
ماه نامه فرهنگی وطن یولی  سال چهارم   8 صفحه

5000 تومانمهرماه 1401

51

صفحه آخر 

صفحه هفت

صفحه هفت

دوزگون یاالندوزگون یاالن
مروری بر زندگی محمدزاده صدیق؛

ایران مقتدر از ایران مقتدر از 
ود ارس گذشت ود ارس گذشتر ر

سومین رزمایش ایران در مرز باکو؛

یغ است ایران که ویران شود در
ایران آباد و آزاد و یکپارچه آرمان ملت؛

ارزیابی خطر تجزیه طلبی و مسئولیت های اجتماعی نخبگان

زبان فارسی ما ایرانیان را به هم ارتباط می دهد
پیام خانم دکتر ژاله آموزگار به »شب وطن یولی«:

در چند دهه گذشته که جریان پان ترکیسم با اقدامات مداخله جویانه ترکیه و 
جمهوری آذربایجان در منطقه رشد و نمو یافت بسیاری از فعاالن فرهنگی و 
تازه بنیاد همسایه هشدار  دو کشور  این  از خیاالت خام  آذربایجان  اجتماعی 
می دادند و از لزوم مقابله به مثل سخن می گفتند و متاسفانه همیشه با ممانعت 
و حتی برخورد نهادهای مسئول به بهانه های مختلف مواجه شدند. همه ناظران 
و تحلیلگران مسائل قومی متفقل القول هستند که مسائل قومی و زبانی در ایران 
ریشه داخلی ندارد و همه هیاهوها و فعالیت های قومگرایانه با دخالت و حمایت 
و سازماندهی دولت های خارجی صورت می پذیرد. آذربایجان نیز از این قاعده 
مستثنی نیست و بلکه بیش از سایر حوزه ها این دخالت و سازماندهی آشکار و 
روشن است. اگر در برخی از مناطق قومی دیگر محرومیت نسبی ناشی از عوامل 
جغرافیایی و اقتصادی زمینه  و دست کم پوشش مناسبی برای نوعی اعتراض 
و نارضایتی باشد و گروه های قوم گرا با پنهان شدن پشت این خواسته ها نیات 
و اهداف اصلی خود را پنهان می کنند اما در آذربایجان به دلیل برخورداری 
اقتصادی و اجتماعی و سیاسی چنین دستاویزی برای گروه های قوم گرا وجود 
ندارد بنابراین ادعاها و خواسته هایشان در آذربایجان کامالً جنبه قوم گرایانه دارد 
و در سال های اخیر نیز تقریباً پرده ها افتاده و رسماْ جدایی طلبانه شده و فعاالن 
این حوزه که عموماْ در کشور همسایه ترکیه متمرکز شده اند با حمایت دولت های 
منطقه ای همسایه و غیرهمسایه به نفرت پراکنی می پردازند و از شبکه ماهواره ای، 
مرکز مطالعاتی، حمایت و حضور در محافل سیاسی و اندیشکده ها و دانشگاه ها و 
رسانه های رسمی برخوردارند که نشانگر حمایت دولتی و امنیتی از آنهاست. صرف 
حضور این افراد که به صورت رسمی علیه تمامیت ارضی و وحدت ملی کشورمان 
موضع گیری و فعالیت می کنند می تواند محل اعتراض و برخورد ایران باشد با این 
حال به نظر می رسد این فعالیت ها یا مورد اعتراض ایران قرار نگرفته و یا ترکیه به 
اعتراض ایران بی توجهی کرده است. هر چند فعالیت این افراد و رسانه ها هیچ بهره 
و ثمره ای برایشان نداشته و جامعه آذری زبانان هیچ توجهی به اقدامات آنها نکرده 
اما نمی توان به تاثیر این تبلیغات سهمگین بر ذهن کودکان و نوجوانان ایرانی 
بی توجه بود و چه بسا این فعالیت ها بتواند در دهه های آینده به تخریب همبستگی 
ملی و هویت ملی در مناطق مرزی منجر شود و طبیعتاً تبعات سیاسی و اجتماعی 
خاص خود را داشته باشد. اطمینان از میهن دوستی و ایرانخواهی مردم آذربایجان  
نافی مسئولیت مسئوالن در خاموش کردن نواهای ضدایرانی نیست و چه بسا این 
خواب خرگوشی مسئوالن ما منجر به طمع و خیال خام دشمنان و گستاخی های 
بیشتر شده است و اگر مردم آذربایجان با بی محلی و بی اعتنایی پاسخ پان ترک ها 
را نمی دادند امروز باید با چالش های قومی در این منطقه از کشورمان دست و 
پنجه نرم می کردیم. اردوغان در این مسیر آن چنان گستاخ شده که دست کم 
دوبار در گفتگوهای رسانه ای خود ایران را تهدید کرده که چنانچه ایران دست از 
فعالیت های منطقه ای برندارد ما هم آذری ها را علیه تهران تحریک خواهیم کرد! 
سوال اینجاست که دستگاه سیاست خارجی ما چه پاسخ متناسب و مناسبی 

به این یاوه گویی رئیس جمهور ترکیه داده است؟ هر چند شعرخوانی نامناسب 
اردوغان در باکو با پاسخ توئیتری وزیر وقت امور خارجه مواجه شد اما به قولی با 
یک گل بهار نمی شود. الهام  علی اف نیز سخنان و اقدامات مشابه دیگری داشته که 

همواره بی پاسخ مانده است. 
نکته بدتر این است که حتی نهادها و رسانه ها و افراد غیردولتی نیز به اشکال 
مختلف امکان اقدام و پاسخ متناسب به رسانه ها و دولتی های این دو کشور پیدا 
نکرده اند. با برچسب تندروی و تخریب روابط با کشورهای همسایه بسیاری از 
دلسوزان و فعاالن اجتماعی و فرهنگی وادار به سکوت یا محافظه کاری در قبال 
اقدامات ایران ستیزانه این دو کشور همسایه شدند و اکنون در نقطه ای ایستاده ایم 
که باید برای مقابله با تهدیدات ژئوپلتیکی باکو و آنکارا علیه منافع ملی کشورمان 
به فاصله دوسال سه رزمایش نظامی در مرزهای کشورمان با باکو برگزار   کنیم و 
به صورت نمادین از رود ارس بگذریم و در همه سطوح نظامی و سیاسی به باکو 
پیام بفرستیم که اقدام علیه منافع ملی کشورمان را برنمی تابیم و رهبری به عنوان 
باالترین مقام نظام رسماً رئیس جمهور ترکیه را مورد خطاب قرار دهد و بگوید 
اجازه نمی دهیم! ما در چند دهه گذشته از هم تباران تالش خودمان که برای 
خودمختاری قیام کردند و حکومت خودمختار موقتی نیز تشکیل دادند هیچ 
حمایتی نکردیم. ما در مقابل قتل و زندان های بلندمدت فعاالن فرهنگی تالش 
به جرم »جاسوسی برای ایران« هیچ اقدامی نکردیم. ما حتی از فعاالن مذهبی و 
اسالم گرای جمهوری آذربایجان نیز که تحت تاثیر انقالب اسالمی بودند و هستند 
حمایت درستی نکردیم و در مقابل حمله وحشیانه به روستای نارداران و عزاداران 
حسینی هیچ اقدام متناسبی نداشتیم. ما در مقابل سرکوب کردها در ترکیه به 
بهانه برگزاری جشن نوروز سکوت کرده ایم و در مقابل تعطیلی تلویزیون ها و دفاتر 
فرهنگی شیعیان ترکیه سکوت کرده ایم و در مقابل سیاست های پانترکیستی 
اردوغان در منطقه و حمالت او به کشورهای همسایه منفعل بوده ایم. ما در مقابل 
سرکوب و زندانی شدن ده ها فعال سیاسی و فرهنگی تالش و اسالم گرا و حقوق 
بشری در جمهوری آذربایجان که نگرش مثبت و نزدیکی نیز به ایران داشته و 
دارند سکوت کرده ایم و باکو و ترکیه نیز از سکوت ما گستاخ تر شده اند و هر سال 
برای آذربایجانی های جهان کنگره برگزار کرده اند و با احتمال شورش آذری های 
ایران ما را تهدید کرده اند و رسماً از گروه ها و افراد ضدایرانی حمایت کرده اند و ما 

باز هم سکوت کرده ایم. 
خویشتن داری و نجابت ما ایرانی ها همواره بخشی از روحیه و سرشت مان بوده 
و هست اما باید بدانیم که این نجابت از سوی رقبا و دشمنان به گونه ای دیگر 
تعبیر شده است. آیا پیش از آنکه کار به این مرحله برسد که برای دفاع از 
منافع ملی نیازمند برگزاری رزمایش و تهدید دیپلماتیک بشویم نمی توانستیم 
با اقدامات فرهنگی و اجتماعی متقابل این دو کشور همسایه را متوجه کنیم که 
برخالف ایران که حضوری چندهزارساله در این گوشه از نقشه جهان داشته آنان 
موجودیتی تازه بنیاد هستند و مشخص نیست تا چه زمانی دوام بیاورند و اگر ایران 
بر یک هویت و موجودیت چندهزارساله تکیه زده آنها خانه ای از تار عنکبوت دارند 
که با کوچکترین اقدام متزلزل خواهد شد و شاید اگر این اقدامات فرهنگی را به 
موقع به انجام رسانده بودیم اکنون در موقعیت باالتری ایستاده بودیم و اساساً این 
رقبای منطقه ای جرات نمی کردند به خطوط قرمز ایران نزدیک شوند و یا حتی در 

ذهن شان نیز به چنین خطاهایی بیاندیشند. 

 من به عنوان ایرانی آذربایجانی عالقه مند به این آب و خاک انتشار 
پنجاهمین شماره وطن یولی را تبریک می گویم. همه می دانیم در این 
شرایط دشوار انتشار روزنامه ای به طور مداوم با این مشخصات چقدر 
سخت است و آقای دشتبانی با همکاری همکاران خوبشان، با پشتکاری 
تحسین کردنی، با عشق و عالقه ای که به ایران و فرهنگ گسترده و همه گیر 
ایران دارد و ایمانی که به یکپارچه بودن این سرزمین دارد توانسته است با 

توجه خاص به آذربایجان این مهم را تاکنون به ثمر برساند.
آذربایجان که من سعادت آن را داشته ام که در خوی یکی از شهرهای 
باصفای آن به دنیا بیایم همیشه بر تارک ایران با افتخار درخشیده است. 
آذربایجانی که تاریخ فراموش نکرده است که در دوردست های زمان، شهربان 
دلیر آن چگونه دلیرانه در دفاع از سرزمین ایران در مقابله با اسکندر جنگیده 
است که حتی حاکم غالب را شیفته کرده است تا جایی که دوباره حکومت 
آذرآبادگان عزیز را به دست همان شهربان سپرده است. ما همه می دانیم 
که نخستین رگه های تجددخواهی، نخستین مدرسه ها به سبک جدید، 

نخستین روزنامه های فارسی زبان از آذربایجان سر بر آورده است.
و  متخصصان  بهترین  همه  از  مهمتر  و  اقتصاددان نان  موفق ترین 
خدمت گزاران زبان فارسی از آذربایجان برخاسته اند چون می دانستند که 
زبان فارسی سند هویت ما و پاسدار گنجینه ادبی و فرهنگی ماست. البته 
در کنار همه اقوام دوست داشتنی ایران که هر کدام با فرهنگها و آیین ها 

و زبان ها و اشعار زیبای خود بر غنای فرهنگ این سرزمین افزوده اند. من 
خودم خوشحالم که بگویم ایرانی ای هستم که در آذربایجان به دنیا آمده 
ام و به زبان فارسی زبان ملی سرزمینم عشق می ورزم و در اعتالی آن 
تالش می کنم و در عین حال به لطف و صفای شهرستانی بودن با زبان 
ترکی کامالً آشنایی دارم. از اشعار و موسیقی آن نهایت لذت را می برم. به 
راحتی می توانم در تخیالتم در سایه آن شعر معروف محلی ترکی با آن 
روستایی ساده دل هم زبان شوم که در انتظار رسیدن یار آتش در سماور 
می اندازد و غم در استکان در جلو خان خانه اش را آب می پاشد که چون 

یار می آید حتی غباری حایل او و یارش نباشد.
احتماالً همین احساس را دارد کردزبان با شنیدن تصنیف ها و شعرهای 
کردی و آن بلوچ با اشعار محلی اش و آن خوزستانی با سرایش  آیین زار و  
فراموش نمی کنم در کنار این سروده های زیبا، زبان فارسی است که همه 
ما ایرانیان را به هم ارتباط می دهد و به سوی گنجینه همگانی مان، که 
ادبیات فارسی باشد راهنمایی مان می کند. اینجاست که من و شما و آن 
کرمانی و آن خراسانی و آن کرد و آن گیالنی با هم اشعار فردوسی و حافظ 
را می خوانیم. سعدی و خیام و موالنا و صائب و خواجو و شهریار و بزرگان 
دیگر را مال خودمان می دانیم. من برای شما و همکاران تان استقامت در 
این راه پرفراز و نشیب آرزو می کنم و امیدوارم تالش هایتان مستدام باشد 

به ثمر برسد و باز هم این مطالب خواندنی را بخوانم. 

به گفتار خوب و خرد کار بندآنچه به کس نتوان گفت

داود دشتبانی

یِن ایرانیان شب میهن پرست تر
جمع آذربایجانی ها در شب وطن یولی مجله بخارا

عالج واقعه پیش از وقوع باید کرد
نتیجه چشم پوشی های مداوم مقابل باکو و آنکارا

دستبرد قوم گرایان بر شهیدان کربال

ِ نوخاسته« »غالمان

آیا پس گرفتن هفده 
شهر قفقاز ممکن است؟
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 با سخنرانی حسن انوری، ژاله آموزگار، علی اشرف صادقی، 
حمید احمدی، مسعود عرفانیان، علی دهباشی
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دو

ادامه از همین صفحه

به گزارش روابط عمومی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، 
چهارشنبه، 26 مردادماه 1401، هشتاد و دومین محفل 
ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، موسوم 
به شوق دیدار، با حضور جمعی از اساتید و دوستداران 
فرهنگ ایران زمین، در سالن کتابخانۀ این مؤسسه برگزار 

شد.
در این جلسه دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی 
میراث مکتوب، پس از خوشامدگویی به حاضران، به ارائۀ 
گزارشی از فعالیت های مؤسسه در ماه اخیر پرداخت، از 
جمله برگزاری گرامیداشت زنده یاد استاد احمد مهدوی 
روز  چهلمین  مناسبت  به  مردادماه  پنجم  در  دامغانی 
درگذشت ایشان با همکاری مؤسسۀ اطالعات و مؤسسۀ 

فرهنگی شهر کتاب.
دکتر ایرانی همچنین با اشاره به درگذشت امیرهوشنگ 
ابتهاج، از تصحیح ایشان از دیوان حافظ یاد کرد و با اشاره 
به مالقاتش با ایشان گفت: ما با دکتر محمد باقری سردبیر 
مجله میراث علمی اسالم و ایران، خدمت استاد ابتهاج 
کتابت  حافظ  دیوان  نسخ  اقدم  از  نسخه ای  و  رسیدیم 
801 قمری را، که به صورت نسخه برگردان در انتشارات 
بود،  رسیده  چاپ  به  مکتوب  میراث  پژوهشی  مؤسسۀ 
تقدیم شان کردیم. تصحیح دیوان حافظ به سعی سایه 
بر اساس 29 نسخۀ دستنویس و دو نسخۀ چاپی )چاپ 
قدسی و قزوینی( انجام شده که قرار شد در بازنگری و 

چاپ مجدد، با نسخۀ 801 هم مقابله صورت گیرد.

وطن یولی ارگان آذربایجانی های میهن دوست
معرفی  ضمن  ایرانی  دکتر  ادامه  در   
نشریه وطن یولی، گفت: یکی از نشریاتی 
بدون  و  صدا  و  سر  بی  کشور  در  که 
حمایت جدی منتشر می شود ماهنامه 
وطن یولی )راه وطن( است که دوستانی عالقه مندانه این 
نشریه را چاپ می کنند. وی ضمن معرفی داوود دشتبانی 
بنیان گذار و مدیر نشریه وطن یولی که در جلسه حاضر 

بود، از ایشان خواست درباره اهداف نشریه سخن بگوید.
در  آذربایجان  اهمیت  به  اشاره  با  نیز  دشتبانی  داود 
فرهنگ و ادب و هویت ایرانی، به طرح برخی مسائل 
و نگرانی ها مربوط به آذربایجان پرداخت و گفت: مثل 
ایرانیان، مردم آذربایجان همیشه میهن پرست و  همه 
میهن دوست و فدایی میهن بوده اند اما چند دهه ایست 
که عده ای اقلیت تحت عنوان پان ترک ظهور کرده و 
فعالیت می کنند و متأسفانه در این روزها با کمک و 
هم  رونق  بازارشان  لشکری  و  کشوری  مسئوالن  مدد 
مسئوالن  حمایت  از  و  می دهند  هم  جوالن  و  دارد 
محلی هم برخوردارند و به عناوین مختلف و به اشکال 
گوناگون فعالیت های مخرب انجام می دهند و وضعیت 
خورده  رقم  آذری ها  ما  شهرهای  در  تأسف برانگیزی 

است.
وی با بیان این که با سیاست های بومی گزینی دانشجو، 
بومی  و  سربازی  کردن  بومی  معلمین،  کردن  بومی 
کردن مسئولین استانی عمال تجزیه فکری و فرهنگی 
اتفاق افتاده است، اظهار کرد: وقتی اکثر قریب به اتفاق 
جمعیت منطقه از دوره دانش آموزی تا اشتغال در شهر 
خودشان هستند و هیچ ارتباطی با سایر مناطق کشور 
برقرار نمی کنند و مسئولین هم بومی و محلی هستند و 
تربیت ملی هم توسط نظام آموزشی صورت نمی گیرد و 
از آن سو هم تبلیغات و هجمه ترکیه و باکو را داریم و 
در کنار آنها عربستان و اسرائیل نیز مشغول فعالیت اند، 

طبعا شرایط خوبی وجود نخواهد داشت.
این  در  ماهواره ای  شبکه های  فعالیت  به  اشاره  با  وی 
زمینه، افزود: چهار شبکه تلویزیونی تجزیه طلب دائما 
در حال نفرت پراکنی علیه ایران و کرد و ارمنی و فارس 
... و تقدیس هویت ترکی و ترکان باستان و ترکان  و 

جهان و ... هستند.
وی با اشاره به شناخته شده بودن فعالین این قشر و 
فعالیت های شان در چند ساله اخیر، گفت: استاد خطیبی 
در تبریز و ارومیه برای شاهنامه برنامه داشته اند و آقای 
آذربایجان  موضوع  و  کرده اند  سفر  بار  چندین  ایرانی 
وجهه همت شان بوده و این فعالیت ها تا حدی  اثرگذار 
بوده و از اتفاقاتی که در آذربایجان دارد رقم می خورد 
و می تواند بر اذهان نسل جوان اثر بگذارد و در آینده 

خطراتی را برای میهن رقم بزند، مانع شده است.

فعالیت  و  شکل گیری  روند  به  اشاره  با  همچنین  وی 
نشریه وطن یولی، گفت: در سال 85 بر سر کاریکاتور 
شاهد  روز  سه  دو  و  شد  پا  به  غائله ای  ایران  روزنامه 
شورش گسترده ای در آذربایجان بودیم که برای خود 
من شک آور بود که چطور پان ترکیست ها توانسته اند 
این گونه عده ای از جوانان ما را این طوری همراه کنند. 
از آن دوره انگیزه شروع شد و وطن یولی را ابتدا در 
دانشگاه تهران با راهنمایی اساتیدی مثل جناب دکتر 
منصور و دیگر اساتید بزرگوار شروع کردیم و تا امروز 

به شکل سراسری منتشر می شود. 
این نشریه محوری شد که بسیاری 
از جوانان و دانشجویان و اساتید 
را یافتیم که با ما همراه شدند و 
جلسات  کرد.  پیدا  گسترش  کار 
شاهنامه خوانی که مدت ها بود در 
تبریز و ارومیه فراموش شده و به 
فضولی خوانی  آن جلسات  جای 
استاد  حضور  با  بود،  شده  پا  بر 
دوباره  دیگر  دوستان  و  خطیبی 
در  پرچم شاهنامه  و  یافته  رونق 

تبریز و ارومیه بلند شده است.
تالش های  به  اشاره  با  وی 
جمهوری آذربایجان برای معرفی 
شاعر  عنوان  به  گنجوی  نظامی 
این کشور، گفت: جمهوری  ملی 
درآمدهای  به  تکیه  با  آذربایجان 
نفتی هزینه های زیادی در سطح 
نظامی  تا  می دهد  انجام  جهانی 
آذربایجان  ملی  را شاعر  گنجوی 
ایرانی  دکتر  آقای  کند.  معرفی 
همت کردند و مسئولین را بیدار 

بزرگداشت  برای  همایش هایی  گذشته  سال  و  کردند 
نظامی گنجوی برگزار شد اما واقعا هم در عرصه بین 
المللی و هم داخلی من از اساتید خواهش می کنم که 
از وجه همت های شان را موضوع آذربایجان قرار  یکی 
بدهند و توجه کنند که خیلی تبلیغاتت سنگینی از آن 
سو دارد برای تغییر هویت در آذربایجان انجام می شود و 
ما دو سه دهه دیرتر از آنها دست به کار شده ایم و داریم 

تالش می کنیم که آب را به جوی برگردانیم.   
در  جوان  یک  از  تصویری  دادن  نشان  با  سپس  وی 
نقش  لباسش  بر  را  ترکیه  پرچم  که  تبریز  ورزشگاه 
زده، گفت: پرچم مقدس ایران را در تبریز آتش زدند 
حکم  وحشتناکی  اتفاق  چنین  علیه  دادگاه  قاضی  و 
تخریب اموال عمومی داد و آن فرد پستی که این کار 
را کرده بود گفت که این از اموال عمومی نبوده و من 
با پول خودم این پرچم را خریده و آتش زده ام. پرچم 
ترکیه و آذربایجان به وفور در شهرهای ما به اهتزاز در 
می آید. از کودکی خانه ما و مدرسه ام در اردبیل  در 
نزدیکی شهیدگاه جنگ چالدران بود. ما این همه شهید 
در مقابل ترکان عثمانی داده ایم و امروز ترکیه فیلم و 

سریال ساخته و از زبان سلطان عبدالحمید می گوید ما 
روزی پرچم ترک را در تبریز به اهتزاز در خواهیم آورد 
و برادران ترک خود را در آذربایجان نجات خواهیم داد. 
ترکیه چندین سریال ساخته و مسئوالن ما نه واکنش 
نشان می دهند و نه اعتراض می کنند و نه همتی دارند 
و نه کاری انجام می دهند و این واقعا درد بزرگی است.

گفت:  دشتبانی  داود  به  ایرانی خطاب  دکتر  ادامه  در 
درود بر همت و عشق شما و ادامه داد: این از افتخارات 
میراث مکتوب بوده که با کسانی که فقط از روی عشق 
عده ای  کشورشان  و  وطن  به 
کرده اند  جمع  خودشان  دور  را 
است.  کرده  همکاری  و  همراهی 
ما االن شاهد تحولی هستیم در 
می توانیم  آسوده تر  و  مناطق  آن 
نشست  و  باشیم  داشته  حضور 
برگزار کنیم؛ گرچه همین نشست 
ماه  دو  که  و شاهنامه  آذربایجان 
به  شد،  برگزار  ارومیه  در  پیش 
همراه  منفی  تبلیغات  با  قدری 
در  پلیس  و  آتشنشانی  که  شد 
جمع  کوچک  جلسه  یک  اطراف 
شده بودند که مبادا اتفاقی بیفتد. 
البته افرادی هم در جلسه حضور 
از  داشتند و سؤاالتی پرسیدند و 
مطرح  اشکاالتی  اطالعی  بی  سر 
با  آیدنلو  دکتر  آقای  که  کردند 
شاهنامه  حوزه  بر  کاملی  تسلط 
من  داد.  پاسخ  را  همگی  دارند، 
به سهم خودم و از طرف همگی 
مریزاد  دست  دشتبانی  آقای  به 
آرزوی  برای شان  و  می گویم 
موفقیت داریم و هر کمکی بتوانیم در خدمت ایشان و 

همکاران شان هستیم.
در ادامه این نشست کاوه تیموری، خوشنویس، شعری 
ایرانی  و  ایران  از  تمجید  مضمون  با  شهریار  استاد  از 

خواند:
سال ها مشعل ما پیشرو دنیا بود 

چشم دنیا همه روشن به چراغ ما بود
درج دارو همه در حکم حکیم رازی 
برج حکمت همه با بوعلی سینا بود
قرن ها مکتب قانون و شفای سینا 

با حکیمان جهان مشق خطی خوانا بود
عطر عرفان همه با نسخه شعر عطار 

اوج فکرت همه با مثنوی ُمال بود
داستان های حماسی به سرود و بسزا 

خاص فردوسی و آن همت بی همتا بود
خاتم گمشده را باز بجو  ای ایران 

 که بدان حلقه جهان زیر نگین ما بود
شهریار از تو نوای نی و ناقوس خوش است 

 این غزل را نسب از کوس بلند آوا بود

پروفسور ثبوتی: دل قوی دار!
در بخش بعدی پروفسور یوسف ثبوتی 
بنیانگذار دانشگاه علوم پایه زنجان  به 
بیان مطالبی پرداخت و در ابتدا با اشاره 
به غیر قابل مقایسه بودن ظرفیت های 
فرهنگ و تمدن ایرانی با ظرفیت های قومیت ها، خطاب به 
دشتبانی گفت: دل قوی دار! خیلی نگران نباشید تبریز و 
آذربایجان بسیار بزرگ تر از آن است که افراد بدون اطالع 

از تاریخ بتوانند آسیبی به آن بزنند.
بنیانگذار دانشگاه علوم پایه زنجان در ادامه با اشاره به 
انتخاب سال 2022 از سوی یونسکو به عنوان سال  علوم 
پایه گفت: این انتخاب با نظر به اهمیتی که علوم پایه در 
تحول دنیای قدیم به دنیای جدید در طول 200، 300 

سال گذشته داشته، انجام شده است.
هستیم  سال هایی  در  ما  داد:  ادامه  ماندگار  چهرۀ  این 
که تکنولوژی دیجیتال و رباتیک دنیا را به طور کامال 
غیرمترقبه ای دارد عوض می کند. آقای هراری می گوید 
200 سال پیش آدم می توانست پیش بینی کند که 50 
سال بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. حاال ممکن بود یک 
شاهی برکنار شود و ندانیم چه کسی جای او را خواهد 
گرفت اما اصناف مختلف کار خود را می کردند. ولی االن 
در دنیایی هستیم که نمی توانیم تصور کنیم 20 سال 
آینده چه خواهد شد. علوم و فناوری های جدید، مانند 
رباتیک، دیپ لیرنینگ و متاورس به قدری دنیا را سریع 
متحول می کند که پیش بینی حتی 10 سال آینده هم 
مشکل است و از این لحاظ یونسکو امسال را سال جهانی 

علوم پایه اعالم کرده است.
وی به عنوان یک اخترفیزیک دان، با اشاره به به کار گیری 
تونمندی های  اخیر و  تلسکوپ جیمز وب در چند ماه 
آن گفت: نتیجۀ پژوهش ها در این زمینه ها و همچنین 
این است که تقریبا االن  داده های تلسکوپ جیمز وب 
آسمان  در  که  ستاره ای  هر  باشیم  مطمئن  می توانیم 
هست اطراف آن هم سیاره ای وجود دارد و فقط خورشید 
ما نیست که سیاره دارد. در کهکشان ما 200 میلیارد 
ستاره وجود دارد و تقریبا همین تعداد کهکشان وجود 
دارد. خیلی سیارات شبیه به زمین هم وجود دارد و اگر 
شبیه زمین هستند و اگر روی زمین حیات هوشمند به 
وجود آمده، آیا خیلی بعید است که فکر کنیم که چند 
10 سال دیگر بتوانیم مطمئن باشیم که در این دنیا کره 
زمین هیچ حالت استثنایی ندارد و بشری که ما باشیم 
هیچ حالت استثنایی نداریم و دنیا نظایر زمین و نظایر 
موجود هوشمند ممکن است بسیار فراوان داشته باشد؟ 

اینها جنبه های روز دانش امروزی است.

دکتر حسن انوری: روح ایران تجزیه ناپذیر است
 در ادامه دکتر ایرانی استاد دکتر انوری 
را یکی از مفاخر و از ادامه دهندگان راه 
بزرگانی مثل عالمه دهخدا، استاد معین 
و همکار استاد دبیرسیاقی معرفی کرد و 
از ایشان درخواست کرد که برای حاضران در جلسه سخن 

وح بزرگ ایران  وزی ر  حسن انوری: ر
خاک ها را یک تکه خواهد کرد

گزارش هشتاد و دومین محفل ماهانۀ میراث مکتوب؛

بر اساس گزارش گاردین، یک برگ از شاهنامه شاه طهماسبی، یکی از بهترین نسخه های 
خطی مصور موجود، در حراج ماه آینده ساتبیز بین 4 تا 6 میلیون پوند به فروش می رسد. این 
نسخه خطی که مربوط به قرن شانزدهم و زمان حکومت شاه طهماسب بر ایران است، در طول 
دو دهه به وسیله برخی از بهترین هنرمندان آن زمان تهیه شده است.  بندیکت کارتر، رئیس 
دپارتمان هنرهای اسالمی و هندی ساتبیز گفت: شاهنامه شاه طهماسبی نسخه ای عالی از این 

کتاب است زیرا در تولید آن از بهترین امکانات هنری سلطنتی استفاده شده است. 
او افزود: این برگ دارای حجم باالیی از جزئیات است، به طوری که تصویر تا حاشیه صفحه هم 
رسیده و مخاطب در نقاشی گم می شود.  این برگ از شاهنامه شاه طهماسبی، به وسیله میرزا 
علی، یکی از بهترین هنرمندان نسل خود و پسر سلطان محمد، یکی از بزرگ ترین نقاشان 

ایرانی، که او هم روی این نسخه خطی کار کرده، نقاشی شده است.
نسخه خطی شاهنامه شاه طهماسبی به سفارش شاه اسماعیل، بنیانگذار سلسله صفویه ایران 

ساخته شده است. پس از درگذشت او، پسرش شاه طهماسب که در آن زمان کودک بود، 
همچنان بر کار نظارت داشت. این اثر پس از تکمیل، به عنوان هدیه ای دیپلماتیک به سلطان 
سلیم دوم، امپراتور عثمانی داده شد. رکورد قیمت یک اثر اسالمی روی کاغذ متعلق به یک برگ 
از همین نسخه خطی است که در سال 2011 در ساتبیز به قیمت 7.4 میلیون پوند فروخته 
شد و اکنون در موزه آقاخان در تورنتو کانادا قرار دارد. برگ هایی از شاهنامه شاه طهماسبی در 
موزه هایی از جمله موزه متروپولیتن نیویورک، موسسه اسمیتسونین در واشنگتن، مجموعه هنر 

اسالمی ناصر خلیلی در لندن و موزه هنرهای معاصر تهران موجود است.
این برگ شاهنامه به عنوان بخشی از حراج هنرهای جهان اسالم و هند ساتبیز 26 اکتبر به 
حراج گذاشته خواهد شد. از دیگر آثاری که در این حراج به فروش می رسند، یک جلد قرآن 
نفیس متعلق به سال های 76-1575 است که قیمت آن بین 400 هزار تا 600 هزار پوند 

تخمین زده می شود.

 حراج یک برگ 
شاهنامه طهماسبی 

Culture
فرهنگ

سیاست های بومی گزینی 
دانشجو، بومی کردن معلمین، 
بومی کردن سربازی و بومی 
کردن مسئولین استانی عمال 

تجزیه فکری و فرهنگی اتفاق 
افتاده است، اظهار کرد: وقتی 
اکثر قریب به اتفاق جمعیت 
منطقه از دوره دانش آموزی 
تا اشتغال در شهر خودشان 

هستند و هیچ ارتباطی با سایر 
مناطق کشور برقرار نمی کنند 
و مسئولین هم بومی و محلی 

هستند و تربیت ملی هم توسط 
نظام آموزشی صورت نمی گیرد 

و از آن سو هم تبلیغات و 
هجمه ترکیه و باکو را داریم 
و در کنار آنها عربستان و 

اسرائیل نیز مشغول فعالیت اند، 
طبعا شرایط خوبی وجود 

نخواهد داشت.

بگویند.
دکتر انوری نیز با ابراز خوشحالی از حضور در جلسه ماهانۀ میراث 
مکتوب، گفت: از حضور در مجلسی که از علوم گوناگون حضور دارند 
بسیار خوشحالم و از آقای ایرانی صمیمانه تشکر می کنم و می توانم 
بگویم که »األسماء تنزل من السماء«؛ ایشان ایرانی به معنای لغوی 
کلمه هستند که دارند فرهنگ ایرانی را گسترش می دهند و از کسانی 

که به ایران و زبان فارسی کمک می کنند، حمایت می کنند.
وی ناظر به بحث مطرح شده در جلسه دربارۀ آذربایجان، گفت: چندی 
پیش یکی از دوستان از آمریکا به من نامه ای نوشت و خیلی ناراحت 
بود از این که بعضی ها می گویند و تصور می کنند ایران دارد تکه تکه 
و آذربایجان از ایران جدا می شود. من در جواب نوشتم ایران خاکی 
نیست که تکه تکه شود؛ ایران یک روح است. شما قرن هشتم را در 
نظر بگیرید؛ در قرن هشتم ایران تکه تکه بود و هر منطقه کوچکی 
یک حکومت مستقل داشت، اما در همان حال، روح ایران شاعری به 
جهان هدیه کرد که شاعران جهان در مقبالش سر خم می کنند. پس 
نترسیم. ایران روح است و روح ایران هرگز نخواهد مرد و به نظر من 
روزی خواهد رسید که این روح بزرگ خاک ها را یک تکه خواهد کرد.

دکتر امین لو: آذربایجان نوای ضد ایران را نمی پذیرد
لو، پزشک و نمایند   در بخش بعدی دکتر امین 
دربارۀ  اسالمی،  شورای  مجلس  در  شبستر  اسبق 
جایگاه آذربایجان در تمدن، فرهنگ و ادب ایران 
سخن گفت و بیان کرد: نظامی، شاعر اهل آذربایجان، 

سروده است:
همه عالم تن است و ایران دل  /  نیست گوینده زین قیاس خجل 

چون که ایران دل زمین باشد  / دل ز تن به بود یقین باشد
 این عبارات حاکی از آن است که ایران و آذربایجان یکپارچه بوده اند 

و ما دنبال روحی هستیم که تجزیه پذیر نیست.
وی ادامه داد: اولین کسی که شعر فارسی گفت رودکی بود. چند 
سال از آن گذشت که قطران آن قصاید غرا را گفت؟ شاید 150 سال 
بیشتر نگذشته بود. ناصرخسرو قبادیانی در سفرنامه اش گفته در تبریز 
قطران نام شاعری را دیده ام که شعر فارسی نیکو می سرود. زمانی 
که شاهنامه فردوسی سروده شد چند سال از آن گذشت که نظامی 
خمسه را سرود؟ اینها پا به پای هم قابل قیاس اند؛ یکی از خراسان 
و یکی از آذربایجان. نقشی که فردوسی از خراسان برای تمدن ایران 
داشت نظامی هم از آذربایجان پا به پای او چنین نقشی را ایفا کرد. 
اگر سعدی و حافظ از شیراز برخاستند و غزل را به اوج رساندند و هر 
کدام سبکی را ابداع کردند، صائب تبریزی نیز سردمدار سبک هندی 

شد و اشعاری به آن زیبایی را سرود.
وی ادامه داد: انقالبیونی مثل ستارخان و باقرخان از تبریز برخاستند و 
ایران را حفظ و مشروطیت را پا بر جا کردند. در زمان حمله روس ها 
به ایران در عهد قاجار چه کسانی خون دادند؟ آذربایجان با این که 
راه های ارتباطی اش را بسته بودند از ایران جدا نشد. دوست عزیز ما 
امروز گریه کرد اما ستارخان هم گریه کرد؛ وقتی که بانویی تبریزی 
گفت ما خاک می خوریم ولی خاک نمی دهیم. اینها ارزش است. ممکن 
است نوادری و چند نفری باشند و کارهایی انجام دهند ولی آذربایجان 
انجام  پیشه وری  زمان  بپذیرد در  بود  قرار  اگر  نمی پذیرد.  را  این ها 
می شد. شما فکر می کنید آذربایجان را پهلوی نجات داد؟ آذربایجان را 
خود آذربایجانی ها نجات دادند. آذربایجانی ها تحمل نیاوردند که این 
کار اتفاق بیفتد. همگی، علمای شان، بازرگانان شان، با سوادان شان، 
همگی بسیج شدند علیه آن جریان. ایران را هم آذربایجان نجات داده 
است. در جنگ هشت ساله سردارانی مثل باکری از کجا آمدند؟ من 

توصیه می کنم که نگران نباشید.
وی افزود: این مسائل البته خیلی خوب بود و هشدار است، ولی اگر 
این ها را خیلی پر رنگ کنید انگار که ما نمی توانیم خودمان را حفظ 
آذربایجانی ها می خواهند  بگویند  نمی تابد که  بر  آذربایجانی  کنیم. 
آذربایجان را از ایران جدا کنند. به هیچ وجه. آذربایجان سر ایران 
است و آذربایجان همیشه دل در گرو ایران داشته است. هر چه در 
آذربایجان هم نوشته اند به فارسی بوده و در واقع ما خودمان را جدای 

از ایران نمی دانیم و خودمان را فدای ایران می دانیم.
 در ادامه دکتر ایرانی با یادآوری این نکته که دغدغه دوستان بخاطر 
مسائل ریزی است که بهتر از ما می دانند و شاهد فعالیت هایی 
هستند که صورت می گیرد، اظهار کرد: بعضا نشریات و کتاب هایی 
آنجا چاپ می شود که مسئله دار است. به عنوان مثال همین پارسال 
کتابی به عنوان دیوان ترکی نظامی گنجوی چاپ شد. این کتاب 
را که وزارت ارشاد به آن مجوز داده و در تبریز چاپ شده بود برای 
من فرستادند. االن ظاهرا مجوز آن باطل شده است ولی به هر حال 
پخش می شود. این کارها در اثر کم توجهی برخی از مسئولین 
می شود که باید بیشتر توجه کنند. مجالتی هم هست که خیلی 
فعالیت دارند و مرتب گزارش های آنها می آید. به هر حال نگرانی ها 

جدی است.
در ادامه دکتر ایرانی کتاب تازه منتشر شده مؤسسۀ پژوهشی میراث 

مکتوب با عنوان تاریخ رستم خان سپهساالر را معرفی کرد.

داود دشتبانی: برای جوانان نگرانم
 در بخش دیگری نیز داوود دشتبانی گفت: من 
ذره ای نگران تجزیه ایران نیستم ایران یک حقیقت 
پابرجا بوده و خواهد بود. من نگرانیم و احساساتی 
شدنم و دغدغه ام بخاطر جوانان همشهری خودم 
است که نوکری و مزدوری بیگانه می کنند و پرچم بیگانه را به دست 
می گیرند. من نگران آنها هستم هر چند اندک اند. همان اعضای فرقه 
ما  آوارگی ها کشیدند. مگر هموطن  و  بیچارگی ها  دموکرات چه 
نبودند؟ گمراه شدند و نوکری بیگانه کردند و به چه بیچارگی ها 
افتادند. من عرض کردم این پان ترک ها اقلیت اندکی هستند که 
قطعا نخواهند توانست به تمامیت ایران ضربه و آسیبی بزنند اما باید 
و  انرژی  بود که می تواند  این کشور  نگران همان معدود جوانان 
می روند  اما  بگیرد  قرار  خودشان  کشور  خدمت  در  انگیزه شان  
مزدوری بیگانه می کنند. تبلیغ بیگانه می کند. همین برای من آذری 
ننگ و خفت است و من ناراحت آنها هستم. وی با بیان نقل قولی از 
زنده یاد  برد و گفت:  پایان  به  را  امین ریاحی سخن خود  زنده یاد 
محمد امین ریاحی خویی به شوخی به دوستی گفته بود »جوان 
مگر تو آذری هستی که اینقدر میهن پرستی؟!«. آذری ها همیشه 

همین طور بوده اند و خواهند بود.
در بخش دیگری از این محفل دکتر محمود جعفری دهقی پس 
از اشاره به هدف انجمن ایرانشناسی پایه  گذاری شده در دانشگاه 
تهران برای معرفی بهتر ایران به جوانان، به معرفی نشریۀ علمی 
دوزبانۀ »زبان و کتیبه« پرداخت که تا کنون 4 شماره از آن به 
به شعرخوانی  این نشست  از  است. بخش دیگری  چاپ رسیده 
محمدحسین ساکت اختصاص داشت که شعری سروده شده را 

برای حاضران خواند. 



هس

ایران آباد و آزاد و یکپارچه آرمان ملت؛

یغ است ایران که ویران شود در
حجابی کرالنگیچ که به تازگی به عنوان سفیر جمهوری ترکیه در تهران معرفی شده، مولوی شناس و پژوهشگر زبان 

و ادبیات فارسی است.
 رسانه های ترک اعالم کردند، مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه  ترکیه، حجابی کرالنگیچ را که سابقاً 
سفیر ترکیه در دهلی نو بود، به عنوان سفیر  این کشور در تهران )ایران( منصوب کرده است. حجابی در 
طول سال های فعالیت علمی خود، برخی از آثار درجه اول زبان و ادب فارسی، از جمله دیوان حافظ، 
مثنوی مولوی،  گلستان سعدی و چند اثر مهم دیگر را به زبان ترکی ترجمه کرده است. او سال گذشته، 
برنده جایزه ویژه روز ملی حافظ شد و جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران را نیز در کارنامه خود 
دارد. حجابی همچنین عضو هیئت  مدیره انجمن موالناپژوهی و عضو اتحادیه نویسندگان ترکیه است. او 
در سال های 2006 تا 2008 و نیز، 2014 تا 2016 رییس اتحادیه نویسندگان ترکیه بوده  است. کرالنگیچ 
همچنین دیوان کامل حافظ را نیز به زبان ترکی استانبولی ترجمه کرده است و به دلیل ترجمه آن در 

سال گذشته ششمین نشان درجه یک علمی حافظ شناسی را به دست آورد.

 استاد ادبیات فارسی 
سفیر ترکیه در ایران 

ماهنامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 51  8 صفحه

مهرماه  و  شهریور  اواخر  )از  مهسا  اعتراضی  جنبش  ظهور  از  پس 
1401( امیدها و نگرانی های گوناگونی در افکار عمومی مطرح شده 
است. یکی از نگرانی ها، نگرانی از خطر تجزیه سرزمینی ایران است. 
کنونی  زمینه  در  خطر  همین  سنجش  و  ارزیابی  نوشته  این  هدف 
جامعه ایران است. پاسخ اجمالی من این است که ملت و کشور ایران 
پدیده ای ریشه دار است و با هر بادی نمی لرزد، ولی بنا به سه توضیح 
خطر  نباید  حکومتی  نیروهای  و  مدنی  جامعه  دلسوز  نیروهای  زیر 

»تجزیه طلبی« را نادیده بگیرند.
آنگاه  می شود،  نظم سیاسی ضعیف  که  است  هنگامی  نگرانی  اولین 
توضیح  بیشتر  نگرفت.  جدی  نمی توان  را  سرزمینی  تجزیه  خطر 
تاریخی  از لحاظ  ایران  ایران ملت و کشوری قدیمی است.  می دهم. 
یک مجموعه واحد و در عین حال متکثر از اقوام بوده است. در این 
یک  هم  فارسی  زبان  و  است  قدیمی  امری  قومی  همزیستی  کشور 

وسیله ارتباطی بین قومی بوده است.
ایرانیان در  نیز هست.  ایران در عین حال ملت و کشوری مدرن   1
از  بهتری  آینده  دوران جدید در جنبش های گوناگون تالش کردند 
مثال  به عنوان  باشند.  داشته  فرهنگی  و  اقتصادی  و  سیاسی  حیث 
اخیر  جنبش  تا  ملی  جنبش های  سایر  و  مشروطه خواهان  تالش 
مهسا تالش یک قوم برای ساختن ایران نبوده است بلکه یک تالش 
سراسری و از سوی همه اقوام بوده است. به رغم وحدت در عین کثرت 
در ایران، از زمانی که دولت بروکراتیک جدید در ایران شکل گرفت، 

به موازاتش در یکصد سال اخیر دو پدیده شکل 
گرفته است. اولین پدیده این است که دولت های 
تبعیض های قومی و در پذیرش  ایران در کاهش 
در  لذا  نبوده اند.  موفق  آن ها  سیاسی  نمایندگی 
ایران ما با نارضایتی قومی در میان کردها، عرب ها، 

بلوچ ها، ترکمن ها و ترک ها روبه رو هستیم.
 پدیده دوم اگرچه پدیده الغری است ولی وجود 
پان کردها  پان ترک ها،  مثل  »پان ها«  به نام  دارد: 
»پان ها«  کشور،  عادی  شرایط  در  پان عرب ها.  و 
سرزمینی  تجزیه  برای  نگران کننده ای  نیروی 
ایران نیستند و نیرویی خفته و حاشیه ای هستند. 
در  دلیل  هر  به  سیاسی-امنیتی  نظم  وقتی  اما 
پیدا  فعال شدن  پان ها مجال  ایران ضعیف شود، 
ملی- حیث  از  اینکه  با  دیگر  بیان  به  می کنند. 

در  ولی  است،  آرامی  کشور  ایران  کشور  قومی 
دوره 1320 و 1357 که نظم سیاسی متزلزل شد 
»پان ها« نیز فعال شدند. لذا یکی از وجوه نگرانی 
از سوری شدن، نگرانی از فعال شدن فعالیت های 

جدایی طلبان قومی است.
2  در شرایط »جامعه و دولت ناتوان« خطر تجزیه قابل تامل می شود. 
توضیح می دهم که چگونه. جنبش اعتراضی و ملی مهسا دارای دو 
الیه است. الیه اول آن همان برانگیختگی مردم ایران در پی درگذشت 
مهسا امینی )دختر 22ساله کردی که هنگام سفر به تهران از سوی 
از  دستگیری  زمان  در  و  شد  دستگیر  پوشش  به خاطر  ارشاد  گشت 
از مرگ  باخت( است.پس  بیمارستان کسری جان   هوش رفت و در 
مهسا جامعه ایران با یک جنبش اعتراضی در سطح کشور روبه رو شد. 
اعتراضات گسترده ای در ده ها شهر و دانشگاه کشور در بیش از 20روز 
شکل گرفت که هنوز خاتمه نیافته است. مطالبه این جنبش بی رهبر، 
مخالفت با گشت ارشاد، حجاب اجباری و مخالفت با تحمیل سبک  
زندگی است. این مطالبه خود را در شعار »زن، زندگی و آزادی« و 
»مرد، میهن و آبادی« نشان داد. متاسفانه هنوز پاسخ اقناع کننده  و 

عملی به این جنبش داده نشده است.
الیه دوم این جنبش در دو هفته پس از آغاز این جنبش، جدی شد. 
اگر در فاز اول جنبش، مطالبه جنبش اهداف مربوط به سبک زندگی 
و پوشش زنان بود، در فاز دوم خصوصا با مداخله رسانه های ماهواره ای 
بی بی سی  بن سلمان،  ایران اینترنشنال  )تلویزیون  کشور  از  خارج  در 
فارسی و من وتو در لندن( مطالبه جنبش به امر »سرنگونی حکومت« 

تبدیل شده است. 
از  بعضی  مخالف  ایران  مردم  از  توجهی  قابل  بخش  این که  به رغم 
سیاست های موجود هستند، ولی این جنبش که عمدتا از جوانان و 
زنان تشکیل شده و اقشار اصلی شهرها به آن نپیوستند قادر نیست 
که هدف تغییر ساختار را دنبال کند. در مقابل، حکومت ایران یک 
حکومت پوشالی نیست و خود حکومت هم جنبشی است و قادر است 
به طور جدی در  و  نفع خود بسیج کند  به  را  از مردم  زیادی  بخش 
برابر مطالبه سرنگونی حکومت مقاومت می کند و حتی ممکن است 
فرایند مقابله تشدید شود. بنابراین نکته مهم این است که در جامعه 
تدریج  به  سیاسی  نظم  است  ممکن  که  گرفته  شکل  چالشی  ایران 

ضعیف شود. 

وطن یولی: درگذشت زنده یاد مهسا امینی موجی از اندوه و اعتراض را جامعه 
ایجاد کرد. این اندوه و خشم از مرگ یک هم وطن بیگناه یکی از جلوه های 
باشکوه نوع دوستی و ملت بودگی مردمان این سرزمین را نشان داد. هیچ یک 
از کسانی که اندوهگین شدند مذهب و قومیت و شهر این دختر جوان و 
بیگناه برایشان مطرح نبود و از تصور ظلم بر هموطنی بیگناه در اندوه خانواده 
او شریک شدند. نجابت و اصالت خانواده مهسا نیز بسیار ستودنی و در شأن 
یک ایرانی نژاده بود که با وجود اندوهی که می تواند منشا خشمی بی محابا و 
افسارگسیخته شود در مرزبندی آشکار با گروهک های تجزیه طلب که برای 
سواستفاده از مرگ این دختر جوان سقزی شادمانه بر طبل نفرت می کوبیدند 
قدردان پیوند و همبستگی ملت هستند و بارها تاکید کردند: »ما مسیر 
دادخواهی در مراجع قضایی را انتخاب کرده ایم. از مقامات ذیربط و مسئوالن 
مربوطه درخواست می کنیم؛ طبق قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه و 
مطابق وعده های صریح ریاست محترم قوه، تمامی تالش خود را در جهت 
کشف حقیقت علت این مرگ هولناک و نیز نحوه برخورد با فرزندمان مهسا 
از لحظه بازداشت غیرقانونی و اعزام وی به مرکز پلیس موسوم به گشت ارشاد 
به عمل آورند و با این کار هم از تکرار چنین فجایعی جلوگیری به عمل آید و 
هم از حقوق اولیای دم صیانت نمایند.« پدر و مادر و دایی و عموی مهسا به 
عنوان نزدیک ترین اعضای خانواده پیام هایی سرشار از میهن دوستی و نجابت 

خطاب به مردم صادر کردند.
دایی مهسا امینی نیز در موضعی روشن تر صف این خانواده را از دشمنان ایران 
و ایرانی جدا کرد و گفت: »»ما به هیچ وجه نگاه قومیتی نداریم. هر کسی به 
هر نحوی می خواهد این موضوع را قومیتی کند، صد در صد اشتباه می کند. 
خانواده ی ما، خانواده ی ایران به هیچ وجه چنین نگاهی ندارند و آن را کامال غلط 
می دانند. ایران یک پارچه است. کسی که بندرعباس زندگی می کند، ساکن 
آذربایجان است، کسی که در لرستان و تهران است...همه را مثل خودمان 
داغ دیده می دانیم. همه ی ما انسانیم و کاری که مردم تهران برای ما کردند، 

مردم  که  کاری  کردند،  آذربایجان  مردم  که  کاری 
هرمزگان و اصفهان و شیراز و هر جای ایران کردند. ما 

با هم این ندا را سر می دهیم. ما یکپارچه ایم.«
وفا عائلی تاکید کرد که از قول ما بگویید و زبان ما 
باشید: »نه شخص من و نه خانواده ی من به هیچ وجه 
معتقد نیستیم که چون کرد هستیم از مردم ایران 
جداییم. همه ی ایران خانواده ی ماست. همه ی افراد 
با شعور این کشور خانواده ی من هستند. ما هرگز 
طرفدار چنین ادبیاتی نیستیم. ما تابع ادبیات فردوسی 
و مولوی و سعدی و حافظ و شهریار تمام مشاهیر 
کرد و فارس و عرب و ترک هستیم.  ما با ادبیات 
مشترکی که داریم و من االن با همان حرف می زنم، 
با یکدیگر حرف می زنیم. من اگر آذری بودم با همین 
زبان حرف می زدم. زبان فقط یک حلقه ی اتصال است. 
ما در یک خاک زندگی می کنیم و خاک مان برای ما 
مقدس است. از بزرگ و کوچک خانواده ما به این 
اعتراف می کنیم که ما مردم ایران بر هر زبان و هر 
عقیده،  یکی هستیم. ما فکر می کنیم مهسا بیشتر از 

اینکه مال ما باشد، مال همه مردم ایران است«.
او افزود: »این نکته هم بسیار حائز اهمیت است که 
در نگاه قومیتی مخاطب مردم نیست و چه بسا در 
مواضع و جایگاه دولتی هم زسانه های و اشخاصی 
وجود دارند کسانی که به این موضوع دامن می زنند 
اما دغدغه ی مردم ایران مسائل دیگری است و متحد 

و یکپارچه اند«
دایی مهسا امینی تاکید کرد مرگ خواهرزاده اش را از راه قانونی و درست و با 
روش خودشان پیگیری خواهند کرد: »آن چه ما می خواهیم فقط در چارچوب 
حقوقی است که خدا به انسان داده است و شخصا به عنوان فردی از خانواده ی 
مهسا و نماینده ی آن ها می گویم که زبان ما زبان ادب است و اگر مطالبه ای 
داریم از همین مسیر پیش می رویم.هر چه از دهان ما خارج شود  در نهایت 
ادب خواهد بود. ما نمی خواهیم حتی به کسانی که حق مان را ضایع کردند، 
اساعه ی ادب کنیم. او در ادامه گفت: »ما باید به تمام دنیا نشان دهیم که اگر 
مطالبه ای داریم، از راه شعور و فهم و عقل این مطالبه را پیگیری می کنیم.  ما 
یورشگر و ظالم نیستیم. مردم ایران بی تربیت نیستند. مردم ایران بی شعور 
نیستند. همان طور که ادبیات ما زبان ادب و تربیت است، ما با همان زبان 

حق مان را می گیریم و حقوق مان را پیگیری می کنیم تا به آن برسیم.«
مردم هست،  همه ی  که حق  آرامشی  است،  آرامش  به  رسیدن  ما  هدف 
مطالبه ی دیگری نداریم. دایی مهسا امینی پس از بیان این نکته در پایان 
حرف هایش گفت: »راه اسالم حقیقی که به ما معرفی شده درست و با عقل و 
شعوری زندگی کردن است. مردم ایران تابع آن »به درستی زیستن« هستند. 
ما می خواهیم در کنار همدیگر به درستی زندگی کنیم. به خدا مردم ایران روش 
درست زندگی کردن را می دانند، تمدنی دارند که می توانند به خوبی کنار هم 
زندگی کنند. وای بر کسانی که این حال خوب را از مردم می گیرند. امیدوارم 
به روزی و جایی برسیم که بتوانیم به خوبی وصلح و صفا در کنار هم زندگی 

کنیم.«
این سخنان به روشنی عمق فرهنگ و تمدن ایران را در الیه های ناشناخته 
و پنهانش نشان می دهد و در حالی که اگر یک خانواده داغدیده به ویژه در 
روزهای ابتدایی چنین حادثه ای از دایره خویشتن داری و پیروی از منطق و 
ادب و اعتدال خارج شود هیچ کس بر آنان خرده نمی گیرد اما خانواده مهسا 
نشان دادند ملت ایران همواره پیش و بیش از حق فردی پاسدار مصلحت و 
هویت ملی خود بوده و هست و حتی در زمان غم و اندوه نیز اجازه نمی دهد 

دشمنان این مرز و بوم از دادخواهی  او  برای آسیب زدن به همبستگی و 
یکپارچگی این ملت آسیب بزنند.

در گام دوم اندوه این حادثه موجب همدردی و اعتراض گروه هایی از مردم 
ونخبگان و دانشجویان شد که حقی قانونی و طبیعی است و مسووالن نیز 
باید زمینه ها و امکان اعتراض در موضوعات مختلف را پدید بیاورند تا براساس 
اصل 27 قانون اساسی مردم بتوانند سخن و مطالبات خود را به شیوه مدنی 
و قانونی ابراز کنند. بدون شک انباشت خواسته ها و مطالبات مردمی و عدم 
ابراز آنها و مطالبه پاسخ و یا برآورده شدن این خواسته ها موجب ایجاد خشم 
پنهان در جامعه خواهد شد و اعتماد عمومی را تخریب خواهد کرد. کاهش 
اعتماد عمومی منجر به از هم گسیختگی اجتماعی خواهد شد و جامعه را 
مقابل خطرات بیرونی آسیب پذیر خواهد کرد. جامعه ای که از اعتماد عمومی 
و همبستگی اجتماعی باالیی برخوردار باشد هرگز با جنگ روانی دشمنان 
بیرونی دچار خدشه و آسیب نخواهد شد. وجود نهادهای واسطه میان مردم 
و حکومت نیز از میزان همبستگی و امنیت ملی را افزایش می دهد نهادهایی 
که پیام ها و خواسته ها و سخن مردم را به حکومت منتقل می کنند و در مواقع 
لزوم نیز می توانند حمایت و پشتیبانی ملت را در لحظات سرنوشت ساز برای 
حمایت فراهم کنند از موضوعات ضروری در اداره جامعه است. تضعیف این 
نهادها منجر به شرایطی می شود که جامعه توده وار پس از انباشت خواسته ها و 
مطالبات در حالی که امکان گفتگو از او سلب شده است دچار تشتت و آشوب 
می شود و به اقدامات کور و بی هدف دست می زند نه می تواند سخن و پیام 
خود را به درستی منتقل کند و نه به دستاورد و هدف مشخص و سودمندی 
دست پیدا می کند. ناامیدی و سرخوردگی در چنین جامعه ای امری بدیهی 
است که می تواند به اشکال تندتر نیز خود را نشان بدهد. بدون تردید مدیریت 
خواسته ها و روابط نهادهای واسطه مردم و حکومت و تن دادن به حضور و 
فشار آنها سخت و پیچیده است اما آینده ای روشن و رو به رشد و توسعه نتیجه 
آن خواهد بود اما مواجهه با جامعه توده وار ممکن است در ابتدا ساده به نظر 
برسد اما آینده ای مبهم و نامشخص را در پی دارد و 
ممکن است حاکمان را با پدیده های غیرقابل کنترل و 

مدیریت مواجه کند. 
ملتی  که  داده اند  نشان  تاریخ  طول  در  ایران  ملت 
شایسته بهترین ها هستند و در سخت ترین روزهای 
هشت سال دفاع مقدس با نثار جان عزیزترین جوانان 
خود برای دفاع از این مرز و بوم سر از پا نشناخته اند. 
در سال های اخیر نیز با وجود تحریم های کمرشکن 
بوده  مرزوبوم  و  میهن  مدافع  اقتصادی  فشارهای  و 
به  نیز  نهادهای مسئول  و هستند و شایسته است 
قدرشناسی این فرهنگ و تمدن تمام تالش خود را در 
رفع موانع خواسته های ملت نشان دهند و با تجدیدنظر 
را  امنیت  و  آرامش  ناصواب  عملکردهای  برخی  در 
به جامعه بازگردانند و امکان هرگونه سواستفاده از 

دشمنان این مرزوبوم را سلب کنند.
برخوردهای  برخی  و  مردمی  اعتراضات  نهایت  در 
حضور  برای  را  زمینه  اعتراضات  این  با  نادرست 
آشوبگران و عوامل وابسته به گروهک های تروریستی 
فراهم کرد. حادثه تروریستی زاهدان نشان داد که این 
گروهک ها چه آینده سیاه و دردناکی را برای ایران 
بزرگ و مقتدر در خواب دیده اند. تصور اینکه ایران 
نیز همانند برخی کشورهای تازه بنیاد می تواند زمین 
اقدامات ضدانسانی و تروریستی دشمنان این مرزوبوم 
شود خیالی خام و ابلهانه است و پیش از همه ملت 
ایران با هوشیاری و درایت مانع تحقق چنین سناریو خطرناکی خواهند شد. 
پیام توئیتری یک روزنامه نگار اسرائیلی با متن »بای بای ایران« و نظرخواهی 
صریح دیگر روزنامه نگار اسرائیلی در مورد حمله نظامی این رژیم به ایران در 
میانه اعتراضات نشان داد که دشمنان منتظر کوچکترین ضعف ایران هستند 
تا خیاالت خام خود را پی بگیرند غافل از اینکه پیوستگی های عمیق و نهان 
در روح و ذهن هر ایرانی چنان ریشه دار و مستحکم است که به وقت خود 
مانع تحقق هر سناریوی ضدایرانی است و در نهایت نخواهد گذاشت آسیب 
جدی به یکپارچگی ایران عزیز وارد شود. البته آسیب های دیگر این وقایع 
که بر آرامش روانی جامعه و به تبع آن بر مسائل اقتصادی و اجتماعی تاثیر 
می گذارد متاسفانه پابرجاست. شوربختانه آسیبی که ایران در نتیجه مهاجرت 
نخبگان متحمل می شود به شهادت کارشناسان و تحقیقات بسیار جدی تر و 
عمیق تر از تحریم های ظالمانه علیه کشورمان هست و معکوس کردن این روند 
تنها از طریق بازگشت اعتماد عمومی و ترمیم شکاف میان گروه های اجتماعی 
ممکن است؛ دوپارچه شدن ملت ایران و صف آرایی دو گروه مقابل هم هر چند 
در نهایت با غلبه یکی بر دیگری به پایان برسد در نهایت به زیان هر دو گروه 
یعنی کلیت ملت ایران است. این دوپارگی که از نخبگان اجتماعی و فرهنگی و 
گروه های مرجع تا عموم مردم کشیده شده به صالح کشور نیست و از سویی 
موجب از دست رفتن بخشی از سرمایه های انسانی و مادی و معنوی است و 
از سوی دیگر زمینه نفوذ و آسیب به اقتدار و آرامش کشور خواهد شد. جامعه 
دوقطبی به زیان کشور است و مسئوالن بیش از سایر دلسوزان بایستی برای 
زدودن فضای دوقطبی در جامعه تالش کنند و زمینه را برای احیای وحدت و 
همبستگی فراهم کنند؛ البته وحدت نیز با یکسونگری و غالب شدن یک نگاه 
و یک دیدگاه به مسائل ممکن نیست بلکه بایستی با گفتگو در فضای سالم و 
به دور از هیاهو سخنان به حق و منطقی را پذیرفت و در جهت اصالح معایب 
و عملکردها و نگاه های نادرست کوشید. جامعه ای که از این طریق ساخته شود 
در مقابل هر توطئه و نفوذی بیمه خواهد بود و دشمنان هرگز نمی توانند برای 

آسیب به آن از درون اقدامی کنند.

یه طلبی یابی خطر تجز ارز
چالش این است که در نتیجه تراکم مطالبات بخش معترض جامعه 
و عدم پاسخ گویی مناسب به این مطالبات یک بال جنبش اعتراضی 
کنونی انقالبی و سرنگونی طلب شده است و البته زورش به حکومت 
نمی رسد و در طرف دیگر حکومتی که باید به مطالبات مردم پاسخ 
دهد. به این وضعیت می توان گفت وضعیت دولت و جامعه ناتوان. لذا 
در وضعیت جامعه معترض و چندپارچه و دولت ناتوان نظم سیاسی 
ضعیف می شود و این ضعف مجالی برای جدایی طلبان می تواند فراهم 

کند.
3 راست افراطی در سطح جهانی )اسرائیل،  بن سلمان و ترامپی ها در 
آمریکا( به طور کلی نه فقط با جمهوری اسالمی بلکه با کشوری به 
بزرگی ایران نیز مشکل دارند. معتقدند »ایران بزرگ« و قدرتمند با 
منافع اسرائیل و آل سعود ناسازگار است. این نیرو از قدیم از پان ها و 
ایران دفاع کرده و می کند. وقتی  جدایی طلبان قومی علیه تمامیت 
دنبال  کوتاه مدت  در  شد  خارج  برجام  از  یک جانبه  به صورت  ترامپ 
پس  و  شود  »بی دولتی«  و  ناامنی  وضعیت  وارد  ایران  که  بود  این 
)که  شود  فراهم  ایران  شدن  چندتکه  شرایط  سیاسی  فروپاشی  از 

خوشبختانه ناکام ماند(

چه باید کرد؟
1 مهمترین و کم هزینه ترین کار این است که حکومت پس از 25سال 
تغییرات  طریق  از  مردم  مطالبات  به  امور  اصالح  برابر  در  مقاومت 
اجتماعی  شبکه های  و  رسانه ها  و  صدا وسیما  و  انتخابات ها  نحوه  در 
بدهد  اجازه  حکومت  دهد.  پاسخ  دادرسی ها  شیوه  در  تغییرات  و 
انقالبی  انباشتگی مطالبات و شرایط  از  تا  اصالحات نهادی کار کند 
به  نزدیک شدن  از  را  ایران  دولت  اقدامات  این  کاسته شود.  جامعه 
وضعیت »بی دولتی« دور می کند و ایران مثل گذشته در برابر خطر 

تجزیه طلبی بیمه می شود.
2 ممکن است حکومت ایران مثل گذشته تن به 
جنبش های  برابر  در  همچنان که  ندهد.  تغییرات 
دو  نهایت  در  و  نشد  داده  درخور  پاسخ  اصالحی 
سطح  پایین ترین  با  را   1400 و   98 انتخابات 
در  مردم  کم  حضور  با  کردند.  برگزار  رقابت 
انتخابات، حکومت در برابر فشارهای مردم بی سپر 
»دولت  با  داشت  قصد  حکومت  درحالی که  شد. 
عمال  که  کند  اداره  بهتر  را  کشور  یک دست« 
مخاطرات  با  را  ایران  خارجی  و  داخلی  موقعیت 

بیشتر روبه رو کرده است.
مدنی  جامعه  نیروهای  وضعیت،  این  در  آیا 
مسئولیتی ندارند؟ اگر طبق توضیحات این نوشته، 
تجزیه طلبی جدی  از »بی دولتی« و خطر  نگرانی 
است، نیروهای جامعه مدنی در شرایط فعلی هم 
مسئولیت دارند. در شرایط فعلی نیروهای جامعه 
مدنی سه کار می توانند انجام دهند و شایسته آن 
است کار سوم را انجام دهند تا سرزمین ایران به 

مخاطره نیفتد:
حکومت  اقدامات  از  مدنی  جامعه  نیروهای  که  است  این  اول  کار 
دفاع کنند. درصورتی که دفاع از سیاست داخلی و خارجی حکومت، 
مخاطرات جامعه ایران را افزایش می دهد چون همین سیاست ها بوده 
»انقالبی« شدن  در حال  اخیرا  و  اعتراضی  و  را جنبشی  جامعه  که 
کرده است. و گفتیم وضعیت انقالبی می تواند جامعه را با »بی دولتی« 

و مخاطره سرزمینی روبه رو کند.
کار دوم این است که با شهروند عاصی همراه شویم و از نبرد خیابانی 
هم  کار  این  افق  کنیم.  استفاده  امنیتی  نیروهای  برای خسته کردن 
همچنان که اشاره کردیم هم جامعه و هم دولت را ضعیف می کند و 

بستر را برای مخالفان ایران یکپارچه فراهم می کند.
و  مدنی  مبارزات  به  خیابانی  نبرد  به جای  که  است  این  سوم  کار 
خشونت پرهیزانه و به فرایند نقد و بررسی اقدامات حکومت بپردازیم. 
از پویش های مبتنی بر سبک زندگی در زندگی روزمره مردم دفاع 
کنیم. به بیان دیگر، به اقدامات ایرانسوز ماله نکشیم و از حقوق و درد 

مردم خشونت پرهیزانه دفاع کنیم.
فایده ای  چه  خشونت پرهیزانه  و  مدنی  مبارزات  این  می شود  گفته 
دارد؟ می توان گفت در ادامه انتقادها یا مسئولین پنجره های اصالح را 
باز می کند که حتما باید استفاده کرد و هزینه ها و مخاطرات تغییر را 
پایین آورد. یا مثل گذشته ادامه می دهند و پنجره ای را باز نمی کنند. 
در چنین حالتی نیروهای دلسوز جامعه مدنی حداقل وضع را بدتر 
می تواند  که  است  روبه رو  وضعیتی  با  امروز  ایران  چون  نکرده اند. 

وضع اش از وضع فعلی بدتر شود.
نمی روند  »بی دولتی«  پیشواز  به  ایران  دلسوز  نیروهای  به طورکلی، 
با  را  ایران  دولت،  کنونی  رویکردهای  تداوم  است  ممکن  )البته 
جریان  در  ایران  جامعه  دلسوز  نیروی  هر  کند(.  روبه رو  بی دولتی 
چالش های ایران مرتب باید بر لزوم حفظ تمامیت ارضی تاکید کند 
تبلیغات  از  نه  و  بهراسد  حکومتی  انحصارطلبان  تهدیدات  از  نه  و 
سرنگونی طلبان خشونت گرا جا بزند. تمامیت ایران، وطن و خط قرمز 

ما است.

P o l i t i c s
سیاست

حمیدرضا جالئی پور

ملت ایران در طول تاریخ 
نشان داده اند که ملتی 

شایسته بهترین ها هستند 
و در سخت ترین روزهای 
هشت سال دفاع مقدس با 
نثار جان عزیزترین جوانان 
خود برای دفاع از این مرز و 
بوم سر از پا نشناخته اند. در 
سال های اخیر نیز با وجود 
تحریم های کمرشکن و 

فشارهای اقتصادی مدافع میهن 
و مرزوبوم بوده و هستند و 

شایسته است نهادهای مسئول 
نیز به قدرشناسی این فرهنگ 
و تمدن تمام تالش خود را در 
رفع موانع خواسته های ملت 

نشان دهند و با تجدیدنظر در 
برخی عملکردهای ناصواب 
آرامش و امنیت را به جامعه 
بازگردانند و امکان هرگونه 
سواستفاده از دشمنان این 

مرزوبوم را سلب کنند.

ایران امروز با وضعیتی روبه رو 
است که می تواند وضع اش 
از وضع فعلی بدتر شود. 

به طورکلی، نیروهای دلسوز 
ایران به پیشواز »بی دولتی« 
نمی روند )البته ممکن است 
تداوم رویکردهای کنونی 
دولت، ایران را با بی دولتی 
روبه رو کند(. هر نیروی 

دلسوز جامعه ایران در جریان 
چالش های ایران مرتب باید 
بر لزوم حفظ تمامیت ارضی 
تاکید کند و نه از تهدیدات 

انحصارطلبان حکومتی بهراسد 
و نه از تبلیغات سرنگونی طلبان 
خشونت گرا جا بزند. تمامیت 
ایران، وطن و خط قرمز ما 

است.



»شب وطن یولی« از سلسله شب های بخارا با همت 
سالن  در  شهریور   14 دوشنبه  عصر  بخارا  مجله 
فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

علی  اجرای  و  سخنرانی  با  که  نشست  این  در 
شماره  پنجاهمین  انتشار  مناسبت  به  و  دهباشی 
ماهنامه وطن یولی برگزار شد حسن انوری و دکتر 
علی اشرف صادقی دو عضو پیوسته فرهنگستان 
زبان و ادبیات فارسی و حمید احمدی استاد علوم 

سیاسی دانشگاه تهران، مسعود عرفانیان پژوهشگر 
مدیرمسئول  و  امتیاز  صاحب  دشتبانی  داود  و 
پیام  و  پرداختند  سخنرانی  به  وطن یولی  ماهنامه 
تصویری دکتر ژاله آموزگار استاد زبان های باستانی 
اجرای  شد.  پخش  مراسم  در  نیز  تهران  دانشگاه 
حسنعلی  و  میرزاپور  قدرت  آذربایجانی  عاشیق 
دیگر  از  یزدانی  زمرد  خوانی  شاهنامه  و  میرزاپور 

بخش های این مراسم بود.

وطن یولی دوستدار زبان بومی آذربایجان
 داود دشتبانی صاحب امتیاز و مدیرمسئول 
مراسم ضمن  این  در  وطن یولی  ماهنامه 
داشت:  اظهار  وطن یولی  ماهنامه  معرفی 
لطف و توجهی که استادان و سخنرانان 
به خاطر  بزرگوار دربارۀ  وطن یولی و بنده داشتند قاعدتاً 
وگرنه  است  آذربایجان  یعنی  وطن یولی  موضوع  اهمیت 
نشریاتی با محتوایی ارزشمندتر و نظم و ترتیب مناسبت تر 
کم نیستند؛ بنابراین اجازه می خواهم بعد از چند جمله کوتاه 
دربارۀ وطن یولی به موضوع اصلی یعنی آذربایجان بپردازم. 
وطن يولي دوستدار زبان اصيل و بومي تركي آذربايجاني 
است و مقابل بيگانه گراياني كه با زدودن و محو اين زبان قصد 
دارند زباني بيگانه از فرهنگ و تمدن ايران را بر مردم آذري 
تحميل و غالب كند ايستاده است. ادبيات تركي آذربايجاني 
براي قرنها در آغوش زبان و ادبيات غني فارسي نشو و نما 
يافته و سرشار از مضامين ميهندوستانه و ارجاع و بهره گيري 
تركي  اصيل  ادبيات  از  و  است  فارسي  زبان  ادبيات  از 
آذربايجاني نميتوان كوچكترين بهره اي براي ايران ستيزي 
برد. مردم آذربايجان نيز به آزمون تاريخ و نتايج نظرسنجي 
هاي علمي ايران پرست ترين ايرانيان بوده و هستند، اما 
افراد  برخي  و كمك  مدد  به  پرهياهو  اما  اندك،  گروهي 
قدرت پرست و انشاءااهلل ناآگاه، چهره ما مردم آذربايجان را 
مقابل ديده جهانيان به ننگ قوم پرستي و ديگرستيزي و 
آلوده است و  بيگانه پرستي  با دانش و آگاهي و  دشمني 
وطن یولی صدای رسای آذربایجان است که گاهی از گلوی 
ستارخان، گاهی استاد شهریار و شهید غفور جدی اردبیلی 

برآمده است.
دشتبانی افزود: آذربایجان امروزه دچار دروغ و دشمنی است. 
پرستترين  آذربايجان ميهن  ايران، مردم  تاريخ  ابتداي  از 
ايرانيان و مدافع سرسخت هويت ايراني بوده اند و امروزه نيز 
با دروغ و دشمن در جنگ اند. بي دليل نيست كه آذربايجان 
را سر ايران ناميده اند و دشمن هم اگر بخواهد حمله كند 
سر را نشانه مي گيرد. اگر بخواهند ايران، ميهن عزير ما را 
از پاي درآوردند بايد ميهن پرست ترين ايرانيان و سر ايران را 
نشانه بگيرند و البته آذربايجان مقابل اسكندر، اعراب، مغول و 
تركهاي عثماني و روسها دژ تسخيرناپذير بوده و از اين آزمون 
هم با سربلندي بيرون خواهد آمد چرا كه ما آذربايجانيها 
»اگر سر به سر تن به كشتن دهيم / از آن به كه كشور به 

دشمن دهيم.« 
که  بود  غافل  نبایستی  حال  این  با  داد:  ادامه  دشتبانی 
جنگ های امروزین پیچیده تر و سهمناک تر از دشمن های 
تاریخی است. دکتر نصراهلل پورجوادی حدود 20 سال پیش 
در مقاله ای با عنوان »ایران مظلوم« به بهانه انتشار کتاب 
سیری در لهجه های زیان ترکی دکتر، دکتر جواد هیئت 
سلسله جنبان پان ترکیسم در چند دهه اخیر به سفر خود 
در سال 1354 به عراق اشاره کرده اند. دکتر پورجوادی در 
این مقاله اشاره کرده که در سال 1354 می شد حرکت 
تانک های فرهنگی صدام را به سوی ایران مشاهده کرد و 
چاره ای اندیشید. وقتی نقشه های خوزستان اشغل شده و 
ادعاهای بعثی درباره خاک پاک میهن از سال ها پیش مطرح 
بود، ما برای خاموش شدن این نوای ضحاک چه کردیم؟ 
آیا جنگ خونین هشت ساله دفاع مقدس قابل پیش بینی و 

چاره اندیشی نبود؟

ماهنامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 51  8 صفحه

صاحب امتیاز وطن یولی در ادامه افزود: دوستان و سروان 
عزیز تانک های فرهنگی پان ترکیسم دهه هاست به حرکت 
در آمده و سنگرهای مهمی را به اشغال درآورده است. خطر 
از آنچه فکر می کنیم به ما نزدیک تر است. مسئولین امر در 
خواب غفلت فرورفته اند و پان ترکیسم در سطح کارشناسی 
و  کرده  نفوذ  تصمیم گیری  حساس  نهادهای  و  مراکز 
مسئولین ما انگشت در جهان کرده و قرمطی می جویند و از 

سیل ترکان مهاجم بی خبرند. 
وی در پایان گفت: ایران باز هم مانند همیشه تاریخ پناه و 
پشتش جز آگاهی و بیداری ملت ندارد و باید نوشت و با 

روشنایی »مهر ایران« را شعله ور نگاه داشت.

زبان فارسی بخش مهم هویت ایرانی
انوری عضو پیوسته فرهنگستان   حسن 
زبان و ادبیات فارسی اظهار داشت: حدود 
90 سال پیش در یک دهکده دور افتاده ای 
از آذربایجان متولد شدم و آن دهکده اکنون 
تبدیل به شهر شده است. من جهان را با زبان ترکی شناختم. 
مادرم در سن چهارپنج سالگی مقدار زیادی از ادبیات ترکی 
و از متل های ترکی به من تقدیم کرد. این متل هایی که 
حدود 86 سال پیش به من تلقین شده، چنان در ذهن ما 
جاگیر شده و چنان در گوشم طنین انداز است که من هر 
وقت در یک محفل آذربایجانی می خواهم دو کلمه حرف 
بزنم من را وادر می کند که از آن متل ها هم چیزی بخوانم. 
آشنا شدم  فارسی  زبان  با  و  رفتم  دبستان  به  که  زمانی 
سرنوشت چنان بود که من خدمتگزار زبان  فارسی باشم و 
تمام عمر در خدمت این زبان شیرین باشم و به این زبان 
عشق بورزم. نزدیک 70 سال در مقاطع مختلف از کالس های 
دبستان تا دبیرستان، دانشکده حتی دوره دکتری تدریس 

کرده ام و به زبان فارسی عشق ورزیده ام و می ورزم.
این استاد زبان و ادبیات فارسی در ادامه با اشاره به جایگاه 
زبان فارسی در جهان افزود: از نظر تاریخی و از نظر فرهنگی 
انگلیسی  و  ایتالیایی  یونانی،  فارسی،  زبان  چهار  دنیا  در 
مهمترین زبان اند. البته هر کدام دلیل دارد. زبان فارسی را 
به علت شاهنامه، زبان ایتالیایی به علت کمدی الهی دانته و 
زبان یونانی را به علت بودن ایلیاد و هومر و زبان انگلیسی به 
علت مجموعه آثار شکسپیر. این چهار زبان یادگار شکوهمند 
نبوغ بشری هستند و ما خوشحالیم که یکی از این چهار 
زبان تاریخی مهم، زبان فارسی است. زبان فارسی از جهات 
مختلف دارای اهمیت است. اولین اهمیتش این است که در 
ایران واسطه بین اقوام گوناگونی است. ایران کشوری است 
دارای اقوام گوناگون و هر کدام زبان خاصی دارد ولی وقتی 
که این اقوام به هم می رسند به زبان فارسی ارتباط پیدا 

می کنند.
حسن انوری افزود: در واقع زبان فارسی قسمتی و قسمت 
که  کنید  فکر  لحظه  یک  است.  ایران  هویت  از  بزرگی 
اگر زبان فارسی نبود هویت ایرانی چه شکل داشت. این 
اولین و مهمترین اهمیت زبان فارسی است. زبان فارسی 
هم اکنون زبان رسمی سه کشور است و این اهمیت کمی 
نیست که یک زبان،  زبان رسمی سه کشور باشد. عالوه بر 
این سه کشور در جاهایی از دنیا، زبان فارسی تکلم می شود 
معموالً کمتر شناخته شده، در ترکستان شرقی که امروز 
ایالت سین چیانگ چین نامیده می شود قسمتی است که 

زبانشان، زبان فارسی است و شاعران بزرگی از این منطقه 
برخاسته اند. یکی از این شاعران به اسم تجلی است که 
اشعارش بسیار بسیار موفق بوده است. اگر از اشعار تجلی 
نمونه هایی می خواهید دیوانش در سال 1317 قمری چاپ 
شده، چند غزل هم که در استقبال حافظ سروده به آخر 
جلد اول کتاب کیمیای هستی تألیف آقای دکتر شفیعی 
کدکنی مراجعه بفرمایید، به خصوص یک غزلش که در 
استقبال، اولین غزل حافظ، اال یا ایها الساقی ادر کاساً ونا 
ولها، بسیار بسیار عالی و محکم و کوبنده و اثرگذار است. 

نویسنده اثر مهم »دستور زبان فارسی« در ادامه افزود: از 
جهات دیگر اهمیت زبان فارسی که در دنیا مشهور است 
این است که از زبان هایی است که شاهکارهای مهمی به 
دنیا عرضه کرده است. شما چند زبان در دنیا می شناسید 
که اثری مثل شاهنامه به دنیا هدیه کرده باشد. یا شاعری 
مثل حافظ به دنیا هدیه کرده باشد این یکی از جهات 
اهمیت زبان فارسی است که در بین زبان های دنیا یگانه 
است. در هیچ زبانی این همه شاعر با این همه عظمت به 

دنیا هدیه نشده است.
این پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی در ادامه افزود: یکی 
دیگر از جهات اهمیت زبان فارسی این است که از نظر 
تاریخی پدر و مادر دارد و بسیاری از زبان  ها معلوم نیست 
پدرشان کیست،  مادرشان کیست و در گذشته چه زبانی 
بودند. در همین ایران ما این همه زبان محلی است معلوم 
نیست در گذشته از کدام زبان مشتق شدند، ولی زبان 
فارسی از جمله زبان های یگانه در عالم است که تا سه هزار 
سال پیش پیشینه اش معلوم است. زبان فارسی امروز از 
فارسی میانه و زبان فارسی میانه از زبان فارسی هخامنشی 
و خوشبختانه از هر دوره ای آثاری بر جای است و این یکی 

از مهمترین جهات اهمیت زبان فارسی است.
از جهات دیگر اهمیت زبان فارسی این است که زبانی است 
که در دوره ای از تاریخ تقریباً زبان بین المللی بوده است. 
قبل از اینکه فرانسه و انگلیسی زبان بین المللی بشوند، 
زبان فارسی از اقصای هندوستان تا جنوب اروپا، زبان طبقه 
فرهیخته بوده و برای زبان فارسی مثاًل در هندوستان این 
همه فرهنگ نوشته شده، معلوم می  شود که زبان خواهان 

داشته و تکلم می شده است. 

كانون زبان فارسی
 در ادامه مراسم دکتر حمید احمدی استاد 
به  اشاره  با  تهران  دانشگاه  علوم سیاسی 
داشت:  اظهار  وطن یولی  نشریه  موضوع 
انتشار چنین نشریاتی خیلی سخت است. 
هجمه ای که به آذربایجان می شود بسیار گسترده و در ابعاد 
گوناگون است و بازیگران بسیار قدرتمند بیرونی عمدتاً  که 
دارای توان مالی و اقتصادی و سیاسی و تبلیغاتی بسیار 
آذربایجان  هویت  در  جعلیات  به  و  هستند  گسترده ای 
مشغولند آنها اجازه چاپ چنین نشریاتی را نمی دهند. من 
چون این مسائل را دنبال می کنم می دانم خیلی از نشریات 
در صحنه تبریز و ارومیه و اردبیل  و در تهران، آمدند ولی به 
دلیل مشکالت مالی و فشارهای این چنینی از درون و گاه از 
بیرون متوقف شدند. این است که انتشار چنین نشریه ای کار 
زیادی  واقعاً  زحمات  آقای دشتبانی  و  بود  بسیار سختی 
کشیدند. حمید احمدی با اشاره به نخستین دیدار با دشتبانی 
در ده سال پیش اظهار داشت: وطن یولی نشریه بسیار جالب 
و همه جانبه ای است و مسائل بسیار گوناگونی را مطرح 
می کند ولی یک هدف اصلی داشت و آن دفاع از هویت 
آذربایجان در برابر تهاجمی که می شود. جعلیات تاریخی ای 
که صورت می گیرد که آذربایجان را از جهان ایرانی خارج 
کنند و بعد بچسبانند به یک دنیای دیگری و دوم اینکه بین 
آذربایجان با سایر مناطق ایران و بین زبان محلی آذربایجان 
که ترکی آذری است با زبان فارسی از طریق جعلیات تاریخی 
تضادی ایجاد کنند. عمدتاً ادبیات جعلی ای که ساخته و 
پرداخته می شود قبالً در منطقه قفقاز و در اواخر دوره 
عثمانی بود و اکنون در ترکیه اینها مدام تبلیغ می شود. دهها 
نشریه با هدف ایران زدایی از آذربایجان چاپ می شود که توان 
مالی بسیار گسترده آی داشته و عمدتاً  هم حمایت خارجی را 
دارند ولی این نشریات ایران دوست آذربایجانی که توسط 
آذری های منتشر می شد تحت فشار بودند و هستند. تداوم 
نشریه وطن یولی در چنین وضعیتی که با تنوع زیاد بحث های 
زیادی در آن مطرح است کار سختی است. نشریه دو زبانی 
ترکی آذری و زبان فارسی است که عمدتاً روی دو تا نکته 
تأکید دارد؛ یکی اینکه آذربایجان یک سرزمین ایرانی است و 
متعلق به جهان ایران و در ایرانیت آن هم هیچ شک و 

تردیدی نیست و از سرزمین های بسیار کهن ایران است. 
نویسنده کتاب قومیت و قومیت گرایی در ایران افزود: در 
شاهنامه فردوسی از این جاهایی که چالش برانگیز است 
اولین جایی که اسم می برد خوزستان است. در داستان زال 
و رودابه دعوا بر سر ازدواج اینهاست و بعد مهراد کابلی با 
همسرش سیم دخت صحبت می کند، می گوید »که باشد 
که پیوند سام سوار/ نخواهد ز اهواز تا قندهار«. یعنی برای 
اولین بار از اهواز نام می برد و بعد در داستان کیخسرو از 
آذربایجان و اردبیل و دژ بهمن نام می برد. روایت هایی هست 
که در نوشته های اوستایی ایران ویج را آذربایجان می دانند 
یعنی در روایت های پهلوی اشاراتی می کند که اسپتمان 
زرتشت دین بهی را اهورامزدا در کجا فراگرفت، می گوید 
در ایران ویج در آذربایجان یعنی آذربایجان برابر ایران ویج 

می داند. 
خانم مری بایس می گوید که دلیلش این بوده که بعد از 
تهاجم اسکندر و آغاز سلوکیان ایرانیان آتشکده اصلی را به 
آذربایجان بردند و به این دلیل این بحث ها مطرح شد. به 
هر حال آذربایجان یکی از سرزمین های بسیار کهن ایرانی 
و سنگر محکم ایرانیت است و کانون میهن پرستی ایرانیان 
بوده است. به خصوص در دوران معاصر چون بیش از هر 
جایی مورد هچوم قرار گرفته و بیش از هر جایی مقاومت 
کرده، نه تنها مقاومت به خاطر خودش بلکه مقاومت به خاطر 
ایرانیتش یعنی ملیت ایرانی و تنها تبریز و آذربایجان نبوده، 

بلکه کل ایران. 
این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران افزود: نظریه پردازان 
اکثراً  ایرانی،  هویت  یا  ناسیونالیزم  یا  ایرانی  ملی گرایی 
آذربایجانی هستند. تعداد کمی استثناء مانند میرزا آقاخان 
کرمانی پیدا می شود ولی اکثراً آذربایجانی هستند، در همین 
مجلس من خبر نداشتم جناب آقای انوری آذربایجانی و 
خانم ژاله آموزگار اهل خوی هستند. خوی یکی از شهرهای 
بزرگ آذربایجان است و چه شخصیت های بزرگی که در 

زمینه هنر و فرهنگ آورده است. 
آذری  ترکی  زبان  داشت:  اظهار  پایان  در  احمدی  حمید 
میراث ملی ما ایرانیان است چون که ترکی خاص ما است. 
با جاهای دیگر فرق می کند. ما این را پرورش دادیم. کسی 
مخالفش نیست ولی زبانی که نیروهای خارجی می آیند 
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می خواهند با جعل تاریخی و جعل فرهنگی طوری زبان ملی ما را که زبان همه 
اقوام ایرانی است به حاشیه برانند و به اهداف سیاسی و ژئوپلتیک خودشان 

برسند آنجاست که می ایستیم.

زبان كهن آذربایجان
 علی اشرف صادقی عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی با اشاره به ریشه نام آذربایجان اظهار داشت: در ایران 
باستان ما ایزدان بسیاری داشتیم یکی از آنها ایزد آتش بوده 
و خیلی اصراری در ارتباط با این ایزد داشتند. بعد که اسکندر 
در ایران پیروز می شود و داریوش سرنگون می شود، اسکندر صالح را در این 
می بیند که آتروپات یا نگهبان آتش را به استانداری آذربایجان منصوب کند و 
از همان زمان هم هست که این منطقه نامش آتروپاتن یا به شکل فارسی 
باستانش آتروپاتکان شده است، و بعد به آذربایِگان، آذربایَگان،  آذربایجان و در 

عربی هم آذربایَجان می گویند.
می دانیم که در ایران باستان سه آتشکده بزرگ بوده و این سه آتشکده در سه 
نقطه مهم کشور قرار داشته، یکی آذربرزین مهر در خراسان و در منطقه ای 
که در دوره اسالمی و حتی در دوره ساسانی اسمش پُشت بوده و بعد بُست 
شده و شعرای بزرگی از این منطقه مثل ابوالفتح بستی برخاستند. آتشکده 
دیگر که مخصوص نظامیان بوده آذرگشنسب نام داشته و در تخت سلیمان 
کنونی آذربایجان بوده و پادشاهان ساسانی هر سال برای زیارت و ادای احترام 
و اهورامزدا و ایزدان از تیسفون به این آتشکده  می آمدند. آتشکده دیگر هم در 

روستایی به نام کاریان در فارس که امروز آثارش از بین رفته است. 
این زبان شناس در ادامه افزود: آذربایجان از دوره باستان جز الینفک کشور 
شاهنشاهی ایران بود که البته آن ایران تاریخی تا خارج از مرزهای کنونی ایران 
از یک طرف تا کوه های ماوراء قفقاز، از طرف دیگر تا جیحون و از طرف دیگر 
تا دجله و فرات کشیده شده بود. اشکانیان اهل خراسان کنونی بودند که در 
آن زمان در دوره هخامنشی اسمش پهله بود. در کتیبه داریوش پرفره که بعد 
شده پهله و صفت نسبی این کلمه پهلوی است و پهلوانی و کلمه پهلوان هم 
از همین جاست. چون واقعاً سرداران اشکانی پهلوانانی بودند که رومی ها را به 
ستوه در آورده بودند. بیزانسی ها که در ترکیه کنونی بودند و ترک هایی که 
در قرن نهم از شرق وارد ایران شدند و به تدریج به آسیای صغیر کوچ کردند 
و باالخره قسطنطنیه یا استانبول فعلی را فتح کردند و امپراتوری بیزانس 
منقرض شد و زبان آنجا که بخش عمده ای یونانی بود و بخشی التینی به 

تدریج عقب نشینی کرد و ترکی جای آن را گرفت.
بعد نام پهلو که گفتیم نام قدیم خراسان باشد از گرگان فعلی تا مرو که آن 
سوی مرز قرار دارد و اکنون در جمهوری ترکمنستان است و تا زمان ناصرالدین 

شاه جز ایران بود و در آن زمان جدا کردند. این منطقه اسمش پهله بوده است، 
بعد به تدریج نام پهله به غرب ایران، به آن منطقه ای که ماد نام داشته تسری 
پیدا می کند و نام ماد  فراموش می شود. می دانیم که این عادت بد متأسفانه 
در ایران بوده است که هر سلسله آی که می آمده و به سلطنت می رسد سعی 
می کند که آثار پیشینیان خودش را از بین ببرد. از مادها هیچ نوشته آی امروز 
نداریم جز از راه کتیبه های آشوری و از راه نوشته های میانی که اطالعاتی از این 
زبان داریم. می دانیم که یک مقداری از کلمات قرضی اش هم در زبان فارسی 
باستان در دوره  هخامنشی وارد شده است. پهله در اصطالح جغرافی نویسان 
اسالمی مثل اسطخری ، َمقَدسی و ابن حوقل و دیگران همدان و و آذربایجان و 

اصفهان و ری و قم و قزوین و این شهرها را نام می برند.
علی اشرف صادقی با اشاره به نامگذاری اشتباه شمال رود ارس به جمهوری 
آذربایجان افزود: از 1918 که مساواتی ها آنجا دست انداختند؛ از همان زمان 
به فکر جعلیات تاریخ افتادند. دائم آنجا را که قسمت های جنوبی اش از دوره 

اشکانی به بعد اران بود و و قسمت باالترش شیروان یا شروان بود. 
خاقانی شروانی و شعرای کم شهرت تری مثل ابوالعالء گنجوی، فلکی شروانی، 
بدر شروانی ما داشتیم. بدر شروانی در قرن نهم در همین شروان زندگی 
می کرده و اتفاقاً دیوان فارسی اش چند بیتی به ترکی دارد و چند بیت به پهلوی 
دارد که باز ما آن را در مجله زبان شناسی چاپ کردیم. بدری شروانی می گوید 
این ترک ها از آذربایجان آمدند و وطن مرا دارند خراب می کنند. آق قویونلوها 
و قراقویونلوها که دو سلسله ترک زبان بودند وقتی که آنجا مسلط شدند بعد 
رفتند اران و شروان را هم گرفتند و سپاهیانشان به تدریج آنجا مستقر شدند و 
به تدریج زبان آن منطقه ترکی شد، در حالی که هنوز روستاهایی آنجا اطراف 
باکو هست که به زبان تاتی یعنی زبان قدیم آن منطقه صحبت می کنند و 
مخصوصاً یهودیان آن منطقه همه زبان نشان تاتی است. تاتی کلمه ترکی است 
که ترک ها به غیر ترک زبان های منطقه می گفتند به هر حال در قرن نهم بدری 
شروانی می نالد که قراقویونلوها و آق قویونلوها آمدند وطن من را ویران کردند. 
معلوم می شود زبان ترکی آنجا رایج نبوده و زبان فارسی بوده است و زبان 
پهلوی هم شاید در مناطق روستایی و دورافتاده از شهرهای بزرگ بوده است.
مجیرالدین بیلقانی هم از بیلقان که شهری در آن سوی ارس بوده است که امروز 
ویرانه هایش هم باقی نمانده ولی شهر بسیار معروفی بوده در جغرافیایی های 
اسالمی از آن مرتب نام آورده شده و مجیرالدین بیلقانی که دیوان بسیار بزرگی 
دارد و در تبریز چاپ شده اهل آنجا بوده است و شعرای بسیار دیگری مال 
منطقه اران و شروان بودند. خود کلمه شروان مخفف انوشروان است یعنی از 
نام خسرو انوشیروان گرفته شده. یک شیروان هم داریم در خراسان که نام 
آنجا هم شروان است و آنجا هم از نام انوشیروان گرفته شده است. به هر حال 

اسم های جغرافیایی به تدریج کوچیک می شوند.
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در دوره اسالمی در یک زمانی فلسفه و کالم از شهرهای داخلی 
ایران به تبریز منتقل شد و به مراغه و بسیاری از آثاری که ما امروز 
به دست داریم در این زمینه ها در آن منطقه نوشته شده که یکی اش 
همین سفینه تبریز است که عرض کردم. یک کتاب دیگری باز مرکز 
نشر دانشگاهی چاپ کرد و کتابی است که در مراغه نوشته شده و از 
همین کتاب های فلسفی و عرفانی است و رساالت متعدد دیگری هم 
داریم. در زمان مغول ها غازان خان و فرزندانش در آنجا سکنی داشتند 
و بعد فرزندانشان امارت داشتند و حکومت می کردند. دو تا وزیر ما 
داریم از وزرای بسیار برجسته و بسیار دانشمند ایرانی یکی خواجه 
نصیرالدین طوسی صاحب آن همه آثار در ریاضیات و منطق و فلسفه 
و وزیر هالکوخان بوده است چون مغول ها، که فقط شمشیرزن بودند، 
کشور را بایستی اهل فرهنگ اداره کند. همیشه این طور بوده است. یک 
وزیر دیگر هم خواجه رشید الدین فضل اهلل همدانی صاحب کتاب بزرگ 
جامع التواریخ است و رساالت متعددی که االن نشر میراث مکتوب 
سیزده جلد از جامع التواریخ اش را در تهران چاپ کرده است. این هم 
وزیر غازان خان بوده، البته غازان خان ناجوانمردی کرد  و او را کشت و 

حتی پسرش را هم شهید کرد. 
خواجه نصیرالدین طوسی که رصد خانه و زیج معروفش را در مراغه 
کتاب  صاحب  الملک  نظام  خواجه  هست،  ویرانه هایش  و  ساخته 
سیاست نامه هم بسیار دانشمند برجسته ای بوده،  آن هم وزیر پادشاهان 
سلجوقی ترک زبان بوده و کشور را با آن تدبیر و با آن قلم اداره می کرده.

قلمرو کشور ایران در آن زمان از کاشغر در ترکستان چین تا لب دریای 
مدیترانه بوده و معروف است که خواجه نظام الملک می خواسته یک 
طلبی به کسی بدهد ،  او از آن مناطق شرقی بوده، خواجه حواله اش را 
به آن طرف ایران می دهد و می پرسند چرا این کار را کردی، می گوید 
خواستم قلمرو کشور ایران را نشان بدهم که چقدر وسیع است. می 
گویند روزی ملکشاه سلجوقی به خواجه می گوید اگر خواهی فرمایند 
تا دوات از پیش تو برگیرم. دوات نماد نظارت و کتابت بوده، با این قلم 

و دوات اداره می کردند. خواجه نظام الملک هم 
می گوید دولت این تاج به این دوات بسته است. 
اگر این دوات برداری آن تاج برداشته شود. یک 

همچین وزیر دانشمند و قدرتمندی داشتند. 
نام های دیگری هم در منطقه آذربایجان قبل از 
قرن دهم داریم که همه نام هایی ایرانی است. خود 
تبریز، خود اردبیل، اردبیل جز اولش ارده است 
که شده ارد یعنی مقدس است و نام قدیم ترش 
ارذبیت بوده با ذال و بعد ذال خیلی مواقع به الم 
بدل شده و مراغه که البته کلمه عربی است اسم 
دیگری  منطقه  است.  ایرانی  اسم  قدیمش یک 
اینجا بود نیمزراه، که نیمزراه در ارتباط با آتشکده 
آذرگشنسب این نام را گرفته است و بعد زنجان 
معرب زنگان است. در شعر نظامی با همین تلفظ 
به کار رفته است. البته بعد از اینکه ترک ها آنجا 
مسلط شدند و بعد از قرن نهم مقداری نام های 
آبادی ها البته ترکی شده است که آن هم کسی 

منکر نیست، االن هست. 
این  که  جعلیاتی  این  که  بود  این  من  غرض 
بدخواهان ایران دارند و آنها جوانان مطالعه نکرده 
و تاریخ ندان ما را به آنها گمراه می کنند، بدانند که 

از زمان هخامنشیان تا این زمان اینجا جزء الینفک ایران بوده است و 
دانشمندان بزرگ شعرای بزرگ از این منطقه برخاستند و آقای دکتر 
احمدی گفتند در برخی روایات زرتشت هم اهل آذربایجان می دانند 

که بعد به شرق ایران و نزد گشتاسب رفته است.
در آذربایجان کنونی اکنون سیصد روستا هنوز هست که به زبان قدیم 
صحبت می کنند. مرحوم استاد احسان یاشاطر مقاله ای در دانشنامه 
ایران واسالم درباره زبان آذری دارد، کسروی برای اولین بار نمونه های از 
این زبان را جمع کرد و گفت این زبان قدیمی آذری بوده و خواست این 
را در مقابل ترکی آذری قرار بدهد ولی همان طور که عرض کردم اسم 
قدیم ترش پهلوی بوده است. دکتر یارشاطر در آن مقاله اشاره می کند 
و می گوید سیصد روستا که به زبان قدیم پهلوی سخن می گویند 
هنوز هست. االن استاد محترم آقای دکتر انوری گفتند در نزدیک 
روستایشان یک جایی بود که دکتر یارشاطر یک روزی من را خواست 
گفت اینجا یک زبانی وجود دارد از شاخه های زبان پهلوی قدیم و 
من می خواهم تو مقداری اطالعات راجع  به آن به من بدهی. ایشان 
می گوید دویست تا کلمه به من دادند گفتند معادل های این را پیدا کن 

و من معادل های این را نوشتم و دادم.
اسکو تا صد سال پیش زبان اش پهلوی آذری بوده است. صوفیان و 
شعرای بزرگی هم که در سرخاب تبریز همه مدفون هستند، چه 
شعرای غرب و چه شعرای شرق،  از اسدی بگیرید تا شعرای آذربایجان 

و کمال خجندی که مال خجند در تاجیکستان فعلی بوده است.
علی اشرف صادقی با بیان اینکه دلم خیل می سوزد و باید این حرف ها 
را یک جا می زدم اظهار داشت: این روزها می دانید که در نتیجه شدت 
تبلیغات بدخواهان زبان فارسی خیلی مورد هجمه قرار گرفته و مثل 
اینکه ملت ایران را به فارس و ترک تقسیم کردند. چنین تقسیم بندی ای 
هیچ  موقع نبوده، اصالً فارسی اسم یک استان است. زبان فارسی ما مال 
استان فارس است برای اینکه هخامنشیان بعد هم ساسانیان آنجا بودند،، 
فارسی دری به این جهت اسمش فارسی است. هر چند به خراسان رفت 
و از خراسان دو مرتبه برگشت ولی اصلش این زبان امروز ما، زبان گفتار 
تیسفون است. ابن مقفع به این اشاره می کند می گوید زبان دری، زبان 
مردم پایتخت تیسفون است و بعد به خراسان رفته است و بهترین شکل 
زبان فارسی دری در خراسان بلخ است. منطقه بلخ، بعد فارسی چون از 
کلمه فارس به اضافه یای نسبت ساخته شده، اینها تصور کردند مثل 
ترکی است. ترکی اسم یک قومی است که یای نسبت به آن می چسبد 
می شود ترکی ولی فارسی اسم قوم خاصی نبوده که ای به آن بچسبد، 
اسم منطقه ای است. این هم به هر حال یکی از جعلیاتی دوره اخیر است 

که بایستی محققان به آن توجه داشته باشند. 
این چهره ماندگار در ادامه افزود: زبان فارسی 2500 سال است که 
زبان رسمی و ملی ایران بوده و کتیبه های فارسی باستان هخامنشی ها 
اول به آن زبان نوشته شد. این 2500 ساله زبان همین طور ادامه پیدا 

کرده است.  
به جز دو سه قرن اول اسالمی که زبان رسمی ما عربی بود. زبان دینی، 
زبان رسمی اداری دیوانی و زبان علمی عربی بود چون زبان عربی 
از ایران تا شمال آفریقا که عرب ها آنجا را فتح کرده بودند رایج بود 
طبعاً زبان پرگوینده تری بود و به همین جهت دانشمندان ما کتاب های 
اولیه شان را به عربی نوشتند مثل محمدبن زکریای رازی و ابن سینا 
و ابوریحان. البته این دو نفر که بعد از رازی بودند یک مقداری هم 
کتاب هایشان به فارسی است و کم کم عربی نویسی متروک می شود 
باز فارسی سر بلند می کند تا امروز به دست ما رسیده است چنانچه 
باید امانت دار خوبی باشیم این را حفظ کنیم از هجمه هایی که از یک 
طرف از طرف زبان انگلیسی به زبان ما می شود و از یک طرف دیگر از 
سوی دشمنان ایران از بیرون از مرزها و متأسفانه جوانان خام بی اطالع 
ما تحت تأثیر آنها قرار می گیرند و اگر اندکی تاریخ مطالعه کنند من 

مطمئنم خیلی هایشان متوجه اشتباه  خودشان بشوند. 

از وطن یولوندای بیگانگان تا وطن یولی خودمان
 مسعود عرفانیان آخرین سخنران این مراسم مقاله 
خود با نام »از وطن یولندای بیگانگان تا وطن یولی 
خودمان« را قرائت کرد. عرفانیان با اشاره به صفحه 
آخر نشریه وطن یولی اظهار داشت: در صفحه آخر 
روزنامه وطن یولی در مقابل لوگوی روزنامه عبارتی درج گردیده که 
نشریه ای  عنوان  معنای طراح وطن  به  یولوندا  است وطن  چنین 
اتحاد جماهیر شوروی در  تبلیغاتی در تبریز بود که ارتش سرخ 
سال های دهه بیست با هدف ایجاد زمینه های فرهنگی اشغال دائمی 
آذربایجان توسط روس ها نشر می کرد. نام نشریه وطن یولی به معنی 
راه وطن با کنایه به آن واقعه تاریخی در صدد است سیمای حقیقی 
ایران زمین را معرفی نموده و بر پیوستگی های فرهنگی تاریخی این 
سرزمین تأکید کند. به راستی چنین است و وطن یولی به خوبی از 
عهده این مهم برآمده است که به آن اشاره خواهیم کرد. اما نخست به 
شکلی گذرا به نشریه وطن یولوندا توسط روس ها می پردازیم. انتشار 
وطن یولوندا در آذربایجان خلق الساعه و ناگهانی نبوده و با مرور دقت 
بر ساختار هیأت 2500 نفره ای که قرار بود حتی تا سه هزار نفر 
افزایش یابد همراه با مهندسین معدن، متخصصین صنایع نفت و 
اکتشاف نقشه برداران، پزشکان، مهندسین کشاورزی عمران و آبادانی 
افسران رسته های مختلف نظامی و نیروها و کادرهای آموزش دیده 
تئاتر  و  سینما  بازیگران  شاعران  نویسندگان  از  گروهی  اطالعاتی 
نوازندگان و موسیقی دانان نیز به آذربایجان فرستاده شده بودند. این 

بدون دلیل نبود.
این پژوهشگر قفقاز و آسیای مرکزی در ادامه افزود: بخش فرهنگی 
این گروه به رهبری میرزا ابراهیم اژدر اغلو با همراهی جعفر خندان، 
حسن شاه علیف رضا قلی اف، سلیمان رستم، عثمان ساری بندی، 
محمد راحم، احمد محمدخان دی و چندین نفر دیگر مأموریت 
داشتند که با احداث ایستگاه رادیویی، انتشار نشریه، اجرای کنسرت 
و تئاتر و نمایش و دیگر فعالیت های این چنینی 
به تبلیغ اندیشه های سوسیالیستی کمونیستی، 
سیاسی  پیشرفت های  فاشیسم،  با  مبارزه 
اقتصادی و اجتماعی فرهنگی آذربایجان شوروی 
پرداخته و از این راه به جذب هوادار بپردازند. 
این بخش بسیار حایز اهمیت بود و بنا بر اسناد 
منتشر شده از سوی جمیل حسنلی در مرکز 
توجه مقامات به ویژه شخص میرجعفر باقراف 
قرار داشت و رابطین هیأت به دقت تمام جزئیات 
دگرگونی ها و پیشرفت  کارها را لحظه به لحظه 
در اختیار باقراف قرار داده و او نیز پس از خواندن 
در  را  الزم  رهنمودهایی  گزارش ها  شنیدن  یا 

اختیار آنان قرار می داده است. 
منظور  به  و  راستا  همین  در  افزود:  عرفانیان 
پیشبرد درست و دقیق برنامه ها آنان درصدد 
راه اندازی و انتشار یک نشریه برآمدند و میرزا 
ابراهیم اف اژدر اغلو که از طرفداران سرسخت 
جدایی آذربایجان از ایران بود و شوربختانه خود 
نیز زاده یکی از روستاهای سراب در آذربایجان 
را  یولندا  وطن  و  کار شد  به  بود دست  ایران 
منتشر نمود. گروهی از نویسندگان و شاعران 
تبریز و دیگر نقاط آذربایجان در انتشار روزنامه مشارکت داشتند 
نخستین شماره وطن یولندا در 11 اکتبر سال 1941 نشر شد و 
انتشار آن تا 13 آوریل 1942 ادامه داشت و در این دوره 89 شماره 

از آن چاپ شد. 
عرفانیان افزود: سپس از مدتی وقفه دومین دوره انتشار از 10 آوریل 
سال 1944 آغاز و تا اوایل ماه مه سال 1946 ادامه داشت و در کل از 
1941 تا 1946 مجموعاً 406 شماره وطن یولندا منتشر شد. اگرچه 
در ظاهر اهداف وطن یولندا گسترش فرهنگ و ادب آذربایجان و 
اطالع رسانی پیرامون وضعیت جبهه های جنگ، و وضعیت زندگی 
سربازان و دیگر مسائلی مانند اینها بود اما ترویج ناسیونالیزم آذری 
تبدیل به یکی از اهداف عمده و اصلی این نشریه شده بود و ادبیات 
به زبان آذری بود و  خلق شده از سال 1320 تا 1325 منحصراً 
مهمترین مشخصۀ  آن تأکید بر ناسیونالیزم آذری بود. همچنین 
موضوع زبان یکی از مهمترین دغدغه های وطن یولندا و دیگر نشریاتی 
که در آن هنگام در آذربایجان منتشر شد، بود و خصومت با زبان 
فارسی در همین دوران مشاهده می شد. سیاست زدگی، درج مقاالت 
کلیشه ای فرمایشی همراه با چاشنی ایدئولوژی از دیگر ویژگی های 
بارز این نشریات بود و سیاست و ادبیات چنان در هم آمیخته بودند 
که مقاالت سیاسی یکسان اشعار، داستان های کوتاه و مقاالت یکسان 
این  می شد.  منتشر  دوران  آن  گوناگون  نشریات  در  بارها  و  بارها 
تالش ها در چارچوب الغای هدفی ویژه صورت می گرفت که برنامۀ آن 
به شکلی دقیق و حساب شده بیشتر توسط ایدئولو گ ها و برنامه ریزان 
آذربایجانی با صالحدید و زیر نظر مسکو و کرملین تهیه شده بود. 
خوشبختانه هیچ یک از این کوشش ها و تالش های دشمنان ایران با 
یاری عوامل داخلی اش به بار ننشست و با هوشیاری مردم و نیروهای 
مسلح سلحشور ایران آنان با شکستی قطعی دست از پا درازتر به 
النه های خود خزیده و نظاره گر ناکامی خود ماندند. وطن یولندا نیز به 

فراموشی سپرده شد و رد و نشانه ای از آن باقی نماند. 
این پژوهشگر و روزنامه نگار در ادامه با اشاره به نشریه وطن یولی افزود: 
نزدیک به هفت دهه پس از آن به ابتکار یک تن از فرزندان دلسوز و 
شیفتۀ  سربلندی و اعتالی ایران عزیز آقای داود دشتبانی که دغدغه ای 
به جز شکوه و عظمت و سرافرازی و عزت فرهنگ و تمدن ایران نداشت 
روزنامۀ وطن یولی پا به عرصه وجود نهاد. در مهر ماه سال 1388 انتشار 
وطن یولی در کسوت نشریه ای دانشجویی آغاز و تا سال 1391 انتشار 
آن ادامه داشت و در این دوران مجموعاً 21 شماره از وطن یولی منتشر 
شد. آقای داود دشتبانی با گرفتن مجوز انتشار سراسری وطن یولی از 
سال 1394 به انتشار آن رسمیت بخشیده و تاکنون 50 شماره از آن 
را منتشر نموده است. در ابتدای کار او تنهای تنها با تالش، کوشش، 
پیگیری و عشق و عالقه اش به سربلندی ایران عزیز و بدون ترس و 
واهمه ای از انبوه مشکالت و دشواری های کمین کرده بر سر راه پای 
به میدان گذاشت و سپس در ادامۀ کار چند تن از دوستان و رفیقان 
هم دل و هم رأی نیز به او پیوستند. امروز وطن یولی به عنوان یکی از 
روزنامه های وزین و پیرو راستین حقایق و با در نظر گرفتن چارچوب ها 
و ضوابط حرفه ای فن روزنامه نگاری توانسته خوانندگان زیادی را جذب 
نماید و این تنها در پرتو صداقت، بردباری و نوع نگاه آقای دشتبانی 
نسبت به پدیده ها در رخدادهای پیرامون خود به وجود آمد که ریشه 
در واقع بینی ایشان دارد. وطن یولی با محور قرار دادن ایران و مسائل 
مربوط به آن و به ویژه فرهنگ، تاریخ، تمدن، زبان و ادبیات ایران 
بیشترین توجه را به این مباحث نشان می دهد و نیز رویارویی و مقابله 
با اندیشه های انحرافی و بدون پشتوانه علیم پان ترکیست ها از دیگر 
دغدغه های وطن یولی است. همچنین تاریخ، فرهنگ و زبان آذربایجان 
از منظر علمی در مرکز توجه وطن یولی قرار دارد. به همین دلیل 
وطن یولی مانند خاری در چشمان دشمنان وحدت و یکپارچگی و 

تمامیت ارضی میهن عزیزمان ایران فرورفته و آنان را آزار می دهد. 

مسعود عرفانیان: وطن یولی 
با محور قرار دادن ایران و 

مسائل مربوط به آن و به ویژه 
فرهنگ، تاریخ، تمدن، زبان و 
ادبیات ایران بیشترین توجه را 
به این مباحث نشان می دهد 
و نیز رویارویی و مقابله با 

اندیشه های انحرافی و بدون 
پشتوانه علیم پان ترکیست ها 

از دیگر دغدغه های وطن یولی 
است. همچنین تاریخ، فرهنگ 

و زبان آذربایجان از منظر 
علمی در مرکز توجه وطن یولی 

قرار دارد. به همین دلیل 
وطن یولی مانند خاری در 
چشمان دشمنان وحدت و 
یکپارچگی و تمامیت ارضی 

میهن عزیزمان ایران فرورفته و 
آنان را آزار می دهد. 



ادامه از همین صفحه

ماهنامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 51  8 صفحه

دومین همایش همایش ملی »تاریخ فرهنگی در ایران« دوم اسفندماه به کوشش 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود 

این همایش با موضوع »تاریخ فرهنگی در ایران؛ مسائل، مفاهیم، روش ها و چالش ها« 
روز سه شنبه، دوم اسفندماه 1401، برگزار خواهد شد و صاحب نظران و پژوهشگران 
می توانند مقاالت خود را تا 14 آذرماه 1401 به دبیرخانه این همایش ارسال کنند.

 چیستِی تاریخ فرهنگی، تعریف، واژگان بنیادین، مفاهیم و قلمرو موضوعی  و  
چارچوب های نظری،  تاریخ نگارِی »تاریخ فرهنگی،  پیشگامان تاریخ فرهنگی، 
تاریخ فرهنگی جدید و نسبت آن با علوم تاریخی، چالش ها و فرصت های مورخ در 
تاریخنگاری فرهنگی، جنبه های روش شناختی تاریخ فرهنگی، مطالعات جهانی و 
تطبیقی تاریخ فرهنگی، تاریخ فرهنگی در ایران، وضعیت فعلی و چشم اندازهای آن، 
بررسی و ارزیابی تولیدات پژوهشی در حوزه تاریخ فرهنگی،  تاریخ فرهنگِی ایران 

)پیشنهادهایی برای پژوهش(، تداوم و گسست امر فرهنگی در تاریخ ایران، باستان 
شناسی و تاریخ فرهنگی)انسانشناسی فرهنگی، نشانه شناسی فرهنگی و ...(، معماری 
و تاریخ فرهنگی، تاریخ جنسیت و زنانه نویسی در تاریخ فرهنگی،  زندگی روزمره و 
سبک زندگی در تاریخ ایران، فرهنگ رسمی و غیررسمی)عامه(، تاریخ احساسات و 
عواطف)تاریخ شرم، تاریخ ترس، تاریخ عشق، و...(  تاریخ ذهنیت و حافظه فرهنگی، 
حافظه فرهنگی ، جنگ و تاریخ فرهنگی ، آیین ها، آداب و رسوم فرهنگی ایران،  
بازنمایی تاریخ فرهنگی در آثار و منابع فارسی زبان از جمله محورهای این همایش 
هستند.  همایش تاریخ فرهنگی در ایران به دو زبان فارسی و انگلیسی  برگزار خواهد 
شد و دکتر محمدامیر احمدزاده دبیر علمی همایش و دکتر مهسا ویسی دبیر اجرایی  
آن است.  14 آذرماه 1401 آخرین مهلت ارسال چکیده و آخرین مهلت ارسال مقاله 

کامل به این همایش نیز 7 بهمن ماه 1401 است. 

فراخوان همایش »تاریخ 
فرهنگی در ایران«

مسائل قومی و زبانی در ایران  منشا داخلی ندارد

Literatureادبیــات

در نشست »نسبت زبان فارسی و زبان های محلی« مطرح شد؛

دوازدهمین نشست از سلسله نشست های »زبان شناخت« با 
موضوع »نسبت زبان فارسی و زبان های محلی« با حضور 
داود دشتبانی، پژوهشگر تاریخ و مسائل اقوام و مدیرمسئول 
ماهنامۀ »وطن یولی« و فصلنامۀ »دربند«، و مهدی صالحی، 
مجری کارشناس، عصر دوشنبه 18 مهر 1401 برگزار شد.

 مهدی صالحی مجری کارشناس نشست و از اعضای شورای 
دفتر پاسداشت زبان فارسی، با اشاره به اینکه موضوع زبان 
فارسی و زبان های قومی و محلی موضوع محوری مهمی 
است اظهار کرد: چند ماه است که پی گیر برگزاری نشستی 
در این باره هستیم چرا که این روزها به صورت پنهان و 
آشکار سیاست های تفرقه افکنانه و سیاست های غلط و 
دردسرساز زبانی و فرهنگی اجتماعی این موضوع را در بر 

گرفته است.
وی درادامه به رابطه و نسبت تاریخی زبان فارسی و زبان های 
محلی پرداخت و گفت: زبان فارسی از آغاز زبانی بوده که با 
همه زبان های محلی، اقوام و کشورها تعامل کرده است؛ حاال 
چه گویش و لهجه باشد و چه زبان پر گویشوردرجغرافیاهای 
متعدد.وی افزود: همیشه زبان فارسی تالش می کرده که 
به این زبان ها خدمت کند و میانجی همه اینها باشد و این 
زبان ها را حفظ کند.تقریبا سراغ نداریم که زبان فارسی باعث 
شده باشد که زبان و گویشی محو شود.صالحی با اشاره 
به سیاست گذاری های غلطی که در دوره جدید در حوزه 
ملت سازی شکل گرفته اظهار کرد: از دوره پهلوی اول بنای 
بعضی از این جریانات گذاشته شد و آهسته آهسته تقابلی 
بین زبان فارسی و زبان های محلی شکل گرفت و پیدا شد 
که این تقابل به زوایا و افتراقی تبدیل شد که این زوایا روز 
به روز بازتر می شود.برخی از این شکاف ها نمایان تر می شود 
که بعضی از آن ها جدی و گسل هایی فرهنگی، سیاسی و 
امنیتی هولناکی را بوجود آورده است.بعضی از گویشوران 
و متعلقین به زبان های قومی محلی چون: کردی، آذری، 
بلوچی و ترکمنی و بعضی از فعاالن در کشورهای دیگر 
تالش کردند که این حلقه وصال را حفظ کرده و این ربط 
و نسبت را تقویت کنند.این فعاالن باید سعی کنند که این 
شکاف ها بهتر شود و توجه به سمت وحدت و یکپارچکی 
فرهنگی برگردد.از کسانی که در طول این سال ها زحمت 
بسیار کشیدند و ماللت زیاد دیدند داود دشتبانی است، 
که هم در مجالتی که منتشر کرده و هم در فعالیت های 
اجتماعی و مجازی که پیش برده، تأثیر ویژه ای داشته اند.

ما هم در دفتر پاسداشت زبان فارسی حوزه هنری، زحمت 
می فهمیم.حال  و  می بینیم  و  می گذاریم  ارج  را  ایشان 
می خواهیم ماجرای نسبت زبان فارسی با زبان های محلی 
را از زبان ایشان بشنویم.هدف از برگزاری این نشست هم 
باعث  که  که  است  فرآیندهایی  و  اتفاق ها  این  پی گیری 
می شوند این شکاف ها و تفرقه ها کم شود و آهسته به سمت 
آن وفاقی برویم که فرهنگ ساز و نگهدارنده است تا بتوانیم 
همان برادری و نسبت های فرهنگی که در گذشته بوده را 

بازیابی کنیم.

سابقه سرکوب و نزاع قومی نداریم
داود دشتبانی در ادامه این نشست به سخنرانی در خصوص 
موضوع نشست پرداخت و گفت: یک سری گزاره ها در اذهان 
جاافتاده که دقیق نیست و حتی بعضی از آن ها ساخته 
کسانی است که هدف شان تخریب این رابطه است.یکی از 
نکات این است که ریشه این تخریب ها ازدوران پهلوی آغاز 
شد که به نظر من این گزاره درست نیست و هیچ مصداقی 
برایش وجود ندارد و به برآیند کارها و اتفاقاتی است که در 
دوران پهلوی اتفاق افتاد برمی گردد.میان ایجاد مشکالت 
قومی و زبانی و دوران پهلوی هم زمانی وجود دارد اما اینها 
منشاء خارجی و بیرونی دارند و منشا آن حکومت پهلوی 
نیست.این هم یکی از اتهاماتی است که برای تخریب نسبتی 
که به شکل طبیعی و تاریخی بین زبان فارسی با قومیت 
ایرانی و زبان های محلی و خرده فرهنگ های داخلی وجود 
داشته است می زنند.جا انداختن این گزاره ها خطرناک است 
چون سرکوب اقوام اگر در دوران این حکومت یا حکومت 
قبلی کشورفرضی اتفاق افتاده باشد به لحاظ حقوقی فرقی 
نمی کند و صرف اینکه ادعا کنی که سرکوب قومی در این 
کشور و این جامعه صورت گرفته، برای گروههای مدعی 

حقوقی ایجاد می کند وآن ها به دنبال این هستند.
این یکی از پازل های تخریب است که می گویند ظلم به 
زبان های محلی از دوران پهلوی آغاز شد و البد امروز هم 
ادامه دارد! پایه گذار این اتهام چپ ها و مارکسیست ها بودند.

وی دراین باره خاطر نشان کرد: با وجود انتقاداتی که به 

دوران پهلوی وارد است اما لزوما این جزو آن انتقادات نیست 
چون پهلوی چندان کارجدیدی در باره زبان فارسی انجام 
و  گرفت  مدرن  شکل  سنتی  آموزش  اینکه  جز  نمی داد 
آموزش و پرورش و دبیرستان و دانشگاه و فرهنگستان ایجاد 
شد.این اقدامات، کارهای مخل و مضری در ارتباط با زبان 
فارسی و زبان های محلی نیست.یکی از گزارهای نادرست 
دیگر هم این است که در دوران پهلوی اقوام سرکوب شده اند 
که نشده اند بلکه یکی از سیاست های درست خلع سالح 
ایالت بود که البته ممکن است با خشونت و شدت عمل و 
بی تدبیری انجام شده باشد اما سرکوبی در کار نبود. برخی 
گروه ها مسلح بودند که با همدیگر گاهی درگیر می شدند و 
شرارت می کردند. آن ها خلع سالح شدند و این موضوع یعنی 
خلع سالح گروه های غیردولتی و غیرمسئول هیچ ارتباطی 
به موضوع دولت مرکزی و اقوام ندارد. بنابراین، این موضوع 
یکی از گزاره هایی است که بعدها جریانات قوم گرا و تجزیه 
طلب در دروه جمهوری اسالمی از آن سوء استفاده کرده اند 
و پشت شعارهای ضدپهلوی پنهان شده اند و گزاره هایی را 

جا انداخته اند.بنابراین، نباید این گزاره اشتباه را تکرار کرد.
دشتبانی ادامه داد: در ایران هیچ وقت سابقه نزاع و درگیری 
و سرکوب قومی نداشته ایم و اگر درگیری بوده، نزاعی بین 
شهری با شهری دیگر و یا طبقه ای از مالکین با کشاورزان و 

یا فرقه ای مذهبی با فرقه ای دیگر بوده است.

قومی به نام فارس نداریم
این پژوهشگر درادامه خلق و باب شدن موجودیت و هویت 
دروغینی به اسم قوم فارس را یکی دیگراز گزارهای نادرستی 
عنوان کرد که در بحث زبان فارسی جا افتاده است و دراین 
باره گفت: اگر به تاریخ زبان فارسی برگردیم، چیزی به اسم 
فارس ها وجود ندارد.اصال مفهوم قومیت اگر معادل کلمه 
Ethenic است ما این مفهوم را در ایران نداشته ایم؛ در 
تاریخ غرب و اروپا به جوامع اقلیت تحت ستم و تبعیض 
یهودی ها  سیاهان،  به  یعنی  می شود  اطالق   Ethenic
اروپا و به سرخپوستان درآمریکا  تاریخ  در قرون گذشته 
برای  اخیر  سال  صد  کشورما،  می گفتند.در   Ethenic
نخستین بار تحت تاثیر منشأء خارجی و بیرونی که بسیار 
تحت تاثیر ادبیات مارکسیستی بوده، به این موضوع پرداخته 
شده است.ما اقلیت تحت ستم و تبعیض به این مفهوم در 
تاریخ خودمان نداشته ایم و اگر هم برخی گروه های دینی 
مانند یهودیان و زرتشتیان از سایر گروه ها متمایز بوده اند 
اما هرگز مانند آنچه در تاریخ اروپا و غرب وجود دارد مورد 
تبعیض و ستم نبوده اند و در هر حال آنچه که امروز اقوام 

ایرانی نامیده می شود قطعاً چنین شرایطی نداشته اند.
این پژوهشگر دراین باره خاطرنشان کرد: ما قبل از دوران 
معاصر، همدیگر را با نسبت قومیت نمی شناختیم و اگر به 
متون تاریخی و ادبی مان هم برگردیم، همه را با نسبت شهر 
یا منطقه خطاب می کردیم و اصال مفهوم قومیت با توجه به 

دالیلی که گفتم وجود نداشته است.

دشتبانی ادامه داد: اگر قوم را به مفهوم خویشاوندی بگیریم 
اگر  اما  و همه خویشاوند همدیگر هستیم  ندارد  ایرادی 
بگوییم ادبیات قوم بالفاصله ادبیات سیاسی Ethenic به 
ذهن متبادر می شود که یک ادبیات سیاسی موجود در 
جامعه شناسی غرب در حوزه اقلیم و هویت است که آن 
را همه جامعه شناسی خوانده ها و علوم سیاسی خوانده ها 
می خواهند روی ایران هم منطبق کنند و این در صورتی 
است که اطالعی از تاریخ ایران ندارند و نمی دانند که این 
موارد در تاریخ ایران مصداق ندارد.دشتبانی در ادامه به ارائه 
نمونه ای از این جریان پرداخت و گفت: کلمه کرد و لر را 
در متون تاریخی مان به معنای قومی نداریم و برای نشان 
دادن شیوه معیشت و شیوه زندگی استفاده شده است.به 
همین خاطر، در متون تاریخی به کردهای سیستان، کرمان 
و سبالن و… هم اشاره شده چون به کوه نشینان کرد گفته 
شده است.در اردبیل و کرمان و سیستان هم به کسانی که 
در کوه سکونت داشته اند کرد گفته شده است.در واقع، شیوه 
زندگی رمه گردانی و کوه نشینی را کم و بیش کرد و همین 
طور لر گفته اند و این واژها به عنوان قوم برای ما در صد 
سال اخیر ساخته شده است. دشتبانی تصریح کرد: از سوی 
دیگر اگر دقیق شویم متوجه خواهیم شد یک زبان به نام 
زبان کردی نداریم و در واقع؛ گروه زبان های کردی شامل 
چندین زبان ازجمله، سورانی، زازانی، کرمانجی، کلهری، 
هورامی، فیلی و…است. گویشوران شان هم زبان همدیگر 
را متوجه نمی شوند در حالی که تصور عمومی از کرد و زبان 
کردی یک هویت یکپارچه و یکسان است اما از کدام کرد 
صحبت می کنیم؟! گروهی زبان بوده به نام زبان های کردی 
مثل زبان های هند و اروپایی و اسالوی؛ ولی لزومی ندارد 
به همه اینها بگوییم کرد.ایالمی ما و کرمانشاهی ما، کردی 
ترکیه و سوریه را متوجه نمی شوند و بنابر این دلیلی ندارد 
که به همه اینها می گوییم کرد چون برای ما ساخته اند. البته 
این زبان ها خویشاوندی هایی با همدیگر دارند اما یک هویت 

واحد و یکسان نیستند.

فارسی، زبان ملی و فراقومی است
این پژوهشگر درادامه با طرح پرسش هایی چون تکلیف زبان 
فارسی ما چیست؟ و از کجا آمده است؟ به خاستگاه زبان 
فارسی پرداخت و اظهار کرد: یونانی ها از دوره هخامنشیان 
به ما می گفتند پرشین یا پرشیا و چون هخامنشیان از پارس 
بوده اند به فارسی و پارسی و پرشین مصطلح شده اند.ولی اگر 
از دوران باستان بگذریم و به این زبان کنونی بپردازیم، این 
زبان در متون اولیه به عنوان زبان دری شناخته شده و اکثر 
نویسندگان و شعرای ما هم این زبان را زبان دری اطالق 
کرده اند اما بعدها مجموعه زبان های ایرانی را فارسی اطالق 
کرده اند.مستندات تاریخی برای این ادعا زیاد است که من 
یکی را انتخاب کرده ام.»ابو الحسن مسعودی« در »التنبیه 
و االشراف« می گوید: »پارسیان قومی بودند که قلمروشان 
دیار جبال بود ازماهات و غیره و آذربایجان تا مجاور ارمنیه و 

اران و بیلقان تا دربند که باب و ابواب است و ری و طبرستان 
و مسقط و شابران و گرگان و ابرشهر که نیشابور است و 
هرات و مرو و دیگر والیت های خراسان و سیستان و کرمان 
و پارس و اهواز با دیگر سرزمین عجمان که در وقت حاضر 
به این والیت ها پیوسته است، همه این والیت ها یک مملکت 
بود، پادشاه اش یکی بود و زبان اش یکی بود، فقط در بعضی 
کلمات تفاوت داشتند، زیرا وقتی حروفی که زبان را بدان 
می نویسند یکی باشد، زبان یکی است وگر چه در چیزهای 
دیگر تفاوت داشته باشد، چون پهلوی و دری و آذری و دیگر 
زبان های پارسی.« یعنی مسعودی می گوید این زبان ها، همه 
فارسی اند و آنچه ما امروز به عنوان زبان فارسی می شناسیم 
زبان دری است.زبان پهلوی هم زبانی بوده که مردم عوام با 
آن صحبت می کردند و بنابر این، عموم گویش هایی که ما در 

ایران داریم اشتراکات عجیبی هم با هم دارند.

زبان های محلی ریشه مشترک  دارند
مدیرمسئول ماهنامۀ »وطن یولی« و فصلنامۀ »دربند«، اکثر 
گویش های محلی کنونی ایرانی را باقیمانده زبان پهلوی 
است.در  همین  هم  تشابهات شان  علت  گفت:  و  دانست 
خصوص وجه تسمیه زبان دری هم تقریبا اتفاق قول وجود 
دارد و اکثر محققین همچون ملک الشعراء بهار، ذبیح اهلل 
صفا و دکتر علی اشرف صادقی هم پذیرفته اند که علت اینکه 
به این زبان دری گفته اند انتساب این زبان به درباراست و 
براساس اسناد تاریخی خانواده سلطنتی و اشراف در دربار 
ساسانیان به آن سخن می گفته اند یعنی اشراف برای اینکه با 
مردم عوام متمایز شوند به زبان دری سخن می گفتند و عوام 
به زبان پهلوی.این اتفاق در دوران جدید هم مصداق داشته 
است همان طور که در دربار روسیه تزاری تا دوران پطر، 
اشراف به زبان فرانسوی تکلم کرده و نوشته اند و از روسی 

حرف زدن امتناع می کردند.
وی درادامه گفت: زبان دری، زبان دربار دوران ساسانیان بوده 
و درمتون قرون اولیه اسالمی آمده است که در دربار تیسفون 
یعنی عراق کنونی و از طرف دیگر در بلخ ومرو در افغانستان 
کنونی به این زبان سخن گفته اند.علتش این است که بعد 
از فروپاشی و عقب نشینی مرحله به مرحله و چندین ساله 
ساسانیان، در نهایت دربار ساسانی با مرگ یزدگرد در مرو در 
خراسان فرو می پاشند و در آنجا این زبان را در خراسان و بلخ 
و مرو ترویج کرده اند.بنابر این، کم کم زبان فارسی توسط 
دهقانان، که فردوسی هم از آن طبقه بوده و به زبان فارسی 
تفاخر می کردند، گسترش پیدا کرد.درواقع، این زبان از ابتدا 
متعلق به هیچکدام از گروه های فرهنگی نبوده است.هنوز 
هم جزیره های پهلوی زبان در مناطق مختلف ایران داریم.

بنابراین زبان فارسی زبان اول هیچکدام از ما نبوده و از ابتدا 
زبان فرامحلی و زبان ملی بوده است.

دشتبانی در ادامه با اشاره به اشغال ایران توسط اعراب افزود: 
بعد ازاشغال ایران توسط اعراب ایران به مفهوم واحد سیاسی 
نداشته ایم و ایران تحت سلطه خلفا بوده و استقالل سیاسی 

نداشته ایم اما موجودیت ایرانی توسط اعراب به رسمیت شناخته شده تا 
بعدها به دوران رستاخیز دولت های ایرانی مثل سامانیان و صفاریان و… 
می رسیم که یک نهضت استقالل راه می اندازند که شروع علمی اش با 
سامانیان، شروع سیاسی اش با یعقوب لیث صفاری و شروع فرهنگی اش 
با فردوسی است.بدین ترتیب هویت ایرانی و زبان فارسی را احیا می کنند 

واز زیر سلطه زبان عربی خارج می شوند.
دشتبانی در ادامه افزود: دو دوره در تاریخ ایران زبان فارسی از رسمیت 
افتاده؛ یکی در زمان اشغال ایران توسط یونانیان بعد از اسکندر است 
بعدها  اعراب است.همه حکومت هایی که  اشغال توسط  و دیگرزمان 
روی کار می آیند، چه اینکه منشأء ایرانی داشته یا مثل سلجوقیان و 
مغوالن و… منشا ایرانی نداشته اند، همه به رغم اینکه حکمران بوده اند 
و کسی مجبورشان نکرده اما زبان فارسی زبان رسمی علمی، فرهنگی و 
سیاسی شان بوده است.به همین خاطر، این گزاره که گفته می شود چرا 
زبان فارسی باید زبان رسمی باشد را باید از تاریخ پرسید و دلیل اش با 
خودش است و حاصل فرآیندی است که ایران به صورت طبیعی طی 

کرده است.

زبان فارسی زبان علم و سیاست
این پژوهشگر مسائل اقوام درادامه با طرح این پرسش که آیا زبان فارسی 
محدود کننده دیگر زبان ها است، به نقل قولی از جفری لوئیس، استاد 
زبان های ترکی دانشگاه آکسفورد، پرداخت و گفت: وی به طور مشخص 
می گوید که زبان ترکی قابلیت سیاست ورزی و فلسفه و مطالب علمی 
ندارد چون یک زبانی ایلیاتی رمه گردان بوده است و برای جوامع مدنی 
چیزی برای عرضه نداشته است.وی تصریح کرد: یکسری زبان ها زبان 
فرهنگ بوده و مفاهیم غنی در آن تولید شده اما یک سری زبان ها چنین 
ویژگی ندارند.بنابراین کسی که می آید و می گوید باید به زبان کردی 
فلسفه و فیزیک و علوم پزشکی خواند، کارش ایراد دارد و چطور می توان 
فلسفه هگل و نیچه و عالمه طباطبایی و ابن سینا را به کردی و یا ترکی 

آموزش داد چون این زبان ها این مفاهیم را ندارند.
وی خاطر نشانکرد: زبان فارسی با این همه قدمت و غنا، که خودش 
حامل فرهنگ و تمدن و علم و دانش است، هنوز در این خصوص قابل 
بحث است.شما تصور کن که با بلوچی بخواهی نیچه بخوانی و یا به لری 
بخواهی پزشکی بخوانی و یا با طالشی بخواهی سیاست بیاموزی.این 
مفاهیم یا از ذهن های بیمار در می آید یا از ذهن های مغرض و منطقی در 
آن نیست. دشتبانی با اشاره به اینکه ایران تا دوران معاصر دارای دولت 
مدرن به معنای دولتی که با همه امور زندگی فرد کار دارد نبوده گفت: 
ما از دوران پهلوی دارای دولت مدرن شده ایم و وضعیت زبان های محلی 
هم تا این دوران وضعیتی طبیعی بوده است همان طور که وضعیت زبان 
فارسی طبیعی بوده است.کاربرد این زبان ها در هر عرصه ای آزاد بوده و 
بنابر این هیچ وقت برنامه ای هم برایش نداشته اند.در همین شرایط که 
دولت غیرمدرن حاکم بوده مردم ایران در قفقاز و سیستان و خوزستان 
وقتی که به مکتب رفته اند سعدی می آموخته اند بدون اینکه دولتی وجود 
داشته باشد که به آن ها اجبار کند سعدی بخوانند این جریان تحمیلی 
نبوده است و این در حالی است که خانواده ترک زبان قفقازی تحت 
سلطه روس ها در مکتب فارسی آموخته اند.قباله های شان هم به فارسی 
نوشته شده و یا نویسنده کتاب شرف نامه، که تاریخ مفصل کردستان 
است آن را به فارسی نوشته است و کسی هم او را مجبور به این کار نکرده 

است بلکه انتخاب طبیعی او بوده است.

جایگاه زبان های محلی
این پژوهشگر درادامه، کاربرد زبان های محلی در عرصه سیاست را غیر 
طبیعی دانست و گفت: مدعیان زبان های مادری ادهاعایی چون: آموزش 
در مدارس، نگارش متون و اسناد اداری و سیاسی و نگارش کتاب دروس 
دانشگاهی به زبان های محلی شان را دارند که درعلوم سیاسی به این 
جریان می گویند فرآیند ملت سازی.به عنوان مثال عنصر کرد که وجود 
ندارد و یک گروه زبانی است را مطرح می کنند.یعنی اول مفهوم قومیت را 
مطرح می کنند و سپس عنوان ملت را و بعد که ملت شد، دولت مستقل 
می خواهد و دولت مستقل هم مستلزم زبان یکسان است و بدین ترییب 
همه دنبال یکسان سازی هستند و پشت حقوق بشر پنهان می شوند. 
دشتبانی درادامه ضمن پرداخت به تاریخچه طرح شدن زبان مادری برای 
نخستین بار در بنگالدش و تعریف و ارائه توضیحاتی در خصوص زبان های 
در حال انقراض و در معرض خطر از نگاه سازمان یونسکو خاطر نشان کرد: 
6700 زبان در دنیا وجود دارند که بخش اعظمی در معرض خطر و بخش 
دیگری در حال انقراض اند.به همین خاطر یونسکو با اهدافی فرهنگی نه 
سیاسی و برای جلوگیری از انقراض این زبان ها تالش می کند ولی در 
این میان گروههای تجزیه طلب قومی با اهداف دیگری ادعای دفاع از 
زبان های مادری را مطرح می کنند در حالی که به دنبال اهداف سیاسی 
دیگری هستند. وی درادامه با اشاره به آزادی هایی که زبان های محلی 
در ایران دارند گفت: نمایندگان مجلس با زبان محلی شان در مجلس 
سخنرانی می کنند و رهبرمان به زبان محلی صحبت می کند و همه 
زبان های محلی رادیو تلویزیون دارند و کتاب ها نیز به زبان های محلی 
منتشر می شود.بنابراین، بحث هایی که صورت می گیرد کامال با اهداف 
سیاسی ملیت سازی و ایجاد تنش و نفرت پراکنی قومی صورت می گیرد.

دشتبانی در پاسخ به سئوال مهدی صالحی، مجری کارشناس نشست، 
مبنی بر اینکه آیا تحرکات و برنامه ریزی های سیاسی که در کشورهای 
تجزیه  گفت:  است  طلبانه  تجزیه  اهداف  با  می گیرد  همسایه شکل 
طلب های زبانی خواسته و منشأء داخلی ندارند و این مسائل به هیچ وجه 
مسأله هیچکدام از اقوام ایرانی نیست و بحران قومی و زبانی وجود ندارد.

وی افزود: طی نظرسنجی سراسری سنجش باورها و نگرش های ایرانیان، 
مردم ایران تعارضی بین هویت ملی و قومی شان ندارند اما ازآنجا که زبان 
و هویت قومی و محلی پدیده ای احساسی و روانی است و با تعصب گره 
خورده واکنش برانگیزاست و گرنه براساس نیاز نیست.یعنی موضوعی که 
به لحاظ احساسی کسی را تحریک می کند لزوماً نیاز آن فرد نیست و 
با نیاز خیلی متفاوت است و موضوع احساسی هم معامله بردار نیست.

درواقع، هیچ دلیل منطقی برای درگیری های قومی نمی توان پیدا کرد و 
همه مبنای احساسی دارند. صالحی، که از اعضای شورای سیاست گذاری 
دفتر پاسداشت حوزه هنری است، در پایان به جمع بندی مباحث نشست 
پرداخت و گفت: بدون تردید سیاست گذاری های زبانی برای مقابله با 
سیاست های زبانی که شکل گرفته مهم است و بنابراین، دفتر پاسداشت 
زبان فارسی حوزه هنری هم تالش می کند که این فرآیندها را دقیق تر 
شناسایی کرده و به مدیران و مسئولین ارائه کند تا جایگاه زبان فارسی 
را حفظ کرده و روندهایی هم برای شناسایی گویش ها شکل گیرد. این 
مدرس زبان شناسی از عدم پرداخت به مظاهر زبان فارسی درآموزش و 
پرورش و صدا وسیما هم انتقاد کرد و گفت: دیگر درصدا وسیما خبری از 
مثنوی خوانی نیست چون آن را صوفی گری می پندارند و چنین میراثی 
را که داریم کنار می گذارند و با این قبیل اقدامات، داریم ذوق عمومی را 
کور می کنیم و تقلیل می دهیم و این در صورتی است که امروزه در جنگ 

رسانه ای چه ذوق هایی را دارند در اذهان جایگزین این میراث می کنند.

فارسی، زبان ملی و فراقومی است



هفت
ماهنامه فرهنگی وطن یولی

سال چهارم  شماره 51  8 صفحه

مروری بر زندگی سیاسی و فرهنگی محمدزاده صدیق؛

دوزگون یاالن

»غالماِن نوخاسته«

دهمین شماره از فصلنامۀ فرهنگی هنری »رود« با هدف معرفی کتاب و ترویج کتابخوانی منتشر شد. در این فصلنامۀ 
148 صفحه ای که با مدیرمسئولی و سردبیری مهری بهفر منتشر می شود، کتاب های جدید و قدیم با معرفی کوتاه و 
بلند در اختیار خوانندگان قرار گرفته است. مهری بهفر، سردبیر این فصلنامه، در سرمقالۀ خود در بخش »رودساز« به 
معرفی نشریه »وطن یولی )راه وطن(« پرداخته است. وی در نوشتۀ خود به نشریۀ »وطن یولوندا« که ادارۀ تبلیغات 
ارتش سرخ شوروی به هنگام اشغال آذربایجان منتشر می کرده است، نگاهی کرده است. از منظر وی »وطن یولی« 
راهی جز وطن نمی شناسد و راه را براساس واقعیات تاریخی و سرشت فرهنگی آذربایجان در پیوستگی و اتحاد کل 
ایران، در عین به رسمیت شناختن تکثر اجزای آن می داند، نه در گسست معطوف به خواست توسعه طلبانه و منافع و 
مطامع بیرونی که جز تباهی به بار نخواهد آورد. »رودسنگ« بخشی است که کتاب های ماندنی دیروز معرفی شده اند 
تا خاطره آن کتاب ها دوباره زنده شود. »مهمان نوازی ملی«، »پدر«، »پسر دیرآموز من«، »سبک شناسی« از جمله 
کتاب های معرفی شده در این بخش هستند. فصلنامۀ فرهنگی هنری »رود« با سردبیری مهری بهفر، در 148 صفحه 

به قیمت 68 هزار تومان منتشر شده است. این فصلنامه را از کتاب فروشی ها و دکه های روزنامه فروشی بخواهید.

 دهمین شماره »رود« 
منتشر شد

تاریخ، دانشی گزینشی نیست که با تالش برای حذف یا تکذیب، 
تخریب و تحریف بخشی از آن، مقاطع دیگر دگرگون نشوند و این یکی 
از دردسرهای همیشگی دشمنان قسم خوردۀ ایران باقی خواهد ماند؛ 
اینان، زمانی برای استحالۀ هویتی »اقوام« ایرانی زیر عناوینی چون 
»ملت های« ایران و زبان مادری، به تاریخ و فرهنگ ایران می تاختند 
تا نیت شوم تجزیه طلبی خود را در پوشش برائت از آبشخور خودشان 
پنهان کنند، ولی هنگام مواجهه با فرزانگانی چون جناب سلمان که از 
بستر تاریخ ایران پیش از اسالم سر برآورده اند و یا فرمانروایان ساسانی 
یمن از دورۀ باذان که حتی پس از فروپاشی ساسانیان نیز برقرار 
بودند و برای پایدارِی گسترش اسالم کمک های فراوانی چون یاری 
در سرکوب اهل رده انجام دادند؛ از جعلی خواندن واقعیت تاریخی 
جناب سلمان هم شرم ندارند، به جعل اصحابی مانند دده قورقود! 
برای پیامبر)ص( می پردازند که نام آن به تنهایی برای اشنایان با 
منابع و تاریخ اسالم مایۀ مزاح است و یا در تالش برای زدودن مهر 
اهل بیت از قلب ایرانیان و سست کردن تشیع که با نشات گرفتن از 
فطرت حق جوی ایرانی، مایۀ ادامه و استحکام حیات سیاسی ایران را 
فراهم اورده است، به دروغ پراکنی هایی مانند حضور موال امام علی و 
َحَسنِین علیهم السالم در نبرد قادسیه یا جنگ های شمال ایران دست 
می زنند. مدتی هست که شاهد نوعی دیگر از اینگونه شیطنت های زیر 
پوشش تکثرگرایی با سخن راندن از غالم »تُرک نژاد« امام حسین 
)ع( هستیم؛ صرف نظر از اینکه چگونه می شود خودشان هرکجا واژۀ 
»نژاد« را ببینند، با تعابیر شوونیسم فارس! یا تاریخ پهلوی نوشت و 
دیگر لطایف الحیل به هوچی گری می پردازند، ولی اینجا »با تحریف 
دستاویز غیر مستند« خودشان، نژاد را نیز بر آن افزوده اند؟!، قدر مسلم 
دو هدف را نشانه رفته اند؛ پدیداوردن و سپس جاانداختن یک غلط 
مصطلح تازه برای زمینه چینی به منظور بومی خواندن تُرکان در ایران 
و استحالۀ فرهنگی آذربایجان به نام سرزمین تُرکان، ان هم با ترسیم 
گستره ای بزرگ تر از آذربایجان واقعی1 و همچنین تقدس افرینی برای 
تُرکان که یادکرد اوصاف زنندۀ انان در میان منابع تاریخ اسالم، ایران، 
مسیحیت و حتی چینی، فراتر از حوصلۀ نوشتاری مطبوعاتی خواهد 

بود.2
  در جریان جستجو برای چگونه سربرآوردن این غالم تُرک در مقاتل، 
با تصحیحی بسیار گرانقدر از لُهوف سید ابن طاووس به قلم حجت 
االسالم والمسلمین دکتر مصطفی صادقی کاشانی3 روبرو شدم. جناب 

دکتر صادقی کاشانی در گفتگو با وطن یولی اظهار داشت: 
»مصطفی صادقی کاشانی: ما به لحاظ علمی و 
دانش تاریخ، منابعی را معتبر می دانیم و نسبت 
به آن ها  اهمیت قائل هستیم که به دورۀ حادثه 
نزدیک تر باشند که اصطالحا منابع دست اول 
می گوییم و هم کارشناسی خاصی نسبت به 
باشند، شیعه و  باشند، مورخ  موضوع داشته 
سنی بودنشان هم فرقی نمی کند؛ مهم این 
است که شواهد و قرائن تاریخی هم در کنار آن ها  تایید بکنند. ممکن 
هست حتی یک سنی مطلبی را بگوید که درست باشد و یک شیعه 
حرفی را بزند که با آن زمان سازگاری نداشته باشد. گرچه در مقتل 
خوارزمی که در قرن ششم نوشته شده است، این مطلب آمده، اما آن 
زمان ایرانیان هنوز تشیع نداشتند و قرائن و شواهدی دربارۀ این 
شخص نداریم و مهمتر از همه این است که اولین کسی که از او نام 
می برد همین خوارزمی در قرن ششم است. برای شرح حال خوارزمی، 
هم می توانید به مقدمۀ ترجمۀ انتقادی مقتل خوارزمی4 و هم مقاله ای 
که دکتر محسن رنجبر نوشته اند مراجعه کنید. یکی از خصوصیات 
خوارزمی خطیب بودن است؛ ایشان مورخ رسمی و از این جهت که 
دقِت مثل دیگرانی مانند ابومخنف را داشته باشد ندارد. ما بر منابعی 
مثل ابومخنف تکیه داریم که حدود سال 120-110 یعنی با حدود 
شصت – هفتاد سال فاصله، حادثۀ عاشورا را ثبت کرده است. منابع 
بعدی مثل حتی شیخ صدوق که قدیمی و قبل از خوارزمی است، 
نکاتی دارد که ممکن است درست نباشد. شیخ مفید چون از ابومخنف 
می گیرد مستند است. ما، ُفضیل رسان را داریم که نام شهدای کربال 
را در کتاب کوچکی به نام تَسمَیُه َمن ُقِتَل َمَع الُحَسین نوشته است و 
شخصیت شناخته شده ای است؛ در آنجا هم اسم غالم تُرکی نیامده 
حتی  که  اخبارالطوال  یا  بالذری  االشراف  انساب  کتاب  در  است. 
نویسندۀ آن ایرانی و اهل دینور کرمانشاه بوده است هم همینطور. 
خوارزمی در قرن ششم این مطلب را آورده و بعدی ها هم از آن نقل 
کرده اند. این نمونه ها هم به خوارزمی استناد می دهند و خوارزمی 
منبعی است که به هرحال قابل توجه است و به آن ارجاع می دهند؛ 
اما وقتی به حیطۀ کار علمی و منبع شناسی و مباحث تحلیل تاریخی 
می آید، با نقد و بررسی فنی روبرو می شود. ولی اگر شما از هر کسی 
بپرسید، خواهند گفت که خوارزمی آورده است، اثر خوارزمی یک 
مقتل است، مقتل معتبری است؛ بلی! در حد خودش معتبر است ولی 
این که شما بتوانید به آن استناد کرده و بخواهید یک مطلب مهمی را 

حسین محّمدزاده صدیق )تخلّص دۆزگۆن(، فعال، نویسنده و مترجم 
پانترکیست دوم شهریور 1401 درگذشت. 

او در آثار و کارهایش عمدتاً به تحریف و دستکاری و جعل با هدف القای 
محتوای قوم گرایانه متهم بود. از جمله آثار او ترجمهٔ دیوان لغات الترک 
اثر محمود کاشغری بود در حالی که اصل این اثر به زبان عربی است و 
صدیق عربی نمی دانست و به همین علت این اثر مهم را از ترکی استانبولی 
به فارسی ترجمه کرده که طبیعتاً از اصالت و اطمینان به ترجمه صدیق 
را کاهش می دهد. این اثر به صورت دقیق و علمی توسط دکتر محمد 
دبیرسیاقی به فارسی ترجمه شده و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی 

منتشر شده است.
مجموعه آثار مال محمد فضولی بغدادی و مجموعه دیوان های شاعران 
کالسیک آذربایجان از دیگر آثار بود که با تصحیح و تالش صدیق منتشر 
شد. اما مهم ترین اثر منتشره توسط محمدزاده صدیق که رسوایی بزرگی 
برای او پدید آورد انتشار اثری به نام »قارا مجموعه« بود که محمدزاده 
صدیق ادعا کرد منتسب به شیخ صفی الدین اردبیلی و حتی کتابی سری 
و گمشده از ترکان باستان و اثری بسیار مهم است و بر جلد کتاب نام 
شیخ صفی الدین اردبیلی را درج کرد اما خودش نیز در مقدمه و محتوای 
کتاب اذعان کرده بود که این آثار در دوران شاه طهماسب و پس از او سر هم 
شده است. در واقع اثری که صدیق ادعا کرده بود کتاب بسیار مهم و متعلق 
به شیخ صفی الدین اردبیلی است ترجمه هایی کوتاه از حکایت های صفوه 
الصفا اثر ابن بزاز اردبیلی است. صفوه الصفا اثر مهمی به زبان فارسی درباره 
زندگی شیخ صفی الدین اردبیلی است که برخالف ادعاهای صدیق اتفاقاً چند 
بیت شعر به لهجه اردبیلی از زبان شیخ صفی را نقل کرده که به زبان محلی 
اردبیل و شبیه تاتی است و نشان می دهد زبان مادری شیخ صفی الدین تاتی 
بوده است و همانگونه که تحقیقات متعدد نشان داده اند سلسله صفوی 
بعدها و در زمان پدران شاه اسماعیل و تحت تاثیر هواداران قزلباش خود 
ترک زبان شده اند. همین اثر جد خاندان صفوی را فیروزشاه کردی سنجانی 
معرفی کرده و می نویسد: »با لشکر پادشاهی که از فرزندان ارباب الطریقة 
ابراهیم ادهم رحمة اهلل از طرف سنجار خروج کردند و آذربیجان را بکلی 
بگشادند.« ابراهیم ادهم که از بزرگان بلخ بود و به تصوف روی آورد و به 
دیدار امام محمدباقر شتافت و مهم ترین و سرسلسه صوفیه در اسالم شد 
و اکثر فرقه های صوفیه خود را به ابراهیم ادهم منسوب می کنند. شهر 

کردنشین سنجار هم در شمال عراق اکنون نیز مشهور است.
رسوایی کتاب »قارامجموعه« چنان باال گرفت که میرهدایت حصاری دیگر 
فعال پانترکیست در نشریه نویدآذربایجان به نقد محمدزاده صدیق پرداخت 
و نوشت: » در حقيقت اين كتاب صرفاً اثري است كه خود آقاي صديق 
تأليف نموده و از چندين كتاب طريقتي كه همه آنها بارها چاپ شده اند، نقل 
نموده است و گاهگاهي نيز نام شيخ صفي الدين را )چنانكه خواهيم گفت( از 
طرف خود در البه الي سطور آنها جاي داده است كه در متن اصلي موجود 
نيست.... آقاي صديق بدون هيچ دليل و منطقي اشعار قلي بيگ پسر قراخان 
چركس، بيگلربيگي شيروان، را كه معاصر شاه عباس دوم بوده و چهار قرن 
بعد از شيخ صفي الدين ميزيسته و نسخ ديوان او در كتابخانه هاي ملك، 
مجلس شوراي اسالمي و دانشگاه تهران موجود است، به نام اشعار تركي 
شيخ صفي در بخش دوم كتاب خود در صفحات 35 تا 41 نقل كرده است. 
در حالي كه ربطي به شيخ صفي ندارند. جالب اينكه خود ايشان در جلد 
سوم مجله »يئني يول« كه در چهار شماره در سال 1362 منتشر نموده 
همان اشعار را به نام همان شاعر چاپ كرده و اينك همان شعرها را در اين 
كتاب به نام شيخ صفي نقل ميكند. مسلم است كه تاكنون شعر تركي از 

شيخ صفي به دست ما نرسيده است.«

از آن برداشت بکنید، باید دیگران هم الاقل اشاره ای کرده باشند.
  وطن یولی: مناقب ابن شهرآشوب هم که غالم ترکی را آورده برای 
استناد چگونه است؟ و همچنین آیا اختالط نام هایی چون سلیم و 
سلیمان و اسلم و همچنین واضح؛ که به جای رومی، واضح تُرکی 
آورده اند، به سبب آمدن دو اسلم در مقتل خوارزمی است که نخست 
به عنوان غالم حِر و سپس غالم امام حسین آمده است؟ چون در 
نسخه ای عربی از مقتل ابی مخنف از وهب بن کلبی به نام اسلم نام 

برده شده است.5
  صادقی: ابن شهر آشوب، معاصر خوارزمی است و اعتبار هر دو یکی 
است؛ چون ابن شهرآشوب مناقب نگار است و مانند خوارزمی که واعظ 
است، دقت های کارشناسانۀ مورخان رسمی را ندارند، بلکه مناقب  نویسان 
در صدد بیان فضائل افراد، ممکن است به هر خبری تمسک کنند. عالوه 
بر این، ابن شهرآشوب مطالبی دارد که نادرستی آن کامال روشن است؛ 
لذا نمی توان اعتماد کامل علمی داشت. اما اینکه فرمودید آیا ممکن است 
غالم حر یا واضح را از خوارزمی گرفته باشند، بله؛ امکان دارد که خلط 
کرده اند و چنین موارد از خطاهایی را در کتب تاریخ داریم. خوارزمی یک 
موالی تُرک برای حر برشمرده که او هم در جای دیگری نیامده و به نظر 
می رسد که حر تنها بوده و موالی در کربال نداشته است.6و7  البته برای 
امام حسین)ع( موالی دیگری مانند واضح رومی یا سلیمان که پیک آن 
حضرت به مردم بصره بود و شهید شد بیان کرده اند؛ اما حرفی از تُرک 
بودن وی نیست. همانطور که در لهوف نوشته ام، نام وی تنها در مقتل 
خوارزمی آمده است. بنده مقتل خوارزمی را ترجمۀ انتقادی کرده ام و ذیل 
آن مطلب نوشته ام که نام غالم تُرک در »منبع« متقدمی نیامده است.«

  یادداشت ها:
  1 – ترکیب نام هایی چون اسلم بن دیلم قزوینی، اسلم بن عمر ترکی 
قزوینی، اسلم بن عمر دیلمی قزوینی و دیگر از این دست که دست بر 
قضا از نژاد ترک بود که به زبان عربی مسلط بود و با صوتی دل نشین 
قرآن را می خواند؛ طبعی لطیف داشت و قصه گو و دوست کودکان بود. 
شاعر و نویسنده بود و به عنوان یکی از کاتبان امام حسین )ع( همواره 
امام را همراهی می کرد، بیان زیبا و مناعت طبعش سبب محبوبیتش 
در بین کودکان، جوانان و پیران شده بود، یعنی نه تنها آذربایجان از 
عهد الَست سرزمین ترکان بوده است! بلکه دیلمستان هم با گسترۀ ان 
زمان که در منابع جغرافیای اسالمی مذکور است و در نتیجه قزوین 
نیز که از نواحی »آن حدود و نه آذربایجان« به شمار می رفته است، 
بخشی از سرزمین مادری »ملت تُرک آذربایجان« قلمداد خواهد شد.

  2 – عالقمندان می توانند برای درک میزان اهمیت آگاهی از تمییز 
میان این دو، به گزارش »اوصاف ترکان« و »نه آَذری های آذربایجان« 

از سفرنامۀ احمدبن فضالن بن راشدبن حماد مراجعه کنند.
  3 – دانش اموختۀ كارشناسى ارشد تاريخ تشيع از دانشگاه امام 
صادق)ع( ـ 1386، دکتری تاریخ اهل البیت)ع( از جامعُه المصطفی 
العالمیهـ  1396، مدیر گروه پژوهشی تاریخ تشیِع پژوهشکدۀ تاریخ و 
سیرۀ اهل البیت )1386 تا 1391(، مدیر گروه سیرۀ اهل بیت پژوهشکدۀ 
تاریخ )1393 تا 1396(، مدیر گروه تاریخ و جغرافیای دانشنامۀ پیامبر 
اعظم)ص( پژوهشکدۀ باقرالعلوم )1386 تا 1388(، دارای چندین مقاله 
و کتاب شایستۀ تقدیر از جمله برگزيدۀ انجمن تاريخ پژوهان سال 
1383 برای مقالۀ نقدى بر امار جنگ هاى امام على)ع( ، لوح شایستۀ 
تحسین کتاب سال 1396 حوزه برای تصحیح و منبع شناسی کتاب 
الملهوف سیدابن طاووس با استفاده از 57 نسخۀ خطی، اثر شایستۀ 

تقدیر برای کتاب اخیر در کتاب سال جمهوری اسالمی و... .
  4 – شرح غم حسین؛ ترجمۀ تحقیقی بخش اصلی مقتل خوارزمی 

ـ انتشارات جمکرانـ   1388 )به تازگی تجدید چاپ شده است(.
  5 – ثم برز من بعده )عمیر بن المطاع( »الغالم الذی اسلم و هو وامه 

علی یدالحسین )علیه السالم(« و هو یقول:
  ان تنکرونی »فانا ابن الکلبی«   عبل الذراعین شدیدالضرب

  ال ارهب الموت بدارالحرب  افوز بالجنه یَوم الکرب
  انی غالم واثق بربی   »حسبی به موالی فهو حسبی«

  ثم حمل علی القوم و لم یزل یقاتل حتی قتل اربعین رجال و قتل 
)رحمه اهلل( و احتز راسه ورموا به الی عسکرالحسین )علیه السالم( 

فاخذته امه و رمت به قاتله فقتلته.
  6 و 7 – از مقاتل متاخر در فیض الدموع نامی از غالم یا هر کسی 
دیگر به همراه حر نیست و در روضه الشهدا نام غالم حر غره است 
که غالم علی؛ پسر حر بود و پس از شهادت حر و مصعب؛ برادر حر و 

علی، به میدان رفت.
  منابع:

  1 – سلیمانی، محمدحسین، ردپای اسلم بن دیلم قزوینی در کربال، 
ایسنا قزوین، دوشنبه 10 مهر 1396.

  2 – ابی مخنف، لوط بن یحیی ازدی غامدی، َمقَتُل الُحَسین »علیه 
السالم« و َمصَرُع اهِل بَیِتِه و اصحابِه فی َکرباَلء، الطبعه الثانیه 1408ه 

– 1987م، َمکَتَبُه االلَفین، الکویت.
حسن  تصحیح  الشهدا،  روضه  علی،  بن  حسین  کاشفی،   -  3   
ذوالفقاری، علی تسنیمی با همکاری صبا واصفی، چاپ اول 1390، 

انتشارات معین، تهران.
  4 - نواب تهرانی، محمدابراهیم بدایع نگار، َفیُض الُدُموِع و َعْبَرُة 
اول 1374،  ایرانی قمی، چاپ  اکبر  الُمْسَتهام، تحقیق و تصحیح 

انتشارات هجرت و مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، قم. 

و  تقلب ها  یک  به  یک  سیاق  همین  بر  حصاری  میرهدایت  نقدهای 
دستکاری های محمدزاده صدیق را برمی شمارد و نشان می دهد که صدیق 
تا چه میزان در کار علمی اهل جعل و دروغ و غیرقابل اعتماد است. صدیق 
در مشی سیاسی نیز همین گونه بود. کسی که در دهه پنجاه و اوایل شصت 
دلباخته مارکسیسم بود و پیرو سیاست های مسکو در حمایت از »خلق های 
فرقه  رفیق های روس حکومتی همچون  دیگر  بار  بود  امیدوار  و  ایران« 

دموکرات پیشه وری را در آذربایجان برپا کنند.
که  الری«  یادداشت  وطن  »گونشلی  کتاب  ترجمه  از  بخشی  در  وی 
سفرنامه اش به شوروی و باکو است می نویسد: » بر سر مزار پیشه وری 
اختیارم را از دست دادم. چنددقیقه ای به حال خود نبودم؛ متأثر شدم، 
را کنترل کنم؛ گریه، آی گریه،... سعی  به هیچ وجه نمی توانستم خودم 
کردم در مقابل مجسمه باعظمت پیشه وری و قبر او یک دقیقه خبردار 
ایستاده و سکوت کنم. ته دل با خودم برای تحقق بخشیدن آمال و آرزوهای 
رهبرمان تا لحظه مرگ، پیمان بستم... در مقابل رهبرمان، همانند کسی که 
گوش به فرمان است ایستاده ام. اختیارم دست خودم نبود. محله سعادت تبریز 
در مقابل چشمم زنده شده بود. در ایستادن و نگاه مجسمه پیشه وری چنان 
سحری بود که مانند سیل اشکم جاری بود. برف سپید بر موهای رهبرمان 

نشسته بود.«
در آن زمان اتحادیه جماهیر شوروی به دنبال حمایت از افرادی همچون 
در  مشارکت  »روش های  کتاب   252 صفحه  در  ریو  ژیل  بود.  صدیق 
ناسیونالیسم آذربایجانی در ایران: از امانت داری شوروی تا توانمندسازی 
مترقی« می نویسد: »اتحاد جماهیر شوروی همچنین از فعاالن جوان مبارز 
کشور پشتیبانی می کند. این مورد حسین صدیق ، متولد 1945 است. 
وی در سال 1979، در تبریز »آذربایجان یازیچیالر و شاعرلر جمعیتی« 
را تأسیس کرد«. او مشارکتی در نشریاتی همچون »یولداش«، »انقالب 
یولوندا« و »ینی یول« داشت که به طور مشترک دارای تحریریه طرفدار 

شوروی بوده اند. 
ریو در همان صفحه می نویسد: »حسین صدیق به طور فعال در سه نشریه 
مشارکت می کند که برای زنده ماندن با مشکالت مزمن روبرو هستند: 
یولداش ،رفیق ، انقالب یولوندا،راه انقالب، و ینی یول، روش جدید. آن ها 
مشترکاً دارای یک سرمقاله طرفدار اتحاد جماهیر شوروی و محکوم به ظلم 
و ستم هستند که ترکها می توانستند تحت رژیم قدیمی قربانی شوند.« 
در سال 1982 نیز صدیق به کنفرانسی دعوت شد که از سوی انجمِن 
آذربایجانِی جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان به مناسبت سالگرد 
تأسیس این حزب و برای دوستی فرهنگی برگزار شد. در همین زمان، 
جمهوری دمکراتیِک آذربایجاِن شوروی به واسطه همین انجمن حمایت های 
مادی نیز انجام می داد. به عنوان مثال آن ها کتاب های ویرایش شده توسط 
آذربایجاِن شوروی را، ازجمله با موضوعات تاریخی، ترجمه و رونویسی 

می کردند تا در ایران چاپ شوند.
همین محمدزاده صدیق از اواخر دهه شصت شروع به ترجمه وصیت نامه و 
اشعار و مطالب امام خمینی به ترکی کرد و به یک باره به یک فرد اسالم گرا 
بدل شد که البته باز هم یک اسالم گرای پانترک! البته این چرخش بی ربط 
به تغییر قبله پانترک ها از مسکو به آنکارا هم نبود حاال با آدم اردوغان قبله 
آمال پانترک ها هم به ترکیه تغییر کرده بود و البته حزب حاکم ترکیه هم 
مدعی اسالم گرایی است. محمدزاده صدیق در سال های آخر عمر مدعی بود 
کار سیاسی را کنار گذاشته و تنها به کار فرهنگی و علمی می پردازد اما در 
کار علمی و فرهنگی نیز دست کمی از سیاست نداشت دوزگون در ترکی 
آذربایجانی معنای راستین و صادق می دهد محمدزاده صدیق در کار علمی 

یک جاعل و دروغ پرداز راستین بود. 

H i s t o r y
تاریخ

جعفر وثوقی

70
ه 

ده
در 

ک 
تر

ان 
ی پ

را
مگ

سال
ا ا

5 ت
0 

هه
ر د

ت د
س

سی
رک

 ما
لی

فعا
از 

ق 
دی

ص
ده 

دزا
حم

م

دستبرد قوم گرایان بر شهیدان کربال



ماهنامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 51  8 صفحه

چاپ: صمیم 

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:
داود دشتبانی

Vatanyoli.mag@gmail.comزیر نظر شورای سردبیری

مدیر اجرایی:
داور دشتبانی

مدیر هنری:
مهدی قربانی تبار

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.

ود ارس ای صبا گر بُگذری بر ساحِل روِد اََرسساحل  ر
بوسه زن بر خاِک آن وادی و ُمشکین ُکن نََفس

منزِل َسلمی که باَدش هر َدم از ما صد سالم
پُر صداِی ساربانان بینی و بانِگ جرس

َمحِمِل جانان ببوس، آنگه به زاری عرضه دار
کز ِفراقت سوختم ای مهربان فریاد رس

من که قوِل ناصحان را خوانَدمی قوِل َرباب
گوشمالی دیدم از هجران که اینم پند بس

عشرِت شبگیر کن، ِمی نوش کاندر راِه عشق
َشبُروان را آشنایی هاست با میِر َعَسس

دل به َرغبت می سپارد جان به چشِم مسِت یار
گر چه هشیاران ندادند اختیاِر خود به کس

ِرستان کامرانی می کنند طوطیان در ِشکَّ
ر دست بر سر می زند مسکین مگس و از تََحسُّ

ناِم حافظ گر برآید بر زباِن ِکلِک دوست
از جناِب حضرِت شاهم بس است این ُملتََمس

سومین رزمایش نیروهای نظامی ایران در مرز جمهوری آذربایجان؛

ود ارس گذشت ود ارس گذشتایران مقتدر از ر آیا پس گرفتن هفده شهر آیا پس گرفتن هفده شهر ایران مقتدر از ر
قفقاز ممکن است؟قفقاز ممکن است؟

دبیر تحریریه:
ماندانا خرم

مدیر داخلی:
میالد امیدوار

 خواجه شمس الدین محمد 
حافظ شیرازی

رزمایش بزرگ و شبانه روزی ایران در منطقه عمومی ارس در حالی که فرصتی برای تمرین نیروهای نظامی 
است اما هم زمان یک هشدار نظامی-سیاسی به کشورهای منطقه است. رزمایش 3 روزه نیروی زمینی سپاه 
پاسداران ایران که از صبح روز دوشنبه 25 مهر در منطقه عمومی ارس با شعار »ایران مقتدر« آغاز شد، سومین و 
بزرگ ترین رزمایش سپاه پاسداران از زمان جنگ قره باغ  در سال 1399 است. هم زمان با این رزمایش »حسین 
امیرعبداللهیان« وزیر امور خارجه که در صدر هیأتی بلندمرتبه به ارمنستان سفر کرده تا با مقامات ارمنستان 
دیدار و گفتگو کند. امیرعبداللهیان گفت: جمهوری اسالمی ایران هرگونه تغییر در ژئوپولتیک منطقه، در مرزهای 
تاریخی منطقه و در کریدورهای تاریخی و سنتی منطقه را برنمی تابد و ما این مسئله خط قرمز خود می دانیم. 

ما هرگونه تدابیر الزم برای جلوگیری از چنین نیاتی -اگر در منطقه وجود داشته باشد- به کار خواهیم گرفت.
سپاه  و  ارتش  زمینی  نیروهای  مشارکت  با  گذشته  سال  مهرماه  ارس  منطقه  در  ایران  پیشین  رزمایش 
احتمال  و  منطقه  کشورهای  در  اسرائیل«  عوامل  »حضور  به  واکنش  آن،  هدف  و  شد  برگزار  پاسداران 
کرده  برگزار  ارس  عمومی  منطقه  در  رزمایش  قره باغ 3  جنگ  آغاز  از  ایران  شد.  عنوان  مرزها«  »تغییر 
است اما وسعت جغرافیایی این رزمایش تمام نوار مرزی استان های اردبیل و آذربایجان شرقی با جمهوری 
آذربایجان را در بر می گیرد و این درحالی است که رزمایش های پیشین در وسعت جغرافیایی کمتر بود. 
سردار محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران در رابطه با رزمایش ایران مقتدر گفت: منافع و 
 امنیت ملی ایران، خط قرمز ما است و چون در این مورد حساس هستیم رزمایش اقتدار نیروی زمینی سپاه 

را برگزار می کنیم.

تمرین عبور از رودخانه ارس
یگان های مهندسی رزمی نیروی زمینی سپاه پاسداران در این رزمایش برای نخستین بار پل های متحرک 
»پی ام پی« را برای تردد یگان های زرهی روی رودخانه ارس نصب کردند. یگان های زرهی و مهندسی نیروی 
زمینی سپاه پاسداران ایران در سومین روز رزمایش »اقتدار ایران« از پل نصب شده روی رودخانه ارس گذشتند 
و یک پل ثابت خاکی هم روی این رودخانه برای سهولت در تردد یگان های زرهی احداث کردند. گفتنی است 
این عبور درون خاک سرزمینی و از کناره رود ارس به یکی از جزایر وسط رود رود ارس که به خاطر دوشاخه 
شدن رود ایجاد شده انجام شد و نیروهای نظامی ایران وارد کشور همسایه نشدند با این حال حساب توئیتری 
منتسب به سپاه کلیپی نمادین از این رزمایش را منتشر کرده و در پایان این کلیپ آیه 50 سوره بقره به نمایش 
درآمد که می گوید: »هنگامی که دریا را شکافتیم و شما را نجات دادیم« که می تواند به مردم شیعه و ایران دوست 

جمهوری آذربایجان اشاره داشته باشد. 
پل های متحرک نصب شده روی رودخانه ارس قابلیت تحمل وزن تا 60 تن را دارد که وزن قابل قبول برای 
عبور تانک و نفربر است. همچنین در این رزمایش، یگان ها و رسته های تخصصی نیروی زمینی سپاه پاسداران 
سناریوهای امنیتی و دفاعی را به صورت ترکیبی تمرین کردند. در بخشی از این رزمایش، نیروهای ویژه سپاه با 
بهره گیری از بالگردهای »ام آی-17« و اجرای عملیات هلی برن، تصرف ارتفاعات و جاده های مواصالتی دشمن را 
تمرین کردند و پهپادهای رزمی هم موفق به انهدام مواضع دشمن فرضی در منطقه ارس شدند. پهپادهای رزمی 
استفاده شده در این رزمایش »مجهز به سر جنگی قدرتمند بوده و با بهره مندی از هوش مصنوعی قادر به انهدام 

انواع مواضع و استحکامات دشمن هستند.«
هم زمان با برگزاری رزمایش »گسترده« نیروی زمینی سپاه پاسداران ایران در پشت مرزهای جمهوری آذربایجان، 
این رزمایش بازتاب گسترده ای در رسانه های باکو داشته است. برخی از آن ها این گمانه را مطرح کرده اند که 
تهران با برگزاری این رزمایش می خواهد از گشوده شدن داالن ارتباطی میان جمهوری آذربایجان و منطقه 
نخجوان جلوگیری کند. جمهوری خودمختار نخجوان بخشی از خاک جمهوری آذربایجان است که با این کشور 
مرز مشترک ندارد و از شمال با ارمنستان و از جنوب با ایران هم مرز است. جمهوری آذربایجان که در سال های 
گذشته از طریق خاک ایران به منطقه نخجوان دسترسی داشت، در پی توافق آتش بس با ارمنستان که پس از 
جنگ قره باغ منعقد شد، توانست موافقت ایروان برای برقراری جاده های ارتباطی با نخجوان را به دست بیاورد اما 
باکو با تفسیری فراتر از متن توافق خواستار تصرف یک داالن سرزمینی از درون خاک ارمنستان برای برقراری 
ارتباط است که عالوه بر عدم تسلط ارمنستان بر ارتباطش با نخجوان ارتباط ایران و ارمنستان را نیز قطع خواهد 
کرد. ایران بارها در سطوح مختلف به باکو و حامی منطقه ایش ترکیه اعالم کرده که هیچ تغییری در مرزها و 
ژئوپولیتیک منطقه را نمی پذیرد و در صورتی که این اتفاق بیفتد با قدرت پاسخ می دهد. برخی خبرها حکایت 
از آن دارند که جمهوری آذربایجان در حال احداث شبکه ای از فرودگاه ها با کاربری نظامی در سرزمین هایی 
است که در جنگ سال 2020 با ارمنستان به دست آورده است. شماری از تحلیلگران بر این نظرند که در 
صورت درست بودن این خبر، اسرائیل و کشورهای عضو ناتو می توانند از این فرودگاه ها علیه ایران، ارمنستان و 
روسیه استفاده کنند. بنابراین رزمایش نیروی زمینی سپاه پاسداران پس از وقوع تنش های جدید میان جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان واجد ویژگی هایی است که توجه بسیاری از تحلیلگران را به خود جلب کرده است. برخی 
از تحلیلگران جمهوری آذربایجان بر این نظرند که احداث پل روی رودخانه ارس توسط نیروهای نظامی ایران 

نشان می دهد که این کشور می تواند وارد خاک جمهوری آذربایجان شود.

در مورد بازپس گیری سرزمین های واگذارشده در قرارداد گلستان و ترکمنچای این مسئله 
مهم مطرح است که هنگامی که این سرزمین ها هنوز استقالل نداشتند و دولت - ملت نبودند 
عهدنامه ها بر جاماندند. امروز که همه آن سرزمینهای الحاقی خود یک دولت-ملت هستند 

چگونه می توان داعیه بازنگری در عهدنامه ترکمانچای و استرداد سرزمینها را مطرح کرد.
 از چند سال پیش صحبت از پایان زمان عهدنامه های گلستان و ترکمانچای و تالش برای 
بازگرداندن سرزمینهای از دست رفته چند باری مطرح شده است. حتی برخی سیاستهای 
ضد ایرانی دولتهای همسایه همچون آذربایجان، موجب شد تا کار به بازنگری در عهدنامه 

ترکمانچای در مجلس بکشد. امری که انتقاد این کشورها را نیز به دنبال داشت. 
 سابقه تاریخی استرداد سرزمین ها

پس از پیروزی انقالب روسیه در سال 1917، لنین برای اثبات حسن نیت خود نسبت به ملل 
ضعیف جهان، الغای تمام امتیازات استعماری دولت تزاری پیشین را اعالم کرد. دولت صمصام 
السلطنه نیز به استناد اعالمیه های رژیم جدید شوروی در مرداد ماه 1297 تصویبنامه ای صادر 
کرد که »الغای کلیه عهدنامه جات و مقاوالت و امتیازات فوق الذکر را قطعاً تصمیم و مقرر 
می دارد...«. این تصویبنامه به دلیل ضعف دولت وقت، سیاستهای منفعت طلبانه انگلیس و نفوذ 
سیاسی و نظامی آن که می خواست جای روسیه را پر نماید نتوانست موفقیتی کسب نماید. 

 بار دیگر نیز در کنفرانس صلح پاریس، دعاوی ایران پیرامون استرداد سرزمینهایی که دولتهای 
تزاری و بریتانیا به زور و عنف از ایران جدا کرده بودند اشاره شد و الحاق مجدد آن، به عنوان 
خواسته ای جدی مطرح گردید. در این کنفرانس با توجه به تغییر رژیم روسیه و الغای کلیه 
قراردادها، قراردادهای 1907 و 1915 با بی میلی انگلیس، ملغی شدند. اما در مورد استرداد 
سرزمینها، سایکس می نویسد جای تأسف است که به هیئت نمایندگی ایران اجازه داده نشد تا 
تقاضای خود را تقدیم کنفرانس نماید و تأسف بیشتر به دلیل فقدان کامل سیاستمدارانی قابل 
در ایران است که چنین دعاوی عجیب و غریبی از طرف نمایندگانش مطرح می شود. البته 
سایکس عالوه بر درخواست استرداد گویا به الغای کاپیتوالسیون که درخواست دیگر ایرانیان 

بود نیز اشاره دارد.
 بار دیگر در پیمان مودت 1921 میان ایران و روس که بر طبق ادعای طرفین، ناقض کلیه 
عهدنامه های دوران رژیم تزاری روسیه با ایران بود به ظاهر فرصتی پیش آمد که مبنای 
مناسبات جدید رژیم شوری را با ایران پایه ریزی می کرد. روزنامه دیلی هرالد درباره این قرارداد 
نوشت بر مبنای این قرارداد زمینهایی که در گذشته از ایران به روسیه ملحق شده است پس 

داده می شود؛ دیون ایران به روسیه از عهده دولت ایران ساقط می گردد و مواردی دیگر.
 با این پیشینه تاریخی از ادعای لغو این دو عهدنامه و استرداد سرزمینها، هیچ گاه اراده ای مبنی 
بر بازپس دادن سرزمینهای از دست رفته شکل نگرفت و یک وجب خاک نیز برگردانده نشد. 
در این میان ضعف دولت مرکزی و سیاستهای منفعت طلبانه دولت انگلیس نیز نقش داشت. 
شاید هم روش و نظر رهبران شوروی تغییر کرد و یا تحوالت سیاسی ایران در آن سالها و به 

ویژه پس از کودتای 1299 در این امر مؤثر افتاد.
انقالب روسیه و فروپاشی شوروی دو رویداد سیاسی بودند که هر کدام موجب شد تا به انطفای 
این عهدنامه ها پرداخته شود. پس از انقالب روسیه، اعالمیه های مبتنی بر الغای کلیه قراردادها 
و امتیازات حکومت تزاری صادر شد اّما هیچ سرزمینی مسترد نشد. در واقع مفاد این عهدنامه به 
جز قسمتی که مربوط به انتزاع سرزمینی از خاک ایران از طرف حکومت شوروی سوسیالیستی 

بود؛ لغو گردید.
بر مبنای حقوق بین الملل از آنجا که پس از معاهدات گلستان و ترکمنچای، این سرزمینها 
به دولت روس واگذار شد و واگذاری سرزمین تکلیفی برای ایران و حقی برای روس بود 
 به محض انجام پایان یافته تلقی می شود و دیگر نمی توان ادعای استرداد را مطرح کرد.
پس از فروپاشی شوروی در اواخر دهه هشتاد میالدی، هرکدام از سرزمینهای الحاقی به روسیه، 
کشوری مستقل شدند. این کشورها از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناحته شدند. شناسایی 
دوژوره این کشورها به این معنا بود که این دولت شناسایی کننده، وضعیت این دولت را از هر 
جهت قانونی دانسته و واجد شرایط دولت بودن می داند. بر مبنای حقوق بین الملل، شناسایی 
دوژوره قطعی، غیر قابل لغو، کامل و تمام است. تنها راه نفی شناسایی دوژوره قطع روابط 
دپلماتیک و کنسولی با این کشور است. بنابراین مطرح کردن ادعای استرداد سرزمینهای ایران 
می تواند به معنای تهدید مرزهای این کشورها و ادعایی جاه طلبانه از سوی کشورها تلقی شود 

و از اعتبار ایران، بکاهد.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی فرصت مطرح کردن ادعای ایران بر این مناطق وجود 
داشت که از دست رفت و اکنون با پذیرش استقالل این کشورها به نظر می رسد تنها راه الحاق 
این مناطق به ایران رأی و خواست مردمان خود این مناطق است که در طول تاریخ نیز سابقه 
داشته و مردم نخجوان هم در زمان فروپاشی روسیه تزاری و هم فروپاشی اتحاد جماهیر 

شوروی چنین خواسته و مطالبه ای داشته اند.

نگه کن بدین گردش روزگار


