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جنگ قره باغ که طی دو ماه گذشته توجه رسانه ها و 
مردم را به خود جلب کرده ریشه های تاریخی عمده ای 
دارد. اگر بخواهیم این یک جمع بندی از شروع، ادامه و 
تاثیر آن بر دو کشور درگیر و همسایگان این درگیری 
داشته باشیم باید سه نکته ریشه های تاریخی جنگ بر 
سر قره باغ، آینده آن و تاثیر آن بر منطقه به ویژه ایران 

را بررسی کنیم.
من تالش می کنیم این جنگ را بیشتر از دریچه منافع 
ملی ایران بررسی کرده و آینده آن را بر اساس داده های 

موجود تشریح کنم.
پرداختن به ریشه های تاریخی جنگ قره باغ اگرچه 
به  بیش  و  کم  که  آنجایی  از  اما  است  اهمیت  دارای 
آن پرداخته شده است برای اجتناب از طوالنی شدن 
تاریخ  بپردازم.  آن  به  کمتر  می کنم  تالش  یادداشت 
ایرانی شدن  قفقاز را می توان به چهار دوره باستان، 
قفقاز، تسلط روس ها و تشکیل جمهوری ها دسته بندی 
کرد. قفقاز از دوران باستان به عنوان یک منطقه ایرانی 
شناخته می شد تا اینکه تسلط روس ها این منطقه 
این جدایی  هرچند  کرد.  میهن جدا  مام  از  را  ایرانی 
توانست روابط مردم منطقه را تا حد زیادی قطع کند 
اما این عالیق و روابط را از بین نبرد. روس ها با تمام دد 
منشی نتوانستد ریشه های تاریخی و فرهنگی هزاران 
ایران  اما ضعف دولت در  ببرند  از بین  را  ایرانی  ساله 
در زمان فروپاشی شوروی باعث شد برای بار دوم این 
منطقه را از دست بدهیم. سیاست های شوروی توانسته 
بود جمهوری هایی را در این منطقه بنیان گذارد که 
اتفاقا سیاست های ضد ایرانی داشتند و علت وجودی 
خود را در دشمنی با ایران تعریف کنند. چراکه حاکمان 
نیکی می  به  از حزب کمونیست شوروی  مانده  باقی 
دانستند که در صورتی که بر بنیاد های ایرانی و عالیق 
مردم قفقاز تاکید کنند طولی نخواهد کشید که مردم 
برای پیوستن به ایران اقدامات جدی انجام می دهند 
کما اینکه ما می دانیم در زمان فروپاشی شوروی مردم 
آنسوی رود ارس برای پیوستن به هموطنان ایرانی خود 
در کنار رو ارس تجمع کرده بودند و از دولت جمهوری 
اسالمی می خواستند که زمینه الحاق مناطق جدا شده 
از ایران را فراهم کند. به هر روی دالیلی سبب شد که 

این اتفاق رخ ندهد.

پرده اول
 تاریخ تحوالت قفقاز

سیاست های ملت سازی روس ها در قفقاز زخم هایی 
بر تن این منطقه ایجاد کرد که تا سال های سال این 
زخم ها مرضی را گریبانگیر ملت های نوظهور منطقه 
خواهند کرد. قره باغ یا آرتساخ یکی از این زخم هاست 
که با وجود اکثریت جمعیت ارمنی در قالب جمهوری 

باکو قرار گرفت. 
آمده  پیش  قدرت  خالء  و  شوروی  فروپاشی  از  پس 
قومی  گروه های  از  کشور  تشکیل  برای  هایی  تالش 
مانند آبخازها، چچن ها،  تالش ها و ارمنی های آرتساخ 
مناطق  این  موجودیت  اعالم  اما  پذیرفت.  صورت 
از سوی کشورهای دیگر به  یا  به نتیجه نرسید و  یا 
رسیمت شناخته نشد. حکومت باکو موفق شد جنبش 
نبود  برخوردار  خارجی  حمایت  از  که  را  تالشستان 
سرکوب کند اما در مورد آرتساخ که ارمنستان را پشت 
سر خود داشت نتوانست موفق عمل کند و این منطقه 
خودمختار و در قالب ارمنستان قرار گرفت. این جدایی 
آغازگر درگیری های بعدی بود که تا امروز ادامه دارد و 

قطعا در آینده نیز ادامه خواهد داشت.
نقش  دوره شوروی  ویژه  به  قفقاز  تاریخ  روی  هر  به 
از  اساسی در درگیری های امروز دارد. چرا که پیش 
ورود شوروی به منطقه مردم قفقاز فارغ قومیت، دین 
و زبان خود روابط عمیقی با یکدیگر داشتند تا اندازه 
ای که ازدواج کرده و روابط فامیلی و دوستانه برقرار 
ایران  آذربایجان  توان در  را می  نمونه آن  می کردند. 
ادیان  ارمنی و کرد و  زبانی آذری  دید که گروه های 
اسالم و مسیحی و مذاهب شیعه و سنی در کنار هم 
به نیکی زندگی کرده و روابط عاطفی برقرار می کنند. 
ایدئولوژی  ورود  که  گرفت  نتیجه  می توان  رو  این  از 
های قوم گرایانه و کمونیستی  که بعدها به سیاست 
دولت - ملت سازی روس ها و سپس شوروی ها بدل 

شد عامل اصلی اختالفات منطقه است. 

پرده دوم
ریشه ها و زمینه ها

مناقشه قره باغ در اوایل قرن بیستم میالدی هنگامی 
که ژوزف استالین رهبر اتحاد جماهیر شوروی تصمیم 
به ایجاد اوبالست خودمختار ناگورنو - قره باغ در زمره 
جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان گرفت، آغاز 
شد. مناقشه کنونی در سال ۱۹۸۸ هنگامی که ارامنه 
قره باغ خواستار الحاق قره باغ به ارمنستان شدند آغاز و 
در نهایت منجر به رخداد جنگ قره باغ در دهه ۱۹۹۰ 

شد. قرارداد آتش بس منعقد شده در سال ۱۹۹۴، دو 
درگیری ها  سریال  آورد.  فراهم  را  نسبی  آرامش  دهه 
تقریبا  تا کنون  و  از سال 2۰۰۸ شروع شد  بار دیگر 
که  داشته اند  وجود  مرزی  درگیری های  سال  هر 
بزرگترین آن در سال 2۰۱6 بود.  از سپتامبر 2۰2۰ 
بار دیگر درگیری های مرزی آغاز شد. به نظر می رسد 
از درگیری سال  این درگیری ها متفاوت تر و جدی تر 
های قبل باشد. چرا که ورود قدرت های منطقه ای و 
فرامنطقه ای را به همراه داشته است. ترکیه با پشتیبانی 
آشکار از آذربایجان نیروهای مزدور ارتش آزاد سوریه 
را به این کارزار فرستاد.                2۴ سپتامبر 
ترکیه ۳۰۰ تن از مزدوران لشکر سلطان مراد و گروه 
االمشات را از شهرستان عفرین در شمال غربی حلب به 

آنجا گسیل کرد. 
اسرائیل تسلیحات نظامی در اختیار باکو گذاشته است 
و روسیه و فرانسه و ایاالت متحده آمریکا از ارمنستان 
باکو  جمهوری  اخیر  های  سال  در  کرده اند.  حمایت 
توانسته قوای نظامی خود را نوسازی کند و در مقابل 
ارمنستان کاری از پیش نبرده است. از این رو باکو با 
کمک های اسرائیل و ترکیه دست باال را در جنگ پیدا 
کرد. ورود روسیه و فرانسه به عنوان متحدان ارمنستان 
می تواند نتیجه جنگ را دگرگون کند هرچند روسیه 
می خواهد ارمنستان را به دلیل چرخش به سمت غرب 
تنبیه کند و به ارمنستان بفهماند که در صورت نبود 

روسیه طعمه آذربایجان و ترکیه خواهد شد. پایان این 
جنگ و توافق کنونی به معنی پایان اختالفات و بهبود 

زخم های تاریخی نخواهد بود. 

پرده سوم
راه حل کدام است و چاه چیست؟

 2۰2۰ سپتامبر  در  کشور  دو  میان  نظامی  درگیری 
نگرانی ها از شکل گیری یک جنگ جدید در منطقه را 
افزایش داد. الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان گفت: 
"ما فقط یک شرط داریم؛ این که نیروهای ارمنستان 
باید بدون قید و شرط و به طور کامل و فوری خاک 
ما را ترک کنند." رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه قول داد که از باکو حمایت کند. ایران خواهان 
از  روسیه  است.  اختالف  حل  برای  سیاسی  مذاکره 
طرفین خواست به درگیری ها پایان دهند. نخست وزیر 
ارمنستان گفت امکان گفت وگو در حال درگیری نظامی 

وجود ندارد.
با شروع درگیری ها کشورهای مختلف حتی افغانستان 
و پاکستان نیز تالش کرده اند به صورت مستقل یا غیر 
مستقل نقشی در حل این درگیری براساس منافع ملی 
خود داشته باشند اما هیچ یک از این راه حل ها نمی تواند 
به صورت دائمی زخم های عفونی قفقاز را بهبود بخش 
و پمادی بر این زخم های کهنه باشد. چرا که کسانی 
که زخم را ایجاد کرده اند به دنبال درمان زخم نیست و 

تالش می کنند با رفتار کج دار و مریز توازن قوا را حفظ 
کرده و استخوان الی زخم باقی بگذارند.

ما معتقدیم مشکل سرزمین های ایرانی با راه حل ایرانی 
قابل برطرف شدن هستند. همانگونه که پیشتر گفته 
شد پیش از آمدن روس ها و جدایی سرزمین های ایرانی 
قفقاز خبری از اختالف آذری – ارمنی و .. نبود همانگونه 
اکنون هم نیست. از سوی دیگر ایران باید نقش پدری 
خود در منطقه را بازی کند. هرچند که اکنون در دوره 
اما بازهم آنقدری توان وجود دارد که  زوال قرار داریم 
باکو و  بشود اختالفات فرزندان را حل کرد. جمهوری 
ارمنستان باید یکبار برای همیشه زیر نظر ایران اختالفات 
مخاصمه  ترک  پیمان  و  کرده  حل  را  خود  سرزمینی 
امضا کنند. دخالت ترکیه، روسیه، اسرائیل و غیره تنها 
و تنها به تنش بیشتر منجر می شود و نتیجه ای جز 
ویرانی منطقه ندارد.  ایران باید مسئوالنه نقش خود را 
در قفقاز بازی کند و با گره زدن منافع ملی دو کشور نو 
تاسیس مشکالت سرزمینی و فرهنگی را به صورت کامل 
برطرف نماید. کم اینکه پیش تر حل کرده است. زدودن 
ایدئولوژی توسعه طلبانه پانترکیسم از منطقه، کمک به 
اقتصاد دو کشور و ایجاد راه های دسترسی به ّآ های آزاد، 
پر کردن جای پای ترکیه و سایر کشورها از منطقه، تاکید 
بر تفاهم ها و اشتراکات فرهنگی، افزایش سطح رواداری 
و شاید هم کمی اجبار برای پذیرفتن دیگری می تواند 
درگیری ها  این  به  بخشیدن  پایان  در  موثری  گام های 
شود. در غیر این صورت این جنگ تا ابد ادامه خواهد 
داشت و هر از گاهی با تحریک یکی از کشورها درون 
و برون منطقه ای بازهم جان عزیزانی از دست خواهد 
رفت و سرمایه هایی نابود خواهند شد.  باکو و ایراوان باید 
بپذیرند که مردم ساکن در قره باغ کوهستانی خودشان 
در مورد سرنوشتشان تصمیم بگیرند و واقعیت تاریخی 
را قبول کنند. از سوی دیگر باید به این درک برسند که 
جنگ نابودگر سرمایه های دو کشور و تامین کنند منافع 
بیگانگان است. این دو کشور باید بپذیرند که هر دو ملت 
سده های متمادی در کنار هم زیسته اند، خانواده تشکیل 
داده اند و در غم و شادی یکدیگر شریک بوده اند. این 
دو کشور باید بفهمند که اختالف زمینه ساز نفوذ بیگانه 
در منطقه است و نتیجه ای جز ویرانی و نابودی ندارد. 
همانگونه که در سوریه و عراق و افغانستان و لیبی و ... 

می بینیم.
 این دو کشور باید واقعیت های تاریخی را قبول کرده و 
بازنگری اساسی در سیاست های خود داشته باشند. ما 
معتقدیم که این رخدادهای مبارک تنها و تنها در سایه 

یک ایران قدرتمند امکانپذیر است.

مناقشهقرهباغراهحلایرانیمیخواهد
آنچه به کس نتوان گفت

محمد آمره
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بازگشتخرسبهمرزهایایران
روزنامه نگار آذربایجانی: »علیف قره باغ را به روسیه تحویل داد«

روسیه برای بار سوم قفقاز را تسخیر کرد

موضعانفعالیایران
دربحرانقرهباغ

در گفت وگو با جمشید پور اسمعیل نیازیدر گفت وگو با جمشید پور اسمعیل نیازی

تحریفتحریف  
حیدربابایحیدربابای

استاد شهریار استاد شهریار 
صفحه آخر

مناقشه قره باغ که پس از سقوط شوروی به یک درگیری 
جدی تبدیل شد، ریشه در تاریخ این منطقه و بویژه تغییرات 
سیاسی و جابجایی مرزهای این منطقه در دویست سال اخیر 
دارد. وطن یولی در گفت و گو با دکتر گودرز رشتیانی استاد 
دانشگاه و کارشناس روسیه و قفقاز به ریشه یابی تاریخی 

بحران قره باغ پرداخته است که در صفحه 4 می خوانید. 

رمان »هیچ دوستی به جز کوهستان« سفرنامه گونه ای است که در آن، راوی دیده ها و شنیده هایش را روایت می کند. ممکن 
است کسی را خوش آید و دیگری را نه. اگر به جای راوی، دوربینی معمولی هم کار گذاشته می شد می توانست رویدادها 
را، شاید واضح تر و دقیق تر، گزارش کند. این طور که از توضیحات پایان کتاب برمی آید، داستان بر پایهواقعیت است: راوی 

همان نویسنده است و تجربیات مهاجرت و زندان خودش را بیان می کند. 

گفت وگو با دکتر گودرز رشتیانی 
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ولی دیری از این توافق نگذشته است که روسیه در شهر شوشی که طی پروپاگاندای باکو، سقوط کرده شمرده می شد، ادوات سنگین نظامی مستقر نموده دو
است و صلح بانان روس صومعه »دادی وانک« در منطقه کلبجر که قرار بود به باکو تحویل داده شود و حتی نامش را هم تغییر داده بودند، را خالف توافق نامه 
به کنترل خود در آوردند و در خصوص این عملکرد روسیه، کامران اسماعیل اف روزنامه نگار آذربایجانی گفت: »علیف قره باغ را به روسیه تحویل داد«. این 
امر درحالیست که گزارش های تایید نشده ای مبنی بر درگیری های کوچک بین صلح بانان روس و نیروهای نظامی و شبه نظامی ارتش باکو منتشر می شود و 

گویی روسیه دیگر قصد خروج از منطقه را ندارد و اجازه دخالت به هیچکس را هم نخواهد داد.    

به تدبیر پشت هوابشکنیم به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، »شی جین پینگ« رئیس جمهور چین، 
به شرکای آسیایی و روسیه درخصوص اقدامات مداخله جویانه »نیروهای خارجی« 

هشدار داد.
به نوشته روزنامه »ساوث چاینا مورنینگ پست«، شی ضمن سخنرانی در نشست 
سازمان همکاری شانگ های گفت: »جهان در حال ورود به دوره تالطم و دگرگونی 

است«.
رئیس جمهور چین افزود: »اکنون جامعه جهانی با آزمون بزرگی درخصوص انتخاب 
میان یک جانبه گرایی یا چند جانبه گرایی، آغوش باز یا انزوا و همکاری یا تقابل 

مواجه است«.
وی از شرکای آسیایی چین و همچنین روسیه، با اشاره تلویحی به آمریکا درخواست 

کرد »قویاً با مداخله نیروهای خارجی در امور داخلی خود« مقابله کنند.

شی در ادامه درخصوص تداوم ظهور »یک جانبه گرایی« هشدار داده و از کشورهای 
عضو این سازمان درخواست کرد در برابر »ویروس سیاسی« مقابله کنند.

دولت آمریکا از زمان آغاز همه گیری جهانی ویروس کرونا، چین را مقصر انتشار 
آن معرفی کرده است. با وجود شکست »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا در 
انتخابات امسال، »مایک پامپئو« روز سه شنبه مدعی شد کار واشنگتن با پکن هنوز 

تمام نشده است.
دولت ترامپ از زمان روی کار آمدنش تعرفه های سنگینی علیه کاالهای چینی وارد 

کرده و با این کشور وارد جنگ تجاری شده است.
مقامات پکن از جمله شی جین پینگ، بارها رفتارهای تحریک آمیز آمریکایی ها را 
محکوم کرده و این کشور را به خاطر خروج از معاهدات و توافق های متعددی از 

جمله برجام و معاهدات تسلیحاتی با روسیه به یک جانبه گرایی متهم کرده است.

هشدار رئیس جمهور چین 
درخصوص مداخله 
ابعاد شکست دیپلماتیک در توافقنامه قره باغ»نیروهای خارجی« 

توافقنامه قره باغ ،  اگرچه با تامین برخی خطوط قرمز ایران همراه بود ، 
اما نمی توان چشم بر ابعاد گوناگون و مفصل شکست دیپلماتیک ایران 

در پیامد این توافقنامه بست ، مهم ترین ابعاد این شکست عبارتند از :
۱. محدود شدن ارتباط ایران با ایروان 

بر فرض که تکذیبیه های معاون وزیر امور خارجه ایران درست باشد و 
کریدور ارتباط باکو و نخجوان از کنار مرز ایران نگذرد باز هم از هر مسیری 
عبور کند ، ارتباط مستقیم ایران با ایروان را قطع می کند ، ضمن این که 
اگر تکذیبه هایی نادرست باشد که دیگر ارتباط مستقیم ایران  با ارمنستان 

قطع خواهد شد .
۲. قطع وابستگی کامل نخجوان به ایران 

نخجوان تا پیش از این توافقنامه در عمل شهرکی درون خاک ایران 
و بدون ارتباط با سرزمین اصلی جمهوری آذربایجان بود و در همگی 
مسایل و امور روز مره خود به ایران وابسته و نیازمند بود ، پس از این 
توافقنامه ، نخجوان از زیر سایه ایران خارج می شود و این توافقنامه را می 

توان از دست دادن دوباره نخجوان  دانست .
۳. قطع وابستگی آذربایجان به ایران برای اتصال به نخجوان 

نیاز و وابستگی جمهوری آذربایجان به ایران برای اتصال به نخجوان از 
میان می رود .

۴. کاهش نیاز آذربایجان به ایران برای اتصال به دریاهای آزاد 
اگرچه آذربایجان به عنوان یک کشور محصور در خشکی پیش از این هم 
می توانست از طریق گرجستان نیز به دریای آزاد وصل شود ، اما ارتباط 
آذربایجان با نخجوان و از این طریق با ترکیه نیاز آذربایجان به اتصال به 
خلیج فارس و دریای عمان برای دسترسی به آب های آزاد را بیش از 

پیش کاهش می دهد .
۵. قطع ارتباط ایران با قره باغ

ایران تا پیش از تحوالت اخیر با توجه به حضور ارمنی های ارتساخ در فضولی 
و خدا آفرین در عمل همسایه قره باغ بود و توان نقش آفرینی بیش تری در 
منازعه قره باغ را داشت ، در صورت وجود دولتی قدرتمند در ایران ، اتصال 
قره باغ متکثر االقوام و در عمل بی صاحب به ایران نه یک آرزو بلکه یک 
خواسته عملی و واقع بینانه بود ، اما در نتیجه تحوالت اخیر قسمت اعظم 
قره باغ کماکان ارمنی و البته زیر سلطه مستقیم روسیه باقی مانده و مرز قره 

باغ با ایران هم در تصرف جمهوری آذربایجان قرار کرفته است .

۶. اتصال ترکیه به جمهوری آذربایجان 
تاکنون ترکیه تنها براثر قصور و تقصیر رضاشاه در حفظ قره سو و 
ارارات کوچک ، چند کیلومتری مرز مشترک با نخجوان داشت ، مرزی 
که در واقع حاصل عدم اطالع و حساسیت رضاشاه نسبت به مسایل 
ژیوپولتیک و از سویی طمع وی به اموال اقبال السلطنه ماکویی بود ، 
رضاشاه با کشتن اقبال السلطنه ماکویی ، به فکر غارت اموال وی بود ، 
اما این طمع ورزی شخصی وی ، راه را برای اتصال ترکیه به نخجوان 
باز کرد ، اما این نقطه اتصال چند کیلومتری برای وصل ترکیه به 
خاک اصلی جمهوری آذربایجان کافی نبود ، اما هم اکنون ، ترکیه با 
کریدور مندرج در توافقنامه قره باغ به خاک اصلی جمهوری آذربایجان 

متصل خواهد شد.
۷. اتصال ترکیه به دریای خزر 

ترکیه پس از اتصال به جمهوری آذربایجان به دریای خزر هم وصل 
خواهد شد و بی تردید از این پس شاهد نقش آفرینی بیشتر ترکیه در 
مسایل پیرامون انرژی خزر خواهیم بود ، هم چنین افزایش تنش های 
قومی ذر گیالن و حد فاصل استان های گیالن و اردبیل دور از انتظار 

نیست.
۸. محکم شدن کمربند توران از مغولستان تا ترکیه 

باکو،  و  نخجوان  بین  مسیر  از  ارامنه  حذف  و  کریدور  این  وصل  با 
کمربند پان تورانی از مغولستان به قرقیزستان و ازبکستان و قزاقستان 
و ترکمنستان و خزر و آذربایجان به ترکیه وصل خواهد شد و سودای 

امپراتوری پان تورانی کامل خواهد شد .
۹. حذف ایران از مسیر انرژی آسیای مرکزی

ترکمنستان و قزاقستان به راحتی و با توسل یه دریای خزر و آذربایجان 
و کریدور آذربایجان و نخجوان می توانند به ترکیه وصل شده و بدون نیاز 

به ایران ، نفت و گاز خود را ترانزیت نمایند .
۱۰.عدم احتیاج ترکیه به گاز ایران 

ترکیه با وصل شدن به باکو دیگر نیازی به گاز ایران نخواهد داشت.
۱۱. محدود شدن امکان انتقال گاز ایران به اروپا 

با حضور روس ها در قره باغ و در مرز ایران و ارمنستان، امکان صدور گاز 
ایران به اروپا از مسیر ارمنستان  گرجستان و دریای سیاه بیش از پیش 

تضعیف می گردد.
۱۲.حضور روس ها در مرز ایران 

حضور نظامیان یک ابرقدرت در مرز ایران به طور طبیعی یک عامل 
تهدید کننده امنیت ملی ایران خواهد بود.

۱۳.بازتر شدن دست اسراییل در باکو 
با حمایت همه جانبه اسراییل از باکو در جنگ و متعاقب آن ، سپاسگزاری 
باکویی ها از اسراییل با بلند کردن پرچم اسراییل در جشن های خیابانی 
باید شاهد دست باز تر اسراییل و پهبادهای آن در بیخ گوش ایران و 

پایتخت ایران باشیم. 
۱۴. ورود تکفیری ها به معادالت قفقاز 

تکفیری ها به صحنه آمده و تاثیر گذار هم بودند بنابراین امکان استفاده 
از آنان در تحوالت بعدی نیزمنتفی نیست.

در پی درگیری های اخیر منطقه قره باغ کوهستانی ارتش 
جمهوری آذربایجان با کمک تسلیحات و فرماندهی ترکیه 
باغ شامل  و مزدوران سلفی توانست مناطق جنوبی قره 
هاردروت و شوشی را آزاد کند و پس از سقوط شوشی بود 
که نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و الهام علیف 
رئیس جمهور آذربایجان، با وساطت والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهور روسیه توافقنامه آتش بسی را امضا کردند که طی 
آذربایجان  به  نیز  توافقنامه مناطق کلبجر و الچین  این 
و  ارمنستان  به  را  قره باغ  تحویل داده شده و دو کریدور 
نخجوان را به آذربایجان وصل می شوند و قرار است نیروهای 
صلح بان روسی امنیت این کریدورها و مناطق ارمنی نشین 

قره باغ را تضمین کنند. 
امنیت  تامین  و  با وساطت روسیه  توافق نامه  این  در پی 
منطقه توسط صلح بانان روس، روسیه برای بار سوم قفقاز 

جنوبی را تسخیر کرد.
ولی دیری از این توافق نگذشته است که روسیه در شهر 
شمرده  کرده  سقوط  باکو،  پروپاگاندای  طی  که  شوشی 
و  است  نموده  مستقر  نظامی  سنگین  ادوات  می شد، 
صلح بانان روس صومعه »دادی وانک« در منطقه کلبجر که 
قرار بود به باکو تحویل داده شود و حتی نامش را هم تغییر 
داده بودند، را خالف توافق نامه به کنترل خود در آوردند 
اسماعیل اف  کامران  روسیه،  عملکرد  این  خصوص  در  و 
روزنامه نگار آذربایجانی گفت: »علیف قره باغ را به روسیه 
تایید  گزارش های  که  درحالیست  امر  این  داد«.  تحویل 
نشده ای مبنی بر درگیری های کوچک بین صلح بانان روس 
و نیروهای نظامی و شبه نظامی ارتش باکو منتشر می شود 
و گویی روسیه دیگر قصد خروج از منطقه را ندارد و اجازه 

دخالت به هیچکس را هم نخواهد داد.    
نخستین بار روس ها در زمان تزار الکساندر اول به فرماندهی 
پاول سیسیانف گرجستان را تسخیر نموده و در ۱۸۰۴ به 
گنجه حمله کردند و اینچنین دور اول جنگ های ایران و 
روسیه آغاز و پس از ده سال به معاهده گلستان منتج شد 
و داغستان و شروان و قره باغ به تصرف روس ها درآمد. اما 
چند سال بعد هم در سال ۱۸26 طی حمله ایران به قفقاز 
دور دوم جنگ ها آغاز شد و با شکست ایران در ۱۸2۸ 
معاهده ترکمانچای هم منعقد شد که طی آن خانات ایروان 
و نخجوان و تالش نیز به تصرف روسیه درآمدند و اینچنین 
روسیه طی دو قرارداد مذکور توانست قفقاز جنوبی را به 
تصرف در آورد. بدین ترتیب روسیه به کابوسی برای ایرانیان 
بدل شد که هر از گاهی با لشگرکشی به خاک ایران خواسته 
های خود را به دولت ایران تحمیل می کرد.آنچنانکه در 
دوران مشروطه به تبریز لشگر کشید و بسیار آزادی خواهان 

و میهن پرستان آذربایجان را به شهادت رسانید.
اما در ۱۹۱7 طی انقالب کمونیستی که به رهبری والدیمیر 
ایلیچ لنین در روسیه صورت گرفت و اعدام تزار نیکوالی 
دوم، بسیاری از سرزمین های قلمرو روسیه تزاری رو به 

بازگشتخرسبهمرزهایایران

محمد علی بهمنی قاجار

احمد رضا حسینی

روسیه برای بار سوم قفقاز را تسخیر کرد

استقالل رفتند.در اروپای شرقی عمده متصرفات روسیه 
تزاری توسط آلمان اشغال شده و سپس حکومت هایی دست 
نشانده در این مناطق شکل گرفتند. اما در منطقه قفقاز دو 

کشور گرجستان و ارمنستان اعالم موجودیت کردند و این 
درحالی بود که وضع مسلمانان قفقاز متفاوت بود.

استقالل  اعالم   ۱۹۱۸ در  داشناک  حزب  ارمنستان  در 

کرد. هوهانس کاچازنونی به عنوان نخست وزیر، آلکساندر 
خاتیسیان به عنوان وزیر امور خارجه و آرام مانوکیان به 

عنوان وزیر کشور تعیین شدند.
شیعیان قفقاز هنور به ایران متمایل بوده و عموما در نخجوان 
قصد پیوستن به ایران را داشته و بارها به دولت ایران نامه 
دادند اما دولت ایران ضعیف تر از آن بود که بتواند در این 

زمینه کاری کند.
حمایت  با  قفقاز  مذهب  سنی  مسلمانان  دیگر  سوی  از 
عثمانی، فدراسیون مسلمانان شرق قفقاز را ایجاد کردند و 
برخی چهره های شیعه مذهب قفقاز هم در این گروه بودند 
که عموما از اعضای حزب مساوات بودند و محمد امین 
رسول زاده از همین جمع جمهوری آذربایجان را در ۱۹۱۸ 
پدید آورد اما به زودی در ۱۹2۰ پای ارتش سرخ بالشوویک 
به قفقاز باز شد. آنان به رهبری سرگئی کیروف، باکو را 
تصرف و جمهوری آذربایجان را ساقط کردند و همزمان 
به سراغ دو جمهوری گرجستان و ارمنستان رفتند و طی 
قرارداد قارص که در ۱۹2۱ میان آتاترک و لنین منعقد شد، 
مناطق قارص و اردهان که در تصرف ارمنی ها بود به ترکیه 
داده شد و منطقه قره باغ که در آن زمان در تصرف جمهوری 
اول ارمنستان بود به جمهوری سوسیالیستی آذربایجان)زیر 
سلطه شوروی( داده شد و نام گذاری رسول زاده بنابر منافع 
شوروی حفظ شد و این وضع تا دهه ۹۰ قرن بیستم ادامه 

پیدا کرد. 
در این زمان با فروپاشی و تجزیه شوروی، میان جمهوری 
سوسیالیستی  جمهوری  و  آذربایجان  سوسیالیستی 
ارمنستان تنش بروز کرد و در دوره انتقالی حکومت های 
سوسیالیستی به حکومت های ملی جنگ قره باغ رخ داد 
قره باغ  منطقه  روس ها  حمایت  با  ارمنی ها  آن  طی  که 
را به تصرف در آوردند و این جنگ با شکست جمهوری 
آذربایجان به آتش بس منتج شد. اما طی این سال ها این 
آتش بس بارها شکسته شد و دوباره برپا شد تا اینکه در 
و  کرد  بروز  طرفین  میان  بزرگی  درگیری  اخیر  روزهای 
جمهوری آذربایجان پس از عدم موفقیت در جمله مستقیم 
به قره باغ، پیشروی از سوی مرز ایران را آغاز کرد و اینچنین 
مرز ایران را سپر خود قرار داد و توانست به پیشروی در 

قره باغ بپردازد و شوشی را تصرف کند. 
این پیشروی سبب آغاز مذاکراتی ناگهان و غیر منتظره شد 
که طی آن مناطق کلبجر و الچین نیز به آذربایجان تحویل 
داده شده و دو کریدور قره باغ را به ارمنستان و نخجوان را 
به آذربایجان وصل می شوند و قرار است نیروهای صلح بان 
روسی امنیت این کریدورها و مناطق ارمنی نشین قره باغ 
را تضمین کنند.  اما این امر درواقع سومین تسخیر قفقاز 
جنوبی توسط روسیه بود. روس ها دوباره در منطقه مستقر 
شدند و عمال استقالل دو کشور آذربایجان و ارمنستان را زیر 
سوال برده است و نیروی نظامی به سرزمینشان فرستاده 
افتاده  به بخش های جدا  ارتباطی طرفین  و کریدورهای 
خاکشان را به دست گرفته و پای ایران و ترکیه را به عنوان 
خصوص  همین  در  است.  بریده  منطقه  از  خود  رقبای 
نقشه ای که خبرگزاری های روسی از توافقنامه اخیر روسیه، 

آذربایجان و ارمنستان منتشر کرده اند .
کشور  دو  بین  هفته ای  شش  جنگ  به  توافقنامه  این   
آذربایجان و ارمنستان پایان داد. جنگی که در آن آذربایجان 
توانست پس از سه دهه هفت شهر تصرف شده خود را 
مجددا به دست بیاد. ولی نکته ای که در این نقشه مشهود 
است بخش ارمنی نشین قره باغ از طریق داالن الچین به 
ارمنستان ملحق خواهد شد و در مقابل نخجوان هم از طریق 
داالنی در مرز ایران با کشور آذربایجان ارتباط پیدا می کند. 
معاوضه داالن ها بین دو کشور بیش از همه به ضرر ایران 
خواهد بود. زیرا اوال تغییری در مرزهای بین المللی منطقه 
به وجود خواهد آمد، امری که از ابتدای مناقشه اخیر به 
عنوان خط قرمز ایران عنوان می شد. و ثانیا ایران مرز خود 
با ارمنستان را از دست خواهد داد. از سوی دیگر اتصال 
نخجوان به آذربایجان به معنی اتصال آذربایجان به اروپا از 
طریق خاک کشور ترکیه خواهد بود  که از لحاظ ژئوپلیتیک 
انرژی و انتقال نفت و گاز دریای خزر به اروپا بسیار حائز 
اهمیت خواهد بود و باعث کاهش وابستگی ژئوپلیتیکی 

آذربایجان به ایران خواهد شد.

ما روسای جمهوری آذربایجان، نخست وزیر جمهوری ارمنستان و رئیس جمور فدراسیون روسیه موارد 
ذیل را اعالم می کنیم:

۱-آتش بس کامل و توقف کامل عملیات های نظامی در مناطق درگیری در قره باغ کوهستانی از ساعت 
۰۰:۰۰، ۱۰ نوامبر 2۰2۰ به وقت مسکو اعالم خواهد شد. جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان 
که از این به بعد به عنوان »طرف ها« مورد اشاره قرار خواهند گرفت مواضع سرزمینی خودشان را 

حفظ خواهند کرد.
۲-منطقه آغ دام و اراضی جمهوری آذربایجان در منطقه قازاخ که تحت سیطره جمهوری ارمنستان 

بود، از تاریخ 2۰ نوامبر به آذربایجان واگذار خواهد شد.
۳-گروهی از نیروهای صلح بان فدراسیون روسیه شامل ۱۹6۰ پرسنل نظامی، ۹۰ نفربر زره پوش، 
۳۸۰ خودرو و تجهیزات ویژه در طول منطقه تماس قره باغ کوهستانی و در طول کریدور الچین 

مستقر خواهند شد.
۴-استقرار نیروهای صلح بان فدراسیون روسیه، به موازات عقب نشینی نیروهای مسلح ارمنستان 
صورت خواهد گرفت. مدت زمان استقرار نیروهای حافظ صلح روسیه ۵ سال خواهد بود و این مدت 
به طور خودکار برای ۵ سال بعد تمدید خواهد شد، مگر آنکه هر کدام از طرفین 6ماه قبل از انقضای 

این دوره، قصد خود را برای انقضای این بند اعالم کند.
۵-به منظور افزایش اثربخشی فرایندهای کنترلی بر روی اجرای توافقات توسط طرف های درگیری، 

یک مرکز آشتی برای نظارت بر آتش  بس تشکیل خواهد شد.
۶-جمهوری ارمنستان منطقه کلبجار را تا ۱۵ نوامبر 2۰2۰ و منطقه الچین را تا ۱ دسامبر 2۰2۰ 
تحویل جمهوری آذربایجان خواهد داد و کریدور الچین را تا عرض ۵ کیلومتر پشت سر خواهد 
گذاشت. این اتصال قره باغ به ارمنستان را تضمین می کند. این مسئله بر وضعیت شهر شوشا هم موثر 

خواهد بود. 
طبق این توافق، طی سه سال آینده، برنامه ای برای احداث یک مسیر جدید حمل و نقل در طول 
کریدور الچین مشخص خواهد شد. این مسیر، ارتباط بین استپاناکرت و ارمنستان را میسر خواهد 
کرد. جمهوری آذربایجان، ایمنی تردد شهروندان، خودروها و کاالها در طول کریدور الچین در هر دو 

جهت را تضمین می کند.
۷-آوارگان و پناهندگان داخلی باید تحت نظارت دفتر کمیسارریای عالی سازمان ملل متحد در امور 

پناهندگان به خاک قره باغ و مناطق همجوار برگردند.
۸-اسرای جنگی و سایر بازداشت شدگان و اجساد افراد کشته شده مبادله خواهند شد.

۹-تمامی محورهای مواصالتی اقتصادی و حمل 
و نقل در منطقه رفع انسداد شده اند. جمهوری  
بدون  تردد  سازمان دهی  منظور  به  ارمنستان 
دو  در هر  کاالها  و  مانع شهروندان، خودروها 
جهت، ارتباطات حمل و نقلی بین مناطق غربی 
خودمختار  جمهوری  و  آذربایجان  جمهوری 
ارتباطات  کنترل  می کند.  فراهم  را  نخجوان 
نقلی تحت کنترل سرویس خدمات  و  حمل 

مرزی FSB روسیه خواهد بود.
۱۰-با توافق طرفین، ساخت محورهای حمل 
جمهوری  کردن  متصل  برای  جدید  نقل  و 
خودمختار نخجوان به مناطق غربی آذربایجان 

انجام خواهد شد.

متن کامل توافق نامه ارمنستان، آذربایجان و روسیه 

روزنامه نگار آذربایجانی: »علیف قره باغ را به روسیه تحویل داد«

Politicسیاست



هس

نویسندهایکه
دروغخودراباورکرد

 آمریکا رسما، روز پنجشنبه، اعالم کرد که نام گروه موسوم به »الحزب االسالمی الترکستانی« را از فهرست 
تروریستی خود خط زده است.

به گزارش پایگاه خبری شبکه »روسیا الیوم«، در بیانیه واشنگتن آمده است که این کشور مطابق با قانون 
مهاجرت و ملیت، نام حزب یادشده را از فهرست گروه های تروریستی حذف کرده است.

سازمان ملل متحد این حزب را در سال 2۰۰2 به عنوان گروهی تروریستی اعالم کرد و در پی آن آمریکا 
نیز این گروه را در بیست و هفتم ماه آگوست سال 2۰۰2 به فهرست تروریستی خود افزود.

طبق گزارش منابع خبری صدها تن از عناصر گروه تروریستی الحزب االسالمی الترکستانی در کشورهای 
افغانستان و سوریه فعالیت دارند. این گروه در سوریه در استان ادلب بویژه در منطقه »جسر الشغور« فعالیت 

دارد و بیشتر اعضای آن را چینی ها به ویژه اویغوری ها تشکیل می دهند.
علی رغم اعالم آتش بس در استان ادلب، عناصر این گروه تروریستی گهگاه دست به عملیات هایی پراکنده 

علیه ارتش سوریه می زنند.

آمریکا نام گروه »الحزب االسالمی 
الترکستانی« را از فهرست 
تروریستی خود حذف کرد

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 34  8 صفحه

هشت سال دفاع برای اشغال کشور خیالی کردستان آن هم با تایید وزارت ارشاد

برایاخذاقامت

ندارم  »دوستی  کتاب  نویسنده  بوچانی  بهروز 
به جز کوهستان« که برنده جایزه ادبی مهمی 
از  بخشی  را  زادگاهش  شهر  شد  استرالیا  در 
کشوری به نام کردستان می خواند که در دوران 
کودکی اش وجود داشته و هم زمان به سورانی  
توئیت می کند که کردستان تنها سوران نیست، 
در کتاب آقای بوچانی که ایالمی ها به دلیل 
سورانی نبودن در کشور کردستان شهروند درجه 
سه و چهار بودند ولی بوچانی با وجود شهروند 
که  است  وفادار  قدری  به  بودن  چندم  درجه 
همچنان خود را کردستانی دانسته و به زبان 

سورانی توئیت می کند!
 ناسیونالیسم کردی را از چیرگی پان سورانیسم 
رهایی نیست همانگونه که دروغ گویی و مظلوم 

نمایی جزوی از آن است.  
تمام  پناهندگی  گرفتن  برای  که  بوچانی  بهروز 
جنایات تاریخ بشری را در جغرافیای ایالم جای داده 
و این شهر را در کتابش مستقل و سپس به دست 
اشغالی  کشور  از  اکنون  است  کرده  اشغال  ایران 

فراری و در اردوگاه در آرزوی پناهندگی است.
بهروز بوچانی هنوز به سورانی مسلط نیست و 
به همین دلیل در متن توئیت نخست واژه ده 
بیت  به معنی )است( را به جای ده بی به معنی 
)باید( نوشته و با حدس و گمان می توان منظور 
بوچانی را فهمید. ایشان باید هر روز زبان سورانی 
اش را بروز کند چرا که سورانی گرایان به خیال 
سره نویسی در حال دگرگونی و تپاندن واژگان 
تازه به این زبان هستند به گونه ای که سورانی 

امروز با سورانی سال پیش متفاوت است. 
چاپ و پخش کتاب هایی با محتوای ضد میهنی 
چیز تازه ای نیست و سیاهه چنین کتاب هایی 
بازار  نیز در رخوت  طوالنی است نشر چشمه 
و  ترجمه  به  ایجاد جنجال دست  برای  کتاب 
بازیگر  تر  از آن جالب  و  این کتاب زده  چاپ 
محبوبی مانند نوید محمد زاده گوینده نسخه 
صوتی آن شده است. نوید محمد زاده خود زاده 
ایالم است و بارها تعلقات میهنی خود را نشان 
های  واکنش  که  است  افسوس  جای  ولی  داده 
سلبریتی ها از هم صدایی گاه به گاه با مردم تا 
اظهار نظر های ملی گرایانه و اکنون تبلیغ چنین 
کتاب ایران ستیزانه ای همه از روحیات موج سوارانه 
جماعت هنرمند ناشی می شود که خواستار جلب 

توجه هستند. 
و  ایده های چپ  از  معجونی  ایرانی  هنرمندان 
خورده  شکست  آرمان های  و  روشنفکرمآبانه 
هستند که در نبود دولت ملی دچار بی هویتی 
شده، صبح با یک مصیبت نقشه ایران را سیاه 
کرده و روی پروفایل شان می گذارند و شب راوی 
کتابی می شوند که ایالم را یک کشور مستقل 
و ایران را اشغال گر این کشور می داند. اکنون 
کسی برای مظلوم نمایی و گرفتن پناهندگی 
دروغ می نویسد و دیگری برای پز روشنفکری 
و قوم گرایانه که از ویژگی های برخی هنرمندان 

کشورمان است به آن دامن می زند. 
از بوچانی نمی شود انتظاری داشت ولی آیا نشر 
چشمه و وزارت فخیمه ارشاد و آقای محمدزاده 
در برابر چنین رویکردی مسئول نیستند؟ آیا 
عنوان  به  محمدزاده  آقای  فردی  مسئولیت 
یک ایرانی و یک هنرمند ایجاب نمی کند که 
های  دروغ  چنین  بر  کتاب  این  گویندگی  با 
شاخ داری صحه نگذارد و شأن هنری خود را 

خدشه دار نکند. البته هنرمندان میهن دوستی 
تبریزی  ارزنده  هنرمند  ناجی  رضا  همچون 
افتخار نخستین فعالیت هنری  با  هستند که 
خود را تئاتری درباره فرقه پیشه وری و آزادی 
آذربايجان از اشغال فرقه دموکرات و ارتش سرخ 

شوروی معرفی می کند. 
گویا اراده وزارت ارشاد تنها بر ممیزی های عجیب 
بر برخی آثار است. چگونه  کتاب هایی تاریخی 
مانند کتاب های عبدالحسین زرین کوب دچار 
جرح و تعدیل می شوند تا مردم ایران بپذیرند 
لشکر اعراب در کمال صلح و صفا وارد ایران شد 
ولی صنعت نشر تبدیل به جوالنگاه قوم گرایان و 
قبیله گرایان می شود؟ اگر ساکنان وزارت ارشاد 
با مجوز چاپ به آثار ضد میهنی مشکلی ندارند 
دست کم می توانستند برای هزاران شهیدی که 
در طول هشت سال جنگ در دفاع از کیان ملی 
جاودانه شدند احترام قائل شوند تا در این کتاب 
متجاوز و اشغالگر خطاب نشوند و جنایات عراقی 
ها را به پای کسانی که از شرف و ناموس کردها 

دفاع کردند ننویسند!
ما کرد ایران هستیم ولی کردستانی منحصر به 
استان کردستان به مرکزیت سنندج است و بس، 
کرمانشاه، ایالم و مناطق کردنشین آذربایجان 
کردستان نیست هویت ما بر خالف قوم گرایان در 
نام شهرهایمان متجلی می شود نه قوم و قبیله، 
کسانی که با مقیاس های پیشامدرن ایران را بر 
اساس قومیت خط کشی می کنند تنها به دنبال 
مرز کشی در ایران هستند اگر خود بوچانی به 
کتابش اعتقادی داشت اجازه چاپ آن را در ایران 
نمی داد چرا که با وجود مطالب ایران ستیزانه و 
دروغ باز هم کتاب سانسور نشده و تازه ایشان 
چرا باید به کشور دشمن و اشغالگر اجازه چاپ 
دنبال  به  که  است  این  جز  بدهد؟  را  کتابش 

شهرت و جنجال و مظلوم نمایی است؟

سودابه خسروانی

Literatureادبیات

نقدی بر کتاب هیچ دوستی به جز کوهستان

هیچ دوستی به جز کوهستان )نسخهٔ الکترونیکی(، بهروز بوچانی، نشر 
چشمه، تهران، ۱۳۹7. 

رمان »هیچ دوستی به جز کوهستان« سفرنامه گونه ای است که در 
آن، راوی دیده ها و شنیده هایش را روایت می کند. ممکن است کسی 
را خوش آید و دیگری را نه. اگر به جای راوی، دوربینی معمولی هم 
کار گذاشته می شد می توانست رویدادها را، شاید واضح تر و دقیق تر، 
گزارش کند. این طور که از توضیحات پایان کتاب برمی آید، داستان بر 
پایهٔ واقعیت است: راوی همان نویسنده است و تجربیات مهاجرت و 

زندان خودش را بیان می کند. 
پیرنگ این سفرنامه یا داستان واقعی، کم وبیش، چنین چیزی است: 
جوانی روزنامه نگار از شهر ایالم، یکی از شهرهای کشور کردستان، 
نمی تواند هجوم ایرانیان و اشغال کشورش را بربتابد. این است که 
قاچاقی مهاجرت می کند. به اندونزی می رود تا بتواند خود را به استرالیا 
و دنیای آزاد برساند. از اندونزی به بعد، با چند ایرانی، از جمله زندانبان، 
و چند شهروند کردستانی و افغانستانی و سریالنکایی و عراقی و... 
همسفر می شود. زندگی در اندونزی و گذر از اقیانوس و ماجرای زندانی 

شدن و... باقی داستان را تشکیل می دهد.
پیش از آن که به ضعف منطق داستان بپردازم، برای درک بهتر جهانی 
که نویسنده ساخته است، پاره هایی از آن را نقل می کنم. از آغاز تا 
پایان رمان، مردم شهر ایالم »غیر ایرانی« معرفی شده اند. عنوان رمان 
هم مضمون جمله ای معروف است که گوینده اش دقیقاً معلوم نیست 
و به چند تن از رهبران کردهای عراق نسبت داده شده است. نویسنده 
این جمله را، که بیان کنندهٔ احساس کردها پس از نسل کشی در 
عراق و بمباران حلبچه و... بوده است، برای مردم ایالم به کار می برد؛ 
مردمی که تاکنون چنین فضایی را تجربه نکرده اند و چنین دغدغه ای 
نداشته اند. به این سطرها دقت کنید. نویسنده تکلیف خودش را در 
همان آغاز داستان مشخص می کند. او مردم شهر ایالم را اصالً ایرانی 
نمی داند: »در میان این همه مسافر ایرانی و کرد و عراقی، بودن یک 

خانوادهٔ سریالنکایی سؤال برانگیز بود.« )ص ۸( 
هر گاه دربارهٔ خودش حرف می زند، جمله ای هم ذکر می کند تا مبادا 
خواننده او را ایرانی بپندارد: »... بعد از مدتی با یک معیار تعریف 
می شدند: چه کسی از کجا آمده است، افغانستان، سریالنکا، لبنان، 

ایران، پاکستان، میانمار، کردستان و.... .« )ص ۱۰2( 
مالحظه می فرمایید که نویسنده با تغییر نام ایالم به کردستان، خود 
را اهل کشوری دیگر معرفی می کند. هر جا اسم ایران بیاید، جمله ای، 
یا کلمه ای منفی هم می آید تا هم بدگهر بودن ایرانیان را نشان دهد و 

هم معصومیت اهالی کشور ایالم را: 
»آن زن ُکرد دو دستش را پشتش در هم قفل کرده بود و کاماًل 

مطیعانه ایستاده بود.« )ص ۸۰( 
»مرد ایرانی با آن که قدبلند بود، بیشتر شبیه حیوانی بود که شکار 

شده باشد.« )ص ۸2(
»مطمئناً او هم مثل من یک کرد رنج کشیده بود.« )ص ۸6(

»آن پسر زندان بان ایرانی خوابش برده بود و سرش روی شانه ام افتاده 
بود.« )ص ۸۸(

و جایی می رسد که از توهین به افغانستانی ها هم ابایی ندارد. به احتمال 
بسیار به این دلیل که در افغانستان هم کسانی هستند که فارسی 
حرف می زنند و طبیعی است که انسانی که فارسی حرف بزند، از نظر 

نویسنده، مشکلی دارد. برای نمونه، به این دو بند دقت کنید: 
»توهمات و عصبانیت یک سفر دریایی خطرناک هنوز هم در زیر 
پوست زندانی ها بود و روابط با دیگران هنوز هم بر رگه هایی از خشونت 
حیوانی استوار بود. درگیری ها بیشتر بین ایرانی ها و افغانستانی ها بود 
که البته ریشه های کینه های بین شان به گذشته هایی دور برمی گشتند 

و ریشه های تاریخی داشتند.« )ص ۱۰۳( 
»رگه هایی از اخالق یا احترام در رفتارها وجود داشت که بیشتر از 
هر چیز از این سرچشمه می گرفت که آن جا کردستان بود. و کسی 
که کردها را بشناسد خوب می داند چه قدر به هم احترام می گذارند.« 

)ص 2۰6( 
بعید می دانم که هیچ کردی باشد که این ستایش به دلش بنشیند! 
حاال که با نگاه »جهان وطنانه« نویسنده اندکی آشنا شدید، به داستان 

بپردازیم.
چربش ایدئولوژی بر منطق داستان 

تصویری که نویسنده از خود نشان می  دهد تصویر یک یهودی لهستانی 
است که در بحبوحهٔ جنگ جهانی دوم از دست آلمانی های اشغالگر 
می گریزد. از آن جا که مخاطب ایرانی با پیش فرض هایی این داستان 
را می خواند، ممکن است به نقص ها، دروغ های تاریخی و پیام های 
سیاسی و ضمنی آن دقت نکند. خوانندهٔ ایرانی می داند که ارتش عراق 
هشت سال ایالم و دیگر استان های مرزی را بمباران کرد اما خوانندهٔ 
غربی و شرقی با این پیش فرض ها داستان را نمی خواند. نویسنده هم 
این را می داند. او در تمام کتاب، روایت را به گونه ای پیش برده است 
که خوانندهٔ داستان، ناگزیر و طبق منطق داستان، جنگ ایران و عراق 
را جنگ ارتش اشغالگر ایران علیه شهروندان ایالم بپندارد! طبیعی 
است، چون نویسنده خود را شهروند کشوری اشغال شده می پندارد. 
هیچ اشغالی بی عملیات نظامی و جنگ و کشتار شهروندان شدنی 
نیست. در تاریخ شهر ایالم هم که چنین چیزی پیش نیامده است. 
پس چه کار باید کرد؟ این جاست که خواننده را دست می اندازد و 
داستان را جوری پیش می برد که حملهٔ عراق به ایران را حملهٔ ایران 

به ایالم )کردستان؟( معرفی می کند. به این سطرها دقت کنید. 
»سال ها به کوه فکر کرده بودم و جنگیدن با کسانی که می خواستند 
فرهنگ باستانی و هویت کردها را نابود کنند... بارها تا دامنهٔ کوه های 
سر به فلک کشیدهٔ کردستان رفتم، اما مدام این اندیشهٔ مبارزات مدنی 
و فرهنگی به شهرها کشاندم و قلم به دستم داد و...« )ص 6۵ و 66((
»شک نداشتم که این جا کردستان نبود... پس مادرم چرا آن جا بود؟ 
چرا آن جا جنگ بود؟ تانک ها، ردیف تانک ها و هلی کوپترها، نیزه ها و 
جنازه ها، تلی از کشته ها و شیون زن ها و تاب بازی بچه ها بر شاخه های 

بلوط ها، و.... چرا مادرم می رقصید؟« )ص ۳۳(

»خورشید در کردستان مهربان ترین عنصر طبیعت بود... به همین 
خاطر است وسط پرچم نقش بسته است.« )ص ۹۵ و ۹6(

درون  جنگ  که  روزگاری  بودم...  شده  متولد  جنگ  در  »من 
خانه های مان بود و خون هویت مان؛ باید فریاد بزنم فرزند جنگم، 
فرزند آتشم، فرزند خاکستر و فرزند بلوط های کردستان.« )ص 22۵( 
مالحظه می فرمایید که راوی حملهٔ عراق به ایران، و کشته شدن 
مردم ایالم را جنگ هویتی کردها با دولت ایران می داند! تا صفحهٔ 
227، ایالم یکی از شهرهای کردستان است و یک »دیگری« اشغالگر 
به نام »ایران« وجود دارد که به ایالم )و طبعاً به صالح آباد و دهلران 
و چنگوله و...( حمله کرده و باعث شده کودکی راوی پر از جنگ 
و خشونت باشد. تا این صفحه، که هر از گاهی با جنگ و بمباران 
سرزمین ایالم روبه رو می شویم، نامی از عراق و ارتش عراق و صدام 
و حزب بعث و ... نیست. هر جا از جنگ سخن می رود، کلمات را 
یا به قول خودش  ایالم ،  جوری می چیند که یک سو شهروندان 
کردستان، قرار بگیرند و سوی دیگر، نیروی اشغالگری به نام ایران. در 
صفحهٔ 227 یک بار اسم عراق می آید: »از یک سو عراقی ها تیر خالی 
می کردند و از سوی دیگر، ایرانی ها... و این میان خانه های ما ویران 
می شدند. پیش مرگ ها هم در کوه ها می جنگیدند و شعارشان دفاع از 

سرزمین و شرف بود...« )ص 227(
همین اشاره برای به هم ریختن منطق داستان کافی است. وقتی 
روایت را، در 227 صفحه، به گونه ای پیش برده ای که جنگ بین ایران 

و ایالم باشد، عراق در این میانه چه کاره است؟ 
تا صفحهٔ 227، شش بار از خانوادهٔ همسفر عراقی حرف می زند، یک 
بار هم از حضور سربازان استرالیا در عراق، و در هیچ بخشی هیچ 
اشاره ای به جنگ ایران و عراق نمی کند. در این صفحه، همان طور 
در جنگ  عراق  نقش  به  در چند جمله  نویسنده  گفته شد،  که 
می پردازد و آن کشور را هم مانند مانند ایران اشغالگری می داند که به 
سرزمین ایالم حمله کرده است، با وجود این، برای هر خواننده ای که 
خرده هوشی داشته باشد، این پرسش پیش می آید: نقش عراق دقیقاً 
چیست؟ چگونه ممکن است »الف« چند دهه به »ب« حمله کند و 
تو در سه چهارم داستان، با پس نگری، مشغول روایت آن حمله باشی 
و در اواخر داستان، ناگاه »پ« هم وارد شود بی مقدمه؟ کجا و در چه 
سطرهایی زمینه را برای حضور »پ« فراهم کردی؟ کاری به دروغ و 
راست داستان ندارم، از نظر داستانی، طبق منطق داستان، نقش عراق 
مشخص نیست. داستان کودکی راوی را جنگ ایران و ایالم دارد 
پیش می برد، عراق چرا وارد شد؟ برای عنصر »پ«، که عراق باشد، 
فکری در داستان نشده و نقشش پادرهواست. این ایراد داستانی است 

و نویسنده باید برایش فکری می کرد. 
بعید نیست که آوردن نابجای اسم عراق – که منطق داستان را به 
هم ریخته است- صرفاً در نسخهٔ فارسی رمان باشد. شاید در نسخهٔ 
انگلیسی نام عراق نیامده باشد. اگر در نسخهٔ انگلیسی هم نام عراق 
آمده باشد، نویسنده عالوه بر فریب مخاطب، خودش را هم فریب 

داده است.
آسبادها و ایالم مظلوم 

در تاریخ شهر و استان ایالم، هیچ گاه تجزیه طلبی وجود نداشته است. 
هیچ جنگ چریکی در کوه های ایالم رخ نداده است، و مهم ترین این که 
در هیچ عصری ایران برای نابودی کردستان به ایالم حمله نکرده 
است. ایالم استانی محروم و فقیر است که بیشترین آمار خودسوزی 
زنان را دارد. مردم ایالم در هیچ عصری، گرایش جدایی خواهانه از خود 

نشان نداده اند. پس این نوشته از کجا ریشه می گیرد؟ 
نکتهٔ مهم تر دیگری که نویسنده به آن بی توجه است- و بر پایهٔ 
این بی توجهی داستانش را پیش می برد- این است که گویشوران 
گویش های مختلف کردی نمی توانند بی زبان میانجی با هم سخن 
بر  از سر آسان گیری و تساهل  »کرد«  واژهٔ  از آن جا که  بگویند. 
چند زبان اطالق شده است، ممکن نیست آن طور که نویسنده 
ادعا می کند، زندانیان کرد در یک گوشه از دیگران جدا بوده باشند 
و ایرانیان بدکار در گوشه ای دیگر. خب، کردها به چه زبانی با هم 
حرف می زدند؟ بنده، طبق معیارهای شما کردزبانم، و مطلعم که 
اختالف زبانی بین کردها آن قدر زیاد است که امکان گفت وگو بین 
یک ایالمی و یک مهابادی یا پاوه ای وجود ندارد. مگر آن که یکی از 
آنان، دو زبان دیگر را هم آموخته باشد و یا به فارسی حرف بزنند. 
نویسنده در این داستان به این نکتهٔ مهم کاماًل بی توجه بوده است 
و همین کل داستان را از نفس انداخته و تصنع بار و شعارزده کرده 

است.
واقعیت این است که برای اخذ پناهندگی استرالیا، گفتن از فقر و 
خودسوزی زنان ایالمی کافی نیست، باید داستانی کالن تر سر هم 
کنی. باید ایالم را کشوری مستقل تصور کنی که ایرانی خبیث آن جا 
را اشغال کرده است. این را می توان به عنوان »کیس« پناهندگی رو 

کرد و دن کیشوت وار برای آسبادها شاخ و شانه کشید. 
از  رمانی  در  اگر  بداند؟  باید  کجا  از  را  این ها  خارجی  مخاطب 
نویسند ه ای اهل آمریکای جنوبی، آمده باشد که ارتش برزیل سه 
بار شهر سائوپائولو را چاپیده است، چند نفر در ایران می فهمند دروغ 

است؟ چند درصد رمان خوانان؟ 
گیریم همهٔ این ها حق نویسنده باشد. طرف عشقش کشیده که جنگ 
ایران و عراق را به جنگ ایران و ایالم تبدیل کند و پناهندگی بگیرد، 
خب، آیا نباید برای منطق داستانش فکری کند؟ اگر جنگ بین ایران 
و ایالم، یا به تعبیر نویسنده بین ایران و کردستان بوده است، عراق در 

این داستان چه کاره است؟ چرا در داستان ظاهر شد؟ 
حرف آخر 

واژه های »کردستان« و »کرد« در همهٔ صفحه های این کتاب با ضمه 
همراه است. همه جا »ُکردستان« و »ُکرد« است. ممکن است این 
اصرار بر آوردن ضمه برای خیلی ها گنگ باشد و رازش را ندانند. 
واقعیت این است که واکهٔ »و«، به شکلی طنزآمیز، با تجزیه طلبی 
گره خورده است. تجزیه طلب ها ترک را »تورک«، لر را »لور« و کرد 
را »کورد« می نویسند. البته، در الفبای کردی این کلمه به همین 
صورت، یعنی »کورد« نوشته می شود اما در فارسی، قضیه رنگ و بوی 
قومگرایانه دارد. در این جا هم، به احتمال بسیار نویسنده اصرار کرده 
است تا این واژه ها به شکل »کوردستان« و »کورد« بیاید، و در نهایت 
با ناشر به توافق رسیده اند که به جای واکهٔ بلند از واکهٔ کوتاه استفاده 

کنند تا هر دو به منظور خود برسند.

عباس سلیمی آنگیل



در تداوم تاریخ باستان در دوره اسالمی هم منطقه قره باغ بخشی از خاک دولت های ایرانی  بود. در این منطقه پنج ملیک نشین ارمنی اداره سیاسی آنجا را در 
دست داشتند، اما از دوره نادرشاه کمی وضع سیاسی تغییر می کند و هم نادرشاه و هم جانشین او یعنی عادل شاه تصمیم گرفتند که بخشی از ایل ترک زبان 

جوانشیر)از نظر تاریخی کرد بودند و بعدا به زبان ترکی گرایش پیدا کردند(  را در آنجا ساکن کنند و یکی از سرداران نادر به نام پناه خان جوانشیر به عنوان 
حاکم منطقه شوشی که بر این منطقه نوعی مرکزیت داشت انتخاب کردند و این امر با سیاست های صفویان بویژه از دوره شاه عباس هماهنگی نداشت.

چنین است رسم سرای کهن

 ریشه های تاریخی بحران قره باغ به چه زمانی 
و به چه موضوعی برمی گردد؟

منطقه ای که امروزه آن را با نام »قره باغ« می شناسیم 
و ارمنی ها آن را با نام »آرتساخ« می نامند و تاریخ 
طوالنی مدتی هم دارد، از نظر تاریخی با همان نام 
درباره  که  است  می شده  شناخته  آرتساخ  ارمنی 
داده  آن  به  که  دیگری  نام های  تحول  و  آن  ریشه 
شده، چندان وحدت نظری وجود ندارد. این منطقه، 
از  بود که  ارمنستان  از خاک  و جزئی  ارمنی نشین 
دوره شکل گیری دولت و تمدن اورارتو وجود داشته 
است و با گذشت زمان هم این پیوستگی حفظ شده 
است. اما در منابع متاخر دوره اسالمی قره باغ نامیده 
شده است که قدیمی ترین منبعی که این سرزمین 
را قره باغ نام گذاری کرده است، کتاب »نزهة القلوب« 
از »حمداهلل مستوفی« می باشد. همچنین در منابع 
قرن  و  قرون سیزدهم و چهاردهم میالدی  گرجی 
هشتم هجری قمری هم به همین شکل آمده است 
و این موضوع احتماال نشانگر اینست که با تغییرات 
زبانی ای که آرام آرام بروز می کند و با حضور برخی 
وارد  منطقه  این  به  که  ترک زبان  عشایر  و  ایالت 
شده اند، در برخی منابع به نام قره باغ اشاره شده و این 
امر ادامه پیدا می کند. اما در همین زمان هم جمعیت 
این سرزمین غالبا ارمنی زبان بوده و هنوز هم هست. 
اگر چه از دوره مغوالن ایالت و عشایر ترک زبان به این 
منطقه اضافه شدند، اما آنان از نظر جمعیتی همیشه 
در اقلیت بودند و اکثریت سکنه این منطقه همیشه 

ارمنی زبان بوده اند.
و  داشت  وجود  ایران  در  مرکزی  دولت  که  وقتی  تا 
منطقه قره باغ بخشی از خاک دولت های ایرانی مانند 
صفویه و افشار و زند و اوایل قاجاریه، شمرده می شد، 
همیشه تعادل میان سکنه این والیت حفظ می شد. به 
ویژه که در این منطقه پنج ملیک نشین ارمنی اداره 
سیاسی آنجا را در دست داشتند، اما از دوره نادرشاه 
کمی وضع سياسی تغییر می کند و هم نادرشاه و هم 
جانشین او یعنی عادل شاه تصمیم گرفتند که بخشی از 
ایل ترک زبان جوانشیر را در آنجا ساکن کنند و یکی از 
سرداران نادر به نام پناه خان جوانشیر به عنوان حاکم 
منطقه شوشی که بر این منطقه نوعی مرکزیت داشت 
انتخاب کردند و این امر با سیاست های صفویان بویژه از 
دوره شاه عباس هماهنگی نداشت. شاه عباس مایل بود 
که قدرت ملیک های ارمنی را حفظ کند و گسترش دهد. 

اما پس از نادرشاه، سرکرده ایل جوانشیر از نظر سیاسی 
ارمنی را تضعیف  قدرت را قبضه نموده و ملیک های 
کرد و بدین ترتیب ریشه های این بحران از همان دوره 
شروع شد. یعنی پس از مرگ نادرشاه و تضعیف قدرت 
مرکزی در ایران و همچنین طی جابجایی های جمعیتی، 
ملیک های ارمنی که در آنجا حاکمیت تاریخی داشتند 
تضعیف شدند و زمینه این بحران شکل گرفت و در منابع 
مختلف آن دوره می بینیم که گزارش هایی از رقابت ها و 
نبردهایی میان ارمنی ها و ایل جوانشیر بر سر تسلط بر 

منطقه قره باغ شکل می گیرد.
  سیاست روسیه تزاری در قبال این منطقه 

چگونه بوده است؟
طی  تزاری  روسیه  به  سرزمین  این  پیوستن  با 
در  ترکمانچای  و   ۱۸۱۳ در  گلستان  قراردادهای 
۱۸2۸ میالدی دولت روسیه تزاری به نوعی موافقتی 
چون  جوانشیر ها  حاکمیت  رفتن  بین  از  و  داشت 
ابراهیم  خلیل خان جوانشیر پسر پناه خان جوانشیر در 
نهایت به آقامحمدخان به اصطالح روی خوش نشان 
داد و پسرش... قلی خان جوانشیر با دربار قاجار رابطه 
خوبی داشتند اما وقتی دولت روسی در آنجا مستقر 
شد کل حاکمیت جوانشیر توسط روس ها از میان 
ایروان  رفت و منطقه قره باغ در چارچوب مرکزیت 
یا بالد ارمنیه قرار گرفت و دیگر خبری از ملیک ها 
نبود و منطقه به وسیله یک نظام مدرن اداره می شد. 
بنابراین قره باغ در دوره روسیه تزاری جزوی از خاک 
ارمنستان حساب می شد که البته ارمنستان هم در این 

دوره بخشی از روسیه تزاری بود.
 در اوایل قرن بیستم اتفاقاتی در این منطقه بروز کرد 
که منجر به تنش و درگیری شد.از ۱۹۱۱ میالدی به 
بعد که زمزمه نامگذاری آذربایجان برای منطقه تاریخی 
اران و شروان شامل: گنجه، شکی و سالیان و بخش 
از تالش رایج شد، برای اولین بار نام جعلی آذربایجان را 
بر این مناطق گذاشته شد و این نام در دوره حکومت 
دولت  دوره  در  و  شد  تثبیت   ۱۹۱۸ در  مساواتی ها 
از فروپاشی  بعد  دموکراتیک جمهوری آذربایجان که 
نظام تزاری شکل گرفته بود، مسئله قره باغ هم تبدیل به 
یک موضوع مورد منازعه شد. چراکه در همان زمانی که 
جمهوری دموکراتیک آذربایجان در قفقاز شکل گرفت، 
جمهوری دموکراتیک ارمنستان و جمهوری دموکراتیک 
گرجستان هم شکل گرفتند و این سه کشور به جامعه 
ملل آن روزگار پیوستند و میان ارمنستان و آذربایجان 

تازه تاسیس بر سر اینکه قره باغ به کدام دولت تعلق دارد 
و چگونه باید اداره شود، اختالفاتی بروز کرد و به دلیل 
تضعیف... و بعد حادثه ای که اتفاق افتاد و دولت شوروی 
شکل گرفت و استقالل این سه جمهوری باطل اعالم 
شد و اینها در چارچوب نظام شوروی قرار گرفتند. از این 
زمان به دلیل تضعیف نقش ارامنه و همچنین رابطه ای 
که طی قرارداد قارص میان دولت کمونیستی لنین و 
ترکیه جدید آتاترکی شکل گرفت، شوروی بخش هایی 
از ارمنستان و قفقاز، که سابقا روسیه تزاری و سپس 
جمهروی اول ارمنستان از عثمانی گرفته بودند را به 
دولت ترکیه واگذار کرد. همچنین به دلیل اصرار ترکیه 

و نفوذ آذری زبان ها در دولت شوروی، 
که به دنبال حداکثر منافع بودند، دولت 
شوروی در ۱۹2۳ تصمیم گرفت اداره 
به جمهوری سوسیالیستی  را  قره باغ 
شورایی آذربايجان واگذار کند و این 
اقدامی که جنبه تاریخی هم نداشت، 
با حق تعیین سرنوشت ارامنه ساکن 
برای  را  زمینه  و  بود  تضاد  در  آنجا 
و  می کرد  فراهم  بعدی  برخوردهای 
امروز  که  اساسی  اختالف  این  باعث 
می بینیم شد. اگر دولت شوروی در آن 
زمان تصمیم می گرفت قره باغ را به نحو 
دیگر اداره کند و یا اینکه قره باغ  را یک 
جمهوری خودمختار همپایه آذربایجان 
قاعدتا  می کرد،  تعریف  ارمنستان  و 

وضع به گونه ای دیگر رقم می خورد.
 ارامنه در تمام دوره شوروی نارضایتی 
خود را از تصمیم ۱۹2۳ در واگذاری 
ابراز  آذربایجان  به جمهوری  قره باغ 

می کردند و از هیچ تالشی فروگذار نمی کردند، اما 
خود  تصمیم  در  نشد  حاضر  هرگز  شوروی  دولت 
تجدید نظرکند. از اواخر قرن بیستم که نظام شوروی 
در سراشیبی سقوط قرار گرفت و در این زمان ارمنی ها 
اکثریت ساکنین قره باغ را تشکیل می دادند آنچنانکه 
درصد  ده  ها،  ارمنی  قره باغ  جمعیت  درصد  هفتاد 
کردها و حدود بیست درصد آذری ها بودند. ارمنی های 
ساکن قره باغ با این فکر که با تضعیف نظام شوروی 
فرصت مناسبی به دست آورده اند که خود را از دولت 
آذربايجان جدا کنند، جنبش هایی را شکل دادند و 
اینچنین جنگ قره باغ از ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۴ در گرفت 

و به مدت دو سال پس از فروپاشی شوروی هم ادامه 
پیدا کرد و جمهوری خودمختار قره باغ شکل گرفت 
که خود را از جمهوری آذربایجان مستقل تعریف کرد 
و باعث پیدایش شرایط جدیدی شد. البته این شرایط 
خیلی با استقبال جامعه جهانی روبرو نشد یعنی نشد و 
عموم کشورها این جمهوری را به رسمیت نشناختند و 
به همین دلیل است که در نقشه های سیاسی سازمان 
ملل، قره باغ بخشی هنوز بخشی از جمهوری آذربایجان 

است. یعنی همان چیزی که در دوره شوروی بود.
اما عمال آنچه که اتفاق افتاده، اینست که قره باغ بخشی از 
خاک جمهوری آذربايجان نیست و به صورت جمهوری 
خودمختاری که تحت الحمایه جمهوری ارمنستان است، 
اداره می شود و البته بایستی بر این موضوع تاکید کرد هم 
ارمنی ها و هم آذری ها در سرکوب و بیرون راندن طرف 
مقابل و مصادره زمین ها و اموال و حتی کشتن طرف 
مقابل در این سه دهه گذشته به ویژه در دوره جنگ ها 
کوتاهی نکردند و پناهنده شدن صدها هزار آذری رانده 
شد از سرزمین اجدادی از جمله این موارد بود. همچنین 
بخشی از این افراد هم جمعیتی بودند که دولت آذربایجان 
در دوره شوروی به آنجا تحمیل کرده بود تا زمین های 
ارمنی ها را غصب کنند که البته آنان نیز بعدها توسط 

ارمنی ها بیرون رانده شدند.
 در یک جمع بندی کلی در خصوص هویت این 

سرزمین به چه نتیجه ای می شود رسید؟
نباید از یاد ببریم که این منطقه یک سرزمین تاریخی 
با هویت ارمنی است و در عین حال در این هویت 
تاریخی آذری ها سهمی اما کمتر نسبت به ارمنی ها 
دارند. ولی در حال حاضر هیچ آذری در این منطقه 
نیست و منطقه کامال در دست ارمنی هاست و می توان 
منصفانه گفت که ارمنی ها در حفظ میراث اسالمی در 
آنجا خوب عمل کردند، مانند مسجد جامع شوشی که 
برای مدتی طوالنی مرکز قره باغ بود و آن را به خوبی 

حفظ کرده ا ند و در سال های اخیر بازسازی نموده اند.
اما در عین حال، متاسفانه جمعیت آذری که در آنجا 
ساکن بودند، تالش کردند همه هویت و موجودیت 
معاصر ارمنی را از بین ببرند و تحریف کنند و اینگونه 
وانمود نمایند که اینجا سرزمین اجدادی آذری هاست 
و ارمنی ها در این سرزمین حضور نداشتند و این پشت 
اقدام  پا زدن به این تاریخ مکتوب توسط آذری ها، 
درستی نبود و شاید بخشی از هزینه ای که آذربایجان 
می پردازد به خاطر این است که تاریخ و هویت ارمنی 

را در آنجا نادیده گرفتند.
 در این شرایط ایران چه نقشی می تواند داشته 

باشد؟
از  دور  موضوعی  اگر  است.  پیچیده  بسیار  موضوع 
و  دولت  شاید  که  اقدامی  هر  بود،  ایران  مرزهای 
حاکمیت ایران تصمیم می گرفت، قابل توجیه بود. 
ولی این موضوع چند وجهی است چون هر نوع اتخاذ 
تصمیمی، یک سری تبعات داخلی هم برای ایران 
خواهد داشت همانگونه که در روزهای اخیر شاهدش 

بودیم.
متاسفانه در دستگاه حاکمیتی کشور ما درباره بحران 
قره باغ چند صدایی وجود دارد. یعنی 
شبکه  مجلس،  دولت،  حاکمیت، 
امامان جمعه و سایر دستگاه ها فاقد 
یک وحدت رویه هماهنگ هستند که 
البته این موضوع می تواند نشان دهنده 
چند صدایی در ایران هم باشد. یعنی 
و  واقعیت هست  دهنده یک  نشان 
بایستی به فال نیک گرفت که قرار 
نیست همه یک جور فکر کنند گر چه 
منافع ملی خیلی مهم این متاسفانه 
این صدای واحد وجود ندارد و من فکر 
میکنم بخشی از جامعه و دستگاه های 
مختلف اصرار می کنند که باید این 
بحران را از منظر تقابل جهان اسالم و 
مسیحیت ببینیم. و فکر می کنند که 
باید از مستضعفین و شیعیان حمایت 
کرد و به ارمنستان اعالن جنگ داد 
و یا برخوردهای شدیدی با آن انجام 
داد فکر میکنم. اما رویکرد به هیچ 
وجه درستی نیست، به دلیل اینکه رابطه نزدیکی بین 
ارمنی ها و ایرانیان وجود دارد و چند ده هزار ارمنی 
هنوز شهروندان خیلی خوبی در جامعه ایرانی هستند 
و ما رابطه خیلی خوبی با ارمنستان داشتیم و در بعد 
از دوره استقالل و ارمنی ها این رابطه خوب را با ما 
حفظ کردند ضمن اینکه ما که در همسایگی اینجا 
هستیم خیلی خوب آشنایی داریم به تاریخ منطقه و 
حق و حقوقی که جامعه ارمنی در اینجا دارد نمی شود 
با این دید که مرزها به دوره شوروی برگردد دید و کال 
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 روابط ایران و ارمنستان 
در روزگار هخامنشیان

نام ارمنی و ارمنیا )ارمنستان( برای نخستین بار در کتیبه های پارسی باستان 
هخامنشی )سنگ نوشته بیستون( در سده ششم پیش از میالد پدیدار 
می شود و از طریق جهان هخامنشی به دیگر فرهنگ ها و زبان های جهان 

راه می یابد. ارمنیان خود را »های« و کشورشان را »هایستان« می خوانند.
کتیبه های  در  هخامنشیان  فرمانبردار  سرزمین های  فهرست  براساس 
این  برد.  پی  نمی توان  ارمنستان  سرزمین  دقیق  گستره  به  سلطنتی، 
فهرست ها تنها داللت بر این دارند که ارمنستان در مجاورت ماد، کاپادوکیه 
و آشور قرار داشته است که کمابیش منطبق بر گستره امپراتوری پیشین 
اورارتو بوده است. به گواهی منابع کالسیک یونانی، ارمنیان در شرق کوه های 
آناتولیای خاوری، در امتداد رود ارس و پیرامون کوه آرارات، دریاچه های وان 
و ارومیه و در باالدست مسیر رودهای دجله و فرات ساکن بودند و در شمال، 

تا رود کورش )کور( گسترده بودند.
ارمنیان بی گمان پیوندهایی با مادها داشتند. به روایت موسا خورناسی، 
تاریخ نگار ارمنی، آستوآگس، واپسین شاه ماد، با خواهر تیگران، فرمانروای 
مستقل ارمنستان، ازدواج کرده بود. اما کسنفن، سردار و تاریخ نگار یونانی، 
ارمنیان را خراج گزار مادها به شمار آورده است. درهرحال به نظر می رسد 
را ضمن  ارمنستان  که  بود  تا ۵۳۰ پ.م(   ۵۵۹( بزرگ  کورش  این  که 
فتوح خود در شمال غرب ایران زمین به قلمرو امپراتوری پارس افزود. به 
روایت خورناسی و کسنفن، تیگران متحد و دوست کورش بزرگ بود و 
به او در لشکرکشی هایش یاری رسانده بود. تنها آگاهی ما از رویدادهای 
سیاسی ارمنستان در سال های بعد، وقوع دو مورد شورش ارمنیان در آغاز 
برتخت نشینی داریوش بزرگ است که نخستین را دادارشی، سرداری ارمنی، 

و دومی را وهومیسه، سرداری پارسی، فرونشاندند )۵22 تا ۵2۱ پ.م(. 
ارمنستان که گویا در زمان کورش بزرگ و کمبوجیه کشوری خراج گزار 
ساتراپی های  از  یکی  به  بزرگ  داریوش  دوران  در  بود،  پارس  امپراتوری 
امپراتوری هخامنشی بدل شده بود. به روایت هردوت، تاریخ نگار یونانی، 
به دریای  تا  با کشور پکتی و سرزمین های مجاور آن  ارمنستان همراه 
سیاه، ساتراپی سیزدهم امپراتوری هخامنشی را تشکیل می دادند و ساالنه 

چهارصد تالنت نقره به عنوان خراج می پرداختند. 
در برجسته نگاری های آپادانای تخت جمشید، هیئت نمایندگی ارمنستان 
گرانبها  فلزی  ظروف  و  اسب  کردن  پیشکش  حال  در  سوم(  )هیئت 
تصویر شده اند. این بدان معناست که ارمنیان در پرورش اسب و فلزکاری 
چیره دست بودند. ارمنیان تصویرشده در سنگ نگاره های هخامنشی، جامه و 

پوششی همانند مادها دارند.
در لشکرکشی شاهنشاه خشایارشا به یونان )۴۸۰ پ.م(، رزمندگان ارمنی و 
فروگی ـ  که جنگ افزارهای همسانی داشتندـ  تحت فرماندهی آرتوخمس، 
داماد داریوش بزرگ، بودند. ارمنستان سرزمینی بزرگ و ثروتمند بود و 
شاهراه سلطنتی پرآوازه هخامنشیان به طول ۴6 فرسنگ از آن عبور می کرد 
و در مسیرش پانزده ایستگاه وجود داشت. این به معنای اهمیت راهبردی 
)سیاسی، نظامی و اقتصادی( ارمنستان در چهارچوب امپراتوری هخامنشی 
بود. از سوی دیگر، انتصاب خویشان و نزدیکان شاهنشاه پارسی به حکومت 

ارمنستان، گویای اهمیت این سرزمین در چشم انداز هخامنشیان است.
به گواهی کسنفن، ارمنستان در روزگار او به واسطه رود تلبوئاس )کاراسوی 
کنونی( به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شده بود. فرماندار بخش شرقی 
اروند، داماد شاهنشاه اردشیر اول بود و به احتمال زیاد، سردودمان سلسله 
اروندیان )Orontids( ارمنستان. فرماندار بخش غربی نیز تیریبازوس بود 

)۴۰۱ پیش از میالد(.
ازآنجا که در ارمنستان پرورش اسب پیشه ای رایج و برجسته بود، ساتراپ 
این سرزمین ساالنه بیست هزار اسب نر به پادشاهی هخامنشی می پرداخت. 
به گواهی ارزشمند کسنفن )آناباسیس، کتاب چهارم، ۱۰/۵، ۳۴(، زبان 
پارسی حتا در روستاهای دوردست ارمنستان غربی فهمیده و تکلم می شد. 
این واقعیت به نفوذ و گستردگی فرهنگ ایرانی در سرزمین های ارمنی 

داللت دارد.
واقعیتی دیگر که به اهمیت ارمنستان در این روزگار اشاره دارد، آن است 
که داریوش سوم پیش از برتخت نشینی، به دلیل دالوری های خود در نبرد با 
شورشیان کادوسی، از سوی شاهنشاه اردشیر سوم )۳۵۹ تا ۳۳۸ پ.م( به 

فرمانداری ارمنستان منصوب شده بود.
نیروهای اعزامی ارمنستان برای نبرد با مقدونیان مهاجم، در آوردگاه ایسوس 
)۳۳۳ پ.م( به روایتی شامل چهل هزار رزمنده پیاده و هفت هزار سواره 
بودند. در آوردگاه گئوگامال در ۳۳۱ پ.م، سواره سپاه ارمنی تحت فرماندهی 
اروند و میثرائوستس )احتماالً فرمانداران ارمنستان شرقی و غربی(، همراه با 
رزمندگان کاپادوکی، جناح راست سپاه ایران را در نبرد با مقدونیان تشکیل 

داده بودند.
ارمنیان، از دوران هخامنشیان به بعد، تأثیرات گسترده ای از دین ها، فرهنگ 
و زبان های ایرانی پذیرفته و خود حضوری مؤثر در سپهر سیاسی و فرهنگی 
و  روابط  و گسترده،  دیرین  پیوندهای  این  لطف  به  داشتند.  ایران زمین 
برهم کنش های ایرانیان و ارمنیان در اعصار باستان، میانه و نو، اغلب مثبت 

و سازنده بوده است.
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»روسالن قزاق بایف« وزیر امور خارجه قرقیزستان طی سفر کاری به ترکیه با 
»مولود چاووش اوغلو« وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد.

دفاع،  و  امنیت  خارجی،  سیاست  زمینه های  در  روابط  گسترش  بر  طرفین 
اقتصاد، تجارت، علوم و صنعت، حمل و نقل، انرژی، محیط زیست و شهرسازی، 
مراقبت های بهداشتی، امنیت غذایی، کشاورزی و دامپروری، آموزش، فرهنگ، 
جهانگردی و ورزش تاکید و در مورد استفاده حداکثری از سازوکارهای دوجانبه 
و چندجانبه توافق کردند. مقامات ارشد ترکیه و قرقیزستان در مورد لزوم تقویت 
روابط دو جانبه بر اساس منافع متقابل در زمینه حمل و نقل بین المللی زمینی، 
برداشتن گام های  ارتباطی و همچنین  زیرساخت های  توسعه  ریلی،  و  هوایی 
مشخص برای همکاری در چارچوب طرح کریدور خاورمیانه و غرب ترانس خزر 

به توافق رسیدند.

 وزرای خارجه دو کشور آمادگی خود را در جهت دستیابی سریع به اهداف 
تعیین شده از سوی روسای دو کشور برای افزایش سطح تجارت بین دو کشور 

به یک میلیارد دالر تأکید کردند.
در این زمینه، طرف قرقیز متعهد شد تمام اقدامات الزم را در جهت امنیت 

رمایه گذاری های ترکیه در »بیشکک« انجام دهد.
قزاق بایف به اهمیت تعمیق همکاری و هماهنگی موجود و تقویت همبستگی 
از طریق شورای همکاری  ویژه  به  المللی،  بین  و  ای  منطقه  در سازمان های 

کشورهای ترک زبان )شورای ترک( اشاره کرد.
چاوش اوغلو با اشاره به بیماری همه گیر کووید ۱۹ تاکید کرد که همکاری خود 
را در زمینه بهداشت با طرف قرقیز ادامه خواهد داد و آماده است تا در مبارزه با 

این بیماری کمک های الزم را ارائه خواهد کرد.

 دیدار وزرای خارجه 
ترکیه و قرقیزستان
در زمینه ترانزیت

داریوش احمدی

ریشه های تاریخی بحران قره باغ  در گفت وگو با دکتر گودرز رشتیانی استاد تاریخ دانشگاه تهران؛

موضعانفعالیایراندربحرانقرهباغ

تا وقتی که 
دولت مرکزی 
در ایران وجود 
داشت و منطقه 
قره باغ بخشی از 
خاک دولت های 

ایرانی مانند 
صفویه و افشار 
و زند و اوایل 

قاجاریه، شمرده 
می شد، همیشه 

تعادل میان 
سکنه این والیت 

حفظ می شد.

مناقشه قره باغ که پس از سقوط شوروی به یک درگیری جدی تبدیل شد، ریشه در تاریخ این منطقه و به ویژه تغییرات سیاسی و جابجایی 
مرزهای این منطقه در دویست سال اخیر دارد. وطن ولی در گفت و گو با دکتر گودرز رشتیانی استاد دانشگاه و کارشناس روسیه و قفقاز به 

ریشه یابی تاریخی بحران قره باغ پرداخته است که در پی می خوانید:     



يگانه  اگر گفته شود كه طي چهار سده گذشته،  گزافه نيست 
خطري كه حاكميت ملي و تماميت ارضي ايران ، به عنوان يك 
واحد مستقل سياسي را دستخوش بحران كرده ، مساله تثبيت 
سال  در  آماسيه  نامه  عهد  انعقاد  از  است.  آن  غربي  مرزهاي 
۱۵۵۵ ميالدي تا انعقاد عهد نامه الجزاير در سال ۱۹7۵ ميالدي 
در خصوص مرزهاي غربي ايران ۱۸ عهدنامه ميان دولت ايران 
و عثماني و يا دولت ايران و عراق منعقد گرديد. اگر فاصله ميان 

دو نسل را بيست و پنج سال بگيريم در
يك  ايراني  نسل  هر  سده،  چهار  بر  فزون  طي  كه  يابيم  مي 
است.  كرده  امضاء  ايران  غربي  مرزهاي  خصوص  در  نامه  عهد 
تاريخ  ادبيات  در  كه  عراق  با  ساله  هشت  نبرد  رويداد  شايد 
روند  در  گام  واپيسن  است  مقدس  دفاع  به  معاصرنامدار  ايران 
تثبيت مرزهاي غربي ايران باشد. زيرا مي دانيم در سال ۱۳۴6 
پادشاهي  ميان  مرزي  اختالفات  ميالدي   ۱۹6۸ خورشيدي/ 
ايران و عراق به روياروي نظامي انجاميد و سرانجام به انعقاد عهد 
ميالدي  در 2۳ خرداد ۱۳۵۳ خورشيدي/ ۱۹7۵  الجزاير  نامه 
بر كشور عراق هنوزگاه زمزمه  نظام حاكم  تغيير  با  منجر شد. 
از  الجزاير   ۱۹7۵ قرارداد  مفاد  در  نظر  تجديد  مورد  در  هايي 
نخستين  كه  شگفتا  شود.  مي  شنيده  عراق  پايه  بلند  مقامات 
رئيس جمهور كرد عراق ـ جالل طالباني ـ نيز در دسامبر سال 
گفته  قرارداد سخن  اين  مفاد  در  نظر  تجديد  مورد  در   2۰۰7
است. در بررسي اختالفت مرزي ايران با همسايگان خود، بويژه 
اسطورهاي  سنت  قاجار،  دوران  در  غربي  و  شمالي  همسايگان 
ستايش بي حد و حصر از عباس ميرزا نايب السلطنه در وراي هر 
منطق تاريخي تا روزگار ما جرياني زنده و مداوم است. جرياني 
نيز  وي  بودن  ذكور  فرزندان  ارشد  تاريخي  جعل  به  حتي  كه 
دانيم كه عباس ميرزا هرگز نخستين  زيرا مي  انجاميده است. 
فرزند يا فرزند اول پدر خود، فتحعلي شاه، نبوده است. مورخان 
درباري از ياد برده اند كه عباس ميرزا زاده چهارم ذي الحجه 
سال ۱2۰۳ قمري است و محمد علي ميرزا دولتشاه متولد هفتم 
ربيع االلثاني سال ۱2۰۳قمري. از مقايسه اين دو تاريخ آشكارا 
مي توان دريافت كه عباس ميرزا پنج ماه از برادر خود محمد 
افسانه سازي  يگانه  اين  اما  است.  دولتشاه كوچكتر  ميرزا  علي 

درباره عباس ميرزا نيست.
 در تاريخ نگاري جنگ با روسيه همواره تالش شده است كه از 
عباس ميرزا چهرهاي آرماني ترسيم شود. شاهزاده با كفايتي كه 
اگر دست او را در نبرد با روسيه باز مي گذاشتند، هفده شهري 
از  نكرده، هرگز  گزارش  ما  براي  را  آنان  نام  كه هيچگاه كسي 
اسطوره سازي  اين  رنگ  پر  حضور  در  نمي شد.  جدا  وطن  مام 
با  نبرد  صحنه  در  دولتشاه  ميرزا  علي  محمد  حضور  گويي  تو 
روسيه به دست فراموشي سپرده شده است. امري كه بر اساس 
نگاري سفارشي دوران فرزندان عباس ميرزا بطور كامل  تاريخ 
از آن عباس ميرزا شده است.كافي است بياد آوريم كه در دوره 
نخست جنگ با روسيه، در سال ۱22۴ قمري، محمد علي ميرزا 
دولتشاه، از كرمانشاه با بيست هزار نيروي سوار و پياده و تنها 
با پنج عراده توپ به سوي تفليس لشكر كشيد و در سه منزلي 
ايروان در محلي بنام حمانلو بر نيروهاي روسيه پيروزي يافت 
و فاتحانه وارد تفليس شد. اين گروه از تاريخ نگاران از سر عمد 
رد  و  ادامه جنگ  به  ميرزا  عباس  اصرار  كه  اند  كرده  فراموش 
پيشنهاد صلح از سوي روسيه در دوره اول جنگ، موجب بروز 
جنگ اصالندوز شد. جنگي كه شكست ايران را در پي داشت. 
عهدنامه  داشت:  ايران  براي  دردباري  نتايج  خود  كه  شكستي 
ميالدي  اكتبر ۱۸۱۳  تاريخ 2۵  در  كه  اي  نامه  عهد  گلستان. 

منعقد گرديد.
 از سوي ديگر، تاريخنگاري رسمي و سفارشي دوران فرزندان 
او چهره جوان مرگ  از  عباس ميرزا، همواره در تالش بود كه 

بدست دهد. اما باز از ياد برده اند كه عباس ميرزا در سن چهل و 
چهار سالگي در گذشت. در حالي كه محمد علي ميرزا دولتشاه 
در سن سي و دو سالگي. شاهزاده جوان مرگ قاجاري كه مرگ 
مانع از اجراي برنامه هاي توسعه و اصالحي او شد در حقيقت 
نه عباس ميرزا كه محمد علي ميرزا دولتشاه است. چرا كه او 
نه تنها در توسعه و آبادني كرمانشاه بلكه در توسعه خطه غرب 
كوشيد. روندي كه پس از درگذشتش پي گرفته نشد.تا جايي 

كه پس از وي چنين سروده اند: 
پس از دوران دولتشه يكي بگذر به كرمانشه 
 چنان بيني مداين را كه بي نوشيروانيستي

يكي ديگر از ناراستي هاي تاريخ نگاري قاجار داستان چگونگي 
رواج آبله كوبي است. گروهي آبله كوبي را از اقدامات اسطوره 
اي اميركبير مي دانند و بر اين باورند كه وي در سال ۱26۴ 
قمري نخستين برنامه آبله كوبي را آغاز كرد. اما گروهي ديگر 
اين امر را به نايب السلطنه عباس ميرزا نسبت مي دهند. بايد 
گفت اين امرنيز ازآن دست تالش هايي است كه فرزندان عباس 
ميرزا و تاريخ نگاران دربار آنان براي بدست دادن چهره اي برتر 
از وليعهد ساخته اند. زيرا مي دانيم نخستين شهري كه در آن 
ابله كوبي انجام گرفت نه تبريز كه كرمانشاه است. اين امر به 
اوآوانس مراديان،  فرمان نواب واال محمد علي ميرزا روي داد. 
مترجم خود ،كه فردي ارمني و از ساكنان استانبول بود و آبله 

كوبي علمي را پيشتر آموخته بود مامور اين مهم كرد.
محمد علي ميرزا كه جنگ آور بود و در سال ۱2۱7 به همراه 
پدر در سركوب نادرميرزا، پسر شاهرخ شركت كرده بود، در سال 
۱22۱ به حكومت كرمانشاهان رسيد. منطقه اي كه در حقيقت 
سرحد بود. اين سرزمين ها در مجاورت حكومت عثماني قرار 
با  روياروي  را خط نخست  نباشد كه آن  داشت و شايد گزافه 
دولت عثماني بناميم. در دانش سياسي مرز بين المللي نقطه 
تماس دو واحد سياسي مستقل دانسته مي شود. اين پديده در 
صورت بندي و شكل دهي مناسبات سياسي ـ اقتصادي ميان 

دو همسايه نقش و سهم برجسته اي ايفاء مي كند.
به  مرزي  منطقه  در  استقرار  با  دولتشاه  ميرزا  علي  محمد 
ايران  نفوذ و عمق استراتژيك سياست خارجه  گسترش حوزه 
روزگار  آن  در  عثماني  قلمروي  پرداخت.  عثماني  خاك  در 
سرزمين امروزين عراق را نيز در بر مي گرفت. كردهاي ساكن 
در قلمروي عثماني ، بويژه كردهاي بابان، هدف نخست سياست 
خارجي ايران بودند. دولت عثماني در پيگيري سياست هاي ضد 
ايراني خود به آزار ايرانيان ساكن در قلمروي عثماني ادامه داد. 
كارگزاران دولت عثماني براي زائران عتبات و حج گذاران ايراني 
نيز ايجاد مزاحمت مي كردند. از اين رو دولتشاه در ذيحجه در 
سال ۱226 قمري با پانزده هزار سوار و پياده و ده عراده توپ به 
قلمروي عثماني وارد شد. در تاريخ تاريخ هجدهم ذيحجه شهر 
زور و سيلمانيه را به تصرف درآورد. در صفر سال بعد به سمت 
بغداد حركت كرد و در راه سامراء را نيز فتح كرد. شهر بغداد به 
محاصره نيروهاي ايران درآمد و چندين ماه اين محاصره طول 
كشيد تا سرانجام با پادرميان گروهي از علماء دولتشاه محاصره 
بغداد را پايان بخشيد و به سوي كرمانشاه حركت كرد. اما در 
به  تاريخ بيست و ششم صفر سال ۱2۳۸ قمري  راه در  ميانه 
طرز مشكوكي جان باخت. در هنگام مرگش پزشكي انگليسي 

بر بالينش بود. 
از شرايط  السلطنه شايد بهترين استفاده را  نايب  عباس ميرزا 
نيروهاي  خوي  حوالي  در  نبردي  در  زيرا  كرد.  آمده  پيش 
ارزروم  نامه  انعقاد عهد  به  پيروزي  داد.اين  را شكست  عثماني 
ساخت.  خود  آن  از  را  پيروزي  اين  ميرزا  عباس  انجاميد.  اول 
كردند.  ثبت  او  بنام  را  پيروزي  اين  نيز  درباري  تاريخنگاران 
هرچند پس از دولتشاه نيز مرز ايران و عراق دستخوش آشوب 
بود، ولي عمق پيشروي او در خاك عراق هنوزديگر تكرار نشده 
است. از آن روز تا امروز هيچگاه نيروهاي ايران به اين عمق در 
در عمق خاك  نفوذ  بي شك  اند.  نكرده  پيشروي  عراق  خاك 
كشور همسايه اي كه چندان بي طمع نيست ، خود به معناي 

قدر بخشيدن به تثبيت مرزهاي ملي است.

علیرضا دولتشاهي
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محمدعلیميرزادولتشاهو
تثبيتمرزهایغربیایران

منطقه قفقاز که در شمال غربی جمهوري اسالمی 
ایران واقع شده، منطقه اي است که از دیرباز در 
حوزه تمدنی ایران قرار داشته و به عنوان جزئی از 
قلمرو آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوي 
دولت مرکزي ایران اداره می شده است . این منطقه 
به منزله پلی طبیعی بین اروپا و آسیا حائز اهمیت 
می باشد که وجود خاورمیانه در جنوب و آسیاي 
جنوبی، چین و کشورهاي خاور دور در شرق این 
غربی  اروپاي  کشورهاي  با  همجواري  و  منطقه 
و روسیه از  غرب و شمال بر اهمیت این منطقه 

افزوده است.
آذربایجان از موقعیت ژئوپلتیکی ویژه ای برخوردار 
است که هم نقش مثبت و هم نقش منفی برای آن 
کشور و همسایگان خود دارد.این عوامل بر امنیت 

سیاست  خارجی،  ملی،سیاست 
با  داخلی،توسعه ملی و روابط آن 
کشورهای همسایه تاثیر می گذارد.

منطقه نخجوان زادگاه سیاست 
عموما  که  است  زیادی  مداران 
جمهوری  سیاسی  تحوالت  در 
داشته  اساسی  نقش  آذربایجان 
اند. ابوالفضل ایلچی بیگ، رهبر 
آذربایجان،  خلق  جبهه  حزب 
حزب  رهبر  اف،  قلی  رسول 
رئیس  و  آذربایجان  دموکرات 
جمهور  رئیس  و  سابق  مجلس 
علی  حیدر  و  آذربایجان  سابق 
اف رهبر حزب آذربایجان نوین و 
رئیس جمهور کشور هر سه در 
جمهوری خودمختار نخجوان به 
دنیا آمده و ارتباط نزدیکی با مردم 
و نهاد های سیاسی و اجتماعی 

این منطقه داشته اند.
بوم   برون  این  در  مستقر  حکومتی  های  نهاد   
 ) وزیران  هیات  و  نخجوان  عالی  مجلس  )مثل 
کشور  مرکزی  سیاسی  نظام  از  حمایت  در  نیز 
تاثیرگذار هستند.جدا بودن جمهوری خود مختار 
مساحت  با  آذربایجان  اصلی  خاک  از  نخجوان 
۵۵۰۰ کیلومتر مربع و جمعیتی حدود ۴۰۰ هزار 
نفر به عنوان بخش برونگان جمهوری آذربایجان 
مشکالت زیادی را برای این کشور فراهم آورده 
است. به همین جهت بخش غربی کشور به صورت 

جمهوری خودمختار اداره می شود.
داشتن مناطقی با عنوان مناطق برونگان، در نوع 
تلقی  مهم  بسیار  کشور  یک  المللی  بین  رفتار 
میشود و زمینه را برای وابستگی یک کشور به سایر 
کشورها، برای برقراری ارتباط با واحد جدا افتاده 

خود فراهم میکند.
 ناپیوستگی جغرافیایی با نخجوان، از مهمترین 
پس  آذربایجان  جمهوری  ژئوپلیتیک  مشکالت 
از مسأله قره باغ است. پس از جنگ ۱۹۸۸ قره 
باغ و قطع ارتباط زمینی مستقیم بین نخجوان 
و خاک اصلی از طریق خاک ارمنستان، تنها راه 

خود،  برونگان  واحد  با  آذربایجان  زمینی  ارتباط 
است.مناطق  ایران  سرزمینی  فضای  از  استفاده 
خاک  توسط  که  هستند  سرزمینهایی  برونگان 
کشور همسایه از کشور مادری خود جدا افتاده اند، 
دسترسی به آنها بر طبق معاهده و قرارداد است و 
اعمال تشریفات گمرکی به سختی صورت میگیرد 
منطقه برون بوم از دسترسی به نزدیک ترین بازار 
برای محصوالت خود و نیز منابع انرژی و نیروی 
کار دور میافتد. تقویت نیروهای جدایی طلب از 
دیگر مشکالت این مناطق برای سرزمین مادری 

خود است.
اتحاد  دوره  در  کشور،  بخش  دو  بین  برقراری 
جماهیر شوروی با استفاده از راه های ارتباطی با 
گذر از منطقه قره باغ و داالن الچین یا از راه های 
ارتباطی در امتداد دره رود ارس از عرض کشور 
فروپاشی  از  پس  گرفت.  می  صورت  ارمنستان 
شوروی و جنگ قره باغ این راه های ارتباطی قطع 
و جمهوری خودمختار نخجوان در انزوا قرار گرفت.

آذربایجان به دلیل دو تکه بودن 
کشوری وابسته نیز می باشد زیرا 
برای تامین گاز و سایر احتیاجات 
منطقه نخجوان به سایر کشورها 
برای  دارد.  نیاز  ایران  جمله  از 
کرونا  اثر  در  که  هنگامی  مثال 
ایران  همسایه  کشورهای  تمام 
مرز خود را با این کشور مسدود 
کردند، اذربایجان این کار را نکرد یا 
نتوانست که این کار را بکند چون 
برای انتقال گاز به نخجوان بسیار 
متکی به ایران است و البته حق 
ایران  به  نیز  برابری  سه  ترانزیت 

بابت انتقال این گاز می پردازد.
جمهوری  واقع  در  که  آنجا  از 
وارمنستان  ایران  بین  نخجوان 
محصور شده است و ترکیه تنها 
مرزی ۱۱کیلومتری با این منطقه 
دارد هم ترکیه وهم دولت باکو 
بر این اندیشه اند که ترکیه به عنوان دولت ضامن 
امنیت جمهوری خود مختار نخجوان عمل کند و 
همین امر باعث شده است اکنون بحث  احداث 
پایگاه نظامی ترکیه در نخجوان با جدیت بیشتری 
مطرح باشد . در این راستا قابل ذکر است که اشاره 
عبداله گل به دیپلماسی بدون صدا و پایگاه نظامی 
ترکیه در آذربایجان قبل از سفر به باکو نشان دهنده 
عدم تمایل ترکیه به توجه بیشتر رسانه ها  به این 
مساله است .در این بین باید یاد آوری کرد که رفع 
محاصره استراتژیک نخجوان هم اینک  مورد توجه 
بیشتر  آنکارا و باکو است چنانچه آذربایجان قصد 
دارد گاز مورد نیاز نخجوان را در آینده از طریق 
ترکیه به نخجوان تامین کند امری که دیگر نیازی 
به سواپ گاز آذربایجان ازطریق ایران به نخجوان 

نخواهد بود.
بررسی مهم ترین متغیرهای اقتصادی مؤثر بر 

وابستگی ژئوپلیتیک نخجوان به ایران
الف(صادرات گاز: نخجوان به طور کامل برای تامین 
گاز مصرفی خود به ایران وابسته است. گاز مورد 
نیاز مصرفی این جمهوری از طریق انعقاد قرارداد 

مبادله انرژی بین ایران و آذربایجان تامین میشود 
که در سال 2۰۰۴ میالدی بین دو کشور مورد 
توافق قرارگرفت. در این توافق 2۵ ساله ، روزانه یک 
میلیون متر مکعب گاز طبیعی آذربایجان از مسیر 
ایران به نخجوان تحویل داده میشود و مسیر این 
انتقال از خط لوله سلماس نخجوان انجام می گیرد. 
ایران در بازه زمانی 2۰۰۵ تا 2۰۱۳ میالدی بیش از 
یک میلیارد و 2۱۰ میلیون مترمکعب گاز جمهوری 
که  است  کرده  سوآپ  نخجوان  به  را  آذربایجان 
بیشترین حجم سوآپ گاز آذربایجان از طریق ایران 
به نخجوان به میزان ۳۴7 میلیون مترمکعب در 

سال 2۰۱2 میالدی انجام شده است. 
 ب(صادرات برق: نخجوان فاقد منابع زیرزمینی 
انرژی است و به دلیل مسأله قره باغ، خطوط انتقال 
انرژی آذربایجان به این جمهوری قطع است. شایان 
ذکر است که در بحران ذکر شده، انتقال برق ایران 
به نخجوان نقش مهمی در تامین الکتریسیته مورد 
نیاز این جمهوری داشت. طبق قرارداد دوجانبه بین 
ایران و دولت آذربایجان، میزان صادرات روزانه برق 

ایران به نخجوان ۱/۱ میلیون کیلووات است.
ج تجارت: بخش عمده تجارت بین ایران و نخجوان 
از دو گمرک مرزی »پلدشت« و »جلفا« صورت می 
گیرد. با وجود پتانسیلهای باالی اقتصادی ایران و به 
ویژه شمال غرب کشور، رقم تجارت ساالنه ناچیز 
به نظر می رسد. محدودیتهای گمرکی، لغو قانون 
روادید برای اتباع ایرانی توسط پارلمان آذربایجان، 
قیمت تمام شده باالتر و کیفیت پایین تر تولیدات 
ایرانی نسبت به رقبا از جمله ترکیه، باعث حضور 

تجاری ضعیف ایران در نخجوان شده است.
آذربایجان و رويكرد خروج آهسته نخجوان از 

وابستگي به ايران
الف( تشديد مقررات رواديد: در حالي كه مجلس 
ملي جمهوري آذربايجان در سال 2۰۰6 تفاهمي 
اتباع  مرور  و  عبور  در  تسهيالت  ايجاد  مورد  در 
جمهوري  در  دائم  ساکن  آذربايجان  جمهوري 
خودمختار نخجوان و اتباع جمهوري اسالمي ايران 
امضا كردند و ايران نيز از فوريه 2۰۱۰ به صورت 
يک سويه رواديد را براي اتباع جمهوري آذربايجان 
لغو کرد، در سال گذشته مجلس ملي جمهوري 
آذربايجان يادداشت تفاهم موجود بين اين کشور و 

ايران را تمديد نكرد.
ب( گسترش حمل و نقل تركيه با نخجوان: در 
سال هاي گذشته توجه بنياديني به گسترش زير 
ساختارهاي حمل و نقلي بين نخجوان و تركيه 
مشكالت  وجود  با  كه  گونه اي  به  است.  شده 
بي شمار در مرز كوچك نخجوان با تركيه، ترکيه و 
آذربايجان چندين پروژه را جهت کاهش وابستگی 
اين جمهوری خودمختار به ايران عملياتی کرده اند. 
آزاد راه  ترکيه،  و  آذربايجان  سو  يك  از  چنانچه 
کيلومتر   ۸2 به  نزديک  بطول  ايغدير-صدرک 
را افتتاح و ارتباط زمينی اين جمهوری با ترکيه 
را تسهيل كرده و دركنار آن نيز با برقراري پرواز 
مستقيم ميان فرودگاه های نخجوان و استانبول قرار 
است طرح احداث خط راه آهن نيز ميان جمهوری 
خودمختار نخجوان و ترکيه )در مسير نخجوان - 

ايغدير- قارص( را اجرا نمايند.
ادامه در صفحه 7

بمناسبت هفتم ربيع الثاني زاد روز دولتشاه

علی درزلو

مراسم بزرگداشت صد و چهل و سومین سالگرد تولد »اقبال الهوری« شاعر بلند آوازه و سیاستمدار اسالم گرای 
پاکستانی امروز در این کشور برگزار شد. نهادها و مؤسسات مختلف ادبی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برنامه های 
ویژه ای برای ادای احترام به این شاعر ملی و برجسته سازی زندگی و افکار وی ترتیب داده اند. اقبال الهوری شاعر 
ملی پاکستان است که به دلیل اشعار فارسی خود از محبوبیت زیادی در ایران و کشورهای فارسی زبان برخوردار 

می باشد. امروز به مناسبت روز به دنیا آمدن اقبال جشن ها و سمینارهای متعددی در سراسر پاکستان برگزار شد.
این شاعر بزرگ پارسی گوی به موالنا جالل الدین محمد بلخی و حافظ شیرازی، ارادتی خاص داشت چنان که خود 
نوشته است: »هر وقت ذوق و قوه تفکر من اوج می گرفت روح حافظ در من جلوه می نمود و من خود حافظ می شدم«.

و درباره موالنا هم می گوید: مولوی مرا با خود آشنا کرد و با او بود که خود را یافتم. از اقبال آثاری مهمی به زبان 
فارسی، اردو و انگلیسی تا کنون منتشر شده است که از مهم ترین آثار او که به صورت شعر و به زبان فارسی منتشر 
شده است، می توان به »اسرار خودی«، »رموز بیخودی«، »پیام مشرق«، »ارمغان حجاز«، »جاوید نامه«، »پس چه 
باید کرد ای اقوام شرق«، اشاره کرد که این آثار با نام »کلیات اقبال الهوری« در ایران و افغانستان منتشر شده است.

بزرگداشت صد و چهل و 
 سومین سالگرد تولد 

|»اقبال الهوری« در پاکستان

جدا بودن 
جمهوری 
خودمختار 

نخجوان از خاک 
اصلی آذربایجان 
با مساحت 5500 
کیلومتر مربع و 
جمعیتی حدود 
400 هزار نفر 
به عنوان بخش 

برونگان جمهوری 
آذربایجان 

مشکالت زیادی 
را برای این کشور 

فراهم آورده 
است.



امپراتوری گرجستان توسط مغول ها نابود شد و بسیاری طوایف ترک توسط مغول ها به ارمنستان و قفقاز و آناتولی رانده شدند که منجر به 
تشکیل حکومت های ترکی در این منطقه پس از نابودی ایلخانان شد. موجودیت آرتساخ ادامه پیدا کرد تا اینکه حمالت امیرتیمور گورکان منجر 

به تجزیه پادشاهی خاچن در آرتساخ شد و چند ملیک نشین در آرتساخ باقی ماند.

به نام بزرگان و آزادگان

جهان  و  ایران  در  آرتساخ  و  قره باغ  موضوع  مورد  در 
بسیاری دچار این اشتباه هستند که قره باغ و آرتساخ 

دو نام یک سرزمین هستند. اما درواقع چنین نیست. 
بهتر است بگوییم، آرتساخ بخشی از قره باغ را شامل 

می شود و این دو نام همپوشانی دارند. 
در خصوص ماجرای قره باغ و آرتساخ باید چند نکته را در 

نظر گرفت که شامل:
 ۱: قومیت منطقه 2: قدمت نام ۳: ریشه نام  ۴: وسعت 

منطقه ۵: جغرافیای منطقه می شود.
سرزمینی که آرتساخ نامیده می شود و امروزه در تصرف 
ارمنی هاست، یک سرزمین کوهستانی بود که در دوران 
باستان در منتهی علیه قلمرو قومی ارمنی ها قرار داشت 
و از شرق به منطقه اوتیک در ساحل رود ُکر و منطقه 
پایتاکاران در محل اتصال رودهای ُکر و ارس و از شمال 
باز به اوتیک و گوگارک و از غرب به آرارات و سیونیک و از 

جنوب به سیونیک و واسپورگان وصل 
می شد و تماما در احاطه استان های 

ارمنستان باستانی قرار داشت.
کتیبه  در  بار  اولین  نیز  آرتساخ  نام 
جنوب  در  واقع  اُشاکان  اورارتویی 
دریاچه سوان متعلق به ساردوری دوم 
بصورت »اوردخه« به کار رفته است اما 
هنوز معنای آن به درستی مشخص 

نیست.
نام های  با  سرزمین  این  از  همچنین 
یونانی(،  متون  اورتسخینی)در 
دساوده)نام یکی از خاندان های حاکم(، 
به  وسطی  قرون  در  که  خاچن)نامی 
می شد(،  داده  آن  محلی  حکومت 
قره باغ)اولین بار حمداهلل مستوفی در 
دوران ایلخانی یاد کرده است( نیز  یاد 
شده است در دوران عصر مفرغ در این 
منطقه فرهنگ کورا-ارس حاکم بود که 
با فرهنگ بومیان قفقاز یکی بود. این 

منطقه در عصر آهن به تصرف همان سکاهایی درامد که 
به دنبال کیمری ها آمده و دولت اورارتو را نابود ساختند 
و به مدت 2۸ سال آسیای غربی را مورد تاخت و تاز قرار 
دادند و باالخره از هوخشتره شاه ماد شکست خوردند.  از 
همین روی این منطقه به یمن حضور سکاها، »سکاسنه« 
هم خوانده شد و این وضع تا پایان دوره هخامنشی ادامه 
داشت. با پایان حکومت هخامنشی، در دوران سلوکی، 

دودمان پادشاهی یرواندونی)شکل ارمنی اروندی( طی 
شورش خشایارشای ارمنی توسط سلکویان نابود شد و 
دودمان آرتاشسی)شکل ارمنی اردشیری( شکل گرفت 
و آرتاشس بنیانگذار این دودمان در وهله نخست همین 
منطقه را به تصرف درآورد و در حوالی دریاچه سوان چند 
کتیبه از خود به خط آرامی هخامشنی باقی گذاشت و 

نسب خود را همانند اروندی ها به هخامنشیان رساند.
و  قفقازی  بومیان  ارمنی ها،  کوچ  با  و  دوران  این  از 
مهاجران ایرانی)سکایی( با ارمنی ها مخلوط شدند و در 
دوره اوج دودمان آرتاشسی، تیگران دوم مناطق اوتیک 
و پایتاکاران را نیز تصرف نمود و پادشاهی آلبانیای قفقاز 
به تابعیت از او درامد. الزم به ذکر است که مردم اوتیک 
و پایتاکاران ارمنی نبودند بلکه این اهالی اوتیک قفقازی 

و اهالی پایتاکاران کاسپی های ایرانی بودند.
با شکست تیگران و آلبان های متحد او )یا به قول ارمنی ها، 
اغوانگ ها( از ماگنوس گنایوس پومپیوس سردار رومی، 
آلبانیا از تابعیت ارمنستان خارج شد و آلبان ها به اوتیک 
و پایتاکاران که هم قومشان بودند، دست درازی کردند. 
اما آرتساخ در دست ارمنی ها باقی ماند و پس از مدتی 
ارمنی ها دچار جنگ داخلی شدند و دودمان آرتاشسی 
با  آرشاکونی  دودمان  و  شد  نابود 
کمک اشکانیان روی کار آمد و طی 
جنگ هایی، نه تنها اوتیک و پایتاکاران 
را تسخیر کرد، بلکه به آتروپاتن نیز 
و  مناطق خوی  و  کرد  درازی  دست 
سلماس و اهر و کلیبر امروزی را به 
تا دوران  این وضعیت  تصرف دراورد. 
شاپور یکم ساسانی ادامه داشت و او 
ارمنستان و گرجستان و آلبانیا)اران( 
را تصرف کرد. اما تغییری در مرزهای 
در  مدتی،  از  پس  ننمود.  ایجاد  آنان 
زمان بهرام دوم، که با شورش برادرش 
بود،  شده  مواجه  سکانشاه  هرمزد 
حمله  ایران  به  کاروس  روم  امپراتور 
برخورد  اثر  بر  میانرودان  در  و  کرد 
با  همزمان  اما  درگذشت.  آذرخش 
ارمنستان  راهی  آرشاکونی  تیرداد  او، 
شد و غرب این سرزمین را از تصرف 
ارمنستان  پسر شاپور که شاه  نرسه، 
بود، درآورد. پس از اینکه نرسه به شاهی ایران رسید، 
تیرداد را از ارمنستان اخراج کرد و دیوکلتیانوس امپراتور 
روم بعنوان حامی تیرداد به ایران اعالن جنگ داد. اما 
نرسه در »کارهه« داماد و سردار دیوکلتیانوس موسوم به 
گالریوس را شکست داد ولی در سال بعد، در ساتاالی)به 
ارمنی ساتاغ( ارمنستان از گالریوس شکست خورد و 
خانواده او به اسارت درامدند و از همین روی حاضر به 

صلح شد و تیرداد نه تنها ارمنستان بلکه بخش  هایی از 
آدوربادگان را نیز به چنگ آورد و در عوض بخش هایی از 

غرب ارمنستان را به رومی ها بخشید.
صلح 2۹۸ میالدی نصیبین چهل سال دوام داشت تا 
اینکه شاپور دوم به آن پایان داد و بر ارمنستان بارها تاخت 
و بخش هایی از آن را جدا نمود. شاپور اراضی متصرفی 
ارمنستان در نودشیرگان)به ارمنی: نورشیراکان( واقع در 
میانرودان شمالی و بخش هایی از آدوربادگان در غرب 
دریاچه ارومیه )به ارمنی پارس-هایک( را از ارمنستان 
جدا نمود. اما در قفقاز، مناطق مغان و پایتاکاران را نیز 
پیوست ایران نمود و اوتیک و آرتساخ را به »اورنایر« شاه 

اران که تابع او و زردشتی بود سپرد و 
گوگارک را نیز به شاه گرجستان که 
تابعش بود داد و الباقی ارمنستان را 
به شاه ارمنستان که حال تابع شاپور 
شده بود سپرد... این چنین آرتساخ 
قلمرو  و  گرفت  قرار  اران  قالب  در 
ارانی ها به این سوی رود ُکر کشیده 
شد. در سده های بعدی نام اران به 
علت  به  و  شد  داده  ُکر  سوی  این 
شروانشاهان  حکومت  شکل گیری 
در آن سوی رود ُکر آنجا شروان نام 

گرفت.
پس از مرگ شاپور دوم و در زمان 
ایران  میان  ارمنستان  سوم،  شاپور 
زمان  در  باز  و  شد  تقسیم  روم  و 
تنش های  علت  به  پنجم  بهرام 
درخواست  به  و  ارمنی ها  داخلی 
آرشاکونی  خودشان،پادشاهی 
به  ارمنستان  و  منقرض  ارمنستان 
تبدیل  ساسانی  مرزبان نشین  یک 
شد. اما منطقه آرتساخ طی شورش 
اران  مسیحی  نو  شاه  »واچگان« 
ارانی ها  از  ساسانی،  پیروز  زمان  در 
گرفته شد و مستقیما توسط حاکمان 
اداره  »پرتو«  در  مستقر  ساسانی 
می شد که عموما از خاندان مهران 
پهلو بودند و پس سقوط ساسانیان 

امروزی  گنجه  در  محلی  حکومت  یک  مدتی  برای 
داشتند.

شد  تسخیر  مسلمان  اعراب  حمله  طی  مناطق  این 
و سپس با ضعف خالفت عباسی، همزمان با تشکیل 
حکومت های ایرانی در این منطقه، در قرن نهم میالدی 
حکومت باگراتونی ارمنستان شکل گرفت که به زودی 
تجزیه شد و به چندین شاهزاده نشین تقسیم شد که 
منطقه آرتساخ در تصرف دو شاهزاده نشین خاِچن و 
سیونیک قرار داشت. اما در شمال آن شدادیان در گنجه 
حکومت می کردند و در شرق شروانشاهان و در جنوب 
آن واقع در آذربایجان، روادیان حاکم بودند که همیشه 
تنش هایی میان این حکومت های کوچک محلی مسیحی 
و مسلمان وجود داشت. به علت کوچک و کوهستانی 
بودن این منطقه، حکومت های ترکی و سپس مغولی که 
شکل می گرفتند، به تسخیر این منطقه نمی پرداختند و 
به مالیات بسنده می کردند و این امر سبب بقای دودمان 
حسن جاللیانس پادشاهی خاچن در آرتساخ می شد. اما 

از همین زمان یعنی از دوره حکومت ایلخانی است که 
نام قره باغ جایگزین اران قدیم واقع در سرزمین های بین 
رود ُکر تا دریاچه سوان)که ترکان گوگچه می خواندند( 
می شود. تقریبت از اواخر دوره سلجوقی و با تضعیف 
آنان، گرجی ها سرزمین های قفقاز را تصرف کردند و 
در این راه ارمنی ها را با خود همراه نمودند و خاندان 
زاکاری در ارمنستان شمالی یک حکومت تحت الحمایه 
امپراتوری گرجستان  اما  گرجستان را تشکیل دادند. 
توسط مغول ها نابود شد و بسیاری طوایف ترک توسط 
مغول ها به ارمنستان و قفقاز و آناتولی رانده شدند که 
منجر به تشکیل حکومت های ترکی در این منطقه پس 
ادامه پیدا  ایلخانان شد. موجودیت آرتساخ  نابودی  از 
کرد تا اینکه حمالت امیرتیمور گورکان منجر به تجزیه 
پادشاهی خاچن در آرتساخ شد و چند ملیک نشین در 
آرتساخ باقی ماند. از طرفی قبایل ترکمان آناتولی هم به 
شرق روی آوردند و در دوران قره قویونلو و آق قویونلوها، 
تعداد زیادی از طوایف ترکمان رو به ارمنستان شرقی 
نهادند و در جلگه ها ساکن شدند و ارمنی ها را بیشتر به 
مناطق شهری یا کوهستانی راندند و بر این سرزمین ها 
نام های ترکی دیگری نهادند. در ادامه حمالت امیرتیمور 
گورکان منجر به تجزیه پادشاهی خاچن شد و و چند 
قبایل  طرفی  از  ماند.  باقی  آرتساخ  در  نشین  ملیک 
ترکمان آناتولی هم به شرق روی آوردند و در دوران قره 
قویونلو و آق قویونلو، تعداد زیادی از طوایف ترکمان رو به 
این مناطق ارمنستان شرقی نهادند و و در جلگه ها ساکن 
شدند و ارمنی ها را بیشتر به مناطق شهری یا کوهستانی 
راندند و بر این سرزمین ها نام های ترکی دیگری نهادند. 
در این زمان بود که در کنار نام قره باغ، نام  َچخورَسعد 
با  اما نام ارمنی »ناخ ایچه وان«  را بر سیونیک نهادند، 
شکل نخجوان باقی ماند. در دروان صفوی شاهد دوره 
جدیدی هستیم که ملیک نشین های ارمنی دوباره اعتبار 
پیدا می کنند و این ملیک نشین ها در جنگ های شاه 
عباس علیه عثمانیان به کمک او امدند و از همین روی 
به شکل نیمه مستقلی به موجودت خود ادامه دادند 
و شرکت فعالی هم در جنگ علیه عثمانی داشتند. با 
سقوط صفویه نیز ملیک ها در کنار امرای قزلباش منطقه 
و گرجی ها علیه عثمانیان جنگیدند و در این راه خواستار 
کمک روسیه هم شدند. و سپس در جنگ های نادری 
همراهی  عثمانیان  علیه  نادرشاه  با 
کردند. اما پس از مرگ نادر، حکومت 
پناه علی بیگ  واسطه  به  ملیک ها 

جوانشیر به پایان رسید.
این ملیک نشین ها شامل: 

گلستان با خاندان ملیک بیگلریان 
جرابرت با خاندان ملیک ایسرائیلیان

حسن  ملیک  خاندان  با  خاچن 
جاللیانس

ورنده با خاندان ملیک شاه نظریان
دیزاق با خاندان ملیک آوانیان بودند

بار  اولین  نامی است که  قره باغ،  اما 
کرده  یاد  آن  از  مستوفی  حمداهلل 
است، اما قره باغ نامی معادل آرتساخ 
نیست، بلکه بیشتر معادل اران قدیم 
است. از دوران ایلخانی طوایف ترک 
راهی جلگه های قره باغ می شوند که 
درواقع  بودند.  قاجار  ایشان  عموم 
از شمال  باغ سرزمینی بود که  قره 
و شرق به رود ُکر، از جنوب به رود 
ارس، از شمال به خان نشین گنجه ، 
و از غرب به خانات ایروان و نخجوان 
محدود می شد و منطقه بزرگی را در 
بر می گرفت. اما خود عبارت قره باغ 
معنای قطعی و مشخصی ندارد. دو 
نظریه برای معنای قره باغ وجود دارد.
۱:نام ترکی قره باغ به معنی باغ سیاه 

2:نام فارسی قره باغ )َخَره باغ(به معنی باغ بزرگ
اما در زمان نادرشاه به دلیل سیاست های اشتباه او که 
برای ایران تبعات جبران ناپذیری داشت، سران ایالت و 
طوایف به جای حاکمانی که از سوی حکومت منسوب 
می شدند، در مناطق قدرت را به دست می گرفتند. 
لذا از آنجایی که نادرشاه فاقد دیوان ساالری بود، اداره 
مناطق را به سران ایالت سپرده بود و قدرت بسیاری 
خاندان های کهن را کاهش داد. او حاکمان سنتی 
قره باغ یعنی خاندان زیاداوغلی قاجار را برکنار نمود 
و قلمرو آنان را به گنجه محدود کرد و برای حکومت 
قره باغ پناه علی بیگ معروف به پناه خان جوانشیر از 
طایفه ساروجلوی ایل جوانشیر را انتخاب کرد و او 
که منطقه قره باغ را به تصرف درآورده و قلعه شوشی 
)نام این دژ شیشه بود که در خوانش ترکی تبدیل 
به شوشی می شد( را ساخت و درواقع جای خاندان 

زیاداوغلی قاجار را گرفت.
ادامه در صفحه بعد

قصه پرغصه عباس میرزا

امروز سالگرد درگذشت عباس میرزای قاجار، ولیعهد فتحعلی شاه 
و فرمانده ارتش ایران در جنگ با روسیه تزاری است.. عباس میرزا 
را برخی سرسلسله ی اصالحات  و متجددین می نامند . مورخین 
و وقایع نگاران از منش انسانی،و رفتار مصلحانه او به تواتر سخن 

گفته اند.
موریس دوکوتز ،سفیر کبیر روسیه تزاری از جمله افرادی است که 
در توصیف خود از ایران آن روزگار تصویر دقیقی از نابسامانی ها 
می دهد و در این راه گاه از حدود ادب نیز پا فراتر میگذارد وقتی به 

عباس میرزا می رسد چنین می نویسد:
»عباس میرزا … دشمن واقعی تجّمل است … حرکات و اطوارش 
خیلی جالب توجه و مظهر اصالت و نجابت است... چشمانش آیینة 
ضمیر اوست. مکر و کید در آن مشاهده نمی شود. فجایعی که در 
نتیجه قوانین سخن مملکت معمول است هر جا دستش برسد 

جلوگیری می کند«.
وقتی دوکوتز در جریان یکی از مراودات خود به باغ »عباس میرزا » 
دعوت می شود و در آن باغ زیبا متوجه می شود که بخشی از دیوار 
در حال فروریختن است اما برای تعمیر آن  اقدامی نشده  از ولیعهد 

چرایی این ماجرا را می پرسد:
»از حضرت ولیعهد پرسیدم که چرا این دیوار را خراب نکرده اید؟ 
فرمود: زمانی که این باغ را وسعت می دادم محتاج به خریداری 
مقداری از اراضی مالک مجاور شدم، ولی چون مالک زمینی که این 
دیوار زشت و خراب متعلق به آن است، دهقان سالخورده ای است 
که به ماترک آباء و اجدادش عالقه تامی دارد، به قیمتی که به او 
دادم راضی به فروش زمینش نشد. من هم نه تنها دلتنگ نشدم، 
بلکه عالقه او را هم به یادگار اجدادش، تقدیس و تمجید کردم و نیز 
جسارت او مقبول طبع من واقع شد. فعال صبر می کنم شاید بتوانم 

با ورثه او کنار بیایم«.
  موریس دوکوتز بوئه که شاهد استبداد مزمن در ایران روزگار خود 

بوده است با تعجب در این باره می نویسد:
 »تمام قطعه آسیا ذلیل شدیدترین استبدادهاست، اگر بگردید 

چنین عقیده ای یافت نشود«. 
) موریس دوکوتزبوئه، مسافرت به ایران، ترجمه محمود هدایت، 

امیرکبیر، ص7۰(
مکاتبات عباس میرزا نشان میدهد که ذهن وی بر خالف اذهان آرام 
سایر رجال زمانه اش به شدت درگیر چرایی عقب ماندگی ایرانیان 

بوده است چنانکه در نامه به ژوبر فرستاده ناپلئون می نویسد:
»نمی دانم این قدرتی که شما )اروپایی ها( را بر ما مسلط کرده 
قشون،  در  ترقی شما چه؟ شما  و  ما  و موجب ضعف  چیست 
جنگیدن و فتح کردن و بکار بردن قوای عقلیه متبحرید و حال آنکه 
ما در جهل و شغب غوطه ور و به ندرت آتیه را در نظر می گیریم. 
مگر جمعیت و حاصلخیزی و ثروت مشرق زمین از اروپا کمتر 
است؟ یا آفتاب که قبل از رسیدن به شما به ما می تابد تأثیرات 

مفیدش در سر ما کمتر از شماست؟ «
)حماسة کویر، محمدابراهیم باستانی پاریزی، ص 66۹(

بی کفایتی پادشاه، دسیسه چینی ها و عقب ماندگی مزمن ساختار 
حکومت  و جامعه، در کنار شکست عباس میرزا از روس ها و ازهمه 
بدتر هزیمت اصالندوز سرانجام رمق را از مردی که به تعبیر رجال 
روس» می توانست پطر کبیر آینده ایران« باشد )علی بینا، تاریخ 
سیاسی و دیپلماسی، ج ۱،  ص 2۵7 (گرفت و نادیده گرفتن شرایط 
و موقعیت متزلزل کشور -که امکان فتح تهران را برای پاسکوویچ 
فراهم می کرد و به مدد فراست عباس میرزا در عهدنامه ترکمنچای 
به »ارس« محدود گردید  - فراموش و  اینطور وانمود شد که گویی 
ایران چنان توانمندی و ارتشی داشته است که می توانست روس را 
تا پترزبورگ هم عقب بنشاند!. مخالفان و سعایت کنندگان چنین 
ترویج دادند که وی در مذاکرات مزدور روس ها یا عثمانی بوده و 
جاسوسی آنان را کرده و در ازای آن رشوت گرفته است. خود او این 
فشار و قضاوت غیرمنصفانه  را اینگونه منعکس کرده است: »یک  بار 
کشتن، بهتر است از اینکه هر بار در مجلس های دارالخالفه طوری 
مذکور شوم که العیاذباهلل اسالم را مغلوب کفر می خواهم و فتحنامه 
روس را در جنگ عثمانلو ، به دروغ، شهرت می دهم تا پولی از خزانة 
همایون درآرم و به دشمن دولت عاید کنم. سختا که آدمی است 

بر احداث روزگار!
ـ صفر ۱2۴۵٫ق نامه به علی نقی  میرزا رکن الدوله، در محرمـ 

سرانجام آن درد کهنه نخبه کشی و آن افت مزمن که در سپهر 
سیاست ایران زیر پای مصلحان و دلسوزان این سرزمین را خالی 
کرده است گریبان این شاهزاده با کفایت را نیز گرفت . در مورد 
مرگ او گفته اند که بیماری مزمن گوارش و کلیه -که درمان آن 
هربار بخاطر مشغله های جنگی و سیاسی او به تاخیر می افتاد 
-عاقبت والی متجدد آذربایجان  را از پای انداخت تا در کارنامه 
تاریخ سرزمینی که خود بر فرزندانش تیغ می کشد، سیاهه ای 

دیگر ثبت شود .

Iranshahr
ایرانشهر دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی

سال چهارم  شماره 34  8 صفحه

وزارت دفاع هند با انتشار بیانیه ای از توافق با چین برای برقراری و حفظ صلح 
در مناطق مورد مناقشه مرزی و ادامه مذاکرات برای این منظور خبر داده است.

به گزارش خبر گزاری اسپوتنیک، در بیانیه وزارت دفاع هند آمده است: »دو 
طرف تبادل نظرات بی غرض، عمیق و سازنده ای در مورد فاصله گرفتن از »خط 

کنترل واقعی« در بخش غربی مناطق مرزی چین و هند داشتند.«
وزارت دفاع هند در ادامه این بیانیه آورده است: »هر دو طرف توافق کردند 
که صادقانه توافق مهمی که رهبران دو کشور به آن رسیدند را پیش  ببرند و 
اطمینان حاصل کنند که نیرو های خط مقدم شان خویشتنداری خود را حفظ و 

از سوء تفاهم و محاسبه اشتباه جلو گیری می کنند.«
وزارت دفاع هند خاطرنشان کرد که دهلی نو و پکن توافق کرده اند تا مذاکرات 

و گفت و گو از طریق روش های نظامی و دیپلماتیک را حفظ کنند و با پیشبرد 
بحث ها در این نشست، برای حل و فصل سایر مسائل برجسته تالش کنند تا به 

طور مشترک صلح و آرامش در مناطق مرزی را حفظ کنند.«
از آنجایی که دو کشور همسایه هند و چین، مرز مشخص ندارند و تنها یک خط 
کنترل واقعی برای جداسازی دو قلمرو دارند که در سال ۱۹62 بعد از جنگ 
میان دو کشور ایجاد شد، در چند دهه اخیر درگیری های مرزی زیادی بین دو 

طرف رخ داده است.
تشدید شدید درگیری های مرزی اخیر بین دو طرف به ویژه در منطقه »لداخ« 
که به مرگ و جراحت ده ها نظامی انجامید، سبب شد که هر دو طرف مواضع 

نظامی خودشان را در منطقه مرزی تقویت کنند.

توافق چین و هند برای 
بر قراری صلح مرزی

معمایتاریـخــی
یادعوایسـياسـی

بررسی جغرافیای تاریخی قره باغ؛

با شکست تیگران 
و آلبان های 

متحد او )یا به 
قول ارمنی ها، 
اغوانگ ها( از 

ماگنوس گنایوس 
پومپیوس سردار 
رومی، آلبانیا از 

تابعیت ارمنستان 
خارج شد و 

آلبان ها به اوتیک 
و پایتاکاران که 

هم قومشان بودند، 
دست درازی 

کردند

سرزمینی که آرتساخ 
نامیده می شود و 
امروزه در تصرف 
ارمنی هاست، یک 

سرزمین کوهستانی 
بود که در دوران 

باستان در منتهی علیه 
قلمرو قومی ارمنی ها 
قرار داشت و از شرق 
به منطقه اوتیک در 
ساحل رود ُکر و 

منطقه پایتاکاران در 
محل اتصال رودهای 

ُکر و ارس و از 
شمال باز به اوتیک و 
گوگارک و از غرب 
به آرارات و سیونیک 

و از جنوب به 
سیونیک و واسپورگان 
وصل می شد و تماما 
در احاطه استان های 

ارمنستان باستانی قرار 
داشت

سهند ایرانمهر

احمد رضا حسینی



هفت

انسان های هوموساپینس در آغاز در گله های انسانی 
از نسبت میان خویش اطالع  لزوما  می زیستند و 
نداشتند و فقط مادر را می شناختند. اما از هنگامی 
که انسان راه ارتباط یعنی سخن گفتن آموخت، به 
شناختن اطرافیان روی آورد و نوعی خویشاوندی 
نسبت به کسانی که با آن ها ارتباط داشت پیدا کرد 

و این آغازی شد بر ایجاد مفهوم قبیله.
درواقع در این زمان نسب خونی، این انسان ها را به 
هم پیوند می داد اما به مرور با پیشرفت اقتصادی و 
صنعتی انسان ها، میان ایشان تضاد بر سر منافع بروز 

کرد و این تضاد سبب شکل گیری هویت شد. 
تقسیم  بزرگتری  دسته های  به  قبایل  این  یعنی 
می شدند که ائتالف هایی بر اساس منافع تشکیل 
می دادند و در مقابل خود دیگری نوعی را می دیدند 
که نوعا دشمن محسوب می شد و اینچنین انسان ها 
خود را در قالب واحد خونی یا اجتماعی خود و در 

تقابل با دیگری نوعی تعریف کردند.
سطح  گسترش  و  انسان ها  پراکنش  به  امر  این 
فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی آنان ابعاد وسیع تری 
گرفت و این قبایل همسود فرهنگ، ساختار و قلمرو 
مشترکی پدید آوردند و در برابر ائتالف های رقیب 

خود را دیگری تعریف نمودند.
بنابراین چیستی و هویت امری است که دو وجه 

فرهنگی و اجتماعی_اقتصادی دارد.
یعنی بسیاری از هویت ها نه لزوما فرهنگی و منوط 
به زبان و دین بلکه منوط به سبک زندگی، محیط 
زندگی و نوع معیشت هم شدند. لذا چیستی و هویت 
آن چیزیست که گروهی را به یکدیگر نزدیک نموده 

و از دیگران تفکیک می کند.
اما این هویت تا وقتی فرهنگی باشد، می تواند قوم 
نامیده شود، اما هنگامی که فرم سیاسی می گیرد 
برای خود ساختار و مکتب و قلمرو حاکمیتی  و 
ایجاد می کند و یک تجربه تاریخی، شامل مردمش 

می شود، دیگر ملت نامیده می شود.
ملت ایران یکی از کهن ترین ملل جهان است  به قول 
گارنیک اساتوریان، ایران هر چیزی که هست، در سه 

هزار سال پیش شکل گرفته است.
ایران نامی است کهن که به معنای گروهی از مردمان 
موسوم به »ایر« و درواقع جمع »ایر«. اما این مردمان، 
سرزمین خود را در آغاز ایرانویج )ائیریانوم وئجو( و 
که  می نامیدند  خشثره(  ایرانشهر)ائیریانه  سپس 
نخستین به معنای جایگاه ایرها و دومی به معنای 

کشور ایرها است. 
ایرانویج سرزمینی اساطیری است که ایرها اعتقاد 
ایرها  اجداد  آمده اند.  آنجا  از  اجدادشان  داشتند، 
ازسرزمینی سردسیر آمده و پخش شده و سرزمین 
خونیرث را پدید آوردند که از میان آن رودی عبور 
می کرد و توسط کوه ها احاطه شده بود. خونیرث نیز 
سرزمینی اساطیری بود. اما ایرانشهر مفهومی سیاسی 

و فرهنگی بود که ایرانیان به آن عینیت دادند. 
بنیان جغرافیایی ایرانشهر، فالت ایران است که آن را 
از جلگه های میانرودان و دره سند و صحاری آسیای 
و کوهستان های  مرکزی جدا و مشخص می کند 
البرز و زاگرس و کوه های سلیمان از آن محافظت 

می کنند.
ایرانشهر دارای مرزهای مشخص و فراتر از فالت ایران 
بود که حدود طبیعی و سیاسی آن را رودهای فرات، 
سند، آمودریا و کوهستان قفقاز تشکیل می دادند و 
این مرز حتی با حذف وحدانیت سیاسی ایران با 
حمله اعراب مسلمان نیز حفظ شده و به رسمیت 
شناخته می شد آنچنانکه مسعودی مورخ عرب در 

کتاب التنبیه و االشراف می گوید:
جبل  دیار  قلمروشان  که  بودند  قومی  »پارسیان 
بود، از ماهان و غیره و آذربایجان تا مجاور ارمینیه 
و اران و بیلقان تا دربند که باب و ابواب است و ری 
و طبرستان و مسقط و شابران و گرگان و ابرشهر 
که نیشابور است و هرات و مرو و دیگر والیت های 
خراسان و سیستان و کرمان و فارس و اهواز با دیگر 
سرزمین عجمیان که در وقت حاضر به این والیت ها 
پیوستن است. همه این والیت ها یک مملکت بود، 

شاهش یکی بود و زبانش یکی بود، فقط در بعضی 
کلمات تفاوت داشتند.«

تا به اینجا به مرزهای ایرانشهر پرداختیم اما ایران 
چیست؟ ایران از آندسته سرزمین هاییست که از 
آغاز شکل گیری، به عنوان یک کشور شناخته شده 
و  ایرانشناس  اساتوریان،  گارنیک  قول  به  است. 
زبانشناس ارمنی، ایران هر چیزی که هست در سه 

هزار سال پیش شکل گرفته است.
ایرانیان برای مفهوم عبارات مختلفی به کار می بردند، 
سرزمین های  از  هخامنشی  داریوش  نمونه  برای 
تحت تصرف خود با عنوان »دهیونام« یاد می کند 

و می گوید:
adam drayavahūš

اََدم ْدرایَه َوهوش
xšāyaßya xšayaßyānām

خشایَثَیه خشایَثیانام
xšāyaßya dahyūnām

خشایَثَیه َدهیونام
 )منم داریوش، شاه شاهان،شاه سرزمین ها(

عبارت »ده« که امروز برای ما معنای روستا دارد، 
برآمده از همین »دهیو« به معنای منطقه اداری 
است در پارسی باستان است.  اما آنچه برای ما در 
این جمله اهمیت دارد، عبارت »خشایَثی« است که 

در اینجا معنای »شاه« را می دهد.
دو عبارت »شاه« و »شهر« در زبان های ایرانی باستان 
درواقع  هستند.  مترادف  و  مشترک  ریشه  دارای 
»خشایَثَیه« پارسی باستان به معنای شاه، درحالت 
»خَشثَره« معنای کشور را می دهد که البته ما امروزه 
آن را به شکل شهر تلفظ می کنیم چراکه عبارت 

اوستایی »َکرَشور«= کشور را جایگزین آن نموده ایم. 
و  به »َشْثر«  میانه  پارسی  این عبارت خشثره در 
سپس شهر تبدیل شد اما معنای خود را به عنوان 
کشور حفظ کرد ولی از پایان دوره ساسانی کم کم 

عبارت کشور جای آن را می گیرد.
کشور بودن ایران بدین معناست که یک سرزمین 
دارای موجودیت و حاکمیت سیاسیت که مرزهای 
و  بوده  عینی  تشخص  صاحب  و  دارد  مشخص 
مرکز مجموعه ای از سرزمین های وابسته است که 
گاهی آنان را نیز دربر می گیرد.این درحالیست که 
در جغرافیای تاریخی، هر سرزمین کشور به شمار 

نمی رود.
برای نمونه جزیره العرب همیشه به عنوان یک منطقه 
جغرافیایی شناخته شده و کشور نبوده است. همین 
امر درمورد یونان و آسیای صغیر و حتی بابل و آشور 
هم صدق می کند. اما مصر هم مانند ایران کشور بود، 
هرچند که بعدها موجودیت خود را بعنوان کشور از 

دست داد. 
بسیاری سرزمین ها نه کشور، بلکه منطقه جغرافیایی 
بوده و نام و تشخص خود را از قوم ساکن یا حکومت 
و یا رود و کوه گرفته اند. بابل نام یک کشور نیست 
بلکه نام شهریست که بر منطقه ای داده شده، آشور 
نیز همینطور. یونان یا به قول خود هلنی ها، »ااِلد« 
نام خود را از مردمانی که صرفا هم زبان بودند گرفته 
است. اما ایران چنین نیست و نام خود را به عنوان یک 

کشور در تاریخ ثبت نموده است. 
بنابراین ایران یک موجودیت عینی و واقعی دارای 
است که  تمدنی  و وحدانیت  حاکمیت سرزمینی 
یعنی  سرزمینی  حاکمیت  اساس  بر  آن  چیستی 
و مرزهای  معنای شاه  به  عبارت خشایثیه  همان 

طبیعی مبتنی بر فرات ایران در مرکز و رودهای 
فرات و سند آموی شکل گرفته است.

از دوران ساسانی  را  ایرانیان بصورت مستند خود 
ایران)ایرها( و دیگران را انیران)غیر ایرها( می نامیدند 
و سرزمین خود را ایرانشهر به معنی کشور ایرها و 
مردم این کشور را ایرانشهریگ و مردمان خارج از 

ملت ایران را انیرانشهریگ می نامیدند. )۱(
این دو تقسیم بندی بر دو مبنا استوارند:

تقسیم بندی ایران و انیران مبنای فرهنگی یعنی 
قومی و مذهبی دارد اما تقسیم بندی ایرانشهریگ 
و  حقوقی  سیاسی،  مبانی  دارای  انیرانشهریگ  و 

اجتماعی است. 
در تقسیم بندی نخست جهان به ایرها و غیر ایرها 
تقسیم می شود و این ایرها دارای هویت فرهنگی 
شامل زبان و قومیت و مذهب هستند و بنابراین 
و  ها  آرامی  و  یهودیان  مانند  غیرایرانی  مردمان 
حتی گرجی ها و ارمنی هایی که در مرزهای ایران 
اوال  که  چرا  می شدند  شمرده  انیران  می زیستند، 

ایرانی زبان نبودند و دوما زردشتی نبودند.
از همین روی است که وقتی کرتیر در کتیبه خود 
در کعبه زرتشت وقتی سرزمین های ایرانشهر را نام 
میبرد، از مناطق قفقاز و آسیای مرکزی و کوشانشهر 
یاد نمی کن و در متن پهلوی شهرستان های ایرانشهر 
با نام شاه یهودیان مواجه می شویم که نشان می دهد 
زردشتیان، یهودیان را موجودیتی مستقل از ایرانیان 
شناخته و رهبر. مذهبی ایشان )رش گالوت( را شاه 

یهودیان می خواندند.
اما در کنار این تقسیم بندی، یک تقسیم بندی دیگر 
قرار دارد که مبانی آن سیاسی و اجتماعی هستند 

و مردم را به دو دسته ایرانشهریگ و انیرانشهریگ 
بخش می کند.

این تقسیم بندی به کشور و حکومت اشاره دارد و 
شهروندان ساکن در قلمرو ایران را ایرانشهریگ یعنی 
شهروند ایران می داند که به نوعی تبعه ایران شمرده 
می شدند. اما مردمان ساکن جهان خارج از مرزهای 
ایران و ایرانی جنگل حاضر در ایران، انیرانشهریگ 

نامیده می شدند که یعنی تبعه ایران نبودند.
واحد  حکومت  شاهد  دیگر  ساسانیان،  سقوط  با 
ایران نیستیم اما با این حال هویت ایرانی به واسطه 
ادامه و گسترش  تاریخی  زبان ملی و خودآگاهی 
پیدا می کند و بسیاری از مردمان غیر ایرانی برای 
بسیاری  در  و  نموده  انتخاب  ایرانی  هویت  خود 
سرزمین های غیر ایرانی، فرهنگ ایرانی غالب شده 

و زبان فارسی رسمی می شود.
ایرانی می شوند و  اعراب،  از  این زمان بسیاری  در 
حتی برای خود تبار ایرانی می تراشند برای نمونه 
شروانشاهان قفقاز که از نسل حاکم عرب این منطقه 
موسوم به »یزید بن مزید شیبانی« بودند، طی دو 
قرن نه تنها نام های ایرانی بر خود می نهادند، بلکه 
نسب خود را به بهرام گور ساسانی می رساندند و 
بسیاری از کتیبه فارسی از خود باقی گذاشتند و 
شاعران زیادی را مانند خاقانی شروانی در دربار خود 

پروراندند.
ایران مسلط  بر  ترکی که  همچنین حکومت های 
شدند نه تنها فرهنگ ایرانی و زبان فارسی را گسترش 
دادند، بلکه خود را شاه ایران و مدعی تاج خسروان 
دانسته و بر خود نام های ایرانی همچون کیقباد و 
کیخسرو و کیکاووس می نهادند و با خود زبان فارسی 

را به دورترین نقاط در بنگاله تا صربستان بردند.

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 34  8 صفحه

به بهانهی تبدیل ایاصوفیه از موزه به مسجد

چيستیایرانوهویتایرانی
امید حسنوند

Caltureفرهنگ

سیدحکمت اهلل موسوی دیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان درخصوص واگذاری ۳۳۰ 
هکتار از حریم درجه یک چغازنبیل از طرف جهاد کشاورزی به یک فرد اظهار داشت: »یک کارخانه قند در 
آنجا در سال ۹7 استعالم گرفت تا بعد از تعیین محدوده احداث شود ولی میراث فرهنگی جواب منفی داد.« 
او افزود: سرمایه گذار این کارخانه با وجود تالش اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان، 
حدود پنج هکتار از این اراضی را به عنوان تجهیز کارگاه تسطیح کرد و یک دیوار بتنی پیش ساخته موقتی نیز 
کار شد. این اراضی در حریم درجه یک چغازنبیل واقع شده اند و براساس ضوابط قانونی تسطیح آن ها، ممنوع و 
غیرمجاز بود. به هر روی دادگستری به استناد کارشناسی های صورت گرفته برای سرمایه گذار منع تعقیب صادر 
کرد که احساس می شود نظر دادگستری بر این بوده که این اتفاق و تجهیز کارگاه تزلزلی در بنیان اثر ایجاد 
نکرده است؛ بااین وجود دادگستری مجوز استفاده از ۳2۰ هکتار را به آن ها نداده است. موسوی با تأکید بر اینکه 
اجازه ادامه کار به این سرمایه گذار داده نشده است، گفت: »مجوز جهاد کشاورزی استفاده از ۱۰۰ هکتار برای 

کارخانه بود که این مجوز نیز ابطال شد.

 مجوز احداث کارخانه قند
در حریم چغازنبیل باطل شد

پویش شعر ترکی برای ایران در گفت و گو با شاعر ایرانخواه دکتر رضا شیبانی

پویش شعر ترکی برای ایران 
هدف از هر پویش اجتماعی فراگیر کردن و نیز اعالم پیام به مثابه 
حرکتی گسترده و برخاسته از بطن هر جامعه یا گروه است، به تازگی 
پویشی تحت عنوان " پویش شعر ترکی برای ایران" از طرف یکی از 

شاعران تبریزی، دکتر رضا شیبانی راه اندازی شده است.
دکتر رضا شیبانی در گفتگو با وطن یولی گفت: می توان گفت این 
پویش دارای چند هدف بوده است، یکی حفظ زبان ترکی آذربایجانی  
و سایر گویش های ایرانی زبان ترکی از تهاجم سایر گویش های بعضا 
نوپدید این زبان مانند استانبولی است. این زبان با غنای که داشته 
توانسته در کنار زبان ملی ایرانیان سالیان دراز برجسته ترین ادیبان را 
پرورش دهد اما اکنون تهاجمی بر علیه زبان ملی و به صورت توامان 
زبان ترکی آذربایجانی برای تبدیل آن به لهجه ای مشابه سایر زبان ها 

رخداده است. 
این شاعر تبریزی ادامه داد: دوم بیان حس میهن خواهی شاعران 

آذری است، این که همانطور که تاریخ و مقبره شاعران شهر تبریز 
گویای آن است تعارضی بین شعر ترکی و حس میهن خواهی نیست 
و این می تواند منتهی به نتایج بسیاری باشد همانطور که در تاریخ 
ادبی ایران نیز چنین بوده است.و حتی تقویت زبان ترکی آذربایجانی 

و سایر زبان های قومی مقوم زبان ملی است.
شیبانی ادامه داد: موضوع بعد آفرینش خود آثار هنری است که گاه 
در هیاهوی گوناگون مغفول می ماند. بیش از همه ترویج برنامه ها 
و تولیدات رسانه ای در کشورجمهوری ترکیه سبب شده است زبان 
اصیل ترکی آذربایجانی عقب نشینی هایی در برابر آن لهجه داشته 
است. این تنها از طریق تقویت زبان ترکی آذربایجانی در کنار زبان 
ملی قابل رفع است. من همه شاعران ایرانی ترک زبان را به شرکت 
در این پویش که با هدف تقویت زبان قومی ایرانیان در آذربایجان آغاز 

شده دعوت می کنم.

ادامه از صفحه قبل

ادامه از صفحه پنج

ادامه از صفحه 4

ج( ترانس آناتولي و سوآپ گاز بين ترکيه و جمهوري آذربايجان: خط 
لوله »ترانس آناتولي« قرار است گاز طبيعي آذربايجان را از طريق تركيه 
به اروپا صادر كند و در تیرماه ۹۱ به امضای وزرای ذیربط آذربایجان و 
ترکیه رسید. پروژه ترانس آناتولی همراه با خط لوله نفت باکو- تفلیس– 
جیهان از مهمترین پروژه های استراتژیک براي دور زدن ایران، با حمايت 
غرب روبرو است . اين امر در كنار توافق آنکارا – باکو و با سوآپ گاز 
طبيعي جمهوري آذربايجان به جمهوري نخجوان )با ساخت خط لوله اي 
به طول تقريبي 2۰۰ کيلومتر( همراه با تعهد ترکيه براي سوآپ گاز 
بدون دريافت هزينه به جمهوري نخجوان است. يعني در حالي كه ايران 
هيچ گونه مشکلي در تامين پايدار گاز جمهوري نخجوان نداشته است، 
باكو در راستاي تنوع بخشيدن به منابع تامين گاز نخجوان و امنيت عرضه 
و تقاضا به نفع ترکيه و آذربايجان گام برمي دارد و با تکميل خط لوله 
ايغدير-صدرک ساالنه تا ۵۰۰ ميليون متر مکعب گاز ميان آذربايجان و 

ترکيه به مقصد نخجوان معاوضه خواهد كرد.
آنچه مشخص است در سال های گذشته ترکیه و آذربایجان چندین پروژه را 
برای کاهش وابستگی نخجوان به ایران اجرا کرده اند. يعني هر چند ارتباط 
زمینی نخجوان با دیگر مناطق و جمهوری آذربایجان به تنهايي از طریق 
خاک ایران ) در مقابل راه تركيه و گرجستان( انجام می گیرد، اما باكو در 

نگاه دیگری که به دنبال این است که ما باید کامال بی طرفی خود را رعایت 
کنیم یعنی نه از جبهه ارمنستان حمایت کنیم و نه جبهه آذربایجان البته 
داخل پرانتز عرض کنم که جبهه ارمنستان هم خیلی درست نیست چون 
ما االن با یک جمهوری خودمختار قره باغ داریم که این از دولت ارمنستان 
جداست و بین سران جمهوری قره باغ با ارمنستان اختالفات شدیدی است 
و یادم هست چند سال گذشته خود آقای پاشینیان نخست وزیر ارمنستان 
که از 2۰۱۸ قدرت را در دست گرفته یکبار به آذری ها گفت شما باید 
مسائل تان را با سران جمهوری قره باغ حل کنید و این موضوع خیلی 
به ما ربطی ندارد و این بخشی از واقعیت است و االن در طی مدتی که 
از استقالل ارمنستان گذشته در یک دوره هایی بخشی از قره باغی ها 
قدرت را در ارمنستان داشتند کوچاریان سرکیسیان که قره باغی بودند ولی 
پاشینیان اصال قره باغی نیست و نگاهش کمی متفاوت این و اتفاقا زمینه 
خوبی هست که جمهوری آذربایجان از این فرصت استفاده کند و از این 
مالیمتی که دولت پاشینیان نسبت به موضوع دارد استفاده کند و شاید 
چشم اندازی را باز کند در کل من این نظری که گفته ما باید کال بی طرف 
باشیم یک مقداری از نظر تئوری خوب است ولی فکر میکنم از نظر عملی 
ممکن نیست چون بخشی از جامعه ایران خواهان حمایت حداکثری از 
جمهوری آذربایجان هستند و بخشی دیگر فکر میکنم اکثریت فکر میکنند 
ما اگر حمایتی بیشتر از این از آذربایجان انجام دهیم حتما تبعات داخلی 
خواهد داشت از یاد نبریم دولت آذربايجان کارنامه بسیار سیاهی نسبت به 
مسائل قومی در ایران دارد  نقش اصلی را در مسائل قومی در ایران بازی 
می کند و به هیچ وجه همسایه قابل اعتمادی نیست و نمی توان روی آن 

سال هاي گذشته كوشيده است تا از وابستگي سياسي، ژئوپليتيك و اقتصادي 
خود به ايران بكاهد و با در نظرداشت مالحظاتي همچون روابط استراتژيك 
خود با تركيه عمال تركيه را جايگزين اين وابستگي كند و يا حداقل توازني 
در نوع وابستگي نخجوان در كوتاه مدت و ميان مدت بين ايران و تركيه 
ايجاد نمايد. چرا كه در شرايط كنوني تركيه توجهی ویژه به اشتراکات با 
جمهوری آذربایجان و تالش برای نفوذ حداکثری و همه جانبه در این کشور 
داشته و روابط خود با باکو را بر مبنای دو دولت و یک ملت تنظیم کرده 
است. همچنين با توجه به تأسیس شورای عالی همکاری های استراتژیکی، 
دو كشور تركيه و آذربايجان می کوشند تا با تاکید بر پروژه های مشترک بر 
دامنه همکاری های اقتصادی و سياسي خود بیافزایند. در اين حال باكو كه از 
گذشته می کوشد تا با استفاده از پتانسیل سیاسی ترکیه نقش این کشور را 
در حل مشکل قره باغ پررنگ کند اكنون با درک توانایی ترکیه به ایفای نقش 
بیشتر اين كشور در نخجوان به جاي ايران مي انديشد. در اين راستا هر چند 
ترکیه صرفا ۱۱ کیلومتر با نخجوان مرز مشترک دارد، اما باكو با در نظرداشت 
اختالفات و چالش هاي روابط خود با ايران و براي جلوگيري از محاصره شدن 
نخجوان به دست ايران و ارمنستان و يا وابستگي فزاينده اين جمهوري به 
ايران در شرايط آتش بس با ارمنستان، بيش از هر زماني به افزايش ارتباط 

همه گونه اين جمهوري با تركيه و كاهش وابستگي به ايران مي انديشد.

حساب کرد ولی واقعیت این است که ما با دولت ارمنستان این مشکالت 
را نداریم اینها را باید دقت کرد از یاد نبریم که سپاه ایران در ۱۹۹۴ در 
جلوگیری از پیشروی ارتش ارمنستان به سمت باکو، باکو در معرض سقوط 
بود نقش اساسی در جلوگیری از پیشروی ارتش ارمنستان داشت اما آذری 
ها هرگز حاضر نیستند به این موضوع اعتراف کنند و قدرشناسی کنند و 
این نقش مهمی را که ایران داشته یادآوری کنند و همیشه هم مارا متهم 
می کنند که شما طرفدار آذربایجان هستند )خواسته بگه ارمنستان( من از 
منابع غیر مستقیم شنیدم اطالعاتم دقیق نیست که هفته گذشته چند بار 
رئیس  جمهور کشور ما به دنبال تماس تلفنی با رئیس جمهور آذربایجان 
بوده اما رئیس جمهور آذربایجان حاضر به گفتگوی تلفنی نیست خب چه 
طور انتظار دارند وقتی که حداقل شرایط الزم را فراهم نکنند ایران وارد ابن 
منازعه شوند همین حاال ما کشوری هستیم که با بیشترین خطر احتمالی 
از جنگ روبرو هستیم نیروهایی از سوریه وارد شده که مرز ماست و مردم 
ایران لب مرز جنگ را با چشم غیر مسلح می بینند و تبعات آن برای ما 
بسیار گسترده ست در کل سیاست اصل حاکمیت طرفین دعوت به خویش 
تن داری کرده و حمایت آشکاری از هیچکدام از طرفین نکرده فکر میکنم 
که این ممکن ترین و عاقالنه ترین سیاست ممکن است و فکر می کنم که 
باید تداوم پیدا کند چون ورود به موضوع و حمایت علنی از یکی از طرفین 
موضوع را برای ما پیچیده تر می کند و فکر می کنم سیاستی که جمهوری 
اسالمی در این سی سال داشته همین گونه باید در شرایط موجود ادامه پیدا 
کند گرچه باید همراه با هشدارهای شدید تر به طرفین باشد که تبعات 

جنگ بیشتر این که هست دامنگیر ما نشود

با  را  خود  قفقاز  در  و  داشت  سر  در  سودای حکومت  که  خان  پناه 
ایراکلی خان)هراکلیوس( پادشاه گرجستان همسنگ می دید به جنگ با 
حاکمان اطراف پرداخت و نخستین قربانیان وی ملیک نشین های ارمنی 
بودند. پناه خان همه گروه های راهزن و ایالت بی سرزمین اطراف را به 
دور خود جمع کرد و سپاهی بزرگ تشکیل داد و به ملیک نشین های 
ارمنی حمله کرد. او به کشتار سیستماتیک ارمنی ها پرداخت و از سرهای 
بریده آنان »کله مناره« می ساخت. بدین ترتیب ملیک نشین ها را از بین 
برد و اراضی آنان را به تصرف درآورد. بعدها پناه خان جوانشیر که سودای 
تشکیل کشور برای خود را داشت طی حمله کریم خان زند به اسارت 
او درآمد. ولی پسرش ابراهیم خلیل خان توسط کریم خان به حکومت 
قره باغ گماشته شد. ولی ابراهیم خلیل خان هم سودای پدر را در سر 

داشت و مکاتبه با روس ها را آغاز کرد. 
ابراهیم خلیل خان جوانشیر به روس ها نامه داد و اظهار تابعیت کرد و از 
آن ها درخواست تحت الحمایگی کرد. لذا هنگام حمله آقا محمد خان 
قاجار به قفقاز و حرکت او به سوی گرجستان، پناه خان در قلعه شوشی 
به مقاومت پرداخت و به جنگ با آقا محمد خان ادامه داد و از این رو 
سرعت لشکرکشی آقامحمد خان را کاهش داد. آقامحمدخان پس از 
تصرف تفلیس و شکست دادن گرجی ها باز هم نتوانست قلعه شوشی 
را تصرف کند و قلعه شوشی به رهبری ابراهیم خلیل خان جوانشیر به 
زخمی بر تن ایران تبدیل شد تا اینکه طی جنگ های ایران و روسیه، 
ابراهیم خلیل خان علنا در کنار روس ها ایستاد و به جنگ با ایرانیان 
پرداخت و قلعه شوشی به مرکز لشکرکشی های روس ها تبدیل شد. به 
هر روی قره باغ که در ۱۸۰۵ به تصرف روس ها در آمده در ۱۸۱۳ 
طی قرارداد گلستان رسماً به روس ها سپرده شد و آنان منطقه قره باغ 
را به عالوه گنجه به استان یلیزاوت پل تبدیل کردند. این وضعیت تا 
دهه ۹۰ قرن نوزدهم ادامه داشت و تا این زمان جمعیت ارمنی منطقه 
قره باغ حتی بیشتر از ارمنی های ایروان بود. اما آغاز نسل کشی ارمنیان 
در عثمانی، سرجمع 7۰۰ هزار ارمنی را به قلمرو روسیه فراری داد و این 
ارمنی ها در ایروان مستقر شدند. با سقوط روسیه تزاری در ۱۹۱7 سه 
کشور در قفقاز شکل گرفتند. شامل: گرجستان، ارمنستان و کنفدراسیون 
مسلمانان قفقاز شرقی. اما کنفدراسیون قفقاز شرقی به زودی دو بخش 
شد و محمد امین رسول زاده بخشی جنوبی را جمهوری آذربایجان نامید. 

این اقدام رسول زاده با اعتراض شیخ محمد خیابانی و میرزا کوچک خان 
جنگلی که هرکدام در آذربایجان و گیالن حکومت خودمختار به راه 

انداخته بودند مواجه شد.
از ۱۹۱۸عثمانی ها سپاه اسالم را به رهبر ژنرال کاظم قره بکر تشکیل 
دادند و درصدد تسخیر قفقاز برآمدند. گرجستان با عثمانی صلح کرد. 
مساواتی های باکو هم هوادار عثمانی بودند. ولی ارمنی ها متوجه سرنوشت 

شوم خود بودند و از همین روی مسلحانه علیه عثمانی ها جنگیدند.
سپاه اسالم عثمانی متشکل از ترک ها و کردها وارد منطقه شدند و 
ایروان را محاصره کرده و راه قره باغ را درپیش گرفتند و در آنجا هم 
ترک ها و کردهای محلی به آنان پیوستند. اما این سپاه نه توانست ایروان 
را تسخیر کند و نه توانست قره باغ را تصرف کند و فقط به کشتار 
روستاها پرداخت و سپس راه خود را به سوی باکو پیش گرفت تا باکو 
را محاصره کند. در باکو، روس ها و ارمنی ها به مقاومت برخواستند و 

ترک زبانان محلی یا بی طرفی پیشه کردند، یا به عثمانی ها پیوستند.
انگلیسی ها هم قصد داشتند از ایران برای جلوگیری از عثمانی به باکو 
نیرو بفرستند اما میرزا کوچک خان بعنوان متحد عثمانی ها از ایشان 
با سقوط رشت و گریز میرزا به جنگل،  باالخره  جلوگیری می کرد. 

انگلیسی ها پانصد نیرو به باکو فرستادند.
عثمانی ها باکو را تسخیر کردند و ارمنی ها و بویژه ایرانیان ساکن باکو 
هدف کشتار و غارت قرار گرفتند. اما با تسلیم آلمان در ۱۹۱۸، عثمانی ها 
هم از قفقاز عقب نشستند و در مسیر مورد حمله ارمنی ها قرار گرفتند و 
در چندین جنگ، از فداییان ارمنی شکست خوردند و به زودی ارمنی ها 
شهرهای آناتولی شرقی را هم تسخیر کردند و در عین حال در شرق با 
آذری ها درگیر بودند و باز بسیاری از روستاییان ترک زبان و ارمنی طعمه 

کشتار قرار گرفتند.
در سال ۱۹22 بالشویک ها پس از پیمان اتحاد با جمهوری ترکیه به 
رهبری آتاترک جمهوری های قفقاز را تصرف کردند و همزمان آتاترک 
نیز ارمنی ها را عقب راند و از آنجایی که لنین سیاست ملت سازی در 
پیش گرفته بود، برای اقلیت ُکرد قره باغ، جمهوری کردستان سرخ را 
ایجاد کرد. اما همانگونه که شوروی قره باغ را بخاطر ترس از ناسیونالیسم 
ارمنی به جمهوری سوسیالیستی آذربایجان )با نامی دوساله( سپرده بود. 

کردستان سرخ را هم به باکو سپرد.
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در  تبلیغاتی  نشریه ای  عنوان  راه وطن«  »در  معنی  به  »وطن یولوندا« 
تبریز بود که ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی در سال های دهه 20 با 
هدف ایجاد زمینه های فرهنگی اشغال دائمی آذربایجان توسط روس ها 
منتشر می کرد. نام نشریه »وطن یولی« به معنی »راه وطن« با کنایه به آن 
واقعه تاریخی درصدد است سیمای حقیقی ایران زمین را معرفی نموده 

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

شاهشروان
حکیم نظامی گنجوی

تـازی و  پارسـی  زیـور   در 
طـرازی را  عـروس  تـازه   ایـن 
 دانی که من آن سـخن شناسـم
شناسـم کهـن  از  نـو   کابیـات 
هسـت غرایبـت  دهـی  ده   تـا 
 ده پنـج زنـی رهـا کـن از دسـت

در صفحۀ سوم شمارۀ پیشین وطن یولی )منتشر شده در 22 شهریور 1399(، 
نوشتاری با عنوان »فردوسی راستین و فردوسی ساختگی« از دکتر سجاد 
آیدنلو به چاپ رسید که متن بازنویسی شده از فایل صوتی سخنرانی دکتر 
نام  به  مشهور  الحاقی  »ابیات  عنوان  با  شاهنامه  هزارۀ  همایش  در  آیدنلو 
فردوسی« بوده است. همایش مذکور از طرف فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
در اردیبهشت 1390 برگزار گردید و متن کامل آن در مجموعه مقاالت این 

همایش نیز به چاپ رسیده است. 
نوشتار منتشر شده در وطن یولی، بدون اطالع دکتر سجاد آیدنلو منتشر 
گردیده و نام ایشان نیز به اشتباه در فهرست همکاران شمارۀ پیشین درج 

شده بود. بدینوسیله از آقای دکتر آیدنلو صمیمانه پوزش می طلبیم.

توضیحی در مورد مقالۀ 
»فردوسی راستین و فردوسی ساختگی« 

منتشر شده در شمارۀ پیشین

میثم تصدقی ممقانی:  جمشید پور اسمعیل نیازی متولد اول شهریور 1353، پژوهشگر و نویسنده  حوزه ادبی و فرهنگی است.  آثاری چون ترجمه و تعلیقات 
مختصری از تاریخ قدیم آذربایجان نوشته فریدون ابراهیمی، کلیات مهستی گنجوی، نصایح الملوک فی السیر و السلوک، کاخ نشینان سپید، فرهنگ دوسویه لغات 
و اصطالحات کاربردی در علوم سیاسی، بازنشر و تعلیقات سلطه طلبان و امپریالیستان در خلیج فارس نوشته گریگوری بانداریفسکی، سیری در وصیتنامه ها، بربال 
پرستوها، قوس زندگی صمد بهرنگی، قوس زندگی سید جعفر پیشه وری، قوس زندگی شیخ محمد خیابانی، آخرین دفاعیات، آیینه زنگار بسته، تحشیه و تعلیقات 

قوس زندگی حالج، خلیج همیشه فارس، تصحیح حیدربابایه سالم شهریار و... از وی به چاپ رسیده است.

کیهان کلهر  

درفراقشجریان

به نام بزرگان و آزادگان

تحریفحيدربابایاستادشهریار
در گفت وگو با جمشید پور اسمعیل نیازی مصحح  حیدربابایه سالم

 با توجه به آثاری که به آنها اشاره فرمودید چه 
شد به  استاد شهریار و حیدر بابایه سالم عالقمند 

شدید؟
  منظومه حیدربابای استاد شهریار از جمله آثار بدیعی 
است که استاد با بهره گیری از نوستالوژی های دوران 
کودکی سعی نموده بودند به زبان مادری خودشان و 
به زبانی صریح و سلیس آن را تقدیم حضور عالقمندان 
نمایند. در سالهای قبل از انقالب سه چاپ اساسی از این 
کتاب زیر نظر خود استاد شهریار به چاپ رسیده بود. 
چاپ اول به تاریخ ۱۳۳2، چاپ دوم به تاریخ ۱۳۴۵ 
توسط انتشارات سعدی تبریز و چاپ سوم به سال ۱۳۴6 
توسط انتشارات نظامی تبریز. این نسخه ها زیر نظر استاد 
شهریار و حتی به قلم و خط نستعلیق خود ایشان با 
مقدمه هایی از اساتید بزرگوار منوچهر مرتضوی، مهدی 
روشن ضمیر و عبدالعلی کارنگ به زیور طبع آراسته شده 
بودند.   متاسفانه در طول چهل سال گذشته نسخه هایی 
از منظومه حیدربابای شهریار به چاپ رسید که عده ای به 
بهانه تصحیح اثر، در این نسخه ها دست برده و به تدریج 
کلمات و اصطالحاتی را که استاد به لهجه شیرین تبریزی 
در شعر خود گنجانیده بودند، تغییر داده و با کلمات و 
اصطالحات نامأنوسی منتشر نمودند که من در مقدمه 
به تفصیل شرح این دستبردها و تغییرها را به تحریر در 

آورده ام.
 تصحیحی که از کتاب حیدر بابایه سالم  استاده 
شهریار کرده اید چه امتیازاتی  نسبت به چاپ های 

دیگر دارد؟
یکی از اهداف من در انتشار این مجموعه همانگونه که در 
مقدمه متذکر شده ام، جلوگیری از تحریفات گسترده در 
متن حیدربابا، پاسداشت اصالت متن شعری شهریار بوده 
است و این که اگر در آینده پژوهشگری به قصد بررسی 
سیر و روند تّطور زبان ترکی دست به قلم برد، دستش 
خالی نباشد و بداند که در اوایل قرن حاضر شمسی گویِش 
تُرکی این نقطه از آذربایجان چگونه بوده است. از سویی 
دیگر ناشرین محترم حیدربابایه سالم در سالهای پس از 
انقالب اقدام به حذف مقدمه های اساتید بزرگوار آقایان 
منوچهر مرتضوی، مهدی روشن ضمیر و عبدالعلی کارنگ 
بر این اثر نوشته بودند. طبیعتاً این کار تالش ابتری بود 

برای پاکسازی عنصر ایرانیت از شعر شهریار.
بنابراین بر خود وظیفه دانستم که اوالً به باز نشر مجدد 
این مقدمه های وزین و ادبی و موثر بپردازم و در قدم دوم 
به سهم خود مانع از تداوم تحریفات و حذفیاتی شوم که 

به صورت کامالً هدفمند منظومه حیدربابایه سالم را نشانه 
رفته بود.ناگفته پیداست که این کار در حکم اعالم جهاد 
علیه کسانی بود که در طول سالهای متمادی به صورت 
هدفمند و کامالً مغرضانه منظومه حیدربابایه سالم را مورد 
دستبرد قرار داده بودند. چاپ و نشر حیدربابایه سالم به 
تصحیح اینجانب در حکم آبی بود که بر آتش تعصب و 
تحجر ریخته شد و داعیه داران زبان مادری که خود کمر 
به قتل آن بسته بودند، در مقابل اینجانب به صف آرایی 
پرداختند اما با استقبال بی نظیر مردم فهیم آذربایجان 
نه تنها کتاب در عرض کمتر از یک و نیم سال به چاپ 
دوم رسید بلکه مورد تشویق و حمایت مردم قرار گرفت. 
در نظر داشته باشید که این کتاب برای بار نخست در 
2۴ اسفند ۱۳۹۴ توسط انتشارات نصر پروانه در تبریز در 
هزار نسخه چاپ شد و چاپ دوم آن در بهار ۱۳۹6 جامه 
تحقق پوشید و تنها مراکز عرضه ما نمایشگاه های کتاب 
تهران و تبریز بود. مجموعاً این کتاب را در دو نمایشگاه 
کتاب تهران و تبریز به معرض فروش گذاشتیم و در 
همین دو نمایشگاه استقبال مردم از این کتاب علیرغم 
وجود چاپهای متعدد دیگر به حدی بود که ناگزیر اقدام به 

چاپ مجدد کتاب نمودیم.
در تصحیح منظومه حیدربابای شهریار ضمن رجوع به 
دستخط استاد و چاپهای منتشر شده زیر نظر خود ایشان 
و بهره مندی از محضر فرزند برومند ایشان آقای هادی، 
به فایل صوتی استاد نیز رجوع کرده و ضمن تطبیق این 
مجموعه ها، توانستیم نسخه ای منحصر به فرد و کامل را 

منتشر کنیم.) دستخط استاد شهریار(
در  استاد شهریار چه جایگاهی  نظر شما  به   

فرهنگ و هویت ملی و مذهبی دارد؟
   برای شناخت جایگاه استاد شهریار باید ابتدا شناختی 
نسبی از استاد داشته باشیم. شهریار در حقیقت شهریار 
ملک سخن بود زیرا هم به مفاهیم قرآنی و اسالمی کاماًل 
آشنا بود، هم به مباحث فنی در زمینه شعر از وزن و 
صناعات ادب.ی تا تاریخ ادبیات و آثار بزرگان ایران زمین 
خصوصاً حافظ و سعدی و... مسلط بود، هم عنصر ایرانیت 
در اشعار شهریار متجلی بود و در دریای عمیق احساسات 
شاعرانه و روش زندگانیش موج می زد به نحوی که 
کافیست به قصیده تخت جمشید ایشان نظری بیفکنیم 
تا به عمق ایران دوستی در ضمیر ایشان پی ببریم. از 
سویی دستی در مفاهیم و مضامین بلند عرفانی داشت 
و این موضوع محقق نمی شد اگر ایشان نمی توانست 
رابطه ای عقلی و باطنی با موالنا و سایر عرفا برقرار نماید. 

شکوه تجلی عرفان در اشعار شهریار را در مثنوی »موالنا 
در خانقاه شمس« می دانم. بنابراین شهریار را نیز عارفی 
دلسوخته از دیار شمس تبریزی می بینم که خود شمس 
شعر پارسی در تاریخ معاصر ایران زمین بود. از این مطالب 
که بگذریم استاد شهریار به موسیقی محیط بود و بهترین 
ایام عمر خود را در کوران حوادث دهه های قرنی گذرانده 
بود که ایران در تالطم بود. وی محضر بزرگانی را درک 
کرده بود که هر کدام به نوعی اسطوره های شعر و ادب 
میهنمان بودند. از عارف قزوینی و ایرج میرزا تا ملک 
الشعرای بهار و نیما یوشیج. به باور شخصی خودم کسی 
شایسته تر از شهریار نبود که خرقه گران شعر و ادب 
پارسی را بر دوش افکنده و رندانه در عرصه قلم و ادب 

شهریاری کند.
چرا  را  آذری  ترکی  در  معیار شهریار   زبان    
تحریف می کنند چگونه باید این میراث فرهنگی 

را حفظ کرد؟
   زبان معیار شهریار در آثاری که به زبان مادری آفریده 
خصوصاً در حیدربابای بی همتایش، زبان مردم قلب 
آذربایجان یعنی کهن دژ استوار تبریز است. مضامین، 
اصطالحات و کلمات به کار رفته در حیدربابایه سالم 
شهریار برگرفته از فرهنگ مردمی است که شهریار در 
میان آنها بالیده و رشد نموده است. تحریف شعر شهریار 
و حذف هوشمندانه اشعار وی و یا حداقل دست بردن 
در مضامین آن می تواند به تحقق رویاهای جریانات 
قومگرا کمک وافری نماید. سعی می کنم با مثال روشن و 

صریحی این موضوع را واکاوی کنم.
   همانگونه که می دانید به تأسی از جریانات قومگرای 
کشور ترکیه که دار و دسته بوزقوردچی ها در آن تشکل 
و تحزب یافتند، در دو دهه گذشته عده ای تالش وافری 
نمودند تا قرینه این جریان را در مناطق مختلف آذربایجان 
استوار سازند. این افراد بدون توجه به میراث فرهنگی آبا 
و اجدادی خودمان، بدون توجه به جایگاه منفور گرگ 
در ادبیات و فرهنگ عامه این سرزمین اقدام به تطهیر 
آن نمودند. جریان بوزقورد و بت سازی از اسطوره های 
وارداتی به اندازه ای در فرهنگ سیاسی قومگرا نهادینه 
گردید که کار به زوزه کشیدن و جامه دریدن در تجمعات 
کشید! هم اکنون نیز عده ای که از طرف این جریانات 
تحت آسیمیله شدن قرار گرفته اند با زوزه می خوابند 
ما  ادبیات  در  آیا گرگ  اما  می شوند!  بیدار  زوزه  با  و 
چنین جایگاهی داشته است؟ شهریار در همین منظومه 
حیدربابایه سالم تعریفی متفاوت و چهره ای منفور از 

گرگ نشان می دهد آنجا که می گوید: 
 »قورد ِگئچینین شنگْولْوسون یَِینده« ، »کؤلگه دؤندى، 

گْون باتدى، قاش َقَرلدى!
قــوردون گـؤزى قـارانـلیـقـدا بََرلدى!«

 و مهمترین اشاره استاد شهریار به منفور بودن گرگ در 
این بند از حیدربابا است که می گوید: 

»حیدربابا ، مرد اوغولالر دوغگینان
نامردلرین بورونالرین اوغگینان

گدیکلرده قوردالرى توت، بوغگینان...«
همانگونه که می بینید وجه تمایز فرزندان رشید و وطن 
دوست با فرزندان نامرد و بیگانه پرست در خفه نمودن 
گرگ هاست!. شما در هیچ کجای ادبیات و فرهنگ گذشته 
آذربایجان از قدیم االیام تا به چند دهه پیش نمی توانید 
یک سطر در تعریف گرگ شاهد بیاورید. منفور بودن گرگ 
در ادبیات آذربایجان بزرگترین نشانه و وجه تمایز مردمان 
این خطه با سایر مناطقی است که داعیه داران امروزین 
قومگرایی دعوی همخونی و هم نژادی با آنها را دارند. 
شهریار کامالً به این وجه تمایز و سایر شقوق تمایز مردمان 
ما با جریانات تجزیه طلب واقف و آشنا بود. بر همین اساس 
است که در اشعار شهریار مقابله با چنین جریاناتی جلوه 
ای آشکار به خود می گیرد.   شهریار در یک موضعگیری 
بسیار آگاهانه، در پاسخ به عده ای از جوجه کمونیست های 
دلبسته به شوروی سابق که شاعر بزرگ ایران را از سرودن 

شعر فارسی بر حذر می داشتند، می گوید:
دئدین آذر ائلی نین بیر یارالی نیسگیلی یم من

نیسگیل اولسام دا گولوم بیر ابدی سؤیگیلی یم من
ائل منی آتسادا اؤز گولشنیمین بولبولی یم من
ائلیمین فارسیجادا دردینی سؤیلر دیلی یم من

ـ ص 72( ابدیت گولویم من...)دیوان ترکی شهریار 
اشعاری از این دست در دیوان شهریار کم نیست و اتفاقاً 
وجه تمایز شهریار با سایر شعرا در این است که به صراحت 
هم از ایرانیت مردم آذربایجان دفاع نموده و هم در مقابل 
جریانات تجزیه طلب آن روزگار، تمام قد ایستاده و آنان را 

مشتی فریب خورده دانسته است.
  با توجه به مطالعات و تحقیقات شما در باره 
استاد شهریار پیوند وی را اهل بیت را چگونه 

ارزبابی می کنید ؟
شهریار همانگونه که پیشتر ذکر شد آشنا به مفاهیم قرآنی 
و اسالمی بود اما سوال اینجاست که این آشنایی از کجا 
نشات می گرفت؟ به نظرم بایستی جواب این سوال را 
باید در عالقه و اعتقاد قلبی و شدید استاد به اهل بیت)ع( 
جستجو نمود. استاد شهریار نه تنها شیفته موالی متقیان 
حضرت علی)ع( بود که آنهم ملهم از پیوند استاد با دریای 
عرفان و نتیجه آن غزل شکوهمندی در وصف علی)ع( با 
مطلع »علي اي هماي رحمت تو چه آيتي خدا را / كه 
به ماسوا فكندي همه سايه ي هما را...« شد بلکه به اوالد 
پیامبر خصوصاً امام سوم شیعیان حضرت امام حسین نیز 
ارادت ویژه ای داشت. این ارادت استاد و خاکسار درگاه 
عصمت و طهارت ایشان بودن را می توان در اشعاری که 
در رثای شاه شهیدان سروده است بالعینه مشاهده نمود.

شیعیان دیگر هوای نینوا دارد حسین
روی دل با کاروان کربال دارد حسین

از حریم کعبۀ جّدش به اشکی شست دست
مروه پشت سر نهاد اّما صفا دارد حسین
می برد در کربال هفتاد و دو ذبح عظیم

بیش از اینها حرمت کوی منا دارد حسین
پیش رو راه دیار نیستی کافیش نیست 
اشک و آه عالمی هم در قفا دارد حسین

استاد سه قصیده بلند بـه نـام هـای »حماسه  حسینی«، 
»كـاروان كـربال« و »داغ حــسين« در رثای شاه شهیدان 
سروده اما به نظرم شاهکار ایشان در شعر عاشورایی همان 
است که در زبان مادری مراتب حزن و اندوه خود را رثای 
شاه شهیدان جاری ساخته که ورد اهل تعزیه است.   
ناگفته نماند که اشعار استاد شهریار در مضامین مذهبی 
به همین چند قصیده و غزل ختم نمی شود و ایشان 
فهرست بلند باالیی از غزل و قصیده و قطعه در مدح و 
تعزیت و ثنا و رثای اهل بیت دارند. به هر حال پیوسته 
به خاطر داشته باشیم که شهریار عنقای بلند پرواز آسمان 
شعر و ادب ایران زمین بود و آنچه از او به یادگار مانده نه 
تنها بر غنای ادبیات ایران زمین می افزاید بلکه میراثی 

بزرگ از وطن دوستی و بیگانه ستیزیست.

اگر هزار چشم داشتم و هزار چشمه ی اشک روان، 
این داغ که بر قلبم نشسته را سرد نمی توانستم 

کرد.
نه، درد فراق و فقدان »محمدرضا شجریان« را به 

کالم نخواهم آورد، اما شرح زیستنش را چرا.
بلندای  به  دیگری،  کس  بینم  می  دور  و  بعید 

مسندی او بر آن تکیه زده برسد.
مسندی که ارکانش اگرچه طی هجوم و تاخت و تاز 
یونانیان و اعراب و مغوالن و جاهالن و متعصبان از 

گذشته تا امروز بارها لرزیده، اما هنوز پابرجاست.
مسندی که بر قلبهای مردم این خاک استوار است.

همه داغدارند، من نیز، اما بر این مرگ اشک نمی 
ریزم چرا که او زندگی را به زیباترین صورت زندگی 

کرد.
نسل آینده ی اهل فرهنگ و خصوصا دلدادگان 
آواز ایرانی از درخت تناوری چون شجریان جوانه 
می زند همانطور که او بر ریشه های عمیق فرهنگ 
کشورمان جوانه زد و طی راهی پر مشقت رشد کرد 

و سر به آسمان سایید.
همه ما به اقبال این هم عصری بسیار ازو اموخته 
او  مرگ  از  پس  ما  که  رفتاری  و  سلوک  ایم،اما 
میکنیم مبین این خواهد بود که شجریان چه اثری 

در مردم و مخاطبانش گذاشته است.
می خواهم از شجریانی که می شناسم بگویم تا با 
معرفت بیشتر طریقش را پی گیریم و بستری که او 
به هزار دشواری در آن باليد را بشناسیم. من بخشی 
از آنچه اندوختم را با شما تقسیم میکنم و اگر عمری 

بود بیشتر خواهم گفت.
می گویم که سخت بکوشیم. ازو بیاموزیم احترام 
گذاشتن به بزرگتر و آنان که حق پیشکسوتی در هر 

رشته و صنف دارند را. 
ازو بیاموزیم احترام به تمام عقاید و باورها را، حتی 

وقتی سرسختانه با آن مخالفیم.
ازو بیاموزیم پشتکار و هدفمندی و روحیه تحقیق 
و سوال و قانع نشدن به آنچه که تا این لحظه می 
دانیم را ازو جستن راه، برای فراتر رفتن از شرایط 

موجود را بیاموریم.
ازو عشق و احترام به فرهنگ ها و اقوام، ورای لهجه 
و زبان و مرز و نژاد را بیاموزیم. ازو وفاداری به مردم 

را بیاموزیم.

ازو سرسختی و ایستادگی در برابر ظلم و زشتی و 
دروغ و فریب را بیاموزیم. اگر قرارمان بر بهتر شدن 
حال فرهنگ است همت کنیم، ادبیات بیاموزیم. 
سعدی و فردوسی و نظامی و عطار و حافظ و اخوان 
و ابتهاج را بخوانیم. همت کنیم خط خوش و نوشتار 
همت کنیم خط خوش و نوشتار صحيح فارسی را 

یاد بگیریم.
به طبیعت  باشیم،  باغبان  بیاندیشیم،  آبادانی  به 
احترام بگذاریم و هر جا که ممکن شد از خاک، 
درخت برویانیم با حوصله و تمرکز موسیقی خوب 

بشنویم .مهمترین رسالت او زنده داشتن
»موسیقی و آواز« بود در کنار معدود معاصرانش،، 
پس آوازش را بشنویم، آواز قدما را که شجریان 
عصاره ی آن بود، طاهرزاده را ظلی و قمر و اقبال 
و سیدعلی اصغر کردستانی را ادیب و تاج و بنان 
را که هر کدام در زمان خود این مشعل را روشن 

نگاهداشتند تا وارث برسد.
بمن بگویید در تاریخ کدام کشور می توان اینهمه 
نام بزرگ و تاثیر گذار فقط در یک رشته ی هنری 
و فقط صد و چند سال را، مقارن و نفس به نفس و 
پی در پی هم دید؟ کدام فرهنگ دنیا این بخت را 
داشته که فقط طی یک قرن دو نابغه در آواز، مانند 

قمرالملوک وزیری و شجریان را بدنیا هدیه کند؟
ها  گیری  تصمیم  در  اجتماعی  اثرگذار  نماد  دو 
انتخاب مواضع درست  و در تصمیم گیری ها و 
از  ایم  و ایستادن در کنار مردم روایت را شنیده 
روزگاری که هنوز رسانه به صورت اکنون نبود و 
اخبار بکندی جابجا می شدند. از روزگاری که قمر 
به قصد کنسرت مسافر رشت می شود، کیلومترها 
مانده به شهر رشت روستاییان به استقبال می آیند، 
روستاییانی که از قضا دست پری هم نداشته اند کنار 
جاده دامهایشان را پیش قدم قمر قربانی میکرده اند.
تا امروز و شجریان و ملتی که در فقدانش عزادارند.

اینان محصول پر بروبار فرهنگند فرهنگی که هر 
تغییری در سیاست و اجتماع از آن صادر می شود. 
فرهنگ که بد باشد سیاست فاسد و اجتماع در 

نشیب است.
فرهنگ که خوب باشد سیاست شفاف و اجتماع 

در فراز است.
بازسازی  در  و همدل شویم  متحد  کنیم،  همت 
فرهنگ کشورمان چرا که خاک ما، فرهنگ ماست 
و فرهنگ تنها سرزمینی است که حدود و مرز نمی 
شناسد و فرهنگ تنها مایه و اصلیست که بی جنگ 
پیروز می شود، پس  بر هر سالحی  و خونریزی 
هرجا که فرهنگ ایرانی را بگسترانیم انگار خاکمان 
را گسترانیده ایم. به هر طریق و هر نشان، پیامبر 
همدلی اتحاد باشیم، نه یادآور تفرقه و نفاق. کاری 
به از ما بهتران و باال نشینان ندارم، خودمان را می 
گویم، ما مردم سرزمین سختیهاییم، مردمی هنوز 
جنگ زده، هنوز سیل زده، هنوز زلزله زده،مردم 
کویر و قنات ، مردم کوهستان های صعب و خشن، 
مردم شمال و جنوبی در خطر همیشگی تاخت 
و تاز که تنها به زنجیر فرهنگ بهم پیوسته ایم 
و این پیوستگی جز به لبخند و مهر و عشق و و 

غمخواری،نمی پاید.
با ارادت / کیهان کلهر

تفکـر حقـه  ز  کـه   بنگـر 
در می کشـی  کـه  مرسـله   در 
مانیسـت وفـای  صفـت   ترکـی 
 ترکانه سـخن سـزای ما نیسـت
زایـد بلنـد  نسـب  کـز   آن 
بایـد بلنـد  سـخن  را   او 

 چـون حلقـه شـاه یافـت گوشـم
 از دل بـه دمـاغ رفـت هوشـم
 نـه زهـره کـه سـر ز خـط بتابـم
 نـه دیـده کـه ره بـه گنـج یابـم
 سرگشـته شـدم دران خجالـت
 از سسـتی عمـر و ضعـف حالـت

 داد از سـر مهـر پـای مـن بـوس
 کی آنکـه زدی بر آسـمان کوس
کـردی یـاد  چـو   خسروشـیرین 
 چندیـن دل خلـق شـاد کـردی
 لیلـی و مجنـون ببایـدت گفـت
 تـا گوهـر قیمتـی شـود جفـت

 کـس محـرم نـه کـه راز گویـم
 ویـن قصـه بـه شـرح بـاز گویـم
نظامـی محمـد   فرزنـد 
 آن بـر دل مـن چـو جـان گرامـی
 این نسخه چو دل نهاد بر دست
 در پهلوی من چو سایه بنشست

بهتـر گفتـه  نغـز  نامـه   ایـن 
بهتـر جفتـه  جوانـه   طـاووس 
 خاصـه ملکـی چـو شـاه شـروان
 شـروان چـه کـه شـهریار ایران
سازسـت پایـگاه  و  ده   نعمـت 
سرسـبز کن و سـخن نوازسـت


