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جنبش جنگلیان به رهبری میرزا یونس، از سال ۱۳۹۴آغاز شد و تا پاییز 
۱۳۰۰ ادامه یافت. این جنبش را می توان طوالنی ترین جنبش ایرانیان در 
سال های پس از مشروطیت ارزیابی کرد. جنبش جنگلیان از سال ۱2۹۴ 
خورشیدی آغاز گشت و در سال های ابتدایی بی گمان هیچ هدفی به جز 
پاسداشت آرمان های مشروطیت، در محور آداب و رسوم ملی و مذهبی 

ایرانیان نداشت.
اما به دنبال پیروزی انقالب کمونیستی روسیه در اکتبر ۱۹۱۷ به تدریج 
از آرمان های اولیه دور شد و  بسیاری از قیامیون  جنگلی از آن فاصله 

که  زمانه ای  در  گرفتند. 
نگاهشان  میرزا،  و  جنگلیان 
یک  عنوان  به  لنین  به 
در  رخداد ها  بود،  آزادی خواه 
ادامه به سمت و سویی رفت 
که جنگلیان را به تندروی و 
در پاره ای از موارد به تبعیت از 

لنین و شوروی کشاند.
اوج این مداخالت روس ها، 
کمونیست  حزب  کنگره 
بود  انزلی  بندر  در  ایران 
عزل  و  کودتا  پیامدش  و 
میرزایی بود که عمال اسیر 
دست روسوفیل ها شده بود 
چندان  هایش  تالش  با  و 
قادر نبود مانع تندروی های 

به اصطالح انقالبی شود. پس  از  اعالم موجودیت حزب کمونیست 
ایران، تبلیغات کمونیستی در گیالن شدت یافت و رهبران حزب، 
گذشته از طرح شعارهای حزبی، به میرزا کوچک خان نیز حمله 
کمونیست   حزب    ارگان  به عنوان  کمونیست،  روزنامه  می کردند. 
جوادزاده)پیشه وری(  سیدجعفر  سردبیری  به  رشت  در  ایران، 

انتشار یافت و در رشت، سازمان جوانان حزب، افتتاح شد.
جنبش جنگلیان چتد پاره گشت و میرزا که هم جمهوری اش ناکام شده 
بود و هم ائتالف هایش بی سرانجام مانده بود، خسته و شکست خورده 

راهی کوهستان های تالش و خلخال شد و در سرما جان داد.
امروز داوری پیرامون کارنامه جنبش جنگلیان به دلیل رونمایی از بسیاری 
از اسناد قطعا ساده تر از چند دهه پیش است. اما قطعا بسیاری از اسناد 

دولتی یا منتشر نشده و یا بررسی دقیق و بی طرفانه نشده اند .

من بر این باورم، جنبش جنگلیان، ابتدا بازخوانی و ادامه آرمان های 
جنبش ملی مشروطیت ایران بود و هدفی ملی داشت و افقی که سرفرازی 
ایران را هدف گرفته بود و جوهره اش در روزنامه فاخر جنگلیان قابل 

دسترسیست.
اما در پایان راه و در فاز دوم این جنبش ملی از آرمان های اولیه خود دور 
ماند و اسیر سیاست ورزی های روس ها و بالشویسم لنینی شد و میرزا با 
وجود پاکدلی ها و سعی اش در ممانعت از تندروی های بیگانه با روحیات 
ملی ایرانیان هرگز قادر نشد به مدیریت رخداد ها بپردازد و رشته کار 
به کلی از دستش بیرون شد و ساختاری پیدا کرد که عمال یکپارچگی 

سرزمینی ایران را در معرض تهدید قرار داده بود.
هیچ سند و قرینه کاملی در دست نیست که نشان دهد میرزا تجزیه 
طلب بود. اما نمی توان پیش بینی کرد در صورت ادامه جنبش با تحوالت 
رخ داده پس از انقالب اکتبر، جنبش جنگلیان چه سرانجامی پیدا 
ایران  با  رابطه اش  و  می کرد 

چه می شد؟ 
میرزا در نامه ای به مدیوانی 
از  روسی  بلشویک های  از 
از  عمیق اش  سرخوردگی 
عدالت  حزب  اعضاء  رفتار 
که  شوروی  نیروهای  و 
گیالن  مردم  میان  در 
کرده اند  نارضایتی  ایجاد 
اگر   ...« می گوید:  سخن 
دوام  شما  اقدامات  این 
هر  به  ناچاریم  کند  پیدا 
احراز  تمام  به  باشد  وسیله 
دنیا  سوسیالیست های  و 
وعده  های  که  کنیم  حالی 
عاری  و  پوچ  همه اش  شما 
مرتکب  را  اعمالی  سوسیالیزم  نام  به  است.  صداقت  و  صحت  از 
سرمایه داری  قشون  و  نیکال  مستبد  قشون  الیق  که  شده اید 
انگلیس است. با یک فرقه آزادی طلب و یک جمعیت انقالبی که 
دشمنان  محصور  هم  هنوز  و  دیده  چندساله  متوالی  مشقت های 
است آیا این نوع معامله می کنند؟ ما غیر از این مساله ساده که 
منفعت  جای  به  ایران  گوشه  یک  در  شما  عملیات  فعال  گفتیم 
و  کرد  باید صبر  و  می اندازد  عقب  را  مقصود  و  می بخشد  مضرت 

تدریجا عقیده را رسوخ داد آیا عنوان دیگری کردیم؟«
 بررسی جنبش جنگل در فاز دوم نشان داد که هیچ آرمانی با اعتماد 
به بیگانه حتی اگر منادی آزادی خواهی باشد به سرانجام نخواهد رسید. 
می دانیم جنبش در ابتدای راه نیز با همراهی برخی عناصر بیگانه آلمانی و 

عثمانی آغاز شد و در ادامه شاهد حضور پررنگ بالشویک ها بود.

در بحبوحه اشغال آذربایجان توسط ارتش سرخ شوروی یکی از روزها، 
محمدساري جالنيسكيـ  فرستادة ويژة ميرجعفر باقرافـ  به همراه يكي 
از فعاالن تشكيالت عزيز علي ايف و عده اي تفنگچي به زادگاه حسين آقا 
وطندوست از بزرگان ایل شاهسون رفتند. بعد از پذيرايي و مهمان نوازي گرم 
ميزبان، فرستادة ميرجعفر باقراف مي گويد: »حامل ابالغ ميرجعفر باقراف 
به شما هستم. او شما را به رياست ايل شاهسون در جمهوري مستقل 
آذربايجان منصوب كرده است و پس از تثبيت پايه هاي اين حكومت، شما 
را به فرماندهي نظامي كل قشون آذربايجان ارتقاء مقام خواهد داد و با 
وحدت دو آذربايجان شمالي و جنوبي، كشور قدرتمندي تشكيل خواهيم 
داد.«  دراين ميان، حسين آقا وطندوست صحبت هاي جالنيسكي را قطع 
كرده و با حالت متغير و ناراحت به او مي گويد: »يولداش جالنيسكي شما 
هر چه قدر اسلحه و مهمات و نيرو نياز داريد، تأمين مي كنم. ابتدا برويد 
روس ها را از آذربايجان شمالي بيرون كنيد، آنگاه بياييد در موضوع تجزيه 

آذربايجان ايران مذاكره كنيم.«
فرستادة ويژة رئيس جمهوري آذربايجان شوروي مي گويد: »تو چرا متوجه 
نيستي؟ حكومت سيد جعفر پيشه وري مورد تأييد ميرجعفر باقراف و استالين 

است. چرا بر سر عقل نمي آييد؟«
حسين آقا وطندوست مي گويد: »اوالً، صدايت را كوتاه كن. در ثاني، به كساني 
كه تو را به نزد من فرستاده اند، پيغام ما را برسانيد كه هيچ وقت نوكري و 
مزدوري دولت بيگانه را نكرده ايم. اجداد ما با عزت و با شرف زندگي كرده اند. 
دولت بالشويك، برادرم نجفقلي خان را درسيبري نابود كرده است. ما رعيت 
دولت ايران هستيم و جان دادن  در راه وطن براي ما بسيار شيرين تر از مقام 

و منصب اعطايي شما است.«
فرستادة  ويژة رهبران شوروي با ناراحتي از منزل حسين آقا خارج شده و به 
شهر گرمي مي رود. فرداي آن روز، روستاي بيلداشي در محاصرة نيروهاي 
هوادار فرقة دموكرات قرار مي گيرد. اما حسين آقا چون اين حمله را پيش بيني 
مي كرد، شبانه منزل خود را ترك كرده و به پيش برادرش سلطان احمد 
بيكس رفته بود. فداييان فرقه چون از دستگيري او عاجز مي مانند، به ايذاء و 
اذيت خانواده او پرداخته و اموال و دارايي آنان را به چپاول و غارت مي برند. از 

اينجا مبارزة جدي آالرلوها با فرقه دموكرات آذربايجان آغاز مي شود.
دستة پنجاه نفري جنگجويان عشاير مغان

دراسفند ۱۳2۴ شمسي، رهبران مزدور فرقة دموكرات در تبريز، اردبيل، 
مشكين و گرمي، مبارزة جدي با مخالفان خود در ميان عشاير مغان و مشكين 
و اوجارود گرمي را شروع كردند. برخي از بزرگان عشاير با مصلحت انديشي 
اقدام  مانع  و  پيوسته  دموكرات  فرقة  به  مغان  طوايف  رؤساي  جمعي 
خشونت آميز آنها بر ضد مخالفان شده بودند. اما بزرگان فرقه در تبريز و اردبيل 

تحمل حضور مخالفان خود را در آذربايجان نداشته و روز به روز ، بر فشارهاي 
سياسي و نظامي خود مي افزودند. عده اي از سركردگان عشاير با مكاتبه با 
تهران از دولت ايران خواستند كه يا آنها را ياري كرده و شر فرقة دموكرات 
را از سر آنان كوتاه كند و يا تمهيداتي فراهم آورند تا اوبه و زندگيشان را به 
خارج از قلمرو فرقه انتقال دهند. اما چون از اقدام اساسي دولت نااميد شدند 
و فشارهاي عناصر فرقة دموكرات را غيرقابل تحمل دانستند، با تشكيل گروه 
مسلح و در حين جنگ هاي پراكنده از كوهستان هاي اوجارود و اردبيل و 

طالش، عازم گيالن و تهران شدند.
دستجات مهاجر عشاير كه شبانه از اوجارود حركت كرده بودند، چند روز قبل 
از عيد نوروز به كوهستان هاي شرق اردبيل رسيدند و در آن منطقه بعد از 
درگيري با عناصر فرقه به طرف هير اردبيل رفتند. در يكي از شب ها هنگام 
استراحت در روستاي چنزاب در دامنة باغرو اردبيل به محاصرة فداييان فرقه 
درآمدند. اما با شجاعت بي نظيري از محاصرة  دشمن نجات يافته و به قلب 
كوهستان هاي باغرو پناه بردند. ايام زمستان و وجود كوالك و بوران برف و 
سوزش سرماي شديد، مهاجران را در وضعيت ناگواري قررا داده بود. اما به هر 
حال چاره اي جز اين نداشتند. يا بايد تسليم عوامل بيگانه مي شدند و ذلت و 
خواري را مي پذيرفتند يا اينكه خود را آمادة هرگونه بال و دشواري مي كردند. 
سرانجام در روزهاي اوايل فروردين ۱۳25، مهاجرين با جنگ و گريز خود را 

به هشتپر گيالن رساندند و از آنجا عازم تهران و رشت شدند.
در اين ارتباط چند سند منتشر نشده از سازمان اسناد ملي ايران وجود دارد 
كه اشاره اي مختصر به اين جنگ ها دارد. درگزارش ژاندارمري كل كشور 
طي شمارة 2۱6/۱8۳۳/ج ۳ مورخه ۱۳25/۱/۱۷ به وزارت كشور چنين 

آمده است:
وزارت كشور

محترماً، پيرو شمارة  2۱5/ج ۳ مورخ 25/۱/۱۷ معروض مي دارد، گزارش 
گردان ژاندارمري رشت حاكي است چهار نفر از رؤساي طوايف شاهسون 
و  سلطاني  اژدر  جعفري،  قدرت  وطندوست،  حسين  نام هاي  به  اردبيل 
ميرعبدالحسين منصوري با بيست و چهار نفر سوار به گيالن وارد، دو قبضه 
تفنگ پنج تير روسي، هشت قبضه برنو با فشنگ به اولين دسته ژاندارم 

هشتپر تحويل داده اند.۱5
رئيس ادارة عمليات ژاندارمري كل كشورـ  سرهنگ مشيري۱6

در گزارش مورخ ۱۳25/۱/۱8 اين اداره به وزارت كشور نيز آمده است:
وزارت كشور

محترماً، پيرو شمارة 2۱6 ج ۳ مورخ 25/۱/۱۷ معروض مي دارد، بهرام خان 
خامس لو به اتفاق هجده نفر سوار از ايالت شاهسون مقيم مغان اردبيل در اثر 
منازعه با فرقة دموكرات از آنجا متواري، در ساعت ۱2 مورخ ۱۳2۴/۱2/2۷ 
از بيراهه به هشتپر وارد شده، دستة ژاندارمري آنجا سالح آنان را كه عبارت 
از شش قبضه تفنگ و مقداري فشنگ بوده، اخذ و به گردان ژاندارمري رشت 
ارسال داشته اند. و خود آنها به قرار معلوم به مركز آمده كه عرايض خود را به 

عرض مقامات مربوطه برسانند. گزارش عرض شد.
رئيس ادارة  عمليات ژاندارمري كل كشورـ  سرهنگ مشيري۱۷

پاسخ حسین آقاخان وطن دوست به یولداش جالینسکی فرستاده میرجعفر باقراف؛۱۱ آذر و سالروز درگذشت میرزا کوچک خان جنگلی

ما رعیت دولت ايران هستیم!تالش های میرزا  بی حاصل بود

به نام بزرگان و آزادگانآنچه به کس نتوان گفت

میر نبی عزیز زادهدکتر افشین جعفر زاده

 دیدار فرستادگان دولت سوسیالیستی شوروی با میرزا کوچک خان

تهديد جدی در آينده نزديک
بحران قره باغ در گفت وگو با دکتر منصور حقیقت پور نایب رئیـس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

سیر فعالیت های محمدتقی زهتابی
از دامان شوروی تا صدام و ترکیه؛

تاریخ دیرین تاریخ دیرین 
وطن فروشیوطن فروشی

شهری که از جان و دل در برابر فدرالیست ها و تجزیه طلبان جنگید

ومیه قهرمانقهرمان ومیه ار ار
واقعه شهریور ۱۳2۰ در تاریخ ایران جایگاه بسیار مهمی دارد، چراکه ایران برعکس 
تهاجمات قبلی، این بار با نوع جدیدی از اشغال مواجه بود که در آن اتحاد جماهیر 
شوروی، با تشکیل احزاب چپ و ایجاد حکومت های خودمختار قصد اشغال بلندمدت 
بخش های از ایران را داشت. در شهریور ۱۳2۰ متفقین از شمال و جنوب و غرب ایران 
را مورد هجوم قرار دادند. ارتش بریتانیا از خوزستان و کرمانشاه و ارتش سرخ شوروی 
از آذربایجان و خراسان، به ایران حمله کردند. ارتش بریتانیا به بمباران نیروی دریایی 
و پاالیشگاه و درگری با نیروهای نظامی پرداخت اما ارتش شوروی شهرها و مردم غیر 
نظامی را هم بمباران نمود. یکی از شهرهایی که مورد حمله شوروی قرار گرفت، ارومیه 
بود. نیروهای شوروی این شهر را بمباران نموده و سپس مورد حمله قرار دادند. پادگان 
ارومیه در بیرون شهر به مقابله برخواست و پس از تحمل شکست در سربازخانه مقاومت 
نمود و سربازان توسط قوای تزار کشتار شدند و باقیه ایشان از شهر خارج شده و به ترکیه 

پناهنده شدند .

ارتــــشارتــــش
آزاديبخشآزاديبخش
» سرنوشت خیانت کاران این بوده 
که بیگانگان بعد از استفاده خود 
آنها را دور بریزند و یا ملت ایران 
آنها را از ساحت مملکت پاک 
کرده است« ارتش از همان ابتدای 
یورش سران این فرقه با وجود 
اشغال کشور توسط شوروی ها و 
مزاحمت هایی که این نیرو های 
بیگانه برای برقراری امنیت 
شهر های مختلف ایجاد می کردند 
دست از تالش خود برای یرقراری 
امنیت برنداشت. 

صفحه پنج و شش
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امروز اگر می بینیم که پان ترکیسم مجالی برای ظهور و بروز خود یافته است یکی از اصلی ترین دالیلش آن است که دو
توسعه صورت گرفته بر هر مبنایی که بوده هیچ نسبتی با هویت ایرانی نداشته است. و در تمام این سال ها هر کسی به 

سهم خود در کاهش اهمیت هویت ایرانی تاثیرگذار بوده است. چه آن هایی که به عمد این شاخصه جامعه ایرانی را کم 
رنگ کرده اند چه کسانی که به خاطر نداشتن آگاهی کافی آن را بی اهمیت انگاشته اند.

به تدبیر پشت هوا بشکنیم یک روزنامه کویتی مدعی شد دو پهپاد اسرائیلی برخاسته از قره باغ که در شمال 
 کشور مخفی شده بودند، در عملیات ترور دانشمند هسته ای کشورمان نقش داشتند.

روزنامه الجریده چاپ کویت به نقل از یک منبع مطلع مدعی شد عملیات ترور با 
استفاده از دو پهپاد اسرائیلی انجام شده است که از فراز دریای خزر وارد ایران شدند. 
این تردید وجود دارد که پهپادها از پایگاه های جمهوری آذربایجان برخاسته اند 
یا اینکه در بحبوحه جنگ قره باغ میان آذربایجان و ارمنستان وارد حریم ایران 
و مدتی مخفی شده بودند. این منبع ناشناس با وجود پیشرفت های جمهوری 
ایران  رادارهای  از رصد  ادعا کرد: برخی پهپادها  ایران در حوزه راداری  اسالمی 
مخفی می مانند و ممکن است این دو پهپاد از خأل موجود برای نفوذ به داخل ایران 
استفاده کرده باشند. وی ادعا کرد: وزارت اطالعات پس از اطالع از ورود پهپادها به 
حریم هوایی ایران، به همه ازجمله محافظان شخصیت هایی که به منطقه دماوند 

 و آبسرد که محسن فخری زاده در آنجا شهید شد، تردد می کنند هشدار داده بود.
الجریده نوشت: در این عملیات ترور یکی  از مظنونان حمله تروریستی بازداشت شده، 

اما هیچ یک از هم دستانش را نمی شناخته است.
این در حالی است که بروس ریدل، مقام سابق سیا و پژوهشگر موسسه بروکینگز، 
مدعی است تل آویو توانایی فوق العاده ای در حمله به افراد در خاک دشمن دارد و 
از روابط نزدیک خود با کشورهای همسایه ایران مانند آذربایجان برای نظارت و 
استخدام جاسوس استفاده می کند. در این عملیات که حدود ۳ دقیقه طول کشیده 
است، هیچ عامل انسانی در محل ترور حضور نداشته و تیراندازی ها تنها توسط سالح 
خودکار انجام شده است و به جز محافظ شهید که مجروح می شود، هیچ فرد دیگری 
در این حادثه آسیب نمی بیند. در همین رابطه بررسی هویت مالک خودروی نیسان، 

نشان دهنده خروج وی در 8 آبان ماه سال جاری از کشور است.

پهبادترورشهیدفخریزاده
ازقرهباغآمده

ما ایرانیان در ناخودآگاه جمعی مان مدافع وطن و میهن دوست 
هستیم اما این گاهی کافی نیست و باید در خودآگاه مان هم فعال 

شده و به میدان بیاییم. 
برخی موضع گیری ها و فعالیت های اخیر احزاب و شخصیت های 
خوب  قدمی  کشور  در  واگرایانه  مباحث  پیرامون  اصالح طلب 
و الزم در این مسیر بود. در میان مطالب مطرح شده تاکید بر 
اهمیت حقوق شهروندی در چارچوب دولت-ملت ایران اهمیت 
راهبردی و بی بدیلی دارد. پادزهر گفتمان های واگرا و ضد ایران 
گزینه راهبردی حقوق شهروندی در چارچوب دولت-ملت ایران 
و  اقتدارگرایی  تضعیف  برای  تالش  بود.  خواهد  و  بوده،هست 
توسعه حقوق شهروندی و گفتمان ملی گرایی در راستای دفاع 
از ایران،هویت،وحدت و تمامیت ارضی اش و حقوق شهروندی 
ایرانیان فارغ از تنوعات قومی و مذهبی یگانه راه حل است. در 
کنار این تاکید بر وجوه مشترک ایرانیان از جمله مرزهای ایران 
به عنوان ملک مشاع و خانه همه ایرانیان از هر قوم و مذهبی 
بدون مرزسازی و قلمروسازی های کاذب جریانات تجزیه طلب، 
زبان مشترک و ملی فارسی که از دل زیست تاریخی و فرهنگی 
برای  تاریخی  مشترک  تالشهای  است،  سربرآورده  مشترک 
طی  اخیر  صدسال  از  بیش  در  شهروندی  حقوق  به  دستیابی 
جنبش های مختلف و مقابله های حماسی و قهرمانانه با متجاوزان 
خارجی و اندک عوامل داخلی شان می تواند مقوم تالش ها برای 

دستیابی هرچه بیشتر و تثبیت حقوق شهروندی ایرانیان باشد.
سایر احزاب و نیروهای دموکراسی خواه و ملی نیز باید توجه خود 
را به این مقوله و آسیب شناسی واگرایان و تاثیرات منفی آنان بر 
فرآیند دموکراسی و تامین حقوق شهروندی ایرانیان در سرلوحه 
اقدامات گفتمان ساز خود قرار دهند و مانع از سرکوب مضاعف 
گفتمانی حقوق شهروندی و مصالح و منافع ملی بدست واگرایان 
ضدمیهن در کنار سرکوب آن بدست اقتدارگرایان شوند. راهبرد 
روشن ما دموکراسی، وحدت و اتحاد ملی و حقوق شهروندی همه 

ایرانیان هست.

چرا زبان فارسی؟
امید حسنوند / در اصل ۱5 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 

از زبان فارسی به عنوان زبان ملی و رسمی ایران یاد شده است.
اساسی جمهوری اسالمی  قانون  به پشتوانه  فارسی  زبان  آیا  اما 
توانسته است که جایگاه خود را در کشور و بین اقشار مردم تثبیت 
کند؟ آیا اصل پانزدهم قانون اساسی را می توان قانونی برای تحصیل 

به زبان مادری دانست؟
قطعا پاسخ پرسش اول خیر است،  چراکه از گذشته های دور تا 
به امروز زبان فارسی دست کم هزار سال زبان ملی ایرانیان بوده 
و همواره مردم ایران با هر قومیت و زبانی برای ارتباط با یکدیگر 
و یا نوشتن کتاب یا سرودن شعر و فرامین حکومتی از این زبان 
بهره می بردند. و از این ارتباط مردم عموما غیر فارسی زبان با زبان 
فارسی شاهد خلق آثاری کم نظیر یا بی نظیری بوده ایم که خود 
این آثار بر سنگینی و قدرت و شوکت زبان فارسی افزوده اند و 
به جرأت می توان گفت، همه مردم و اقوام ایرانی برای پیشرفت 
و گسترش زبان فارسی زحمت کشیده و در شکوفایی این زبان 

زیبا سهیمند.
و  شاعران  ایران  اقوام  یا  مناطق  بیشتر  از  می توان  که  بطوری 
نویسندگانی را نام برد که آثاری به زبان فارسی دارند و یا آثار دیگر 
شاعران را به زبان منطقه یا شهر محل زندگی خود ترجمه کرده اند.

اما گستردگی زبان فارسی محدود به ایرانشهر نبوده است .
این زبان دراوج قدرت و شکوفایی خود توانسته بود به زبانی فرا ملی 
تبدیل شده و در کشور های هندوستان و عثمانی)شامل بالکان و 
شمال آفریقا( و حتی چین و روسیه گسترش یابد. چنانچه که امروز 
نزدیک به یک میلیون نسخه خطی به زبان فارسی در هندوستان 
وجود دارد که یک دهم تمام نسخ خطی موجود در این کشور 
هستند. اما در رابطه با پرسش دوم باید به اصل ۱5 رجوع کرد، این 
اصل به روشنی بیان می کند که: »زبان و خط رسمي و مشترك 
مردم ايران فارسي است . اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب 
درسي بايد با اين زبان وخط باشد ولي استفاده از زبان هاي محلي 
و قومي در مطبوعات ورسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در 

مدارس ، در كنار زبان  فارسي آزاد است «.
با مطالعه درست اصل پانزدهم قانون اساسی می فهمیم که نه تنها در 
آن اجازه ای برای آموزش »به« زبان مادری وجود ندارد، بلکه تاکید 

بر استفاده از خط و زبان فارسی دارد.
 پس هیچگاه این اصل دلیلی بر تصویب قانونی برای آموزش »به« 
زبان مادری نخواهد بود. اما استفاده و آموزش زبان مادری را محترم 
شمرده است. گذشته از قانون اساسی، باید طرفداران آموزش به زبان 

مادری از خود بپرسند که آیا این کار امکان پذیر است؟
اگر قانون و مردم اجازه انجام چنین کاری را به این افراد بدهند، آن ها 

مشکالت پیش آمده را چطور رفع و مدیریت خواهند کرد؟
اگر فردی سنندجی که تحت سیستم آموزشی کردی سورانی تعلیم 
دیده در یکی از دانشگاه های استان اصفهان پذیرفته شود، چطور 
می خواهد با مردم و همکالسی های خود ارتباط برقرار کند؟ در 

مسئله کار و اشتغال افراد غیربومی چطور؟
اصال در شهرهایی مانند خرم آباد، ارومیه، زاهدان، گرگان، قزوین 
یا اهواز که از دو یا چند قومیت تشکیل شده اند، سیستم آموزشی 

چگونه خواهد بود؟ آیا دانش آموزان را از هم جدا خواهند کرد؟
این طرح نه تنها باعث حفظ زبان مادری مردم ایران نشده، بلکه 
باعث ایجاد جدایی و دوری مردم ما از یکدیگر خواهد شد. چراکه 
وقتی مردم توان ارتباط گرفتن با هم را نداشته باشند،در منطقه 
خود ایزوله خواهند شد و این امر سبب کاهش حس مشترک ملی 

و کمرنگ شدن تجربه تاریخی مردم ایران خواهد شد.

1- روز 2۱ آذر از آن روز ها مبارک در تاریخ ماست. 
همان گونه که ۳ خرداد، بازگشت خرمشهر مبارک 
کافی  قدر  به  آذربایجان  غائله  زمینه  در  اگر  است. 
مطالعه کرده باشید، مطالبی که به مناسبت چنین 
روزی نوشته می شوند به دلیل تکرار مکررات نمی 
توانند نظر شما رو جلب کنند. از داستان شروع و پایان 

فرقه بگیرید تا بررسی افراد تاثیرگذار در این اتفاق.
اگر هم مطالعات شما در این زمینه به اندازه ای بوده 
که آن ها را کافی نمی دانید، مطالعه درباره میرجعفر 
باقروف، سید جعفر پیشه وری، فریدون ابراهیمی و به 
طور کلی فرقه دموکرات می تواند مناسب باشد. عالوه 
ایران دفتر یکم تالش  بر این، کتاب »تاریخ تجزیه 
نافرجام برای تجزیه آذربایجان نوشته هوشنگ طالع 

انتشارات هزاره«  انتخاب خوبی است.
2- اما مسئله ی دیگری که این روزها به چشم آمد 
و نگران کننده بود، جنگ ۴۳ روزه جمهوری باکو و 
ارمنستان بر سر قره باغ بود. موضوعی که منشا آن 
یک مناقشه باقی مانده از زمان شوروری است. و به 
نظر نمی رسد با روند پیش رو این مناقشه خاتمه یابد. 
منطقه ای که ساکنین عمده آن ارمنی هستند در 
زمان شوروی تحت حاکمیت جمهوری سوسیالیستی 
باکو )آذربایجان جعلی( درآمد. اندکی بعد از فروپاشی 
شوروی ارمنستان نسبت به تملک این منطقه اقدام 
نمود و پس از آن حاکمان باکو چند بار نسبت به باز 

پسگیری این مناطق اقدامات نظامی کردند.
و حقیقت این است که این جنگ فرسایشی که اکنون 
به نوعی جنگ نیابتی برای دیگر قدرت های جهان 
تبدیل شده است با شرایط موجود، تا ابد ادامه خواهد 
داشت. چرا که هر کدام از طرف های درگیر خود را 
محق می دانند. و نکته این جاست که همه این مناطق، 
چه قره باغ که موضوع مناقشه است و چه دو منطقه 
ای که بر سر قره باغ با هم مبارزه می کنند، بخش 
هایی از ایران هستند که در نتیجه ی جنگ های ایران 
و روسیه و طی قراردادهای گلستان و ترکمانچای از 
ایران جدا شدند. در همین خصوص دعوت می کنم تا 
مقاله های شماره پیشین همین مجله را مرور نمایید. 
مثال یکی از مقاله ها که به قلم جناب محمد آمره است 
به طور خالصه حرفش این است که مناقشه قره باغ راه 
حلی ایرانی دارد. اما این که چرا این راه حل به ذهن 
ساکنان این مناطق نمی رسد بی شک به رخنه اندیشه 
ای باز می گردد که در تمام این 2۰۰ سال تالش 
کرده است تا روح و فرهنگ ایرانی را از آن مناطق پاک 
کند و آن ها را به دشمنان ایران تبدیل کند. نگاهی 
به کتاب »بررسی کتب درسی جمهوری آذربایجان به 

امیر حسین جهانی

سعیده عارفی

کوشش حسین احمدی انتشارات موسسه مطالعات 
تاریخ معاصر ایران« می تواند این ادعا را اثبات نماید.

3- یکی از گروه های قوم گرای شناخته شده، پان 
خودبرتربینی  کلی حس  طور  به  هستند.  ها  ترک 
موجود در اندیشه پان ترکیسم باعث می شود تا تجزیه 
طلبی یکی از اهدافشان باشد. روش عمده این پان 
قوم ها هم به این شکل است که در ابتدا با تکیه بر 
موضوعات خود ساخته ای نظیر زبان مادری کار خود 
را آغاز می کنند و سپس با مظلوم نمایی های دروغین 
خواهان برطرف کردن ظلم های موجود می شوند و در 

پایان تنها راه رفع این مشکالت را جدایی می بینند.
البته این جدایی طلبی شکل های مختلفی به خود 
می گیرد. از فدرالیسم و خودمختاری )روش استعماری 
انگلیسی( گرفته تا کشورسازی و ملت سازی)روش 

استعماری روسی(. به طور کلی اثری 
ذهن  در  ترکیسم  پان  اندیشه  که 
و اندیشه مخاطبان خود به جا می 
گذارد این است که احساس تعلق او 
را به ایران از بین ببرد و زمانی که این 
اتفاق افتاد می توان به راحتی از او به 
عنوان وسیله برای ضربه زدن به ایران 
استفاده کرد و دست به تجزیه ایران 
زد. برای مطالعه در این زمینه کتاب 
کاوه  نوشته  ایران  و  ترکیسم  »پان 
بیات انتشارات شیرازه« می تواند دید 
خوبی در این زمینه در اختیار خواننده 

قرار دهد.
اما این که این سه موضوع باال یعنی 
غائله آذربایجان در فاصله زمانی سال 
های ۱۳2۴ و ۱۳25 و دیگری جنگ 
قره باغ در سال ۱۳۹۹  و اندیشه پان 
ترکیسم چه ارتباطی با یکدیگر دارند 

موضوع این نوشته است.
اصلی  نقش  که  است  این  حقیقت 
و  آذر   2۱ تاریخ  گیری  شکل  در 

در  کردند.  ایفا  آذربایجان  مردم  را  آذربایجان  نجات 
ابتدای شکل گیری فرقه دموکرات بسیاری از بزرگان 
آذربایجان به دیگر شهر های ایران که تحت اشغال 
باعث  موضوع  همین  و  کردند.  مهاجرت  نبود  فرقه 
شد که در همان شروع کار، فرقه نتوانست برای خود 
اعتباری نزد مردم بدست آورد، چه از نظر کمک های 

مالی مردمی چه از نظر وجهه اجتماعی و سیاسی.
در فعالیت های فرقه در آن یک سالی که آذربایجان 
را تحت اشغال در آورده بود توسط خود مردم خنثی 
سازی می شد. یعنی تنها اقدامات خود مردم بود که 
مانع از ریشه کردن فرقه دموکرات می شد. از عدم 
استقبال مردم از فرقه در شهرهایی مثل تبریز، ارومیه، 
اردبیل، مراغه، مرند، خوی، آستارا، میانه، سراب، اهر، و 
حتی روستاهایی مانند لیقوان گرفته تا اقدام علیه فرقه 

توسط افرادی مانند محمود خان ذوالفقاری و سرهنگ 
زنگنه و حجت االسالم اصولی و غیره.

در پایان کار فرقه نیز قبل از این که ارتش به تبریز 
برسد، مردم تنها به این که از حرکت ارتش ایران به 
سمت آذربایجان مطلع شده بودند نسبت به درگیری 
با نیروهای خونریز دموکرات اقدام کردند. به طوری که 
دموکرات ها یا اعدام شدند یا به سختی از مرز ایران 

گریختند.
در تمام این مدت تنها و تنها مردم آذربایجان برای 
بازگشتن به زیر پرچم ایران تالش کردند. چون نه 
نیروهای ارتش ملی خبری بود نه از سازمان های دولتی 
و بین المللی کاری بر می آمد. اما آن ها می دانستند 
که تنها به ایران تعلق دارند و بس و از پیشینیان خود 
آموخته بودند که همواره بایستی مرزبان و نگاهدار ایران 
باشند. به عبارت دیگر، ارزش 2۱ آذر 

به مردمی بودن آن اتفاق است.
حال تصور کنید که مردم آذربایجان 
برای بازگشت به آغوش میهن تالش 
نکرده بودند. به راحتی می توان پیش 
بینی کرد که ممکن بود چه اتفاقی 
بیافتد. هم زمان با فرقه دموکرات در 
آذربایجان، فرقه کومله در کردستان 
هم فعالیت می کرد. با توجه به حضور 
کرد ها و آذری ها در کنار هم همان 
دو  این  میان  هایی  بحث  موقع هم 
بود که هر کدام  فرقه شکل گرفته 
از شهر ها تحت حاکمیت کدام فرقه 
مورد  از شهر های  یکی  مثال  باشد. 
اختالف ارومیه بود. شهری که نیمی 
از ساکنان آن کرد و نیمی دیگر آذری 

هستند.
یعنی اگر آذربایجان مانند قفقاز در 
اولین  بود،  مانده  شوروی  قدرت  ید 
مناقشات مردم آن منطقه که توسط 
شوروی پایه گذاری می شد، بر سر 
حاکمیت شهر ارومیه بود. بماند که تعیین ذی نفع 
و مسئول دریاچه ارومیه نیز می توانست به دردسری 
بزرگ تبدیل شود و همین موضوعات ساده قابل پیش 
بینی می توانست تا دهه ها مردم آذربایجان را قربانی 
کند. و حاکمان این منطقه مانند حاکمان قفقاز امروزی، 

مردم خود را بازیچه جنگ قدرت ها می کردند.
پس نه تنها 2۱ آذر به عنوان نماد نجات آذربایجان 
اهمیت باالیی دارد بلکه مناقشات قره باغ یادآوری کرد 
که برای ادامه راه شهدای نجات آذربایجان، باید در 
هنگام صلح و آرامش توسعه همه جانبه را مد نظر قرار 
دهیم که مهم ترین بخش یک توسعه همه جانبه این 
است که بر مبنای هویت ایرانی شکل گرفته باشد و به 
تقویت آن کمک کند. یعنی تنها در صورتی که مردم 
ما نسبت به کشور و دیگر هم وطن های خود احساس 

تعلق کنند تاریخی مثل 2۱ آذر امکان تحقق می یابد.
و این نه فقط برای توسعه آذربایجان که برای توسعه 
تمام مناطق ایران کاربرد دارد. و حتی به مناطق مرزی 
نیز محدود نمی شود. چه که امروز خود بزرگ بینی 
های گروه زبانی لری موجب بروز پان لریسم شده 
است. حرف اصلی این است که 2۱ آذر تنها روز نجات 
آذربایجان نیست. روزی است که هویت ایرانی کارکرد 
اجتماعی و تاثیر سیاسی خود را بر جامعه، نشان داده 

است.
امروز اگر می بینیم که پان ترکیسم مجالی برای ظهور 
و بروز خود یافته است یکی از اصلی ترین دالیلش آن 
است که توسعه صورت گرفته بر هر مبنایی که بوده 
هیچ نسبتی با هویت ایرانی نداشته است. و در تمام 
این سال ها هر کسی به سهم خود در کاهش اهمیت 
هویت ایرانی تاثیرگذار بوده است. چه آن هایی که به 
عمد این شاخصه جامعه ایرانی را کم رنگ کرده اند 
چه کسانی که به خاطر نداشتن آگاهی کافی آن را بی 

اهمیت انگاشته اند.
برای پاسخ به هواداران اندیشه ضعیف پان ترکیسم نه 
تنها باید 2۱ آذر روز نجات آذربایجان را یادآوری کرد، 
بلکه باید به امروز قفقاز نیز اشاره کنیم. قفقازی که 
هر روز می تواند شاهد درگیری ها و خونریزی های 
جدیدی باشد. قفقازی که بدون در نظر گرفتن ایران 
هرگز مشکلش حل نخواهد شد. اگر قفقاز که بیش از 
2۰۰ سال است که از ایران جدا شده است هنوز بدون 
ایران نمی تواند در آرامش زندگی کند، چطور برای 
آذربایجان که همواره نگاهدار ایران بوده است، راه حلی 
ارائه می دهند که از ایران تهی است. آیا چنین تفکری 
بیش از آن که اندیشه پذیر باشد تمسخر پذیر نیست؟

و در پایان بهتر است که روی سخن با دوست داران 
ایران باشد. اگر پان های ضد ایران در منطقه شما 
)هر جایی از ایران بزرگ که هستید( فعالیت جدی و 
علنی دارند، از بیان آن نهراسید. آن را در شبکه های 
اجتماعی نشان دهید و برای مبارزه با آن ها از سایر 
ایران دوستان کمک بگیرید. اکنون در دوره ای هستیم 
که ابراز عالقه به ایران کار متداولی نیست. پس آغازگر 
این کار در منطقه خود باشید. اما اگر باور دارید که پان 
های قومی در منطقه شما تنها مشتی عروسک مواجب 
بگیر بی اثر هستند، با مبارزه بیهوده علیه آن ها نه زمان 
و انرژی خود را تلف کنید نه به آن ها در دیده شدن و 

بزرگ شدن کمک کنید.
نتیجه کالم این است؛ تا زمانی که هویت ایرانی را 
جدی بگیریم، حتی اگر دشمن ایران کمونیست، بعثی، 
پان یا هر گروه دیگری باشد و به بخشی از ایران چشم 
طمع بدوزد، تمام تالش هایش با همه کمک هایی از 
قدرت های بزرگ در اختیار دارد بی اثر خواهد بود. و 
هر بار که حادثه ای بخشی از ایران را دچار آشوب کند، 
هویت ایرانی با نمایش تاریخی مانند 2۱ آذر می تواند 

آرامش را به آن منطقه باز گرداند.

2121 آذر، مناقشه قره باغ و  آذر، مناقشه قره باغ و پان ترکیسمپان ترکیسم

برای پاسخ به 
هواداران اندیشه 

ضعیف پان ترکیسم 
نه تنها باید 21 آذر 

روز نجات آذربایجان 
را یادآوری کرد، 

بلکه باید به امروز 
قفقاز نیز اشاره 

کنیم. قفقازی که 
هر روز می تواند 
شاهد درگیری ها 
و خونریزی های 
جدیدی باشد. 

قفقازی که بدون در 
نظر گرفتن ایران 

هرگز مشکلش حل 
نخواهد شد

به تدبیر پشت هوابشکنیم

هویت ملی و حقوق شهروندی 
بدیل واگرایی
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درباره ی جعلیات محمدتقی زهتابی
دوستی موالنا و شمس همواره یکی از مسئله های پرسش ساز ادبیات فارسی بوده است. همنشینی شخصیتی 
مانند شمس پرنده با موالنا، مخصوصا با دگرگونی های روحی موالنا بعد از این معاشرت و دوستی، زمینه های 
متعددی برای کنجکاوی محققان و حتی خوانندگان عمومی آثار موالنا و شمس ایجاد می کند. چنان که می بینیم 
یکی از پرفروش ترین رمان های چند سال اخیر، یعنی ملت عشق، از نویسنده ترک -انگلیسی معاصر، الیف شافاک، 
اقتباسی از زندگی شمس و موالنا است. نهال تجدد نیز یکی از نویسندگانی است که در سال های اخیر کتاب هایی 
بیشتر ادبی درباره زندگی و رابطه این دو تن نوشته است.  نام ملک گرسنه در این کتاب بر دو معنا اشاره دارد. اول 
آنکه موالنا در یکی از اشعار خود، سخنانش را غذای فرشتگان نامیده است. نویسنده نیز در پیشانی نوشت کتاب با 
ذکر این بیت، یکی از دالیل نام گذاری خود را بیان می کند. دلیلی دیگر شاید تاکیدی بر گرسنه و طالب حقیقت 
بودن شمس و موالنا باشد. اینکه انسان همیشه طالب حقیقتی درباره جهان هستی است و گاهی نیز طالب شنیدن 
همان حقایق از یاران راستین است. این نوع کتاب ها مجالی برای آشنایی انسان پربرنامه قرن بیست ویکم با تاریخ 

و ادبیات کهن است. ملک گرسنه را نشر چشمه در ۱66 صفحه با قیمت ۳6 تومان منتشر کرده است.

زندگیشمستبریزی
درکتاب»ملکگرسنه«

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 35  8 صفحه

آشنایی من با دکتر زهتابی؛

بازيچه  سرگردان

به گمانم چنانچه درست به خاطرم مانده باشد تابستان 
سال 1374 بود که مردی با کت و شلوار سفید به همراه 
یکی از دوستان به بساط دستفروشی ما واقع در مقابل 
مسافرخانه جهان نما آمد و با معرفی دوستان مشخص 
شد که ایشان آقای دکتر محمدتقی زهتابی هستند. این 
آشنایی بستری شد برای همکاری جهت ترجمه کتاب 

»ایران تورکلرینین اسکی تاریخی«.
متن کتاب به صورت تایپ با ماشین دستی در مجلدات 
سیاه رنگ صحافی شده بود که از ویژگی های کتابهای 
تایپ و صحافی شده در شوروی سابق بود. همکارم 
با صحبتی که بین ایشان و آقای همراز و دکتر زهتابی 
به وقوع پیوست، در قامت مترجم کتاب پا به عرصه 
گذاشت اما مثل سایر ترجمه ها، قسمت اعظم کار به 
گردن اینجانب افتاد. حین ترجمه مقدمه و قسمتهای 
نخستین کتاب متوجه شدم که آقای دکتر زهتابی در 
راستای تعریف هویتی مستقل برای ساکنان آذربایجان، 
سعی نموده اند تا نظریه داروین را نعل به نعل با پیدایش 

انسان در این بخش از کره خاکی تطبیق دهند.
این شیوه به مذاقم خوش نیامد و در دیداری که با دکتر 
داشتم اعتراض خود را به ایشان ابراز داشته و سرانجام 
کار آن شد که ترجمه کتاب را بی خیال شدم و طبیعی 
بود که همکارم نیز از ادامه کار باز ماند. اما اشاره ام به 
این خاطره از چه روی بود؟ این قشِر روشنفکرنماِی 
متفکِر ایرانی که از بِد حادثه در برهه ای از تاریخ پر 
فراز و نشیب معاصر پا به عرصه فعالیت نهاد، از چپ و 
راست، چه ضرباتی که به پیکره تاریخ و سرزمین ایران 
وارد نکرد. شاید یکی از مصادیق بارز این روشنفکران 

آقای دکتر زهتابی بوده باشد.
گویا  که  اند  دمیده  کرنا  و  بوق  در  چنان  ای  عده 
آقای زهتابی از کلیدی ترین اعضای فرقه دمکرات 
آذربایجان بوده است - که اگر هم می بود باز هم چه 
به  ایشان در دوره فرقه دمکرات آذربایجان  سود؟ - 
عنوان دانشجو! در »آذربایجان یونیورسیته سی« مشغول 
تحصیل بودند. ناگفته نماند که روایاتی هم از پیوستن 

ایشان به شاخه جوانان فرقه دمکرات در دست است.
در خصوص شاخه جوانان فرقه و ساختار آن توضیحات 
مفصلی در کتاب »گونه های سرخ« ارائه نموده ام که 
اگر رنگ هستی به خود گرفت خوانندگان ارجمند 
می توانند از رمز و راز ساختار فرقه آگاهی یابند. دکتر 
زهتابی، زاده 20 مهر 1302 می باشد و در دوره شکل 
گیری فرقه دمکرات 22 سال تمام داشتند. برخی چنین 
نوشته اند که »دو سال پس از فروپاشی فرقه آقای دکتر 

تعقیبات  از  رهایی  و  تحصیل  ادامه  هدف  با  زهتابی 
سیاسی رژیم ایران، به صورت غیرقانونی به سال 1۹4۸ 
میالدی وطنش را به قصد آذربایجان ترک میکند. وی 
به علت ورود غیرقانونی به شوروی به زندان در سیبری 

محکوم گردید.«
خواننده محترم این نوشتار بایستی به این نکته توجه نماید 
که افراد اثرگذار فرقه در همان ابتدای فروپاشی ساختار 
فرقه یا به سمت شوروی فرار نمودند و یا در داخل 
کشور دستگیر شدند. سایر متواریان فرقه نیز که دستشان 
به خون ملت آغشته نشده بود، طبق »قانون عفو عمومی 
مجرمین غائله آذربایجان و زنجان« که در 1327 توسط 
مجلس شورای ملی تصویب شد از مجازات رهایی 
اشاره داشت که: کلیه  قانون  این  ماده واحده  یافتند. 
اشخاصی که در غائله سالهای 1324 و 132۵ در استان 
آذربایجان و شهرستان زنجان مرتکب جنحه و جنایات 
سیاسی یا جنحه و جنایات عادی مربوط به غائله مزبور 
شده اند ) به استثنای مرتکبین قتل و یا غارت( و همچنین 
شرکاء و معاونین آنها اعم از اینکه تحت تعقیب بوده و 
یا  به موجب حکم قطعی یا غیر قطعی محکوم شده اند و 
یا اساساً تاکنون مورد تعقیب قرار نگرفته اند از تعقیب 
و مجازات معاف می گردند و هیچگونه آثار کیفری به 

عمل آنان مترتب نمی شود...«
بنابراین برخالف آنچه نوشته شده و سعی در القای آن 
به جامعه دارند، علت ترک کشور توسط دکتر زهتابی 
تعقیب سیاسی نبوده است بلکه منبعث از گرایشات 
شخصی و سیاسی ایشان و یا شاید اندیشه زندگی در 
ارض موعود و قبله گاه سیاسی مد نظر بوده است. طبق 
نوشتار منبعی که توسط »خالق جبهه سی« منتشر گردیده 
و اشاره شد، آقای سبحان طالبی می نویسد: »در آن 
دوران جوانان بسیاری شوروی را سرزمینی آزاد می 

دانستند و تالش می کردند به هر نحو که شده خود را 
به شوروی برسانند. زهتابی نیز برای دستیابی به آرزویش 

تن به مهاجرت داد...«
دکتر پس از خروج از کشور و به علت ورود غیر قانونی 
به شوروی دستگیر و روانه سیبری می شوند!. این امر 
دمکرات  فرقه  دوران  در  وی  که  دهد  می  نشان  نیز 
آذربایجان نمی توانسته است از افراد موثر فرقه بوده 
باشد و بایستی به درجه هوادار فرقه و یا نهایتاً عضویت 
در سازمان جوانان فرقه توسط ایشان بسنده نمود. چرا 
که اگر ایشان از فعالین شناخته شده فرقه بودند، به مانند 

دیگر سران فرقه با ایشان رفتار می شد.
اشاره به موارد فوق از آن جهت ضروری می نماید که 
برخی سعی در بُت سازی از ایشان دارند این در حالی 
است که نگاهی به زندگانی ایشان می تواند به وضوح 
بیانگر بازیچه شدن دکتر در دست جبهه سوسیالسیتی 
از  ایشان  شدن  خالص  خصوص  در  باشد.  شوروی 
سیبری نوشته اند که: »پس از سه سال گذراندن عمر در 
سیبری همزمان با مرگ استالین حکم برائت گرفته و 
از سیبری به پایتخت تاجیکستان، شهر دوشنبه فرستاده 
اسفند 1331  در  استالین  اینکه  به  توجه  با  می شود«. 
درگذشته است، بعید می دانم که پس از مرگ استالین 
حکم برائت برای زهتابی صادر شده باشد بلکه حکم 
برائت در طول پروسه ای چند ساله و پس از بررسی 
های بسیار، در حق وی صادر شده است و همزمانی 

برائت ایشان با مرگ استالین کامالً تصادفی می باشد.
اما اشاره کردم که دکتر زهتابی نظریه داروین را نعل به 
نعل با پیدایش انسان در آذربایجان تطبیق داده بود! و 
مورد اعتراض بنده قرار گرفت. این مسئله امری عادی 
در میان تمامی کسانی بود که قبله گاهشان شوروی 
سابق بود. کتابهای بسیاری در خصوص منشاء پیدایش 
انسان از محققین و دانشمندان شوروی چاپ و منتشر 
شده و هواداران و وابستگان چشم و گوش بسته جبهه 
سوسیالیستی شوروی نیز بدون استثناء محتوایت این 
کتابها را قبول و سعی در ترویج آن در جامعه داشتند.

دکتر زهتابی نیز به واسطه پیروی از سیاست کشور 
شوروی، تالش بسیاری در تطبیق نظریه داروین با 
شرایط تاریخی آذربایجان به خرج داده بودند. این 
بود که مجادله ای لفظی بین ما به وقوع پیوست و از 
آن تاریخ عطای ترجمه این کتاب به لقایش بخشیده 
شد. خوانندگان به خوبی می دانند که دکتر زهتابی از 
سوی رژیم شوروی به عراق رفته و در آنجا ماموریت 
داشت تا به ترویج تفکرات قومگرایی بپردازد. پس از 
رجعت به ایران نیز همین راه را در پیش گرفته و تا 
پایان عمر همچنان در بوق قومگرایی دمید هر چند 
که تحلیل محتوایی آثار ایشان نشان می دهد که 
قومگرایی برای ایشان نه آرمان بلکه وسیله ای برای 

دستیابی به هدف بوده است.

جمشید پوراسمیعل نیازی

آقای محمدتقی زهتابی بر پایه ی گمانه زنی و آرزوی خود نوشته اند که تاریخ 
ترکان ایران تا هشت هزار سال قدمت دارد! چون که به نظر آقای زهتابی 
ازعیالمیان و سومریان گرفته تا اورارتو و ماد ها وهوریان همه و همه تُرک و يا 
با ترك ها خويشاوند بوده اند!!!....تعجب من از کسانی است که دنبال این قبیل 
جعلیات فرضی که همچون »تاریخ« به خورد مردم داده می شود افتاده و بر 
پایه ی همین جعلیات نتیجه گیری هایی کرده، طرز فکر و رفتار اجتماعی و 

سیاسی خود را طبق آن تنظیم می  کنند.
 بنده از سال ۱۹۷۰ تا کنون ابتدا شش سال در دانشگاه آنکارا و سپس ده 
سال در دانشگاه کلن آلمان با زبانشناسی و شرق شناسی از جمله زبان و تاریخ 
فارسی، ترکی، آلمانی و انگلیسی )و تا حدی عربی( مستقیما سر و کار داشته 
ام و سپس حتی بعد از آنکه از کار دانشگاهی به کار رسانه ای گذشتم در جنب 
کار روزمره هیچ وقت از خواندن و نوشتن و تحقیق در مورد زبان و ادبیات و 
تاریخ دست نکشیدم. اما باید اعتراف کنم که تا کنون نمیدانستم انگیزه اصلی 
بعضی از هوطنان قومگرای ما چیست که هر از گاهی می گویند آذربایجان 
بیش از ۴-5 هزار سال است که تُرک و تُرک زبان است. حتی بعضی ها تعارف 

را کنار گذاشته از ۷-8 هزار سال سخن می گویند.
البته در ترکیه و مخصوصا اگر زبان، ادبیات و تاریخ بخوانی، می دانی که 
در دوره آتاترک یعنی بعد از شکست و سقوط عثمانی و اعالم جمهوری 
ترکیه تئوریهای عجیب و غریبی بصورت سیاست رسمی در آمده بود که 
طبق آن ادعا می شد منشاء همه زبان های دنیا ترکی است و فرهنگ ترکی 
که از آسیای میانه آمده غنی ترین و بهترین و قدیمی ترین فرهنگ تاریخ 
بشریت است و غیره. البته ما آن وقت ها می دانستیم این تصورات اگرچه 
جدی نیست ولی بهر حال بین مردم ریشه دوانده، اما دیگر بطور رسمی 
فراموش شده است اگرچه در محیط دانشجوئی بیاد آن ایام هر ازگاهی 
کسی به شوخی می گفت آلمانی هم در اصل از ترکی آمده و یا اصل کلمه 
»آمازون« ترکی است و از »آما-نه-اوزون!« )»واه، چقدر طوالنی است«( 
می اید! اینها البته شوخی بود اما تا ۱۹۳6 و فوت آتاترک اینها که حاال 
شوخی و مسخره بنظر می رسید براستی سیاست فرهنگی جمهوری جوان 
ترکیه بود. ما تا حدی می فهمیدیم که ترکیه جوان برای تشویق روحیه 
شکسته مردم که در جنگ با بریتانیا و دیگر متحدین شکست خورده بودند 
نیاز به تقویت جدی روحیه داشته و باید به گذشته اش افتخار می کرد و به 

آینده اش امیدوار می بود.
 بنابراین تا این اواخر تصور من همیشه این بود که دیگر اینها از ُمد افتاده 
و حاال از آن صحبت های قهوه خانه ای شده است که مدعیان و شنوندگان 
خودشان هم می دانند نیمه خیالبافی و نیمه شوخی است. تا اینکه  اخیرا با 
اصرار یکی از همین هموطنان کتابی موسوم به »تاریخ قدیم ترکان ایران« 
به قلم محمد تقی زهتابی را خواندم که تا همین یکی دو ماه قبل برایم نا 
آشنا بود. حاال تصور کنم تا حدی می فهمم که پایه باصطالح »تئوریک« 
آن تصورات مربوط به ۴-5 و یا ۷-8 هزار سال از کجاست و تصورات پان 
ترکیست های ما چرا و در چه مواردی حتی با تصورات پان ترکیست های 
معاصر تر ترکیه هم فرق می کند، چونکه در ترکیه دیگر کسی از این تئوری ها 
را مطرح نمی کند. شما چه در منابع و ماخذ دانشگاهی اروپائی، آمریکائی و 
روسی نگاه کنید و چه محققین جدی و دانشگاهی ترکیه را بخوانید خواهید 
دید که در باره اقوام ترک زبان و کوچ آنها از آسیای مرکزی به ایران، ترکیه 
و شمال عراق کنونی اتفاق نظرکامل بر آن است که )۱( مسکن اصلی و اولیه 
اقوام ترک زبان در آسیای مرکزی یعنی شمال شرق ایران تا مرز های چین 
و مغولستان و حتی رو به شمال یعنی سیبری بوده و )2( این اقوام که تقریبا 
همگی بصورت کوچنده و عمدتا از طریق گله داری زندگی می کرده اند پیوسته 
و بخاطر شرایط طبیعی و یا سیاسی )یعنی زدو خورد و پیروزی و مغلوبیت 
هر قوم در مقابل قوم دیگر( در حال حرکت و کوچ از یک منطقه به منطقه 
دیگر بوده اند. بخش بزرگی از آنها یعنی اوغوز ها که سلجوقیان و افشاریان 
شاخه های مهمی از آنها بودند از قرن دهم م. به بعد از آسیای مرکزی به طرف 
افغانستان و خراسان کنونی و از آنجا به تمام ایران، قفقاز، شمال عراق و ترکیه 
کنونی کوچ کرده و در عرض چندین صد سال بعد در این مناطق سکنی 
گزیده اند. در نتیجه این جابجائی قومی 5۰۰ ساله، ترکیب اجتماعی، اقتصادی 
و سیاسی تمام این کشور ها یعنی افغانستان، ایران، قفقاز و ترکیه رنگ و جهت 
دیگری گرفته و در عین حال زبان بخشی از افغانستان و خراسان، تقریبا تمام 
آذربایجان، تکه هائی از شمال عراق و بخش بزرگی از ترکیه کنونی تبدیل 
به ترکی شده است. البته قبل از اسالم و در دوره ساسانیان، بخصوص در اثر 
حمالت و نفوذ خزریان از ناحیه شمال دریای خزر و قفقاز شمالی تماس هائی 
بین ایرانیان و اقوام خزر )که احتمال می رود به اقوام ترک زبان نزدیک بوده اند( 
وجود داشته و بدین ترتیب زبان و فرهنگ »ترکی« به نواحی مرزی ساسانی 
در قفقاز هم نفوذ کرده است اما ظاهرا این نفوذ به درجه ای نبوده که زبان و 
فرهنگ اکثریت مردم را در قفقاز تحت تاثیر خود قرار دهد. این در حالیست 
که خزر ها از آذربایجان یعنی جنوب رود ارس خیلی دور تر بوده اصوال در این 

منطقه چندان نفوذی نذاشته اند.
در محافل دانشگاهی و حتی سیاسی غرب و روسیه وحتی ترکیه كنونى من 
کسی را ندیده ام و کتابی جدی نخوانده ام که خالف این را بگوید و مثال، مانند 
آنچه که آقای زهتابی بر پایه گمانه زنی و آرزوی خود نوشته اند ادعا کند که 
تاریخ ترکان ایران تا هشت هزار سال قدمت دارد )!( چرا، چونکه بنظر آقای 
زهتابی ازعیالمیان و سومریان گرفته تا اورارتو و ماد ها وهوریان همه و همه 

تُرک و يا با ترك ها خويشاوند بوده اند!
البته من نمی خواهم مانند بعضی ها کار آکادمیک آقای زهتابی را صرفا به این 
جهت مشکوک بشمارم که ایشان از فعالین سابق فرقه دمکرات آذربایجان 
بودند و در دهه 5۰ شمسی از باکوهمراه محمود پناهیان از فعالین فرقه با 
دعوت صدام حسین به بغداد رفته بود تا ضمن تاسیس یک باصطالح »جبهه 
خلق های ایران« به فعالیت تجزیه طلبانه علیه ایران زمان شاه پرداخته و 
درضمن یک عنوان »پروفسوری« هم از دانشگا بغداد بگیرند. ولی واقعا فکر 
کنم بهتر است کسی هم نداند که این باصطالح »نظریه« جدید چیست و 
صاحبش کیست تا مایه شرمندگی بیشتر ایشان و ما آذربایجانی ها نشود. 
اگر حتی یک ترم، واقعا عرض می کنم: فقط یک ترم هم در یکی از این 
دانشگاه های نوتاسیس و بی استاد ایران و ترکیه هم بخوانید خواهید فهمید 
که حتی نیازی برای بحث در مورد این فرضیه های تخیلی و خنده دار نیست.

تعجب من از کسانی است که دنبال این قبیل جعلیات فرضی که همچون 
»تاریخ« به خورد مردم داده می شود افتاده و بر پایه همین جعلیات نتیجه 
گیری هائی کرده طرز فکر و رفتار اجتماعی و سیاسی خود را طبق آن 

تنظیم می کنند.
آیا ما واقعا این قدر دچار فقر و عقب ماندگی فکری و علمی شده ایم؟

دچار  آذربایجان  ترکی  فرهنگ  و  زبان  بعد  به  رضاشاه  زمان  از  اینکه 
محدودیت های شدید و حتی تحقیر و توهین شد مسئله ای است مهم که 
الزمه اش تفکر جدی و علمی و راه حلی عملی و مشترک است بدون مبالغه، 

بدون نفاق ملی، و بدون افراط و تفریط وخیال پردازی های افسانه ای که لعابی 
»علمی« به آن زده شده باشد. چه نیازی هست که مثل کودکان که برای 
قوی نشان دادن خودشان در مورد قد و هیکل و قدرت و ثروت پدر خود 
بطور مبالغه آمیز صحبت می کنند، در مورد قدمت تاریخ حضور ترک ها در 
سرزمین آذربایجان، سومریان و اورارتو ها و اشکانیان و ماد ها را تُرک قلمداد 
کرده ِعرض خودتان را ببرید و زحمت اهل علم را بدارید؟ چه عیبی دارد که 
واقعیت را طوری که هست قبول کنیم که زبان اکثریت مردم آذربایجان و 
ترکیه هزار و یا دو هزار سال قبل هر چه بود، بهر حال ترکی نبود؟ این که 
عیب نیست. مگر زبان مردم مصر همیشه عربی، زبان مردم آمریکا همیشه 

انگلیسی و یا زبان خود مردم فارسی زبان ایران همیشه فارسی بوده؟
مگر ترک های ترکیه بر خالف همه دالیل و شواهد ادعا می کنند که قبل از 
کوچ ترک ها به بیزانس در قرن یازدهم م. همه ساکنین ترکیه کنونی اعم از 
روم و ُکرد و ارمنی و خیلی قبل از آنها، مثال هیتیت ها و غیره تُرک و یا تُرک 

زبان بودند؟
آخر به ریش آدم می خندند!

در اوائل تاسیس جمهوری ترکیه شرایط سیاسی طوری بود  که دولت 
ترکیه بعد از سقوط عثمانی نیاز به یک ایدئولوژی ملی داشت تا همسانی و 
حتی برتری فرهنگی و سیاسی – تاریخی خود را نسبت به قوای قدرتمند 
تر از خود یعنی غرب »تئوریزه« کند. با همین انگیزه بود که تئوری های 
باصطالح »تورک تاریخ تزی« )»تز تاریخ ترکی«( و »گونش دیل تئوری 
سی« )»تئوری آفتاب زبان«( در آمد و به همه زمینه های فرهنگی کشور 
جوان رسوخ پیدا کرد که اصل حرفش این بود که همه فرهنگ و زبان های 
دنیا از جمله قدیمی ترین آنها مانند سومری و هیتیتی و اتروسکی از آسیای 
مرکزی و زبان ترکی نشاءت گرفته اند. در این رهگذر آنها از آثار برخی 
باستانشناسان آلمانی و انگلیسی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم استفاده 
می کردند که خدمات بسیاری به زمینه های مختلف باستانشناسی از قبیل 
سومرولوژی و بابل شناسی کرده اند اما آثارشان بخصوص در آلمان از سوی 
نظریه پردازان ناسیونالیستی و بعد ها ناسیونال – سوسیالیستی مورد سوء 

تعبیر و استفاده شد. 
در اوایل جمهوری ترکیه »نظریه پرداز« اصلی این دو تئوری که براستی 
خنده دار و جعلی هستند خانم آفت اینان دختر خوانده آتا ترک بود 
که در کنگره »تورک اوجاغی« در سال ۱۹۳۰ می گفت: » »بشریتین ان 
یوکسک قومی، وطنی آلتای الر و اورتا آسیا اوالن تورکلردیر« )»واالترین 
قوم بشریت ترک ها هستند که موطن اصلی شان کوهستان های آلتای و 

آسیای مرکزی است.«( 
این باصطالح »تئوری« ها بعد از فوت آتاترک که گویا خود به اشاعه آنها 
نظارت می کرد، به بوته فراموشی سپرده شد و کسی با صراحت از آن دفاع 
نکرد اما این جریان در شکل »پاالیش özleştirme« ترکی از کلمات 
»خارجی« یعنی عمدتا عربی و فارسی و جایگزینی آن با لغات »خودی 

ترکی« تا همین چند سال پیش ادامه داشت.
آنچه آقای زهتابی در کتاب دوجلدی و سخت فهمش »ایران تورکلری نین 
اسکی تاریخی« )»تاریخ باستان ترکان ایران«( به ترکی آذری باکو نوشته هم 
ظاهرا با الهام از آن تئوری های آغاز جمهوری ترکیه است که با کمی تاخیر 
در آذربایجان ما  مطرح شده و از سوی قوم گرایان ما مصرانه مورد دفاع 
قرار می گیرد. اما همانگونه که در ترکیه این تخیالت خنده دار را بی سر و 
صدا مسکوت گذاشتند، در ایران هم من مطمئن هستم این گونه حرف ها 
حتی مایه آبروریزی و بی اعتباری هویت طلبان صمیمی آذربایجانی شده در 
نهایت به اهدافی عادالنه و طبیعی مانند حق تحصیل زبان مادری که بسیاری 

خواهان آنند ضرر هم می زند.
این یک اشتباه فاحش بعضی قومگرایان آذربایجانی ما.

 کتیبه سومری
اشتباه فاحش دوم اینکه اگر چه این هموطنان مرتبا می گویند و تکرار 
می کنند که معیارآنها در فکر و رفتارشان مشخصات بیولوژیک و »نژادی« 
انسان ها نیست اما همیشه وقتی »تُرک« می گویند منظورشان فقط زبان و 
فرهنگ نیست، ملیت، قومیت و »نژادی« است که به هر حال از اطرافیان 
خود از قبیل ایرانی ها، ُکرد ها، اعراب، ارمنی ها و غیره متفاوت و متمایزند 
– آنهم نه تنها بخاطر زبان و فرهنگشان. آنها با این تصور زندگی می کنند 
که گویا در یک برهه تاریخی، چه هزار و چه هشت هزار سال پیش، کسی و 
نیروئی تمام سرزمین آذربایجان را از مردم و جمعیت قبلی آن که تُرک نبوده 
کامال خالی کرده و ملتی تُرک با مشخصات قومی و نژادی کامال متفاوت و 
زبان و فرهنگی مطلقا دیگر جای آنها را گرفته که با ملل و اقوام دور و بر خود 
هیچ رابطه و همزیستی و آمیزشی نداشته و ندارد بلکه با همه آنها پیوسته در 

حال رقابت و جنگ و جدل است!!
االنصاف! آخر کسی در آذربایجان قتل عام ملی و سرتاسری نکرده. مردم 
باستانی این سرزمین همگی جمع شده به جای دیگری کوچ هم نکرده اند. 
این همان مردم و ملت است با همان مشخصات و ویژگیهای باستانی که 
زمانی با اقوام تازه نفس ترک زبان آمیخته اند و نتیجه اش، چه از نظر قد و 
قواره و قیافه و صورت و رنگ چشم و مو و چه زبان و فرهنگ همین است که 
امروز بعد از هزار سال می  بینید و می بینیم. به مشخصات بیولوژیک و نژادی 
خودتان و مردم آسیای مرکزی نگاهی بکنید. آیا خراسانی ها، آذربایجانی ها و 
شهروندان »تیپیک« ترکیه کنونی بعد از اینهمه کوچ و اختالط شبیه قزاق ها 
و یا اوزبک ها هستند؟ حتی زبان ترکی ما در این هزار سال فرق کرده و از 

زبان دیگرترک زبانان متمایز شده.
»تُرک« در قاموس ما آذربایجانیان یعنی تُرک زبان – که درست است. 
ما »تُرک« هستیم یعنی زبان ما ترکی است، یک ترکی مخصوص به این 
وتحوالت  تغییر  و  تاریخ  و  با گذشته  آذربایجان،  به  سرزمین، مخصوص 
مخصوص خودش، زبان و فرهنگی که به آن افتخار میکنیم و میخواهیم 
رواجش دهیم. تبار ما تبار دیرین ماست که مانند دیگر مناطق ایران با اقوام 
ترک زبان )و در عین حال دیگر اقوام( مخلوط شده. اما ملیت ما آذربایجانیان 
از دیگر ایرانیان فرقی نمی کند چونکه ما همه یک کشور و یک تاریخ داشتیم.

حد اقل شما بعنوان آذربایجانیان ایران این ادعا را نکنید زیرا این ادعا هم به 
همان درجه بی اساس است که اشتباه فاحش نخست غلط است: این که 
خوب شد یا بد شد خود قضاوت کنید، اما از شاه اسماعیل صفوی که بعد 
از خالفت عربی – اسالمی بنیاد ایران معاصر را گذاشت گرفته تا شاه عباس 
صفوی و عباس میرزای قاجار و ستار خان و خیابانی و دکتر مصدق قاجار 
آذربایجانی ها و ترک زبان ها بیشتر از هر ایرانی دیگر ایرانی تر بوده اند. از نظر 
»ملیت« و »ایرانیت« بین بنده تبریزی و فالن دوست تهرانی و یا شیرازی 
بنده فرقی نیست. فقط زبان مادری مان فرق می کند. حق زبان مادری است 
که مانند بسیاری حقوق دیگر پایمال میشود. اختالف بر سر »این ملت و آن 
ملت« نیست. دوگانگی و دو دستگی »ما« و »آنها«، »ما معصومین« و »آنها 
ظالمین«، »ما متضررین« و »آنها متنفعین« و باالخره »ما ملت تُرک« و »آنها 
ملت فارس« نه تنها از پایه غلط است بلکه باعث تفرقه، خصومت و نزاعی 
میشود که نه فقط برای یک طرف، بلکه برای هر دو طرف خانمانسوز است. 
من در عجبم که قومگرایان ما، حتی در چهارچوب اندیشه قوم گرائی، چگونه 
قبول میکنند که این جفا را در حق مردم خود یعنی اهل آذربایجان بکنند؟

این هم اشتباه فاحش دوم. 

 دکتر عباس جوادی
 پژوهشگر ، دکترای زبانشناسی و خاورشناسی 

Historyتاریخ



بزرگترین جامانده 
در این ترتیبات 
منطقه ای ایران 

است که جا دارد 
از مسئولین ذیربط 
سوال شود که چرا 
بی موقع به کمای 
سیاسی رفتند و 
هیچ اقدامی در 

این زمینه نکردند. 
پیروز واقعی قره باغ 
هم روسیه وترکیه و 
تا قدری اسرائیل و 
آذربایجان هستند

به بهانه امضای اولیه معاهده صلح  بین جمهوری آذربایجان و جمهوری  ارمنستان با ضمانت 
کنفدراسیون روسیه و اختصاصا موضوع قره باغ ومنطقه خود مختار نخجوان پس از این 
معاهده سه جانبه، به سراغ منصور حقیقت پور نماینده اسبق مجلس رفتیم. حقیقت پور 
پیشتر استاندار اردبیل ،نماینده مجلس و مشاور رئیس مجلس شورای اسالمی بوده است.

با توجه به حضور وی در جنگ نخست قره باغ در بطن ماجرا و نقش آفرینی در مناسب 
و جایگاه های مرتبط در پی رخداد فوق به نزد وی رفتیم تا درباره وضعیت کنونی  و نیز 

بازیگران و دیدگاه تاریخی وی به گفت و گو بنشینیم.

تفکر اینکه جمهوری خودمختار نخجوان که تابع آذربایجان است اما اتصال سرزمینی وکالبدی ندارد نتیجه اندیشمندان 
ژئوپولیتیک روسیه بوده است. این جمهوری خودمختار براساس معاهده ترکمنچای در سال 1۸1۸ میالدی از ایران، و در 

سال 1۹1۸ میالدی توسط ارمنی ها از خاک جمهوری آذربایجان جدا گردید اما با اعالم خودمختاری در ترکیب جمهوری 
آذربایجان قرار گرفته است. بعد از فروپاشی شوروی و آغاز جنگ ارمنستان و آذربایجان، ارتباط زمینی نخجوان با باکو قطع شد.

فراغتی و کتابی و گوشه چمنی

 پیشینه تاریخی مشکل قره باغ از کجا شروع شد و 
چرا به اینجا کشیده شد؟

حقیقت پور: قره باغ با پیشینه استقرار جمعیت مسلمان در 
تاریخ معروف است این منطقه یکی از مهد های جمعیتی 
و تمدنی شیعه بوده است و بعد از اینکه این منطقه کامل 

مسلمان شدند تا به امروز در اختیار مسلمانان بوده است.
مستحضر هستید که منطقه قفقاز در طول تاریخ به سه 
اولین حوزه تمدنی که   : حوزه تمدنی واگذار شده است 
این  و  اند.  بوده  ایرانیان  اند  داشته  وطوالنی  موثر  حضور 
منطقه روزگاری جزو خاک ایران محسوب می شده است 
حوزه بعدی عثمانی است.و سومین حوزه تمدنی مرتبط با 
روس ها یا شوروی سابق می باشد. این سه تمدنی حاشیه 
قفقاز در طول تاریخ براین منطقه حاکم بوده ند و هر کدام 
از این ها برای خودشان آثار فکری و تمدنی در این منطقه 
دارند و این برای ایران بصورت خاص بسیار مشهود است. 
روس ها وقتی در این منطقه حاکم شدند برای این منطقه 
یک سیستم تولید امنیت پایدار برپایه چینش قومی طراحی 
کردند. بدین ترتیب که توسط خود این اقوام در این منطقه 
امنیت تولید کردند و هزینه زیاد امنیت را متوجه مسکو 
نکرده واین تفکر روسها مختص به منطقه قفقاز نبود بلکه 
در آسیای میانه هم ازبک ها را در کنار تاجیک ها گذاشتند 
وآنها را سرگرم مسائل قومی کردند. در دیگر نقاط نیز چچن 
ها را در کنار اینگوش ها، آبخازیا را در کنار گرجی ها،و آذری 
ها را در کنار ارامنه قراردادند وبازی قومی و درگیر شدن این 
اقوام با خودشان باعث می شد تا به فکر حرکت به سمت 

دولت مرکزی مسکو نباشند.
همچنین بصورت خاص برای اینکه آذری ها را کنترل کنند 
بخشی از این جمعیت شیعه مسلمان را که در منطقه قره 
باغ زندگی می کردند راکوچ دادند و و به جای آنها بخشی از 

نیروها ارمنی را در آنجا و در کنار مسلمانان مستقر کردند.
در حقیقت جمعیت کوچ داده شده ارامنه را در جغرافیایی 
معروف قره باغ  اسکان نداند بلکه در هفت شهری که االن 
آزاد شده است مثل فضولی زنگالن جبرائیلی و … که در 
حاشیه قره باغ قرار دارند اسکان داده شدند. علت آنهم این 
بود که اگر در جغرافیای اصلی قره باغ ساکن می شدند 

مسلمانان جمعیت غالب را پیدا می کردند.
وبعدا آمدند و بخش از مسلمانان قره باغ را با آذری ها جابه 
جا کردند وبدین ترتیب ارامنه در سرشماری به اکثریت 
رسیدند، اما در هر حال این جمهوری توسط آذربایجان اداره 
می شد. و همین مسئله باعث نزدیکی و قرابت بیشتر قره باغ 
به سمت ارمنستان شد. بعد از فروپاشی شوروی سابق، دو 

تفکر در ارمنستان بوجود آمد :
یک : حرکت به سمت ارمنستان بزرگتر، که دالیل عمده 
این تفکررا می توان در بسته بودن کشور ارمنستان، عدم 
دسترسی به آبهای آزاد و نداشتن عمق استراتژیک بصورت 

خالصه برشمرد.
دو: شکستن جبر جغرافیایی، که این اندیشه را نیز می توان 
در یکی از دالیل حرکت صدام حسین برای تصرف ایران و 
سپس به کویت مشاهده کرد تا از این بن بست جغرافیایی 
آزاد شده به پهنه بیشتری از خلیج فارس حاکم شود تا 
بتواند ترابری، پشتیبانی صادرات و واردات خود را از آنجا 
تأسیس  و  سابق  فروپاشی شوروی  از  پس  نماید.  تامین 
روسیه  رهبری  به  المنافع  مشترک  مستقل  کشورهای 
بعضی از جمهوری های شوروی سابق از جمله آذربایجان 

ورزیدند.  امتناع  جامعه  این  به  پیوستن  از  گرجستان  و 
جمهوری آذربایجان که خاطره خوشی از استعمار و سلطه 
گری روس ها پس از جدایی از ایران و الحاق اجباری به 
روسیه نداشت، خواهان بازگشت به هویت ملی و دینی خود 
بود و به همین سبب پس از کشمکش های فراوان بین 
دولت و مجلس وقت، این جمهوری از پیوستن به جامعه 
کشورهای مشترک المنافع سرباز زد. جناح های تندرو در 
حکومت روسیه که همیشه خواهان ایفای نقش برادر بزرگ 
تر برای مناطق حاشیه ای روسیه به ویژه در جنوب بودند، 
نمی توانستند جدایی جمهوری آذربایجان را از حوزه نفوذ 
خود تحمل کنند. بدین سبب مترصد یافتن فرصتی بودند 
تا بتوانند شرایطی به وجود آورند که آن را تضعیف کنند و 
علت ضعف آذربایجان را جدایی از حوزه اقتدار روس ها اعالم 
نمایند. در این میان جناح های افراطی ارمنستان که از دیرباز 
و از زمان تشکیل جمهوری ارمنستان بر سر مسئله قره باغ با 
آذربایجان اختالف داشتند، فرصت را مناسب شمرده و وارد 
کارزار سیاسی منطقه شدند. باقیمانده ارتش سرخ در قفقاز 
با استفاده از هرج و مرج به وجود آمده ناشی از فروپاشی و 
ضعف فرماندهی واحد و با کمک برخی جناح های نظامی 
و سیاسی روسیه، کنترل بازی را به دست گرفتند و آتش 
دشمنی بین دو جمهوری جوان و تازه استقالل یافته را 
بر افروختند. ارمنستان بنا به مناسباتی که طی قرن ها با 
روسیه داشت، از این فرصت استفاده کرد و ضمن پیوستن 

به جامعه کشورهای مشترک المنافع به 
فکر حل مسئله قره باغ در چارچوب این 
جامعه و از طریق مساعدت و یاری سایر 

کشورهای عضو به ویژه روسیه افتاد.
قطع ارتباط زمینی آذربایجان و نخجوان، 
قطع ارتباط راه آهن ایران و روسیه، ایران 
همه  ارمنستان  ـ  ایران  و  آذربایجان  ـ 
معلول جنگ آذربایجان و ارمنستان و 

جنگ های داخلی گرجستان است.
و  استراتژیکی  اهمیت  دالیل   
ژئوپلیتیکی منطقه قفقاز چیست؟

در پاسخ به این سوال می توان دالیل 
ژئوپلیتیکی،  و  استراتژیکی  اهمیت 
مورد  چندین  به  را  قفقاز  منطقه 

نسبت داد:
1 قفقاز محل برخورد اسالم و مسیحیت 
به نظر هانتینگتون روی خط  و  است 

برخورد تمدن ها قرار دارد. گذشته از آن قفقاز محل برخورد 
ترک ها و غیرترک ها است.

2 تمایل ناتو به گسترش به سوی شرق و نفوذ به منطقه 
قفقاز

3 اختالف کشورهای حاشیه دریای خزر بر سر تعیین رژیم 
حقوقی و چگونگی بهره برداری از منابع اقتصادی آن

4 مسایل مربوطه به دریای سیاه و افزایش توان نیروی 
دریایی ترکیه و تبدیل شدن آن به نیروی برتر در دریای 
سیاه و نیز اختالف روسیه و اوکراین بر سر تقسیم ناوگان 

مشترک و بنادر شبه جزیره کریمه
مسئله  و  خزر  دریای  نفت  انتقال  لوله  مسیر  مسئله   5

کنسرسیوم بین المللی نفت دریای خزر.
6 تدوین دکترین نظامی جدید روسیه در سال ۱۹۹۳ و 

تأکید بر حمایت از روس های ساکن قفقاز

7 مخالفت روسیه با گسترش ناتو و همسویی ایران و روسیه 
برای جلوگیری از آن. اعالم این نکته از سوی روسیه و ایران 
در حل بحران های منطقه ای و تمایل آنها به جلوگیری از 
دخالت بازیگران خارج از منطقه در بحران ها )منطقه ای 

کردن حل بحران های منطقه(
8 استقالل طلبی و تجزیه طلبی چچن از روسیه، قره باغ 

از آذربایجان و آبخازستان و اوستیای جنوبی از گرجستان
9 استقرار موشک های اتمی برچیده شده از آلمان در ترکیه

10 فعال شدن پایگاه های نیروی هوایی ناتو در ترکیه و 
همکاری نظامی ترکیه با اسرائیل که در نتیجه جمهوری 
اسالمی ایران به علت داشتن مرز مشترک به طول 8۰۷ 

کیلومتر با قفقاز با منطقه ای بحرانی همجوار است.
11 شکل بندی نامناسب مرزهای داخلی و بین المللی قفقاز 

که موجد زمینه های ایجاد بحران است.
 نقش ترکیه در منطقه قره باغ چیست و به دنبال چه 

منافعی بعد از حضوردر این منطقه هستند؟
بود که سیاست  تا ۱۰ سال پیش  تقریبا  می توان گفت 
خارجی ترکیه با شعار »تنش صفر با همسایگان«، نقل 
شده  منطقه  از  فراتر  و  منطقه  محافل 
با  روابط  ارتقاء  ترکیه،  هدف گذاری  بود. 
به  تدریجی  تبدیل شدن  و  همسایگان 
محافل  در  بود.  منطقه ای  برتر  قدرت 
آکادمیک، ترکیه به عنوان الگوی افزایش 
و  از طریق دموکراتیک سازی  نرم  قدرت 
تحسین  داخل  در  اقتصادی  اصالحات 
با  می خواست  ترکیه  عالوه  به  می شد. 
عنوان  به  را  خود  فعال،  دیپلماسی  یک 
یک میانجی موثر در منازعات منطقه ای 
جا بیاندازد. اکنون تقریبا از آن سیاست 
خارجی چیزی باقی نمانده است. چارچوب 
سیاست خارجی ترکیه را »مصطفی کمال 
ترکیه،  جمهوری  پدر  )آتاتورک(،  پاشا« 
با شعار »صلح در خانه، صلح در جهان« 
ترسیم کرده بود. در واقع، علت سردرگمی 
و آشفتگی سیاست خارجی آنکارا تحت 
حاکمیت حزب عدالت و توسعه را می توان کنار گذاشتن 
سیاست خارجی سنتی این کشور، به نفع نوع خاصی از نگاه 
ایدئولوژیک رجب طیب اردوغان و حلقه مشاوران او دانست. 
همانطور که دیدیم در جنگ سوریه علی رغم هزینه های 
زیاد با دستان کامال خالی بیرون آمد. در شرق مدیترانه هم 
به سمت یونان رفت، اما مجبور به عقب نشینی شد. در لیبی 
هم، شکست سوریه ویونان  در مدت زمان بسیار کوتاه تری 
تکرار شد. زمانی که یک کشور چند شکست بین المللی را 
در سیاست خارجی خود تجریه می کند، جایگاه دولت به 
عنوان حاکمیت مرکزی در نگاه مردم و منتقدان وطرفداران 
دولت متزلزل شده و فرو می ریزد. بنابراین دولت ترکیه در 
تالش برای بدست آوردن حداقل یک دستاورد خارجی وارد 
مساله قره باغ شد والبته نباید از این مسئله غافل شد که 
ترکیه سابقه حضور قبلی را هم در این منطقه داشته و رابطه 

خوبی هم با جمهوری آذربایجان دارد و به موازات تمام این 
شکست های خارجی در دیگر حوزه ها از مشاوره های و 
آموزش های نظامی ونیز کمک های تسلیحاتی به آذربایجان 
غافل نمانده و آنها را قطع نکرد، گویی چشم امیدی در آینده 
به این منطقه داشته است. در حال حاضر تفکری بنام نئو 
عثمانی در این کشور حاکم است. نئو عثمانی های متمایل 
به تصرف سرزمین های اسالمی اطراف خود برای گسترش 
سرزمینی و حاکمیتی ودینی خود هستند. علت دیگر را 
می توان یک سلسله شکست هایی دانست که دولت ترکیه 
و شخص رجب طیب اردوغان در سیاست خارجی خود 
خورده است و عمال هیچ دستاوردی در این حوزه نداشته 
است. در حقیقت یکی از اهداف ترک ها از حضور درمنطقه 
قره باغ یک ریکاوری سیاسی نیز هست. دلیل دیگر قریب 
باید  اند که  2۰۰ سال پان ترکسیم شعار دادند و گفته 
به مرکزیت ترکیه باید کشوری شامل ترکیه آذربایجان، 
قسمتی از ایران تا آسیای میانه تاسیس گردد. شما نباید این 
مسئله را ساده بگیرید این مورد را که یک تیم فوتبالی در 
ایران بنام قشقایی شکل بگیرد از تبریز به شیراز بروند وشعار 
خلیج عربی بدهند شعار پان ترکیسمی بدهند، اینها همه به 
هم متصل هستند. این تفکر در تاریخ، دوکشور را به طور 

جدی تهدید کرده است : اولی ایران و دومی روسیه
 حال به سراغ نخجوان برویم و ارتباط آن را با قره  

باغ بررسی کنیم؟
تفکر اینکه جمهوری خودمختار نخجوان که تابع آذربایجان 
است اما اتصال سرزمینی وکالبدی ندارد نتیجه اندیشمندان 
این جمهوری خودمختار  ژئوپولیتیک روسیه بوده است. 
براساس معاهده ترکمنچای در سال ۱8۱8 میالدی از ایران، 
و در سال ۱۹۱8 میالدی توسط ارمنی ها از خاک جمهوری 
آذربایجان جدا گردید اما با اعالم خودمختاری در ترکیب 
جمهوری آذربایجان قرار گرفته است. بعد از فروپاشی شوروی 
و آغاز جنگ ارمنستان و آذربایجان، ارتباط زمینی نخجوان 
با باکو قطع شد. خوش خیالی و ساده اندیشی است که جنگ 
کنونی قره باغ میان ارمنستان و آذربایجان را یک نزاع دو 
بازیگر معمولی و کوچک منطقه ای برای تصرف یا آزادسازی 
بخشی از سرزمین یکدیگر قلمداد کنیم. جنگ قره  باغ و 
تحوالت آن تاکنون، نشان از یک سیاستگذاری عمیق تر 
و گسترده تر برای کل قفقاز بزرگ و حتی آسیای جنوب 
پیامدهای  و  نتایج  غربی دارد، سیاستگذاری عمیقی که 
ژئوپلیتیکی آن می تواند برای برخی بازیگران منطقه ای مانند 
ایران و روسیه بسیار ویرانگر و دردناک باشد. در حالی که 
نخبگان توانمند و کارآمد علمی، فرهنگی، اجتماعی و … 
کشورهای آسیای جنوب غربی و شمال آفریقا در خارج گریز 
از کشورهای خود هستند، فرآیندی مخرب تحت عنوان 
حرکت و انتقال تروریسم یا همان “نخبگان مزدور خشونت 
طلب” در سراسر منطقه در حال تثبیت و تقویت است! این 
نخبگان خشونت طلب یا همان تروریست ها، از سوی برخی 
قدرت های بزرگ منطقه ای و جهانی، در چارچوب اهداف 
سیاستگذاران تسلط جوی خود از مراکز اصلی آموزش خود 
در افغانستان، سوریه، عراق، سودان و … به مناطق مورد 

تهديد جــدی در آينده نزديک

دانشنامه تمام عیار ادبیات ایران

به پندار اینجانب تألیف، تهیه، تدوین و ترجمه یک کتاب مانند آن 
است که مثل فرهاد با تیشه دل سنگ و صخره را بشکافی، رودی 
بَکنی و دشت لب تشنه ای را شاداب نمایی که از وجود آن هزاران 
انسان، جانور و گیاهان فیض ببرند و در حقیقت نویسنده، مترجم و یا 
مرتّب و کاتب همچو فرهاد در آرزوی شیرین از جان می گذرد، قلم بر 
دوات پُر از خون جگر می زند و در دل شب تاریک کاغذ سپید را سیاه 
می کند. و این جان فدایی چشمه ساری و جاریست که با گذشت 
سال ها آب جانبخش آن کام هزاران تشنه را سیراب و شاداب خواهد 
نمود. بنده به هیچ وجه در جایگاهی نیستم که راجع به این کتاب 
ارزشمند اظهار نظر کنم، اّما به عنوان یک خواننده می خواهم چند 
نکته ای را که پس از موتالعه کتاب به ذهنم رسوخ نمود، ارائه نمایم.

مؤلف کتاب که در جامعه فرهنگی تاجیکستان در ردیف دانشمندان 
و محّققان خوش نام، پرکار و دقیق نظر اعتراف شده اند، با نشر کتاب 
مذکور ثابت نمودند که در میان اهالی فرهنگ فارسی نیز حرف هایی 
برای گفتن دارند و با انشای این کتاب همه آنچه را که در موضوع 
ادبیات عربی زبان ایران زمین در قرون 8 و ۹ میالدی انجام داده، در 

طبق اخالص بگذارند.
حوزه  سرشناس  متخصصان  از  که  زاهدی  نظام الدین  دکتر 
عرب شناسی و از چهره های نام آشنای دانشگاهی محسوب می شوند، 
با عنایت به این حسن که با زبان های فارسی، عربی، روسی و انگلیسی 
تسلّط کامل دارند، تالش داشته اند تا این بار امانت را به طور شایسته 

و بایسته در پیشاروی ادب دوستان و پژوهشگران قرار بدهند.
نویسنده نکته سنج با آوردن نمونه های بارز نظم و نثر، اقتباس های 
رد ناپذیر، مقایسه و تحلیل و نتیجه گیری های منصفانه و خالصانه و 
عاری از هر گونه موضع گیری همانند زنبور عسل از گلی به گلی 
پریده، جسته و نُقل شهد را در اختیار خواننده قرار می دهند. از تأثیر 
آیین نامه های پهلوی زمان ساسانیان، نامه های عاشقانه، موسیقی، 
مدحیه ، عشقنامه ها، خمریه، وصفیه، حماسه، ضرب المثل و حکمت، 
ترجمه، تاریخ نامه ها، قصه پردازی، مناظره که از پهلوی به زبان عربی 
ترجمه شدند و تحّول و دگرگونی عظیمی در دنیای عرب به پا 
کردند، سخن می گوید و خواسته و ناخواسته دل ما را به درد می آرد، 
آنجا که از زبان ابن خلدون، تاریخ نگار معروف پس از به نابودی 
کشاندن آثار ایرانی می گوید: »کجا شد علم و دانش ایران که عمر 
در هنگام فتح به نابود کردن آنها فرمان داد؟« و یا از صحنه از دم 
شمشیر گذراندن نخبگان خوارزم به دست قطیبه بن مسلم حکایت 
می آرد، فریاد مؤلف را از ژرفای دلش می شنویم و با آن هم صدا 
می گردیم. درست است که هدف مؤلف کتاب ارائه اخبار و آثار بدون 
غرض و عوض است، ولی در کنه این مطالب همانا پیام نیاکان ما را از 
عمق تاریخ به گوش ما می رساند و این سطرها را بدون اشک، بدون 
تپش ضربان قلب نمی شود مطالعه کرد. قلم می گرید و کاغذ در خود 
می پیچد و می سوزد. آری، حقیقت تاریخ به هیچ وجه نباید تحریف 

شود و این رسالت را نویسنده کتاب به درستی درک نموده اند. 
مؤلف کتاب به طور مستقیم و غیرمستقیم ضمن نقل منابع و مآخذ 
از سهم و نقش بارز و خدمات ارزنده ایرانی تباران در حفظ و بقای 
ادبیات کهن و غنی و تسری آن بر ادبیات اقوام و ملل دیگر، به 
ویژه اعراب لب به گفتار می گشاید و همه آمار و ارقام مستند را در 
محک اندیشه سالم و دور از هر گونه غرض قرار می دهد و برداشت 
و نتیجه گیری را به خواننده کتابش وامی گذارد. این خلوص نیت که 
در حقیقت اصل کار یک عالم و داننده تاریخ است، با آوردن مثال و 
نمونه های مستند و موثق تاریخی از آثار محققان و مورخان خودی 
و بیگانه صورت می گیرد و وقتی آن ها را کنار هم می گذاریم، بدون 
خواسته ما به این نکته درمی رسیم که ملتی تنها با قلم و اندیشه 
صحیح و سالم توانست برای قومی چراغ روشن در دست پیام دانش 
و معرفت و مراسا آورد و در این میان از نهضت بزرگ فرهنگی و 
معنوی شعوبیه یادآور می شود، که سکوت اجباری و موقت با تجلی 

افکار درخشان ایرانی در جهان عرب شکست.
دانشمندان ایران زمین وقتی احساس کردند »چو بر تخت منبر برابر 
شود، همه نام بوبکر و عمر شود«، عزم راسخ خویش بر آن داشتند 
این همه آثار ماندگار خویش را با زبان عربی ترجمه و برگردان کنند 
که بگذار صاحبان قدرت در آن زمان بفهمند این ملّت دیروزه و 
دوروزه نبوده است و ریشه در اعماق زمین دارد و سر به عرش 
می ساید و هر مشکلی را هرچند در ثریا پیش آید، از فرزندان این 

قوم با حکمت و تدبیر حل کنند. 
تاریخ حافظه انسانیت است و آن را نمی توان فراموش کرد. پیام و 
پیغام نویسنده ارجمند کتاب دقیقا همین است: تنها اندیشه و افکار 

منیر است که انسان را نجات می بخشد.
به هر صورت، با توجه به اینکه صاحب این نامه نزدیک به ۴۰۰ 
منبع و مأخذ را از زبان های فارسی، عربی، روسی و انگلیسی با 
غربال اندیشه و تدبیر تکیده و سره را از ناسره سوا نموده است، اثر 
ارزشمند او را می توان به عنوان دانشنامه تمام عیار در زمینه ادبیات 
اختیار کرسی دانشکده های  ایران زمین در دوران عرب زبانی در 
ادبیات، خاورشناسی و سایر موسسات پژوهشی قرار داد که بی محابا 

تحقیقات کم نظیر در این حوزه محسوب می گردد.

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 35  8 صفحه

نازیا بارانی استاد دانشکده زبانشناسی دانشگاه ساالمانکا در اسپانیا درباره استقبال از 
زبان فارسی در این کشور گفت: سال 2۰۰۷ تدریس زبان فارسی را با تعداد محدودی 
از دانشجویان در اسپانیا شروع کردیم، اما به تدریج با تالش های صورت گرفته بیشتر 
توانستیم فرهنگ و زبان فارسی را به اسپانیایی ها بشناسانیم. امسال هم رکورد خوبی 

داریم و تعداد دانشجویان به ۴۱ نفر رسیده است.
عمومی  درس  یک  به عنوان  را  فارسی  زبان  سال 2۰۰۷  ما  داد:  ادامه  بارانی 
شروع کردیم و سعی کردیم مسئوالن دانشگاه را متقاعد کنیم تا زبان فارسی را 
به عنوان زبان دوم در رشته های مختلف بگذارند که این هدف در سال 2۰۱۷ 

محقق شد.
وی با اشاره به اینکه درس دیگری با نام فرهنگ و اندیشه ایرانی به عنوان واحد 
درسی دانشجویان در مقطع لیسانس تدریس می شود، افزود: این درس اختیاری 

است و دانشجویان رشته های مختلفی که در مقطع لیسانس هستند، می توانند 
آن را انتخاب کنند. این استاد زبانشناسی با بیان اینکه متأسفانه کتاب  درباره 
ایرانشناسی در اسپانیا زیاد نیست، اضافه کرد: منابع این درس را بیشتر خودم 

تهیه می کنم که شامل آثار اساتید نامدار ایرانی است. 
بارانی یادآوری کرد: دانشکده ساالمانکا قدمتی 8۰۰ ساله دارد و تنها دانشکده 
در کل اسپانیاست که زبان فارسی در آن به عنوان زبان دوم ارائه می شود. در 

این دانشکده بیشتر از 2۰ زبان تدریس می شود.
وی درباره اینکه شیوع بیماری کرونا چه تغییراتی در روند آموزشی ایجاد کرده 
است، گفت: موارد ویروس کرونا در اسپانیا زیاد است، اما فعاًل دانشگاه ها باز است 
و بعضی از درس ها از جمله زبان فارسی حضوری نیست، بنابراین آموزش ما 

ترکیبی از برخط، تصویری، ارسال ویدئو و… است.

منابعایرانشناسی
دراسپانیامحدودند

بحران قره باغ در گفت وگو با دکتر منصور حقیقــــت پور نایب رئیـس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

شاه منصور شاه میرزا
ادب پژوه تاجیک مقیم تهران

Iranshahr
ایرانشهر



بخش عمده پیروزی های ارتش آذربایجان در جنگ کنونی به طراحی و اجرای همین تاکتیک عملیات نظامی در مرز 
ایران متکی بوده است که خود نشان از زیرکی و البته نیات پنهان و خطرناک سیاستگذاران طیف آذربایجانی منازعه 
قره باغ علیه ایران دارد. آذربایجان، ارمنستان و ترکیه کانال های ارتباطی ایران به اروپا هستند و اگر آذربایجان و ترکیه 
بخواهند این وضعیت را ادامه دهند قطعا با توجه به نزدیکی خاندان علی اف و اردوغان به یکدیگر، دوکانال ارتباطی ما 
قطع خواهد شد و تنها ارمنستان برای این کار باقی میماند که به یک شاهراه حیاتی و حفظ به هر قیمت باقی می ماند.

بیا تا جهان به بد نسپریم

درگیری در لیبی، یمن و در حال حاضر به قره باغ اعزام 
می شوند. طی دو ماه اخیر هشدارهای فراوانی از سوی دو 
طرف جنگ قره باغ )آذربایجان و ارمنستان( پیرامون استفاده 
از ستیزه جویان مزدور )تروریست های اجاره ای( تعلیم دیده 
در سوریه  در منطقه قره باغ شنیده شده که برخی فیلم ها 
از اعترافات تعدادی از این مزدوران نیز منتشر شده و به 
صراحت نقش دولت و ارتش ترکیه در جمع آوری و اعزام 
در  می کنند.  بازگو  را  قره باغ   به  سوریه ای  مزدور  صدها 
تحوالت قره باغ به خصوص تشدید و ادامه جنگ میان دو 
کشور آذربایجان و ارمنستان نیز دولت ترکیه به ایفای نقش 
اصلی پرداخته است. دولت ترکیه عالوه بر تقویت نظامی و 
تسلیحاتی گسترده آذربایجان، به تهییج و تحریک سران 
آذربایجان، شهروندان ترک زبان سایر کشورها در چارچوب 
یک برخورد دینی و قومی نیز پرداخته و بر شدت و زمان 
جنگ قره باغ افزوده است. بخش اصلی منازعات منطقه بر 
اهداف و نیات قدرت طلبانه و کشورگشایی رئیس جمهوری 
ترکیه، رجب طیب اردوغان استوار است که برای دستیابی 
به اهداف و نیات خویش برای کسب جایگاه قدرت مطلق 
آسیای جنوب غربی و شمال آفریقا، این بار قفقاز و مسائل 
قره باغ را در دستورکار سیاستگذاری خود قرار داده است. 
این روند آزادسازی مناطق اشغالی قره باغ را نمی توان پایان 
منازعات قفقاز و به ویژه دو کشور آذربایجان و ارمنستان 
محسوب کرد، زیرا فرآیند قدرت یابی آذربایجان که طی 
چند دهه اخیر با تقویت ارتش و تجهیزات نظامی پیگیری 
شده است، با نیت و هدف اتصال زمینی خاک آذربایجان به 
جمهوری نخجوان ادامه خواهد یافت. جمهوری خودمختار 
نخجوان، بخشی از خاک آذربایجان است که توسط باریکه ای 
از خاک ارمنستان یعنی استان سیونیک )syunik( از کشور 
اصلی خود یعنی آذربایجان جدا شده است. فرآیند کنونی 
آزادسازی  در  آذربایجان  نظامی  پیروزی های  و  موفقیت 
نظامی  تهاجم  مرحله  به  می تواند  درازمدت  در  قره باغ 
آذربایجان به ارمنستان و اشغال بخشی از خاک ارمنستان 
برای اتصال زمینی جمهوری نخجوان منجر شود. تاکیتیک 
موفق آذربایجان در جنگ کنونی یعنی حرکت و عملیات 
نظامی موازی با مرز ایران، می تواند به یک سیاست راهبردی 
برای سیاستگذاران آذربایجانی در جهت اتصال زمینی به 
جمهوری نخجوان از طریق اشغال بخشی از خاک ارمنستان 
در استان سیونیک )syunik( و به خصوص مناطق هم مرز 
با ایران تبدیل شود. با پایان اشغال قره باغ و آزادسازی آن 
با  آذربایجان  دولت  فراوان  احتمال  به  آذربایجان،  توسط 
تحریک و همراهی ترکیه از دو محور اصلی یعنی از خاک 
آذربایجان و از سوی دیگر از داخل جمهوری نخجوان به 
ارمنستان و استان سیونیک )syunik( حمله خواهد کرد 
تا اتصال زمینی با نخجوان را تحقق بخشد. مرزهای ایران با 
آذربایجان، ارمنستان و نخجوان در فرآیند سیاستگذاری شده 
از سوی رقیب اصلی ایران در منطقه یعنی دولت ترکیه، به 
مرزهای تنش زا و زیستگاه جدید تروریسم و جنگ منطقه ای 
تبدیل خواهد شد که به علت مرز مشترک زمینی جمهوری 
نخجوان با ترکیه، حضور و فعالیت نیروهای مخالف ایران و 

تروریست های مزدور جهانی در نخجوان با سهولت بیشتری 
همراه خواهد بود سیاستگذاران زیرک و نیرنگ باز جنگ 
قره باغ )ترکیه و اسرائیل( با استفاده از تاکتیک حرکت موازی 
با مرز ایران که تاکنون بسیار موفق نیز بوده است، ضمن 
ایجاد محدودیت ارتش ارمنستان برای حمالت موشکی به 
خط مرزی ایران، امید فراوانی به تحریک شهروندان ایرانی و 
درگیر ساختن ایران با ارمنستان داشتند که تاکنون موفق به 
ایجاد درگیری میان ایران و ارمنستان نبوده اند، اما تاکتیک 
عملیات جنگی موازی با مرز ایران را به خوبی اجرا کرده و 

منافع فراوانی از این تاکتیک به دست آورده اند.
بخش عمده پیروزی های ارتش آذربایجان در جنگ کنونی 
به طراحی و اجرای همین تاکتیک عملیات نظامی در مرز 
ایران متکی بوده است که خود نشان از زیرکی و البته نیات 
پنهان و خطرناک سیاستگذاران طیف آذربایجانی منازعه 
قره باغ علیه ایران دارد. آذربایجان، ارمنستان و ترکیه کانال 
های ارتباطی ایران به اروپا هستند و اگر آذربایجان و ترکیه 
بخواهند این وضعیت را ادامه دهند قطعا با توجه به نزدیکی 
خاندان علی اف و اردوغان به یکدیگر، دوکانال ارتباطی ما 
قطع خواهد شد و تنها ارمنستان برای این کار باقی میماند 
که به یک شاهراه حیاتی و حفظ به هر قیمت باقی میماند.

باتوجه به گفته باال در حقیقت اسرائیل و ترکیه قصد دارند تا 
با کشاندن جنگ به موازات مرزهای ایران و اتثال سرزمینی 

قطع  بر  عالوه  نخجوان  به  اذربایجان 
دوکانال ارتباطی ایران کانال سوم را هم 
به این روش قطع کنند تا ارتباط زمینی 

ایران بصورت کامل قطع گردد.
 حال کمی به گذشته برویم، یک 
اشتباه تاریخی که رضاخان پادشاه 
واگذاری ۱۰  داد،  انجام  ایران  وقت 
کیلومتر از اراضی دامنه کوه آرارات  
)کمی انطرف تر از جلفا( به کمال 

پاشای ترکیه بوده است.
این نقطه، یک نقطه مشرف بوده است 
دید  نداشتن  دلیل  به  نیز  رضاخان  و 
استراتژیک وعلم ژئوپولیتیک از ان مطلع 
نبوده واین واگذاری به یک اشتباه نظامی 
بسیار بزرگ منجر شد که عواقبش حاال 
همین ۱۰  است.  شده  ایران  گریبانگیر 
کیلومتر حاال کانال ارتباطی بین ترکیه و 
نخجوان شده است واین می تواند در آینده 
امنیت ملی را ما را بصورت کامال جدی 

مورد تهدید قرار دهد.
  نظر خودتان را درباره نقش ایران در مسئله قره باغ 

و توافق نامه بین دوکشور بگویید؟
ما احساس میکنیم که عالوه بر اینکه منافع ملی ایران در 
منطقه حفظ نشده بلکه  حضور تروریست ها، نئو عثمانی 
ها و نیز اسرائیلی ها در منطقه در آینده امنیت ملی ما را به 
خطر خواهد انداخت. اگر من بخواهم خوشبینانه به مسئله 
قفقاز و عملکرد مسئولین سیاست خارجی وامنیت ملی 

ایران نگاه کنم میگویم غفلت استراتژیک کردند و در نگاه 
بدبینانه باید گفت به کمای استراتژیک رفته اند. ما در این 
منطقه کامال بیهوش شده ایم و نمیدانیم که در باالی سرمان 
و در کوتاه مدت چه اتفاقاتی افتاد و چه جغرافیایی علیه ما 
در حال شکل گرفتن است. در شکل گیری توافق نامه ای 
که بین آذربایجان وارمنستان صورت گرفت، ایران هیچگونه 
نقش و حضوری ایفا نکرد اما ترکیه و روسیه کشورهایی 
بودند که پای ثابت آن بودند، درنهایت هیچ منفعتی هم 
از آن به ایران نرسید و سود اصلی را ترکیه و روسیه بردند. 
ترکیه ای که هیچ مرز زمینی و دریایی با قره باغ نداشته باید 
به عنوان ناظر بر آتش بس ورود کرده و حضور داشته باشد 
این برای ایران با داشتن بیش از 8۰۰ کیلومتر مرز زمینی با 
منطقه قفقاز جز کاهلی در سیاست خارجی عنوان دیگری 

را نمی توان بر آن نهاد.
توافقنامه صلح جنگ قره باغ با رهبری روسیه و نفوذ ترکیه 
و در پشت صحنه امضا شد. این توافقنامعه منجر به تسلیم 
نیروهای ارمنی داخل آذربایجان و استقرار نیروهای صلح 
روسی در مناطق قره باغ شده است. این توافقنامه به معنای 
نامه  توافق  این  بند ۹  در  است.  بوده  ارمنستان  شکست 
ارمنستان متعهده شده است که یک کوریدور بنام “مقری”  
در اختیار جمهوری آذربایجان و نخجوان قرار دهد تا عبور 

ومرور بین دو منطقه از طریق این داالن انجام شود.
نکته این است که اگر کوریدور “مقری” به مسیری برای 
انتقال نئو عثمانی ها و پان ترکیسم ها و تروریست ها بدل 
مرزهای  یا کوتاه مدت  مرور  به  باعث شود که  یا  گردد، 
سرزمین و ارتباطی ایران با ارمنستان قطع گردد، یا از لحاظ 
حقوقی در اختیار آذربایجان باشد قطعا ایران بازنده اصلی 

جریان قفقاز خواهد بود.
 نقش و منافع آمریکا در تحوالت قره باغ چیست؟

توضیحاتی درباره خواست آمریکایی ها در منطقه در باال 
داده شد اما آمریکایی ها تا االن یکی از بازندگان مسئله قفقاز 
هستند، دلیل آن هم  مشکالت داخلی و انتخابات آمریکا 
بوده است، به جرات میتوان گفت: ترک ها در این مسئله 

آمریکایی ها را با فاصله زیاد جا گذاشتند.
آمریکایی ها در سالهای گذشته با آقای پاشینیان توافقی 
داشتند بدین ترتیب که امریکایی ها با پاشینیان کمک کند 
تا برسرکار بیاید و پاشینیان در میان مدت بر سر قره باغ 
بی تفاوت باشد تا امریکایی ها ان را تبدیل به یک کشور 
مستقل کوچک بنمایند تا به یک پایگاه و تهدید منطقه ای 
برای ایران و روسیه تبدیل گردد. بر پایه این توافق، پاشینیان 
توانست ارمنستان را از حوزه حیات خلوت روسیه خارج 
کرده و به سمت آمریکا متمایل کند. اما در مسئله قره باغ 

آمریکا وپاشینیان باختند.
 چرا روسیه در درگیری قره باغ علی رغم سابقه 
همکاری و نزدیکی بسیار باال از ارمنستان حمایت 

نکرد؟
در  مخملی  انقالب  از  پس  که  باورند  این  بر  ارمنی ها 
ارمنستان، و نزدیکی دولت جدید ارمنستان به آمریکا و 
دول غرب، احتماالً بهای سنگینی را پرداخته اند و حمایت 
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در رابطه با منطقه 
مورد مناقشه ناگورنو-قره باغ را از دست داده اند. زمانی که 
دور جدید درگیری ها در 2۷ سپتامبر آغاز شد، ترکیه به 
حمایت از آذربایجان پرداخت، و تسلیحات، مشاوره راهبردی 
و جنگنجوهای میدانی از جمله صدها شورشیان سوری را 
در اختیار آذری ها قرار داد. در مقابل، روسیه علناً موضعی 
بی طرفانه اتخاذ کرد، و پوتین به خبرنگاران 
گفت که در تماس مستمر با پاشینیان و 
نیز با الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان 
است، و این که وی از هیچ یک از طرفین 
درگیری جانبداری نخواهد کرد. همین 
موضوع می تواند به روشن شدن این قضیه 
کمک کند که چرا روسیه، که به طور 
سنتی نزدیک ترین هم پیمان منطقه ای 
ارمنستان و رقیب اصلی ترکیه بوده است، 

دیر وارد گود درگیری شد.
در  ای  منطقه  بازیگران  دیگر  نقش   

مسئله قره باغ چیست؟
بازنده دیگر این بازی اتحادیه اروپاست، از 
زمان روی کار آمدن پاشینیان چرخش 
و  دموکراسی  سمت  به  ارمنستان 
لیبرالیسم اقتصادی، همسو با سیاست های 
غرب بوده است. اما اروپا و ایاالت متحده 
هیچ اقدام چشمگیری به منظور کمک به 
ارمنستانی که درگیر جنگ با دشمنی 
بسیار قدرتمندتر بود، صورت ندادند. حقیقت پور جمله 
ای را از آرمینه الکسانیان سخنگوی دولت جدایی طلب در 
ناگورنو-قره باغ که ارمنستان آن را به رسمیت می شناسد نقل 
قول کرد: شرم بر همه شان. شرم بر تک تک کشورها و کل 
جهانیان. جهانیان به وضوح شاهد کشته شدن غیرنظامیان 

بودند و هیچ کاری نکردند.
از   توانست  باغ  بُرد در مسئله قره  با  این میان ترکیه  در 
اروپایی ها یک زهر چشم بسیار خوب بگیرد. بازندگان اصلی 

قره باغ آمریکا، اتحادیه اروپا، ارمنستان به رهبری پاشینیان 
و همپیمانان آنهاست.

 نقش ایران در مسئله قره باغ چیست و چه اقداماتی 
را در این زمینه انجام داده است؟

بزرگترین جامانده در این ترتیبات منطقه ای جمهوری 
اسالمی ایران است که جا دارد از مسئولین ذیربط سوال 
شود که چرا بی موقع به کمای سیاسی رفتند و هیچ اقدامی 
در این زمینه نکردند. پیروز واقعی قره باغ هم روسیه وترکیه 

و تا قدری اسرائیل و آذربایجان هستند.
به  توجه  با  آذربایجان  به  اسرائیل  پای  باز شدن   
نزدیکی این کشور به روسیه آیا در آینده به تهدیدی 

برای روسیه مبدل نخواهدشد؟
خیر؛ یک سازوکار راهبردی بین اسرائیل و روسیه وجود دارد.

 اسرائیل در آذربایجان به دنبال چیست؟
فروپاشی  درزمان  آذربایجان  و  اسرائیل  درباره  مهم  نکته 
شوروی سابق اتفاق افتاد که طی آن دوره تعداد بسیار زیادی 
از یهودیان که اتفاقا درآذربایجان ساکن بودند برای امنیت 
جانی خود به اسرائیل مهاجرت کردند. بعد از برقرار شدن 
امنیت کشورها و نشخص شدن مرزها و ثبات حکومت ها، 
برخی از همین افراد مهاجرت کرده به آذربایجان برگشته 
و تا سطوح وزارت خانه ای نیز در دولت آذربایحان جلو 
رفتند به عنوان مثال می توان به وزیر کشاورزی اشاره نمود 
که از اسرائیل به آذربایجان بازگشته بود. البی یهود قدرت 
بسیار زیادی در آذربایجان گرفته است و باعث ارتباطات 
نظامی، ارتباطات، اطالعاتی، کشاورزی و نیز خانوادگی شده 
است که منجر به ایجاد یک پیوند ناگسستنی بین اسرائیل 

و آذربایجان شده است.
  آیا تامین امنیت ومنافع ایران در مسئله قره باغ و 

نخجوان برای روسیه مهم است ؟
ما در این مسئله بیهوش بوده و هستیم، هیچگونه مطالبه 
ای نکردیم، سطح بین الملل، سطح دروکردن منافع ملی 
است و هرکسی به دنبال منافع برای خودش است. ما مجبور 
هستیم زمان، منابع و نیروهای خود را با واقعیت ژئوپلیتیکی 
جدید در مرز های شمال غربی خود با آذربایجان اختصاص 
دهیم. متاسفانه بخشی از مرزهای آذربایجان و ایران از سال 
۱۹۹۴ تحت اشغال ارامنه بوده است، اکنون دوباره تحت 
کنترل جمهوری آذربایجان قرار گرفته است و فصل جدیدی 
ازوضعیت امنیتی بین دو کشور بوجود آمده است. همچنین 
وجود 2۰۰۰ حافظ صلح روسی که تنها در ۱۰۰ کیلومتری 
مرز ایران مستقر شده اند مسلماً بای ما یک تهدید محسوب 
میشود. اگرچه روابط روسیه و ما در چند سال اخیر در 
سطح خوبی بوده است، اما این دو کشور قرن ها است که 
از قدرت های رقیب در منطقه هستند. ما امیدوار بودیم که 
حداقل آقای ظریف به عنوان وزیر امورخارجه و اعمال کننده 
سیاست های خارجی جمهوری اسالمی برود از منافع ایران 
دفاع کند، ولی در عین ناباوری دیدیم که به بهانه جلسه 
دفاع از بودجه از این سفر صرف نظر کرد، جلسه ای که یک 
معاون هم می توانست در آن حضور یافته و از آن دفاع کند.

وزیر امور خارجه ایران توضیح دهد که ایران چه دستاوردی 
در مسئله قره باغ داشته است؟

 آیا مشکالت اقتصادی طی این هشت سال بر اثر 
داخلی  بر سیاست  تمرکز  و عدم  اشتباهات دولت 
بوجود امد بر این کمای سیاسی در مسئله قره باغ و 
نخجوان موثر نبوده است؟ چرا که مشکالت اقتصادی 
در نهایت به یک مسئله امنیت داخلی تبدیل خواهند 
شد و همین مسئله توجه را از خارج به داخل معطوف 

ساخته است؟ نظر شما چیست؟
دولت  و  را مجری می بینم  دولت  لحاظ ساختاری  به 
طی این هشت سال تنبلی کرده و هیچگونه تحرکی 
نداشته است، بیشترین تورم ها در تاریخ ایران را می توان 
در همین هشت سال مشاهده کرد. سیاست خارجی 
هم در شورای عالی امنیت ملی تدوین و راجع به آن 
تصمیم گیری می شود و بنده آقای شمخانی را به عنوان 
دبیر شورای عالی امنیت ملی مورد سوال قرار می دهم 
و ایشان باید در باره این مسئله پاسخگو باشند که چرا 
ایران در این مسئله بسیار مهم غفلت و کاهلی کرده 
است؟ سیاست گذاران حوزه سیاست خارجی ما نیز باید 
پاسخگو باشند که چرا در این مسئله حیاتی کم کاری و 
کم توجهی کردند. مشکالت اقتصادی نیز قطعا موثر بوده 
است اما ما در رأس قدرت مجریه کشور و به عنوان رئیس 
شورای عالی امنیت ملی نیز اندیشه ای داریم که نگاهش 

به منطقه قفقاز یک دیدگاه منفی است.
در نتیجه اگر تا قبل از نهایی شدن توافق نامه بین آذربایجان 
و ارمنستان ایران مطالبه ای نکند و به بازی وارد نشود، به 
غیر از بازنده بزرگ بودن، قطعا در آینده نزدیک با مشکالت 
و تهدیدات امنیتی جدید و جدی تر از گذشته مواجه خواهد 
مسئله  در  اما  نبود  درگیر  ما  مرز  مسئله سوریه،  شد.در 
آذربایجان، ارمنستان صدها کیلومتر از مرزهای زمینی و 
هوایی ما مستعد درگیری است.همچنین به نوزاد تازه متولد 
شده این جریان نیز باید توجه کرد، کارخانه ساخت پهباد 
در آذربایجان که توسط اسرائیل و با اهداف مشخص درآینده 

راه اندزای شده است.

 با وجود تحوالت مهم و پرهیاهویی چون کرونا و انتخابات آمریکا تهديد جــدی در آينده نزديک
جنگ قره باغ همچنان در تیتر خبرها و تحلیلهای تحلیل گران سیاسی 
است. در اینجا بدون اشاره به مقدمات متعارف دو نکته را به صورت 

مشخص مورد اشاره قرار می دهم: 
مساله بیطرفی: در تحلیل این روزهای جنگ قره باغ موضوع طرفداری 
یا بیطرفی ایران به سخن رایج تبدیل شده است. به نظرم دولت و ملت 
ایران هیچگاه پیرامون این مناقشه بی طرف نبوده اند . اسناد مکتوب 
و شفاهی جنگ ۱۹۹۴ گواه روشنی است که اگر ایران به حمایت از 
دولت باکو نپرداخته بود جنگ امروز در حوالی باکو و آبشوران جریان 
داشت نه در قرباغ کوهستانی و فضولی. به عبارت دیگر برای دولت 
ایران حداقل از زاویه هویتی و ایدئولوژیک تکلیف روشن است اما این 
دولت باکو است که از جامعه و تاریخش دور افتاده است و اینک به 
پایگاه دشمنان ایران از داعشی و تکفیری تا صهیونیست و پان ترک 
نژادپرست تبدیل شده است. بنابراین حمایت همیشگی دولت و ملت 
ایران از تمامیت سرزمینی جمهوری باکو روشن است اما این مطالبه 
ملی ملت ایران همچنان باقیست که دولت باکو باید تکلیفش را روشن 
کند، نمی تواند هم پایگاه جاسوسی و پهبادی رژیم صهیونیستی باشد 
و تاسیسات هسته ای ایران را رصد کند ،هم تروریست اجیر کند و 
دانشمند هسته ای ما را در روز روشن به شهادت برساند، هم هر ساله 
میزبان همایشهای پرخرج تجزیه طلبان پان ترک کارگزار میت باشد، 
هم تمامی محبان اهل بیت را محبوس و معدوم سازد ، هم ایران 
دوستی جرم ثابت و همیشگی مخالفان رژیم اش باشد و در مقابل در 
آوردگاه بحرانها چشم امید به حمایت ملت ایران داشته باشد.  بگذریم 
از اینکه بیش از سه دهه است که ایران کریمانه سرزمینش را در 
اختیار دولت باکو گذاشته تا بتواند به نخجوان دسترسی داشته باشد. 
بدیهی است که قره باغ از جهت تاریخی خاک ایران، از جهت حقوقی 
و سیاسی خاک دولت باکو و از جهت تسلط و روابط قدرت فعالً خاک 
ارمنستان است و از جهت مناسبات انسانی خاک مردمانی است که 
قرن ها در آنجا زندگی می کنند و با ورود روس ها و ترکیه رواداری و 
مصالحه دیرینشان جای خود را به منازعه ای ابدی داده است. به نظرم 
منازعه قرباغ و جنگ ترک و ارمنی از استخوان الی زخم  های تاریخ 
است که پایانی برای آن متصور نیست، گیرم که امروز دولت باکو با 
پهباد بیرقدار و جنگال صهیونیستی و ابدان تکفیری دست برتر یابد و 
مناطقی را اشغال کند، چند صباحی دیگر ارمنستان به اتکای سالح 
روسی، آمریکایی و فرانسوی جبران خواهد کرد و این قصه بی پایان و 
تکراری قفقاز خواهد شد. اما نکته من در اینجا چیز دیگری است؛ به 
نظرم بر خالف ارمنستان که تمایلی به مصالحه و حل مساله به شکل 
خاصی دارد خاندان علیف و از همه مهمتر تر جریان پان ترکیسم 
عالقه ای به حل نهایی این معضل ندارند و این نکته ایست که بسیاری 
از کارگزاران سیاسی تا رهبران مذهبی در ایران  از آن غافل اند. تصور 
کنید دولت باکو که اینک متکی به موجی از احساسات قوی و به 
ویژه مذهبی شده با پیروزی کامل جنگ را به پایان برساند، پس از 
آن مبنای مشروعیت و حکمرانی دولت اضطراری علیف چه خواهد 
بود؟ به عالوه علیف به خوبی می داند که انباشت دال های مذهبی و 
شیعی که که این روزها در جامعه  اش شناور شده و جنگ را هم به 
 پیش می  برد به تدریج بنیاد دولت بی بنیادش را بر باد خواهد داد.

نکته دیگر در این حوزه به موضع نظری و عملی روایت پان ترکیسم 
بر می گردد. نژادگرایی ترکی و باور به برتری آن، تالش برای حذف 
و استحاله فرهنگ آذری و تالش برای تشویق الحاق گری و تشکیل 

وطن بزرگ ترکی خالصه روایت پان ترکیسم است.
بدیهی است که در این نگاه آرمان های مذهبی تفاله های تاریخ 
راهبرد  تحقق  برای  که  شوند  می  محسوب  موقتی  ابزارهای  یا 
ختنه باید از آنها هم بهره برد. بدین ترتیب گفتمان پان ترکیسم 
در اینجا نژاد گرایی ترکی را جایگزین آرمان گرایی شیعی ؛ قرباغ را 
می - اسالمی  امت  جایگزین  را  ترکی  ملت  فلسطین،   جایگزین 

کند و امکان هم نشینی با صهیونیسم و داعش و تکفیری ها فراهم 
می شود و از این زاویه است که برایشان در ایران کرد و فارس و 
ارمنی ، اصفهانی...  و در واقع همه ملت ایران دگرهای گفتمانی 
تنفر و جنگ قومی را وعده می دهند. بلند  با صدای   می شوند و 

این حق همه ملت ایران و بویژه ساکنین مناطق هم جوار است که نسبت 
به سرنوشت حوزه اران به مثابه پیکره جدا افتاده اش حساس باشند اما 
 مرز این حمایت ها با پان ترکیسم باید به صورت شفاف و روشن باشد.

موضع گیری مسئولین استان های آذری گرچه بدعتی ناصواب بود اما 
از آن جهت که دغدغه خاک اسالم داشته اند جا داشت که شرط 
باکو  اتخاذ موضع روشن دولت  را  ایرانیان  حمایت عواطف شیعی 

درباره ی اسالم، تشیع، صهیونیسم و نیروهای تکفیری می کردند. 
این  که  است  این  هایی  بیانیه  چنین  بودن  ناصواب  دیگر  جنبه 
رسمی حاکمیت  فرهنگی  دستگاه سیاسی-  از  بخشی  مسئولین 
محسوب می شوند و نباید به سخنگوی سیاست خارجی ایران تبدیل 
شوند یا با اقدامی پیش دستانه رویکرد خاصی را به دولت تحمیل 
کنند. ایران پانزده همسایه دارد و اگر قرار باشد در هر مناقشه ای در 
کشورهای همسایه مسولین رسمی استان های همجوار موضعی پیش 
دستانه )اعم از منفعتی یا اعتقادی( اتخاذ و اعالم کنند و دعوت به 
بسیج عمومی کنند آیا از حاکمیت ملی چیزی باقی می  ماند که پاسدار 

موقعیت و جایگاه خود آنها باشد؟

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 35  8 صفحه

شماری از کارشناسان فرهنگی عمانی در وبیناری با عنوان »اهمیت کتابخانه ملی 
و چشم انداز آن« با اشاره به ویژگی های تاریخی و فرهنگی سلطان نشین عمان، بر 

ضرورت اهتمام و راه اندازی کتابخانه ملی در این کشور، تاکید کردند.
در این نشست که به همت شبکه فرهنگی المصنعه در فضای مجازی برگزار شد، 
دکتر صالح الزهیمی از اعضای مؤسس انجمن »ذاکرة ُعمان«، دکتر خلفان بن زهران 
الحجی استاد مدیریت اطالعات دانشگاه سلطان قابوس و دکتر نبهان الحراصی رئیس 

دانشکده ادبیات و علوم اجتماعی دانشگاه سلطان قابوس به سخنرانی پرداختند.
فرمانی سلطانی در خصوص  به صدور  اشاره  با  این نشست شرکت کنندگان  در 
توجهی  کم  از  )۱۳56 شمسی(،  میالدی  در سال ۱۹۷۷  ملی  کتابخانه  تأسیس 
نهادهای مربوطه به تأسیس این نهاد انتقاد و تاکید کردند: عمان دارای کتب ارزشمند 
و نویسندگان برجسته ای است و در سال های اخیر نیز تالش های خوبی برای حفظ 

و نگه داری آثار تاریخی و کتب خطی کرده است اما علیرغم گذشت بیش از ۴۰ 
سال از صدور فرمان تأسیس کتابخانه ملی، تالش ملموسی برای تأسیس این پروژه 

فرهنگی انجام نشده است.
به  از سوی کارشناسان شرکت کننده نسبت  انتقادات مختلفی  این نشست    در 
بی توجهی به فعالیت های فرهنگی و کتابخانه ای و عدم تشویق به تولید پژوهش های 
علمی و تاریخی منظم از سوی نهادهای علمی مانند دانشگاه سلطان قابوس و دیگر 

مراکز فرهنگی مطرح شد.
با جدا سازی وزارت میراث و فرهنگ و تأسیس وزارت میراث و گردشگری و وزارت 
فرهنگ، ورزش و جوانان، همچنان بسیاری از ساختارها و نهادهای فرهنگی عمان 
در سردرگمی هستند و در دوره جدید حکومت، تالش هایی برای راه اندازی پروژه 

تأسیس کتابخانه ملی از سوی وزارت فرهنگ، ورزش و جوانان آغاز شده است.

عمانفاقد
کتابخانهملیاست

بحران قره باغ در گفت وگو با دکتر منصور حقیقــــت پور نایب رئیـس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

حبیب اله فاضلی
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

ما در این مسئله 
قره باغ  بیهوش بوده 
و هستیم، هیچگونه 
مطالبه ای نکردیم، 

سطح بین الملل، سطح 
دروکردن منافع ملی 
است و هرکسی به 
دنبال منافع برای 
خودش است. ما 

مجبور هستیم زمان، 
منابع و نیروهای 
خود را با واقعیت 

ژئوپلیتیکی جدید در 
مرز های شمال غربی 

خود با آذربایجان 
اختصاص دهیم

قره باغ: از بیطرفی تا خاک اسالم

Iranshahr
ایرانشهر



تأکید و اصرار به استفاده از زبان ترکي یکي دیگر از رویکردهاي فرهنگي فرقة دموکرات بود که در انتشار روزنامه به این زبان نمایان است. این 
حد توجه به استفاده از زبان ترکي بین رهبران فرقة دموکرات از کجا نشأت گرفته است؟ پاسخ این پرسش را مي توان در سیاست هاي طراحي 
شده از سوي اتحاد شوروي یافت. در مادة ۹ فرمان دوم استالین دستور تدارک و انتشار نشریه ها و روزنامه هاي مصور در باکو به زبان آذري و 

توزیع آن در بین مردم منطقة آذربایجان ایران داده شده بود .

ادامه از همین صفحه

به  ايران  اجتماعي   _ سياسي  تحوالت  تاريخ  در 
دوره هايي برمي خوريم كه اهميت ويژه اي دارند و 
در سرنوشت مردم و سرنوشت سياسي كشور نقش 
تعيين كننده اي داشته اند. در اين سال ها  ايران 
مانند درگيرشدن  بسيار مهمي  رويدادهاي  شاهد 
كشور در جنگ جهاني دوم و اشغال آن به وسيلة 
به  اشغال  اين  نتايج  از  يكي  است.  بوده  متفقين 
وسيلة نيروهاي اتحاد شوروي و انگليس در خرداد 
۱۳2۰، بركناري رضاشاه به بهانة طرفداري از آلمان 
بود. در شهريور همان سال، ارتش سرخ به شمال 
ايران وارد شد و هم زمان نيروهاي انگليسي براي 
محافظت از منابع نفتي خود به جنوب ايران حمله 
كردند . از پيامدهاي حضور ارتش سرخ در شمال 
غرب ايران، تشكيل جرياني به نام فرقة دموكرات 
آذربايجان بود كه براي تأمين منافع اتحاد شوروي 
در ايران تأسيس شد و رويدادهاي بسيار مهمي را 
از 2۱ آذر ۱۳2۴ تا 2۱ آذر ۱۳25 در اين منطقه 

رقم زد.
فروپاشي شوروي وافشاي فرمان هاي استالين

و  تدوين  دموكرات،  فرقة  طرفداران  ديد  از   
خواسته  براي  خدمتي  نامه،  مرام  مفاد  اجراي 
سوي  از  آذربايجان  منطقة  مردم  پيشرفت  و  ها 
انتشار  با  تطبيق  اما  است.  بوده  فرقه  مسئوالن 
فرمان هاي استالين  و مرام نامة فرقة دموكرات، 
درون  از  اصالحات  اين  بودن  خودجوش  مسئلة 
مطالعة  باهدف  مي گيرد.  قرار  ابهام  در  فرقه 
مرام  مفاد  مطابقت  و  اصالحات  مورد  در  بيشتر 
بايد  استالين،  فرمان  سه  با  دموكرات  فرقة  نامه 
اين اسناد با دقت بيشتري بررسي شود. مقام هاي 
دوم دست  جهاني  اواخر جنگ  از  شوروي  اتحاد 
جدايي  جنبش  ايجاد  با  بتوانند  تا  شدند  كار  به 
طلب در آذربايجان ايران مقدماتي را فراهم كنند 
تا به هدف ديرينة خود يعني تجزية ايران و پيوند 
و  شوروي  اتحاد  آذربايجان  به  ايران  آذربايجان 
شوروي  اتحاد  برسند.  شمال  نفت  به  دست يابي 

جنگ  پايان  با  كه  مي دانست 
ناچار است كه در مدت شش ماه 
پس  كند،  تخليه  را  ايران  خاك 
بيشترين  مانده  باقي  زمان  از  بايد 
استفاده را بكند. با اين هدف پس 
زمان  فرارسيدن  و  اتمام جنگ  از 
ايران  از  متفقين  نيروهاي  خروج 
از دولت متفق  ايران  و درخواست 
شوروي  اتحاد  دولت  تخليه،  براي 
نداد  پاسخي  درخواست  اين  به 
مدتي بعد، استالين در ۳۱ خرداد 
قبل  ماه  سه  تقريباً  يعني   ۱۳2۴
اولين  دموكرات،  فرقة  تأسيس  از 
فرمان از فرمان هاي سه گانه خود 
را صادر كرد. فرمان اول خطاب به 
اتحاد شوروي  كميتة دفاع دولتي 
در مورد اقدام هاي اكتشافي زمين 
شناسي براي نفت در شمال ايران 
شمالي  نواحي  فرمان  اين  است. 
پهلوي،  بندر  بابلسر،  جمله  از 
آمل، جلفا، زنجان، تبريز، اردبيل، 
صورت  به  و  رشت  و  مازندران 
كلي كرانه هاي درياي خزر و مرز 

هاي اتحاد شوروي را در بر گرفته است. استالين 
براساس اين سند رفيق نيولنف را موظف مي كند 
و  قزوين  در  را  الزم  اداري  و  اقامتي  فضاي  كه 
هيدرولوژيك  واحد  اختيار  در  عملياتي  مناطق 
تراكتورها،  تعداد  حتي  فرمان  اين  در  دهد.  قرار 
براي   ... و  تانكرها  سنگين،  و  سبك  خودروهاي 

اجراي عمليات مشخص شده است.
فرمان دوم در ۱5 تير ۱۳2۴ به صورت محرمانه از 

دفتر سياسي كميتة مركزي حزب كمونيست اتحاد 
باقراف، صدر كميتة مركزي  شوروي به ميرجعفر 
قرار  رسيد.  شوروي  آذربايجان  كمونيست  حزب 
بود تا بنابر بند ۱ و 2 اين فرمان اقدام هايي براي 
آذربايجا  در  سازماندهي يك جنبش جدايي طلب 
اين  گيرد.  انجام  ايران  شمالي  اياالت  ديگر  و  ن 
اقدام ها در ابتدا براي به وجود آوردن حكومت هاي 
ايران  آذربايجان  زياد در  اختيارهاي  با  خودمختار 
استانهاي  در  آن  مشابه  كه  شد  تعيين  و  انجام 

گيالن، گرگان، مازندران و خراسان صورت گيرد. 
از صدور فرمان دوم  فرمان سوم، هشت روز پس 
صادر  شوروي  اتحاد  سوي  از   ۱۳2۴ تير   2۳ در 
مورد  در  اي  محرمانه  دستورالعمل هاي  و  شد 
ويژه  مأموريت  اجراي  براي  بايد  كه  هايي  اقدام 
در سراسر آذربايجان و اياالت شمالي ايران، انجام 
سوي  از  فرمان  اين  اول  بند  در  شد.  اعالم  شود، 
استالين به باقراف دستور داده شد تا وسايل سفر 
باكو براي گفت وگو به  پيشه وري و كامبخش به 
سرعت سازماندهي شود. همچنين در نظر گرفته 
فرقة  مؤسس  هاي  كميته  استقرار  از  پس  تا  شد 
دموكرات آذربايجان در تبريز، تأسيس كميته هاي 
خوي،  رضائيه،  اردبيل،  شهرهاي  در  فرقه  محلي 
ميانه، زنجان، مراغه و مرند در اولويت نخست باشد. 
نمايندگي  یك  شد  قرار  فرمان،  اين   5 بند  بنابر 
با  دموكرات  فرقة  مؤسسان  كميتة  در  مطبوعاتي 

عنوان آذربايجان در تبريز تأسيس شود.
 همان گونه كه مالحظه شد، بند اول فرمان سوم، 
بند  اين   . است  آذربايجان  فرقةدموكرات  تأسيس 
به  آذربايجان  دموكرات  فرقة  كه  كند  مي  ثابت 
شوروي  اتحاد  باالي  هاي  مقام  مستقيم  دستور 
ايجاد شده و قبل از تأسيس، مقدمات الزم از سوي 

اتحاد شوروي فراهم شده است.
اصالحات در مرام نامة فرقة دموكرات و ارتباط آن با 

فرمان هاي استالين
و  آذربايجان  دموكرات  فرقة  نامه  مرام  بررسي 
استالين  گانة  هاي سه  فرمان  مفاد  با  آن  تطبيق 
نشان مي دهد كه نه تنها شكل گيري فرقه بلكه 
با  نيز  فرقه  هاي  فعاليت  ساير  و  نامه  مرام  مفاد 
توجه به دستورهاي استالين صورت گرفته است . 
در اين جا، برخي از مفاد مرام نامة فرقة دموكرات 
را با فرمان هاي سه گانة استالين 

تطبيق مي دهيم:
 : دوم  فرمان  الف  بند   5 مادة   .۱
خالصه  اراضي  از  زمين  واگذاري 
و  ودهقانان  اربابي  بزرگ  امالك  و 
اعطاي اعتبارهاي درازمدت مالي به 

دهقانان؛ 
مادة ۷ مرام نامة فرقه : فرقه تالش 
خواهد كرد تا در تأمين احتياجات 
بردارد،  اساسي  قدم هاي  دهقانان، 
به ويژه تعيين حدود معين و معلوم 
بين مالك و رعيت از وظايف فوري 

فرقه خواهد بود؛
از   : دوم  فرمان  بند ب  مادة 5   .2
توسعة  راه  از  بيكاري  بردن  ميان 
كار در مؤسسات و همچنين برنامه 
هاي ساخت طرح هاي فوائد عامه؛ 
مادة ۴ و 5 و 8 مرام نامة فرقه : از 
فرقة دموكرات،  ترين وظايف  مهم 
نيز  و  است  بيكاري  با  مبارزه 
كارخانه،  تأسيس  مانند  تدابيري 
آهن  راه  ساخت  و  تجارت  توسعة 

صورت مي پذيرد؛
۳. مادة 5 بند پ فرمان دوم : بهبود مؤسسات رفاه 

عمومي در شهرها و آبرساني عمومي؛ 
اصلي  از هدف هاي  : يكي  فرقه  نامة  مادة 6 مرام 
فرقة دموكرات توجه به عمران و آباداني شهرهاي 
آذربايجان است. به ويژه يكي از مسائل خيلي فوري 
فرقة دموكرات، تأمين آب مشروب شهر تبريز است؛

۴. مادة 5 بند ت فرمان دوم: اختصاص دست كم 
5۰ درصد از ماليات هاي دولتي به نيازهاي محلي؛ 

مادة ۱۱ مرامنامه: فرقة دموكرات آذربايجان تالش 
وصولي  درآمدهاي  بيشتر  نصف  تا  كرد  خواهد 
آذربايجان براي رفع نيازمنديهاي خود آذربايجان 

مصرف شود؛
و  مدارس  افتتاح   : دوم  فرمان  ج  بند   5 مادة   .5

ترويج زبان تركي؛
ابتدايي  مدارس  در   : فرقه  نامة  مرام   ۳ مادة   
به  تنها  ها  درس  همة  سوم  كالس  تا  آذربايجان 
زبان تركي تدريس خواهد شد. تأسيس دارالفنون 
و مدرسه در شهرهاي ديگر همچنين يكي از هدف 

هاي اصلي فرقة دموكرات آذربايجان است.
فرمان هاي استالين و اصالحات ارضي و اقتصادي

در ۳۱ دسامبر ۱۹۴5 باقراف از پيشه وري خواسته 
بود كه مسئلة تصويب قانون اساسي را حل كند. 
در همين زمينه، در ۱6 ژانويه ۱۹۴6 فرقه، اصول 
قانون اساسي حكومت خود را بيان مي كند. شايان 
توجه اينكه تصميم اجراي اصالحات ارضي، مانند 
از سوي سران  اقدام هاي فرقه به هيچ روي  ساير 
از  نيز  موضوع  اين  بلكه  است،  نشده  گرفته  فرقه 
سوي مقام هاي اتحاد شوروي طراحي شده بود. در 
بند الف مادة 5 تصويب نامة 6 ژوئيه ۱۹۴5 )فرمان 
دوم استالين( تقسيم اراضي دولتي و مالكان بزرگ 
بهرة درازمدت  بين روستائيان و پرداخت وام كم 
فرقة  سران  و  بود  شده  دانسته  ضروري  آنان  به 
دموكرات بر اين اساس به روستائيان زمين واگذار 

كردند.
فرقه  حكومت  شد،  گفته  پيشتر  كه  گونه  همان 
در  خوراكي  مواد  و  ارزاق  كمبود  با  مقابله  براي 
منطقة آذربايجان به ساخت مغازه هاي دولتي براي 

كنترل بازار اقدام كرد كه اين هم 
فرقه،  طرفداران  تصور  برخالف 
سران  ذهن  پرداختة  و  ساخته 
به دستور روس  بلكه  نبود؛  فرقه 
اساس  بر  پذيرفت.  صورت   ها 
دستور ۱۳ آبان ۱۳2۴  مولوتف 
خلقي  كميسارهاي  شوراي  صدر 
اتحاد شوروي با عنوان » توسعة 
آذربايجان  با  اقتصادي  مناسبات 
اسرع  در  بايست  مي   ،  » ايران 
وقت ۴ تن  قند، ۱/88۰ هزار متر 
چيت، محصوالت نفتي، 2۰۰ تن 
نخ، 2۰۰ تن كاغذ به مقصد تبريز 
ارسال شود. در مقابل به مؤسسات 
شوروي  اتحاد  اقتصادي  مختلف 
مناطق  از  كه  شد  داده  دستور 
تن   5۰۰ آذربايجان  مختلف 
كشمش، ۱5۰۰ تن برگ زردآلو، 
گاو،  رأس  هزار  و  بادام  تن   5۰۰
5۰۰۰۰ رأس گوسفند وارد کنند. 
در اين مورد جهانشاهلو مي گويد: 

هزاران رأس گوسفند و گاو در زمان قحطي خو د 
مردم آذربايجان، به وسيلة غالم يحيي و افرادش 
از راه زنجان به سمت مرز برده شد و به روس ها 
تحويل دادند . در واقع روس ها كمبود گوشت خود 

را در جنگ جهاني دوم از ايران تأمين كردند.
اقدام هاي فرهنگي و فرمان هاي استالين 

استالين،  دوم  ان  فرم   5 مادة  ج  بند  براساس 
و  مدرسه  تأسيس  به  موظف  فرقه  حكومت 
دانشگاه در منطقة آذربايجان براي جلب حمايت 
توده مردم بود. در همين راستا، فرقه به تأسيس 
اقدام  آذربايجان  مناطق  در  دانشگاه  و  مدرسه 
كرد و چون قرار بود كه مدرسه ها به زبان تركي 
درسي  هاي  كتاب  فرقه  حكومت  شود،  تأسيس 
جديد تأليف كرد . از آنجا كه تمام فعاليت هاي 
مي  صورت  ها  روس  مستقيم  نظارت  زير  فرقه 
گرفت، تأسيس مدرسه و دانشگاه و تأليف كتاب 
ها هم از اين قاعده مستثنا نبود . به عقيدة علي 
دهقان كه در آن زمان رئيس آموزش و پرورش 
هاي  كتاب  تدوين  كارهاي  بيشتر  بود،  اروميه 
نمايندة  رأي  و  نظارت  با  آن  مطالب  و  آموزشي 
خانة فرهنگ اتحاد شوروي )وكس( بود و نظر آن 

ها مقدم بر ديگران بود در زمينة 
دانشگاه و تأسيس آن نيز فرايند 
مشابهي صورت مي پذيرفت. بعد 
از تأسيس دانشگاه، جهانشاه لو به 
عنوان رئيس دانشگاه و ديبائيان 
برگزيده  وي  معاون  سمت  به 
آندره  موافقت  با  ها  آن  شدند. 
كميسرهاي  معاون  ويشينسكي، 
براي  شوروي  اتحاد  خارجة  امور 
دانشگاه  هاي  تجربه  با  آشنايي 
باكو  به  شوروي  آذربايجان  هاي 
براي  همچنين  شدند.  دعوت 
فرقه  حكومت  تقاضاي  برآوردن 
استاد  تعدادي  فرستادن  دربارة 
به تبريز، علي اف، وزير  دانشگاه 
شوروي  آذربايجان  خارجة  امور 
شوروي  اتحاد  خارجة  وزارت  به 
مراجعه كرد . آندره ويشينسكي، 
استادان  فرستادن  اجازة  در 
آذربايجان شوروي  دانشگاه هاي 
به تبريز را  تلگرام رمز صادر كرد. 
حتي انتخاب كتاب هاي درسي بايد زير نظر اين 

استادان انجام مي گرفت.
يكي  تركي  زبان  از  استفاده  به  اصرار  و  تأكيد 
دموكرات  فرقة  فرهنگي  رويكردهاي  از  ديگر 
نمايان  زبان  اين  به  روزنامه  انتشار  در  كه  بود 
تركي  زبان  از  استفاده  به  توجه  حد  اين  است. 
بين رهبران فرقة دموكرات از كجا نشأت گرفته 
است؟ پاسخ اين پرسش را مي توان در سياست 
هاي طراحي شده از سوي اتحاد شوروي يافت. 
در مادة ۹ فرمان دوم استالين دستور تدارك و 
باكو  در  مصور  هاي  روزنامه  و  ها  نشريه  انتشار 
به زبان آذري و توزيع آن در بين مردم منطقة 
بند  همچنين   . بود  شده  داده  ايران  آذربايجان 
اقد  نيز مربوط به سازماندهي  از فرمان سوم  ج 
فراهم  و  مطبوعات  وسيلة  به  تبليغاتي  هاي  ام 
در  چاپخانه  تأسيس  براي  شرايطي  آوردن 

آذربايجان ايران بوده است.
مردم  بين  در  آذري  تركي  زبان  ترويج  بر  تأكيد 
آذربايجان در حقيقت از زمان ورود ارتش سرخ به 

آذربايجان آغاز شده بود . 
ادامه مطلب در ستون همین صفحه

بسياري از افرادي كه قبل از تأسيس فرقة دموكر ات آذربايجان به 
دستور استالين و باقراف به ايران فرستاده شده بودند مأمور انتشار 
روزنامه و نشريه به زبان آذري بودند تا با ترويج اين زبان ميان مردم، 
زمينه را براي اجراي سياست هاي طراحي شده به وسيلة شوروي 

فراهم كنند .
ابراهيم نوروزاف افسر ارتش سرخ، يكي از افراد فرستاده شده به 
آذربايجان ايران بود كه مأموريت نشر روزنامه به زبان تركي آذري 
را در منطقه و توزيع آن بين مردم را بر عهده داشت و مسئول 
و سردبير روزنامه در شهر اردبيل بود. در تبريز به كوشش ميرزا 
ابراهيم اف و گروهي از نويسندگان و روزنامه نگاران، روزنامة ارگان 

ارتش سرخ )روزنامة وطن يولوندا( چاپ شد .
اين روزنامه با تيراژ زياد همة شهر ها و روستاهاي آذربايجان را زير 
پوشش قرار داد. روزنامة وطن يولوندا به پيشبرد هدف هاي اتحاد 

شوروي كمك شاياني كرد.
تعيين نام و اعضاي كابينة حكومت فرقه

افشاي اسناد گوناگون پس از فروپاشي اتحاد شوروي در سال ۱۹۹۱ 
نشان مي دهد كه اتحادشوروي عالوه بر به كارگرفتن مديريت بر 
تمامي اقدام ها و فعاليت هاي فرقة دموكرات، حتي در مورد تعيين 

نام و اعضاي كابينه و حتي تعيين شخص پيشه وري به سمت نخست 
وزيري نيز نقش داشته است . در مورد تعيين نام فرقه، جميل حسنلي 
در كتاب خود آورده است : پيشه وري براي انتخاب نام فرقه اهميت 
بسياري قائل بود . به عقيدة او در نام گذاري فرقه بايد هدف هاي ويژه 
اي در نظر گرفته شود . اما مدت ها قبل از تشكيل اين حزب، نام 
آن د ر ششم ژوئن ۱۹۴5 )۱۰ تير ۱۳2۴ ( در قرار كميتة مركزي 
حزب كمونيست اتحاد شوروي تعيين شده  بود. حتي افراد كابينة 
حكومت فرقه را نيز خود روس ها تعيين مي كردند. براي نمونه، 
جهانشاه لو و سالم اهلل جاويد را سازمان امنيت اتحاد شوروي در 
باكو انتخاب و  به پيشه وري معرفي كرد . جعفر كاويان را كه تا قبل 
از تأسيس فرقه، در صنف نانوايان كارگر بوده است را شوروي ها بعد 

از خوش خدمتي هاي وي به آن ها، به پيشه وري تحميل كردند.
در اين نوشتار به دنبال پاسخ به اين پرسش برآمديم كه با توجه 
به ادعاهاي طرفداران فرقة دموكرات مبني بر اصالت اصالحات انجام 
شده در دوران حكومت يك سالة آن، ماهيت اين اصالحات با توجه به 
اسناد تازه انتشاريافتة اتحاد شوروي چگونه ارزيابي مي شود و اساساً 
اين اصالحات چه ارتباطي با سياست خارجي اتحاد شوروي در ايران 
داشته است؟ براي پاسخ به اين پرسش اين فرضيه ارائه شد كه اسناد 
منتشرشدة اتحاد شوروي، به ويژه فرمان هاي استالين نشان مي دهد 
كه اصالحات مورد ادعاي فرقة دموكرات آذربايجان مبناي داخلي 
نداشته است، بلكه در راستاي هدف هاي سياست خارجي اتحاد 
شوروي در ايران باهدف به دست آوردن مشروعيت داخلي براي فرقه 
صورت گرفته است . براي اثبات درستي اين فرضيه، اصالحات فرقه و 
چگونگي انجام آن ها و نيز تطبيق مرام نامة منتشرشده از سوي فرقه 

و اسناد محرم انة اتحاد شوروي را بررسي كرديم.
با نگاهي به تاريخ چند صد سال گذشتة ايران در مي يابيم كه 
روسيه و پس از آن اتحاد شوروي همواره در زمان هاي مختلف 
به  دستيابي  و  ايران  شمال  خاك  از  هايي  بخش  پيوند  رؤياي 
منابع نفت و گاز اين منطقه را در ذهن خود مي پرورانده و در 
راستاي رسيدن به اين هدف ها از هيچ تالشي فروگذار نكردند . 
اتحاد شوروي پس از ورود به ايران و اشغال بخش هايي از شمال 
كشور در زمان جنگ جهاني دوم، به دنبال اجراي سياست هاي 
خود براي رسيدن به هدف ها و منافع مورد نظر برآمد . انتشار 
روزنامه و مجله، تأسيس مدرسه، انجام فع اليت هاي فرهنگي 
ديگر مانند برگزاري كنسرت و نمايش فيلم و تأسيس انجمن 
روابط فرهنگي ايران و اتحاد شوروي، از فعاليت هاي اتحاد شوروي 
براي مهياكردن زمينه براي ايجاد يك حكومت محلي در منطقة 
آذربايجان بود . پس از انتشار اسناد مربوط به فرمان هاي استالين 
و تطبيق آن با مرام نامة فرقة دموكرات آذربايجان به روشني وجود 
رابطه بين اتحاد شوروي و برنامه هاي فرقة دموكرات و ماهيت 

حكومت آن ها مشخص شد.
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مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب »مخزن  األسرار نظامی« را در قالب اثری نفیس منتشر 
کرد. این اثر نسخۀ هنرِی مصوَّر به خط میرعلی هروی، مورخ ۹۴۴ هجری است.

این کتاب با مقدمۀ علی صفری آق قلعه نسخه شناس و پژوهشگر این مؤسسه در 65 صفحه 
منتشر شده است. مخزن  اإلسرار و نظامی گنجوی، تاریخ سرایش مخزن  اإلسرار و همچنین 
بررسی محتوای این اثر، مطالبی است که در مقدمه دیده می شود. از منظر صفری، نظامی 
در منظومه های خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه )شامل اقبال نامه 
و شرف نامه( یک داستان اصلی یا ماجراهای زندگی یک شخصیت تاریخی / افسانه ای را 
مبنا قرار داده، اما مخزن  االسرار فاقد یک داستان اصلی است. او)نظامی( این اثر را در یک 

مقدمه، بیست »مقالت« و یک »خاتمه« تنظیم کرده است.
به گفتۀ این پژوهشگر نسخ خطی مخزن  االسرار در میان گونه های نگارش فارسی، بیش از 

همه با اندرزنامه های اخالقی و زهدآموز همخوانی دارد.

 میرعلی هروی، خوشنویس این نسخه است. صفری، او را یکی از مهم ترین خوشنویسان 
قلم نستعلیق و آثار هروی را نقطۀ عطفی در این سبک قلمداد می کند. میرعلی در اواخر 
سدۀ نهم، ظاهراً در هرات به دنیا آمده و در همان شهر پرورش یافته است. این خوشنویس 
در دستگاه سلطان حسین بایقرا عنوان »کاتب الّسلطانی« را دریافت کرده است. آثار به جا 
مانده از این خوشنویس شگفت آور است. بخش قابل توجهی از این آثار، در مرّقعات دربار 
گورکانیان هند گردآوری شده بود که اکنون با اوراق شدن این مرّقعات، در کتابخانه های 
دنیا پراکنده شده اند. نسخۀ حاضر، که در کتابخانۀ ملی فرانسه نگهداری می شود، دارای سه 
نگاره در پنج قطعه است. از این میان، دو نگاره )سه قطعه( مربوط به اصل نسخه است که 
در کارگاه بخارا ترسیم شده و یک نگاره )دو قطعه( بعدها در ایران و ظاهراً دستگاه صفویان 
به آغاز نسخه افزوده شده است.عالقه مندان برای دریافت این اثر و اطالعات بیشتر می توانند 

با شمارۀ 66۴۹۰6۱2 داخلی ۱۰5 تماس حاصل نمایند.

»مخزناالسرارنظامی«
راهیبازارکتابشد

اصالحات يا استعمار؟
بررسی فعالیت های فرقه دموکرات آذربایجان برپایه اسناد:

 از دید طرفداران 
فرقة دموکرات، 
تدوین و اجراي 
مفاد مرام نامه، 
خدمتي براي 
خواسته ها و 

پیشرفت مردم 
منطقة آذربایجان 
از سوي مسئوالن 
فرقه بوده است. 

اما تطبیق با 
انتشار فرمان 

هاي استالین  و 
مرام نامة فرقة 

دموکرات، مسئلة 
خودجوش بودن 
این اصالحات 
از درون فرقه 
در ابهام قرار 

مي گیرد.

تأکید و اصرار به 
استفاده از زبان 

ترکي یکي دیگر از 
رویکردهاي فرهنگي 
فرقة دموکرات بود 

که در انتشار روزنامه 
به این زبان نمایان 
است. این حد توجه 
به استفاده از زبان 
ترکي بین رهبران 
فرقة دموکرات از 
کجا نشأت گرفته 
است؟ پاسخ این 

پرسش را مي توان 
در سیاست هاي 

طراحي شده از سوي 
اتحاد شوروي یافت.

دکتر حمید احمدی
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

 یک شماره از روزنامه ارگان فرقه با تیتر نامه شاعران تبریز به اردوی زرین - با تصویر رهبران شوروی
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نخستین  از  یکی  جهانشاهلو،  اهلل  نصرت 
گروه  اعضای  از  که  کشور  مارکسیست های 
5۳ نفر به سرکردگی تقی ارانی و نخست وزیر 
در  دموکرات  فرقه  خودخوانده  حکومت 

آذربایجان بود.
وی این فرصت را داشت که سالیان دراز پس از 
فرقه باقی بماند و از میان گروه 5۳ نفر نیز در 
کنار دکتر انورخامه ای از آخرین بازماندگان بود.

او بارها در سالیان دراز پس از فرقه به نادرستی 
نگاه فرقه و مارکسیسم و بلوک شرق اذعان کرد 
و اقدامات فرقه را با عنوان رفتارهایی نادرست و 

غلط یاد کرد.
وی سال ها بعد ذکر کرد که: »نه دکتر ارانی 
شادروان و نه ما شاگردان مکتب کمونیست، 
فقط از دور صدای این برابری طلبی را شنیده 
بودیم. من پس از شکست فرقه آذربایجان که 
خود به عنوان معاون پیشه وری و نخست وزیر 
فرقه بودم، پای به جهان کمونیست گذاشتم، 
تازه دریافتم که ما چگونه چنین جهنمی را 
که هرگز ندیده بودیم، برای مردم بی خبر ایران 
جنت معرفی می کردیم و از کرده خود پشیمان 

بودم.«
آمال  و  ناپختگی   ، جوانی  همچنین  وی 
رهایی بخشی را در عده ای از جریان چپ دلیل 
پیوستن آن ها به گروه های چپ از جمله فرقه 
می دانست و قائل به نسبتی میان بسیاری از 

آنان و قوم گرایی نبود.
ارانی  تاثیر پذیری  او در کتاب خاطرات خود 
مانند  هایی  نشر  چهره  و  فضای حشر  از  را 
کاظم زاده ایرانشهر و پورداود در مجالت کاوه 
و  ایرانشهر بیشتر از تاثیر چپ می داند و معتقد 
در  آلمان  در  ارانی  توسط  که  فضا  این  است 
دوران تحصیل تجربه شده بود،به ایران بازگشت 
و فضای جدیدی برای مباحث جدی از سوی 
وی پرداخته شد و او این نا آشنایی با ماهیت 
واقعی بلوک شرق را به ارانی نیز تعمیم می داد.

وی درباره حس میهن دوستی و عالقه خود به 
ایران که در سالیان بعد و در انتهای دهه پنجاه 
منجر به نگارش کتاب »ما و بیگانگان« شد نیز 
نویسد: »همۀ آموزش  دبستانی  و  چنین می 
دبیرستانی  من  در دبستان  و دبیرستان  شرف  
تهران آغاز و پایان  یافت  و من  گذشته  از این  
که  کوشش  و نظم  را از مادر و پدرم آموختم، 
 خوشبختانه  در دبستان  و دبیرستان  با   مدیر 
آقای   چون   زمان  شناسی   و  کوشا  دانشمند، 

ذوقی  و دبیران  دانشمند و دلسوزی  چون  آقایان  
ابراهیم  رشادی  و نصراهلل  فلسفی  و دیگران  نظم ، 
کوشش ، انسان  دوستی  و میهن  پرستی  را بیش  از 

پیش  آموختم .«
آشنایی وی با سران فرقه به زندان باز می گشت و 
البته نگاه او به مسائل کمتر از پیشه وری سودای 
جدا سری داشت وی پیرامون مذاکرات فرقه و 
نخست وزیر وقت احمد قوام چنین می نگارد: 
بود.  قوام السلطنه  دوستانه   آقای   با  »دیدارمان  
زمانی  در فاصله  قهوه ای  که  می نوشیدیم  آقای  
قوام السلطنه  فرصتی  یافت  و به  من  نزدیک  شد 
و گفت  آقای  دکتر شما با این  استعدادی  که  
دارید جایتان  نزد ماست  نه  در تبریز. من  زود 
مقصود او را دریافتم  و گفتم  اگر حضرت  اشرف  
با مسائل  آذربایجان  موافقت  فرمایند البته  برای  
خدمت  به  میهن  در تهران  هم  در خدمت  آن  

جانب  خواهیم  بود. هنگامی  که  آقای  پیشه وری  
از خواست های  مردم  آذربایجان   با آب  و تاب  
سخن  می راند، آقای  قوام السلطنه  لبخند می زد و 
مقصودش  این  بود که  این  خواسته های  شماست  
نه  مردم  آذربایجان . این  دیدار با کمی  امیدواری  
پایان  یافت  و دنبالۀ گفتار به  دیدار دیگر موکول  
قوام السلطنه  به   آقای   که   بود  آشکار  اما  شد، 

وقت گذرانی  می پردازد.«
او خود نیز از نحوه سقوط فرقه روایتی به دست 
می دهد که نشان از بی ریشه بودن فرقه در نزد 

مردم آذربایجان دارد.
وی می نویسد: »دو روز پس  از دیدار اول،  باز 
شب  هنگام  آقای  سادچیکف  ما را به  سفارت  
آقایان   تن ،  سه   ما  نیز  بار  این   کرد،  دعوت  
پیشه وری  و پادگان  و من  بودیم . آقای  سادچیکف  
تلگراف  استالین  را خطاب  به  پیشه وری  به  ما داد. 
مضمون  تلگراف  چنین  بود »انقالب  فراز و نشیب  
دارد اکنون  باید بدین  نشیب  تن  در دهید و خود 

را برای  فراز آینده  آماده  کنید.«
گوید:  می  چنین  کار  سرانجام  پیرامون  وی 
روس ها  ناجوانمردانۀ  روش   از  که   »پیشه وری  
از آغاز به  سرهنگ   سخت  برآشفته  شده  بود 
قلی اف  پرخاش  کرد و گفت:   »شما ما را آوردید 
میان  میدان  و اکنون  که  سودتان  اقتضا نمی کند 
ناجوانمردانه    رها کردید. از ما گذشته  است  اما 
مردمی  را که  به  گفته های  ما سازمان  یافتند 
و فداکاری  کردند همه  را زیر تیغ  داده اید، به  
من  بگویید پاسخگوی  این  نابسامانی ها کیست ؟ 
 سرهنگ  قلی اف  که  از جسارت  آقای  پیشه وری  
سخت  آشفته  شده  بود و زبانش  تپق  می زد یک  
جمله  بیش  نگفت : سنی  گتیرن  سنه  دییرکت  
و  برو(  می گوید  تو  به   آورد  را  تو  که   )کسی  
جمله  دیگری  را بدان  افزود که  ساعت  8 شب  
امروز رفیق  کوزل اف  بیرون  شهر سر راه  تبریز 
ـ جلفا منتظر شماست ، و از جا برخاست  و دم  
در ایستاد. این  بدان  معنی  بود که  دیگر آمادگی  
گفت وگو با ما را ندارد، باید برویم .« )ص25۷(«

آن چه بسیار روشن در کتاب و نوشته های 
نفر دوم فرقه و یکی از اعضای گروه 5۳ نفر 
دیده می شود، و در جای جای آثار وی نمایان 
است این است که وی از دور شدن از ایران و 
رخدادهایی که بر او پس از فرقه گذشت بسیار 
ناراحت بود، او پشیمان راه رفته در اعتماد به 
بیگانه شده بود، و از جداسری که از طرف او 
غیر قومی بلکه ناشی از فریب بیگانگان و خامی 
در سیاست ورزی بود بسیار سرخورده شده بود.

آن چه می توان در کارنامه او خواند این بود که 
پیش بینی احمد قوام پیرامون او درست بود راه 
فرقه او را پشیمان از گذشته و در حسرت آینده 

گذاشت.
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پشیمان از خیانت

میالد امیدوار 

نسخه شاخص نهج البالغه به خط حسن ابن اسماعیل متعلق به ۷6۴ سال پیش و به جا مانده از دوران ایلخانی و 
قانون ابن سینا به خط جمال محمد با ۴۳8 سال پیشینه و یادگاری از عصر صفوی بوده و این آثار ارزشمند از مجموعه 
کتابخانه موقوفه مرحوم بهاءالملک هستند که در موزه وقف نگهداری می شود و با همکاری میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری در فهرست آثار ملی به ثبت رسیدند. کهن ترین نسخه خطی موجود در استان همدان، نسخه ای 
از »نهج البالغه« است که دیرسالی اش به ۷6۴ سال پیش می رسد. این نسخه در واپسین روزهای ماه جمادی االول 
سال 6۷5 هجری قمری در مشهدالرضا )ع( به دست »حسن بن اسمعیل بن ابراهیم بن علی بن ابن السعیدی« و به 
خط نسخ بازنویسی شده و این تاریخ برابر با دوران حکومت ایل خان مغول است و در سال ۱۰۴۷ هجری قمری و در 
دوران حکومت »شاه صفی صفوی« به دست شخصی به نام »طهماسب قلی« می رسد و »محمد چلبی«، »عبداهلل 

عبدی«، »خلیل نجفی« و »محمد مصلح« اشخاص دیگری هستند که مالک کتاب بوده اند. 
کتاب قانون هم که متعلق به شیخ الرئیس بوعلی سینا و شامل سه سرلوحه عالی و مذهب است و دارای ۱5 مهر بزرگ 

که اولی به نام عنایت خان شاه جهانی است و این نسخه به خوبی مرمت شده و دارای شرایط عالی است.

ثبتدواثرازعصرایلخانیو
صفویدرفهرستآثارملی

بررسی عملکرد ارتش در سرنگونی فرقه دمکرات آذربایجان

ارتش آزاديبخش

» سرنوشت خیانت کاران این بوده که بیگانگان بعد از استفاده خود آنها را دور 
بریزند و یا ملت ایران آنها را از ساحت مملکت پاک کرده است«

ارتش از همان ابتدای یورش سران این فرقه با وجود اشغال کشور توسط 
شوروی ها و مزاحمت هایی که این نیرو های بیگانه برای برقراری امنیت 
شهر های مختلف ایجاد می کردند دست از تالش خود برای یرقراری امنیت 
برنداشت. برای مثال در ارومیه کلیه سربازان تیپ پاسگاه ها و مواضع خود 
را حفظ کرده بودند و اهالی نیز مرتبا به آنها کمک رسانده و حتی داوطلبین 
نیز برای دریافت سالح ومهمات برای جنگ با فرقه دمکرات به تیپ مراجعه 
می کردند. فرقه دموکرات آذربایجان یک فرقه خلق الساعه بود که در روز ۱2 
شهریور ماه ۱۳2۴ با دستورات استالین و پشتیبانی مالی و سیاسی شوروی و 
برخالف اصول ساختمان حزبی برپا شده بود. آرمان فرقه دموکرات آذربایجان 
برقراری یک جمهوری جدا از ایران و راه اندازی جنبش های جدایی خواهی و 
حکومت های خودمختار در سراسر استان های شمالی ایران بود. برنامه فرقه 
دمکرات آذربایجان راه اندازی حکومت خودمختار سوسیالیستی آذربایجان و 
تشکیل دولتی به نام دولت آذربایجان با مجلس ملی، رسمی شدن زبان ترکی 
به جای فارسی و دادن آزادی کامل به دولت آذربایجان در اداره امور داخلی 
آن از جمله مالیه، فرهنگ، ارتش و دیگر سازمان ها و نهادهای مورد نیاز بود 
و هم چنین جدا ساختن استان های شمالی ایران از کشور ایران. دولت به 
اصطالح خودمختار سوسیالیستی آذربایجان به ریاست سید جعفر پیشه وری 
روز 2۱ آذر ماه ۱۳2۴ در تبریز بنیان شد. گروه بزرگی از شبه نظامیان فرقه، 
کسانی بودند که پیش از جنگ جهانی دوم از شوروی رانده شده بودند و به 
ایران مهاجرت کرده بودند، اما با آغاز حرکت ارتش به سوی آذربایجان، »هر 
آنچه رمه و مال و اموال داشتند برداشتند و به سرزمین خودشان برگشتند.«

تا روز 2۷ آذر این افراد فرقه دمکرات با با اعزام نیرو و اعزام مهاجرین قفقازی 
و همکاری کامل قوای شوروی قصد تصرف کامل استان آذربایجان را داشت 
که با مقاوت ستودنی تیپ رضاییه)ارومیه( رو به رو شده بود و این تیپ با 
وجود نرسیدن هیچ گونه کمکی از طرف مرکز تمامی حمالت این فرقه که 

با پشتیبانی قوای شوروی انجام میشد را دفع کرده بود.
چون شوروی ها مشاهده کردند که از راه جمع آوری نیرو از سایر نقاط 
آذربایجان و اعزام آنها به جبهه ارومیه به مقصود نهایی خود یعنی سقوط 
استان آذربایجان ایران نخواهند رسید لذا پاسگاه های مدافع  اطراف شهر 
ارومیه از اول صبح 28 آذرماه مستقیما مورد حمله سوار نظام شوروی قرار 
گرفت. از پاسگاه ها مرتبا گزارش می رسید که »مامورین شوروی می خواهند 
پاسگاه هارا تخلیه کرده ترک مقاومت کنیم و سالح هارا به آنها تحویل بدهیم 
« که به پاسگاه ها پاسخ داده میشد: »شوروی ها باید اسلحه هارا از روی نعش 
ما جمع آوری نمایند « .مقاومت پاسگاه ها تا ظهر همین روز ادامه داشت که 
با دیدن دخالت مستقیم روسها و عدم مشاهده افراد فرقه از طرف سرلشکر 
زنگنه به درستی فرمان عدم درگیری صادر شد چون جنگ مستقیم با 
شوروی خطرات بسیاری برای کشور در آن زمان داشت. ختم غائله آذربایجان 
و پایان دادن به حکومت پیشه وری کار مشکلی نبود ولی متاسفانه وجود 
ارتش شوروی که از تمایالت تجزیه طلبانه پشتیبانی می کرد کار را مشکل 
کرده بود. درنتیجه تالش ها و اقدامات پیگیر ایران ارتش شوروی باالخره 
۱۹ اردیبهشت سال ۱۳25 بکلی خاک ایران را تخلیه نمود و آذربایجان را 
به دست عوامل پیشه وری سپرد. پیشه وری و طرفداران وی مطلقا به تخلیه 
خاک ایران از طرف ارتش شوروی رضایت نداشتند زیرا می دانستند پس از 

رفتن ارتش سرخ قادر نیستند که موجودیت خود را حفظ کنند.
تهیه مقدمات نجات آذربایجان

از تاریخ 2۴ فروردین ۱۳25 که قزوین از طرف شوروی و ارتش سرخ تخلیه 
شد ستون نیرومندی مرکب از سه گردان پیاده و یک و یک گردان توپخانه و 
یک گروهان ارابه جنگی و یک گروهان خمپاره انداز و هواپیما به قزوین اعزام 
گردید. ابتدا تیمسار سرلشکر پورزند به فرماندهی لشگر قزوین منصوب شد 
در این مواقع دمکرات ها تا تاکستان تجاوز نموده و قصد داشتند در منطقه 
قاقازان راه ارتباطی قزوین و رشت را قطع نمایند. عملیات سرکوب اینها با 

موفقیت انجام شد و اینها با دادن تلفات به زنجان عقب نشستند.
پس از نزدیک به ۱۰ماه از آغاز اشغال آذربایجان توسط فرقه شوروی ساخته 
دموکرات که از آذر۱۳2۴ قدرت را در تبریز به دست گرفته بود و تصمیم 
دولت برای نجات آذربایجان، سرهنگ میرحسین هاشمی )داماد باقرخان( 
در تاریخ دوم مهر۱۳25 به فرماندهی لشکر ۳تبریز که مسئولیت نجات 
آذربایجان را برعهده داشت، منصوب و به قزوین اعزام شد تا پادگان آنجا را 
تحویل گرفته و با قوای تحت امر خود آماده حرکت به تبریز برای آزادسازی 

آذربایجان شود.
رده جلودار ارتش در حدود ساعت 8 صبح روز دوم آذر بدون هیچ برخوردی 
و حوادثی به شهر زنجان وارد و پس از بازپس گیری نقاط حساس در مخرج 
شهر مجتمع شدند. رده دوم در ساعت ۹ صبح روز دوم آذر وارد شهر شد و 
بدون هیچ مقاومتی به ستون جلودار در مخرج شهر ملحق شد. بدین ترتیب 
در روز دوم آذر زنجان به دست ارتش ملی افتاد. دراین شهر به قدری به مردم 
سخت گذشته بود که که با استقبال بسیار گرم از ارتش و نیرو های نگهبانی 
عالقه حقیقی خود را نسبت به کشور ایران و دولت مرکزی ابراز داشتند. مردم 
زنجان با دسته بندی های انبوه و مخصوص با مامورین انتظامی همکاری 

می کردند و نسبت به افراد فرقه و مهاجرین قفقازی که موفق به فرار نشده 
بودند حمله ور شده و به شدیدترین وجهه با آنها برخورد می کردند.

روز ۱5 اذر نیز محمدرضاشاه پهلوی با یم فروند هواپیما وارد فرودگاه زنجان 
شدند و سرهنگ هاشمی فرمانده ستون گزارش خود را به عرض رساند و 
پیمای را منتشر کرد که به خالصه این چنین بود » مقرر میدارم قوای تامین 
به طرف آذربایجان عزیز حرکت و هرنوع مقاومت و ایستدگی را به کلی درهم 
شکنند و پرچم ایران را در تمام نقاط این سرزمین به اهتزاز در بیاورند و گرد 
غم را از ناحیه هم میهنان عزیز پاک نمایند. نیل به این مقصود و اجرای این 
وظیفه مهم جز با فداکاری شما)ارتشیان( امکان پذیر نیست و نام کسانی که 
در این اردو کشی برای میهن عمل خواهند کرد همیشه در تاریخ پر افتخار 
کشور باقی خواهد ماند«. در ۱۷آذر و پیش از آغاز عملیات و حرکت لشکر 
تبریز از زنجان، ۱2فروند هواپیما جهت پخش اعالمیه به آسمان تبریز پرواز 
کردند. متن اعالمیه ها از مردم آذربایجان می خواست تا علیه متجاسرین و 
مهاجرین قیام کرده و زمام امور را در تبریز در دست گیرند. حرکت نیروهای 

ارتش در سه ستون به سمت تبریز در روز ۱8آذر شروع شد.
دمکرات ها پس از تخلیه زنجان قوای خود را در میانه متمرکز نموده و 
کامال مضطرب به قصد دفاع در قافالنکوه و میانه به تقویت پرداخته بودند. 
فرماندهی ستون مرکزی، باختری و خاوری ارتش ایران در این عملیات به 
ترتیب برعهده سرهنگ هاشمی، سرهنگ نصرت ا... بایندر و سرهنگ دوم 
مظاهری بوده و نیروها پس از ضد وخورد در قافالنکوه،در 2۰و2۱آذر وارد 
میانه شدند. با پیشروی ارتش ایران به تبریز، مردم و ارتش، اعضای فرقه 
دموکرات را از اداره های دولتی بیرون آوردند و آنها را بازداشت کردند. نیروهای 
زیر فرماندهی سرهنگ بایندر پس از پیروزی در تکاب وارد شاهین دژ شدند. 
صد نفر از سران فرقه دموکرات همراه با پیشه وری با شتاب وارد جلفا شدند و 
با مقدار زیادی اموال غارت شده به شوروی گریختند. ستون دوم ارتش وارد 
شهر میاندوآب شد و قاضی محمد و حاج بابا و بسیاری از جدایی خواهان 
در کردستان تسلیم شدند. ستون سوم فرستاده شده به رشت پس از زد و 
خورد با فداییان فرقه دموکرات آنها را شکست داده و آستارا را زیر کنترل خود 
درآوردند. سپس مهاباد مهار ارتش ایران شد و سربازان به سوی مرند و ماکو 
پیشروی کردند. یک ستون ارتش پس از آزاد کردن چند شهر آذربایجان، 
جلفا شهر مرزی را پس از یکسال آزاد کردند. سران مزدور فرقه دموکرات 
پیش از ورود یکان های ارتش بارو بنه خود را بسته بودند و راه مرزهای 
شوروی را پیش گرفته بودند و آن سوی رود ارس به کمیسرهای سیاسی و 

نظامی ارتش پیوستند.
صبح روز 22 آذر نیروهای ارتش مجدد حرکت خود را به سمت تبریز 
شروع کردند که در بستان آباد خبر قیام مردم تبریز و فرار اعضای فرقه خائن 
دموکرات به آن ها داده می شود. انتشار این خبر باعث شد تا نیروهای ارتش 
سریعا خود را به تبریز برساند. شِب بیستِم آذرماهِ ۱۳25، بحثی میاِن اعضای 
فرقه برای رویاریی یا فرار درگرفت. پیشه وری خواهاِن مقاومت بود، ولی 
قلی اف، افسر کاگِ ِب که همراهِ پیشه وری بود، به اعضای فرقه دستور داد 
تا فردا خودشان را برای فرار به شوروی به مرزِ جلفا برسانند. قلی اف دربرابِر 
مقاومِت پیشه وری بدو گفت: »سنی گتیرن، سنه دییرگت« )کسی که تو را 

آورد به تو می گوید برو!(
غروب 22 آذر ۱۳25 ارتش با استقبال بی نظیر مردم وارد تبریز شد. حقیقتا 
محشری بود این تبریز، صبِح روزِ رادیو تبریز به پارسی خبر از وروِد ارتِش 
ایران برای برقرارِی امنیت داد. از دروازه شهر الی مرکز شهر تمام اهالی 
مسلح )اسلحه متجاسرین را به دست آورده بودند( و ارتشیان را استقبال 
می نمودند. هلهله و شادی مردم به آسمان ها می رسید. در کوچه و خیابان ها 
نعش مهاجرین و متجاسرین مشاهده می شد. قبل از ورود نیرو، اهالی شهر 
تبریز، متجاسرین را خلع سالح نموده و در بعضی جاها صدای تیر همچنان 
ادامه داشت. در جلو شهرداری سرتیپ هاشمی به باالی زره پوش رفته نطق 
مختصری نموده و به اهالی میهن  پرست تبریز دستور دادند که از این ساعت 
به بعد مسئول امنیت و آسایش و انضباط به عهده ارتش است. ]سرتیپ 

هاشمی[ تا چند ساعت دیگر همراه نیروهای عمده وارد شهر می شوند.
پس از آزادی تبریز نیروهایی در تاریخ 2۳و25 آذر از میانه و تبریز به اردبیل 
و ارومیه اعزام شدند تا بقایای عوامل فرقه دموکرات را دستگیر و امنیت را در 

سرتاسر آذربایجان برقرار سازند.
اهمیت وقایع آذربایجان به قدری آشکار است که ملت ایران روزی را که 
مصادف با ختم این غائله عظیم است به نام روز آذربایجان عید ملی اعالم 
نموده و از سال ۱۳25 به این طرف همه ساله در آن روز به یاد نجات 
آذربایجان و اعاده حق حاکمیت ما بر آن خطه جشن می گیرد و به عقیده 
من نه تنها ایرانیان باید پیوسته به یاد این روز باشند بلکه تمام ملل آزاد جهان 
نیز بایستی این واقعه تاریخی را به خاطر سپرده و فراموش ننمایند. استاد 
شهریار با نگاهی بدین واقعه خطاب به آذربایجان و آذربایجانیان سروده است:

تو همایون مهِد زردشتی و فرزنداِن تو 
 پورِ ایران اند و پاک آیین نژاِد آریان

اختالِف لهجه ملیت نزاید بهر کس 
 ملتی با یک زبان کمتر به یاد آرد زمان
گر بدین منطق تو را گفتند ایرانی نه ای 
 صبح را خوانند شام و آسمان را ریسمان
مادرِ ایران ندارد همچو تو فرزندی دلیر 

 روزِ سختی چشِم امید از تو دارد همچنان
بی کس از ایران به حرِف ناکسان از ره مرو 

 جان به قرباِن تو ای جانانه آذربایجان!

روایتی از برداشت های نصرت اهلل حهانشاهلو افشار نفر دوم فرقه دموکرات
علی درزلو
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امید حسنوند، جمشید پوراسمیعل نیازی
 علی درزلو

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.

وز گريز اهريمن ر
محمدحسین بهجت تبریزی 
شهریار

 هان به یغما برده آن ناخوانده مهمان میرود
 گرچه بام ودر به سر کوبید صاحب خانه را
 از حریم بوستان باد خزانی بسته باد
 خاتم جم گو به وقت آصف دوران قوام
 بار قحط و رنج و درد آورد و رفت
 دیزی سفت و سیاهی پشت پایش بشکنید
 شرّ آن کوبنده چکش از سر ما کنده شد

»گماشتگی های بدفرجام« نام کتاب خاطرات 
دکتر حسن نظری غازیانی است. دکتر حسن 
نظری )غازیانی( در بهمن ۱2۹۹ در بندرانزلی 
در   ۱۳2۴-۱۳2۱ سالهای  در  یافت.  تولد 
هنگ هوایی اصفهان و رسته هوایی دانشکده 
افسری خدمت کرد. در همین اوان به فعالیتهای 
پنهانی برای ایجاد سازمان نظامی حزب توده 
اشتغال داشت و یکی از بنیانگزاران آن سازمان 
گردید  بازداشت   ۱۳2۴ مرداد  اواخر  در  بود. 
ولی در حینی که به زندان برده می شد فرار 
کرد و به گروه افسران قیام خراسان پیوست، 
سازماندهی  در  و  رفت  آذربایجان  به  سپس 
نیروهای نظامی جنبش پیشه وری، همچنین در 
نبردهای ناحیه زنجان با افراد مسلح ذوالفقاری 
چریکهای  نیز  و  ناحیه  آن  خانهای  دیگر  و 
تحت فرماندهی سرگرد تیمور بختیار )سپهبد 
ایفا کرد. پس از سقوط  بعدی( نقش مهمی 
حکومت پیشه وری به شوروی فرار کرد و به 
تحصیالت عالی ادامه داد. در اوایل دهه ۱۳5۰ 
موفق به اخذ درجه دکترای اقتصاد از دانشگاه 

واقعه شهریور ۱۳2۰ در تاریخ ایران جایگاه 
برعکس  ایران  چراکه  دارد،  مهمی  بسیار 
تهاجمات قبلی، این بار با نوع جدیدی از اشغال 
مواجه بود که در آن اتحاد جماهیر شوروی، 
با تشکیل احزاب چپ و ایجاد حکومت های 
خودمختار قصد اشغال بلندمدت بخش های از 

ایران را داشت.
در شهریور ۱۳2۰ متفقین از شمال و جنوب 
و غرب ایران را مورد هجوم قرار دادند. ارتش 
بریتانیا از خوزستان و کرمانشاه و ارتش سرخ 
ایران  به  خراسان،  و  آذربایجان  از  شوروی 
حمله کردند. ارتش بریتانیا به بمباران نیروی 
نیروهای  با  درگری  و  پاالیشگاه  و  دریایی 
نظامی پرداخت اما ارتش شوروی شهرها و 
مردم غیر نظامی را هم بمباران نمود. یکی 
قرار  شوروی  حمله  مورد  که  شهرهایی  از 
این  شوروی  نیروهای  بود.  ارومیه  گرفت، 
شهر را بمباران نموده و سپس مورد حمله 
قرار دادند. پادگان ارومیه در بیرون شهر به 
مقابله برخواست و پس از تحمل شکست در 
سربازخانه مقاومت نمود و سربازان توسط 
قوای تزار کشتار شدند و باقیه ایشان از شهر 

خارج شده و به ترکیه پناهنده شدند .
پس از اشغال ایران و در فضای آزاد و پر هرج 
و مرجی که شکل گرفته بود، شوروی دستگاه 
تبلیغاتی خود را به راه انداخت و حزب توده را 
تشکیل داده و بسیاری از نظامیان و سیاسیون 

ایران به این حزب پیوستند.
همزمان طی توافق با متفقین، ارتش ایران 
برای تامین امنیت در مناطق مختلف از جمله 
آذربایجان راهی این مناطق شد. در این زمان 
برآورده  سر  دوباره  غارتگر  ایالت  و  خوانین 
روستاییان  غارت  و  قتل  به  دست  و  بودند 
می زدند و آنان نیز برای حفظ جهان به شهر 

ها می گریختند.
لذا ارتش ایران راهی آذربایجان شده و یک 
تیپ به فرماندهی سرتیپ احمد زنگنه در 
ها  زنی  گشت  طی  و  شده  مستقر  ارومیه 
به سرکوب یاغیان پرداختند و یک به یک 
روستاها را از چنگ ایشان بیرون کشیده و 

امنیت را در منطقه تامین کردند.
تا  و  شد  آغاز  سال ۱۳2۱  از  وضعیت  این 
۱۳2۴ ادامه پیدا کرد و در این زمان بود که 
زمزمه های خطرناکی از آذربایجان به گوش 

می رسید.
توده  حزب  اعضای  استالین،  دستور  به 
دموکرات  فرقه  پیوست  آذربایجان 
آذربایجان شدند و رهبری آن ها بر عهده 
یعنی  ایران  سابقه  با  چپ های  از  یکی 
به  معروف  سید جعفر جوادزاده خلخالی 
پیشه وری قرار گرفت که سابقا تاییدیه او 
در مجلس رد شده و طی تنش با رقیبش 
شده  رانده  باکو  به  آوانسیان،  آرداشس 
کمیسر  باقراف  میرجعفر  توجه  مورد  و 

به  )متخلص  زهتابی  محمدتقی 
)زاده شبستر در سال  کیریشچی( 
۱۳۰2( عضو پیشین فرقهٔ دمکرات 
در  سال ۱۳2۰  در  بود.  آذربایجان 
به  تبریز  معلم  تربیت  دانشسرای 
پایان  از  پس  و  داد  ادامه  تحصیل 
سال های 22–۱۳2۳  در  دوره  این 
در مدرسهٔ رشدیهٔ تبریز به تدریس 
از  ابتدایی مشغول بود.  پس  دورهٔ 
آذربایجان  دمکرات  فرقهٔ  تأسیس 
وی  در ۱۳2۴،  پیشه وری  دولت  و 
نیز به عضویت شاخهٔ جوانان فرقهٔ 
دانشسرای  درآمد.رفرقه،  دموکرات 
»آذربایجان  به عنوان  را  پسران 
)دانشگاه  اونیورسیته سی« 
آذربایجان( نامگذاری کرد و زهتابی 
ادبیات  تحصیل  به  آن مشغول  در 

شد به نحوی که دو بار در هفته، خود پیشه وری مبحث 
ادبیات دنیا را برای دانشجویان تدریس می کرد. پس از 
فروپاشی فرقه زهتابی به صورت غیرقانونی از مرز گذشت 
و به همین علت به زندان در سیبری محکوم شد. پس 
از سه سال حکم برائت گرفت و به پایتخت تاجیکستان، 
شهر دوشنبه و سپس باکو فرستاده  شد و کم کم مورد 
توجه رژیم شوروی قرار گرفت و توانست توانایی های خود 
را برای آنان به اثبات برساند. در پی اختالف مرزی ایران 
و عراق در دههٔ 5۰ خورشیدی، عراق و ایران دست به 
تقویت جنبش های تجزیه طلبانه در دو کشور زدند. ایران 
به احزاب کردی در شمال عراق یاری کرد و عراق نیز 
اقدام به تربیت مزدور و ارسال اسلحه به بلوچستان کرد. 
در همین راستا محمود پناهیان از نوادگان پناه علیخان 
جوانشیر از سران فرقهٔ دمکرات دعوت به عمل آمد که 
به بغداد برود و همراه تیمور بختیار رئیس پیشین ساواک 
برای مقابله با ایران »جبهه خلق های ایران« را سازماندهی 
کنند. یکی از افراد همراه وی نیز محمد تقی زهتابی 
بود. شعبه های »جبههٔ ملی خلق های ایران« به تبلیغ 
قومگرایی در آذربایجان، کردستان، بلوچستان و خوزستان 
ایران پرداختند. زهتابی همچنین در رادیو بغداد به تبلیغ 
قومگرایی می پرداخت و ماهنامه اتحاد یولو را نیز منتشر 
می کرد. وی مدتی نیز در دانشگاه بغداد فارسی تدریس 
می کرد. در سال ۱۹۷5 توافق الجزیره میان ایران و عراق 

حاصل گشت. طبق این توافق دو کشور دست از خرابکاری در امور یکدیگر 
باید برمی داشتند. پس از آن عذر محمود پناهیان و گروه اعزامی خواسته 

سیر فعالیت های محمدتقی زهتابی از دامان شوروی تا صدام و ترکیه؛شهری که از جان و دل در برابر فدرالیست ها و تجزیه طلبان جنگید

کتاب خاطرات دکتر حسن نظری غازیانی از فرماندهان نظامی فرقه

ومیه قهرمانقهرمان ومیه ار وشیار تاريخ ديرين وطن فر

گماشتگی های بدفرجام

حزب کمونیست باکو قرار گرفته بود. در 
آغاز اعضای حزب توده آذربایجان به برگزاری 
و  پرداختند  میتینگ در شهرها و روستاها 
فرقه  توده مرکز،  از حزب  با جدایی  سپس 
شیخ  نوستالژی  با  را  آذربایجان  دموکرات 
در ۱2  آنان  دادند.  تشکیل  خیابانی  محمد 
شهریور سال ۱۳2۴ اعالن موجودیت کرده و 
با حمایت شوروی »حکومت ملی آذربایجان!« 
را تأسیس کردند که در رأس آن سید جعفر 

پیشه وری قرار داشت.
در این زمان انجمن شهری تبریز که متوجه 
و  شدند  واکنش  آماده  بودند،  شده  موضوع 
درصدد برآمدند که این موضوع را به اطالع 
مرکز برسانند، اما پیشه وری با حمایت ارتش 

سرخ شوروی مانع این امر شد.
نظامی  سازماندهی  به  دموکرات ها  سپس 
پرداختند و ناگهان تعداد زیادی از مهاجران 
قفقازی که به آذربایجان آمده بودند، هدف 
خود را عیان نموده و با سالح هایی که ارتش 
و  شده  مسلح  می رساند  ایشان  به  شوروی 
به  و  می کنند  تصرف  را  روستاها  آغاز  در 
همه جا  از  بی خبر  روستاییان  از  عضوگیری 
پرداخته و نیرویی موسوم به قزلباش تشکیل 
دادند و پادگان تبریز به فرماندهی سرتیپ علی 
اکبر درخشانی تسلیم ایشان شد و پاسگاه های 
ژاندارمری هم یکایک مورد حمله متجاسرین 

قفقازی قرار گرفته و متالشی شدند. 
ما اوضاع در ارومیه متفاوت بود. مردم ارومیه 
که یک نسل پیش فجایع جیلولیق و سمیتقو 
دولتی  نیروهای  قدر  بودند،  کرده  تجربه  را 
و  ارتش  پادگان  از  قدرت  با  و  دانسته  را 

پاسگاه های ژاندارمری حمایت نمودند.
کم کم پای دموکرات ها به ارومیه باز شد و 
آنان اساسنامه خود را به انجمن شهری ارومیه 
فرستادند. اما انجمن ارومیه با حمایت مردم 
به مخالفت شدید با این اساسنامه پرداخته و 

نمایندگان فرقه را از شهر اخراج کردند.
عمده علت مخالفت مردم و انجمن شهری دو 

بند از اساسنامه فرقه بود:
1: خودمختاری و خروج از سیطره حکومت مرکزی

2: از رسمیت افتادن زبان فارسی در آذربایجان 
و رسمی شدن زبان ترکی

خود  تاریخی  تجریه  بر  بنا  ارومیه  مردم 
هرگز حاضر به خروج قوای دولت مرکزی 
از ارومیه نبودند چون به تجربه می دانستند 
به  را  فجایعی  قدرت مرکزی چه  نبود  که 
بار خواهد آورد. عمده مخالفان مورد دوم 

فرهنگیان ارومیه بودند.
اما در هنگام تسلیم پادگان تبریز، سرتیپ 
درخشانی به فرماندهی تیپ ارومیه یعنی 
ولی  داد  تسلیم  دستور  زنگنه  سرتیپ 
سرتیپ زنگنه پس از جلسه با مسئولین 
حجت االسالم  و  شهر  انجمن  و  شهری 
سرتیپ  و  ارومیه  مردم  مجتهد  اصولی 
بهاروند فرمانده ژاندارمری ارومیه مخالفت 
برابر  اعالم داشت و در  با تسلیم  را  خود 
فشارهای فرماندهان ارتش سرخ مبنی بر 

تسلیم مقاومت کرد.
اما دموکرات ها هم بیکار ننشسته و دستجات 

شد و زهتابی مجبور به بازگشت به 
باکو شد. با آغاز انقالب اسالمی در 
بازگشت  خواستار  زهتابی  ایران، 
به ایران شد و با موافقت مقام های 
مدتی  بازگشت.  کشور  به  شوروی 
بعد به دلیل فعالیت ها و گرایش های 
شدید چپگرایی و پان ترکی، دستگیر 
و زندانی شد. تحت تأثیر نوشته های 
آنکارا،  استانبول،  محافل  پان ترکی 
و  رمانتیک  آثار  نوشتن  به  باکو 
باژگونه تاریخی پیرامون »ستارخان« 
و »تاریخ باستانی ترک های ایران« و 
سایر بحث ها دست زد، تا از طریق 
تاریخی  وارونه سازی های  نوع  این 
کهن  تخیلی  تاریخی  آفریدن  و 
آذربایجان  برای  ترکی  باستانی  و 
ایران، این منطقه را دارای پیشینه ای 
هماهنگ و مشترک با ترکیه و سایر مناطق نشان داده 
و با زدودن هر گونه پیوند تاریخی این منطقه با ایران، 
گفتمان  پایه های  ایرانی  فرهنگ  و  تمدن  و  تاریخ  و 
وحدت ساز پان ترکی را فراهم سازند. برخی از این افراد 
نظیر صدیق و زهتابی که دارای گرایش های چپ گرایانه 
پان ترکی شدیدتری بودند، به دلیل فعالیت های سیاسی و 
قوم گرایانه تحت فشار قرار گرفتند یا برای مدتی به زندان 
افتاده و از کشور خارج شدند. )صدیق که در سال های 
۱۳5۹ به بعد به ترکیه و به جمهوری آذربایجان رفت و با 
محافل پان ترکی آن مناطق آشنا شد( گرچه این افراد به 
لحاظ موضع گیری سیاسی دارای گرایش متفاوت بودند، 
اما در یک هدف اشتراک نظر داشتند و آن خلق هویت 
ترکی، و نه ایرانی، برای آذربایجان ایران و طرح، مستقیم 
و غیر مستقیم، اندیشهٔ وحدت )بیرلیک( »دو آذربایجان« 
بود. محافل پان ترکیستی باکو هم چنان با انتشار نشریه ها و 
سازماندهی گردهمایی پان ترکی، به ویژه پس از سال های 
۱۳6۱، و سرکوب حزب توده به بعد، با حمایت اتحاد 
جماهیر شوروی به تبلیغ پان ترکیستی علیه ایران ادامه 
می دادند. این فعالیت ها در طول سال های دههٔ ۱۹8۰ 

ادامه پیدا کرد.
تحقیقی در مورد هویت خواهی در آذربایجان، که توسط 
مدرسهٔ نظام فرانسه منتشر شده است، نقش افرادی مثل 
زهتابی و صدیق در وارد كردن برداشتی همانند شوروی ها 

از هویت ملی آذربایجانی ها را به »قاچاقچیان فرهنگی« تشبیه می کند.
زهتابی نهایتاً اول دی ۱۳۷۷ در خانه اش بر اثر سکتهٔ قلبی درگذشت.

ارتش  و  نمودند  راهی روستاها  را  مسلح خود 
این  می فرستاد.  سالح  ایشان  برای  هم  سرخ 
سالح ها درواقع سالح های به غنیمت گرفته شده 
از واحد های آلمان نازی و همچنین ارتش ایران 
بودند که به مهاجران قفقازی و کمونیست های 

محلی داده می شدند.
دستجات  میان  درگیری  سبب  موضوع  این 
و  شد  ژاندارمری  پاسگاه های  با  دموکرات 
متجاسرین،  نفری  دویست  و  صد  دستجات 
پاسگاه هایی که بین ۷ الی ۱5  نیرو داشتند را 
مورد حمله قرار می دادند اما واحد های ژاندارمری 
پاسگاه های خود را به دژهایی مستحکم تبدیل 
نموده و به مقاومت پرداخته و این متجاسرین را 

عقب می زدند.
در یکی از همین درگیری ها، متجاسرین شکست 
سنگینی متحمل شده و چندین کامیون حامل 
سالح از خود به جا گذاشتند که این کامیون های 
مملو از سالح را واحد های ارتش به درون شهر 

برده و این امر موجب شادی مردم ارومیه شد.
متجاسرین بارها و بارها شهر را مورد حمله قرار 
دادند اما موفق نشدند، لذا این بار جنگ حالت 
شهری گرفت و دسته جات کوچک متجاسرین 
با حمایت و الپوشانی ارتش شوروی به درون 
شهر رفته و خانه های وابسته به ایشان و بویژه 
مسیحیان شهر به دژهایی درون شهر تبدیل 
شدند که به سوی سربازان تیراندازی کرده و 
به ترور مردم می پرداختند و ارتش شوروی از 

واکنش پادگان ارومیه جلوگیری می نمود.
این وضع ادامه داشت تا اینکه خود ارتش سرخ 
وارد میدان شده و پادگان ارومیه را مورد حمله 
قرار داد و تعدادی از سربازان پادگان را به شهادت 
رساندند و اینچنین پادگان و ژاندارمری ارومیه 
تسلیم شدند. فرماندهان شوروی تعهد کردند که 
نظامی ها و سربازان در امنیت کامل و خلع سالح 

از شهر خارج شوند.  
طبق توافق، قرار بر این بود که اول قوای ژاندارمری 
شبانه بدون سالح از شهر خارج شوند اما با خلف 
وعده ارتش سرخ، متجاسرین دموکرات نیروهای 
بی سالح ژاندارمری را در خارج از شهر قتل عام 
نمودند. این امر بسیار مردم ارومیه را متاثر نمود 
و این مردم این بار برای نجات سربازان آنان را به 
خانه های خود برده و با تعویض لباس، ایشان را 
تحت عنوان قوم و خویش خود به خارج از شهر 
انتقال می دادند و این چنین ارومیه قهرمان به 

دست دموکرات ها افتاد.
و  پادگان  با  درگیری ها  این  در  دموکرات ها 
سنگینی  تلفات  ارومیه  مردم  و  ژاندارمری 
متحمل شدند. در این درگیری ها 2۳۰۰ تن از 
دموکرات ها و فقط 2۰۰ تن از قوای دولتی به 
قتل رسیدند که البته این آمار مربوط به پیش 
همچنین  و  پادگان  به  سرخ  ارتش  حمله  از 
کشتار قوای ژاندارمری است.  فرماندهان قوای 
دولتی بازداشت شده و به تبریز منتقل شدند 
و در دبیرستان فردوسی به اتهام کشتار مردم 
اما  شدند  محکوم  اعدام  به  و  محاکمه  ارومیه 
بعدها طی زد و بندهای سیاسی آزاد شدند. نکته 
جالب در اینجا تجلیل افتخار آمیز مردم تبریز و 
دانش آموزان تبریزی از فرماندهان میهن پرست 

ارتش بود که سبب خشم دموکرات ها شد.

استادی  با سمت  مدتی  گردید،  برلن شرقی 
در دانشگاههای آلمان شرقی تدریس کرد و 
آلمانی  به زبان  اقتصاد  چند کتاب در زمینه 
از یادداشت های دکتر نظری  پاره ای  نوشت. 
تحت عنوان » گماشتکی های بدفرجام« که 
شامل گوشه ای از تاریخ فراز و فرود حکومت 
میر جعفر پیشه وری در ایران را شامل است 
در سال ۷6 به توسط نشر » موسسه خدمات 

فرهنگی رسا « در ۳۱۳ صفحه منتشر و در 
همان روزهای انتشار مورد استقبال دوستداران 
تاریخ معاصر قرار گرفت. نظری بعد از انقالب 
به ایران بازگشت و گویا مدتها در ایران بود. اما 
دوباره به کشور آلمان رفت و در ۷2 سالگی 

درگذشت و در همانجا به خاک سپرده شد.
به  وی  می گوید:  نظری  درباره  رضا  عنایت اهلل 
را  میانه  بانک  در  مردم  پول های  فرار  هنگام 
دزدیده بود و بخشی از آنها را به همسر خود 
تحویل داد و بخشی دیگر را به روس ها. عنایت  اهلل 
رضا می گوید: آتاکیشیف به رئیس پلیس فرقه 
)پناهی( گفت: نظری موقعی که پول های بانک 
میانه را زد همه را آورد و به ما تحویل داد اما 
سرقت  به  نیز  پناهی  )ظاهرا  تو  الماس های 
جواهرات پرداخته بود( شیشه از آب درآمد. وی 
نیز یکی دیگر از ارکان فرقه است که بر وابستگی 
تاکید دارد. کتاب  نادرست بودن روند فرقه  و 
دارای بخش های بدیعی همچون جلسه دادگاه 
پیشه وری، خاطرات  به مرگ جعفر  رسیدگی 

درگیری های نظامی فرقه و... است.

فراغتی و کتابی و گوشه چمنی

احمد رضا حسینی

زهتابی تحت 
تأثیر نوشته های 
پان ترکی محافل 
استانبول، آنکارا، 

باکو به نوشتن آثار 
رمانتیک و باژگونه 
تاریخی دست زد، 
تا از این طریق این 

منطقه را دارای 
پیشینه ای هماهنگ 

و مشترک با 
ترکیه و سایر 

مناطق نشان داده 
و با زدودن پیوند 
تاریخی با ایران، 
پایه های گفتمان 

وحدت ساز 
پان ترکی را فراهم 

سازد

 آن نمک نشناس ، بشکسته نمکدان میرود
 خانه آبادان که جغد از بوم ویران میرود

با سپاه اجنبی از خاک ایران میرود
 اهرمن دیدم که از ملک سلیمان میرود
 گو بماند درد را، کز سینه پیکان میرود

 ترسم آخر باز گردد چون پشیمان میرود
لیک از رو مشکل این کوبنده سندان میرود


