کردستان، آذربایجان غربی/شرقی، همدان و... جنبه 
مذهبی نیز دارد. این ساز جایگاه خاصی در موسیقی 
ایران را دارا می باشــد. تنبور نوازی به خاطر اهمیت 
مذهبی خود، در طی قرون و سالیان حفظ شده و راه 
خود را به عنوان یک خویشکاری مذهبی ادامه داده 
اســت اما این روزها خطری، هویت ایرانی این ساز را 

تهدید می کند که در زیر می خوانید:
در چنــد دهه گذشــته، هر کشــور تازه تاســیس 
و نوخواســته ای ســعی دارد تــا بــا ملت ســازی و 
تاریخ ســازی جعلی، در نزد مردم خــود و جهانیان 
آبرویی دســت و پا کند و در امر ملت ســازی از سایر 
دولت هــا عقب  نمانــد و مشــروعیت جعلی خود 
را به رخ دیگران بکشــد و بگوید کشــور ما از صدها 
سال پیش دارای هویت مســتقل ملی بوده است و 
فرهنگی کهن و تاثیرگذار)که جعل نموده اند( داشته 

است.
در این بین کشــور های همسایه ایران که عمر اکثر 
آن هــا از عمر کارخانه کبریت توکلــی تبریز نیز کمتر 
است، از این داســتان مســتثنی نبوده اند، بیشتر این 
کشــورها بعد از تجزیه امپراتــوری عثمانی و اتحاد 
جماهیر شــوروی بــه وجود آمده اند، امــا نباید این 
نکته را فرامــوش نمود که این کشــورها عموما در 
طول تاریخ بخشــی از خاک ایران بزرگ را تشــکیل 
می داده اند و امروز نیز حامل بخشــی از جهان ایران 
فرهنگی هســتند، شــاید همین امر موجب گشــته 
که این کشــورها سعی در دســت درازی به تاریخ و 
مشــاهیر ایرانی به نفع خود کنند: در طول ســالیان 

در متن پهلوی درخت آسوریگ متعلق به دوران 
اشــکانی و دایرۀالمعارف باستانی بندهشن متعلق 
به دوره ساســانی نیز چند بار از ســاز تنبور به عنوان 
سازی ایرانی نام برده شده است. واژه تنبور بارها در 
اشــعار مولوی، منوچهری دامغانی، نظامی گنجوی 
و حافظ نیز اســتفاده گردیده اســت و فارابی نیز در 
کتــاب ااغانی به معرفی این ســاز پرداخته اســت. 
همچنین مقام باریه از مقام های این ساز را به باربد 
موســیقی دان بزرگ عص ساسانی منسوب می کنند. 
امروزه نیز معروف ترین تنبور نوازان ایرانی هســتند و 
مراکز تنبورنوازی در اســتان های کرمانشاه و لرستان 
وجود دارند. در منطقه گوران کرمانشــاه، علی اکبر 
مرادی و طاهر یارویســی، در منطقه صحنه نورعلی 
الهی، سید خلیل عالی نژاد رامین کاکاوند، سید آرش 
شــهریاری، در منطقه کرمانشاه، کیخسرو پورناظری، 
علیرضا فیض بشی پور و امامقلی امامی در منطقه 
دلفان، بزرگترین تنبور نوازان در صد ســال اخیر بوده 
و هســتند. قدیمی ترین منطقه تنبــور نوازی، منطقه 
گــوران به رمزکیت گهواره و حواشــی کرند و ذهاب 
اســت.  همچنین مراکز دیگر تنبور نــوازی در غرب 
ایران، منطقه کرمانشــاه شــامل صحنه و کنگاور و 
منطقه کوهدشت، نورآباد و دلفان در لرستان هستند 
که تنبور نوازی لرســتان پس از تنبــور نوازی گوران 
قدیمی ترین سبک تنبور نوازی را داراست. همچنین 
ســاز تنبور در میــان آذری های اهل حق در اســتان 
هــای آذربایجان غربی، آذربایجان شــرقی و زنجان 
و همچنین گوران های کاکه ای کردســتان عراق هم 

رواج بسیاری دارد. 
با توجه به مســتندات موجود هیچ  جای شــکی 
باقی نمی ماند که تنبور یک ساز کاما ایرانی است که 
در ایران و توسط ایرانیان پدید آمده و توسط ایرانیان 
گســترش پیدا کرده و ادبیات و ملــودی ایرانی خود 
را دارد و بزرگتریــن تنبور نوازان نیز ایرانی هســتند و 
مقــام های ایرانی آن را آفریده اند. براســتی ترکیه با 

چه دستاویزی مدعی تنبور ایرانی است؟   

سید محمد حسینی

ســخن ها دارم بســیار که در ایــن مجال نگنجد 
اما به رســم  رسالت قلم که  نه موج سواری بر تب 
زودگذر جامعه و نه برای خوشامد این و آن که برای  
آگاهی اســت مینویسم؛ ســختی های روزگار در این 
جبر جغرافیا بر نگاه منصف عیان است  سختی هایی 
که بر دختر و پســر وارد است...  و روزگاری را سپری 
می کنیم که بر طبل مردســتیزی می کوبند! روزگاری 
که بخاطر گرســنگی جنســی مرد رانده می شود و 
در خیلی موارد  زن نه بخاطر شایســتگی هایش که 
بخاطر وجوه دیگر آن به اســتفاده گرفته  می شود! 
دورانی که رســیدن سهم کسانی که شایسته هستند 
نیســت  !و شعله حسرت ها بیشــتر از همیشه زبانه 
می کشــد. امید دیگر بذر هویت ما نیســت  و ایمان 
تنهــا تکیــه گاه مردمان  نیســت! شــکر و رضایت 
فضیلتی که در نســل پیشــین قابل توجه بود با این 

نسل بیگانه شده است!

می کنــد  چطور با ایــن همه خودخواهــِی درونی  
مهربانی و دیگر دوســتی ســر برافراشته شود؟ این 
ضرب المثل روایت گر حال این روزگار شــده است؛ 
دیگی کــه برای من نجوشــد بهتر اســت ... حتی 
نگارنده نمی خواهــد و نمی تواند قلم را تا آخر این 
حکایت بچرخاند! چه کســی بدون نــگاه حزبی و 
اهداف منفعت طلبانــه برای حال این روزهای این 
ســرزمین نسخه ای شفا بخش دارد؟ به قول جناب 
ســایه؛ گم گشــته دیار محبت کجا رود؟ نام حبیب 
هســت و نشــان حبیب نیست! عاشــق منم که یار 
بــه حالم نظر نکرد ای خواجه درد هســت و لیکن 

طبیب نیست
ولیکن طبیب نیســت...برگردیم به بحث اصلی؛ 
تــرک وطن کنیم بــا این اســتدال های نــه چندان 
اســتوار، بلکه سســت و بی بنیاد! و همچنان خود را 
فرزنــد خاک این ایران غریب و تنها بدانیم، شــوخِی 
بی مزه ای کردیم! نوشت: من رفتم تا صداقت داشته 
باشــم! از او می پرســم ای دختر افتخــار آفریِن این 

ســال های نه چندان دور وطن، خاک و ســرزمین 
کنار پدر و مادر چه بســا بزرگ تر از خانواده دانســته 
می شــد و جان را فــدای او کردن افتخار محســوب 
می شــد! ما ایرانی ها به ایران پرستِی افراطی  شهره 
بودیم، اما اکنون ایران مترادف شــده است با همین 
چند سال اخیر دوران رنج و سر بریدن امید... همچو 
دختر و پســر بچه هایی شــدیم که  اگر عمو برایمان 
شکات بخرد دوســتش میداریم و اگر نه...دوستش 
نداریم.  هیچ کوششــی برای ساخت ایران نمی کنیم 
و تاشــی برای بهبود وضعیــت فرهنگی این خاک 
پهناور نداریم! چه می گویم؟ ما دیگر ایران را این مام 
وطن را دوســت نداریم. ما عشق را هم دیگر در این 
خاک نمی خواهیم تجربه کنیم. هر چه آرزو و اهداف 
را آن دوردست ها جستجو می کنیم آن سوی مرزها... 
شانه خالی می کنیم از مسئولیت های  شهروندی به 
بهانه هایی واهی... ما تلخ شــدیم و بی رحم اشــّدا 

بینهم شدیم...
دانه عشــق در خاک مرطوب ایثار و لطافت رشد 

سرزمین، کسی همچون کریمی و دایی و مهدوی کیا 
که قبل از به دنیا آمدنت برای این ســرزمین با تمام 
محدودیت ها و فشــارها و محرومیت ها برای شادی 
این مردمان که نیک می دانستند تنها دلخوشی شان 

ورزش است جنگیدند....
 و در رشــته های دیگر هم نیز که چه ماندن هایی 
عزت مندانــه در جهــت بــزرگ کــردن ایــران و با 
پیروزی هایشان که غرور جمعی ملت را سبب شدند 
مرهمی بر زخــم های مردمان رنجدیــده بوده اند. 
مگر وطن) و تن ( هتل و مســافرخانه اســت که اگر 
خدماتش مســاعد نبود ترکش کرد!؟ تو چه میدانی 
که برای حراســت از این خاک چه خون های پاکانی 

که ریخته نشده!
ما برای آنکه ایران خانه خوبان شــود رنج دوران 
برده ایم... تو با تاش شخصی خویش به این جایگاه 
رســیدی! قبول؟ اما زیر ســایه این پرچم ســه رنگ 
ایران با ایــن همه قدمت تاریخی و فرهنگی. تو حق 
انتخاب داشتی  همچون حجازی و تختی  همچون 

کیهان کلهر و حســین علیــزاده اما آنهــا ماندند و 
ســوختند تا  چراغ روشنایی فرهنگ و ورزش بمانند. 

تو رفتی تا...!؟ 
می خواهی برای کشــوری که پرچمش بر ســینه 
ات نقش بســته است کوشش کنی؛ جایی که به آن 
تعلق نداری... احســاس و هیجانات ناب مردم برای 
پیروزی هــا و شکســت هایت با چه چیــزی تعویض 
شــد؟ مردم چطور برای مبارزه هایت  فریاد پیروزی 
سر دهند و اشــک ریزند؟وقتی با پرچم غیر ایران به 

صحنه ورزش حاضر خواهی شد؟
اگر محدودیت ها و ســختی ها تو را به عنوان یک 
فرد به کشــور دیگر فراخوانده است تا کمی  زندگی 
شاد و آزاد را تجربه داشته باشی این انتخاب توست 
و قابــل احترام ! اما در مســابقات به عنوان نماینده 
کشــور دیگری و در صورت پیروزی پرچم آن کشور 
را باای ســر بگیری و دور افتخــار بزنی کمی قابل 
درک نخواهد بود. و تلخی بیش تر آن است که عده 
ای از جوانان و ورزشــکاران و اهل هنر رویکرد او را 
تحسین و تشــویق و همدلی کردند! از تنگناها فرار 
کردن و نه حل کردن  چه تحســینی را می تواند به 
دنبال داشته باشــد؟  این چند خط به نیت تخریب 
و توهین به بانوی ورزشــکار نیست  فتح بابی است 

برای درنگ...

مصادره دیگر ترکیه از میراث فرهنگی ایران، ساز تنبور

کیمیا در آن سوی مرز

گذشــته کشورهای همسایه ایران با تمام توان سعی 
در تصاحب نظامی گنجوی، پورسینا، فارابی، خواجه 
نصیرالدین طوسی و بازی چوگان، ساز تار، نان لواش، 
قهوه خانه و... داشــته اند که حتی در مواردی موفق 
به ثبت آن اثر به نام خود در فهرســت یونسکو شده 
بودند که مهم ترین عامل آن ناآگاهی و عدم احساس 
مســئولیت ما در قبال میراث فرهنگی ســرزمینمان 

است.
به گفته فرزاد شهسواری: این بار ترکیه آستین باا 
زده تا ســاز ایرانی تنبور را بــه نام خود ثبت کند. این 
درحالیســت که رواج تنبور در ترکیــه هم به علت 
هویت ایرانی بخشــی از مردم آن سرزمین و سیطره 

فرهنگی ایران در قلمرو عثمانی بوده است.
ساز تنبور از سازهای زهی، و البته از کهن ترین این 
نوع ساز بوده و دسته ای بلند و کاسه ای گابی شکل 
دارد و از چوب ساخته می شود. اینس از بین ٧0الی 
٨0 سانتیمتر طول دارد و با سه، سیم کار می کند و با 

چهار انگشت دست نواخته می شود.
تنبور یک ســاز عرفانی کاما ایرانی است. این ساز 
بخشی از موسیقی مردمان قوم های لک، گوران، کرد 
و آذری های پیرو آیین اهل حق می باشد که در زمان 

شاه خوشــین لک که یکی از نخســتین رهبران آیین 
یارســان بوده، به اوج شهرت خود می رسد و به این 
دلیل به ســاز شاه خوشینی نیز شهرت دارد، مردمان 
ایــن نواحی به تنبور »تمیره« نیز می گویند. اما ســاز 
تنبور محدود به این مناطق نبــوده و در تاریخ ایران 
جایگاه ویژه ای داشته که به کرات از آن یاد شده، برای 

نمونه در کارنامه اردشیر بابکان آمده است که روزی 
اردشیر در گوشه ای نشســته بود و تنبور می نواخت 
که نشان از رواج تنبور در 1٧00 سال پیش در جنوب 
ایران است. یا در خوان چهارم از هفت خوان رستم 
در شــاهنامه فردوسی، رستم شروع به نواختن تنبور 

کرده و آواز سر می دهد.
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7گزارش
مروری بر تاریخ 10 هزار ســاله نامکتوب و تاریخ ۲500 ســاله مکتوب ایران زمین 
اثبــات می کند که ایرانیان از دیربــاز تاریخ هیچ گاه میهن دوســتی خود را برای 
اســتعمار و تجاوز و قتل و غارت و چپاول و ستم به همسایگان و دیگر کشورها 
بــه کار نگرفته اند؛ بلکه برعکس بارها مورد تعدی و تجاوز و قتل عام و غارت و 

ویرانی قرار گرفته اند.

احمدرضا حسینی 
پژوهشگر تاریخ

ایل سنجابی، ایل میهن پرست غرب کشور، از ایات 
کــرد ایران، ســاکن مناطق قصرشــیرین و دااهو در 
اســتان کرمانشاه است. پس از شکست و اضمحال 
اتحادیه ایلــی قدرتمند زنگنه کــه در دوره صفوی 
قدرت و جایگاه بزرگ و مهمی داشت توسط نادرشاه، 
و سپس توســط اتحادیه ایلی کلهر در دوران زندیه، 
یکی از تیره های ایل زنگنه که مستقل شد، همین ایل 
سنجابی بود. البته ایل سنجابی نیز مانند دیگر ایات، 
یک اتحادیه سیاسی بود، که حاصل تلفیق قبایلی از 
تیره ها و مناطق مختلف بود. بخشی از ایل سنجابی 
از کردهای عراق و بخشی از زنگنه و بخشی هم از از 
طوایف لرستان هستند مانند سیمین وندها، اما سران 
و طوایف ایل، خود را اهل منطقه فارس و منســوب 

به دیالمه فارس می کنند.  
نخستین بار نام سنجابی در جنگ های دوره زندیه 
آمده اســت که یکی از سران ســنجابی مانند سران 
دیگر طوایف غرب، و شــمال غرب کشور به آزادخان 
افغان پیوســته بود و البته توسط شخص کریمخان 
کشــته شد. اما این ایل نخستین بار در جنگ هرات در 
زمان ناصرالدین شــاه قاجار در سطح ملی شناخته 
شد. جنگاوران این ایل در جنگ هرات شرکت کردند 
و داوری هــا نمودند و گویا در ان جنگ بخشــی از 
لباسشان از پوست سنجاب بود و برخی ای موضوع 
را وجه تســمیه ایشــان می دانند که چندان درست 

به نظر نمی رسد.
اما نقطه اوج تاریخ ســنجابی به دوره مشروطه و 

جنگ جهانی اول باز می گردد.
از آنجایی که منطقه کرمانشــاه مهم ترین مســیر 
ترانزیتی غرب کشور بود و هر ساله هم زوار بسیاری 
به بــه عتبات می رفتند و بازرگانان ایران و عثمانی از 
این منطقه رفت و آمد می کردند، سنجابی ها از طرف 
دولت قاجار به حکومت قصرشــیرین رسیدند تا هم 

در عین مرزداری، امنیت راه ها را تامین کنند.
ســنجابی ها با صداقت و شــرافت وظیفه خطیر 
مرزبانــی و راهداری را بر عهده داشــتند تا اینکه در 

میر مهرداد میر سنجرى
استادیار دانشگاه و پژوهشگر 

فرهنگی و ژئوپلیتیک

مشــارکت گســترده مردمی در آیین تشــییع ســردار قاسم 
ســلیمانی، با پوشش بسیار گسترده رسانه های مختلف داخلی 
به عنوان تجلیل از یک قهرمان ملی معرفی شده است؛ رویکردی 
که می تواند، بازگشــت به جلوه ای از رویکرد ایران گرایانه تلقی 
شــود.البته بنگاه سخن پراکنی بی بی ســی بر پایه روال معمول 
ایران ســتیزانه خود بی کار ننشسته و به تازگی با انتشار مقاله ای 
از یکی از اتباع خود، به حمله همه جانبه به ناسیونالیسم رو به 
رشد ایرانی پرداخته و اصل شناخته شده و بدیهی »منافع ملی« 
را »خودخواهی و نادیده گرفتن منفعت همگانی« معرفی کرده 
اســت! این نویسنده البته از یووال نوح هراری، نویسنده یهودی، 
شاهد مثال آورده که از »تمدن جهانی واحد« سخن می گوید و 
عقیده دارد که »مشکات جهانی« ما را »بیش از پیش به یکدیگر 
وابســته کرده«، »اگر هر ملتی فقط به خــودش فکر کند؛ پس 
چه کسی به مشکات جهانی فکر می کند؟«.مفهوم ایران، چه 
بخواهیم و چه نخواهیم، مفهومی عجین شــده با خاک و خون 
را در پِس خــود دارد؛ مفهومی که در درازنای تاریخ ایران زمین، 
نخســتین دولت�ملت جهان را به شاهنشاهی کوروش بزرگ 
شــکل داد و همین ناسیونالیســم ایرانی بود که ققنوس ایران 
را پس از ویرانگری و جنایت های اســکندر از ویرانه برافراشت.
ملی گرایی یا ناسیونالیسم، به انگلیسی Nationalism در تعریف 
عبارت اســت از نوعی آگاهی جمعی، یعنی آگاهی به تعلق به 
ملت کــه آن را »آگاهی ملــی« می خوانند.آگاهی ملی، اغلب 
پدیدآورنده حس وفاداری، شــور و دلبســتگی افراد به عناصر 
تشــکیل دهنده ملت )نژاد، زبان، سنت ها و عادت ها، ارزش های 
اجتماعــی، اخاقی و به  طور کلی فرهنگ( اســت؛ در حالی که 
بدخواهان ایران، میهن پرســتی ایرانی را متــرادف با واژه منفی 
شوونیسم )به فرانسوی: Chauvinisme( معرفی می کنند که به 
معنای نوعی میهن گرایی افراطی و ســتیزه جو و همراه با کینه 
و بداندیشــی درباره دیگران است.مروری بر تاریخ 10 هزار ساله 
نامکتوب و تاریخ ۲500 ســاله مکتوب ایران زمین اثبات می کند 
کــه ایرانیان از دیرباز تاریخ هیچ گاه میهن دوســتی خود را برای 
استعمار و تجاوز و قتل و غارت و چپاول و ستم به همسایگان و 

سادات حیدری به جنگ عثمانی ها و مزدوران ایشان 
یعنــی قبایل کرد و عرب عراقــی رفت و رئوف بیگ 
ســردار عثمانی را شکســت داده و ایشان را از خاک 
ایران بیرون کرد. این درحالی بود که حاکم کرمانشاه 
یعنی امیرمفخم بختیاریحتــی حاضر به درگیری با 
ســپاه عثمانی نشده و در پشت پرده با ایشان ساخت 

و پاخت هم کرده بود.
در این زمان در شــمال، روس ها تا تهران پیشروی 
کردنــد و برخــی از دولت مــردان میهن پرســت به 
رهبری رضاقلی خان نظام السلطنه مافی برای حفظ 
تمامیت ارضی و اســتقال ایــران یک دولت موقت 
تشــکیل دادند. اما دولت موقت که فقط ســه هزار 
ژاندارم در اختیار داشــت در قم و ساوه و اصفهان از 

انجامید.ایرانیــان از دوران دو قــرن ممنوعیــت تکلم به زبان 
ملی پارســی پس از حمله اعراب تا سرکوب قیام های خونین 
جاودانگان ایران زمین هیچ گاه شعله فروزان ناسیونالیسم ایرانی 

را در خود خاموش ندیدند.
صفویان این دودمان اصیل ایرانی هم که در سال های ٨٨0 
تا 111۴ خورشیدی )1٧36–1501 میادی( حدودا به مدت ۲۲1 
ســال بر ایران فرمانروایی کردند، نیز با دو عنصر ناسیونالیســم 
ایرانی و البته تأکید بر تشــیع )برای ایجاد تفکیک از پادشاهی 
سنی عثمانی( توانستند مرزهای جغرافیایی ایران بزرگ ساسانی 

را پس از ٨50 سال وقفه دگربار برپا و احیا کنند.

ایــران انقاب مشــروطیت بروز کرد و دســت تاریخ 
ســنجابی ها را در موقعیت خطرناکی قرار داد و باز 
هم ایشان با میهن پرستی تمام در راستای سربلندی 

میهن تاش کردند.
از جنگ های دوران مشــروطه که بگذریم )شامل 
حمــات برخی ایــات کرد بــه ســنجابی ها( ایل 
سنجابی به رهبری شیرمحمدخان در جنگ جهانی 

اول به خوبی می درخشد.
در اولین حمله عثمانی ها به خاک ایران، فرمانده 
ســواران ســنجابی، علی اکبرخــان ســردار مقتدر 
ســنجابی پسر شیرمحمدخان با در نظر گرفتن نقض 
بی طرفــی ایران توســط عثمانی ها و کشــتار مردم 
کرند، به همراه متحدان سنتی خود یعنی گوران ها و 

دیگر کشورها به کار نگرفته اند؛ بلکه برعکس بارها مورد تعدی 
و تجاوز و قتل عام و غارت و ویرانی قرار گرفته اند.در تاریخ ایران 
نخستین کســی که به »شوونیسم« متهم شــد، میرزا تقی خان 
امیرکبیر، این بزرگمرد میهن پرســت و دلســوز ملت ایران بوده 
است؛ آن هم از سوی سفیر بریتانیا؛ چراکه حاضر نبود از مصالح 
عالیه کشــور ایران به نفع استعمار بریتانیا و روسیه کوتاه بیاید.

ساسانیان پرچم داران ایران  گرایی )که به دلیل معنای صریح بر 
واژه چند پهلوی ملی گرایی برتر است( در دوران باستان بوده اند 
و مفهوم نوینی به نام »ایرانشهر« را به واژه شناسی )ترمینولوژی( 
تاریخ جهان افزودند.از سقوط شاهنشاهی ساسانی )که مردم به 
آن ایرانشهر می گفتند( به عنوان آخرین شاهنشاهی ایران باستان 
که از سال ۲۲۴ تا 651 میادی یعنی به مدت ۴۲٧ سال بر ایران 
بزرگ  به مساحت تقریبی شش هزار و 600 کیلومتر مربع فرمان 
راند تا برآمدن شاهنشــاهی ایرانی و شیعی صفویان ٨50 سال 
طول کشید، سده هایی بس سخت و تلخ و غم انگیز برای ملت 
ایــران که آنچه ایران و هویت ایرانی را از ظلم و ســتم و قتل و 
غارت و ویرانگری و شقاوت مغول ها و...همچنان زنده و پابرجا 
نگه داشت، ناسیونالیسم ایرانی یعنی باور و حس وفاداری، شور 
و دلبســتگی ملت به اجزای فرهنگ ملی ایرانی از جمله نژاد، 
زبان، سنت ها و عادت ها، ارزش های اجتماعی، اخاقی و به  طور 
کلی فرهنگ ایرانی بوده است.روحیه ملی ایرانی بوده است که 

به نهضت درخشان تاریخی شعوبیه انجامید.
بزرگ ترین نهضت ایرانی پس از استیای اعراب بر ایران که 
برای رهایی از بند امویان و جلوگیری از استحاله و ازدست دادن 
هویت ملی، علیه خلفای ستمگر اموی به پا شد و به حکومت 

اعراب و خلفای اموی پایان بخشید.
ایرانیــان که با تاریــخ گهربار هزاران ســاله خــود، در برابر 
اســتحاله و ازدست رفتن هویت ملی خویش در برابر بیگانگان 
و بیگانه پرستان سر بر نمی تافتند، به طور پی در پی نهضت هایی 
را علیه گروه های ایران ســتیز پایه ریزی کردند که به برانداختن 
بنی امیه، برکشــیدن بنی عباس و اســتقال سیاســی ایرانیان 

روس ها شکست خورد و تا کرمانشاه عقب نشست.
هم زمــان فرماندهــان آلمانی ســپاه عثمانی، با 
ایــات منطقه کرمانشــاه مذاکره کرده و به ایشــان 
گفتنــد که ما به شــما کمــک می کنیم تا دشــمنان 
روس و انگلیســی را از ایران بیرون کنید. ایات کرد 
موافقت کردند و سپاهیان عثمانی را به عنوان متحد 
خــود به ایران راه دادند و کمــی بعد ملی گرایان به 
رهبری نظام السلطنه مافی به کرمانشاه رسیدند و به 

متحدین پیوستند.
ملی گرایان با کمــک آلمانی ها یک دولت موقت 
بــه مرکزیت کرمانشــاه ایجاد کردنــد و بدین ترتیب 
کرمانشــاه پایتخــت ایران آزاد شــد. افســران ترک، 
نیروهای ایرانی را که متشــکل از ژاندارم ها و عشایر 

جلــوه مفهوم نوین ناسیونالیســم ایرانی یعنی بیداری 
هویــت و تاریخ ایرانی، یعنی جاویدانــی و نامیرایی؛ یعنی 
عشــق به مادر در دوران مشــروطه متبلور شــد. دورانی 
که ملت ایــران و نخبگان جامعه ســرخورده از وادادگی 
پادشــاهان بی کفایت قاجار و ازدست رفتن قفقاز و هرات و 
افغانستان و سلیمانیه و ورارود و کات و بلوچستان بزرگ و 
سیستان بزرگ و فیروزه و...از 1٨13 میادی و قرارداد شوم 
گلستان به این ســو، نهضتی ایران گرایانه و ناسیونالیستی 
ضد اســتبدادی و ملت گرایانه را پی نهادنــد؛ نهضتی که 
بعد ها در جریان اشغال ایران به وسیله متفقین در شهریور 

لرســتان و کرمانشــاه بودند، آمــوزش دادند، دولت 
موقت توانست تا همدان و کردستان و لرستان را نیز 
آزاد کند و در این جنگ ها سنجابی ها داورانه در کنار 
دیگر ایرانیان جنگیدند و علی اکبرخان به یاری سردار 
رشید اردان رفت و کردستان را از روس ها پاک کرد. 
امــا همه ایــن تاش ها بــا حمله روس هــا دچار 
شکست شــد. ژنرال باراتف روس با ســپاهی 15 هزار 
نفری طی سه جنگ، ایرانیان را شکست داد و تا گردنه 
پاتاق پیشــروی کرد اما در اینجا در برابر قوای ژاندارم، 
ســنجابی و گــوران زمین گیر شــد کــه همگی تحت 
فرماندهی قاسم خان سردار ظفر سنجابی قرار داشتند.
هنگامی که ســپاه عثمانی به عراق بازگشته بود 
و میهن پرســتان ایرانی آخرین تاش های خود را در 
راســتای مقاومت می کردند، از بخت خوش ایرانیان 
در روســیه انقــاب کمونیســتی صــورت گرفت و 
روس ها عقب نشســتند و دوباره کرمانشاه به دست 
ملی ها افتاد و ســرگرد ســپاه عثمانی، علی احسان 
پاشا به یاری ایرانیان آمد و ایرانیان تا نزدیکی قزوین 
را آزاد نمودند. اما اینبار انگلیســی ها دســت باا را 
گرفتند و به زودی بغداد را متصرف شــدند و آلمان 
و عثمانی دولت موقت را تنها گذاشتند و این دولت 

از هم پاشید.
انگلیسی ها در تصرف کرمانشاه با مشکل مواجه 
شــدند و این بار هم ســنجابی ها راه آنان را بســتند. 
انگلیسی ها تمام شخصیت های متنفذ و سران ایات 
را با پول خریدند اما ســنجابی ها حاضر به همکاری 
با اشغالگران انگلیسی نشده و منتظر بودند از طرف 

آلمانی ها به ایشان پول و ساح برسد. 
پس انگلیســی ها طبق سیاست همیشگی خود با 
کلهرها و جاف هــا و گوران ها و باباجانی ها به عنوان 
رقیب ســنجابی ها متحد شــده و کلهرها از زمین و 
انگلیسی ها از هوا به سنجابی ها حمله کردند و طی 
این جنگ تلفات جانی و مالی زیادی به ســنجابی ها 
وارد شد و این مرزبانان میهن پرست دیگر کمر راست 
نکردنــد. در طی این واقعه که به واقعه دشــت حر 
معروف است، طبقه خاطرات علی اکبرخان، سیصد 
تفنگچــی و پانصد زن و کودک ســنجابی جان خود 
را از دســت دادند و تمام دام های این ایل که دامدار 
بودند غارت شــد و این مردم آواره کوه ها شــدند تا 
اینکه ســران قلخانی گوران از کرده خود پشــیمان 

شده و به ایشان پناه دادند.

13۲0، در قالب نهضت ضد  اشغال پان ایرانیسم پا گرفت.
نکتــه تأمل برانگیز این اســت کــه این ماط مســتحکم 
پیوند دهنده ملت ایران مدت هاست مورد هجوم اندیشه های 
اینتر ناسیونالیســتی جهان وطن قرار دارد که آن را با پســوند 
»افراطی« مــورد حمله مداوم قرار می دهنــد. این در حالی 
است که نخســت از آن،ها باید پرســید مفهوم ناسیونالیسم 
غیر افراطی چیست؟! آیا این مفهوم همان بی تفاوتی و سکوت 
و جمود و تماشاگر بی آزار بودن در برابر دشمنان آب و خاک و 
استقال و تمامیت سرزمینی ایران نیست؟ راستی چرا جنگ و 
جان فشانی متفقین از جمله انگلیسی ها در جنگ جهانی دوم 
در برابر حمله آلمان نازی، خوب و باارزش و ستودنی است و 
فقط ناسیونالیسم از نوع ایرانی اش انگ نامطلوب با برچسب 

افراطی می خورد؟!
در مفاهیم روز سیاست بین الملل منطقه ای و جهانی شکی 
نباید کرد که تأمین »منافع ملی« حداکثری و »عمق استراتژیک« 
با مفهوم ناسیونالیســم گره خورده اســت. نمی توان به اصل 
دوم قانون اساسی که بر »همبســتگی ملی« تأکید دارد، اصل 
سوم و نهم قانون اساسی که بر اهمیت »تمامیت ارضی« پای 
می فشارد و اصل شصت و هفتم و هشتاد و چهارم قانون اساسی 
که بــر واژه »ملت« یگانه ایران تأکیــد می کند، بدون اعتقاد به 
ایران گرایی و ناسیونالیسم ایرانی پایبند بود.البته این رویکرد در 
رسانه ملی چندان اهمیتی ندارد؛ چرا که صدا و سیما در سیاستی 
عجیب و غیر قابل  دفاع، همــواره از ذکر واژه »ملت ایران« در 
برنامه های مختلف فرهنگی، سیاســی و حتی ورزشــی پرهیز 
می کند و واژه »مردم ایران« را به کار می برد! درحالی که این کار 
در برنامه های پربیننده بارها به چشم  خورده؛ حتی در خبر پیام 
تســلیت اخیر افغانستانی ها در صداو سیما هم اعام شد »پیام 

تسلیت ملت افغانستان به مردم ایران«!
شکی نمی توان داشت که بازگشت به مفهوم ناسیونالیسم 
ایرانــی و ایران گرایــی در میــان ملت و مســئوان ایرانی، تنها 
راهی اســت که می توانــد ایران را از شــرایط فعلی عبور دهد 
که با تأکید بر حفظ تمامیت ارضی و همبســتگی ملی، تعامل 
ســازنده و صلح آمیز را بر پایه هم گرایی منطقه ای با کشورهای 
هم تبار قفقاز و ورارود و شــرق و غرب و جنوب ایران، رقم بزند 
تا توســعه ای پایدار و سازنده و همه جانبه را نه تنها برای ایران؛ 
بلکه برای کل منطقه به دنبال داشــته باشد.این است تفاوت 
مفهــوم ایران گرایی و ناسیونالیســم ســازنده ایرانی با مفهوم 

مجعول ناسیونالیسم افراطی.

ایل میهن پرست سنجابی

در پی مشارکت گسترده مردمی در آیین تشییع سردار قاسم سلیمانی؛

لزوم   بازتعریف ایران گراییی 



سهند ایرانمهر

بخــش هایی از نامه های عارف قزوینی به میرزا ابراهیم خان ناهید، مدیر روزنامه 
ناهید)برگرفته از کتاب نامه های عارف قزوینی به کوشش مهدی به خیال (

اغلب بســتری افتاده در تمام این پنج شــش ماه ســه مرتبه آن هم برای رفتن به 
حمام و رفع کثافت بیرون رفتم... یک مرتبه هنوز داخل حمام نشده دچار لرز و نوبه 
شده با نهایت سختی و بدبختی خود را به پایه کرسی رساندم و چنان افتادم که توان 

برخواستن نبود. خدا تمام کند. زندگی تمام کرد!...
یــک کمپانی صفحــه پرکنــی از مصر 
نماینده فرستاده بود... تا تمام تصنیف هایی 
را کــه خوانده ام ظبط نماینــد و در قبالش 
100 هزار تومان به من بدهند، حاضر نشدم 
و به آن ها گفتم: شما علی را در دل تاریکی 
دیده ایــد! من یک شــاعر و موســیقی دان 
ملی هســتم نه اوازخــوان قهوه خانه ها و 

رستوران ها!...
بدیع الحکما ماه هاســت روزانه از جیب 
خــود یک چــارک گوشــت می خــرد و به 
منزل من می فرســتد. کلفتــم جیران آن را 
بار می کند، آبش را مــن و او ترید می کنیم 
و می خوریم و گوشــت و استخوانش را به 

سگ ها می دهیم!...
)وقتــی جمــال زاده به همراه همســر 
اروپایــی اش به دیــدار عارف بــه همدان 
می آیــد، بخاطــر چهره تکیده عــارف او را 
به جــا نمــی آورد و وقتی عــارف خود را 
معرفی می کند، جمال زاده های های گریه 

می کند.(:
گفتــم آقاجان خود من هــم انتظار این 
که خودم را به این روز ببینم، نداشتم. ولی 
روزگار از این شیرین کاری ها زیاد دارد... آن 
وقت فهمیدم که در این پانزده ســال چقدر 

باید فرق کرده باشم...
آخر این چه بدبختی اســت که گریبانگیر 

من شده است. فرمانفرما با من بد، سلیمان میرزا هم بد، قوام السلطنه بد، تقی زاده هم 
بد، نصرت الدوله هم بد، ملک الشعرا هم بد، مرتجع و آزادی خواه هردو دشمن من!...

مادر ایران قرن ها مانند من پســری به وجود نخواهد آورد. زیرا طبیعت چهار پنج 
چیز تنها به من نداده اســت. خیلی به ندرت واقع می شــود که یک نفر هم اســتاد 
موســیقی باشد، هم خواننده بی نظیر، هم اول آهنگســاز یعنی مبتکر در آهنگ، هم 
شــعر ساز و هم گذشته از این ها به قدری عاقه مند به وطنش باشد که جان خود را 

این طور در راه آن تمام کند.
مــورد دوم: خیال من قاتل من اســت. و اا ممکن نبود من به این زودی ها از پا در 
آمده و از دست بروم... مرا خیال کشت. همان خیاات شوم و ننگینی که نمی توانم به 
زبان بیاورم. همان خیااتی که مانع اســت از این که یک هفته بتوانم با رفیق شفیقی 
وقت بگذرانم... همان خیااتی که مرا گوشــه نشین کرد. با روح نفرتی که از گفتن و 
خواندن شــعر پیدا کرده ام، حتی از خواندن کلیات شــیخ و دیوان خواجه و شاهنامه 
فردوســی هم که این ها برای هر ایرانی به 
منزله کتاب آسمانی است، پزهیز می کنم... 
با آنکه در بســتر بیماری افتــاده، با وجود 
مزاج علیل، مردمان ســاده کوچه و خیابان 
را هم مشمول نفرت خود می سازد. همین 
رمدمی کــه گناه جن و انــس را در دوران 
زندگانی جغد آســای خود، به ریختن چند 
دانه اشــک با ریا پاک می کنند و در آخرین 
نفس هــم منتظرند که یک مرتبه در بهش 
به روی آن ها باز شــده و بــه مجرد دخول 

مشغول پریدن و چریدن گردند...! 
بدیع الحکما) پزشــک و دوســت عارف 
در همــدان( در نامه بــه محمدرضا هزار، 
دوســت عــارف: در معالجــه اش دریغ و 
غفلتی نشــد... امــا درمان درهــای او غیر 
ممکن بود... بیماری، ضعف، ناتوانی، افکار 
پریشــان و آزردگی هــای مــادی و معنوی 
دســت به دســت هم داده، او را از پای در 
آورد... چون بعضی از دوستان وعده آمدن 
و زیارت ایشــان را داده بودند و آن مرحوم 
هم فوق العاده انتظار ایشــان را داشت، با 
تدابیر ممکنه تــا دوم بهمن ماه 131۲ از او 
نگهداری شــد... پس از دفــن او اثاثیه اش 
را که متعلق به دوســتان بود کســی پس 
نگرفت. همه را فروختیم. صد تومانی شد 

به جبران کلفت او دادیم.         
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نوروز، درفش فرهنگ ایران
بازتــاب نوروز در ســخن پارســی از نگاهی بســیار 

میرجال الدین کزازى
استاد زبان و ادبیات فارسی

گســترده و کان به دو گونــه می تواند بود: یکی آن 
گفته ها، سروده  ها و نوشته هایی که در آن یکسره به 
نوروز پرداخته شــده و از پیشــینه نوروز، ویژگی ها، 
هنجارها و آیین ها در آن ها ســخن رفته است. برای 
نمونه آن بخشــی که درباره چگونگی پیدایی نوروز 
در شــاهنامه آورده شده است یا در کتاب هایی که بخشی از آنها یا حتی به یکبارگی در زمینه نوروز نوشته شده  
اند، پر آوازه ترینشــان �اگر بخواهم نمونه ای بیاورم� نوروزنامه اســت که نوشــته سخنور و دانشمند نامبردار 

ایرانی � خیام� است.
گونه دیگر آن است که از نوروز چونان بخشی از بهار سخن رفته است، آنجا که سراینده یا نویسنده ای می خواسته 
اســت از بهار و زیبایی و دل آرایی های آن یاد بیاورد از نوروز نیز ســخن گفته اســت زیرا که نوروز و بهار در فرهنگ 

ایرانی دو یار ناگسستنی اند؛ هر زمان از نوروز سخن می رود، می توان از بهار نیز سخن گفت یا وارونه آن.
از سوی دیگر چون نورزوز �به گونه ای می توان گفت� نماد یا نماد گونه روزگار بهی، فرهی، ِمهی ست، بهترین 
روزهای سال، روزهای نوروزی ست، از همین روست که ویژگی بنیادین نوروز، هم به پاس کارکرد نماد شناختی آن 
و هم به پاس ریخت واژه پیروز شــده است. هنگامی که از نوروز سخن می رود این واژه را با فروزه و ویژگی آن که 

پیروز است به کار می برند. می گویند: نوروز پیروز.
این پیروزی هم کارکرد نمادشــناختی دارد هم کارکرد زیبا شــناختی زیرا که نوروزو در پی آن بهار به راســتی 
روزگار پیروزی ســت؛ روزگار چیرگی روشــنایی، گرما، پدیده های خجســته اهورایی بر تاریکی، ســرما، پیدیدهای 
گجســته اهریمنی است. این است که نوروز و بهار دوشادوش یکدیگرند زیرا آغاز نوروز آنچنان که همه ایرانیان 
و آگاهان از فرهنگ ایرانی می دانند همراه اســت با آغاز نوروز . این دو بازتاب را از آن نگاه کان ما می توانیم از 
نوروز در پهنه ادب پارسی بیابیم. چامه هایی هست که درباره نوروز سروده شده اند که می توانیم آنها را نوروزانه 

یا نوروزنامه بدانیم...
کمابیش شــما هر دیوان ســخن پارسی را بگشایید سروده ای در ستایش نوروز و بهار در آن خواهید یافت. به 
ویژه هر چه ما به روزگاران کهن تر بازمی گردیم؛ به ادب ســامانی و غزنوی، زیرا که این ادب، ادبی ســت بیشــتر 
شادمانه و در پیوند با زیبایی های برونی و گیتیگ از همین روست که بهار و نوروز بازتابی گسترده تر در چامه های 
این روزگار یافته اند. اما اندک اندک که سخن پارسی روی به سوی درونی شدن می آورد؛ از جهان برون می گسلد 
و به جهان درون راه می جوید. پیداســت چون نوروز و بهار پیدیده هایی گیتیگ و برونی اند کمتر در ســروده های 

این سخنوران بازتاب یافته اند.
همچنان اگر بســیار فراخ و فراگیر بنگریم این کارکرد فرهنگی و نمادشــناختی و تاریخی نوروز که تاکنون پایدار 
مانده اســت برمی گردد به دو خواستگاه: یکی خواستگاه جهان شناختی ست؛ خواستگاهی که نوروز را با اندیشه 
های جهان شاسانه ایرانی پیوند می دهد. دو دیگر این است که نوروز به راستی به آن شیوه ای که ما در این روزگار 
آن را برمی گزاریم آمیزه ای از چند جشــن وآیین کهن ایرانی اســت. من اگر بخواهم این دو زمینه را بشکافم سخن 

به درازا می انجامد. سخت کوتاه در این باره سخن خواهم گفت.
نوروز خواستگاه های گوناگون یافته است و گونه ای فرهنگ را می توانیم گفت پدید آورده است و در خود نهفته 
می دارد: فرهنگ نوروز. “فرهنگ” پیداســت ویژگی ها، بنیادها، هنجارهــا و بن مایه   های گوناگون دارد. هنگامی که 
پدیده های گوناگون تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و روانشناختی فرایندهایی پایدار را پدید می آورند و به هنجارهایی 
فراگیر دیگرگونی می بابند، فرهنگ پدید می آید. فرهنگ فرآیندی ســت که از آن خواستگاه ها، پاره ها و بن مایه های 
پراکنده بســیار ســرانجام فرادست می آید. ما این ســاز و کار را کمابیش در نوروز می بینیم. از همین روست که من 
از “فرهنگ نوروز” یاد می کنم اما فرهنگی که ناگفته پیداســت دامنه آن تنگ تر اســت؛ فرهنگی تنگ و کران مند در 
دل فرهنگ فراگیر ایرانی. خواســت من این اســت که نوروز پیچیده تر، مایه ورتر و چند سویه تر از آن است که تنها 

جشنی باشد مانند جشن های دیگر.
این یکی از رازهای پایداری نوروز اســت. از دید من از همین روســت که نوروز جشن فراگیر میهنی ایرانیان شده 
است. هیچ یک از دیگر جشن های پر شمار ایرانی بختی چنین بلند و ارجمند را نتوانسته اند یافت. ایران ما سرزمین 
جشــن های بسیار بوده است. دســت کم در فرهنگ هایی که من می شناسم هیچ فرهنگی را نمی توان یافت که به 

اندازه فرهنگ ایرانی در پیوند باشد با جشن و آیین های شادمانی.
ایرانیان در هر ماه چندین جشن را برمی گزارده اند. دست کم در هر ماه جشنی بزرگ برپای داشته می شده است؛ 

جشنی که از گاهشماری ایرانی برآمده است.
در گاهشــماری کهن ایرانی پایه بر روز است و ماه و ســال، هفته را ما از دیگران ستانده ایم؛ از سامیان. از همین 
روست که واژه ای که روزهای هفته را نشان می دهد، واژه ای ایرانی نیست؛ واژه ای است در بن عبرانی: واژه شنبه. 
شنبه در زبان عبرانی شبات بوده است که در زبان تازی سبت شده است. از این واژه در زبان های اروپایی �سبت یا 

سبتیکال� هنوز به کار برده می شود؛ به معنی روز آسودگی. روزی که در آن کسی به کاری دست نمی یازد.
مــا صدها و هزاران نماد و نمودار داریم که هر کدام از آن ها بخشــی از فرهنگ، منش و تاریخ ایران را به نمود 
می آورنــد اما اگر بخواهیم یکی را برگزینیم چونان درفش فرهنگ ایرانی )یعنی برترین آن( نمایان ترین نماد از دید 
من، آن مگر نوروز نیست.  شما می توانید نوروز را سنجه فرهنگ ایران بدانید. بی گمان باشید هر جا در پهنه گیتی 
نشانی، نمود یا کارکردی از نوروز هست، فرهنگ ایرانی تا بدانجای راه برده است. این دیگرگونی هایی که نوروز در 
درازنای زمان یافته به سود نوروز بوده است، به همان سان به سود فرهنگ ایرانی و آن را بیش از پیش ژرفا، مایه 

و توان داده است.
ما می دانیم که خواســتگاه نخســتین جشن نوروز شاید جشن بهار بوده است که در بابل، با شکوه بسیار آن را بر 
می گزارده اند. بابلیان هم آن را از کلدانیان و ســومریان به وام ستانده بودند اما هنگامی که نوروز یا جشن بهار به 
ایران می آید �اگر ما این انگاره را بپذیریم� به یکبارگی رنگ و ریخت فرهنگ ایرانی را به خود می پذیرد. آن جشــن 

بهار تنها بهانه ای می شود برای پیدایی جشن آیین نوروز که سرانجام به برترین نماد فرهنگ ایران فرا می رود.
نوروز آنچنان در ایران کهن ارزشــمند و گرامی بوده است که شهریار بزرگ نامدار هخامنشی� داریوش� شهری 
را بــه پاس نوروز پی می افکند که بزرگ ترین، نازش خیزترین و شــگفت آورترین یادگاری ســت که از ایران کهن به 
جای مانده؛ شــهری که ما امروز آن را تخت جمشــید می نامیم. می توان انگاشت که این شهر به پاس آن که آیین 
نوروز در آن برگزار بشــود، پدید آمده اســت. تخت جمشید شهری نبوده است که شهریاران هخامنشی همواره در 

آن بزیند، بیارمند و باشنده باشند.
برهان و نشــان آن هم این است که بیشــترین سنگ نگاره ای که در تخت جمشــید می  بینیم گویای رسم و راه 
های نوروزی اســت؛ فرمانروای بزرگ ایران بر اورنگ نشســته اســت، نمایندگانی از کشورهای گوناگون که بخشی 
از جهانشــاهی هخامنشی را می ســازند به رده ایســتاده اند تا به نزد او بار بیابند و ارمغان نوروزی خود را به وی 

پیشکش کنند. هیچ جشنی تا بدان پایه در ایران ارزشمند نبوده است که به پاس آن شهری را پی افکنند.

اقدام نا بخشودنی صدا و سیما
در برنامه ای از صدا و سیمای جمهوری اسامی با مجری گری عبدا... روا، درباره سرطان زا بودن شیر، نقشه ای 
عجیب و جدید از مرزهای دریایی ایران در دریای کاســپین با ابعادی بزرگ به نمایش درآمده که نگرانی گسترده 

اقشار بسیاری از ملت بزرگ و میهن دوست ایران را به همراه داشته است.
در این نقشــه به جای ترسیم نقشه کامل کاســپین بر پایه حق ملی سهم مشاع ایران از همه دریا از شمال تا 
جنوب و از غرب تا شــرق ) به جز 10 مایل ســاحلی اختصاصی هر کشــور(، مرزهای دریایی ایران در کاسپین به 

باریکه ای از سواحل ایران عقب کشیده شده است.
این مســأله نگرانی بســیاری از ایرانگرایان را به دنبال داشته که شاید دســتهایی پشت پرده، به طور هدفمند، 

نقشه های ایران با دریاهای حذف شده را به بهانه هر مناسبتی، طراحی، ترویج و منتشر می کنند.
قابل توجه این که نمایش نقشــه های سانسورشده ایران بدون ترســیم کامل کاسپین و خلیج فارس، به ویژه 
توســط نهادهای رســمی همچون صدا و سیما، ناقض اصل ســوم و اصل نهم قانون اساسی در ضرورت حفظ 
تمامیت ارضی ایران است و باید هوشیار بود که کاربرد نقشه های بدون دریای ایران یعنی جا انداختن تدریجی 
چشــم پوشی از حق حاکمیت مشــاع ایران از تمام کاســپین و هویت ایرانی خلیج فارس و بنادر و جزایر آن، از 

جمله  بوموسا و تنب بزرگ و تنب کوچک
تلفن تماس صداو سیما، جهت اعتراض به این حرکت ضد ملی رسانه ملی:

با شماره 16۲ تماس بگیریم،
با شماره ۲۲01363٨ تماس بگیریم،

با شماره ۲۲160  تماس بگیریم .

چرا ۷۱ استان؟

یداه کریمی پور 
استاد جغرافیاى سیاسی

ایران دارای 31 اســتان اســت. ترکیه با کمتر از نیمی از پهناوری ایران، ٨1 
و فرانســه با حدود یک ســوم، 96 استان دارند. شــمار کانتون های سوئیس، 
بــا پهناوری کمتر از آذربایجــان خاوری، ۲6  و یونان با داشــتن تنها ٨ درصد 
پهناوری ایران، دارای 5۴ اســتان است. از ســوی دیگر، استان های ایران فقط 
به اعتبار مســاحت، بس ناهمگون می باشند. به گونه ای که کرمان بیش از 31 
برابر البرز است. در واقع پهناوری ٨ استان مرکزی و خاوری، بیش از 6۲ درصد 

کل کشور است. به راستی چرا شمار استان ها باید افزایش یابد؟
مدیریت آسان تر سیاسی 

پهناوری سیستان و بلوچستان به تنهایی، بیش از ۴0 کشور است. با کوچکتر 
شدن جغرافیایی اســتان ها، توانایی مدیریت سیاســی، نظارت و حتی کنترل، 

آسان تر خواهد شد؛
کنترل فساد

کوچک تر شــدن حوزه جغرافیایی مدیریتی، به منزله آســان شدن و تشدید 
کنترل های قضایی، به ویژه افزایش نظارت اجتماعی است.

بومی سازی و اشتغال دانش آموختگان
نســبت افزایش نــرخ به کارگیری بومیــان و به ویــژه دانش آموختگان در 
جایگاه های مدیریتی و خدماتی و سرمایه گذاری و...با افزایش شمار استان ها، 

در بیشتر کشورهای پیشرفته ثابت شده است.
پاسخ به تقاضاها

تا امروز بیش از ۴۲ درخواســت برای تبدیل شدن به استان به وزارت کشور 
رســیده است. پاسخگویی مناســب و علمی به این درخواست ها، جزو ارکان 

ابتدایی مردمسااری است
نظارت و کنترل های دقیق تر محیط زیست

دســتیابی بیشــتر و دقیق تر به آمار و اطاعات ناحیــه ای، به عنوان یکی از 
تنگناهــای محوری ایران؛  طراحــی و برنامه ریزی آســان تر و دقیق تر محیط 
کســب و کار و بازار اشــتغال و  نظارت دقیق بر سیستم مالیاتی. از این دیدگاه 
و بــا در نظر گرفتــن ترکیب 36 عنصر، مانند آب، انــرژی، جمعیت، فرهنگ و 
زبان و مذهب، شــمار استان های ایران می تواند به ٧1 واحد برسد.  در همین 
چارچوب، شکل گیری استان هایی مانند: تهران جنوبی، خراسان مرکزی، خلیج 
فارس، لکستان، کردستان شمالی، ســبزوار یا بیهق)خراسان باختری(، فارس 
جنوبی، اصفهان شــمالی، بم، گلشن، مازندران غربی، مغان)اردبیل شمالی(، 
خوزســتان شمالی، خوزستان جنوبی و ...زمینه های مناسبی برای بالندگی این 
نواحی، رونق کســب و کار و پیشــرفت ایران خواهد بود.  البته شــرط بنیادین 

توفیق چنین سیستمی، ترمیم سیستم تمرکز گرای ایران است.


