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میهن دوستی در دنیای کنونی »واقعی ترین« و »محوری ترین« ارزش 
جهانشمول و قابل دفاع است؛ در دنیایی که تعدد باورها و پیچیدگی 
و تعارض منافع اقشار و گروه های گوناگون، چارچوب و قدر مشترکی 
را میان انسان ها حتی در یک جامعه باقی نگذاشته پایبندی به ارزش ها 
ارزش  تنها  »کشور«  یا  »دولت-ملت«  قالب  در  مشترک  منافع  و 
مشترک بشری است که می توان به عنوان یک ارزش جهانشمول و 
اخالقی و انسانی از آن دفاع کرد؛ سایر ارزش ها و باورها نمی تواند به 
ارزش مشترک میان بخش بزرگی از مردمان بدل شود و بیش از آنکه 
وحدت آفرین باشد به تعارض و آشوب و در نهایت دشمنی دامن خواهد 
زد. پایبندی بر ارزش ها و منافع ملی و گذر از منفعت طلبی و برتری جویی 
فردی در دنیای کنونی هم ارزشی جهانشمول، و هم انگیزه و محور تالش 
جامعه انسانی به سوی پیشرفت و ترقی است. دولت-ملت ها در دنیای 
کنونی تنها ارزش باقیمانده واقعی هستند که مانع از بروز تعارض همه گیر 
و بی نظمی و آشوب در جهان می شوند و هرگونه تزلزل در نظم کنونی 
مبتنی بر دولت-ملت بدل به یک کابوس جهانی خواهد شد. این نظم 
هم اکنون هیچ جایگزین واقعی و قابل تصوری ندارد و هرگونه تالش 
برای بهبود زندگی بشر بایستی در همین چارچوب و منطق اندیشیده و 
ادامه در صفحه 2 اجرایی شود. 

 سر به راه مملکت باید نهاد
 به نام نه به ننگ

داود دشتبانی

شطرنج  با خرس
شکایت تاریخی ایران علیه شوروی 
 در غائله آذربایجان نخستین پرونده شورای امنیت

جمهوری خودگردان تالش مغان و رهبران آن؛

 پیام دکتر فرهنگ رجایی به مراسم بازگشایی 
کانون ایران شناسی دانشگاه تهران

یشه های ایرانی به دنبال ر

در فضیلت ایران دوستی

دزدی فرهنگی 
همسایه شمالی

تالش باکو برای معرفی نظامی گنجوی
به عنوان شاعر ملی جمهوری آذربایجان

محمدتقی زهتابی
 و کارنامه سیاسی وی

 تالش بیهوده 
برای هیچ بزرگ
تاریخ دیرین 
وطن فروشی



ماهنامه فرهنگی وطن یولی
سال هفتم  شماره 54  8 صفحه

دو

بدین گونه سازیم آیین و راه

ادامه از صفحه یک

روند تحوالت جهانی در طی یک قرن گذشته پس از 
جنگ جهانی اول بسیار پرشتاب و شکننده بوده است. 
اگر به دوران پیش از »قرن نوزدهم طوالنی« عنوانی 
که اریک هابسبام برای سال های بین ۱875 تا ۱۹۱۴ 
برگزیده، برگردیم کمتر از چهل کشور مستقل در دنیا 
وجود داشت و ایران و چین تنها کشورهای مستقل قاره 
کهن بودند که برای حفظ استقالل و بقای خود تالش 
می کردند و این شرایط با دو جنگ جهانی و فروپاشی 
امپراطوری ها دچار تغییرات شگرفی شد که دنیای کنونی 
ما را ساخت. دوران جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر 
شوروی نیز شوک دیگری بود که ژئوپلتیک جهان را 
تغییر داد و فضا را برای رشد و ظهور قدرت های جدید 
جهانی باز کرد. فرصتی که می توانست و هنوز می تواند 
به بازیابی جایگاه ایران در نظم جدید جهانی کمک کند. 
ایران با وجود قدمت و قدرت تاریخی خود در برهه های 
بسیاری از گذشته خود به تنگنا و سختی دچار شده و 
از جایگاه شایسته خود در جهان دور افتاده است. ایران 
پس از عصر صفوی که آخرین اوج روبه زوال خود را 
تجربه کرد سهم اندکی در روند تحوالت جهانی داشته 
و از غافله رو به رشد جهانی بازمانده است. بازماندنی که 
بخش عمده ای از آن برپایه روند تحوالت جهانی بوده و 
روند ناگزیر تاریخی و نیروهای بیگانه بر ایران تحمیل 
کرده اند و البته نیروهای درونی هم در پیروی از این روند 
بی تقصیر نبوده اند. با این حال هر بار ققنوس ایران با 
تکیه بر داشته های فرهنگی و تمدنی خود تالش کرده 
گوهر خویش را بازیابد و پربگشاید و تاکنون از حرکت 

بازنمانده است. 
هر کشوری برای بازیابی جایگاه شایسته خود در نظام 
نیازمند  بازیگری،  و  فرصت شناسی  بر  عالوه  جهانی 
انسجام داخلی است در واقع این دو عامل یعنی بازیگری 
در نظام بین الملل و انسجام داخلی دو شاخصه به هم 
پیوسته هستند و کشوری که بخواهد در نظام بین الملل 
به بازیگری بپردازد نمی تواند از عدم انسجام ملی رنج 
ببرد و الزمه بهره گیری از فرصت ها و برخوداری از قدرت 
بازیگری در نظام بین الملل، وحدت ملی و انسجام داخلی 
است.  دانش و آگاهی از روند تحوالت جهانی و شناخت 
و درک فرصت ها عامل مهم دیگری است که در طول 
تاریخ بارها چشم اسفندیار تالش های اصالحی در ایران 

بوده و هست.
ایران امروز در یکی از تنگناها و سختی های تاریخی خود 
گرفتار است. هر چند به گواه تاریخ چنین برهه هایی 
در تاریخ پرفراز و نشیب ایران کم نبوده و بلکه قاعده 
و  بی تدبیری  با  بیگانه  دشمنی  عموماً  و  است  بوده 
دنیای  در  میهن دوستی  همراه  داخلی  ندانم کاری های 
کنونی »واقعی ترین« و »محوری ترین« ارزش جهانشمول 
و قابل دفاع است؛ در دنیایی که تعدد باورها و پیچیدگی 
و تعارض منافع اقشار و گروه های گوناگون، چارچوب 
و قدر مشترکی را میان انسان ها حتی در یک جامعه 
باقی نگذاشته پایبندی به ارزش ها و منافع مشترک در 
مشترک  ارزش  تنها  »کشور«  یا  »دولت-ملت«  قالب 
بشری است که می توان به عنوان یک ارزش جهانشمول 
و  ارزش ها  سایر  کرد؛  دفاع  آن  از  انسانی  و  اخالقی  و 
باورها نمی تواند به ارزش مشترک میان بخش بزرگی از 
مردمان بدل شود و بیش از آنکه وحدت آفرین باشد به 
تعارض و آشوب و در نهایت دشمنی دامن خواهد زد. 
پایبندی بر ارزش ها و منافع ملی و گذر از منفعت طلبی 
ارزشی  هم  کنونی  دنیای  در  فردی  برتری جویی  و 
جهانشمول، و هم انگیزه و محور تالش جامعه انسانی 
به سوی پیشرفت و ترقی است. دولت-ملت ها در دنیای 
کنونی تنها ارزش باقیمانده واقعی هستند که مانع از بروز 
تعارض همه گیر و بی نظمی و آشوب در جهان می شوند و 
هرگونه تزلزل در نظم کنونی مبتنی بر دولت-ملت بدل 
به یک کابوس جهانی خواهد شد. این نظم هم اکنون 
ندارد و هرگونه  قابل تصوری  هیچ جایگزین واقعی و 
تالش برای بهبود زندگی بشر بایستی در همین چارچوب 

و منطق اندیشیده و اجرایی شود. 
روند تحوالت جهانی در طی یک قرن گذشته پس از 
جنگ جهانی اول بسیار پرشتاب و شکننده بوده است. 
اگر به دوران پیش از »قرن نوزدهم طوالنی« عنوانی 
که اریک هابسبام برای سال های بین ۱875 تا ۱۹۱۴ 
برگزیده، برگردیم کمتر از چهل کشور مستقل در دنیا 
وجود داشت و ایران و چین تنها کشورهای مستقل قاره 
کهن بودند که برای حفظ استقالل و بقای خود تالش 
می کردند و این شرایط با دو جنگ جهانی و فروپاشی 
امپراطوری ها دچار تغییرات شگرفی شد که دنیای کنونی 
ما را ساخت. دوران جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر 
شوروی نیز شوک دیگری بود که ژئوپلتیک جهان را 
تغییر داد و فضا را برای رشد و ظهور قدرت های جدید 
جهانی باز کرد. فرصتی که می توانست و هنوز می تواند 

به بازیابی جایگاه ایران در نظم جدید جهانی کمک کند. 
ایران با وجود قدمت و قدرت تاریخی خود در برهه های 
بسیاری از گذشته خود به تنگنا و سختی دچار شده و 
از جایگاه شایسته خود در جهان دور افتاده است. ایران 
پس از عصر صفوی که آخرین اوج روبه زوال خود را 
تجربه کرد سهم اندکی در روند تحوالت جهانی داشته 
و از غافله رو به رشد جهانی بازمانده است. بازماندنی که 
بخش عمده ای از آن برپایه روند تحوالت جهانی بوده و 
روند ناگزیر تاریخی و نیروهای بیگانه بر ایران تحمیل 
کرده اند و البته نیروهای درونی هم در پیروی از این روند 
بی تقصیر نبوده اند. با این حال هر بار ققنوس ایران با 
تکیه بر داشته های فرهنگی و تمدنی خود تالش کرده 
گوهر خویش را بازیابد و پربگشاید و تاکنون از حرکت 

بازنمانده است. 
هر کشوری برای بازیابی جایگاه شایسته خود در نظام 
نیازمند  بازیگری،  و  فرصت شناسی  بر  عالوه  جهانی 
انسجام داخلی است در واقع این دو عامل یعنی بازیگری 
در نظام بین الملل و انسجام داخلی دو شاخصه به هم 
پیوسته هستند و کشوری که بخواهد در نظام بین الملل 
به بازیگری بپردازد نمی تواند از عدم انسجام ملی رنج 
ببرد و الزمه بهره گیری از فرصت ها و برخوداری از قدرت 
بازیگری در نظام بین الملل، وحدت ملی و انسجام داخلی 
است.  دانش و آگاهی از روند تحوالت جهانی و شناخت 
و درک فرصت ها عامل مهم دیگری است که در طول 
تاریخ بارها چشم اسفندیار تالش های اصالحی در ایران 

بوده و هست.
ایران امروز در یکی از تنگناها و سختی های تاریخی خود 
گرفتار است. هر چند به گواه تاریخ چنین برهه هایی 
در تاریخ پرفراز و نشیب ایران کم نبوده و بلکه قاعده 
و  بی تدبیری  با  بیگانه  دشمنی  عموماً  و  است  بوده 
ندانم کاری های داخلی همراه شده است و این بار نیز در 
بر همان پاشنه می چرخد و شاید شرایط کنونی منجر به 
فروپاشی و انحطاط تام برای ایران کنونی نشود )و شاید 
بشود( اما دست کم می توان گفت در روند رو به رشد 
رقبای منطقه ای و جهانی آسیب جدی به جایگاه ایران 
وارد کرده و می کند. به ویژه در دنیای کنونی که سیر 
تحوالت فن آوری و دانش چنان روند تندی به خود گرفته 
که هر ساله به اندازه ده ها و بلکه صدها سال و قرن ها و 
هزاره های پیشین شاهد تحول و پیشرفت هستیم و تغییر 
زندگی در هر نسل مشهود و آشکار است و در چنین 
دنیایی هر عقب ماندگی تاثیر خود را به نحوی مضاعف 
و فزاینده بر جای می گذارد و جبران آن هم باز نیازمند 
تالش و نیرویی مضاعف است و شوربختانه در این شرایط 
ایران ما درگیرودار تنش و هرج و مرج و بی تدبیری و البته 
دشمنی دشمنان آشکار و پنهان است. چنین شرایطی 
آینده ای تیره و ترسناک در مقابل دیده ایران دوستان قرار 
می دهد و گاه آنان را به استیصال و ناامیدی می کشاند و 
حتی به عرصه هایی نادرست رهنمون می کند. واقعیت 

آن است که به تعبیر قدما »ایرانیت« نیرویی توانمندتر 
از انرژی اندک تک تک ایراندوستان و نیرویی برخاسته از 
اراده ای جمعی و ملی است که در وقت خود و به وقت 
ناگزیر برمی خیزد و ایران را سامان می دهد و این اراده 
جمعی برگرفته از نیروهای پراکنده و به نظر ناچیز و گاه 
ناپیدایی است که وقتی به وقت ناگزیر به هم می پیوندد 
یک اراده ملی را رقم می زند. همین چشم انداز و آینده 
روشن است که جمیع ایران دوستان را امیدوار و با انگیزه 
به ادامه راه رهنمون می کند و به وقت خود بر زیر پرچم 
ایران یکپارچه و یک دست می کند. »وقت ناگزیر« در 
نگاه هر کسی می تواند زمان متفاوتی باشد و درک لزوم 
آن نیز متفاوت باشد اما همچنان که ذکر شد اراده های 
فردی تاثیر چندانی در این تحول ندارد و سیر تحوالت 
و حوادث این زمان را رقم خواهد زد. اما در این شرایط 
ایراندوستان چه وظیفه ای برعهده دارند و باید چه کنند؟ 
و  راه حلی سیاسی  آنکه  از  ایران دوستی بیش و پیش 
و  است  فرهنگی  و  تمدنی  چارچوبی  باشد  سیاستی 
ویژگی ها و شاخصه های خود را از دل فرهنگ و تمدن 
کهن ایرانی دریافت می کند. این چارچوب برپایه ستایش 
خرد و دانایی و نکوهش سلطه جویی و دشمنی با مردمان 
بوده است. اندیشمندان و حاکمانی که در فرهنگ ایرانی 
فرهنگ پروری  و  نوع دوستی  همواره  یافته اند  پرورش 
را ستوده اند. بر همین پایه هرگونه تالش برای تعریف 
نگاه سیاسی  و  ایدئولوژی  عنوان یک  به  ایران دوستی 
تنگ، فروکاستن این مفهوم و اندیشه و باور کهن و عمیق 
به امری گذرا و سطحی است. ایران در گذر تاریخ خود به 
تعبیر برخی اندیشمندان وحدت در عین کثرت و کثرت 
در عین وحدت را به منصه ظهور رسانده و توانسته عناصر 
متفاوت و گاه به ظاهر متضاد را در درون خود به کار 
گیرد تو گویی که بخشی ذاتی از هستی و چیستی آن 
بوده است. این ویژگی چشمگیر فراتر از دیده های تنگ 
سیاسی است و برهمین پایه باید ایران و ایران دوستی را 
چتری گسترده بر همه نیروهای دلسوز و پاک دانست 
که با وجود تفاوت در برنامه ها در مورد شکوه و استقالل 
و پیشرفت ایران متفق هستند و آسایش و رفاه ایرانیان 

برای آنها در اولویت است. 
ایران در مسیر بازیابی شکوه و جایگاه خود تنهاست. 
این تنهایی بدین معناست که ایران برای بازیابی خود 
تنها می تواند به خودش تکیه کند و نیروی برخاسته 
از خواست و اراده ملی نقطه اتکای اصلی ایراندوستان 
است. ایراندوستی امری ملی و درونی است و نمی تواند 
برخاسته از اراده ی بیگانه و خارجی باشد و فارغ از آنکه 
نیروی بیگانه نمی تواند واجد ویژگی ایراندوستی باشد و 
در طبیعی ترین شکل، به دنبال منافع ملی خود خواهد 
بود. این ویژگی نافی فرصت شناسی و بهره گیری از روند 
تحوالت جهانی برای اعتالی شکوه و قدرت ایران نیست 
اما نشاندهنده عدم اتکا و بی نیازی از نیروی بیگانه است. 
ایران به عنوان نخستین »کشور« جهان و ملت ایران 

به عنوان تاریخی ترین مردم همچنان زنده، وظیفه دارد 
از ارزش های انسانی مبتنی بر تمدن ایرانی در جهان 
حراست کند و جایگاه مطلوب و مناسب خود را بازیابد. 
هویت ایران برپایه ارزش ها و باورهایی شکل گرفته و 
پاییده است و هر آنچه که این ارزش ها را نفی و متزلزل 
کند ایرانی نیست و به سود ایران نیست و بالندگی هویت 

ایرانی را به خطر می اندازد. 
تمدن ایرانی با وجود نقش بی مانند در پیشرفت بشر 
هرگز سلطه جو و ستیزه جو نبوده و نقش صلح آفرین و 
ثبات بخش در نظام جهانی را ایفا کرده است. ایران دوستی 
نفی  و  ضدیت  در  نمی تواند  ایران  شکوه  بازیابی  و 
ارزش های ایرانی باشد برهمین اساس حتی اندیشه اتحاد 
سرزمین های پیرامونی ایران با ایران سیاسی کنونی نه 
برپایه کشورگشایی و سلطه جویی که از طریق اتحادیه ای 
داوطلبانه برپایه گسترش منافع متقابل قابل تحقق است.

آنچنان که سعدی آیین ملک داری  را اینگونه ترسیم 
کرده که: 

چو شاید گرفتن به نرمی دیار
به پیکار خون از مشامی میار

 به مردی که ملک سراسر زمین
نیرزد که خونی چکد بر زمین

شنیدم که جمشید فرخ سرشت 
به سرچشمه ای بر به سنگی نوشت

بر این چشمه چون ما بسی دم زدند 
برفتند چون چشم بر هم زدند

گرفتیم عالم به مردی و زور / ولیکن نبردیم با خود به گور
اکنون که براساس تحوالت اخیر به نظر می رسد جهان در 
آستانه تغییری دیگری در جایگاه  قدرت های بین المللی 
ایستاده است وظیفه نیروهای ایراندوست دوچندان شده 
و بایستی با هوشیاری و آمادگی بیشتری روند امور را 
پی بگیرند و با تالش های فرهنگی و اجتماعی خود را 
برای نقش آفرینی آماده کنند. این تالش باید با درک 
و  باشد  ایرانی  و تمدن  از فرهنگ  ملهم  و  و شناخت 
همچنان که گفته شد نباید در تضاد و تنافر با اصول 
ایرانیت باشد. برخالف قول مشهوری که این روزها زبانزد 
شده است »به ننگ« و »به نامردی« نمی توان از ایرانیت 
دفاع کرد. ایرانیت هرگز نمی تواند با »ننگ« و »نامردی« 
همراه شود. این قول که از قائم مقام فراهانی نقل شده 
است شاید ما را ناگزیر کند که حتی به درگیری تاریخی 
مقام  قائم  و  نایب السلطنه  عباس میرزا  شاهزاده  میان 
فراهانی نگاهی دیگر بیافکنیم و ببینیم این دو که هر دو 
شخصیت های ایراندوست و ایرانگرا معرفی شده اند بر چه 
پایه هایی با هم تضاد داشته اند و از دل این واکاوی تاریخی 
اصول ایرانمداری را نیز استخراج کرد. به باور نگارنده این 
سطور ایراندوستی عباس میرزا به اصول ایرانیت نزدیکتر 
و هم خوان تر بوده آنجا که صادقانه و در خلوت پدر و پسر 
به فرزندش می نویسد: »جان من باید در راه ایران صرف 

و تمام شود«.

ایرانی بودن فضیلت است
در مراسم بازگشایی کانون ایرانشناسی دانشگاه تهران مطرح شد

دومین شماره فصلنامه »دربند« )زمستان ۱۴0۱(، با پرونده ویژه در مورد »عباس میرزا و 
آذربایجان«، منتشر شد. پرونده ویژه این شماره از دربند شامل مقاالت »عباس  میرزا؛ نخستین 
معمار بنای نظام جدید در ایران معاصر« از دکتر غالمحسین زرگری نژاد استاد بازنشسته 
دانشگاه تهران، »عباس میرزا و آذربایجان« به قلم صادق حیدری نیا، »مکاتیب تاریخی: یک 
نامه تاریخی از عباس میرزا نایب السلطنه« به قلم محمد امین ریاحی خویی است. مقاالتی از 
دکتر مهدی حسینی تقی آباد، حامد کاظم زاده ایرانشهر و جعفر وثوقی مطالب دیگر این شماره 
از دربند است. »نسخه ای مهم تا هنوز گمنام از علی منشی تبریزی« از  علیرضا دولتشاهی  
نیز به معرفی یک رساله ناشناخته سیاسی از دوره قاجار پرداخته است.  »ایران ما و مطالعات 

ملت شناسی« از دکتر حمیدرضا جالئی پور سایر مقاالت این شماره از دربند هستند. 
»دربند« فصلنامه فرهنگی و تاریخی با تمرکز بر حوزه تمدنی و فرهنگی ایران است که به 
مدیرمسئولی و صاحب امتیازی »داود دشتبانی« منتشر می شود. پیش از این دربند به شکل 

دوماهنامه در سال های ۹6 و ۹7 منتشر شده بود و دوره جدید مجله دربند با همان سیاق 
به شکل فصلنامه منتشر خواهد شد. شماره نخست دوماهنامه دربند به بررسی زندگی و 
اندیشه های حسین کاظم زاده ایرانشهر اندیشمند و فعال مطبوعاتی دوران مشروطه اختصاص 
داشت شماره دوم این نشریه به زندگی و آثار استاد محمدحسین شهریار پرداخت و پرده از 
تحریف آثار و اشعار این شاعر بزرگ معاصر توسط جریانات قوم گرا برداشت و شماره سوم 
دوماهنامه دربند با عنوان مسائل ایران به بررسی تحوالت حوزه هویت ملی اختصاص داشت 
و در شماره چهارم نیز پرونده ویژه ای درباره آثار و اندیشه های دکتر فرهنگ رجایی استاد 
علوم سیاسی دانشگاه اوتاوا منتشر کرد. فصلنامه دربند در شماره اول دوره جدید خود به 
موضوع جهان ایرانی از پنجشیر تا شوشی پرداخت و تحوالت افغانستان و قفقاز را بررسی کرد.  
عالقمندان برای دریافت این نشریه می توانند به شماره 0۹۱2020۹87۱ در واتساپ پیام 

بدهند. گفتنی است هزینه پست رایگان و برعهده فصلنامه دربند است.

 شماره دوم  دربند 
منتشر شد

NEWS
خــبــر

در حوزه فراملی هم یکی از ظرفیت های ایران بعنوان یک کشور تاریخی مساله قلمرو فرهنگی و تاریخی آن است که ما 
ذیل ایران فرهنگی آن را می شناسیم و حتما باید در شورای عمومی و مرکزی شما دانشجویانی  از افغانستان، تاجیکستان، 
حوزه باکو، پاکستان و شبه قاره حضور داشته باشند و برای جذب و همدلی آنها تالش کنید. بعید است نظام وستفالیایی 

عمر درازی داشته باشد و مجموع نشانگان حاکیست که مرزهای سیاسی به مرزهای طبیعی و فرهنگی نزدیک خواهد شد 
و امید داریم که ایده ایران لباس عینیت بپوشد، زنده نگه داشتن این ایده و آرمان کار شماست.

دوشنبه پنجم دی ماه مراسم بازگشایی کانون ایرانشناسی دانشگاه تهران 
در محل باشگاه دانشجویان این دانشگاه با حضور استادان و دانشجویان 

برگزار شد. 
کانون ایرانشناسی دانشگاه تهران یکی از کانونهای فرهنگی مهم و تاثیرگذار 
دانشگاه تهران بود که در دهه هشتاد در محیط دانشجویی و فکری دانشگاه 
بسیار تاثیرگذار بوده و اینک با همت تعدادی از دانشجویان این دانشگاه که 
اکثرا دانشجویان علوم سیاسی هستند احیا و بازگشایی شده است. بنا بر 
گفته دبیر کانون هدف اصلی کانون تحکیم همبستگی ملی و تولید ادبیات 
و محتوای علمی در این حوزه است. آیین بازگشایی کانون ایرانشناسی  
دوشنبه با استقبال دانشجویان و اساتید برگزار شد و دکتر رضا شعبانی 
استاد تاریخ دانشگاه شهید بهشتی، دکتر حبیب اله فاضلی استاد علوم 
سیاسی دانشگاه تهران، دکتر علی کالیراد استاد تاریخ دانشگاه تهران به ایراد 
سخنرانی پرداختند و پیام دکتر فرهنگ رجایی در این مراسم قرائت شد. 

اولویتها و ضرورت های ایران شناسی در دانشگاه
دکتر حبیب اهلل فاضلی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در این مراسم 
گفت: بازگشایی کانون ایرانشناسی برای من یک نوع تجدید خاطره هم 
هست. تقویت گرایشهای انتقادی نسبت به هویت ملی و تجزیه طلبانه در 
دانشگاهها از عوارض گفتمان اصالحات در دهه هشتاد بود. بدیهی است 
که  توجه و برجسته کردن ظرفیت های ملی و تقویت حس وطن دوستی 
و همبستگی ملی پادزهری مقابل این گرایشها بود که در حد بضاعت 
دانشجویی با تعدادی از دوستان با تشکیل کانون ایرانشناسی در آن سالها 
انجام دادیم. از آن تجربه خیلی راضی هستم و وقتی به گذشته نگاه میکنم 
آن را یکی از تجارب مفید خودم میدانم و همیشه این باور را داشته ام 
که هرکس برای سرافرازی کشورش تالش کند و عمرش را در این راه 
صرف کند حتما عاقبت بخیر خواهد شد. البته واقعا شرایط کلی داخلی 
و خارجی امروز ایران  با سالهای دهه هشتاد که ما دانشجو بودیم فرق 
کرده است، کمیت و کیفیت دوستان، رقبا و دشمنان ایران متفاوت شده 
است. اکنون دیگر دشمنان و تهدیدهای ایران فقط واحدهای سیاسی دیگر 
یا گروههای تجزیه طلب نیستند بلکه بحران آب و خشکسالی ، بحران 
جمعیت ، بحران های محیط زیست و بحران خیلی بزرگ امید و مهاجرت 
نخبگان موضوعاتی هستند که حیات و آینده ایران را با خطر مواجه کرده اند 
و باید برای آنها فکری و تدبیری کرد و نسل جوان و شما دانشجویانی که دل 
در گرو ایران دارید بهترین و صالح ترین افراد برای بازاندیشی در مواجهه با 
این بحران ها هستید. تصور می کنم در تاریخ ایران دوره ای را که این میزان 
از تهدیدها و بحران ها یکجا انباشت شده باشد نداشته ایم یا من سراغ ندارم.

از جمله اولویت های دیگر فعالیت کانون ایرانشناسی توجه به وضعیت زبان 
ملی است. زبان فارسی سیمان و رکن اصلی هویت ملی ما ایرانیان است. 
حساس بودن به وضعیت آن در داخل و خارج وظیفه همگانی است. بعنوان 
مثال برنامه هایی مثل آموزش به زبان های محلی یا تالش برای هم تراز 
کردن زبانهای محلی با زبان ملی که به روشنی آرزوی دشمنان ایران است  
یا بی توجهی در معادل سازی ها و کاربرد آن در حوزه های تخصصی 
یا حوزه های نمایشی مثل تابلوهای خیابان ها یا شیوه های آموزش زبان 
فارسی در مدارس ابتدایی و ج  آن، همه ایران دوستان و دلسوزان ایران 
را نگران کرده است. وضعیت زبان فارسی در خارج و حوزه ایران فرهنگی 
از شبه قاره تا افغانستان و تاجیکستان و ایرانیان خارج از کشور  و بسط 
آموزش آن به غیرایرانیان باید مورد بازاندیشی قرار گیرد. مثال طالبان جدای 
از اینکه بخت سیاه افغانستان است متاسفانه برای زبان فارسی در افغانستان 
هم بالی جدی است و دستگاه سیاست خارجی و نهادهای مدنی ایران  باید 
برای مواجهه با آن تدابیری بیاندیشند، تکلیف ما این است که بی تفاوت 
نباشیم. قلمرو معنوی زبان فارسی در مواجهه با زبان انگلیسی، روسی، 
و عربی و دیگر زبانها نباید بی پناه بماند و این موضوعی است که شما 

می توانید با برنامه های مختلف آن را پیگیری نمایید.
در حوزه فراملی هم یکی از ظرفیت های ایران بعنوان یک کشور تاریخی 
مساله قلمرو فرهنگی و تاریخی آن است که ما ذیل ایران فرهنگی آن را 
می شناسیم و حتما باید در شورای عمومی و مرکزی شما دانشجویانی  
از افغانستان، تاجیکستان، حوزه باکو، پاکستان و شبه قاره حضور داشته 
باشند و برای جذب و همدلی آنها تالش کنید. بعید است نظام وستفالیایی 
عمر درازی داشته باشد و مجموع نشانگان حاکیست که مرزهای سیاسی 
به مرزهای طبیعی و فرهنگی نزدیک خواهد شد و امید داریم که ایده 
ایران لباس عینیت بپوشد، زنده نگه داشتن این ایده و آرمان کار شماست. 
واقعیت آن است که دست باال گرفتن رقبای منطقه ای ما به معنای تضعیف 
ایران در حوزه فرهنگی و تاریخی خودش است در حالی که ایران فرهنگی 
ظرفیت کم نظیر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برای ایران و همه همتباران 
ایرانی است. متاسفانه وضعیت االن به گونه این شده که حتی واحد شبه 
سیاسی مثل باکو به سطحی از تهدید علیه ایران تبدیل گردیده و به 
پایگاهی برای رژیم صهیونیستی و دشمنان ایران تبدیل شده است که 

حتما گذرا و مقطعی خواهد بود.
در پایان باید بگویم که در شرایط حاضر پیش نیاز تحقق همه ایده ها 
و برنامه ها امید است، امید و باور به آینده ایران!  اینکه چگونه میشود 
امیدآفرینی کرد کار مجموعه شماست. اما همین قدر میدانم که امید 
موتور همدلی و کار برای ایران است اگر نباشد و بوجود نیاید هیچ کاری 
انجام نخواهد شد. لذا فکر میکنم یکی از وظایف اصلی کانون ایرانشناسی 

امیدبخشی و زنده نگه داشتن ایده “ایران سرای امید” است.

ایرانی بودن فضیلت است
دکتر رضا شعبانی در سخنرانی در مراسم بازگشایی کانون ایران شناسی 
در ابتدا از تشکیل کانون ایرانشناسی به عنوان نهاد شناساننده هویت ایرانی 
ابراز خرسندی کرده و آن را امیدآفرین برای نسل جوان امروز نسبت به 
آینده خویش تلقی کردند. وی خاطر نشان کرد که افتخار به هویت ملی 
امری طبیعی و ضروری برای هر انسانی است. ایشان در ادامه تاکید کردند 
که ایرانشناسی یعنی شناخت انواع فرهنگهای تمدن ایرانی،  شاخههای 
فرهنگی مختلف از جمله سبک زندگی، خوراک،  پوشاک و…  که تنوع 

شدید آنها در این سرزمین گویای غنیبودن تمدن آن است.
دکتر شعبانی با اشاره به فرهنگ غنی ایرانی در زمینه شعر،  ادب و هنر،  
سردمداران این عرصه را همچون فردوسی بزرگ،  حضرت حافظ و… 
ستایش کردند و هویت ایرانی را در زیر سایه شرف انسانی دانسته و آن را 

افتخاری عظیم قلمداد کردند.
وی یادآور شد،  آثار تاریخی و فرهنگی بی بدیل در سرتاسر وطن عزیزمان 
مایه غرور و سربلندی انسان ایرانی است و همچنین نفوذ گسترده زبان و 
فرهنگ ایران در میان مردمان جوامع مختلف ناشی از جذابیت و پویایی این 
دو عنصر در طول تاریخ تمدن انسانی است. دکتر شعبانی خیانت به وطن،  
عدم عشق ورزی به هویت ملی و کنار گذاشتن منافع ملی را خطایی بزرگ 

و دارای عقوبت الهی دانستند.
ایشان در نهایت تاکید کردند که ایرانی بودن فضیلت است،  این فضیلت در 

اخالق،  رفتار،  انسانیت و زبان ایرانی تجلی پیدا میکند.



نپذیرفتنـد و یـک نفر به نـام محمد 
]تقـی[ زهتـاب را بـا خـود بـه عراق 

بـرد« )پایـان نقـل قول(
 زهتابـی در رادیـو خلـق بغـداد بـه 
تبلیغ قـوم گرایـی می پرداخـت، وی 
مدتـی نیز در دانشـگاه بغداد فارسـی 

تدریـس می کـرد.
پـس از انعقـاد قـرارداد الجزایر دولت 
بعث عـراق همـان کاری را با زهتابی 
کـرد که شـوروی بـا فرقـه دموکرات 
پیشـه وری کـرده بود. بر اسـاس این 
بـه  بایسـت  نمـی  دولتیـن  قـرارداد 
تقویـت مخالفـان سیاسـی هـم مـی 
پرداختنـد. در نتیجـه بعثـی هـا پس 
از اسـتفاده ابـزاری عـذر زهتابـی را 
خواسـتند. سـند  حاضـر از مجموعه 
اسـناد و گـزارش های منتشـر شـده 
سـاواک اسـت و بـه نقـل از یکـی از 
رهبـران حـزب تـوده نشـان می دهد 
کـه چطـور زهتابی جـذب مبـارزه با 
کشـور در پنـاه صـدام حسـین شـد. 
مسـیری که بعدها از سـوی سـازمان 

رجـوی نیـز طی شـد.
زهتابـی پـس از بازگشـت بـه ایـران 
سـعی کـرد بـا اسـتفاده از ادبیـات حـزب بعـث بـه ترویـج پان-قومی 
ایسـم و افـکار ضـد ایرانی حـزب بعث منتها با نسـخه محلـی بپردازد. 
بـه ایـن ترتیـب بود کـه واژه های ابدائـی بعثی ها کـه در جنگ روانی 
بـا ایـران اسـتفاده مـی شـود از طریـق زهتابـی بـه شـاگردان و حلقه 
یـاران منتقـل شـد. از آن جملـه اصطالحاتـی چون : شونیسـم فارس، 

فـارس هـای نژادپرسـت و… بود.
بـا عنایـت بـه حضـور و تاثیرپذیـری زهتابی از حـزب بعـث و همکاری 
تنگاتنـگ بـا کشـوری متخاصـم می تـوان نتیجه گرفت کـه حزب بعث 
از ظهـور یـک جریـان قومـی در آذربایجـان اسـتقبال می کـرد و نطفه 
هـای نخسـت حرکت قومـی آذربایجان توسـط حزب بعث ریخته شـده 

است.
بی دلیل نیسـت که ارتجاع قومی موسـوم به “حرکـت قومی آذربایجان” 
همـواره در مسـیر اهـداف اجنبـی حرکـت کـرده اسـت و هر کـس وارد 
آن مـی شـود بـه کلـی وفـاداری خـود را بـه کشـور کنـار می گـذارد. با 
توجـه بـه نقـش بیگانـگان ماننـد شـوروی و عـراق در بـه وجـود آوردن 
ایـن جریـان و سـپس کمـک هـای مالی اسـرائیل و باکـو از بـرای ایجاد 
تنـش در شـمالغرب کشـور، هیچ گونـه رفتار مسـتقلی برای آنـان قبال 

تصور نیسـت.

تورکلـری  ایـران  کتـاب  نویسـنده 
نیـن اسـکی تاریخـی )تاریـخ دیرین 
خدمـت  در  سـالها  ایـران(  تـرکان 
بـوده  حسـین  صـدام  بعـث  حـزب 
کـه  زهتابـی  تقـی  محمـد  اسـت. 
بـرای نخسـتین بـار طی کتابـی ادعا 
کـرد آذربایجانی هـا »تـرک« و ادامـه 
ترک های »سـومری« هسـتند، سالها 
تحـت تاثیر گفتمان حـزب بعث قرار 

داشـت.
زهتابـی عضو فرقـه دموکرات پیشـه 
وری بـود و پـس از خیـزش مردمـی 
وطنخواهـان علیـه فرقه همراه سـایر 
اعضـای آن از ایـران فـرار کـرده و به 
شـوروی گریخت. بر اسـاس اسـناد و 
مـدارک بدسـت آمـده محمـد تقـی 
متعاقـب   ۱350 دهـه  در  زهتابـی 
افزایـش خصومت بین ایـران و صدام 

حسـین بـه بغـداد برده شـد.
در خصـوص انتقـال زهتابـی به عراق 
دو روایـت وجود دارد. روایت نخسـت 
تاکیـد  پناهیـان  نقـش محمـود  بـر 
مـی کنـد:  در همیـن راسـتا محمود 
دمکـرات  فرقـه  سـران  از  پناهیـان 

دعـوت بـه عمـل آمـد کـه بـه بغـداد بـرود. وی تیمـی را همـراه خود 
بـه بغـداد بـرد. یکـی از افراد همـراه وی نیز محمـد تقی زهتابـی بود. 
وی در آنجـا، ضمـن همـکاری بـا رژیـم بعـث عـراق، به تأسـیس یک 
گـروه سیاسـی چنـد نفره به نـام ”جبهه ملـی خلقهای ایران “ دسـت 
زد و شـعبه هایی از آن بـه تبلیـغ قومگرایـی در آذربایجان، کردسـتان، 

بلوچسـتان و خوزسـتان ایـران پرداخت.
و روایـت دیگـر سـند نـو یافتـه در میان اسـناد سـاواک اسـت که به 
نقـش رادمنـش و برخی از اعضای اسـتخبارات عـراق تاکید می کند. 
بـر اسـاس ایـن سـند، ایرج اسـکندری به منبـع سـاواک در خصوص 
رادمنـش مـی گویـد: رادمنـش بـا پیشـنهاد و نظـر روسـها بـه عراق 
رفـت تـا بـا ]تیمـور بختیـار[ همـکاری کنـد و قبـل از رفتـن نیز به 
مسـکو رفـت و قصـد داشـت چندیـن نفر از جملـه احمـد طباطبایی 
را بـا خـود ببـرد کـه در رادیو بغـداد گویندگـی کنند و هسـته ای از 
تـوده ای هـا در مسـکو بـه وجـود آوردنـد. لیکـن طباطبایـی بـا این 
موضـوع مخالفـت مـی کند.پـس از آنکـه رادمنـش چندیـن بـار بـه 
عـراق رفـت و بـا بختیـار مالقـات کـرد، یـک نفـر به نـام نجفـی که 
عـرب و بیـش از 50 سـال دارد و در عـراق مسـئول رادیـو فارسـی 
اسـت، بـه شـوروی آمـد تـا عـده ای را بـا خـود ببرد.لیکن چنـد نفر 

هس

علی اکرم همت زاده تنها رئیس جمهور جمهوری خودگردان تالش-مغان اول دی ماه در هلند درگذشت. علی اکرم 
همت زاده یا علی اکرم همت اف نظامی، سیاستمدار، فعال حقوق بشر تالشی جمهوری آذربایجان و معاون وزیر دفاع 
جمهوری آذربایجان و تنها رئیس جمهور جمهوری خودگردان تالش-مغان در سال ۱۹۹3 و رهبر سابق جنبش ملی 
تالش بود. وی دانش آموخته انستیتو پلی تکنیک باکو است. پس از پایان دوران تحصیل مدیر یک کارخانه موتورسازی 
در شهر لنکران شد و با سودابه رسولف ازدواج نمود. فعالیت سیاسی اش را با احزاب آغاز کرد و خود نیز یکی از 
بنیان گذاران جبهه خلق آذربایجان بود.  در سال ۱۹۹3 به عنوان رئیس جمهوری خودگردان تالش-مغان انتخاب 
شد. حیدر علی یف پس از به قدرت رسیدن همت اف را زندانی ساخت و دادگاه آذربایجان در سال ۱۹۹5 وی را به 
اعدام محکوم کرد، اما پس از فشارهای گوناگون جهانی بر جمهوری آذربایجان این حکم به حبس ابد تخفیف داده 
شد و سپس با سلب تابعیت از جمهوری آذربایجان اخراج شد و تا زمان مرگش در هلند زندگی کرد. همت زاده در 
مهرماه سال ۱387 نامه ای سرگشاده به مردم ایران نوشت و ضمن اشاره به لغو قراردادهای گلستان و ترکمنچای پس 

از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، از آن ها برای احقاق حقوق هموطنانشان آن سوی مرزها درخواست کمک نمود.

درگذشت رهبر جنبش آزادی خواه 
تالش جمهوری آذربایجان

ماهنامه فرهنگی وطن یولی
سال هفتم  شماره 54  8 صفحه

مغان یک جمهوری خودگردان به ریاست جمهوری  جمهوری تالش-
علی اکرم همت زاده بود که از ژوئن تا اوت ۱۹۹3 اداره تالش گشتاسبی 
خاک  منطقه  خاوری  جنوب  در  جمهوری  این  داشت.  عهده  بر  را 
جمهوری آذربایجان قرار داشت و از شهرها و رایونهای آستارا، لریک، 
لنکران، ماساللی، یاردیملی، جلیل آباد و بیله سوار تشکیل شده بود. از نظر 
جغرافیایی، جمهوری خودخوانده تالش-مغان منطقه کوچکی از مناطق 

پایین رود ارس در جمهوری آذربایجان را شامل می شد.
در اوایل ماه ژوئن سال ۱۹۹3 در شهر گنجه با رهبری »صورت حسین اف« 
از »صورت حسین اوف«  اولین کسانی که در کشور  حوادثی رخ داد. 
جانبداری کردند و به دفاع از او برخاستند گروهی از نیروهای لنکرانی 
بودند که راس آن ها سرهنگ بازنشسته علی اکرم همت اف و معاون سابق 

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان قرار داشت.
در ۱5 ژوئن ۱۹۹3، شورای شهر لنکران در جلسه فوق العاده خود نسبت 
به شهردار سلب اعتماد کرده و اختیارات وی را به »علی اکرم همت اف« 
واگذار کردند به همین شکل مخالفت مردمی و نظامی در شهر لنکران 

علیه حکومت شکل گرفت.
اطالعیه ای خطاب  نظامی »۱7«  واحد  رهبری  ژوئن ۱۹۹3،  در 2۱ 
به مردم صادر کرد، در این بیانیه آمده بود: »در اوضاع بحرانی که در 
نتیجه فقدان حکومت و هرج و مرج در کشور به وجود آمده است واحد 
نظامی ۱7 در مقابل مردم احساس مسئولیت خود را درک کرده و تأمین 
امنیت مردم مناطق آستارا، لنکران، لریک، یاردیلمی، ماسالی، جلیل آباد 
و بیله سوار را بر عهده خود گرفته و در این منطقه جمهوری خود مختار 

تالش-مغان را اعالم می کند.«
در ۱7 اوت، با توجه به موانع قابل تصور و غیرقابل تصور، انتخابات خلق 
جمهوری خود مختاری تالش مغان برگزار شد و از هفت منطقه مذکور 
2۱6 نماینده از 250 نماینده انتخاب شده و در مجلس حضور یافتند. 
در نخستین جلسه به اتفاق آرا ایجاد جمهوری خود مختار تالش مغان 
در قالب جمهوری آذربایجان را تصویب کردند؛ و در جلسه بعدی الیحهٔ 
تدوین قانون اساسی آن جمهوری تصویب شد و »علی اکرم همت اف« به 
عنوان رئیس جمهور موقت جمهوری خود مختار تالش مغان و »فخرالدین 
عباسف« به عنوان رئیس مجلس خلق انتخاب گردیدند. هم چنین ترتیب 
و  شد  مشخص  جمهوری  ریاست  انتخابات  روز  و  خلق  مجلس  کار 
کمیسیونی مأمور تهیه و تدوین قانون اساسی گردید و رنگ و آرم پرچم 

جمهوری خود مختار تالش مغان نیز مورد تصویب قرار گرفت.
در نهایت در تاریخ 23 اوت سال ۱۹۹3 بر اثر تهاجم گسترده نیروهای 
دولتی و خودداری علی اکرم همت اوف از درگیری مسلحانه و خونریزی، 
آن  رهبران  همه  و  شد  ساقط  مغان  تالش  مختار  خود  جمهوری 
رئیس جمهور، وزیر دفاع و غیره و بیش تر از 20 نفر زندانی شدند و شمار 
زیادی نیز متواری گردیدند. حیدر علی یف پس از به قدرت رسیدن 

همت زاده  اکرم  علی  نکوداشت  مراسم 
۱7 دیماه ۱۴0۱، در سالن آمفی تئاتر 
تهران  دانشگاه  شناسی  روان  دانشکده 
حرکت  فعالین  از  جمعی  حضور  با 

آزادیخبش تالش برگزار شد. 
در این مراسم که به مناسبت درگذشت 
علی اکرم همت زاده بنیانگذار جمهوری 
عباس  دکتر  شد  برگزار  تالش-مغان 
پناهی استاد تاریخ و عضو هیئت علمی 
کریمی  مجید  دکتر  گیالن،  دانشگاه 
کارشناس مسائل قفقاز و دکتر آرمین 
فریدی پژوهشگر فرهنگ و تالش شناس 
به ایراد سخنرانی پرداختند. زابیل محرم 
از  روسیه  ساکن  تالش  فعالین  از  زاده 
دیگر سخنرانان در این مراسم بود که 
به  وضعیت تالشان در قفقاز جنوبی و 
موضوع استحاله قومی در جمهوری باکو 

پرداخت.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 
و استقالل جمهوری های وابسته، تالشی 

ها نیز در سال ۱۹۹3 به فرماندهی ژنرال علی اکرم همت زاده اعالم 
خودمختاری کردند. این واحد جدید سیاسی پس از سه ماه، ساقط شد. 
علی اکرم همت زاده پس از تحمل حدود ۱۱ سال زندان و شکنجه در 
باکو، به هلند تبعید شد و 30 آذر ۱۴0۱ از دنیا رفت. در پایان این مراسم، 
بیانه ای نیز از سوی حاضرین و فعالین فرهنگی تالش مبنی بر پیوند هر 

تالشی در هر نقطه از جهان با ایران به عنوان مام میهن صادر شد. 
در بیانیه پایانی یادبود ژنرال علی اکرم همت زاده بنیان گذار جمهوری 

جمهوری خودگردان تالش مغان و رهبران آن؛

یشه های ایرانی به دنبال ر

همت اف را زندانی و در سال ۱۹۹5 وی را به اعدام محکوم کرد، اما 
پس از فشارهای گوناگون جهانی بر جمهوری آذربایجان این حکم به 
حبس ابد تخفیف داده شد. سه هدف عمده تحوالت سال ۱۹۹3 در 
تالش شمالی عبارتند از: »میل به آزادی های مردم ساالر پس از فروپاشی 
شوروی«، »مقابله با اندیشه های پان ترکیسم« و »حفظ هویت قومی«. 
این قوم با وجود حدود دو قرن جدایی از خاک ایران، هرگز ایرانی بودن 
خویش را فراموش نکرده اند. همت زاده در مهرماه سال ۱387 نامه ای 
سرگشاده به مردم ایران نوشت و ضمن اشاره به لغو قراردادهای گلستان 
و ترکمنچای پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، از آن ها برای احقاق 

حقوق هموطنانشان آن سوی مرزها درخواست کمک نمود. 
پس از ده سال با فشارهای شورای اروپا بر دولت جمهوری آذربایجان 
علی اکرم همت اف در سال 200۴ آزاد شده و با پناهندگی سیاسی در 
هلند به سر می برد و به مبارزه سیاسی خودادامه می دهد هالل محمدف 
و فخردین عباسف )نخست وزیر و رئیس مجلس جمهوری خود مختار 
تالش( از مسکو به داخل آذربایجان برگشته اند تا حقوق تالش را احیا 
کنند. هالل محمدف دارای دکترای ریاضی-فیزیک است. او در دوران 
جمهوری تالش سمت نخست وزیری را در آن جمهوری داشت. او که 
هم اکنون دارای سمت سردبیر نشریه »تولشی صدو« )صدای تالش( 
است. توسط رژیم جمهوری آذربایجان در سال 2002 دستگیر و در یک 

محاکمه فرمایشی به 6 سال زندان محکوم شد. 
فخرالدین عباس زاده )25 دسامبر ۱۹56 – ۹ نوامبر 2020( سیاستمدار 
تالش تبار و رئیس مجلس جمهوری خودگردان تالش-مغان و از رهبران 
جنبش ملی تالش بود. جمهوری آذربایجان فخرالدین عباس زاده را به 
اقدامات ضد دولتی متهم کرد و در ۱۴ فوریه 2020، هیأتی از قضات 
دادگاه جنایات سنگین باکو در اتهاماتی که علیه وی مطرح شده بود 
مقصر شناخته و به ۱6 سال زندان محکوم شد. فخرالدین عباس زاده 
زمانی که دوران حبس خود را می گذراند به طرز مشکوکی در زندان 

درگذشت. علت مرگ او هرگز مشخص نشد.

نعمتی  مجید  توسط  که  تالش-مغان 
سیاهمزگی دبیر اجرایی این گردهمایی 
اکرم  »علی  است:  آمده  شد  قرائت 
بزرگ  ایران  قهرمان  فرزند  زاده  همت 
شاید  است،  قفقاز  سراسر  و  فرهنگی 
سالها باید بگذرد که قیام و اندیشه اش 
بازشناخته شود. نه تنها ایران و تالش، 
بلکه آذربایجان و سراسر قفقاز باید به 
این بزرگمرد ببالند. وی خواستار صلح و 
ثبات در قفقاز، دوستی ملت ها و حقوق 
برابر اقوام و عموم مردم بود. او خواهان 
زنده بودن و محو نشدن تالش و فرهنگ 
و تمدنش که میراثی بشری است بود و 
برای حقوق مادی و معنوی مردم تالش 
تالشی بس بزرگ و درخشان کرد. وی 
راه  این  در  مبارزه  سال  پنجاه  از  پس 
عاقبت از زخم های سال ها حبس و تبعید 
در راه آزادگی جان سپرد و ستاره ای 
درخشان و جاوید در سپهر تاریخ کرامت 
انسان گشت. یادش در دل دردمند همه 
ی دوستدارانش به خصوص تالشان سراسر جهان همیشگی است و امروز 
در این گردهمایی با خانواده ی او که به واقع نه تنها همسر فداکار و 
فرزندان برومندش، بلکه میلیونها تالش و غیر تالش دوستدار آزادگیست 
اعالم همبستگی و همدردی می نماییم. راهش پر رهرو و نامش جاوید«

گفتنی است اقلیت ملّی تالش در جمهوری باکو در مناطق مغان، تالش، 
لنگران، جلیل آباد، لریک، ماسالی، ساعتلی و غیره استقرار دارند و 25 

درصد از جمعیت کل این سرزمین را تشکیل میدهند.

H i s t o r y
تاریخ

محمدتقی زهتابی و همکاری با حزب بعث عراق

 سهم صدام 
در ایجاد حرکت قومی آذربایجان

مراسم نکوداشت علی اکرم همت زاده بنیانگذار جمهوری تالش مغان در دانشگاه تهران:

فرزند بزرگ ایران فرهنگی



دوشنبه پنجم دی ماه مراسم بازگشایی کانون ایرانشناسی 
دانشگاه تهران در محل باشگاه دانشجویان این دانشگاه با 

حضور استادان و دانشجویان برگزار شد. 
استقبال  با  دوشنبه  ایرانشناسی   کانون  بازگشایی  آیین 
دانشجویان و اساتید برگزار شد و پیام دکتر فرهنگ رجایی 
در این مراسم قرائت شد. متن کامل این پیام را در ادامه 

می خوانید:
وطن مأمن اجدادی و صحنه هنرمندی و بازیگری هر یک 
از ماست تا به بیان شاعره معاصر، ژاله اصفهانی )۱300- 
۱386(، »هرکسی نغمه خود خواند« و به ناچار از صحنه 
رود و واقعاً »خرم آن نغمه که مرم بسپارند به یاد«. در سخن 
امروز دو نکته را بزرگ می کنم: اول اینکه عبارت »فضیلت 
ایراندوستی« یک گزاره هنجاری، تجویزی، و برآمده از تعصِب 
وطن پرستی نیست. پس، در بخش اول این عبارت را بسط 
می دهم که چرا »فضیلت ایران دوستی« یک گزاره علمی 
است. و اگر روشن شد که این اقدام فضیلت است، در بخش 

دوم »قانون عقل دوستی« و ستون های آن را بحث می کنم.
در خصوص هنجاری و تجویزی نبودن و برعکس مستدل و 
معتبر بودن اصطالح »فضیلت ایراندوستی« سه نکته را طرح 
می کنم. نکته اول برآمده از باورمندی ام به فلسفه موحدانه 
وجودگرایی است که در سنت قدیم اندیشه در ایران، صورتی 
این  براساس  از »وحدت وجود« تصویر و تعریف می شود. 
نگرش هیچ مقوله و مستدحثه ای تصادفی نیست. ارتباط آن 
با بحث حاضر، تصادفی و بی حساب و کتاب نبودن تولد من 
نوعی در آسیا و در نقطه ای از فالت ایران است. پس، بر من 
نوعی یک فرض عین و یک اقدام فضیلت مند این است که 
این وطن را پاس و دوست  بدارم و در حفظ شأن تاریخی و 
فرهنگی آن قدم بردارم. و آن را به ابزاری برای دنیامداری 
خویش و تضمین سود و منفعت روزمره تبدیل ننمایم. البته 
توجه شود که دل سپرده وطن با سرسپرده آن بودن متفاوت 
است؛ اولی در دنیای جدید وطن دوستی و ملی  بودن تعریف 
می شود و دومی ملی گرایی و وطن پرستی افراطی. در عین 
حال، واقفم که پسندروز موضع و عبارات شیک، جذاب، و 
کلیشه ای جهان وطنی است. پس چنین تصور می شود که 
عالقمندی به وطن تعصب و سختگیری و از نوع خامی و 
جزم اندیشی است: »سختگیری و تعصب خامی است- تا 
جنینی کار خون،آشامی است« )مثنوی، دفتر سوم: ۱2۹7(. 
اما من این موضع را نادقیق دانسته و در اینجا، برای نشان 
دادِن چوبین بودن استدالل این موضع به نکته دوم این بخش 

از بحث متوسل می شوم و از نظریه هویت کمک می گیرم.
مقوله هویت، معنا و جنبه های آن بیش از سه دهه و به ویژه 
از ۱382 دغدغه من بوده است. در آن سال با نشر کتاب 
مشکله هویت ایرانیان امروز برای اول بار آن را علنی کردم. 
بدون اینکه بخواهم در اینجا به بحث هویت و الیه های آن 
وارد شوم، مدعی هستم و تاریخ گواه بی طرفی است که افراد، 
گروه ها و سامان هایی در »تاریخ انسانی« بازیگرند که هویت 
بومی/ جهانی استوار دارند و انشقاقی بین این دو مقوله اگر 
وجود داشته باشد از نوع معرکه آراست و گفت وگو با نتیجه 
توانمندسازی همگانی. بی دلیل نیست که دوره های بازیگری 
ایران خواه دوره هخامنشی و خواه دوره صفوی متناقض نمای 
خودتعریفی فردی و خودتعریفی جمعِی بومی/جهانی است 
که وجه مشخصه، قاعده بازی، و مذهب مختار آن زمان بود. 
به بیان دیگر، بدون تعریف بومی استوار )منسجم و هماهنگ 
با فرهنگ بومی/ ایرانی-ایرانیت( و در عین حال بدون تریفی 
جهانی/انسانی-  فرهنگ  با  هماهنگ  و  )منسجم  جهانی 
انسانیت( نه می توان بومی خوبی بود و نه جهانی خوبی. یک 
فرد، یک گروه، و یک سامان سیاسی تا جایی بازیگر است 
که در جهت تحقِق تمامیت فرهنگی بومی و تمامیت انسانی 

آدمی هر دو باهم اهتمام  کند.
و نکته و یا سبب سوم برای فضیلت بودن ایراندوستی، به 
ویژگی یا ویژگی های خاص ایران و ایرانیت مربوط می شود که 
وقتی ناجانبدارانه و براساس واقعیات تاریخی و فرهنگی مورد 
بررسی و مشاهده قرار گیرند داللت بر این دارند که ایران 
به عنوان یک حوزه تمدنی، یک کشور، و یک انگاره، ارزش 
و شایستگی دوست داشتن و تکریم دارد. برای نشان دادن 
این نکته از دو انسان ایرانی فرهیخته سده سیزدهم کمک 
می گیرم که تصادفاً نام هر دو محمد علی است و در زندگی و 
آراء خویش مصداِق اهتمام برای تحقق کرامت بومی/جهانی 
)ایرانی/ انسانی( بودند: تعلیم اول برگرفته از دولتمرد و ادیب 
فرزانه محمد علی فروغی )۱256- ۱32۱( و تعلیم دوم از 
دانشور و ادیب و منتقد ادبی/ اجتماعی محمدعلی اسالمی 

نُُدوشن است.
جناب فروغی ویژگی ایرانیان تا آخر دوره صفوی را چنین 
توصیف می کند و من می افزایم تا این ویژگی توسط ایرانیان 
امروز به عنوان ارزش و فضیلت تلقی و دوست داشته نشود، 
بازیگری در ایران نااستوار و حتی تا حد زیادی تعطیل خواهد 

بود:
ایرانی ها مثل یونانیان و رومیان زیردستان خود را بنده و 
عبید نساخته و زحمات زندگانی خویش را به دوش آن ها 
بار نکرده، و بزرگان و سالطین ایرانی هیچ وقت مانند رومیان 
برای تفنن و تفرج خاطر، اسرا را با یکدیگر یا با شیر و ببر 
و پلنگ به جنگ نینداخته اند. دولت های ایرانی هرگز مانند 
اسپانیولی ها طرد و تبعید چند صد هزار نفر مردم بی آزار را 

ماهنامه فرهنگی وطن یولی
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به جرم اختالف دین و مذهب روا نداشته بلکه خارجیان را به 
مملکت خود دعوت نموده اند. رفتار سالطین صفویه با ارامنه 
نمونه ای از این شیوه و طریقه است و دست یافتن کوروش 
شاهنشاه ایران بر بابل بشارت آزادی قوم یهود از اسارت هفتاد 
ساله بوده است. هر یک از ادوار شوکت و سلطنت ایرانی را 
که بنگریم می بینیم در آن دوره آثار و خصایص انسانیت از 
علم و حکمت و شعر و ادب و زراعت و تجارت و صناعت و 
کلیۀ لوازم مدنیت رونق و رواج داشته است، ایرانی ها خود 
رأساً به آن امور اشتغال می ورزیدند، و بیگانگان را هم در این 
راه تشویق و ترغیب و تقویت و حمایت می نمودند. داراها و 
اردشیرهای ما، دانشمندان و حکمای یونان و غیره را به دربار 
خود دعوت می کردند و فالسفه و علمائی که از وطن خود 
طرد و تبعید می گردیدند در نزد اکاسره ]اوالد انوشیروان[ 
به مهربانی پذیرفته شده و در دارالعلم های ما به مطالعات و 

عملیات علمی اشتغال می ورزیدند.
جناب اسالمی نُُدوشن در مصاحبه ای دلیل ایران دوستی خود 
را چنین توصیف می کند: »این که گفتم از ایرانی بودن خود 
خوشوقتم، از باب وطن پرستی کور کورانه یا احساسات بی مزه 
نیست، حکمتی در آن است. در میان همه کشورهایی که در 
آسیا دیده ام، به نظرم ایران از همه جامع تر است، از لحاظ آب 
و هوا، موقع جغرافیایی، طبیعت و غیره. نخست آنکه طبیعت 
ایران را دوست دارم: با هوای خشک، کوهستان، بیابان، کویر، 
آسمان صاف، رنگ خاک، آبادی های کوچک و جوی های 
اما آنچه دلبستگی واقعی به یک سرزمین را ایجاد  آبش. 
می کند، خصوصیات تمدنی و فرهنگی است. ایران از لحاظ 
جغرافیایی موقع ممتازی دارد. بر سر چهار راهِ چهار تمدن 
شرقی و غربی و شمالی و جنوبی قرار گرفته که از هریک 
تأثیری پذیرفته و از این وزش های فرهنگی، فرهنگ خاصی 
برای خود پروردانده است. جریان ها و حوادثی که در طی سه 
هزار سال یا بیشتر بر این کشور گذشته، عمق و معنا و حزن 
و رنگارنگی ای به تاریخ و گذشتۀ او بخشیده که شاید کم نظیر 

باشد.« )به نقل از امیرفریار ۱3۹7: 26۱(.
ندوشن عامل دیگری را می افزاید که همانا زبان فارسی است. 
به بیان وی، »اما زبان فارسی. نظر من این است که ]زبان 
فارسی[ بزرگ ترین سرمایه ای است که ایران داشته و برای او 
مانده است. من به داریوش و کوروش نمی نازم، ولی به زبان 
فارسی و فرهنگ ایران می نازم و این را نعمتی بزرگ می دانم 
که زبان مادری من فارسی شده است و این به سبب غنای 
انسانی ای است که در بعضی از آثار ادبی و فکری آن وجود 
دارد« )همانجا(. احساس نُدوشن یادآور سلوک اندیشه ورز 
امرانسانی و امرسیاسی هانا آرنت )۱۹06- ۱۹75( است که 
به رغم رفتار حکومت و نظام نازی، به رغم طرد شدگی و 
اجبار به ترک آلمان، به وطن آلمانی و به ویژه زبان آلمانی 
وفادار ماند و تا آخر عمر افتخارش این بود که در زبان آلمانی 
شعر و نثر خلق کرده است. دو فقره باال از این دو ادیب ایرانی 
مجموعه ای از ارزش ها و فضایلی را برمی شمارد که تحسین  
و احترام بر انگیزند. از طرفی، چه بسا این مجموعه از فضایل 
بوده باشد که ایران را به قدیمی ترین ُملک/کشور/ دولت در 
خاورمیانه بزرگ )شامل شمال افریقا( تبدیل کرده است. اگر 
ورود آریائی ها را به این فالت قاره مالک قرار دهیم )حدود 
ایران  بیش سه هزار سال است که  ۱۴00- ۱200 ق.م.( 
هویت فرهنگی و تمدنی مداوم دارد و تازه هر تازه وارد را به 
دلیل بازبودن و مهمان نواز بودن بر سرزمین خود اهلی کرده 
است. دو نمونه بارز ورود مغوالن و ورود اعراب بود که ایرانیان 
هر دو را در فرهنگ خود حل و هر دو مردم را که بیابانگرد و 

نامتمدن بودند اهلی کردند.]۱[ یک درجه باالتر، در دوره دوم 
مدنیت و تمدنسازی مسلمانان )سده شانزدهم تا اواخر سده 
نزدهم میالدی( که در آناتولی، ایران و هند تمرکز داشت، 
زبان فارسی و فرهنگ و ادب ایرانی گفتمان تمدنی در هر سه 
سامان عظیم زمان خود یعنی عثمانی، صفوی و گورکانی شد.

امیدوارم این سه استدالل ضرورت فضیلت ایران دوستی را 
برای هر شهروند نوعی ایرانی روشن کرده باشد. اما البته صرف 
دانستن این فضیلت تحقق و بروز آن را تضمین نمی کند؛ 
تحقق آن در گرو رعایت قانون عقل دوستی و هنِر تحقق 

قواعد آن است.
پس به بخش دوم از بحث یعنی این پرسش می پردازم که 
قانون عقل دوست داشتن چه ویژگی هایی دارد؟ قبل از پاسخ 
به این پرسش، نقش مهم »دوستی« و »دوست داشتن« را 
در زندگی و سامان جمعی یادآور می شوم. اندیشه ورز بزرگی 
که به خوبی در این زمینه بحث کرده است، معلم اول ارسطو 
است که فکر می کرد دوستی شرط الزم برای هر زندگی 
جمعی است. وی کتاب هشتم از اخالق نیکوماخوسی خود را 
چنین آغاز می کند: »اهتمام بعدی من … بحث از دوستی 
است. چون دوستی یک فضیلت است و باالتر از آن جزء 
جدایی ناپذیر زندگی جمعی است« )۱۱55الف(. جدایی ناپذیر 
است چون »دوستی پادشاه ]بخوانید حکومت[ با رعایایش 
]بخوانید شهروندان[ به معنای برترین احسان است؛ چون 
پادشاه وقتی به رعایای خویش مهر و خوبی می ورزد که 
آن  باشد،  داشته  را  آن ها  آسایش  تشویق  و  فهم  دغدغه 
طور که چوپانان درباره گوسفندان خود توجه می کنند و 
مهر می ورزند«. افزون بر این، ارسطو در کتاب سیاست که 
مستقیماً به تحلیل امرسیاسی می پردازد مدعی است که 
نجات  نابودی  و  بحران  از  را  دولت  ُملک/  کشور/  دوستی، 
می دهد: »به گمان ما دوستی برترین مصلحت در هر کشور 
است، چون بهترین نگهبان آن در برابر آشوب ها و انقالب ها 

علیه وحدت جامعه سیاسی است«.
من بحث ارسطو را یک درجه باالتر می برم و مدعی می شوم 
دوستِی ُملک برای همه اعضای آن خواه شهروندانی که به 
امرسیاست درگیر می شوند و به حکم رانی متعهدند و خواه 
شهروندانی که اعضاء جامعه مدنی اند باالترین مصلحت در 
هر کشور است و از این روست که دوستی ُملک تضمین 
کننده وطن است. اما البته قانون عقل دوستی ایجاب می کند 
که از یک سو »اعتباربخشِی خردورزانه« و از سوی دیگر 
»شناخت شناسی واقعیت گرایانه« در یک سامان فرضی و در 
این خصوص در ایران قاعده بازی و مذهب مختار باشد. هر 

یک را قدری بشکافم.
اعتبار بخشی به معنای این است که به تمام مقوالت تشکیل 
دهنده کشور اعتبار داده شود. مسئوالنه تحویل گرفته شوند. 
به بیان دیگر، اعتبار بخشی و قدرشناسی نسبت به همه 
مقوالت در سامان فرضی برقرار باشد. فلسوف کانادایی چارلز 
تیلور در مقاله ماندگار و مهم خویش »سیاست اعتباربخشی« 
به رهبران کلیسای کاتولیک یادآور می شود که قدرشناس 
ارزش ها و دستاوردهای تجدد و روند آن باشند. ضمناً قانون 
عقل اعتباربخشی با جهان بینی خاصی هم ربط ندارد. در 
و  )موجودیت(  مادی  جنبه  دو  به  قدسی حضوری،  نگرش 
معنوی )جنبه وجودی( که شکل دهنده واقعیتند باید اعتبار 
بخشی صورت گیرد و در جهان بینی غیرقدسِی انسان حضور، 
باید محترم شمرد و  جنبه های کّمی و کیفی واقعیات را 
تکریم کرد. نقطه مقابل اعتباربخشی همانا کفر و از دیده به 
دورماندن جنبه هایی از مقوالت و ارزش هاست. توجه شود که 

بسیاری مواقع رفتاری می شود که ظاهرآً اعتباربخشی است 
اما از روی دلسوزی و یا بدتر از آن از روی ترحم این اتفاق 
می افتد. منظور از اعتباربخشی چنین اهتمامی نیست؛ رفتار 
اخیر دوستی و »اعتباربخشی دلسوزانه« تعبیر می شود.برای 
اینکه اعتباربخشی به نوع دلسوزانه تحویل و تقلیل نشود به 

خردورزی نیاز هست.
خردورزی نیز از مقوالت مهم قانون عقل جهانداری است و آن 
نیز جهان بینی نمی شناسد و الزام می کند هر سه نوع عقالنیت 
ابزاری، تحصلی و هنجاری/ اخالق رعایت شود. و نقطه مقابل 
خردورزی کفر و از دیده پنهان نگاه داشتن یکی از این سه نوع 
عقالنیت و یا یکی از الیه های وجودی یک مقوله، یک شخص، 
و یا سامان جمعی مورد نظر است. پس، سه نوع عقالنیت ابعاد 
تشکیل دهنده خرد و خردورزی اند. این سه یکی عقالنیت 
برای توازن سود و زیان به کمک محاسبه پیامد چیزهاست؛ 
دیگری عقالنیت برای فهم درست و نادرستی علمی و تجربِی 
سازو کار چیزها به کمک ذهن است؛ و سومی برای ارزیابی 
حسن و قبح از طریق تجربه آرامش هنجارمنِد روح است. 
وقتی این سه با هم در تمایز و توازن در حال تحقق باشند، 
به ترتیب سه نوع عقالنیت ابزاری، تحصلی، و هنجاری بروز 
بیرونی پیدا می کنند. دل آدمی عقالنیت ابزاری را کارگردانی 
می کند چون این حس را به ما می دهد که چه چیزی مطلوب 
و چه چیزی نامطلوب است. ذهن با خدمت گرفتن عقالنیت 
تحصلی به آدمی می گوید چه چیزی درست و قابل تائید 
است و چه چیزی نادرست و قابل رد؛ و روح تکلیف عقل 
چه  می گوید  آدمی  به  کرده  روشن  را  هنجاری-اخالقی 
کرداری به مصلحت و چه کاری خالف مصلحت است. برای 
اعتبار بخشی به جنبه های متعدد وطن و در اینجا ایران هر 
سه این عقالنیت ها را باید به خدمت گرفت، وگرنه شناخت ما 

به سستی و نااستواری دچار خواهد شد.
اما مگر می توان اعتباربخشی خردورزانه را بدون عنصر دوم از 
قانون عقل دوستی و دوست داشتن تحقق بخشید، که همانا 
»شناخت  واقعیت گرایانه« است. دوست داشتن از روی جهل و 
یا خیالبافی امکان ظاهری دارد؛ نیاز به شناخت موضوِع مورد 
توجه یا شخص مورد نظر یا حوزه تمدنی فرضی از الزامات 
است. براساس نظریه شناخت شناسی هر گزاره علمی که 
برای القای شناخت از یک مقوله عرضه می شود می بایست 
سه عنصر اساسی را شامل شود که مجموعه آن ها تصویر 
و تعریفی جامع و مانع از مقوله مورد نظر را منتقل می کند. 
عنصر اول شناخت، تفکر درباره یک »انگاره منطقی« در مورد 
موضوع تحت شناخت است که از انسجام درونی برخوردار 
باشد. به بیان حکمت عامیانه، انگاره یک حرف حساب منتقل 
کند و می دانیم که حرف حساب محتاج التهاب نیست. یا به 
بیان بحثی که در بخش دوم کتاب اندیشه و اندیشه ورزی 
کند.  منتقل  خواننده  به  مهمی  »بینش«  کرده ام،  عرضه 
عنصر دوم در شناخت، »داده های واقعیت گرایانه« در مورد 
موضوع مورد مطالعه است )رجایی ۱3۹۹: 86- 87(. این 
داده ها همان دانش و یا استدالل های منطقی و یا گزاره های 
مبتنی بر تجربه است که در نتیجه تعمق، تفحص، و تدبر 
دانشور بیان می شوند. و عنصر سوم در شناخت همانا »بیان 
مسئوالنه« است )منبع پیشین: 8۹- ۹2(. منظور این است 
که وقتی نظری و شناختی از مقوله ارایه می شود حتی اگر 
از نطر دانش تجربی و استدالل منطقی استوار باشد عامل 
سومی هم مطرح است و آن داوری عقل هنجاری و اینکه آیا 
در چارچوب مصلحت و ارزش های قالب در یک سامان فرضی 
مطرح شده اند یا خیر. تصور کنید یک ماده شیمیایی بسیار 

کارآمد برای نابودی موجودات زنده شامل نسل بشر کشف 
شده و بینش و دانش استواری هم درخصوص کارکرد آن 
وجود داشته باشد اما باید به این پرسش پاسخ داده شود که 
آیا مصلحت هست که در اختیار همه قرار گیرد. در خصوص 
و  روبرو هستیم که حد  مقوله ای  با  ما  امرانسانی  مقوالت 
حدود و نظام ارزشی سامان خوانده می شود. یادآور شوم که 
مهمترین نقطه اختالف بین سوفسطیان که از منطق عقالنیت 
ابزاری استواری برخوردار بودند و افالطون در همین بود که 
افالطون هر مقوله ای را شایسته بحث نمی دانست. اینجاست 
که ویژگی جامعه بازیگر را که در آن »فضیلت« در معنای 
هنجار و حجاب بر همه چیز حاکم است با جامعه جهانگیر یا 
در تعطیلی تاریخی که اصول به بازی گرفته می شود، مهم و 
اساسی است. و به همین دلیل صفت »واقعیت گرا« بر شناخت 

افزوده شده است.
شناخت واقعیت گرایانه معنایش صورتبرداری دقیق از همه 
جنبه های موجودی و همه جنبه های وجودی یک انسان، یک 
مقوله، و یک سامان جمعی است. و این از یک سو پرهیز از 
خیال اندیشی و دید واقعیات به وجهی که میل شخص و ظن 
شخص دیکته می کند: »هرکسی از ظن خود شد یارمن/ وز 
درون من نجست اسرار من« )مثنوی، دفتر اول: 6(. و از سوی 
دیگر، پرهیز از فهم واقعیات به صورت قالب اندیشی به دلیل 
احکام ایدئولوژیکی یا سنت گرایی. در خصوص ایرانشناسی 
مصداق اول خیالپردازی های کسانی است که با »اجتهاد به 
رأی« تصویرشان از ایران چیزی است که دوست دارند و نه 
آنچه واقعاً هست و مصداق دومی رساالت متعدد ایرانشناسی 
روسی از ایران در دوره حاکمیت کمونیسم در روسیه است 
که تحوالت ایران را در قالب »ماتریالیست دیالکتیک« رسمی 
شوروی تصویر می کردند. اگر بخواهم یک مصداق تاریخی از 
شناخت واقعیت گرایانه در مورد ایران نشان بدهم، هخامنشی 
تمدنی چندفرهنگی، چنددینی، چندزبانی، و چندنژادی بود 
حتی اگر از چند الیه  ای تصادفی آن در چهار راه جغرافیایی، 
فرهنگی، و زمانی حرفی نزنیم. وقتی ندوشن در مصاحبه 
یادشده از توجه واقعیت گرایانه به ایران یاد می کند، از همین 

مقوالت حتی در دوران جدید یاد می کند:
انسان و انسان ایرانی برایم مطرح بوده است. نه فلسفه ای 
درکاراست، نه جهان بینی خاصی، تنها حاصل تأملی است، 
بازتاب خوانده ها و دیده ها و دریافته هایم. به عنوان کسی که بر 
سر چهار راه نشسته است، کوشیده ام تا از نظاره جریان هایی 
زیرا  راه،  چهار  گفتم  نمانم:  غافل  می گذرد  گرداگردم  که 
معتقدم که من و همساالنم در یکی از حساس ترین-اگر نگویم 
حساس ترین-دوره های تاریخ زندگی می کنیم. من خود را در 
معرض جاذبه چهار قطب می بینم: قدیم و امروز و شرق و 
غرب. یعنی در واقع معجون و ترکیبی از چهار عنصر گذشته 
و حال و سنت و صنعت. در میان این چهار عنصر متغایر 
کوشیده ام که نقطه تعادل و سامان فکری ای بیابم. این سامان 
فکری شاید به دست آمدنی نیست، ولی می توانم بگویم که 
خوِد جست وجویش برایم هم مقصد بوده است و هم راه. از 
گذشته به اکنون و از شرق به غرب رفت و بازگشت می کنم.

در  است که  این  یکی  فقره می گیرم  این  از  که  نتیجه ای 
چارچوب قانون عقل جهانداری در محتوا و تا حد زیادی در 
شکل عناصر متشکله دوستی و دوست داشتن تغییری ایجاد 
نشده است و دیگر اینکه اگر ایران مایل به بازیگری است نه 
فقط دوستی و دوست داشتن ایران را به عنوان فضیلت باید 
تشویق کند بلکه افزون بر آن جز یافتن »نقطه تعادل « که 
روانشاد ندوشن به دنبال آن بود چاره دیگری ندارد. جالب 
است که یکی از ایراندوستان آمریکایی که دیپلمات هم بود 
کتابی تحت عنوان ایران: در جنگ با تاریخ )ابتدا ۱۹8۹ که در 
۱3۹0 به فارسی نشر یافته است( اعالم می دارد ایران از زمان 
انقالب ۱357 به دلیل بی توجهی به جنبه تعادل در سلوک 
و رفتار سیاسی خویش »به تاریخ« خودش اعالم جنگ داده 
است. واقفم که مترجم ار واژه »مصاف« بهره گرفته است، 
اما به گمان من این برگردان روح بحث نویسنده را منتقل 
نمی کند. از این رو، از راهبرد و رهیافت »خردورزانه« بهره 
گرفته ام که در منطق درونی روشش متوجه بودن نسبت به 

همه جنبه ها و تعادل امور را دیکته می کند.
چه  بحث  این  خصوص  در  کلی  نتیجه گیری  عنوان  به 
بیان  می توان  را  متعددی  نکات  کنم؟  بزرگ  را  عبرتی 
داشت و برجسته کرد. اما با توجه به اینکه این خطابه برای 
»کانون ایرانشناسی دانشگاه تهران« و به مناسبت »گشایش 
نکته  می دهم  ترجیح  می شود،  مطرح  آن«  فعالیت های 
آخر را بزرگ کرده توصیه کنم در اهتمام به تحقق هنر 
»ایرانشناسی« تا حد ممکن از حجاب غرض ورزی دوری 
کنند: »چون غرض آمد هنر پوشیده شد/ صد حجاب از 
دل به سوی دیده شد« )مثنوی، دفتر اول: 33۴(. توجه 
شود که غرض قضاوتمندانه نیست و ممکن است برآمده 
از تحسین یا تقبیح باشد؛ ایران پرستی و ایران ستیزی دو 
روی سکه غرضمندی است. و کارسازترین روش ممانعت 
از غرضمندی همانا »شناخت شناسی واقعیت گرایانه« است؛ 
شناختی عاقالنه با سه معیار علمی »بینش راه بین، دانش 
مستدل ومعتبر، و بیان محجوب« و واقعیت گرایی خالی از 

قالب اندیشی و خیال اندیشی.
با آروزی برآمدن ایرانشناسانی که فضلیت ایراندوستی را با 

دانش استوار ایرانشناسی پیوند می زنند. روز خوش

در فضیلت ایران دوستیدر فضیلت ایران دوستی
پیام دکتر فرهنگ رجایی به مراسم بازگشایی کانون ایران شناسی دانشگاه تهران
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شناخت واقعیت گرایانه معنایش صورتبرداری دقیق از همه جنبه های موجودی 
و همه جنبه های وجودی یک انسان، یک مقوله، و یک سامان جمعی است. و 
این از یک سو پرهیز از خیال اندیشی و دید واقعیات به وجهی که میل شخص 
و ظن شخص دیکته می کند: »هرکسی از ظن خود شد یارمن/ وز درون من 

نجست اسرار من«



از ابتدای تأسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴6 تاکنون، 
2۹ قطعنامه شورای امنیت با طرفیت ایران صادر شده و مهم تر 
آنکه نخستین پرونده مطرح شده در شورای امنیت شکایت ایران 
از اتحاد جماهیر شوروی برای عدم ترک خاک ایران پس از 
پایان جنگ جهانی دوم بود. در موقعیتی که شوروی با شکایت 
آلمان نازی و فتح برلین پیروز اول جنگ جهانی دوم و ابرقدرت 
دنیای جدید محسوب می شود ایران به عنوان کشوری که تحت 
اشغال نیروهای متفقین بود ابزارهای کمی برای ایستادگی مقابل 
شوروی داشت با این وجود توانست با یک مقاومت تاریخی و 
مردمی و مخالفت همه نیروهای سیاسی داخلی و دیپلماسی 
قوی از تمامیت ارضی خود دفاع و شوروی را وادار به ترک خاک 
خود کند و غائله آذربایجان را به پایان برساند. دومین و سومین 
و پنجمین قطعنامه شورای امنیت در سال ۱۹۴6 برابر با ۱32۴ 
و ۱325 در پاسخ به درخواست ایران و در همین رابطه صادر 
شد و اینگونه بود که بند ناف شورای امنیت را با نام ایران بریدند.

پس از اتمام جنگ جهانی اول که در زمان وقوع جنگ جنگ ها 
یا جنگ بزرگ نامیده می شد ضرورت ایجاد سازمانی که بتواند 
از نزاع های بین المللی جلوگیری کند احساس شد و بر همین 
پایه جامعه ملل یا مجمع اتفاق ملل تشکیل شد. این مجمع که 
با هدف جلوگیری از وقوع جنگ از طریق امنیت دسته جمعی، 
و  مذاکره  راه  از  بین المللی  اختالف های  حل  و  سالح،  خلع 
حکمّیت تشکیل شده بود تجربه ای ناموفق بود که به جنگ 
جهانی دوم منتهی شد. همچنان که پس از پایان جنگ جهانی 
اول، وودرو ویلسون رئیس جمهور امریکا حین کنفرانس صلح 
پاریس ایده تشکیل جامعه ملل را مطرح و پیگیری کرده بود 
فرانکلین روزولت که در دولت ویلسون نیز خدمت کرده بود 
حین جنگ جهانی دوم و در دیدار با چرچیل این ایده را مطرح 
کرد. چرچیل و روزولت در ۹ اوت ۱۹۴۱ برابر با ۱8 مرداد ۱320 
در دیداری سری بر عرصه کشتی آگوستا نیروی دریایی ایاالت 
متحده امریکا در اقیانوس اطلس )آتالنتیک( همدیگر را دیدند و 
به همین خاطر متن توافق به منشور آتالنتیک مشهور شد. دو 
طرف در منشور آتالنتیک بر »اصل برقراری سیستم جامع و 
دائم امنیت جمعی« و »منع هر نوع توسل یا تهدید به کار بردن 
زور، در روابط بین دولت ها« پس از پیروزی بر آلمان نازی توافق 
کردند اصولی که پایه تدوین منشور ملل متحد در سال ۱۹۴5 
شد. منشور آتالنتیک ۱۴ اوت ۱۹۴۱ انتشار عمومی یافت و 
25 اوت برابر با سوم شهریور ۱320 در حالی که دو سال از 
آغاز جنگ جهانی دوم و اعالم بی طرفی ایران می گذشت نیروی 
متفقین مشتمل بر ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی از شمال و 
ارتش پادشاهی متحد بریتانیا از جنوب وارد خاک ایران شدند و 
مواضع ارتش ایران را مورد حمله قرار دادند و در نتیجه آن ارتش 
از هم فروپاشید و نزدیک هزار نفر از نیرو های مقاومت از جمله 
فرمانده نیروی دریایی تازه تأسیس ایران به شهادت رسیدند و 
ایران به اشغال متفقین درآمد. بهانه متفقین برای اشغال ایران، 
نفوذ جاسوسان آلمانی در ایران و ارتباط پنهانی دولت ایران با 
آلمان نازی بود اما دلیل اصلی نیاز شوروی به حمایت تسلیحاتی 
بریتانیا و امریکا از طریق خاک ایران بود نیازی که ایران را به 
پل پیروزی متفقین تبدیل کرد. با اشغال ایران، رضاشاه تبعید 
شد و پسرش محمدرضا به سلطنت رسید. دوسال بعد از 6 تا ۹ 
آذر ۱322 در جریان کنفرانس تهران که چرچیل و استالین و 
روزلت بدون اطالع ایران وارد تهران شدند طرفین توافق کردند 
که به استقالل و تمامیت ارضی ایران احترام بگذارند و ظرف 
شش ماه پس از پایان جنگ نیرو هایشان را از ایران خارج کنند. 
در جریان این کنفرانس آلمان هیتلری مصمم بود در عملیاتی 
سری با نام »پرش بلند« رهبران سه کشور را در ایران ترور 
کند که توسط گئورگ وارطانیان جاسوس افسانه ای شوروی در 
ایران، شناسایی و خنثی شد عملیاتی که اگر شناسایی و خنثی 
نمی شد شاید نمی توانست سرنوشت نهایی جنگ و شکست 
آلمان نازی را تغییر دهد اما می توانست با اثبات نفوذ و حضور 
جاسوسان آلمانی در تهران، بر سرنوشت ایران تأثیرات هولناکی 
بگذارد چرا که شوروی برای ایران رویا های دیگری در سر داشت 

و نمی خواست به همین سادگی خاک ایران را ترک کند.
شوروی و چشم طمع به خاک ایران

نخستین نشانه های عدم تمایل شوروی برای عدم ترک خاک 
کشور هایی که در آن ها حضور نظامی پیدا کرده در کنفرانس 
یالتا نمود پیدا کرد. هشت جلسه سران متفقین در یالتا برگزار 
شد که در هفت جلسه آن درباره لهستان بحث شد جایی که 
استالین قصد داشت بخشی از خاک آن را به شوروی الحاق کند 
و در نهایت نیز موفق شد و بنا شد برای جبران بخشی از خاک 
آلمان شکست خورده به لهستان الحاق شود. در جلسه هفتم 
فوریه ۱۹۴5 سران، چرچیل پیشنهاد کرد بررسی مسأله ایران به 
وزیران امور خارجه سپرده شود و استالین و روزولت این پیشنهاد 
را پذیرفتند. هشتم فوریه برابر با ۱۹ بهمن ۱323 در مذاکرات 
وزیران امور خارجه، ایدن وزیر خارجه بریتانیا عنوان کرد که 
طبق پیمان مودت بین ایران و متفقین، دولت ایران باید در امور 
داخلی آزادی عمل داشته باشد و رعایت این اصل توسط متفقین 
اهمیت ویژه ای دارد و از سوی دیگر انگلستان در مورد احتیاج 
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شوروی به نفت شمال ایران حرفی ندارد و مانع اقدام شوروی 
برای گرفتن امتیاز نفت شمال نخواهد شد و در پایان اظهار 
داشت انگلستان حاضر است نیرو های خود را پیش از تاریخی که 
در اعالمیه تهران عنوان شده از ایران خارج کند و چنین کاری 
در افکار عمومی بین الملل اثری مثبت خواهد داشت و تأکید 
کرد برای خروج پیش از موقع نیرو ها از ایران عاقالنه این است 
که نیرو ها، به مجرد اینکه نیازی به راه ایران، برای حمل مهمات 
به شوروی نباشد از ایران خارج شوند. برخالف انتظار مولوتف با 
اشاره به سفر کافتارزاده معاون وزارت خارجه شوروی به تهران 
و مذاکرات با دولت ساعد مراغه ای بر سر نفت شمال، از تصمیم 
مجلس ایران برای عدم واگذاری امتیازات حین حضور نیرو های 
بیگانه در کشور ابراز ناخرسندی کرد. با وجود آنکه ایدن به 
مولوتوف اصرار کرد که به مجرد خروج نیرو های شوروی از ایران، 
دولت وی می تواند برای بهره مندی از امتیاز نفت شمال اقدام 
کند پاسخ های مولوتف دلسرد کننده بود. مولوتوف تأکید کرد 
بهتر است بررسی موضوع ایران به یک تبادل نظر محدود شود 
و با هر گونه اشاره به ایران در بیانیه کنفرانس یالتا نیز مخالفت 
کرد. گفتگوی ایدن با استالین نیز طرفی نبست؛ او در خاطرات 
خود می گوید: »استالین به من گفته بود که هرگاه احساس نیاز 
کردم، به خود او مراجعه کنم... به دیدار رهبر شوروی رفتم و 
به رویه آشتی ناپذیر مولوتوف درباره مسأله ایران اشاره کردم. 
استالین گفت: با مولوتوف ابداً راجه به ایران حرف نزنید. مگر 
نمی دانید که او به علت شکست دیپلماتیک پرسروصدایی که 
در ایران داشته سخت دلخور است. اگر مطلبی دارید به من 
بگویید. وقتی که به استالین گفتم که زمان آن فرارسیده که 
برنامه مشترکی برای بیرون بردن نیرو هایمان از ایران، پس از 
پایان جنگ، تهیه کنیم. استالین به عالمت موافقت سری تکان 

داد و گفت درباره آن خواهد اندیشید و گفتگو پایان یافت. «
اندیشه استالین برای ایران

اتحاد جماهیر شوروی  اسناد سری  انتشار  مدد  به  امروز  اما 
ایران اندیشه  برای  دیگری  سرنوشت  استالین  که  می دانیم 
بود. جمیل حسنلی، از پژوهشگران جمهوری آذربایجان که 
کتاب هایش را براساس اسناد به جای مانده از آرشیو های اتحاد 
جماهیر شوروی نوشته، اقدامات این کشور در پایان جنگ را 

چنین شرح می دهد: »تقریباً یک ماه بعد از پایان جنگ، سیاست 
مسکو در قبال آذربایجان ایران شفاف تر شروع به رخ نمودن 
کرد. در ۱0 ژوئن هیئت وزیران شوروی طرحی سری تصویب 
کرد که بر مبنای آن شعبه تمام مؤسسات اقتصادی آذربایجان 
شوروی در شهر های بزرگ آذربایجان ایران تأسیس شود. این 
تصمیم، سرمایه گذاری بزرگی را می طلبید. طبیعی است که 
حکوت شوروی بدون داشتن برنامه ای گسترده برای آینده این 
منطقه این سرمایه عظیم را به این مسأله اختصاص نمی داد. این 
پروژه ای عظیم بود و رهبری یک حکومت در حالی که خود 
این کشور نیاز به سرمایه برای ترمیم ویرانه های جنگ داشت، 
تصمیم به ایجاد شعبه های مؤسسات صنعتی خود در دولتی 
دیگر می کرد. ۱۱ روز پس از این تصمیم یعنی 2۱ ژوئن، کمیته 
دفاعی دولت شوروی مخفیانه تصویب کرد که در جنوب خزر 
و آذربایجان ایران عملیات زمین شناختی برای اکتشاف نفت 
انجام شود. این طرح نیز طرحی بزرگ بود و نیاز به سرمایه 

بزرگی داشت. «
تیر ۱32۴[  ژوئیه ]۱5  جمیل حسنلی می گوید: »در شش 
مجدداً سند سری دیگری در حزب کمونیست بلشویک اتحاد 
شوروی برای ایجاد جنبش های تجزیه طلبانه در آذربایجان ایران 
و جنوب خزر تصویب شد. همه این اسناد امضای استالین را 
داشت و او مستقیماً در این موضوع نقش داشت. در سند شش 
ژوئیه آشکارا گفته می شد که برای توسعه حرکت تجزیه طلبانه 
در آذربایجان جنوبی، حزبی ملی تشکیل شود و به باقروف، 
آذربایجان  فرهنگ  وزیر  ابراهیموف  میرزا  و  اوف  قلی  تیمور 
شوروی سپرده شده بود که اقدامات الزم در این زمینه را انجام 

دهند. «
این جنبش تجزیه طلبانه ۱2 شهریور ۱32۴ با تشکیل فرقه 
دموکرات آذربایجان به رهبری سیدجعفر پیشه وری در تبریز 
رقم خورد و2۴ آبان، ارتش سرخ با مسلح نمودن اعضای این 
فرقه و حمایت از آنان شروع به خلع سالح ارتش و ژاندارمری 
کرد و 2۱ آذر فرقه دموکرات اذربایجان، با حمایت ارتش و 
به  را  خودخوانده ای  حکومت  تبریز،  در  شوروی  کنسولگری 
مرکزیت تبریز در شهر های تحت اشغال ایجاد کرد و موجی از 
نگرانی و بهت را در ایران رقم زد. ایران که اکنون با نیت آشکار 

شوروی برای عدم ترک خاک خود و حتی ایجاد حکومتی دست 
نشانده در یکی از ایالت های مهم خود روبرو شده بود چاره را در 
مراجعه به نهاد تازه تأسیس سازمان ملل دانست و این موضوع را 

به دولت های متفقین اعالم کرد.
جیمز برنز وزیر امور خارجه ایاالت متحده امریکا در خاطرات 
خود درباره دیدارش با استالین در تاریخ 2۴ دسامبر ۱۹۴5 برابر 
با 8 دی ۱32۴ در مسکو می نویسد: »مسأله ایران، نخستین 
موضوعی بود که در دومین دیدارم با او در میان گذاشتم. به او 
گفتم: از این احتمال که مسأله ایران به اولین اجالس مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد، کشیده شود، خیلی نگرانم. پایبندی 
کشور های بزرگ به تعهداتی که نسبت به کشور های کوچک 
دارند، از نظر ما حائز کمال اهمیت است. چنانچه ایران، این 
اختالف را در سازمان ملل متحد مطرح کند فاجعه ای خواهد 
بود. با توجه به وقایعی که در ایران رخ داده و وعده هایی که 
در کنفرانس تهران داده ایم، مجبور به حمایت از ایران خواهیم 
شد. ایاالت متحده امریکا، از اینکه در نخستین اجالس مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد، ناگزیر از موضع گیری علیه اتحاد 
شوروی شود فوق العاده متأسف خواهد شد.... استالین گفت: 
اسباب شرمندگی شما  که  کرد  نخواهیم  کاری  ایران  در  ما 
شود. « هر چند در هر سه کنفرانس یالتا، پتسدام و لندن، 
مقامات شوروی با اکراه درباره ایران به مذاکره پرداختند اما 
در آخرین ساعات، مولوتوف به طور ناگهانی و با قاطعیت جلو 
هرگونه بحث و حتی اشاره به ایران در بیانیه نهایی را گرفت. 
انگلیس و امریکا نیز نگران از توسعه طلبی شوروی در جریان 
مذاکرات مختلف موضوع ایران را مدنظر داشتند اما بیرنز خود در 
خاطراتش اعتراف می کند که خودداری شوروی از تواقق درباره 
ایران موجب می شد تا پافشاری درباره آن توافق درباره سایر 
مسائل را به خطر بیاندازد و به همین دلیل این دولت و مجلس 
و افکار عمومی و مطبوعات و نیرو های سیاسی ایران بودند که با 
ابتکارات و تالش های دیپلماتیک و سیاسی نقش مؤثری در فشار 

بر شوروی ایفا کردند.
شکایت ایران در سازمان ملل

از 50 عضو  یکی  سانفرانسیسکو  تیرماه  اجالس 5  در  ایران 
بنیانگذار سازمان ملل متحد و یکی از سیزده کشور عضو هیأت 

اجرایی کمیسیون تدارکاتی مجمع عمومی در لندن بود طبق 
تصمیم این کنفرانس منشور ملل متحد از دوم آبان ماه برای 
همه کشور های عضو الزم االجرا شد. سیدحسن تقی زاده رجل 
طراز اول نهضت مشروطیت در ایران و نماینده دور اول مجلس 
شورای ملی که با تجربه چند دهه فعالیت سیاسی و علمی و 
فرهنگی در امریکا و انگلستان و آلمان هفتمین دهه عمر خود 
هیأت  ریاست  لندن،  در  ایران  سفیر  عنوان  به  می گذراند  را 
نمایندگی ایران در نخستین اجالس مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد را برعهده داشت و از این فرصت به خوبی برای بیان 
شکایت ایران در هشتمین جلسه مجمع عمومی استفاده کرد و 
گفت: »ایران کلیه امکاناتش را برای تحقق اهداف ملل متحد در 
اختیار متفقین گذاشت و به حق پل پیروزی لقب گرفت. در 
اطالعیه مهم سران سه کشور در تهران، از خدمات و فداکاری 

های ملت ایران صریحاً یاد شده است... 
اجازه می خواهم چند کلمه ای درباره وضعیت نونی ایران بگویم 
چرا که پای اصولی که موجودیت این سازمان را تشکیل می دهد 
در میان است... نمی توانم به وضع نگران کننده ای که در ایران به 
وجود امده است اشاره نکنم. شما می دانید که ایران، با مشکالت 
بزرگی که جنبه بین المللی دارد روبرو است... این مشکالت، از 
نوع مندرج در ماده ۱۴ منشور است و می توان آن را در اجالس 
کنونی تحت بررسی قرار دارد. چون هنوز از امید رسیدن به 
راه حلی که تمامیت ارضی، استقالل سیاسی، منافع حیاتی و 
حقوق حاکمانه ملت کهن و صلج جوی ایران را تأمین نماید، 
دست نشسته ایم. « طرح سربسته مشکل از سوی تقی زاده، در 
عین حال که تالش داشت از تحریک شوروی اجتناب کند 
گوشزدی به این قدرت پیروز جنگ بود که ایران امیدوار است 
موضوع از طریق گفتگو حل شود و ایران مجبور به طرح موضوع 
در شورای امنیت سازمان ملل نشود اما شوروی هیچ اعتنایی به 
ایران نکرد همچنان که به انگلیس و امریکا اعتنا نکرده بود. این 
سخنرانی پیش درآمدی برای طرح موضوع در شورای امنیت 
بود و این اتفاق در نخستین جلسه شورای امنیت در لندن 
روی داد و نخستین جلسه شورای امنیت سازمان ملل روز 
بیستم و پنجم ژانویه ۱۹۴6 تشکیل شد و شکایت ایران از 
اتحاد جماهیر شوروی در آن مطرح شد. در کلیه رای گیری ها 
پیشنهادات شوروی و لهستان و فرانسه برای جلوگیری از درج 
شکایت ایران و یا مخالفت با دعوت از نمایندگان ایران برای 
شرکت در جلسه شورا و نیز به تعویق انداختن بررسی شکایت 
ایران بدون استثنا رد شد و شوروی نیز ترجیح داد نامش به 
نخستین جلسه  در  وتو  از حق  که  قدرتی  نخستین  عنوان 
شورای امنیت استفاده می کند ثبت نشود. شکایت ایران ۱7 
ژانویه تحویل دبیرخانه سازمان ملل شد و اعضای شورای امنیت 
در جلسه ۱۹ ژانویه در حالی که هنوز دبیرکل سازمان ملل 
انتخاب نشده بود در حالی که هنوز در صندلی های خود جای 
نگرفته بودند باید به اولین شکایت کشوری علیه قدرت دارای 
حق وتو رسیدگی می کردند. نامه سیدحسن تقی زاده کوتاه و در 
عی حال حاوی نکات اساسی دعاوی ایران بود: »مداخله ماموران 
نظامی و کشوری تحاد شوروی، در امور داخلی ایران وضعیتی را 
به وجود آورده که برای صلح و امنیت بین الملل خطرناک است. 
پیمان سه جانبه ۱۹۴2، اتحاد شوروی را صریحاً ملزم می سازد 
که حاکمیت و استقالل سیاسی ایران را محترم شمارد. شوروی، 
با مداخله در امور داخلی ایران، مفاد آن پیمان را نقص کرده 
است. ایران، به کرات، کوشیده است تا از راه مذاکره با شوروی، 
به تشنج در روابط دو کشور، پایان داده شود ولی تالشش نتیجه 
نداده است. ایران خواستار توجه شورای امنیت به موضوع و 
بررسی آن و سفارش راه حل مقتضی است. « طرح موضوع در 
شورای امنیت به مباحثه ای طوالنی بین سیدحسن تقی زاده 
و نماینده شوروی و دخالت سایر کشور های عضو منجر شد و 
در نهایت دومین قطعنامه شورای امنیت به نام ایران و شوروی 
ثبت شد که به دو کشور توصیه می کرد وضعیت به وجود امده 
را از طریق گفتگو و براساس حسن نیت حل کنند. پس از این 
بود که احمد قوام با سفر طوالنی و معروف خود به مسکو و 
وعده امتیاز نفت شمال توانست استالین را برای پایان اشغال 
نفت شمال  امتیاز  واگذاری  راضی کند. تحقق وعده  ایران 
مطابق مصوبه هوشمندانه مجلس شورای ملی منوط به خروج 
نیرو های اشغالگر شده بود و این امتیاز حقوقی بهانه مناسبی 
به دست احمد قوام داده بود تا بر خروج نیرو های شوروی اصرار 
کند بدون آنکه حسن نیتش در مقابل روس ها زیر سؤال برده 
شود. احمد قوام که با معرفی چند وزیر از میان اعضای حزب 
توده و گماردن آن ها بر وزارتخانه های کم اهمیت توانسته بود 
حسن ظن حزب توده و به تبع آن مسکو را به دست آورد از 
فشار نیرو های بین المللی بهره مناسب را برد و توانست شوروی 

را به خروج از خاک ایران قانع کند.
به تخلیه  ابتدای سال ۱325 شروع  از  ارتش سرخ  نیرو های 
نیرو های خود از شهر های ایران کردند و در روندی چند ماهه 
فرقه دموکرات را ر ها کردند و اعضای رهبری فرقه نیز که با 
آگاهی از عدم پایگاه اجتماعی خود و خیانت آشکاری که به 
واسطه همدستی با بیگانه کرده بودند همراه نیرو های شوروی 
خاک ایران را ترک کردند. این تجربه بین المللی ایران که توانسته 
بود در عین مقاومت داخلی با بهره گیری از دیپلماسی قدرتمند 
بین المللی یک ابرقدرت مست از پیروزی بر آلمان نازی را وادار 
به خروج از کشور خود کند و تمامیت ارضی کشور را حفظ کند 
پیروزی شیرینی برای ایرانیان بود که 2۱ آذر ۱325 با ورود 

نیرو های ارتش ایران به تبریز تکمیل شد.

شطرنج با خرسشطرنج با خرس
شکایت تاریخی ایران علیه شوروی در غائله آذربایجان؛ نخستین پرونده شورای امنیت سازمان ملل 

International
بین الملل

داود دشتبانی

جیمز برنز وزیر امور خارجه 
ایاالت متحده امریکا در 

خاطرات خود درباره دیدارش 
با استالین در تاریخ ۲۴ 

دسامبر ۱۹۴۵ برابر با ۸ دی 
۱۳۲۴ در مسکو می نویسد: 

»مسأله ایران، نخستین 
موضوعی بود که در دومین 

دیدارم با او در میان گذاشتم. 
به او گفتم: از این احتمال که 
مسأله ایران به اولین اجالس 
مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد، کشیده شود، خیلی 
نگرانم. پایبندی کشور های 

بزرگ به تعهداتی که نسبت 
به کشور های کوچک دارند، 
از نظر ما حائز کمال اهمیت 

است. چنانچه ایران، این 
اختالف را در سازمان ملل 
متحد مطرح کند فاجعه ای 

خواهد بود. 



ادامه از همین صفحه

ماهنامه فرهنگی وطن یولی
سال هفتم  شماره 54  8 صفحه

»دانشنامه اساطیر ایران« تالیف فاطمه مدرسی از سوی انتشارات اساطیر پارسی منتشر 
شد. اساطیر ایران جزئی از مجموعه های اساطیری برتر جهان است؛ هرچند هند، یونان، 
مصر و چین هم مجموعه های اساطیر درخشانی در سطح دنیا دارند. به دلیل تحقیقات 
گسترده صورت  گرفته دربارۀ اساطیر آریایی و زرتشتی، بسیاری اسطوره های ایرانی را 
همان اسطوره های آریایی و زرتشتی می  دانند؛ حال آنکه اسطوره های ایرانی، حوزه بسیار 
گسترده تری دارد که شامل اساطیر مانی، اساطیر عیالمی )اقوام پیش از آریایی ها( نیز 
می  شود. در اساطیر پیش آریایی که همان اساطیر عیالمی در هزاره دوم پیش از میالد 
است، نیرویی ایزدی به نام کیدن یا کتین وجود دارد که همراه خدای بزرگ عیالمی ها 
»ایتشوشینگ« می باشد که به نظر می رسد، تحت تأثیر نیروی کیتن در اساطیر عیالم، 

نیروی فره وهر به همراه اهورامزدا در اساطیر آریایی شکل گرفته باشد.
در الگوی کلی اساطیر ایرانی، همیشه عنصر تضاد وجود دارد و دیالکتیک را در اساطیر 

ایرانی می توان یافت، به نحوی که برخی معتقدند دیالکتیک از جهان بینی زرتشتی به 
یونان رفته است. به عالوه جنبه آرمان خواهی به وفور در اساطیر ایرانی یافت می شود که 

کمتر در اسطوره های ملل دگر دیده می شود و اینکه پایان جهان رستگاری است.
در این کتاب افزون بر اسطوره های ایرانی گاهی از اساطیر هند و بین النهرین و دیگر 
ملت ها و اقوام به مناسبت شباهت ها و همسانی هایی که میان آنها و اسطوره های ایرانی 
دیده می شود، سخن گفته شده است. اشاراتی نیز به برخی از فرهنگ ها و زبان ها و 
آیین ها رفته است که به همراه این اسطوره ها در ذهنو یاد و نوشته های ایرانی خوش 
نشسته اند. مدخل های این دانشنامه با اسطوره »آب« آغاز شده و با اسطوره »یوشت 
فریان« خاتمه یافته است. ترتیب آوردن مدخل های این دانشنامه به ترتیب حروف 
الفبا است. »دانشنامه اساطیر ایران« تالیف فاطمه مدرسی در ۱۱5۱ صفحه، شمارگان 

یک هزار نسخه و قیمت 850 هزار تومان از سوی انتشارات اساطیر پارسی منتشر شد.

 انتشار 
»دانشنامه اساطیر ایران«

حماسه گنجه 

Literatureادبیــات

ایستادگی جوادخان آخرین حاکم ایرانی گنجه مقابل روس ها

سرکردگی ژنرال سیسیانوف شروع به تصرف قفقازیه که تحت حمایت 
دولت علّیه ایران بود نمود، به گنجه از طرف تفلیس هجوم آور شدند، 
جوادخان شخصاً دفاع قلعه گنجه را به عهده خود گرفت. هرچند از طرف 
ژنرال سیسیانوف، شرایطی خیلی بامنفعت و مفید برای خود جوادخان 
و نسلشان تکلیف شده بود، و به موجب شرایط فوق، تمام امالک ایالت 
گنجه ارثاً در تحت تصرف خانواده جوادخان درمی آمد و جوادخان و نسل 
او ارثا خان مستقل گنجه باقی می ماندند و در عوض از تحت حمایت ایران 
خارج و تحت حمایت امپراتور روس قرار می گرفتند و سالیانه، ۲۰هزار 
منات )روبل( به خزانه امپراتوری می بایست بپردازند، معذلک جوادخان 
تمام این شرایط را رد نموده و زیر بار این ننگ نرفت. تا پنج دفعه ژنرال 
فوق این پیشنهاد را تجدید کرد؛ اما باز جوادخان به طور قطعی رد کرد، 
آخراالمر ژنرال مزبور به جوادخان به وسیله مراسله سختی تهدید نمود که 
در مقابل این مقاومت و ایستادگی قلعه گنجه را گرفته و شما را به قتل 
خواهم رسانید. جوادخان در جواب نوشت: »تا من زنده هستم، شما برای 
گرفتن قلعه قادر نخواهید بود، مگر اینکه اول از روی جسد من گذشته، 

بعد وارد قلعه شوید. آن وقت در رفتار با جسد من اختیار با شماست.«
در فصل زمستان در اوایل ماه رمضان، جنگهای خیلی سخت شروع و 
قشون روس حمله به طرف قلعه گنجه نمود، مدت یک ماه متوالیا به 
جنگها ادامه دادند، فقط وقت صبح در تاریخ سوم ژانویه ۱۸۰۴، روز عید 
فطر قشون روس به برج قلعه که »حاجی قلعه« نامیده می شود و تا حال 
به یادگار باقی است، حمله کرده، متصرف شدند و در همان برج جوادخان 
شمشیر به دست در پای توپ در ردیف اول مدافعین به شهادت رسید. 
در همان جا، فرزند بزرگش حسینقلی خان هم مقتول گردید. فقط بعد از 
شهادت جوادخان، تصرف قلعه گنجه برای ژنرال سیسیانوف ممکن بود…

عید فطر در آن روز در شهر گنجه یک روز مصیبت ملی شد یک مشت 
قشون اسالمی تمام ماه رمضان را با لشکر بی شمار امپراتوری جنگیده، روز 
عید با سردار خود با خون الوان شده، بیرق مقدس استقالل را به آغوش 
گرفته، جان خود را در راه دفاع وطن عزیز خود تسلیم نمودند. به جای 
بیرق مقدس فوق، بیرق یک دولت خارجی جهانگیری جا گرفت، نیکنامی 
حقیقی را اشخاصی دارند که مرگ با شرف در راه وطن خود را به حیات 

بی شرف این دنیا ترجیح می دهند.
بعد از شهادت جوادخان گنجه ای، »عباس میرزا نایب السلطنه« که سردار 
قشون ایران بود، در سنوات ۱۸۱۱ و ۱۸۲۶م در مقابل قشون جهانگیر 
روس در قفقاز با کمال فداکاری و رشادت جنگیدند. آخرین محل جنگ او 
در ۱۳ ماه سپتامبر ۱۸۲۶ در شرق گنجه نزدیک قبر شاعر مشهور و نامی 
عالم، »شیخ نظامی گنجوی« به وقوع پیوست. سیسیانوف پس از تصرف 
گنجه به امپراتور نوشت: »قلعه مهم گنجه شکست، راه هندوستان باز 
گردید، متأسفم که جوادخان کشته شد.« )زیادخانوف،۱۳۸۱: ص۲۵ـ۲۱(

جهت آنکه فداکاری جوادخان و مردم دلیر گنجه در مقابل دشمنان بیشتر 
در معرض دید خوانندگان قرار گیرد، بخشهایی از نامه جوادخان که قبل 
از حمله سیسیانوف به گنجه در پاسخ به تهدیدات او به تحریر کشیده و 
برای سیسیانوف فرستاده در ذیل آورده می شود: »نوشته بودی که در ایام 
طومار دده فال، گنجه تابع گرجستان بود! این سخن را هیچ کس نشنیده 
است؛ اما پدران ما که عباس قلی خان۱۲ و سایرین باشند، در گرجستان 
حاکم بوده اند، هرگاه قبول ننمائید، از مردان پیر اهل گرجستان تحقیق 
نمایید، که عباسقلی خان در گرجستان، حاکم و والی بوده است یا نه و 
بالفعل مسجد و دکان او در گرجستان هست و خلعت و تعلیقه او هم در 
خانه اهل گرجستان است و از ایام پدر آرکلی خان و پدر ما، سرحد گنجه 

و گرجستان معلوم بوده که از کجا تا به کجاست…
الحال پادشاه ایران الحمدهلل و المنه در نزدیک و حاال غالم سردارش 
به اینجا آمده است و قشون هم آمده و باز می آید و دیگر اینکه نوشته 
بودی که گرجستان به پادشاه تعلق دارد و از تجار او هم مال گرفته اید 
درست است.۱۳ اما روز اول که شما وارد گرجستان شدید به شما نوشتیم 
از ما  و آدم فرستاده، معلوم کردیم که »نصیب« که رعیت ماست و 
روگردان شده، اموال تجار ما را گرفته است و خیال کردیم که شما که 
نوکر پادشاه هستید، البته مال آدم ما را گرفته می دهید، و نصیب و سایر 
شمس الدین لوها۱۴ را که از ما روگردان شده اند، گرفته به ما خواهید داد، 
دیدیم که هیچ کدام را به عمل نیاوردید و ما هم آنچه گرفته ایم از دیگران 
بپرسید و ببینید که از رعیت گنجه که شمکوری باشد گرفته ایم یا از اهل 

گرجستان گرفته ایم…
هرگاه بنای دعوا دارید، ما هم آماده جنگ هستیم و اگر از توپ و توپخانه 
خود الف می زنی، از شفقت خدا توپ ما از شما کمتر نیست، هرگاه توپ 
شما یک گز است، توپ ما سه گز و چهار گز است و نصرت هم با خداست 
و از کجا معلوم می شود که شما از قزلباش۱۵ رشیدتر هستید، شما دعوای 

خود را دیده اید و دعوای قزلباش را ندیده اید.
و نوشته بودی که آماده جنگ باشم. از آن وقت که شما به شمس الدین لو۱۶ 
بودید و رعیت ما را تابع خود کردید، از آن روز تا به حال در تدارک هستیم 
و حاضر و آماده بوده ایم. هرگاه دعوا می کنی، دعوا خواهیم کرد و آنکه 
نوشته بودی که هرگاه این سخنها را قبول نمی کنی، بدبختی تو را گرفته 
است، ما همچنین می دانیم که شما هم به این خیال افتاده، آمده اید، شما 
را بدبختی کشیده از پطرزبورک قضا به اینجا آورده، انشاءاهلل تعالی بدبختی 

شما معلوم خواهد شد!« )اداره انتشار اسناد،۱۳۷۲: ص۱۵۸،۱۵۹(
پس از استقرار روسها در گنجه، اغورلوخان پسر جوادخان به ایران آمد 
و نیز بعداً دولت روسیه مادر اغورلوخان را که در گنجه بود، به همراه 
یکی از بزرگان قاجاریه که در گنجه محبوس بود، به دربار عباس میرزا 
نایب السلطنه فرستاد. )علی پورصفر، حکومت های محلی قفقاز در عصر 

قاجاریه، ص۱۵۸(
آوازه فداکاری و دینداری جوادخان گنجه ای و تعصب قزلباشی۱۷او که 
ایران جلوه گاه ظهور و نمود آنها بوده، موجب آن بود که او همواره دولت 
ایران را یگانه پشتیبان خود در مقابل تجاوزات بیگانگان بداند که این موضوع 
آشکارا در پاسخ او به سیسیانوف نمودار است. در آن زمان دربار و خصوصا 
عباس میرزا ولیعهد و فرمانده کل قوای ایران، به جوادخان توجه عمیق 
داشتند و شهادت قهرمانانه او در راه دین و میهن و خاطره فداکاری او، 
همواره عباس میرزا را متأثر می نمود، به طوری که این تأسف در نامه ای 
که به ناپلئون، امپراتور فرانسه می نویسد نیز مشهود است: »در این اوقات 
]۱۲۱۹قر۱۸۰۴م[ که کارگزاران آن دولت رأیت عزیمت به والیات روس 
برافراشته و ایشان را از تعرض به سرحدات ممالک محروسه ایران ممنوع 
داشته بودند، جواب ایشان بوده که ممالک گنجه و گرجستان را از اوالد 
ارکلی خان والی گرجستان و جوادخان حاکم گنجه خریده و بدان جهت 
متعرض گردیده اند، اوالً اینکه معامله طایفه مزبوره خالف واقع و محض 
تهمت و مخالف رأی و رویّت است و بر فرض وقوع، بر هر صاحب بصیرت به 
بدیهه عقل، روشن و مبرهن است که مبایعه ملک با مالک است نه با زارع و 
دشتبان و اختیار گله با صاحب است نه با شبان و هویداست که بهایی که در 
ازای این معامله ادعایی به اوالد ارکلی خان و جوادخان رسیده است، همین 
است که گرگین خان پسر بزرگتر ارکلی خان از جام قهر ایشان شربت زهر 
چشیده و جوادخان حاکم گنجه از تیغ بیدادشان ساغر مرگ کشیده و بقیه 
اوالد ایشان برخی در والیات روس محبوس و بعضی دیگر از خانه و وطن 

و محل و مسکن نومید و مأیوس، معتکف این آستان شوکت مأنوسند.«
ارجاعات نزد نشریه محفوظ است.

۱۴ ژانویه ۱۸۰۴ مصادف با ۲۳ دی ماه ۱۱۸۲، سالگرد 
یورش روسها به گنجه و اشغال این شهر است. تصرف شهر 
و شهادت جوادخان زیاداغلی قاجارـ  آخرین مرزبان ایرانی 
گنجه ـ یک تراژدی در تاریخ ایران بوده و آغازگر سلسله 
جنگهای ویرانگر ایران و روس است که به تجزیه قفقاز از 
میهن منجر شد. در این میان مقاومت دلیرانه جوادخان 
در مقابل دشمن، سرآغاز مجاهدت های سپاهیان ایران 
به فرماندهی عباس میرزا ولیعهد بود که ۱۲ سال به طول 
با استفاده از خأل قدرت ناشی از مرگ  انجامید. روسها 
آغامحمدخان قاجار توانسته بودند گرجستان را تصرف 
نمایند و سپس در سودای تصرف گنجه و سایر والیات 
افتادند. ژنرال سیسیانوف در سال ۱۸۰۱م به فرماندهی 
کل قفقاز منصوب شد و شروع به تحریک و بهانه جویی 

جهت حمله به گنجه نمود. وی »قبل از حمله به گنجه، 
فرا  روسیه  اطاعت  به  را  ایرانی گنجه  جواد خان حاکم 
خواند، لیکن جواد خان زیر بار نرفت. سیسیانوف که مرکز 
ستاد خود را در تفلیس برقرار کرده بود و نیروهایش در 
جوادخان  از  بودند،  شده  مستقر  گنجه  والیت  نزدیکی 
مالیات یک ساله آن ناحیه را خواست. جوادخان مراتب را 
به شاه اطالع داد و از تهران لشکریانی به یاری او رهسپار 
شدند؛ اما پیش از اینکه قوای ایران برسد، سیسیانوف در 
ماه دسامبر ۱۸۰۳ )رمضان ۱۲۱۸ق( شهر را محاصره کرد. 
مؤلف مأثرالسلطانیه می نویسد: جوادخان چندین بار از شهر 
بیرون آمد و خود را به لشکریان روس زد و کاری نتوانست 
از پیش ببرد و سرانجام به واسطه مخالفتی که در میان 
وی و نصیب بیک شمس الدین لو از فرماندهان لشکر۱ رخ 
داد و درنتیجه ارمنیان گنجه خیانت کرده، تسلیم روسها 
شدند، بامداد غره شوال ۱۲۱۸ق روسها بر قلعه هجوم 
آوردند و پس از سه ساعت جنگ،۲ جوادخان و یکی از 
پسرانش۳ کشته شدند و شهر به تصرف سربازان روس 

درآمد.«)نفیسی،۱۳۳۵: ص۲۴۱(

در ناسخ التواریخ آمده است: »ارتش روس آهنگ تسخیر 
داشت. جوادخان  را محصور  قلعه گنجه  و  نمود  گنجه 
قاجار ـ حاکم گنجه ـ صورت حال را به دست سفیری 
انفاذ حضرت پادشاه داشته، خود با جماعتی که داشت، از 
قلعه بیرون شده جنگ پیوست. نصیب بیک شمس الدین لو، 
برادرزاده علی سلطان شمس الدین لو۴ و ارامنه گنجه در 
میدان، جوادخان را گذاشته، به روسیه پیوستند. ناچار 
جوادخان به محاصره افتاد و روسیان از چار سوی یورش 
آورده، قلعه را فرو گرفتند و جوادخان را با پسر و جمعی از 

لشکر مقتول ساختند.«
سعید نفیسی در کتاب »تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران« 
به نقل از منابع گرجی در مورد حمله سیسیانوف به گنجه، 
تاریخ اول شوال ۱۲۱۹ برابر با سوم ژانویه ۱۸۰۵ را قید 
می کند؛ اما طبق آنچه در منابع دیگر آمده، تاریخ تصرف 
گنجه در روز اول شوال ۱۲۱۸ برابر با سوم ژانویه ۱۰۸۴ 
می باشد. عده ای نیز تصرف گنجه را در روز چهارم شوال 
۱۲۱۸ قید کرده اند.۵ سیسیانوف طبق آنچه به نقل از 
منابع گرجی آمده: »برای گرفتن گنجه از تفلیس رهسپار 
شد، جوادخان بیرون شهر با او روبرو شد؛ اما شکست خورد 
و به ارگ شهر پناه برد و لشکریان روسیه شهر را گرفتند. 
سیسیانوف هرچه جوادخان را دعوت کرد تسلیم شود به 
جایی نرسید. سیسیانوف چون می خواست لشکریان خود 
را در ارگ شهر جا بدهد، به او پیشنهاد کرد که همه دارایی 
او مصون باشد و خود او وارد خدمت روسیه شود؛ ولی 
جوادخان زیر بار نمی رفت. ناچار سیسیانوف به لشکریان 
خود دستور داد، نردبان بگذارند و ارگ را تصرف کنند. 
شوال ۱۲۱۸(  ژانویه ۱۸۰۴ر  سوم  )در  روس  سپاهیان 
به پای دیوار ارگ رسیدند و از دیوار باال رفتند و ارگ را 
گرفتند، و آن روز عید فطر بود و بامداد روز عید ارگ را 
گرفتند. در این جنگ مردم کرتیل شرکت مؤثری کردند، 
و شهر را آتش زدند.۶ لشکریان روسیه هم در این گیرودار 

بسیار خشمگین بودند.
جوادخان دلیرانه مقاومت کرد و در جنگ کشته شد، ارگ 
را به کلی نابود کردند و عده ای از مردم شهر را کشتند. در 
این واقعه ۴۰۰ تن از سپاهیان روس جان سپردند و پس از 
آن سیسیانوف گنجه را تعمیر کرد و آن را تابع تفلیس قرار 
داد و مردمی را که گریخته بودند، به آنجا بازگرداند و آن 
شهر را »یلزابدپول« نام گذاشت به نام امپراتریس )یلزواتا 
الکسئیونا( زن الکساندر اول و این تغییر نام، رسما پذیرفته 
شد. چون این خبر به امپراتور الکساندر رسید، منصب 
ژنرالی به او داد و به افسران روس نیز درجه و نشان داد.«۷ 

)نفیسی،۱۳۳۵: ص۳۱۹(
عالوه بر اشاراتی که منابع گرجی در مورد جنگ گنجه 
دارند و آنچه در ناسخ التواریخ )جلد قاجاریه( و نوشته های 
وقایع نگار مروزی۸ و کتاب های دیگر آمده، در کتاب جنگ 
ده ساله ایران و روس تألیف جمیل قوزانلو نیز چگونگی 
که  شده  داده  شرح  گنجه  شهر  به  سیسیانوف  حمله 
می خوانیم: »روز سوم ماه شوال ۱۲۱۸ق، حاکم و فرمانده 
ساخلو شهر گنجه که اصالً قفقازی بود،۹ مجمعی از اهالی 
شهر در سربازخانه منعقد نموده، مشغول مذاکره وضعیت 
گرجستان و تجمع ارتش روس در قرب ناحیه گنجه بوده 
و با حضور علما و امنای دین و سرکردگان قره باغ، شرحی 
از صدمات مسلمانان تفلیس و سایر نقاطی را که روسها 
اشغال کرده بودند، بیان کرده و مسلمانان را دعوت نمود 
که اسلحه بردارند و صدهاهزار مسلمان را نجات دهند و 
در پایان مذاکره، از وضعیت قلعه و کم بودن ساخلوی 
آن صحبت می کرد که غفلتا توپهای روس از خارج شهر 
صدا کردند، فی الفور حضار پرچمی ترتیب داده به کمک 

مستحفظین قلعه شتافتند.
آن روز تا غروب توپخانه شهر و قلعه را از بلندترین نقاط 
به توپ بسته، در نقاط مختلفه ایجاد حریق نمود. پس از 
بمباردمان سخت، روسها به خندقهای ایرانیان شروع به 
تعرض نمودند. به علت مقاومت جدی ایرانیان، فرمانده 
قشون روس دستور می دهد که در تمام جبهه به طور 
یکنواخت حمله نکنند؛ زیرا به این ترتیب در همه جا ضعیف 
خواهند شد، بلکه باید نقاط خیلی مهم خط محاصره را 
در مدنظر گرفته و تهاجمات را روی جناحین نبرد بسط 
بدهند. در خالل این اوقات تیراندازی توپخانه روس روی 
جبهه های سربازان ساخلوی شهر و به جبهه اهالی گنجه به 
طور فوق العاده شدت یافته، در هر دو جبهه خسارت عمده 
وارد آورد، محاربه آن به آن شدیدتر می شد. نبردی که 
ژنرال »ایشپخدر« اداره کرد، در تمام محیط گنجه چنان 
وسعت و شدتی پیدا کرد که نزدیک بود مقاومت ایرانی ها 
درهم شکند. تمام نُه ساعت تعرض و هجوم روسها دوام 
کرده، باالخره روز هم به پایان رسید، تاریکی شب همه را 

احاطه نموده، صدای توپ و تفنگ کم کم زائل گردید. از 
نصف شب باز تهاجمات پیاده نظام روس شروع شد، سربازان 
ایران موفق شدند، در خندقهای »باغالرباشی«، حمالت 
روسها را دفع و موقعیت خودشان را حفظ کنند؛ ولی در 
جبهه جنوب اهالی و مجاهدین نتوانستند از تهاجمات 
شدید روس جلوگیری بنمایند، رجعت و هزیمت ابتدا از 

این نقطه شروع شد…
از صبح چهارم شوال… ژنرال ایشپخدر دستور کلی داد 
که به تکمیل موفقیت پرداخته و در هر دو جناح نبرد را 
بسط دهند. کمی قبل از طلوع باز هنگهای روس شروع به 
تعرض نمودند. حمله ارتش روس در اثر حمالت متقابله 
ایرانیان قدری ضعیف شد؛ ولی به زودی تقویت یافته باز 
حمله کردند. این هجوم را هم فوج گنجه در سایه جسارت 
رئیس هنگ دفع نمود. جوادخان فرمانده هنگ شهر گنجه 
مردی رزم آ زما و کشورگشا بود. چنانچه )در عمر ۴۸ ساله 
خود(،۱۰ الاقل ۱۵ بار محاربه کرده؛ اما این بار نبرد نظیر 
محاربات پیش نبود که مرکب از یک رشته تطاول و تاراج 
و منظور عمده آن غنیمت باشد، بلکه عموماً جنبه مذهبی، 
سیاسی و ملی باعث آن می شد. فرزند جوادخان که رئیس 
مجاهدین محله پایین بود، در سر کوچه مسجد عباسی، 
جلو تهاجمات روسها را گرفته، شمشیر به دست به آنها 
حمله نمود، دسته علما با مجاهدین یکی شده، در سر 
کوچه ها سخت جلو روسها را گرفتند، دشمنان که آنان 
را دیدند، دانستند که همه دل به مرگ نهاده اند و این بود 
که تفنگ ها و شمشیرهای خود را محکم به دست گرفته 
به تیرباران پرداختند؛ ولی مجاهدین از هم جدا نشده و با 
دسته علما خود را همچنان فشرده به هم نگاه داشته، به 
سوی دشمن دویدند و حربه های آنها را از دستشان ربوده، 
با حربه به سر و رو و سینه و شانه آنان زدند و بسیاری از 
ایشان را به خاک انداختند؛ ولی روسها هم دلیری کرده 
کینه بازمی جستند و شمشیرها را به دست لخت خود 
گرفته، جلو می رفتند، در این اثنا چهار فوج قزاق به آنها 
کمک رسیده نبرد با یک شدت فوق العاده دوام کرد، روسها 
بسیاری از علما و مجاهدین را بکشتند، نیزه، شمشیر، قمه، 
کارد، چاقو به کار می بردند. در این میان توپچی هایی که از 
قلعه های اطراف رجعت کرده… بی درنگ به سوی قتلگاه 
دویدند که یاوری نمایند و چون بدانجا رسیدند، از عقب 
سر با شمشیر به روسها حمله کردند، کشت وکشتار به آخر 
مرحله رسیده و کمی قبل از طلوع آفتاب، مجاهدین دور 
مسجد کامالً به قتل رسیده و یک عده از علما و اهالی 
شهر به طرف تپه های شمالی شهر، یعنی به خطوط دفاعی 
سربازان فوج گنجه رجعت و پس از رسیدن به آنجا، مجدداً 
حالت دفاعی به خود گرفته باز با دشمن داخل مقابله 

شدند.
ارتش روس فوج فوج وارد شهر شده و خونریزی سختی 
برپا گردید… از هر سوی می تاختند و خون مقتولین تا 
زانوی آنها می رسید. تقریباً ده هزار مسلمان در قرب مسجد 
قتل عام شدند و هر کس در آنجا راه می رفت، پایش را 
خون می گرفت. از اهل شهر هیچ کس جان نبرد و حتی 
از  ننمودند… پس  را هم معاف  اطفال خردسال  زن و 
کشتار، نوبت به غارت رسید. قزاق ها چون از خونریزی 
سیر شدند، به خانه ها ریختند و هرچه به دستشان افتاد، 
ضبط کردند… هر سرباز روس به هر جا وارد می شد، 
آنجا را ملک طلق خود می دانست… در این بین دهقانان 
اطراف گنجه به شهر هجوم آورده، از روسها کمی انتقام 
کشیدند؛ اما چون عده آنها کم بود، به زودی محو و نابود 
شدند و شهر از ایرانیان خارج شد. روز چهارم ماه شوال 
۱۲۱۸ هجری، محاربه در بین کوچه های شهر گنجه دوام 
داشت. باالخره کمی قبل از غروب آفتاب، آخرین ضربت 
مهیب ایرانیان به عدم موفقیت منجر و… تمام اهالی شهر 
بدون استثنا قتل عام گردیدند. روسها در این شهر به قدری 
سفاکی به خرج دادند که نمونه محشر گردید و گذشته از 
قتل عام و غارت عمومی، مساجد مسلمانان با خاک یکسان 

گردیدند.«۱۱)قوزانلو:۱۳۶۲:ص ۱۵ـ ۱۹(
و اما عادل خان زیادخان اُف )زیاد اوغلی( فرزند ابوالفتح خان 
گنجه ای پسر اسماعیل خان نواده جوادخان گنجه ای در 
کتاب »طیران قلم«۱۲ از فداکاری جد خود )جوادخان(، 
یاد کرده و ضمن آن احساسات خود نسبت به وطن آبا و 
اجدادی اش ایران را نیز بازگو نموده است. او از سال تجاوز 
روسها به گنجه چنین یاد می کند: »جوادخان آخرین خان 
مستقل گنجه بود، نسل خانواده زیادخان )زیاد اوغلی( چند 
قرن در ایالت گنجه به طور موروثی حکمرانی مستقل 
از  نادرشاه  زمان  در  گنجه  ایالت  خانی  حدود  و  داشت 
پل خداآفرین رود ارس تا پل قرمز در گرجستان نزدیک 
تحت  در  روس  امپراتور  قشون  که  وقتی  بود.  تفلیس 

 محمد بهمنی قاجار

سعید نفیسی در کتاب »تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران« به نقل از منابع گرجی در مورد حمله سیسیانوف به گنجه، تاریخ اول شوال ۱۲۱۹ 
برابر با سوم ژانویه ۱۸۰۵ را قید می کند؛ اما طبق آنچه در منابع دیگر آمده، تاریخ تصرف گنجه در روز اول شوال ۱۲۱۸ برابر با سوم ژانویه 
۱۰۸۴ می باشد. عده ای نیز تصرف گنجه را در روز چهارم شوال ۱۲۱۸ قید کرده اند.۵ سیسیانوف طبق آنچه به نقل از منابع گرجی آمده: 
»برای گرفتن گنجه از تفلیس رهسپار شد، جوادخان بیرون شهر با او روبرو شد؛ اما شکست خورد و به ارگ شهر پناه برد و لشکریان روسیه 

شهر را گرفتند. سیسیانوف هرچه جوادخان را دعوت کرد تسلیم شود به جایی نرسید. 
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وشی ین وطن فر یخ دیر تار

مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی با همکاری انجمن ایران شناسی ششمین همایش ملی زبان ها و گویش های ایران 
)گذشته و حال( را در اسفند ماه ۱۴0۱ برگزار می نماید.

در فراخوان این همایش از کلیۀ عالقه مندان به ارائۀ مقاله در این همایش دعوت شده چکیده مقالۀ خود را طبق تاریخ 
های مذکور در پایین، به آدرس ایمیل icild@cgie.org.ir ارسال نمایند.

همچنین ضروری است متقاضیان محترم در تارنمای همایش به نشانی www.icild.cgie.org.ir  نام نویسی کرده و  
مبلغ 200 هزارتومان از طریق درگاه پرداخت اینترنتی موجود در تارنما جهت هزینه های داوری مقاالت واریز نمایند. 

بدیهی است در صورت تأیید نهایی مقاله، هزینه چاپ آن متعاقبا از نویسندگان مقاالت مطالبه خواهد شد.
انجمن ایران شناسی و مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی همه فرهیختگان، استادان و دانشجویان ارجمند را برای ارائه 
دستاوردهای علمی خود در شناسایی زبان ها و گویش های ایران فر امی خواند. بدیهی است برگزارکنندگان این همایش 
تمامی زبان ها و گویش های جاری در این سرزمین را پاس می دارند و مشتاق دریافت حاصل پژوهش های ارزشمند 

در این زمینه خواهند بود.

 همایش ملی 
زبان ها و گویش های ایران

تالش بیهوده برای هیچ بزرگ

محمدتقی زهتابی در 22 آذرماه ۱302 در شبستر دیده به جهان 
گشود. این سال ها، یکی از پرآشوب ترین دوران تاریخ معاصر ایران و 
به ویژه آذربایجان بود. در این زمان، دودمان قاجار آخرین سال های 
از  ناتوان  حکومت خویش را طی می کرد و دولت مرکزی کشور، 
گسترش اراده و حق حاکمیت خود بر والیات بود. آذربایجان به عنوان 
شاهراه حیاتی ایران به جهان متمدن و محل تالقی قدرت های بزرگ 
جهانی روسیه، عثمانی و اروپا، بیش از همه قسمت ها گرفتار آشوب و 
جنگ های داخلی بود و ماجرای مشروطیت و دست اندازی روس ها و 
عثمانی ها در خالل جنگ اول جهانی بر آن سامان، منطقه را گرفتار 

تالطم کرده بود.
زهتابی در چنین شرایطی دوران کودکی و جوانی خود را سپری 
کرد و مانند بسیاری از جوانان آذربایجانی آن روزگار، دروس ابتدایی 
و تکمیلی را طی کرد. تا آن جا که خود وی و دوستدارانش روایت 
کرده اند، زهتابی در سال ۱30۹ وارد مدریه ابتدایی شبستر شده در 
سال ۱3۱5 آن را به پایان رساند و پس از آن برای ادامه تحصیل به 
تبریز مهاجرت کرد. پس از 3 سال آموزش در مدرسه فیوضات تبریز، 
او در سال ۱320 وارد دانشسرای تربیت معلم شده  و در سال های 
۱322 و 23 در مدرسه رشدیه مشغول آموزش شد. او در این سال ها 
زبان عربی را در مدرسه حاجی یوسف شعار و زبان فرانسه را نیز رد 

مدرسه کاتولیک های تبریز فراگرفت.
به پایان رساندن دوره های آموزشی زهتابی، مصادف با یکی از بزرگترین 
برهه های تاریخی ایران بود. در این سال ها، متفقین مشغول برچیدن 
حکومت نازی بر اروپا بودند و بنابراین، نیاز به یک شاهراه حیاتی داشتند 
تا جبهه شرق را از طریق خاک شوروی تقویت کرده و اروپای شرقی 
را از سیطره نازی ها پاکسازی کنند. بنابراین، ایران از سمت جنوب 
از طریق شمال، توسط  انگلیسیان و آمریکاییان و  و شمال توسط 
نیروهای استالین به اشغال درآمد. ایدئولوژی حکومتی پهلوی اول 
با هجوم خارجی از بین رفته و کمونیست ها با کمک روس ها جانی 
تازه یافتند. آذربایجان تحت اشغال استالین، بهترین عرصه فعالیت را 
برای آن ها فراهم آورده بود و کمونیست های مشهور آن زمان، راه تبریز 
را در پیش گرفته و با یاری  ارتش سرخ، سازمان های سیاسی یی را 
برای اداره خاک اشغال شده ایران ایجاد کردند که قبالً در برنامه های 
فرقه  تشکیالت،  این  از  یکی  بود.  نشده  پیش بینی  آن ها  مبارزاتی 
دموکرات آذربایجان بود که زیر نظر عوامل آن سوی ارس و بازوهای 
نظامی آن ها، یعنی ارتش سرخ و سپس برخی از طرفداران داخلی آنان 
ایجاد شده بود. پیشه وری که به گواه اسناد و مدارک موجود، قبل از 
ورود روس ها به خاک آذربایجان، چندین بار مواضع فکری خود را از 
ایران گرایی، آزادی خواهی به شیوه لیبرالیستی و سوسیالیسم را تغییر 
داده بود، در این زمان به سرکردگی فرقه گمارده شد. روس ها در مدت 
یک سال فعالیت پیشه وری، تشکیالت اداری منسجم و حتی ارتش 
مکانیزه را فراهم آوردند. در این مدت، شمار زیادی از آذربایجانی ها 
و غیرآذربایجانی ها جذب شعارها و تبلیغات روس ها و فرقه دموکرات 
شده و به همکاری با آن ها پرداختند. محمدتقی زهتابی، یکی از این 
جوانان آرمان خواه بود. زهتابی در دوران استیالی فرقه دموکرات، در 
دانشسرای تبریز به تحصیل ادبیات مشغول بود. از جزئیات فعالیت های 
وی و سطح همکاری او با روس ها و اعضای فرقه، آگاهی کافی در 
دست نیست؛ اما گویا زمینه همکاری وی تا اندازه ای بوده که با دستور 
عقب نشینی استالین برای ارتش سرخ و فروریختن ناگهانی سازمان 
اداری - سیاسی و نظامی فرقه دموکرات، وی اوضاع را نامساعد دیده و 

راه گریز به آن سوی ارس را در پیش گرفت.
برخالف تبلیغات روس ها، خاک آن سوی ارس بهشت موعودی نبود که 
برای آن جانفشانی می شد. استالین و همکاران حزبی اش جهنم سردی 
را تدارک دیده بودند که کمتر صدایی از آن به بیرون درز می کرد. پلیس 
سیاسی استالین، تمام افراد نامطلوب و ناکارآمد را شناسایی و مجازات 
می کرد. زهتابی علیرغم آن که وفاداری خود را در دوران اشغال خاک 
ایران به روس ها ثابت کرده بود، همانند بسیاری از فراریان فرقه، 2 سال 
به سیبری و پس از آن به شهر دوشنبه تبعید شد و خود پیشه وری 
هم در تصادفی مشکوک درگذشت. بیم آن می رفت که فعالیت آنان در 
شوروی، بهانه ای به دست آمریکایی ها و انگلیسی ها بدهد که نشانگر 
اقدامات منافی توافق بینابین در مورد تخلیه ایران از سوی ارتش سرخ 
بود و یا موجبات واکنش ایران را در پی داشته و حضور ارتش های غربی 

را در خاک شمالی ایران بیانگیزاند.
با این حال، گرایش های غربی پهلوی دوم موجب واکنش های روس ها 
می شد. در دو دهه بازپسین حکومت پهلوی، گروه ها و جنبش های 
گوناگون چپ گرایی در ایران ریشه دواندند که به طور مستقیم و یا 
اقماری آن هدایت  از سوی شوروی و یا حکومت های  غیرمستقیم 
می شدند. آن ها حتی تا حمالت مسلحانه و طرح ریزی ترور شاه نیز پیش 
رفتند. شواهد حکایت از آن داشت که شوروی دل خوشی از وضعیت 
سیاسی و غربگرایی ایران ندارد. روس ها برای فشارآوردن بر ایران، اقدام 
به برقراری رابطه با حکومت نوپای صدام کرده و شیوه تبلیغاتی و جنگ 
روانی یی را که تجربیات فراوانی در آن  داشتند، به حزب بعث منتقل 
کردند. در این سال ها، کشور عراق به مرکزی برای مبارزه با حکومت 
پهلوی شده بود. مذهبیون که ریشه چندسدساله در خاک عراق داشتند 
و فعالیت آن ها چندان هم برای بعثی ها رضایت بخش نبود، در یک 
سوی مبارزه قرار داشتند و در سوی دیگر، طرفداران ژنرال تیمور بختیار 
و قومگرایان و دیگر مخالفان عقیدتی. رژیم شوروی برای سازمان دادن 
به تبلیغات ضدایرانی حزب بعث، شماری از مخالفان حکومت ایران را 
روانه بغداد کرد که در میان آن ها محمدتقی زهتابی و محمود پناهیان 
سرکرده نظامی فرقه دموکرات قرار داشت. زهتابی در کنار آموزش زبان 
فارسی برای دانشجویان عراقی، به همراه عده زیادی از مخالفین، با رادیو 
فارسی بغداد همکاری می کرد. او و همکارانش تحت نظارت سازمان 
استخبارات عراق، سازمانی را با نام خلق های تحت ستم ایران برپا کرده 
و در آن مجتمع شدند. دوره فعالیت زهتابی در بغداد، یکی از دوران 
پرتالش وی بود؛ وی در این مدت هشت کتاب تألیف و به پشتیبانی 
حزب بعث به چاپ رساند که محتوای آن ها، شعارهای قوگرایانه، تحقیر 

زبان فارسی و به  زیر پرسش بردن بنیان های تاریخی ایران بود.
با انقالب بهمن 57، وی مجدداً وارد کشور شده و هم چنان به فعالیت 
خود ادامه داد. او پس از بازگشت به ایران، کتاب هایی پرداخت که 
از آن جمله می توان به تاریخ دیرین ترکان ایران در دو جلد )با نام 

بررسی تاریخ سیاسی ایران، به ویژه در دوقرن اخیر آن، دروس عبرت آموز 
ناشی از  »خفِت«  و  وطن پرستی  حاصل از  »عزِت«  از  تامل برانگیزی  و 
وطن فروشی را به ما می آموزد؛ که توجه به چیستی و چگونگِی آن، چراِغ 

راه گم کردگان خواهد بود. 
حس آرامش و امنیت در آغوش وطن چنان ارزشمند و زیباست که شخصی 
هم چون »نصرت اهلل جهانشاهلوی افشار«  که در سال ۱32۴ مسئول حزب 
بیگانه ی توده و هنگام اعالم خودمختاری حزب دموکرات آذربایجان معاوِن 
اول پیشه وری در فرقه ی ضاله ی دموکرات بوده است، هنگام انحالل آن 
فرقه و گریز از ایران، این جدایی را غم انگیزترین ساعت عمر خود دانسته 
و چنان حالت اندوه باری یافت که تمام سختی های بر دوش کشیده اش در 
ایران، برایش شهدی عسل گون جلوه می کرد. جهانشاهلو که ِمهر میهن چون 
خون در رگ هایش جاری بود، پس از سال ها غربت نشینی و فشار و داِغ دوری 
از وطن، زندگی در لوای بیگانه را خواری برای ملت ایران و خاری در قلب 
خود دانسته و نوشت: »ما شاگردان مکتب کمونیست، فقط از دور صدای این 
برابری طلبی را شنیده بودیم؛ من وقتی پای به جهان کمونیست گذاشتم، تازه 
فهمیدم که ما چگونه چنین جهنمی را که هرگز ندیده بودیم، برای مردِم 
بی خبر ایران، جّنت معرفی می کردیم«. وی »ایران« را که خانه ی امِن هر 
ایرانی ست مامِن حیات دانسته و ازاین رو در همان بند دوم از مقدمه ی کتاب 
خود با عنوان )ما و بیگانگان( اظهار داشت: »در دوران آوارگی در شوروی، 
ساماِن سرگذشت نوشتن نبود. کسانی که به چگونگی زندگی و اوضاِع آن جا 
آشنا هستند به خوبی می دانند که در آن جا کسی در خانه ی خود نیز ایمن 
نیست! و همواره هرجا و هر زمان، زیر ذره بین دستگاه امنیتی است«. این 
احساس یاس و اندوه در وجود جهانشاهلوی افشار، پس از شکست فرقه در 
تبریز و هنگام گریز به باکو، عمیق تر و نیز شدیدتر گشت؛ چه این که او سردی 
رفتارِ »قلی اف« باکویی )کنسول شوروی( با پیشه وری را دیده و نیز شنید که 
کنسول در برابر اعتراض پیشه وری نسبت به وضعیت نامعلوم و آواره شدنش 
درپی شکست فرقه، با زبان ترکی به او گفت: »سنی َگتیَرن، سنه دییر 

ِگت!«)همان کسی که تو را آورده، حاال می گوید تو باید بروی(.
 بنابر گواه اسناد -و بدون هیچ تردیدی- روشن و نمایان است که اساس 
بوده  »پیشه وری«  سرکردگی  به  »برون زا«  حرکتی  دموکرات،  فرقه ی 
پروژه ای سیاسی و  با حمایت ارتش اشغال گر شوروی طبق دستورِ  که 
جدایی طلبانه در آذربایجان از سوی دفتر »استالین« صادرشد. ازاین رو، وقتی 
که پیشه وری هم از مردم میهن پرسِت آذربایجان تیپا خورده و هم تبدیل 
به مهره ی سوخته ی بیگانگان شد، پس از یک حادثه ی ساختگی به دست 
و دستورِ همان سرکردگاِن روِس خود در جاده دچار تصادف گشته و راهی 
بیمارستان شد! او در این سانحه ی ازپیش تعیین شده، با یاری بخت از کام 
مرگ گریخت؛ درپی همان حادثه، در بیمارستان، پروژه ی حذف کردن او 

را با یک »ترور بیولوژیک«، به سرانجام رساندند! 
َچشِم ِخرِد ماِم میهن همیشه روشن است و ازاین رو در هرگاه و بزنگاهی 
آغوش گرم خود را برای فرزندانش باز نگه می دارد؛ اما خائنان به میهن که 
برای بیگانگان مزدوری می کنند، از سردِی نگاهِ ارباب مآبانه ی ناپدری های 
خود، درنهایت آواره ی غربت شده یا به کام مرگ های ازپیش تعیین شده و 

ترور فرستاده شده اند؛ و  تِن پَلشِت خود را سربلند به گور نبرده اند! 

آذری: ایران تورکلری نین اسکی تاریخی(، قرآن کریم و اقوام، زبان 
آذری ادبی معاصر، به نگارش درآورد. کتاب تاریخ دیرین ترکان ایران، 
معروف ترین کتاب وی به شمار می رود. زهتابی در این کتاب با ذکر 
تاریخ ملت های باستانی ایران زمین از منابع دیگر، بدون ارائه استنادات 
علمی، آن ها را ترک زبان می داند و غالب پیشرفت های بشری را در 
سرآغاز تمدن، مدیون این اقوام می داند. او با شعارهای پان ترکی که در 
نیمه نخست سده بیستم در ترکیه طرفداران زیادی داشت، ادعا می کند 
که سومریان، ایالمیان، گوتیان، لوللوبیان، ماننائیان، اورارتوئیان و حتی 
اشکانیان همگی از تیره های مختلف نژاد ترکی بوده اند. از نظر زهتابی، 
ذکر چند کلمه از زبان های این اقوام و تغییر صورت نوشتار علمی و 
سپس پیداکردن واژه ای همانند آن در یکی از زبان های ترکی که حتی 
معنای کامالً معادل آن را نداشته باشد، برای ترک دانستن آن ها کافی 
است؛ او از پرداختن بدین مسیله غفلت ورزیده است که باشندگان قدیم 
سومر، ایالم و اورارتو و غیره، در زمان خود از درک زبان همسایگانشان 
عاجز بوده و برای ارتباط با همدیگر، ناگزیر به آموزش آن زبان بوده اند.

مطالعات زبان های باستانی، مؤید این امر است که هر یک از این زبان ها 
از بهره واژگانی و دستوری کامالً متفاوتی برخوردار بوده و هیچ دلیل و 
مدرکی مبنی بر هم خانوادگی زبانی آن ها در دست نیست. متخصصان 
زبان های باستانی، بیشتر این زبان ها را زیر عنوان زبان های منفرد یا 
ایزوله طبقه بندی می کنند. ترک دانستن شهروندان سومر، ایالم و یا 
هر یک از تمدن های باستانی، یکی از تبلیغات عوام فریبانه پان ترکی 
نژادپرستانی  ترکیه،  پاگیری جمهوری  آغازین  بود که در دهه های 
چون ضیاء گوگ آلپ و محمدامین داعیه دار آن بودند. با گسترش 
باستان شناسی و  یافته های  ترکیه و همچنین  تحصیالت عالیه در 
ناامیدی پان ترکان از آرزوهای الحاق گرایانه، کم کم این شعارها از سطح 
محافل جدی و رسمی خارج شده و به فرودستان جامعه و طبقات 
پرشوری  مخاطبان  شعارها،  این  این که  شگفت  شد.  منتقل   ناآ گاه 
در میان اقوام خارج از ترکیه پیدا کرد و راهی را که ترکیه در بارورسازی، 
پذیرش، تشکیک و سپس رد این نظریه پیموده بود، به جوامع خارج 
قفقاز  و  مرکزی  آسیای  جمهوری های  ایران،  جمله  از  مرزها،   از 

تحمیل شد.
بی مناسبت نخواهد بود اگر یک مورد از استنادات آقای زهتابی را در 
ترک دانستن سومریان، از نظر بگذرانیم:۱ آقای زهتابی در لغتنامه 
چهل و چهار واژه ای خود که بر اساس جدول سولیمانوف تهیه کرده 
است، کلمه )kir( سومری به معنی دختر را با کلمه ترکی مترادف 
خود تطبیق داده است. شگفت انگیز است که وی با آن  که خود 
به زبان ترکی آذری )و به ویژه ترکی قفقازی در مدت سکونت خود در 
اتحاد جماهیر شوروی( آشنایی داشت، توجه نکرده بود که در ترکی 
آذربایجانی به دختر »قیز« می گویند و سایر لغات مترادف آن در دیگر 
زبان های ترکی نیز مشابه  همان کلمه »قیز« است. در واقع هیچ گونه 
شباهتی بیم کلمات )kir( سومری و »قیز« ترکی دیده نمی شود. 
ناگزیر وی در جلو کلمه سومری، به کلمه »باکره« عربی متشبث 
می شود که در ترکی آذری »باکیره« خوانده می شود. و بدین گونه او 
در هم ریشه بودن این دو کلمه و بنابراین هم خانوادگی زبان های ترکی 
و سومری ُمصر می شود. ممکن است این احتمال برود که استناد آقای 
سولیمانوف بر اساس لغات زبان گوگ ترکی2 بوده باشد که در آن 
 به دختِر کنیز )küŋ( گفته می شود. )صدیق ۱380: 233( آشکار است 
که حروف و معنای این لغت نیز به کلمه مورد ادعای آقایان سولیمانوف 
و زهتابی شباهتی ندارند و این تصور که شباهت ظاهری کلمات 
»باکیره« با  )kir( اساس این مقایسه بوده، قوت می گیرد. باز چنین 
است مقایسه لغات سومری )تو / دوغماق: زائیدن(، )سیق / وورماق: 
زدن(، )تاق / بیرلشدیرمک: یکی کردن( و بسیاری دیگر که در آن ها 
هیچ گونه همانندی مفهومی و واجی دیده نمی شود. )زهتابی ۱387: 

)۱35 ۱
زهتابی پس از یک عمر اقدامات پرسش برانگیز و همکاری با دشمنان 
ایران و نظریه پردازی های غیرعلمی در راستای تحقیر و تحدید فرهنگ 

و تاریخ ایران، در سال ۱377 در تبریز چشم از جهان فروبست.
منابع:

زهتابی، محمدتقی )۱387(. ایران تورکلری نین اسکی تاریخی، جلد 
اول. چاپ دوم. تبریز: نشر اختر

۱. برگفته از یک تحقیق آماده انتشار از نویسنده این سطور، با نام: »ما 
و مسئله زبان های باستانی«

2. جماعتی از ترکان منتهی الیه آسیای مرکزی که از سال 553 تا 7۴۴ 
میالدی بر کنفدراسیونی از ایالت و صحراگردان ُگبی فرمان راندند. آنان 
خطی منشعب از الفبای آرامی برگزیده بودند و از لحاظ فرهنگی، از دیگر 
قبایل ترک یا ترک شده مترقی تر بودند. دوران حکومت آنان به  عنوان نقطه ای 
زرین در تاریخ حکومت ترکان قلمداد می شود. کتیبه  هایی چند از آنان به  
یادگار مانده است که در تاریخ رسمی و کالسیک ترکان، با نام ترکی باستان 

و یا eski türkce شناخته می شود.

چنین است »محمدتقی زهتابی« ازجمله ی خیانت پیشگاِن میهن ستیز؛ 
که یکی از قطب های مورد پرستِش قبیله گرایان و پانترکیست هاست! او 
جعفر  مستقیم شخص  تعلیِم  تحت  فرقه،  پسرانه ی  دانشسرای  در  که 
پیشه وری قرار داشت، چنان غرق در دریای بیگانه پرستی و وطن فروشی 
بود که پس از انحالل فرقه، با آن که با آزادیِ عمل در ایران به سر می برد، به 
شکلی غیرقانونی از ایران گریخته و روانه ی باکو شد. اما نکته ی قابل تامل و 
جالب توجه این جاست که  همان ارباباِن روس، این مهره ی سوخته شان را به 
حبس در سیبری محکوم کردند)!( و درنهایت، حیات او نیز به طرز مرموز و 

مشکوکی، به پایان رسید.
 زهتابی ستون پنجم دشمنان ایران بود و به لحاظ عملی و نظری از هیچ 
تالشی برای تبدیل شدن به آلت دست بیگانگان دریغ نکرد! او که یک 
وطن فروش تمام عیار بود، ابتدا طوِق نوکرِی شوروی را به گردن داشته و 
سپس مزدور حزب بعث عراق شد. چنان که وی در نهایِت دشمنی با ایران، 
در کنفراس ۱35۴ بغداد،  ابراز داشت: »اگر به ایران حمله کنید، تُرک های 
ایران استقبال خواهند کرد! من به نام دوازده میلیون تُرک در ایران، به این 
کنفرانس که علیه تجاوزات ایران نسبت به عراق منعقد گردیده است درود 

می فرستم«!
پروفسوری  مدرک  عراق،  متجاوز  رژیم  وی،  خوش خدمتِی  این  درپی 
تشریفاتی برای زهتابی صادر نموده و زهتابی در توهم این جایگاه، دست 
به نشِر آثاری زد. آثار مکتوب برجای مانده از این پروفسورِ دروغین، به لحاظ 
محتوا فاقد ارزش علمی می باشند و از سوی کارشناساِن متخصص در 
حوزه ی مربوطه، به کلی مردود اعالم شده اند؛ اما این آثار، ماننِد آفتی مخرب 
در دستان جریان پانترکیسم می باشند و میهن فروشان مضامیِن مغرضانه ی 
آن را در زمیِن فکر و قلب جوانان پاک دل اما ساده لوح و ناآگاه آذربایجانی 
می کارند؛ و به هرحال این »جعلیات فرضی« با »شگردهایی عوام فریبانه« به 

خورد بخشی از مخاطبان داده می شوند! 
 مصداق سخن باال این که زهتابی از پایه گذاران ادعای پوچ و غیرعلمِی 
اشتراکات زبان سومری و ترکی می باشد؛ ادعایی مغرضانه که اکنون نیز در 
بازار داغ قبیله گرایاِن ایرانستیز، همچون »کاالیی فریبنده«، دست به دست 

می شود.
بعد از گذشِت سال ها امروز نیز، صحنه ی خیانت ها و وطن فروشی ها هم چنان 
پابرجاست! چنان که داستان همان داستان و صحنه همان صحنه است)!( و 

فقط بازیگران و کارگردانان آن تغییر کرده اند.
 کوتاه سخن این که اگر دیروز با استالین و پیشه وری و صدام و زهتابی و... 
در تقابل بودیم، امروز نیز با میراث داراِن ریز و درشِت آنان روبه رو هستیم. 
میراث دارانی که درست به روش اسالف خود عمل می کنند و بی شک 
-باتوجه به ِمهر و پیوندی که میاِن آذربایجان و ایران است- سرنوشتی ُچنان 

نیز خواهند داشت. 
بی تردید »این قصه سر دراز دارد«و اکنون نیز نباید از چشِم طمع »بیگانگان« 
به این آب و خاک، از جمله بازیگران در خاِک »همسایه ی شمالی«مان غافل 
باشیم! اگر دیروز استالین با تطمیع و هم دستی گماشتگان خود، چشم 
طمع به تمامیت ارضی و منافع ملی ایران داشت، امروز نیز رئیس جمهوری 
رژیم باکو، »الهام علی اف«، عروسک خیمه شب بازِی کارگردانان این صحنه، 
با ادعاهای مضحک خود درباره ی جغرافیای تاریخی منطقه و همچنین پناه 
بردن به بهانه های نخ نما شده اما فریبنده ی جریان های پانترکی_ازجمله 
محرومیت چهل میلیون آذری ازحق تحصیل به زبان مادری در ایران_ 
نیتی جز برهم زدن اتحاد ملی و هدفی جز به خطر انداختن منافع ملی ما 

ندارد. ازجمله اهداف اصلی آنان، ایجاد خفگی ژئوپلیتیک برای ایران است.

H i s t o r y
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نیما عظیمی

علیرضا غفاری حافظ

محمدتقی زهتابی و کارنامه سیاسی وی



ماهنامه فرهنگی وطن یولی
سال هفتم  شماره 54  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.

خ سرشت مروت نباشد بر افتاده زورجمشید فر
برد مرغ دون دانه از پیش مور

کسان بر خورند از جوانی و بخت
که بر زیردستان نگیرند سخت

اگر زیردستی در آید ز پای
حذر کن ز نالیدنش بر خدای

چو شاید گرفتن به نرمی دیار
به پیکار خون از مشامی میار

به مردی که ملک سراسر زمین
نیرزد که خونی چکد بر زمین

شنیدم که جمشید فرخ سرشت
به سرچشمه ای بر به سنگی نوشت

بر این چشمه چون ما بسی دم زدند
برفتند چون چشم بر هم زدند

گرفتیم عالم به مردی و زور
ولیکن نبردیم با خود به گور

چو بر دشمنی باشدت دسترس
مرنجانش کاو را همین غصه بس

عدو زنده سرگشته پیرامنت
به از خون او کشته در گردنت

ابوالفضل خطیبی ، شـاهنامه پژوه و عضو هیئت 
علمی فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی در 62 

سـالگی از دنیا رفت.
اردیبهشـت   25 )زاده  خطیبـی  ابوالفضـل 
۱33۹ در گرمسـار( نویسـنده، شاهنامه شناس 
و پژوهشـگر زبـان و ادب فارسـی، عضـو هیئت 
علمی فرهنگسـتان زبان و ادب فارسی و مشاور 
علمی گروه فرهنگ نویسـی چهارشنبه 2۱ دی 

درگذشـت. ماه 
ابوالفضـل خطیبـی کـه یکـی از حامیـان ماهنامه 
فرهنگـی وطـن یولی بـود ۱۴ شـهریور ۱۴0۱ نیز 
بـه عنـوان یکـی از مهمانان در مراسـم شـب وطن 
یولـی کـه بـا همـت مجلـه بخـارا و در قالب شـب 
هـای بخـارا در خانـه اندیشـمندان علـوم انسـانی 

برگـزار شـد شـرکت کرد. 
خطیبی معاون گروه فرهنگ نویسـی فرهنگسـتان 

پروژه ترکیه و پانترکیسم برای چهره سازی از یک 
شخصیت ناشناخته وارد مرحله تازه ای شده است. 
فردی به نام بابک پادار که خانواده وی در سال 
۱358 با درخواست خود از تابعیت ایران خارج 
شده اند با ادعای اینکه از نوادگان ایل قاجار است 
ادعای احیای سلطنت قاجار را در ایران مطرح 
کرده است. این فرد غریب »غیر ایرانی« از طرف 
اکانت های وابسته به استخبارات ترکیه به عنوان 
شاهزاده بابک قاجار معرفی و برندسازی می شود. 

اکنون همین جریان به دنبال برجسته کردن بابک 
میرزا قاجار است که اخیر انجمن ایل قاجار هر نوع 
ارتباط او با این ایل را رد کرده است. از طرف دیگر 
اخیر اسنادی منتشر شده است که نشان میدهد 
پادار« در سال ۱358  نام  »رمضان  با  پدر وی 
تابعیت ایران ترک کرده و ساکن آلمان شده است. 
با توجه به اینکه خانواده های مرتبط با ایل قاجار 

درگذشت شاهنامه پژوه برجسته؛ ابوالفضل خطیبی

به نام بزرگان و آزادگانبه نام بزرگان و آزادگان
پروژه جدید پان ترکیسم

بابک پادار یا بابک قاجاربابک پادار یا بابک قاجار

زبـان و ادب فارسـی و معـاون سـردبیر مجله »نامه 
ایـران باسـتان«، نگارنـده بیش از صـد مقاله علمی 
بـه ویژه درباره شـاهنامه در دانشـنامه ها و مجالت 
تخصصـی ادبـی بـوده و در تصحیـح شـاهنامه بـا 
جـالل خالقـی مطلـق در جلـد هفتـم همـکاری 

داشت.
او دریافت کننـده جایـزه حامیـان نسـخ خطـی در 
آییـن بزرگداشـت حامیـان نسـخه های خطـی در 
سـوم آذر مـاه ۱38۴ بـه خاطـر مقالـهٔ »اصالـت 
کهن ترین نسـخه: فلورانس 6۱۴ ه . ق« بوده اسـت.

»شـاهنامه، ابوالقاسـم فردوسـی: طبـع انتقـادی« 
بـه کوشـش جـالل خالقـی مطلـق و ابوالفضـل 
خطیبـی،  »برگزیدهٔ مقاله های نشـر دانـش دربارهٔ 
شـاهنامه«، »تقدیرباوری در منظومه های حماسی 
فارسی )شـاهنامه و ویس ورامین(«، هلمر رینگرن، 
ترجمهٔ ابوالفضل خطیبی، »یادداشـتهای شاهنامه، 

اسامی خانوادگی مشخصی دارند، مشخص است 
که بابک پتر قاجار ارتباطی به این خاندان ندارد و 

حتی نام فامیلی اش پسوند قاجار نیز ندارد.
ضمن اینکه تا کنون حتی یک نفر از منسوبین 
شناخته شده خاندان قاجار هویت این فرد را تایید 
نکرده یا عکس مشترکی با وی ندارد. با این حساب 
بابک قاجار، چهره ای بازسازی شده است که قرار 
است نقش شاهزاده ای قاجاری را بازی کند! اما نام 

واقعی خود را پنهان میکند. 
پدر او در تاریخ ۱ مه ۱۹22 در باکو متولد شد و 
در در سال 2007 در برلین درگذشت. مادر او نیز 
مهیندخت قطبی در سال ۱۹۴7 در اردبیل متولد 
شده. همسر بابک نیز در ۱۹72 در برلین آلمان 
متولد شده و اصالتا  شهروند ترکیه است. گفته می 
شود کار اصلی او تجارت است و در ترکیه زندگی 
می کند. ظاهرا وی به آتاتورک عالقه خاصی دارد 

بخـش سـوم« بـا همـکاری جـالل خالقـی مطلـق و 
محمود امیدسـاالر،  »به فرهنگ باشد روان تندرست: 
مقاله ها و نقدهای نامهٔ فرهنگستان دربارهٔ شاهنامه«به 
کوشـش احمد سـمیعی گیالنی و ابوالفضل خطیبی، 
به مناسـبت همایش هزارهٔ شاهنامه در اردیبهشت ماه 
۱3۹0، »جشـن نامه دکتـر فتـح اهلل مجتبائـی« بـه 
کوشـش علی اشـرف صادقـی و ابوالفضـل خطیبـی، 
»فرامرزنامـه بـزرگ، از سـراینده ای ناشـناش در اواخر 
قـرن پنجم هجری«به کوشـش ماریولین فـان زوتِفن 
و ابوالفضل خطیبی، »شـبرنگ نامه: داسـتان شـبرنگ 
پسـر دیو سـپید بـا رسـتم« از سـراینده ای ناشـناس 
احتمـاالً در قرن ششـم هجری، به کوشـش ابوالفضل 
خطیبـی و گابریلـه َفـن ِدن بِـرخ و »آیـا فردوسـی 
محمـود غزنـوی را هجـو گفت؟ هجونامه منسـوب به 
فردوسـی: بررسـی تحلیلی، تصحیح انتقادی و شـرح 

بیت هـا« از جملـه آثار اوسـت.

و در پیام هایش در شبکه های اجتماعی به ستایش 
از او پرداخته است.

جالب اینکه »بابک پادار«، هفته گذشته وارد استانبول 
شد و خبرگزاری های مهم ترکیه مانند دوغان در 
فرودگاه به استقبال وی رفتند تا از ورود »آخرین 
شاهزاده قاجار« به ترکیه گزارشی تهیه کنند. در 
این گزارش قطبی اقدم ترکی استانبولی را به آسانی 
حرف میزد در حالیکه قادر به حرف زدن به فارسی 
استاندارد نیست. از سوی دیگر می دانیم که اعضای 
خاندان قاجار اصوال فارسی حرف میزنند و ترکی یا 

آذری نمیدانند.
در این نمایش ساختگی ۴ نفر بادیگارد ترک به این 
پای  رد  دهنده  نشان  که  شد  داده  اختصاص  فرد 
محافل امنیتی ترکیه در برکشیدن این فرد است. 
بابک پادار اقرار کرده است، انجمن قاجار، درخواست 

عضویت وی را رد کرده است.

بیا تا جهان را به بد نسپریم

دبیر تحریریه:
ماندانا خرم

مدیر داخلی:
میالد امیدوار

شیخ اجل سعدی شیرازی

دزدی فرهنگی همسایه شمالی
رسـانه هـای باکـو در حالـی از آمـاده شـدن فیلـم سـینمایی »داسـتان 
عاشـقانه« )سـئوگی حکایـه سـی( بـا هـدف تحریـف زندگـی نظامـی 
گنجوی، شـاعر پارسـی گوی قرن ششـم هجری قمری و با هدف سـوء 
اسـتفاده از نام این شـاعر بزرگ، برای اباحه گری فسـاد تحت نام عشـق 
و دوسـتی خبـر داده انـد کـه تولید و اکـران آن فقط یکـی از حلقه های 
رشـته اقدامـات جمهـوری آذربایجان برای مصـادره به مطلوب سـرمایه 

هـای ادبـی، فرهنگـی و تاریخی تمدن بـزرگ ایران اسـت.
رفعـت حسـن اف، مدیـر امـور سـینمایی در وزارت فرهنـگ جمهـوری 
آذربایجـان در دومین نشسـت کمیسـیون مشـترک فرهنگـی ترکیه – 
جمهوری آذربایجان گفت که فیلم سـینمایی »داسـتان عاشقانه« درباره 
نظامی گنجوی روز 3۱ دسـامبر، روز به اصطالح »همبستگی آذربایجانی 

های دنیـا« رونمایی می شـود.
به ابتذال کشاندن مفاهیم اشعار نظامی

ایـن دومیـن فیلم دربـاره نظامی گنجوی اسـت. نخسـتین اش در زمان 
حکومـت کمونیسـتی آذربایجـان شـوروی سـاخته شـد و در آن شـان 
اشـعار و شـخصیت نظامی گنجوی برای نمایش شـکلی مبتذل از عالقه 
دو جنـس مخالـف بـه هم تنـزل یافته اسـت. جمهـوری آذربایجـان در 
سـال هـای گذشـته نیز تـالش کـرده با سـاخت و نصب مجسـمه های 
مختلـف از نظامـی گنجـوی و حـک کلمـه »شـاعر آذربایجانی« بـر آن، 
تصویـری تحریـف گونـه از نظامـی گنجـوی بـه دنیـا معرفی کنـد. آنها 
البتـه پـا را از این فراتر گذاشـته انـد. جمهوری آذربایجـان در کنار اینکه 
مـدال طـالی »نظامـی گنجوی« را به عالی ترین نشـان علمی تاسـیس 
شـده توسـط آکادمی ملـی علوم جمهـوری آذربایجـان بدل کرد، سـال 
202۱ را که مصادف با هشـتصد و هشـتادمین سـالگرد نظامی گنجوی 
بـود، بـه عنـوان سـال نظامی گنجـوی نامگـذاری کـرد و الهـام علی اف 
بـا امضـای ایـن فرمـان نامگـذاری معرفـی مجعول ایـن حکیم و شـاعر 
ایرانـی بـه عنوان شـخصیت تاریخی و ملی کشـور آذربایجـان را در قابی 
رسـمی تر از قبل قرار داد. باکو اعالم کرد در سـالی که به اسـم »نظامی 
گنجـوی« نامگـذاری کـرده موفق شـده کتـاب »هفت پیکـر« را به زبان 
های اسـپانیایی، روسـی و انگلیسـی ترجمه کرده و به اروپا بفرسـتد، اما 
در مقدمـه کتـاب در خصـوص نظامی گنجوی، عنوان »شـاعر پارسـی« 
را برداشـته و او را »شـاعر ملی جمهـوری آذربایجان« خوانده اسـت ،زیرا 
قبـال در پیشـگفتار کتـاب درخصوص نظامی گنجوی نوشـته شـده بود: 
»شـاعر بـزرگ پارسـی« و باکـو ایـن را نمی خواسـت. دولـت آذربایجان 
همچنین اشـعار کاشـیکاری شده فارسـی بر بدنه مقبره نظامی گنجوی 
در شـهر گنجـه را هـم برداشـت و بـا اشـعار ترکـی جایگزین کـرد و کار 
بدانجا کشـید که سـفیر جمهـوری آذربایجان در لنـدن نیز علیه معرفی 
نسـخه خطی خمسـه نظامی گنجـوی به عنـوان »اثر فرهنگـی ایرانی« 

در »کتابخانه ملی انگلسـتان« برآشـفت.
ایـن اقدامـات را فقط هم نباید ادامه روند »ایران زدایی« از قفقاز دانسـت. 
شـمایل اقداماتـی کـه در ایـن عرصه رخ می دهد، نشـانگر آن اسـت که 
»ایـران زدایـی« از هرجا و هـر قلمرو ممکن در دسـتورکار جریان متحد 

ضدایرانـی اسـت؛ کمااینکه بـا افزایش نفوذ ترکیه و جریان پان ترکیسـم 
و صهیونیسـم در جمهـوری آذربایجـان، بـه تازگـی در سـخنرانی هـا و 
مقاالتـی کـه در ایـن جمهـوری و ترکیـه و اسـرائیل منتشـر می شـود، 
نظامـی گنجـوی »شـاعر ترک« معرفی می شـود. از دیگر سـو، در سـال 
های اخیر وزارت فرهنگ جمهوری آذربایجان به شـدت در تدارک اسـت 
تـا یـک »دیـوان ترکی« برای نظامی گنجوی دسـت و پـا کند. به همین 
منظور، رسـانه های باکو هم وارد میدان شـده و گزارش های سـاختگی 
از کشـف برخی نسـخه های خطـی از به اصطالح دیـوان ترکی نظامی 
گنجـوی در کتابخانـه های مشـهوری نظیـر کتابخانه اسـکندریه مصر 

منتشـر مـی کننـد و از انتقال این نسـخه ها به کتابخانه موسسـه نسـخ 
خطـی باکو خبر مـی دهند!

زمانی از افالطون پرسـیدند: آیا مردم سـخنان نادرسـت را باور می کنند؟ 
افالطـون پاسـخ داد: یکـی دو نسـل زمان می بـرد؛ آنگاه چنـان باور می 

کننـد که اگر خالفش را بگویید، شـما را خواهند کشـت!
باکـو، دولـت هـای همسـو و جریان هـای هـم منافـع آن دقیقا به 
ایـن تکنیـک واقفند. در همین راسـتا، جمهـوری آذربایجان 
حـدود یـک دهـه پیـش، بـرای تحریـف هویـت و اصالت 
شـاعر پـرآوازه ایرانی، نظامی گنجوی، پرداخـت ۱۱0000 

یـورو به شـهرداری رم را به جان خرید و مجسـمه نظامـی را در پایتخت 
ایتالیـا و با عنوان شـاعر متعلق به جمهـوری آذربایجان نصب کرد؛ همان 
طـور که مجسـمه بابـک خرمدین، سـردار بـزرگ ایـران زمیـن را هم با 
عنـوان سـرداری تـرک، تجزیه طلب و ضد ایرانی جا زد و سـال ها اسـت 
کـه دولـت ترکیه موالنای بزرگ را شـاعری ترکیـه ای معرفی می کند و 
کشـورهای عربی، ابوعلی سـینا، بیرونی، رازی و… را عرب می نمایانند.

زدودن نـام ایـران از شناسـنامه نظامی، بـرای علی اف هـا آن چنان مهم 
اسـت کـه »مرکز تحقیقاتـی نظامی گنجوی« در دانشـگاه آکسـفورد به 
ابتـکار نرگس پاشـایئوا، خواهر همسـر رئیس جمهـوری آذربایجـان، در 
سـال 20۱7 دسـت بـه انتشـار ترجمه انگلیسـی کتابی زد کـه »نظامی، 
شـاعر بـزرگ آذربایجانـی« نـام گرفتـه و مراسـم رونمایـی از آن در موزه 

»لیتـون هـاووس« لندن برگزار شـد.
این سلسـله اقدام ها چنان پرشـمار و تبلیغات پیرامونشان آنقدر پرحجم 
اسـت کـه گاه بـاور این را که کشـوری مثـل جمهـوری آذربایجان مقابل 
ایـران پرشـکوه و باعظمت ایسـتاده و برای سـندزدن نام بـزرگان علمی، 
ادبـی و فرهنگـی مـا، از نظامـی گرفته تا اسـتاد محمدحسـین شـهریار 

تـالش می کند، دشـوار می سـازد.
دربـاره نظامـی، ماجرا وقتی غم انگیزتر می شـود که بدانیم ۱2 تا ۱3 سـند 
در کتـب مختلـف وجـود دارد که به تفرشـی بودن نظامی اشـاره کـرده و از 
مهـم تریـن دالیـل آن، شـعر معـروف خـود نظامی اسـت که مـی گوید: به 
تفـرش دهـی هسـت، »تا« نـام او – نظامی از آنجا شـده نامجو. شـعری که 
بـه تنهایـی مـی تواند ما را بـه روسـتای»طاد« در اطراف تفرش برسـاند، اما 
افسـوس که تالش ما ایرانیان برای شناسـاندن شـاعری که همسـایگانمان 
او را بـه جعـل علـم هویـت خود کـرده اند، در آبادانی و مناسـب سـازی این 
روسـتا برای گردشـگران داخلـی و خارجی هم به گرد پـای جعل کنندگان 

جایـگاه او نمـی رسـد؛ چه رسـد به اقدامـات مهم دیگر.
و حـاال تـالش های ما با رونمایی از فیلم سـینمایی »داسـتان عاشـقانه« 
توسـط جمهـوری آذربایجـان، به مراتب کـم فروغ تر هم بـه نظر خواهد 

رسید.
بایـد بپرسـیم از میـان مسـئوالن فرهنگی کشـور، چه کسـی اسـت که 
ندانـد قلمـرو فرهنگی ایـران و زبـان پارسـی از روزگاران کهـن از هند تا 
آناتولـی را در خـود گرفتـه بـوده و داشـته هـای فرهنگـی و تاریخـی ما 
بـا کل تاریـخ تمـدن دنیـا برابـری می کند؟ چه کسـی اسـت کـه نداند 
شـعاع تابندگـی امـروز مشـاهیر ایرانـی و پارسـی زبـان کـه نـور هنـر و 
ارزندگی شـان، آنان را به سـتارگانی درخشـان حتی در آسـمان بشـریت 
بـدل کـرده، در حلقـه رفتارهای کامـال هدفمند سیاسـی و اقدامات ضد 
فرهنگی برخی کشـورهای منطقه محدود شـده اسـت؟ کیست که نداند 
آنـان در پـی زدن دو هدف همزمان »هویت سـازی برای خـود« و »ایران 
زدایـی« بـا یک تیرند و آن تیـر اکنون نظامی گنجوی اسـت؛ هیچکس. 

بـه یقین.
ایـن میـدان و حفظ و حراسـت از سـرمایه های فرهنگـی و تمدنی ایران 

بـزرگ فقط مـرد عمل مـی خواهد.

تالش باکو برای معرفی نظامی گنجوی به عنوان شاعر ملی جمهوری آذربایجان


