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 مقدمه ناشر

 او. است آزربایجان ملی حرکت در آشنا نام قلمی( اورمولو تایماز) محامی طاهر

 معضل البته و آزربایجان غرب تاریخ خصوصاً آزربایجان، تاریخ زمینه در

 ریتقدی شایان و ارزنده تألیفات و تحقیقات دارای آزربایجان غرب در تروریسم

 دارای محقق یک و ژورنالیست یک ملی، فعال یک قامت در اورمو تایماز. است

 واقع طلبانه، حق های قضاوت ازکه  حالی در او. است خویش سیاق و سبک

 منش آزاد و مستقل شخصیتی حال ینع در ماندنمی باز منصفانه و گرایانه

 .است

 است اورمولو تایماز االتمق از ایمجموعه فرماییدمی مطالعه اکنون هم که اثری

 کیفی لحاظ به و باشد می داریدامنه مطالعات و تحقیقات نتیجه کدام هر که

 بخش. هست آزربایجان تاریخی و سیاسی ادبیات مجموعه در ثبت ارزش دارای

 و جنوبی آزربایجان در اورمولو تایماز جناب اقامت زمان در آثار این از ایعمده

 میدانی تحقیقات و معلومات از برآمده و درآمده یرتحر رشته به اورمیه شهر

 زوایایی سازیروشن جهت از مقاالت این مطالعه معتقدم شخصاً. باشندمی

 باشد.می ارزش و اهمیت حائز وطنمان تاریخ از تاریک

 فعالیت ترکیه کشور در که «خزر اجتماعی بیداری و فرهنگ مدنیت، انجمن»

 آثار نشر و چاپ با خود، رسالت از مهمی شبخ عنوان به دارد تالش کندمی

 راستای در قدمی جنوبی آزربایجان نظران صاحب و اندیشمندان قلم، صاحبان

 این در. بردارد آزربایجان ملی حرکت مکتوب ادبیات بیشتر چه هر سازیغنی



 

 اصغر علی) «ایران ترکان هویتی رنسانس» همچون آثاری نشر و چاپ راستا

 فرهنگی حسن) «لمکلهـگول تانرینی» تاریخی رمان ،(رسیفا و ترکی - حقدار

 ترکی – قاراداغلی ائلدار) «اومودالر سورگون» تاریخی رمان نشر باز ،(ترکی –

 – حقدار اصغرعلی) «معاصریت مدرنیت ترکیت» و( عربی و التین الفبای

 است مفتخر انجمن این اکنونهم. باشدمی انجمن این هایفعالیت جز(  فارسی

 آثاری البته و کندمی نشر و چاپ را «اورمولو تایماز مقاالت مجموعه» کتاب که

 باشند.می انتشار شرف در نیز توران داود و حقدار اصغرعلی از

 آرزوی اورمولو تایماز جناب راستینم، رزم هم و عزیز دوست برای وسیله بدین

 بیشتری ارزنده آثار شاهد نیز آینده در امیدوارم و کرده بیشتر چه هر موفقیت

 باشیم. وی قلم به

 

 آراز مجید

  خزر اجتماعی بیداری و فرهنگ مدنیت، انجمن دبیر

  و

 آزربایجان ملی مقاومت تشکیالت مرکزی شورای عضو

  آنکارا  – 5075بهار 



 

 مقدمه نویسنده

متعددی است که بین  هاینوشتهاز  ایگزیدهمجموعه مقاالت پیش رو 

است. مقصد این بوده  درآمده ریردر اورمیه به رشته تح 59تا  7755 هایسال

از طرف دولت و نهادهای مختلف فرهنگی  تعمداًکه برخی اطالعات تاریخی که 

و شعوبی جعل، وارونه و یا به فراموشی  ایرانیسمپانوابسته به جریان فکری 

 مندانعالقهدر اختیار جوانان و  استفادهقابلموجز اما  صورتبه شوندمیسپرده 

در  تازگیبه هاسالترک قرار گیرد. نهضت هویت طلبی در آزربایجان در آن 

. منابع شدمیتبدیل به یک جریان سیاسی  کمکممیان ملت ریشه دوانیده و 

 شدتبهبسیار کم بود و اینترنت وضعیت کنونی را نداشت. نیاز به منابع تاریخی 

م و به شدمیاضر حتان در جمع برخی دوس هاسال. در آن شدمیاحساس 

. با دادممیانجام  هاییصحبتدر مورد برخی مسائل  اخور حال و زمان گاهافر

تشویق شدم تا مطالب را به تحریر  تدریجبهاستقبال اهل اندیشه و جوانان 

و در قالب مقاالت کوتاه در اختیار دوستان قرار دهم. بعدها این مقاالت  درآورده

چاپ شد و  «اورمو آزربایجانین قلبیدیر»به نام  جانبایندر وبالگ شخصی 

و احزاب هویت طلب به شکل گسترده  هاتشکلمختلف  هایسایتدر  تدریجبه

 منعکس شدند.

تا برخی از  وردانجمن خزر در آنکارا فرصتی پیش آو محبت دوستان تالش 

ی اکنون نیز قابل مراجعه و مطالعه برا رسدمیکه به نظر را مهم  هاینوشته

ساکن در ایران و سایر حقیقت جویان  هایترکجوانان و اقشار آزربایجانی، 



 

در قالب کتاب در اختیار عموم قرار  وسیلهبدیناپ سپرده شوند تا چباشند به 

 گیرند.

 به وجود ااز تالش همه عزیزان و دوستان که این فرصت ر دانممیفرض  بر خود

ی تشکر کنم. این کتاب جوادآوردند بخصوص دوست گرامی جناب مجید 

موجز اما  ارائه منظوربه متواضع تالشی است ،ادعای آکادمیک بودن ندارد

قرار مطالب مهم که کمتر در اختیار جویندگان حقیقت برخی  استفادهقابل

انی که دسترسی کمتر به اختیار کس امکانی است درمجموعه  این .گیرندمی

 دارند. منابع و مأخذ

 ماز اورمولو تای –طاهر محامی 

 ن دی سیواشنگت 7796زمستان 
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 پیشینه مسئله کرد و آزربایجان از صفویه تا حال

 

 مقدمه

و  یاند از منشأ نژادها تاکنون نتوانستهآن ییایمسلکان آرچه کردها و چه هم

همچون  ییبه دست دهند. با طرح شعارها یو علم قیدق زیکردها چ شیدایپ

خود  یاسیاند بنا به منافع سهستند خواسته هایرانیا نیتریرانیو ا ییایکردها آر

 لهیوسنیبد ایها بکاهند و آن یهاجلوه داده و از شدت شورش یرانیکردها را ا

 ها بسازند.خود در مقابل ترک یبرا یاز آنان متحد

. یی. مانای. سوباریتانی. میری. نای. کاسی. لولوبیها را به گوتآن یزمان

زده اند. اکنون  وندیپ ییهندواروپا لیها را با قباآن یاند و زمانداده اورارتونسبت
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از اقوام و ملل پروترک  ایمتفاوت از کردها بوده و  یبکل ایمعلوم شده ملل فوق 

 :کندیکرد در مورد نژاد کرد ذکر م یها تیاز سا یکیرا  ری. مطلب زباشندیم

حضور کردها را در  قیدق خینتوانسته تار یمورخ چیتاکنون ه البته

اند را مشخص کند اکنون سکونت دارند و قبالً ساکن بودهکه هم ییهانیسرزم

را پشتوانه  خیتر از آنکه بشود تارقبل یلیکه کردها خ دینمایم گونهنیچراکه ا

اند قدرتمند بوده یلیاند و چون قباسکونت داشته هانیسرزم نیقرارداد در ا

که در باال اشاره شد  لشانیشناخته شوند بانام قبا از آنکه بانام  کرد شیب

به نام  زیاکنون نبس که کردها هم نیادعا هم نیاثبات ا لیاند. دلمعروف گشته

 واحد. ینیمفتخرند تا سرزم شتریخودشان ب نهیشیو پ لیقبا

ادعا  نیبه سست بودن ا مینباش زین خیتار یااگر خواننده حرفه یحت خوب

کرد خود را به مادها نسبت  انیآقا یبرخ راًی. اخمیاصل کنح نیقی میتوانیم

 ی. طبق نوشته هرودت و منابع کهن آشورستین شیب یااوهی زین نی. ادهندیم

 دهندهلیتشک فهیاز شش طا فهیکه سه طا گرددیدرمجموع معلوم م یونانیو 

 گرید یماد فهیبوده و سه طا انیو بود انیستروخات ان،یبوس یعنیاتحاد مادها 

 هانیاز ا کدامچی. هانیها و سرانجام پارتاکانو مغ انیزانتیاند از آرعبارت بوده

و اصل و تبار ماد بخصوص حصه  یقوم بیبه کردها ندارند. ترک یربط چیه

 الدیهزاره سوم تا اول قبل از م یطآن کامالً مشخص است و  یغرب

 ایها  یلولوب ،یو لولوب یاز قوم قوت الهید ینخورده مانده است. بخش باالدست

عناصر  یبعض نیهمچن ،یشرق یدر نواح هایو قوت یغرب یدر نواح لریلیاولو ب
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و  باشندیتماماً اقوام پروترک م هانیا مینیبیمشوند. چنانچه م دهینز د یانیهور

 به کردها ندارند. یدخل

 

 کردها کدام است؟ یپس منشأ واقع

و  یکنون هیها به محدوده سوراز بالکان هایبعد از مهاجرت ارمن رسدینظر م به

جان ملل  یآشور بال یسال امپراتور 7500به مدت  انیها با آشورامتزاج آن

 یهودیکه مورخان عمدتاً  یغاتیبرخالف تبل یقوم وحش نیمنطقه شده بود. ا

تمدن  یااند نه بناکنندگان تمدن بلکه نابودکنندگان حرفهبه راه انداخته یغرب

که محل سکونت اجداد ما بوده هجوم  یفعل آزربایجاناند. بارها به ودهب یبشر

بارها به بابل هجوم بردند. تمدن  طورنیاند و همشدهآورده و  وارد و خارج

و تمدن  هایالمیها، ع یسومر را نابود کردند. باعث زحمت کاسس یبشر میعظ

بابل  ی( و امپراتوریکنون یهابا اتحاد ماد )از اجداد ترک تاًیاند. نهاشوش بوده

دولت را به دست  جادیا تیقابل گریو د دهیمنهدم گرد یکلحکومت آشور به

 یدر آناتول گرید یو قسمت آزربایجانبه  ریعنوان اساز آنان به ی. جماعتاوردین

بودند  هانیهم ن. )نوادگااندماندهیباق یدر عراق کنون زین یساکن شدند و برخ

به همراه  یو آناتول آزربایجانرا در  یبشر میعظ عیه آن فجاکه اواخر قرن نوزد

ها دچار به سرنوشت آن زیشکست ارامنه ن نیارامنه به وجود آوردند(. در اثر ا

در اثر امتزاج با  یپراکنده شدند. مابق یهند و عثمان ،یفعل رانیشدند و در ا

 هیداده و پا تیماه رییآمده بودند تغ رانیکه به فالت ا ییهندواروپا لیقبا
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ها، ارامنه، کردها در منطقه بعد از ترک نیرا گذاشتند. بنابرا یفعل یکردها

هستند. در طول  یدیفارس به وجود آمده و اساساً ملت جد لیو قبا هایآشور

 نینشجز چند خانبرپا کنند به یدولت بزرگ و ماندگار چیاند هنتوانسته خیتار

 هیبر پا زیآنان ن شتیمع تیاند. ماهشدهکوبسر گانیاز طرف همسا تیفورکه به

به نام  خیسبب است که در تار نیبوده به هم یو جنگ و راه زن یدامدار

کردها  انیاز م یمعمار و سرسلسله و برپاکننده دولت ایشاعر و  ایدانشمند 

 یاو زبانشان لهجه هافارس یقیموس هیشب یزیها چآن یقی. موسمیخوریبرنم

 یاست. لباس مل هایرقص آشور هیتماماً شب زیها ن. رقص آناست یاز فارس

 یفرق در شلوار و دستار یاست با مختصر هایلباس آشور هیکامالً شب یکرد

 .بندندیکه به سر م

است که  یکرد تیسا کیاز  یانوشته یکرد و آشور یزنده قرابت نژاد شاهد

 :پردازدیم 7757ال حزب دمکرات کردستان در مهاباد به س شیدایپ حیبه تشر

کوچک از مردان برخاسته از  یگروه یشمس 7757 وریو پنجم شهر ستیب در

 یگذارهیرا پا« کرد یانیژ یکومله» تیشهر مهاباد، جمع یانیم یهاگروه

 ،یزندگ یبه معنا «انیژ»و  تهیکم ایتوده، حزب  یبه معنا« کومله»کردند. 

 اتیح دیجدت تیجمع ای تهیکم ینعی« کرد یانیژ یکومله»و  ات؛یح ای ستنیز

 کرد.
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که بر اساس کرد بودن بنانهاده « ک.ژ.ک» تیشدن در جمع رفتهیپذ اساس

که  هایحیو مس هایآشور ،یالله یعل عه،یاکراد ش لیدل نیشده بود، به  هم

 .شدندیم افتی تیجمع نیدر ا وستندیپیبه اکراد م یمل شهیازنظر ر

سرشت کومله : »سدینویروزولت م یاد، آرچمهاب یجمهور خیتار پژوهشگر

بود که از پدر و مادر کرد  یدر آن محدود به کسان تیبود و عضو یمل اریبس

 «.بود یبودند که مادرشان آشور یقاعده کسان نیاستثناء ا باشند. تنها

 7977در سال  هایآشور یرهبر مذهب مونیمارش کهی: هنگامگریمثال د کی

 نیچن سدینوینامه م تقویمیهت اتحاد با اکراد به سدر سلماس ساکن بود ج

 :دیگویم

است که  یشیما و شما شده ک ییآنچه باعث جدا میتبار هست کیو شما از  ما

 .میارفتهیپذ

که  یزیهستند. آن چ هایآن است که اکراد دنباله آشور یظن قو بیترتنیابه

 انینون آنچه در ماند. اکعمد از کنار آن گذشتهبه یغرب یهودیمورخان 

کرات از است و من به یو اکراد در افواه عموم جار یو ارمن یآشور انیحیمس

و  یکردها برادران ناتن و هایاست که آشور نیچن امدهیشن هیدر اورم نانیزبان ا

باستان  خیآشور در تار تیموقع یبررس ارامنه هستند. یناتن یکردها پسرعموها

و  یو عراق کنون هیسور انیم ینید در سرزمخواستگاه اکرا دهدینشان م

 است. یفعل هیاز ترک یقسمت

 



 مجموعه مقاالت تایماز اورمولو

 
 

14 
 

 اند؟( واردشدهی)غرب آزربایجانو چگونه به  یک اکراد

 احیس کیاست. بنا به نوشته  دیجد اریبس آزربایجانحضور اکراد در  سابقه

شاهد  یطهماسب صفوکه در زمان شاه یدالساندر نچنتویبنام و ییایتالیا

واقع  یروستاها یبوده است بنا به دستور سلطان صفو آزربایجانر در امو انیجر

 نیشدند. )زم رانیروز راه و 6به مسافت  یو عثمان رانیمرز ا یدر دو سو

به تصرف آن  یرغبت انیشد. تا عثمان بیدر آن سامان تخر یسوخته( و هر دژ

 هیناح عباس اول درگفت تا عصر شاه توانیجرئت محدود نداشته باشند. به

زمان به دستور  نی. در اگرفتیکشت و زرع صورت نم آزربایجانغرب 

غرب و  یاندک مدت رشدند و د هیافشار وارد جلگه اورم لیعباس اول اشاه

 م،یدوره صدها حک نیآسا کردند. در ابهشت نیبه زم لیرا تبد اچهیجنوب در

افشار به پا آوران علوم در کنار رزم دیشاعر و اسات ب،یمنجم، طب ب،یاد

 خواستند.

 

 است ینام جعل کی انیمکر

 یبنام ترغا یپارچه آباد 000( رانشهری( تا خانا )پرودنهی)زر یغاتیحدود ج از

و  دیکه کامالً جد ندیگویم انیمنطقه را اکنون مکر نیمشهور بوده است. )ا

کل سابق  ریدب یکه هژار )دکتر شرف کند یترغا ایاست(. نام کوه ترغه  یجعل

 یخیواژه تار نیهم ادگاری دهیحزب دمکرات کردستان( آن را به وصف کش

از سرداران مغول است.  یکیکه نام  یواژه کرد کینه  زیاست. واژه بوکان ن



 مجموعه مقاالت تایماز اورمولو

 
 

15 
 

مشهور بوده  یبوکان و بانه بنام محال قباغ )قاباغ( کند نیدهات ماب طورنیهم

در بانه؛ بوکان و از اکراد  یاریبس لیاکنون پسوند نام فامهم یاست. که حت

و روستا در  هیو صدها قر نییسولدوز، سا یماسا نیاست. همچن یمهاباد کنون

 یهاشاخه یغرب یهایروال است. اکنون در آکادم نیحوزه مهاباد بوکان بر هم

مسائل  نیبازشده که به ا اسپورایو د کیومتریکل ؛یمیتوپون یهابه نام ینینو

 .پردازدیم

 ریاست نام پدر و لقب ام یشانه بسر )هدهد( است. گفتن یابه معن ی: ترغاحیتوض

 بوده است. یرصدخانه سمرقند( ترغا ی)بان گیو الغ ب موریت

زند با  خانمیکر یها تا ظهور نادر و نبردهااز سقوط اصفهان به دست افغان بعد

و کوچاندن ارامنه  هیسال جنگ با روس زدهیآزاد خان افغان و خصوصاً بعد از س

 شد. یخو یروستاها بیزمان  که باعث تخر نیدر ا روانیبه ا

حدود  نیدر ا یدولت ارمن چیچوققور سعد است و ه یارمنستان فعل یخیتار نام

به ارمنستان  یارمن یهاگروه نیذکرشده اول خیوجود نداشته است. در تار

 ختهیر یدولت ارمن یها بناواردشده و در زمان اشغال قفقاز توسط روس یکنون

 ندهیمنازعات آ یبرا یبه محل لیتبد یباغ کوهستانقره نیده و در زمان استالش

که با الحاق زنگه زور به ارمنستان و بسته  شودیم ندهیآ یو کانون بحران برا

 یجمهور یخیاشتباه تاربه دی. بارسدیشدن راه نخجوان به باکو به اوج خود م

 همهنیاشاره کرد که باعث ا زیبه ارمنستان ن روانیا دنیدر بخش آزربایجان

 ملت ما شد. یزحمت برا
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 اریبلباس از د لیو کوچاندن ا یعثمان سهیکرد با دس داهللیعب خیش امیق حوادث

 ربهیجال لیا ه،یاز حلب به )سلماس و اورم کاکیش فهی)به مهاباد( و طا ریبک

 یو عثمان رانیا یبه مناطق مرز هیو ترک هیاز سور زین یاطراف ماکو( وهرک

 تقویمیس لییسمایا یبلوا و آزربایجانبه غرب  لوهایاند، ورود جکوچانده شده

ناگوار بود سبب  یهایو قحط هایسال( که همراه با خشککاکیش لی)ا

 شد. یغرب آزربایجانعلم در  دیاضمحالل فرهنگ و دانش و تول

شروع و  رانیدر ا هیتا ظهور صفو دهدیشهادت م خیگونه که تارهمان نیبنابرا

از  یاثر چیطهماسب هسوخته شاه یهانیو سرزم رانیو ا یعثمان یهاجنگ

 هایجانیقوم با آزربا نیتصادم ا نی. اولخوردیبه چشم نم آزربایجانکردها در 

و  سپاردیرا به افشار م آزربایجانعباس است که محافظت از مربوط به زمان شاه

تا سلماس در جلگه  یتختخان  نیسلماس در محدوده ب یکیکردها در نزد

افشار  انیکه سپاه بندندیمنطقه وجود دارد راه افشار را م نیکه در ا یهموار

کورد “اکنون معروف به جلگه هم نی. ادهندیم نانیبه ا ینشدندرس فراموش

در  یزیچ یعنیتار و مار شدند هست.  هاکه کرد ییجا یعنی “یدوز رانیق

در مقابل  گذرد،ینم یغرب آزربایجان سال از سکونت اکراد در 550حدود 

 دنیکردستان نام نیمنطقه، بنابرا نیملت ترک در ا یهزاران سال سابقه زندگ

 کیاست تا  هیشب  مزهیجوک ب کی هیشب شتریب هیاورم ایو  یغرب آزربایجان

 .یخیتار قتیحق
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 یباستان شناسان غرب یپردازافسانه

 گریکدیدست  یاز رو ییهمه گو نستونیپوالک، لرد کورزن و راول لد،یف یهانر

منشأ  کیکردها و لرها را از  یسند و مدرک چیتقلب کرده باشند بدون ه

که لرها  کنندیم دییتأ یشناساسناد و مدارک باستان کهیاند. درحالدانسته

 زندیم وندیپ هایاریکورزن کردها را به بخت یها هستند. حت یکاسس ماندهیباق

تمدن  ماندهیباق هایاریکه بخت داندیم ینخوان خیتار سوادیهر ب کهیدرحال

 سمانیآسمان به ر نیبه کردها ندارند. همه ا یو ربط باشندیانشاب م ایانزان 

قوم  یبرا یاهیقلم داد کنند و پا ییایاست که کردها را آر نیا یها برادوختن

 بسازند. ییایموهوم آر

 ردستانیاند که زرسانده ییرا تا جا دیجد یو خلق ملت ییسراداستان یحت

 یعمد قوتتبه یمل یدر کتاب تبارشناس انیوردشاهیها همچون آن ستینیشوو

باشد.  یکورد ای ینام کورت نیهم ا دیشا دیگویتلفظ کرده و م یها را کوتت

ها و  ریها ساب یقوتت دانندیهمه م کهی! درحالییایآر گریکشف د کی یعنی

 اند.ماد کوچک بوده هیپروترک و در بنها همه اقوام  یهوت

 

 شودیشروع م دردسر

 خیدر تار یو عثمان هیصفو یهاگونه که در مقدمه ذکر شد تا زمان جنگهمان 

به نام کرد وجود ندارد.  یعنصر آزربایجانو خصوصاً  رانیا کیو اتن یاسیس
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کرد  از کارت یدو دولت، دولتمردان عثمان نیا نیبا گسترش جنگ ب جیتدربه

بار از کرد  نیاول یبرا یعباس یآراعالم خی. تارکنندیاستفاده م هیصفو هیعل

 :کندیم ادی نیچن

 یتجاوز نموده و شهرها آزربایجانبه  یطهماسب اول دولت عثمانزمان شاه در

از اکراد را  ینام گیرا تصرف کرد. شاه محمد ب هیو سلماس و اورم یخو

متحد  گیفرد با عمر ب نیهم ردستانیاز ز گیب ریمنطقه نمود. ام نیحکمران ا

 گیب ریام تدس آمدهشیو در جنگ پ کندیم یچیو از اطاعت شاه محمد سرپ

. بعداً شخص مزبور به شودیچالق مشهور م گیب ریقطع و از آن روز به ام

( روانیچوققور سعد )ا یعباس اول( ملحق و در لشکرکش)شاه یصفو یاردو

تا  هیامارت اشنو یبه عثمان یو انتیپاس خبه عباس. شاهکندیشرکت م

علت  نی. به همسازدیم یو یاز طال برا یداده و دست یرا به و هیاورم یکینزد

اند. سپس به عادت مألوف کردها، دست طال هم لقب داده ریرا ام یکردها و

 می. با تحکافتدیم آزربایجانبار به فکر تصرف  نیافتاده و ا انتیدوباره به فکر خ

طور به یجمجم دست به تمرد زده و اکراد را از عثمان ایقلعه دوم دوم )دم دم( 

و ابدال از  یجالل لی. ازجمله اکندیم آزربایجان یاراض دقاچاق و پراکنده وار

به سمع  لیامر در اردب انی. جرکندیرا به دور خود جمع م یمکر فهیطا

کرده و فتنه را  هیم اورمرا عاز یاردوباد گیحاتم ب یو و دهیعباس رسشاه

 .کندیخاموش م
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 جمدوم جوم  جنگ

 یسال به سبب برگشت اردو 6.  اما پس از کندیاز قلعه فرار م گیب ریام 

قبان  یتا بوکان به نام و هیکه حدود اشنوو غفلت قبان خان مقدم )همان یشاه

ه قلعه به قصد شکار، دوباراز قلعه به ی( و خروج وشودیم دهینام یقباغ کند ای

 زیبوداقخان  حاکم تبر ری. پافتدیم ینام گیبار به دست الغ ب نیدست اکراد و ا

 .شودیبراثر انفجار باروت معدوم م گیبه کمک قبان خان آمده و الغ ب

 

 جنگ سوم جوم جم

 گیب ریتمر خان پسر ام گریبار د هیخان افشار در اورم یاز حکومت کلبعل بعد

بار  نیخان ا ی. کلبعلکندیم یرده و شروع به ناامنچالق قلعه را به دست آو

 .کندیو غائله را خاموش م رانیقلعه را و

 

 قلعه بنار و شهادت عسگر خان افشار یماجرا

 کیچالق با تحر گیب ریسلطان از احفاد ام ریام یقمر یهجر 577سال  در

روزها  نی. اشودیم آزربایجانمستقر در سنجاق نوچه وارد خاک  یافسران عثمان

بنارک در  ایشخص به استحکام قلعه بنار  نیمصادف با جنگ هرات است. ا

و راه  یگریاغیپرداخته و در آنجا مستقرشده شروع به  هیاورم یمنطقه صوما
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شجاع افشار عسگر  پیسرت ی. حکومت اورمکندی)عادت مألوف اکراد( م یزن

لعه ترگور و فشار سخت . ابتدا بعد از محاصره قکندیخان را مأمور دفع فتنه م

 میآمده و تسل رونیقصد پوزش از قلعه ببه دیپروخان کرد با قرآن مج انیاغیبر 

به همراه سواران قره پاپاق در   ادهد یشروی. سپس بالدرنگ دستور پشودیم

 کند؛یسقوط م نیجنگ خون یقلعه بنار ط گری. روز دزندیاردو م زیچمن دره ق

 یصبح از مردانگ یها. روز بعد دم دمشودیم میملتمسانه تسل گیو سلطان ب

مشغول نماز بود با  پیعسگر خان سرت کهیافشار سوءاستفاده نموده و هنگام

وارد  رزایو نعمت اله م رزای. ملک منصور مکندیم دیشهرا  یخنجر آخته و

 .رسانندیشده و آن خائن را در دم به قتل م قیآالچ

محله و  ه،یخان افشار از دروازه هندو به اورم عسگر جانیاحترام ورود جسد ب به

. بازماندگان آن کندیم دایپ ریینام دروازه هندو از آن روز به عسگر خان تغ

 یو ادیبه  یدانشکده فعل ابانیواقع در خ اوشیترک در باغ س دیسردار رش

 .کنندیبر پا م اووشانیمراسم س

 ریسف نیاول یعبدالمالک عسگر خان افشار با عسگر خان دیشه یستی: نباتوجه

 کرد( اشتباه گرفته شود. رانیرا وارد ا یقاجار در فرانسه، )آنکه فراماسون

 

 دالهیعب خیش یماجرا

کرد از  لیقبا انیهردو در م ه،ینقشبند شیطه از دراو خیپسر ش داهللیعب خیش

جلب کردها و  یبرخوردار بودند. در عصر  محمدشاه قاجار برا یبینفوذ کالم عج
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طه  خیش ولیاز قراء محال مرگور را به ت هیقر 5ها آن اتیاز عمل یریوگجل

پسر طه در  داهللیعب خی. ششدداده  یو مواجب ایهدا یبه و زیساله ندادند و همه

. در جنگ با نمودیوآمد مرفت رانیبه ا یآساننوچه سکونت داشت و به یروستا

امر  نیسالح داد. هم یادیمقدار ز یبه و یشد و عثمان یروس متحد عثمان

 .فتدیو توران ب رانیباعث شد به فکر سلطنت ا

جوان  هیرا که پس از انقالب ترک یو انیکتاب کرد و کردستان هدف طغ در

در مناطق  انیکردستان ذکرشده است. کار طغ یاستقالل برا لیداد تحص یرو

به خروج  ریکردها ناگز یو عثمان رانیو سرانجام با اتحاد ا دیبه درازا کش یمرز

 یه،  بناب، مراغه و حتیاورم انیطغ نیشدند. در ا یو برگشت به عثمان رانیاز ا

 دیو سپس به مکه تبع نیابتدا به فلسط داهللیعب خیبه خطر افتادند. ش زیتبر

جعفر آقا شکاک برادر  رایگران تمام شد ز آزربایجان یبرا انیطغ نیشد. ا

واقعه را  نیا تقویشته شد و سمک انیطغ نیا انیدر جر تقویسم لیاسماع

 .کردیخود ذکر م انیعلت طغ شهیهم

-7766) یالنیعبدالقادر گ خینسب از ش یمدع نانیشمد ای انیسمد وخیش

 یکی تیبودند. حاج مخبرالسلطنه هدا یقادر قتیطر گذارانی( بنیهجر 7075

احمد  یتیکفای. بداندیم دیسلطان عبدالحم کیرا تحر داهللیعب انیاز علل طغ

شد.  یو رباعث باال گرفتن کا زیبالغ ن وقیحاکم سو یباش یکچیکش رزایم

اعالن کرد  یشروع شد. و بیداستان عج کیبا ساختن  داهللیاعالن جهاد عب

و بن  خیرا از ب هایرافض شهیدستور داده ر یو و دهیدکه پدرش را در خواب

 یکردها مثل زیاکنون ن کرد مباح کرد. یرا برا عهیخون و مال ش زین یبردارد. و



 مجموعه مقاالت تایماز اورمولو

 
 

22 
 

را  یبالغ و سپس قوشاچا وقیسو ادارند که مال عجم حالل است. مهاجمان ابتد

ه.ق در  7597شوال  56. روز کنندیمقاومت مردانه مردم تصرف م رغمیعل

. شوندیعام مقتل یهودی 50و  یارمن 500ترک،  500( اندوآبی)م یقوشاچا

 ی. اهالشوندیور مبه بناب حمله)ملکان(  یبعد از غارت و قتل ملک کند

 یامقاومت جانانه رد،یگیالعلما م فیلقب س که بعداً ینام یمالعل ییباراهنما

 نیبنی. دراماندیشهر از شر اشرار در امان م بیترتنیاو به دهندیانجام م

 .رندیگیبالغ حمله کرده و آنجا را باز پس م وقیسوشاهسون به

 

 هیبه اورم حمله

سوار به  0000با  داهللیعب خیش یاز خلفا دیه.ق محمد سع 7597 عدهقیذ 77

 یو تعداد ردیگیاو را م یبدلبو جلو هی. اقبال السلطنه در قرآوردیشهر هجوم م

. افتدیبه دست کردها م هیاورم یاردو یهااما توپ شوند؛یهالک م نیاز طرف

 یکیهر ادامه داشته که ش رونی. جنگ بکندیعام مرا قتل یده ارمن 6 نیبنیدرا

با دوازده  خی. شدهدیاطالع م داهللیبالدفاع بودن شهر را به عب ریعشا یاز روسا

. بزرگان شهر به کندیحمله م ریس یهزار نفر به شهر از طرف روستا

تا اقبال الدوله خود را  کنندیشهر مشغول م رونیرا ب یدو روز و لیالحفیلطا

 رانیش نجای: مردم ادیگویم خیبه ش یامیپ یوله طالد ال. اقبرساندیبه شهر م

 او به …کرد  یها شوخبا آن شودیو نم زندیست دانیستان منبرد و جان شهیب

 75در شب  خیذکرشده که ش ختاری در… انهیکه عنقا را بلند است آش دبگویی



 مجموعه مقاالت تایماز اورمولو

 
 

23 
 

کند. یهزار نفر به محاصره شهر پرداخته و هجوم را آغاز م یبا س 7597 قعدهیذ

مردم را  هیمهاجمان روح یهاانبوه کشته دنید دمدهیوز بعد هنگام سپر

به همراه مردان از شهر به دفاع  زیزنان ن یجنگ حت نی. در اکندیصدچندان م

جنگ دوم را شروع و موفق  بیعج یبعد اکراد با تهور یبر خواستند. روزها

 یبا شجاعت انیوگ یکنند اما مدافعان عل دایراه نفوذ پ یشدند از سمت فوج خو

. روز کنندیم جانیحمله کرده و دو هزار و پانصد نفر از اکراد را ب باوررقابلیغ

 روزیمدافعان پ زی. امروز نزندیبار دست به حمله م نیسوم یبرا خیش قعدهیذ 57

 رغمیعل یول آوردیبه شهر هجوم م  خیش گریبار د قعدهیذ 50. روز شوندیم

تا باغ دلگشا  یباش یتوپچ گیب نیازجمله محمدام نیمدافعاز  اریبس یهاکشته

 .زنندیآنان را عقب م نیمدافع یول ندیآیم شی( پیفعل التیا دانیم کی)نزد

اکراد را بهشت   یهاکشته یو جا ندیبیخواب م خیها دوباره ششکست نیبعدازا

 یسوآن به دنیو با خواندن ورد و اذکار و دم پوشدیسبز م یکرده ردا نییتع

. روز شودیو دوباره جنگ شروع م کندیم عیشهر مهاجمان را به حمله تشج

آغا به کمک  لیعسپاه سردار ماکو از سمت شمال و قلعه اسما قعدهیذ 59

 یتالفبه داهللیعب خی. شکندیبه اکراد وارد م یآمده و شکست سخت هیاورم

کننده را ناراحت رایواقعه بس کی نجای. در اکندیعام معسگرآباد را قتل یروستا

پاشا خان )سردار ماکو( چون با شجاع الدوله و اقبال  موریذکر کنم ت یستیبا

و  بنددیده م نیا یداشته چشم بر قتل و نابود فالدوله مالکان عسگرآباد اختال

سر  یتمام روستاها ینینشدر عقب خی! شرودینم یامکان به کمک اهال رغمیعل

بازهم  نیبنی. دراشودیم یبه مرگور فرار داهللیعب خی. شکندیراه را غارت م
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 هکه با اقبال الدول یحکم عداوتسردار ماکو به دهد،یم یواقعه دردناک رو کی

 امیاست که ق کی. نزدکندیباز م یغارت اهال یرا برا انشیداشته دست سپاه

ور به مرگ خیش بیکه سردار ماکو به بهانه تعق فتدیاتفاق ب هیاورم یاهال یعموم

 .زندیم یدست به غارت اهال زیو در آنجا ن رودیم

 اریبه د یماریو سردار کارآزموده به سبب ب کیمرد ن نیاقبال الدوله ا نیبنیدرا

به اثبات  گرید بارکی. شودیعزادار م کسرهی شیشتافته و شهر در عزا یباق

 یمهاجم هرچه قدرتمند و مسلح باشند در صورت داشتن سران یقوا رسدیم

ها بعد که سال ی. کارسازندآنان را دور  توانندیشجاع و کارآزموده، مدافعان م

بر آن مردان و زنان  غیو در فیانجام نشد. صد ح یو ارمن لوهایدر مقابل ج

 .یدالور اورم

مخرب به نفع اکراد  ارینقش بس زین عیوقا نیدر ا سیکاکران کنسول انگل دکتر

نبسته و مجبور  یطرف نیبزرگان شهر مهاجمو  یدر اثر متانت اهال یداشت ول

 به فرار شدند.

 

 تقویمیس غائله

و شهر حلب  هیسور یطور که در مقدمه ذکر شد از اکراد بومهمان کاکیش لیا

شدند و از  آزربایجانوارد خاک  یبودند که از زمان سلطان طهماسب صفو

در حدود  همان بدو ورود مکرراً باعث زحمت و کشت و کشتار و قتل و غارت
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به  لیا استیکه رفت(. بعد از مرگ محمد آقا ر یشدند. )به شرح رانیا یغرب

جعفر آقا  هیدوم تزار روس یکالی. ندیرس لیتر اسماعدست جعفر آقا برادر بزرگ

به  کیو تحر بیتحب یبرا نانیطه شمد دیرا به همراه عبدالرزاق خان و س

از عاقبت کار نگران و  زیتبرواقعه حاکم  نیازا( پس7906دعوت کرد ) هیروس

و دو نفر همراهش را  یو وطئهت کیدر  رانیبه ا یسال بعد پس از مراجعت و

کرد.  جادیآقا ا لیدر اسماع یبزرگ نهیکار ک نی( ا7907به قتل رساند ) زیدر تبر

مشروطه با سردار ماکو متحد شد و در جنگ سکمن آباد در  یهااو در جنگ

 تانیبا کاپ انیم نی. در ادیاز سردار ماکو گردموجب شکست مجاهدان  ،یخو

 55در  تقویمیداشت. س یکیدر وان روابط نزد ایتانیبر یوابسته نظام کسنید

عام مردم کهنه را ترور کرد که به قتل لوهایرهبر ج مونیمارش 7596اسفند 

فرار  یبه عثمان لوهایدر اثر حمله ج زیمنجر شد. خود ن هیشهر، سلماس و اورم

به قتل و غارت ارامنه وان دست زد. در سال  7597 نیفرورد 55در کرد. 

شروع به دادن پول و  رانیدر ا کایآمر یندگینما سیپاکارد رئ ردکت 7909

: میخوانیم 76در محاربه عالم سوز ص  هیاکراد نمود. در کتاب اورم زیتجه

موصل از  هاسیبهادر از طرف انگل ریبه نام ش یمنصب افغانصاحب کیامروز 

 تیمأمور رادمذاکره با اک یبرا هیکه معلوم شد مشارال یشد. از قرار یوارد اورم

 یو عثمان رانیهمان کتاب: دکتر پاکارد به اکراد ا 555مخصوص دارد. در ص 

. دهدیم کجایهر نفر حساب کرده و مال دو هفته را  یقران برا 0هر هفته 

در  دیمسئله باعث گرد نی. اندکنیم لیها هم فوراً اسلحه خودشان را تکمآن

مورد در کتاب  نیگردد. هم رنفر کرد مسلح در شهر حاض 7500تا  یمدت کم
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 هی.  در رمضان همان سال اکراد در قرشودیتکرار م ناًیع زین قیاهلل توفرحمت

 .شوندیقره حسنلو باعث کشتار و غارت م

 

 هایریدرگ شروع

عام در که در سلسله مقاالت قتل یشرح وان به یها لویاز غائله ارامنه و ج بعد

قشون اتحاد  میکرد یصورت کامالً خالصه بررسبه میرا فراموش نکن آزربایجان

 هیقصد مراجعت نمودند و اسلحه و مهمات خود را جهت ته یاسالم عثمان

اسفا و شگفتا  یول دنمودن میتقد هیاورم یفروش به اهال یاسباب بازگشت برا

 دهیآن استنکاف و اکراد همه اسلحه را خر دیو نادان از خر حالیمردم ب نیکه ا

 دهیرا د یو سخت اتیهمه تعدکه آن یکردند. مردم لیو زرادخانه خود را تکم

من خارج است.  لهی! از مخکنند؟یعمل م نیچن یحسابیبودند با چه حساب ب

برگشته  از شهر فرار کرده بود دوباره انیحیمس ههرحال دکتر پاکارد که همرابه

صورت و اکراد به یمنازعات اهال نجای. ازاردیگیخود را از سر م اتیو عمل

( نقشه ربودن خود را توسط هیاورم یالدوله )وال اءی. ضشودیشروع م ترانیعر

 رونیاز شهر ب ییها. اکراد با دادن کشتهکندیو اکراد را منهزم م میکردها عق

 .کنندیخراج م. دکتر پاکارد را هم از شهر اشوندیم

 یول کندیبندر گلمانخانه را اشغال و غارت م کاکیش یاز روسا گیب طاهر

 بیکار عج کی نیبنی. دراپردازدیحصار شهر م میبه تحک تیالدوله با درا اءیض

الدوله را برکنار و سردار فاتح را  اءیض زند،یسر م زیتبر یاز طرف سپهدار وال
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را ملقب به سردار  یو تقویمیس قیت تحمخود جه الیاو کرده و به خ نیجانش

 لهیچه مخ نی! ادهدیپول م یمرصع و مقدار کاف ریشمش کینصرت کرده و 

حماقت و  همهنی! ادانمیاست )؟(، من نم رالعقولیخام و چه اقدامات مح

است  هیو سران مملکت چگونه قابل توج یاهال انیدر م یتیدرایب همهنیا

 )!( دانمیبازهم نم

 

 تقویمیالدوله و ورود س اءیض خروج

از راه شرفخانه  یسوار قره داغ صدکیبا  سیکنسول انگل تیفاتح! به مع سردار

به  دهیآقا که به مقصود خود رس لیو اسماع شودیوارد بندر گلمانخانه م

چه  دینی! )ببشودیوصلوات وارد شهر مآمده و همراه او با سالم یاستقبال وال

! اگر انسان رسندیم موربه مصدر ا یشهر خلع و چه کسان یگر یرا از وال یکس

.( میدار یسران نیبرما که چن ی! واستیسرزنش ن یجا ردیاز غصه بم

به جسارت خود افزوده و  تقویمی. سشودیراه کردها به شهر باز م لهیوسنیبد

به شهر و روستاها  اتیتعد شی. پس از افزاپردازدیفقط به تماشا م دیحاکم جد

. سردار فاتح )عجب دیکه شهر را ترک نما دهدیم امیبه سردار فاتح پ تقویمیس

. ردیگیاکبر خان امورات را  به دست م یرزاعلی!( از شهر خارج و میانام برازنده

 یرا زندان دیبا سواران خود به شهر حمله کرده و حاکم جد زین تقویمیس

 .کندیم
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 گلمان خانا جنگ

بود، گلمان خانا را مستحکم کرده  یزیق که خود تبرآقاخان از افسران قزا اسد

که با توپ و مسلسل به آنجا حمله  کاکیدر برابر عمر خان ش زیتبر دیو به ام

 هیمقاومت که از اورم یها. متأسفانه برجدهدیانجام م یامقاومت جانانه کندیم

 یهایو کشت دیآیاکراد درم صرفبه ت یکییکیشده بود تا گلمان خانا ساخته

و به  ابندییشدن به ساحل را نم کیاند جرئت نزدآمده زیمهمات که از تبر

از راه  ادهیناچار پ. اسد خان از مقاومت عاجز شده و بهگردندیشرف خانا برم

 بیترتنیاو به رود؛یم زیو ازآنجا به تبر شود؛یخان پناهنده م میانزل به کاظ

 .شودیبسته م زیاه تبرو ر افتدیدست اکراد م بهگلمان خانا 

 

 خانم صریباغ ق فاجعه

زمام حکومت را به دست  تقویمیارشد الملک از جانب س ه،یاز تصرف اورم بعد

اشخاص تظلم به  یبرخ گذاردیرا از حد م یظلم و تعد یکرد شق نیا ردیگیم

 ندهیاست. عمر خان با نما تقویمیس یکه عمو برندیم  کاکیدرگاه عمر خان ش

به درد  خواهدیکه م شودیم عیشا نیو چن شودیآقا وارد شهر م لیاسماع

 ی)محل فعل میخان صریافشار معروف به ق خاننیدر باغ حس یبرسد. و یاهال

( نشسته و در شهر جار یکاشان ابانیمجاور در خ یهامرکز بهداشت و خانه

 یدگیرس اتیتا علما و تجار و کسبه در باغ مزبور جمع شوند تا به شکا زندیم

ابوالقاسم  رزایتعسر آور و آموزنده را از قلم م ب،یواقعه عج نیا ریشود. در ز
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به کوشش رسول  ،یاسالم راثیاز کتاب مجموعه مجلدات م ییالشرع خو نیام

 :میخوانیجلد دهم م ان،یجعفر

بر اسالم بر  افتنیو دست  الیبعد از است یو نصران یاگرچه جماعت ارمن …

از قتل نفوس خصوصاً در اطراف و  توانستندینچه را که مرحم نکرده و آ یاحد

 هانینکرده، باهمه ا یاعراض فروگذار یریو نهب اموال و اس هیدهات اورم

 نیل آقا بر ایکه از کسان اسماع یب[ و ستم و ظلم 755] یشکنجه و عذاب

به ظهور  هایو نصران هایحیآن از مس ریالسلف وارد آمده عشرعش هیجماعت بق

اگرچه از قتل نفوس و غارت اموال  یجماعت نصار نکهیو به جهت ا دهیانرس

هم نداشتند، برخالف اکراد  یاقالً شکنجه و عذاب کنیل کردندینم قهیمضا

و انواع نکال و  ختنیآو ریرازکه در شکنجه و عذاب کردن و مردم را س یوحش

را از پاها  یو برخ ختندیآو هاهیرا از خا هایننمودند. بعض یابداً کوتاه بیتعذ

: گفتیم دمیافشار شن ینفر از نجبا کیبنده از  نی. چنانچه خود اختندیآویم

دموکرات معروف  انیو از آقا گفتندیرا آقازاده م یکه و شانیاز خود ا یشخص

 مهیدر جر یو و دینمایمنتخب م هیرا به حکومت اورم یل آقا ویاست، اسماع

 یاز اهال یل است که به اسم اعانه هم وجه هنگفتنکرده، سه قهیگرفتن ابداً مضا

آقا   لیبه اسماع هیاورم انیاز آقا یمسئله را برخ نیا ایو گو کردی[ مافتی]در

 چارهیآن ناپاک، ب دهیرا در مقام مؤاخذه کش یآقا و لی. اسماعدهندیاطالع م

که  دینمایم یذهن هیمتهم کرده و به مشارال یرواقعیغ یهارا به تهمت یاهال

است و خود منتظر هستند که قشون دولت  هیهزار تفنگ در اورم نیفعالً چند
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دست بهدست انیبا دولت هانیوقت ااز جانب ساوجبالغ ]مهاباد[ خواهد آمد آن

 بسپارند. انیدولت دستداده و کسان شمارا گرفته به 

آنگاه  دیآیکرده و در فکر مجازات برم رییکلمات تغ نیا دنیآقا از شن لیاسماع

بوده دستورالعمل شکنجه و آزار را  هیقشون اورم سیکه رئ رحمیب یبا عمر آقا

کرد را با دودسته فرستاده و  هینفر فق کیصورا  یبا تلفون داده ول ینبغیکما 

مقر بر  د،ینمایم یالف[ در مسجد جامع خوانده و نطق 757مردم را ] یو

آقا به شما  لیحکم اسماعانه گرفته بهکه آقازاده از شما به اسم اع یپول کهنیا

خانم که در خارج شهر حصار  صریدر حصار ق یداده خواهد شد. فردا را همگ

 .دیریو پول خود را پس بگ دیاست جمع شو یبزرگ

فردا  ختهیآو یآقا رنجبر عدالت لیاسماع نکهیکول احمق به گمان ا یاهال چارهیب

و منتظر بودند  شوندیته، مجتمع مهزار و هفتصد نفر در آن حصار رف بیرا قر

را در آن حصار در  شانیطور گرسنه اگرفت. اوالً دو روز همان میکه پول خواه

آن را کردها  وارید یقشون هم آمده و رو سیداشته بعد از دو روز رئنگه فیتوق

 ستیحصار، ب انیزغال آورده در م یوقت مبالغآن دینمایها احاطه مبا تفنگ

در آتش  یپزکباب خیتفنگ را مثل س یهاو سنبه ختهیرجا زغال  یس

 هر – آله و محمد بحق امثاله من اهلل اعاذنا –ها را زدهفلک نیآنگاه ا گذارندیم

که  گذارندیداغ م شانیا یو به دست و پا ختهآوی چاه از و بسته باهم دوپاها

 نیع رهیهزار ل نیو چند ریو پنج ت ریقبضه تفنگ و سه ت ستیب دیمثالً با یفالن

 .دیبده دیبا
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هر  یکه هرکس گذارندیبنا م هاچارهیو سوزوگداز ب ادیناله و فر نیبعد از چند 

را بپردازند.  مهیجر نیچه داشته از خانه و النه و مخلفات خانه همه را فروخته ا

 ینبوده. بار دانیپول در م یوانگه دیخریمخلفات نم یکه کس یدر حالت

و شکنجه  ییرسوا رجهبه چه د یل هنگفت را از اهالهمه تفنگ و پوآن

امتحانات  نیبه خداوند رئوف ودود که ما را از امثال ا برمیکه پناه م رندیگیم

 محفوظ بدارد.

نموده و اسباب و  هیها تهارابه هیروز اقامت در اورم 75عمر خان پس از  حال

برده را با ده هزار  غمایه ب یشکنجه از اهال ریو طالجات و هر آنچه ز یکاف هیاثاث

 .کندیحرکت م قیطرف چهربرداشته و به یعثمان رهیل

از  یکی کهینحوبه الیاست ر تقویمیاجاره دادن مردم توسط س گرید عیفجا از

تومن اجاره داده و پول را  صدیزادگان کرد به س گیاز ب یکیرا مثالً به  نیمتمول

تومن  ستیتومن،  دو صدیعالوه بر ساو هم آمده  دهد،ینقداً گرفته و سند م

 !کندیهم بابت منفعت از آن شخص طلب م

 

 تقویمیژاندارم توسط س رانیکشتار اس فاجعه

)حاج مخبرالسلطنه(، به  ماژول )سرگرد(  زیتبر طلبتیو عاف حالیب یوال

ژاندارم را از راه بندر دانالو به مهاباد  70گردان  دهدیزاده دستور مملک

 یروین نیزاده اعزام چنبپردازد. ملک تقویمیغ( برده و به دفع شر سبال وقی)سو

کارساز  ی. استدالل وکندیخطرناک دانسته و اعتراض م اریرا بس یفیضع



 مجموعه مقاالت تایماز اورمولو

 
 

32 
 

با قشون  شودیبه پادگان مهاباد مطلع م رویاز اعزام ن یوقت تقویمی. سافتدینم

 کیرا در  رانیاس یدولت یروهایسرعت حرکت کرده  و بعد از شکست نبه یکاف

واقعه در ساعت  نی. اکندیشخصاً با آتش مسلسل اعدام م سابقهیاقدام ب

 .مانندینفر زنده م 0و تنها  افتدیم فاقات یشمس 7700مهر  77روز  70/70

 است: ریبازماندگان به شرح ز یاسام 

 یگی)ستوان دوم(، اسکندر محال ب ی)ستوان دوم(، محمد مظهر نیام هاشم

شهدا شبانه  ریشده و از ز یزخم نانی)ستوان( ا یینورا یمهد)ستوان(، 

زاده و سلطان محمد . سرگرد ملکرسانندیم یبرخاسته و خود را به قوشاچا

هم  یکی عهواق نیا ی. ازجمله شهداشوندیبعداً آزاد م هیآلپ هم در مقابل فد

داده ترا هم قبالً در جنگ با اکراد ازدس چشمشکیبوده که  یزیاسد خان تبر

 زیتبر یوال یمباالتیو ب یاقتیلیدر اثر ب آزربایجانصدها فرزند  ساننیبود. بد

 .دهندیجان خود را از دست م

از مردم مهاباد بخصوص  یادیروز کشته شدن تعداد ز نیذکر اقابل عیاز وقا 

 وقیعام اول سوذکر است. بعد از قتلقابل کردندیم یکه در مهاباد زندگ یاکراد

 میرا فراموش نکن آزربایجانعام در که در سلسله مقاالت قتل یغ به شرحبال

مهاباد را کردها  یت اهالیاکثر تقویمیعام دوم توسط سها و قتلتوسط روس

ترک در  یهاخانواده یادیتعداد ز زین 57تا انقالب بهمن  یول دادند،یم لیتشک

غارت اکراد در اول  و قتل و  داتیکه در اثر تهد کردندیم یشهر زندگ نیا
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و  هیخانا و اشنو یترک شهرها یهاها همراه با خانوادهخانواده نیانقالب اکثر ا

 از وطن شدند. یجالمجبور به  انیجلد

 

 یازیجنگ اول شکر 

نفر از شرفخانه همراه  7000خود مشتمل بر  یبا قوا یارشد قره جه داغ ریام

 7700آذر سال  55کو در سردار ما یتحت فرمانده یژاندارم و قوا 7500

و سواران  داکردهیسلماس با اشرار برخورد پ یازیشکر  هیدر اطراف قر یشمس

 نی. خبر اکنندیو فرار م اوردهیتاب ن ردیگیکه درم یجنگ سخت یط تقویمیس

 یسردار قره داغ انیم نی. در اشودیموجب جشن و سرور م هیدر اورم یروزیپ

. شودیم دیبد بوده شه یبا و ایکه گو هایاز قره داغ یکیاز پشت و توسط 

 انیلشگر هیزحمت بقخورده و بهسردار در نبود فرمانده خود شکست یلشگر ب

 .رسانندیم یخود را به خو

 

 گانگانیو ب تقویمیس

فرستاده  لسنیبار با و نیچند یالدیم 7979از سال  تقویمیطه و س خیش

از  زین 7957گرفته بود. در سال  یمالقات کرده و اسلحه و پول از و هاسیانگل

پاشا فرستاده باشگاه  یاز مصطف تقویمیس نی. همچنگرفتیکمک م کسیسا

بود تاوان،  اده. در مقابل قول دکردیم هیاسلحه و مهمات ته زین هیترک یکردها
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طرفدار آتا ترک پاک  یهاو ارز روم را از وجود ترک یحکار واس،یس س،یبلیت

 داده بود. هاسیها را در رواندوز به انگلبه ترک قول حمله نیکند. همچن

 هاکیموقع بلشو نیها )در اجهت تماس با روس زین یفرستادگان تقویمیس

بودند به رضا  لیها ماروس ایگو یمصدر امور بودند( به باکو فرستاده بود، ول

 کمک کنند. کردیم یرا ط یکه مدارج ترق رپنجیم

 

 (0288 لی)آور یقوشاچا جنگ

و عدم صداقت در  انتیکرده )خ انتیقربان کرد که به نهضت جنگل خ الوخ

کوچک خان  رزایکردها است( و شخصاً سر م یهااز مشخصه یکی مانیعهد و پ

در  یبانیسپاه ژنرال ش  هیدر بن گریکرد د 500را از تن جدا کرده به همراه 

افراد  شودیم.  هجوم به مهاباد شروع شوندی( متمرکز می)قوشاچا اندوآبیم

کشته  زیو خالو قربان ن شوندیم یو فرار کنندیم انتیخ یخالو قربان به و

کرد را با خود همراه کرده و جنگ با  ریعشا تواندینم رپنجی. رضا مشودیم

قشون  یاقتیلیآسان که در اثر ب یهایروزیپ نیرا ادامه دهد. از ا تقویمیس

را در  تقویمیس یسرتاپا یخاصغرور  شودیسردار سپه )رضاخان( حاصل م

اشتباه خود را بکند.  نیتربزرگ تقویمیس شودیغرور باعث م نیو ا رد؛یگیبرم

. از کندیم داریموصل د یوال گیب دریبا ح نانیدر شمد مکویس 7955در ژوئن 

 یمذاکرات باعث بدگمان نیا یندارد ول یاطالع یچندوچون مذاکرات کس

 .دشویم تقویمیبه س هاسیانگل
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 یازیدوم شکر جنگ

به  یمتشکل از داوطلبان ارمن یزبده و گردان پیت کیبا  یجهانبان ژنرال

 هیژوئ 57سرهنگ روس بگ زورابف درمجموع هشت هزار سرباز در  یفرمانده

کرد چهار بار  ادهی. پکنندیحمله م قیبه چهر یازیاز سلماس و استقامت شکر

دادن تلفات  بانظام کردها هم واره. سخوردیهر بار شکست م یول کندیحمله م

شکست  رویداشتن ده هزار ن رغمیعل تقویمی. سندینشیعقب م نیسنگ

ندارد. ازآنجا  شتریاکنون هزار نفر ب برد،یداش پناه م ی. ناچار به سارخوردیم

سواران ترک خورده و زن، پسر  نیبه کم زی. در آنجا نکندیفرار م هیبه ترک زین

در عراق  لیخودش را به ارب تقویمیس 7955. در اکتبر شوندیو برادرش کشته م

 یدر آنجا به و یسیبود. اربابان انگل رشدهیاش هم اسساله 6پسر  کی. رساندیم

 وقرب سابق را ندارد.آن ارج یول دهندیپناه م

 7955. در آوردیدرم رانیو دوباره سر از ا شودیم بیسال ناگهان غ کیاز  بعد

العمر مادام یو ابراز بندگ رسدیور رضاخان که حاال شاه شده مبه حض تقویمیس

 .کندیم

رضاخان در دشت  ایاند که گوساخته یاافسانه  تقویمیمالقات س انیجر از

 ررسیدر ت یریبا عده کم به حالت غافلگ هیسلماس درراه سفر بازگشت از اورم

 یبه قتل برساند. ولرا  یاو سردار کرد نتوانسته و بتیاز ه یبوده ول تقویمیس

 هایاظهارات ارتش یبرخبرابر  رایز رسدیبه نظر نم یچندان واقع تیحکا نیا

را مانده و پس از مالقات با  شبکیو سلماس آمده و  یبه خو زیرضاخان از تبر
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در بازگشت رضاشاه را  تقویمینداشته که س یبرگشته و علت زیبه تبر تقویمیس

 کی توانستهینم زیرضاخان ن طورنیتکرار کند، هماشتباه را دو بار  کینکشد و 

 ستیبایم یادو بار تکرار کند و از راه جداگانه ار یبزرگ نیاشتباه به ا

 است. گشتهیبرم

 

 تقویمیکشته شدن س داستان

 دایو خانه بدوش را پ خانمانیحکم آدم ب تقویمیس یازیبعد از جنگ دوم شکر

( در 7707برگردد. )سال  رانیدوباره به ا ردیگی. بعد از دو سال اجازه مکندیم

 وسفیبعد از شورش سربازان در پادگان سلماس و کشته شدن سرهنگ  7705

جنگ  یط سربازان یول کندیکرده و به سلماس حمله م انیخان دوباره طغ

 یول کنندی. رسم کردها است که سخت حمله مدهندیم یاو را فرار یسخت

. دهندیم حیفرار را برقرار ترج شهیه است هممقاومت جانان دندید یوقت

طبق نقشه سرهنگ  7709 ریت 70بود و در  یدائماً فرا خیتار نیبعدازا تقویمیس

 زیپسرش خسرو ن انیجر نی. در ادیبه قتل رس هیدر اشنو یصادق خان نوروز

 .شودیآزاد م 50 وریو پس از شهر یزندان زی. عمر خان نشودیم یزخم
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 تا بعد از انقالبجنگ دوم  از

و قتل و  اتیبازهم تعد یاکراد برابر با جنگ دوم جهان تقویمیبعد از غائله س 

در  یبه نام زرو خان بهادر یاهیکرد سور کیخود را از سر گرفتند و  یهاغارت

نتوانست  یادیکار ز کنیگرفت ول یرا پ تقویمیبازهم روش س هیاطراف اورم

قدرت او کم شده و منهزم شد. دولت  جیتدرها بهانجام دهد و با خروج روس

 یزمان قاض. همدیبنما جادیرا ا یقابل قبول تیتوانست امن آزربایجان یمحل

 یروهایمهاباد را اعالم نمود که بعد از حمله ن یدر مهاباد جمهور زیمحمد ن

 یتحرک یو برادرش در مهاباد اعدام شدند. اکراد تا انقالب اسالم یو یدولت

دوباره موج گسترده ترور و وحشت کرد دوباره  نقالببعد از ا نکهیتا انداشتند  

 شروع شد.

قوم  نی. اباشندیم یو ناامن یگریاغیبه  لیما شهیطبق عادت مألوف هم اکراد

فرصت  نیپس از انقالب بهتر طیو اسلحه دارد. شرا گاریبه زن س یبیعشق عج

 تقویمیس لیاسماع یورکه دنباله یها و احزاب مختلف کردبود تا گروه

 یخودمختار بندهیچپ و با شعار فر یهابا سپر گرفتن پشت گروه باشندیم

و ضد ملت ترک را  طلبانههیاهداف تجز رانیا یبرا یکردستان، دمکراس یبرا

 تیسولدوز )نقده( اوج وحش یهاعام و کشتار خانوادهو فاجعه قتل رندهیسر گ

 یسولدوز و کمک جانانه اهال یرشادت اهالکه با  یاآنان را نشان داد. توطئه

 شکست خورد. یحسن یجمعه آگاه و جسور آقاو امام هیاورم

 :میپردازیسال قبل م یمرور حوادث سباهم به
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بود، پس از  یستینیو لن یستیمارکس یدموکرات کردها که اساساً حزب حزب

و  انهیگرایمل داًیشد یهااستیباس دموکراتالیعنوان حزب سوسبه 57انقالب 

 نیوارد صحنه شد. در ا« دکتر عبدالرحمان قاسملو» یمسلحانه به رهبر یروش

که البته  یستیمائوئو  یبا افکار چپ زیهنگام حزب زحمتکشان کردها )کومله( ن

کردها  یایپرولتار شاهنگیو خود را پ بردیرنج م کیدئولوژیاز ضعف ا

که  ی. زماندیمنطقه گرد یاسیس اناتیمسلحانه وارد جر یمشبا خط دانست،یم

اکراد پادگان  7757بهمن  70گذشته بود، در  57روز از عمر انقالب  5تنها 

حزب دموکرات که به  یاصل یاعضا زا ”انیبلور یغن“مهاباد را غارت کردند. 

 7به همراه گروه  7759حزب دموکرات در سال  یمشاختالف با خط لیدل

)برگ سبز( ” کتاب ئاله کوک“راتش در حزب جدا شدند در خاط نیاز ا ینفر

و  گرفتیتماس م یلحظه با اشخاص مختلفبه: دکتر قاسملو لحظهسدینویم

به من  یزیخصوص چ نیدر ا مبرده. نادیکشینقشه اشغال پادگان را م

مطلع بودم. به او خبر دادم قبل از  شیاز کارها یگری. من از کانال دگفتینم

 یاست ما کردها در برابر دولت موقت بازرگان کاربهتر  فتدیب یاتفاق نکهیا

حل  زیآمصلح قیاز طر دیکه مسئله کرد با یامر اصرار دار نی. اگر تو بر امینکن

آنجا )پادگان مهاباد( ". نامبرده گفت: میحرکت کن قیطر نیشود، الزم است از ا

حرف  نیپاسخ دادم: ا سدینویم انیبلور "گردد. یآورجمع دیمرکز شر است با

از  میخواهیو م میدارمانیدارد اگر ما به صلح ا رتیشما با تفکرات حزب مغا

 مسئله را حل کرد. زیآممسالمت قیطر
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 ؟قارنا چه گذشت در

 یشهرستان سولدوز )نقده(. طبق ادعا یلومتریاست در هفت ک ییروستا قارنا

برابر  یشمس 7755 وریشهر 77 خیسپاه پاسداران در تار یروهایاحزاب کرد ن

نفر را به قتل  65تا  79 نیب یروستا حمله و تعداد نیبه ا 7979سپتامبر  5با 

جمعه امام و امام ندهینما یغالمرضا حسن یسو. انگشت اتهام بهرسانندیم

 .شودیمتوجه م هیاورم

 شیمنطقه و آرا گرید عیدر مورد وقا یکم یستیجهت درک بهتر اوضاع با 

 ادی. به میمورد بپرداز نیدر ا یمرور اطالعاتبه ریدرگ نیو مواضع طرف یاسیس

همان سال با حمله به سولدوز  نیفرورد 77 خیاکراد مسلح در تار دیداشته باش

 نیکرد و ترک ا یهالاز ا یاریخانواده ترک و شهادت بس نیعام چندباعث قتل

آمده بودند  یکه به کمک اهال یا هیاز وطن دوستان اورم یادیشهر و تعداد ز

شده بود. از کردها واقع نهیشهر مورد ک یعنوان منجبه یحسن یدند. آقاش

 یاریآمد که موجب کشتار بس شیدر مرداد همان سال غائله پاوه پ گریطرف د

احزاب کرد و  زیشهر ن نیشد. در ا هرش نیا یدولت نیکرد و مدافع یاز اهال

کردند که را شروع  ینیدولت عراق جنگ خون تیو حما گریکدیبه کمک  یچپ

:  ... سدینویم بارهنیدرا ینیاله خم تیختم شد. آ شانیبه شکست ا تیدرنها

ها را آزاد کردند، گفتار را آزاد کردند، احزاب را آزاد مرزها را آزاد کردند، قلم

 نیبا ا گریخرابکارند، د هانیهستند... ا یمردم کی هانیا کهنیا الیخکردند، به 

خرابکار هستند،  تیجمع کی هانیرفتار کرد... ا تمیبا مال شودیاشخاص نم

که  یکه هر کار میکه بگذار میتوانیرا ما نم هانیفاسد هستند. ا تیجمع کی
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 نیا دیشماها دار داند که خوبکنند. حاال هم اعتراض کرده خواهدیدلشان م

را  یآن خرابکار شیو چند روز پ روزیها که پرآن ری. نظدیکنیکارها را م

 نیچن کی... گذارندیبعد گردن مردم م کنندیغائله م جادیند... خودشان اکرد

 ..میکنیبا شدت رفتار کرد و با شدت رفتار م دیبا هانیهستند... با ا یمردم

 یاز کردها که طرفدار انقالب و مخالف احزاب چپ یاعده عیوقا نیدنبال ا به

 یروهایکرد و چپ با ن احزاب یریجز درگقرار گرفتند. به گریکدی یرودررو

 تیشدت حماعراق به یدر کردستان )که پس از آغاز جنگ از سو یدولت

دولت  دارطرف یاحزاب مذکور و کردها انیم زین یقوم یهایری( درگشدندیم

 یمنگور برا لیرخ داد که ازجمله آن درخواست حزب دموکرات از ا یمرکز

 لیمقاومت ا یبود. در پ شانیهادادن سالح لیبا دولت و تحو یعدم همکار

گو استاندار وقت داد. )مصاحبه حق یرو نیطرف انیم نیخون یرهایمذکور درگ

اوضاع و  نیکردستان( در چن نامهژهیو ران،یانداز ابا مجله چشم یغرب آزربایجان

حزب دمکرات  یروهاین انیدر پاسگاه دوآب م 70/6/55 خیدر تار یاحوال

جوانمرد اهل سولدوز بدون سالح و از محل  یروهایگروه از ن کیکردستان 

 ریدر مس شانیهابه خانواده یجهت سرکش انیخود در پادگان جلد تیمأمور

تا  75 نی. تعداد تلفات بشوندیم امعقتل یشده و همگبازگشت موردحمله واقع

به مثله کردن اجساد  نیکشتار مهاجم نیا یشده است. در پنفر گزارش 75

قرار  یگریو دردهان د دهیاز شهدا را بر یکی یآلت تناسل یپرداخته و به قول

 ی. در پرساندینفر از جوانمردان فرار کرده و خود را به شهر م کی. دهندیم

 کیهستند  یکرد مدع ستی. احزاب تروررودیخبر اوضاع رو به وخامت م نیا
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اند. پرداخته یپاسدار به قارنا حمله کرده و به کشتار اهال یروهایروز بعد ن

. شودیم نیعنوان فرمانده مهاجمبه یمعبود میمتوجه عظ زیانگشت اتهام ن

روستا  نیخطاب به معتمد یادر نامه یمعبود میروز قبل عظ کیآنکه حال

. پس از یخسرو لیبازدار و خل زیبهلول گلستان و عز ی: جناب آقاسدینویم

نا هم خودتان و هم خواربار ده قار یآمدورفت شهر برا یسالم خواهشمندم برا

 یناراحت نیترکوچک ی. هرکسدیده قارنا آمدورفت داشته باش گریبرادران د

خود بنده  ای ماتبه انتظا یفور دینما جادیا گریشماها و برادران کرد د یبرا

 یکس را گرفته و به مقامات دولتتا به اسم ضدانقالب آن دییمراجعه فرما

. با میما هم برادر هست د،یاراحت نباشوحشت و ن گونهچیدهم خالصه ه لیتحو

 ادیبه  طورنهمی 7755/ 70/6: امضاء – یمعبود میاحترام حاج عظ میتقد

ها به ترک عیعام وسقتل رغمیعلسولدوز  نیبعد از جنگ فرورد میداشته باش

مورد  نیدر ا یو گزارش امدیبه عمل ن یشخص یریگنوع انتقام چیدست اکراد ه

 نیدر چند یکشتار نیچن یچگونه و طبق چه اسناد نیرا. بنابستیدر دست ن

قارنا به تقاص کشتار روز قبل اتفاق  یدورتر از واقعه دوآب در روستا لومتریک

اکراد موافق و  یگروه نیب حسابهیتسو کی تواندینم ارکشت نیا ای. آافتدیم

 تد؟افیاتفاق ب ستیاحزاب ترور یینمامنظور مظلوممخالف انقالب باشد و به

قبالً توسط ارامنه و  ونیتاسیسوء و آژ غاتیتبل یاتفاقات برا نیا رینظ

وقت  رگو استاندابارها اتفاق افتاده است. به دنبال حادثه قارنا حق هایلیاسرائ

و مجازات خواهند شد.  ریحادثه دستگ نیا نیاعالم کرد: مسبب یغرب آزربایجان

از  یمحمدباقر هاشم ر،یوزتنخس یاز سو ینژاد میمرکب از حک یئتیسپس ه

 یمیبرادر حاج مال صالح رح یمیو عبداهلل رح یغرب آزربایجانطرف استاندار 
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و پس از تماس با  ردک متیروستا عز نیجمعه اهل سنت نقده( به ا)امام

 میگزارش خود را تسل ع،یحادثه فج نیا رامونیپ قیو تحق انییروستا

آمده سند عملبه قاتیکرد. برابر تحق یغرب آزربایجانو استاندار  ریوزنخست

کشتار به  نیدر ا یترک و دولت یروهایاز دست داشتن ن یحاک یتوجهقابل

اله  تیآ ندهیبهادران نما یمهد یاست. احزاب کرد به گزارش آقا امدهیدست ن

چمران، سرهنگ  دینژاد(، شه ریظه مساریکرده و سرهنگ )تاشاره یمنتظر

 جانیگو استاندار وقت آزرباحق ی. آقانامندیتار مکش نیرا مسبب ا انیشهباز

: ظاهراً دو دیگویم رانیانداز ابا مجله چشم یامصاحبه یمورد ط نیدر ا یغرب

 یالعظماهللتیآ یآقا یبهادران که از سو یآقا یکی اندگروه اظهارنظر کرده

 یبود. گزارش آقا یهم گزارش استاندار یکیبه منطقه آمدند و  یمنتظر

رفته باشد. آمدن  نیاحتماالً بعد از فوت نامبرده از ب دیهادران به دست من نرسب

بود خودشان آمدند و  یبهادران به منطقه بدون خبر و هماهنگ یآقا

که  شانیبهادران و مانند ا یهم کردند و رفتند البته زحمات آقا ییظرهااظهارن

از عشق و  یناش دآمدنیبه منطقه م ییهاتیانجام مأمور یبرا یدر موارد

 یهماهنگ یکارها نیاست اما ا ریاحترام و تقدشان به انقالب بود و قابلعالقه

هم  یاجهینت زین تاًیو نها شدیم تیریو باعث لوث مد یکار ینشده همه مواز

به  یکیدر رقابت بودند و  یگو و مال حسنحق ینداد. ازآنجاکه در آن زمان آقا

 یتوجهداشت اگر سند قابل یوابستگ ینیخم یبه آقا یگریو د یجبهه مل

واقعه به  نیدر ا یحسن یو شخص آقا ینظام یروهایبر دست داشتن ن یمبن

داشته  توانستیکردن آن نم از برمال ییعبا چیطرف مقابل ه آمدیدست م

به  لیکرد تبد یهاستیهرحال حادثه قارنا در دست اشرار و ترورباشد. به
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 یبرا یطرف مقابل و اهرم هیعل غیکه در تبلشده است  یعثمان راهنیپ

انسان و  کیعنوان به دانمیالزم م انی. در پاشودیآنان استفاده م یینمامظلوم

 کنیخشونت توسط هرکس را محکوم کنم ول عمسلمان هر نو یجانیآزربا کی

 گرید بارکی یستیام بااشاره نموده زیخود ن یقبل یهاهمچنان که در نوشته

به  سمیها که به نام طلب فدرالاز گروه ینم هر نوع سوءاستفاده برخک یادآوری

کرد  سمیسمپات ترور یروهایو ن سمیبا ترور یو همکار یینماهر نوع مظلوم

پل  نیاست و ا جانیبه ملت آزربا انتیپل لرزان خ یحرکت دررو پردازند،یم

 قدم زدن نخواهد بود. یبرا یقطعاً محل مناسب
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 ؛د شومآن مولو

 نگاهي به تاریخچه و پیدایش پ. ك. ك و پژاك 

تلخ صدسال  اریبس اتیتجرب رغمیو عل هایآزربایجان یتوجهیب هیمتأسفانه در سا 

و  یارمن ونیاز طرف افراط جانیملت تورک آزربا هیمتعدد عل یهاعاموقوع قتل ریاخ

 تکاریو جنا یستیکه احزاب ترور دهیرس یبه حد هاستیترور یکرد. اکنون گستاخ

را کردستان  جانیاز آزربا یاعمده یهابخش 7795 ینوروز امیدمکرات و کومله در پ

 یجنوب جانیها و احزاب آزربااز تشکل یجز تعداد کممتأسفانه به ی. ولنامندیم

خورده احزاب شکست نی. اشودینم دهید جانیآزربا نیاز طرف فعال یواکنش چندان

 یزتریرخون خوارانراثیاند مخود را به پ.ک.ک و پژاک داده یکه اکنون درواقع جا

 یطلبخطر توسعه یادآوری یگستاخانه و برا امیپ نی. به بهانه درج ادارندنیرا در آست

آن مولود شوم نگاهی به تاریخچه و پیدایش پ.  " یلیکورد مقاله تحل یهاستیترور

  " ریدیقلب نیجانیاورمو آزربا " جانبنیا یکه قبالً در وبالگ شخص "ک. ک و پژاک 

 .گرددیم درجنشر شده بود مجدداً 



 مجموعه مقاالت تایماز اورمولو

 
 

46 
 

که ترکیه  دانستندیم یدرستامپریالیست و در رأس آن انگلیس به نیروهای

جنگ دنیای  یهااندام به غرب را نخواهد داد. سالبزرگ و قدرتمند اجازه عرض

هور شد این صلیبی مش یهاسلجوقی که به جنگ یها( با ترکهایغرب )فرنگ

از صحنه سیاست  راها تفکر را در دنیای مسیحی نهادینه کرد که بایستی ترک

دنیا حذف نمود. جنگ جهانگیر اول زمینه و بهانه چنین آرزویی را محقق 

جهان منتهی شد.  یامپراتور نیترساخت و به تجزیه دولت عثمانی یعنی بزرگ

ا )قسمتی از ایتالیا(، کشورهای متضمن جدایی بالکان، آدلی (sevr) قرارداد سور

حجاز، عراق و سوریه از ترکیه شد. در این معاهده  رهیجزشمال آفریقا، شبه

بود؛ اما با ظهور آتا ترک و شروع  شدهینیبشیاستعماری کشوری کردی نیز پ

پرستان ترک با شش کشور دنیا که کشورهای غالب جنگ بزرگ میهنی وطن

و تراکیا از لوث اشغالگران  یآناتول تیرگیر و درنهاها بودند دجنگ و متحدان آن

و معاهده  یترکیه متولد شد. بدین ترتیب معاهده سور ملغ نپاک و کشور نوی

لوزان به دشمنان ملت ترک تحمیل شد. در شرایط جدید آرزوی دولت کردی 

 نیمحقق ساختن چن یبرا 7950در سال  یکرد علو ریعشا امیبر بادرفت.  ق

 یاز شروع جنگ جهان یعنی یعثمان ی)غائله درسیم(. بعد از امپراتوربود  یدولت

مسئله  انهیدر خاورم طلبانهیتجز استیس تیمنظور تثبغرب به ولا

و  شیبا گرا یمتعدد کرد یهاداد و احزاب و گروه جیاکراد را ترو یطلبییجدا

و در  یخاص استراتژ تیبا موقع هیشکل گرفتند و ترک یخاص یهاشهیاند

 زین یداشت. لذا شورو یخاص تیناتو اهم یبرا انهیخاورم ییایمحدوده جغراف

را  هیشرق و جنوب شرق ترک تیکردن خط مقدم ناتو، جمع ریپذبیآس یبرا

 یفرهنگ یهاتیسامان داد که البته محروم بخشییرها یهاتحت عنوان نهضت
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 سمیرکسمکتب ما یسوبه یکرد یهاگروه شیموجب گرا زین یو فقر اقتصاد

معارض  یها. کرددانستندیها ماز ترک یمعضالت خود را ناش یشد که تمام

در جنگ سرد  شدندیم یدهسازمان یشورو تیگرا بوده و با حماکه غالباً چپ

  .کردندیم تیفعال یعنوان اهرم فشار به نفع شوروبه

 

 هیپ.ک.ک در ترک یریگشکل

 هیخصوصاً کردستان ترک هیترک در یو خارج یداخل یتینارضا یهاشهیر تعدد

منطقه شده بود  نیدر ا یکیو چر ینظاممتعدد شبه یهاگروه شیدایموجب پ

و  نیتریعنوان افراطحزب کارگزاران کردستان )پ. ک. ک( به دیکه بدون ترد

ظاهرشده  هیکمبارزات کردستان تر ریاخ یهادر دهه یجنبش کرد نیترموفق

 .است

« آپو»عبداهلل اوجاالن معروف به  یهاشهیاطی و اندتفکرات افر 7970سال  در

علوم  یعنوان دانشجوبه هیترک یها. آپو در دانشگاهردیگیعمو شکل م یبه معن

و با تالش و  پردازدیم هیدرباره اوضاع کردستان ترک یبه بحث و بررس یاسیس

شکل  هیاحزاب در ترک یو شاخه جوانان انقالب ییگروه دانشجو یو یرهبر

زبان و روشنفکران و و نفرات آن گروه را اکثراً کردزبان و بعضاً ترک ردیگیم

و  یهسته اصل« عبداهلل اوجاالن»و « کارا یحق»که  دادیم لیتشک انیدانشگاه

که به  دادندیم لیدر آنکارا تشک یاافراد جلسه نیآن گروه بودند. ا یمرکز

 :افتیفق دستمشهور شد و به دو توا «کمانید» ییتجمع و گردهما
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 هنیبازگشت به م -7

پس از بازگشت به  یدهو سازمان میو تنظ یکیدئولوژیشروع مبارزه ا -5

 .کردستان

و  یاسیدانشکده علوم س النیالتحصباهمت فارغ یاست که پس از مدت یگفتن

پرست دموکرات وطن کردگانلیانجمن تحص»بانام  یاوجاالن گروه یبه رهبر

گروه نام خود را بر  نیا 7970و در سال  کنندیم تیاعالم موجود«  آنکارا

 رییآپو تغ روانیپ یعنی «apousk» که انتخاب کرده بودند به یدئولوژیاساس ا

 .دادند

دولت  هیمردم را عل یاسیس غاتیبا تبل یطور مخفگروه به نیا 7975سال  در

« انقالب کردستان ریمس»تحت عنوان  7977و در سال  کردندیم کیتحر

 نیسال دولت با خطرناک اعالم نمودن ا نیا منتشر کردند که در همر یمنشور

سرخ سازمان ستاره (MIT) هیسازمان استخبارات و اطالعات ترک لهیوسگروه به

سازمان  نیدادند که ا لیتشک یگروه سرکوب هرگونه آشوب نیمقابله با ا یرا برا

کارا را به قتل  یحق یعنیکننده گروه بانفوذ در داخل اعضا گروه رهبر و اداره

در  7957نوامبر  57آن به اوجاالن واگذار شد. در  تیرساندند که پس از او هدا

رسماً  P.K.K کارگران کردستان حزبو  لیتشک یاکنگره سیف یروستا

به لبنان )دره بقاع(  رفته و در  7979شد. اوجاالن در اواخر سال  یگذارانیبن

 یانقالب یروهایو آموزش افراد ن میتعل یراب طیآنجا به آماده کردن مکان و مح

( قیو رف اریحدود صد نفر هه وال ) 7979سال  انیجهت مبارزه پرداخت و تا پا

. نندینظر خود آموزش بب ریز ینیفلسط یهاگاهیفرستاد تا پا لبنانجذب و به 
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و ناتوانی  انیگراها و راستمتعدد بین چپ یهایریدر اثر درگ 7950در سال 

عیف حاکم ژنرال کنعان اورن با یک کودتا قدرت را در دست گرفته با دولت ض

کرد  یگراچپها و احزاب همه گروه ینظامالعاده و حکومتاعمال وضعیت فوق

 نیشدند. در ا یزندان زین یاو عده دیتبع یافرار، عده یاسرکوب شدند. عده

نشدند و  میاز افراد حزب پ.ک.ک تسل یاعده دیمدت که سه سال  طول کش

ها چهارهه وال بودند که دست در به خارج هم  فرار نکردند ازجمله آن یحت

در زندان  یاعده نکهیا ایو  ندنشد میاما تسل دندیدست هم خود را به آتش کش

کنگره دوم پ. ک. ک در لبنان  7955دست به اعتصاب غذا زدند. در سال 

ها به کردستان آن د،یگرد بی( تصوالی)گر یکیشد و جنگ چر لیتشک

و جنگ مسلحانه شدند و با  یعمالً وارد فاز نظام 7957-5بازگشتند و در سال 

 امیغازی آنتب، سییرت و باتمان ق یهادر استان ینظام یهااتیانجام عمل

و  یریموفق شد با دستگ هیکه البته ارتش ترک دندیمسلحانه را شدت بخش

کادر  یاز اعضا یازجمله برخحزب  یاز اعضا یادیو اعدام تعداد ز یزندان

 میترم یحزب برا یبر آن وارد کند و در مقابل، رهبر یضربات سخت ،یرهبر

 یرویداده و آن را تا حدود ده هزار نفر ن سترشجراحات وارده، بدنه حزب را گ

 لیکه در لبنان تشک 7956که در کنگره سوم در سال  ییمسلح ارتقاء داد تا جا

صادر  (ARGK) کردستان بخشیاصطالح آزادارتش به لیشد دستور تشک

شدن و شکست عراق و مطرح 7997. بعد از جنگ نفت در سال دیگرد

 زهیها، انگ یکردستان و بارزان یهنیم هیکردستان آزاد در عراق توسط اتحاد

 هیو ترک هیسور ران،یچهار کشور عراق، ا نیکرد در مناطق کردنش طلبانییجدا

 یو حزب پ.ک.ک برا افتی یدستان بزرگ فزونبا چاپ و انتشار نقشه کر
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و  دیخود را قوت بخش یاقدامات نظام تریقو زهیبه استقالل باانگ دنیرس

و البته ایران که به بازی دوجانبه  یبیو ل هیخود را از سور زاتیاز تجه یقسمت

پرداخت و از سال  روهایصورت گسترده به آموزش ننمود و به هیزده بود تهدست

و  یو مراکز نظام ساتیحمله به تأس ن،یکم اتیها مورد عملانجام ده با 7777

است  ی. گفتنندیاوارد نم هیترک انیبر نظام ینیتوانستند تلفات سنگ یگذارنیم

 77از  شیمنتشر کرده است پ.ک.ک ب راًیکه روزنامه اطالعات اخ یطبق آمار

 یهایرید در درگانبوده یرنظامیغ شترشانیرا که ب هیهزار نفر از مردم ترک

پ.ک.ک در کنار اقدامات مسلحانه خود با  یاز طرف نیبرد. همچن نیاز ب ینظام

و  یغیو تبل ی)روژ تی وی( ازنظر فرهنگ یونیزیشبکه تلو کیداشتن  اریدر اخت

 یمردم کرد و حت نیداشته و توانسته بانفوذ در ب تیفعال زین یاسیس

مردم  دیان، هر وقت اراده نمادر منطقه کردست یو دولت یاسیس یهاتیشخص

تظاهرات و اعتصاب در  ،ییمایو با انجام راهپ دینما جیحکومت بس هیکرد را عل

 تیبر حاکم یو فشار روان ردیبگ یاجبار ازیامت تیکماز حا نیکردنش یشهرها

  .وارد سازد

 

 سمیبا آپو آپوئ ییآشنا

  ست؟یک آپو

 یدر روستا 7907در سال  عمو همان عبداهلل اوجاالن است که یبه معن آپو

و به جهت  کردیم ادیهمواره از پدر خود با نفرت  یمتولدشده است. و جهیل
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 لینموده و به دل انیدر مقابل خانواده خود طغ یپرخاشگر هیداشتن روح

شدت به راخود  یهم فرار کرد. آپو نظر موجود جامعه شانیخشونت از روستا

نسل کرد  یقائل بود و خود را مناد بخشییخود رسالت رها یو برا کردیم ینف

 یماندگو آن را عامل عقب کردیم ادیبا نفرت  ینید دیاز عقا دانست،یم

و  کندیم دایپ یستیکمون شاتیگرا رستانی. اوجاالن در سال آخر دبدانستیم

 یو پائولوس معرف نیاستال ن،یلن فیردو هم ستیکمون کیخود را  یبعد از مدت

 .نمود

 

 یمعرفت یو مبان مسیآپوئ

 یمبان لیو در تحل داندیم یتنها راه کسب معرفت را حس بشر سمیآپوئ

 یرا نف یرمادیوجود نظام غ ردیپذیرا م یتجرب یریپذآزمون ینوع یمعرفت

را حاصل تفکرات  یمذهب دیو عقا یوابستگ دیق یو مذهب را نوع دینمایم

و  ذبانسان  را کا یعنومظاهر م یو تمام داندیم یرعقالنیبشر و غ یسنت

جامعه،  ونیطور خاص را افطور عام و اسالم بهبه نیو د شماردیم قبولرقابلیغ

 ،یزن، عامل نظام طبقات یعامل بردگ ،یماندگتمدن، مظهر عقب ستیعامل ا

 یستیفاش یبه نژادپرست ینوع. آپو بهداندیم یظلم و اجحاف اجتماع گرهیتوج

جامعه را حاصل  یاخالق یو مبان باشدینژاد برتر م اعتقاد دارد و مروج تفکر

معتقد  ینظام هست یتصادف شیدایبه پ سمیو مانند مارکس داندیم ترینظام توتال

دولت،  ن،یروبنا بودن د ک،یالکتید ها،دهیبه تضاد پد نیهمچن سمیآپوئ باشدیم
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 سمیالیماتر یبر مبنا خیبودن نقش اقتصاد، تکامل تار یاخالق خانواده، اساس

 سم،یبرالیو با الهام از ل ردیپذیرا م سمیبرالیل یولنگار باشد،یمعتقد م

. داندیم یرا منطق سمیبرالیل انهیوحش ییرا مطرح و سودگرا یدموکراس

 یهاانیکننده جررا بهانه تمرکز قدرت، عامل تضاد، سرکوب تیمل سمیآپوئ

 یو استبداد داخل یاستعمار خارج جهیحقوق اقوام و نت کنندهینف ،یمردم

 .کندیعنوان م

و  کندیزن را رد م یاخالق دیکه به جنس زن دارد ق یابا توجه به عالقه آپو

 یتیو به اشتراک جنس داندیاسارت م یحجاب و هر نوع پوشش زنان را نوع

در  یرتینظم عش داند،یم ینظم استبداد یاعتقاد دارد و نظم خانواده را نوع

در کردستان را  بخشیدل استبداد دانسته و تنها حرکت آزاعام زیکردستان را ن

و جنگ کرد با کرد را مجاز دانسته و مبارزه را تنها  داندیخود م یهااز حرکت

کرد  یالیرا درگرو نژاد خ انهیخود قبول دارد و نجات خاورم یدهیدر چارچوب ا

 .داندینژاد کرد م یوبرتر

فرزندان  دگانیبرگز نیب یخاص یکیمعتقد است قرابت و نزد سمیآپوئ

مانند  یکرد نقش یو برا داندیو کرد وجود دارد و آن را نژاد برتر م لیاسرائیبن

محصول فلسفه  سمیو تفکر آپوئ باشدیقائل م سمیونیصه یدئولوژیو ا هودی

 تیمأمور ناست و معتقد است آنچه تاکنو سمیونیصه نشیبر ب یمبتن یفکر

با  سمیونیو صه سمیگفت آپوئ دیرد واگذار شود و بابه ک دیبوده با سمیونیصه

 یالمللنیب یجاسوس یهااز دستگاه دشدهیتول یتفکر موجود محصول نظام فکر

  .باشدیم
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خاص به  یلیو نگاه تحل هایریگها و جهتبا شاخه یستیتفکر آپوئ نکهیا جهینت

 انهیخاورم هندیتلخ در آ یتیواقع کنندهمیترس نده،یو آ یو جامعه فعل خیتار

 هودیو  سمیونیکه با صه یو فکر یکه با توجه به قرابت نژاد یمعن نیاست. بد

 یقوم کرد حت یبه برتر قادو اعت هودیسرنوشت مشترک با قوم  میدارد و ترس

که  کندیرا دنبال م سمیپان کرد ینژادپرست یدارد نوع هودینسبت به قوم 

 نیازجمله د انه،یدر سطح خاورم یعنظام اجتما دارهیاصول ثابت و پا یضمن نف

 ینف ،یمل رتیطور اخص، ملت و غبه عهیطور خاص و شطور عام و اسالم بهبه

به نام دفاع از حقوق زن،  یجنس یبندوباریب ینوع جینظام خانواده و ترو

در  کایازجمله حضور امر انهیدرصدد است با توجه به تحوالت موجود خاورم

 انهیحضور در کنار طرح خاورم نیمثبت نسبت به ا و نگاه انهیمنطقه خاورم

و با  یهمسان ینوع سمیآپوئ وینظام کنفدرال و فدرات یو همسان کایآمر دیجد

 یشنهادیو نظام پ کایآمر یشنهادینظام پ نیب یانطباق عمل یوعن شتریدقت ب

 .خوردیبه چشم م سمیآپوئ

 

 و ادیان آپوئیسم

 الیام یکرد برا دارنیاز مردم د یبکاریآپو که با فر تیبا شخص ییآشنا یبرا

را ” خلق  کیدفاع از “از کتاب او به نام  ییهابخش کندیم نهیخود هز یشخص

 :میکنیبرای نمونه ذکر م
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حمله  نیتردر مقابل بزرگ زیمجدد به قالب اسالم ن یآوریو رو کالیراد اسالم

 یدیاز ناام یناش یرانتحا یهاوجوشو جنب شاتیاز گرا ریغ سمیتالیکاپ یجهان

 .ندارد یگرید یمعنا ،یو درماندگ

اند را فراهم کرده یدولت فئودال شیدایپ نهی( زمیسی)محمد و ع ریاخ امبریپ دو

در  باشد،یم یطبقات کالیراد یانقالب کیدرواقع  یسیع یطبقات یکارو سازش

 ینماد مقاومت طبقات ییوسگرایشدن، آر یدر مرحله دولت ژهیوبه تیحیمس

 یمذهب سن شدنلیدر اسالم و هنگام تبد شی. همان گراباشدیمستضعفان م

)به خدا شرک  یکه محمد در معنا ییهاو سنت هاهیآ» ابدییم انیبه دولت جر

خدا از همه ما حساب خواهد خواست اما به  د،یدر کار خدا دخالت نکن د،ینورز

انه موجب گشودن راه به ناآگاه ای( بر زبان رانده، آگاهانه دهدیحساب نم یکس

شده است.  یوسطقرون یو امارت یادشاهپ ،یسلطنت یهادولت استیس یرو

 .«( دولت استفستی)مان هیانیب کیمنظر  نیقرآن از ا

بودن  کیاز سمبل ریتوسط تمدن اسالم به مقاومت بپردازد غ انهیخاورم اگر»

 5-75را در قرن  و بهره خود دیحداکثر تول تینخواهد برد. اسالم شیاز پ یکار

 «ستین شیب یاآن پوسته یارائه کرده است. پسماندها
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 یریگشکل لیعمل پ. ک. ک در اوا یهاوهیش

عبداهلل اوجاالن و عدم توان  لهیوسبه یو ابالغ تمام مقررات حزب نیتدو -7

 اعضا یاز سو یاز دستورات رهبر یچیسرپ

 حزب را داشتندانشعاب از  ایکه قصد خروج و  یبه مرگ افراد دیتهد -5

در منطقه و  یاسیعنوان تنها حزب حاکم مطلق سپ.ک.ک به یمعرف -7

 در منطقه دهیعقسازمان هم ایحزب و  تیفعال گونهچینبودن ه رایپذ

 زیآمو مسالمت یمبارزات فرهنگ یهاوهیعدم اعتقاد به ش -0

پ.ک.ک مطلب  هیکه عل یو قتل خبرنگاران دیتهد ،ییشناسا -5

 نوشتندیم

 به اهداف خود دنیبه خشونت جهت رسمتوسل شدن  -6

 نیطرف ربارانیروابط آزادانه اعضا حزب با عناصر مؤنث و ت ینف -7

 شرب خمر و مواد مخدر یو مجازات برا تیممنوع -5

 حزب کیعنوان تاکتعمل کردن به یکیو چر یزانیپارت -9

جهت متضرر کردن دولت  سمیضربه زدن به صنعت تور یتالش برا -70

 هیترک

 

  پ.ک.ک نیعمل نو یهاوهیش

آن  حیعمل تند و ناصح یهاوهیحزب پ. ک. ک و ش یهایو خودخواه یروتک

و  ندیبا پ.ک.ک مقابله نما شتریب تیباسابقه فعال یکرد یهاحزب دیباعث گرد
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و  دیعمل خود گرد یهاوهیدر ش دنظریحزب و تجد یداریامر موجب ب نیا

 یدگاهید با یکرد یهااتحاد با حزب جادیجبهه واحد کردستان و ا جادیجهت ا

 تواندینم ییتنهاکه به دیرس جهینت نیپرداخت و به ا تیوضع یباز به بررس

 یهاوهیعنوان شرا به لیخود اقدامات ذ دیجد وهیببرد و در ش شیاز پ یکار

 :خود قرارداد یسرلوحه کار نینو

بلکه متحول ساختن  ستیمورد هدف ن نینو یدولت در استراتژ یسرنگون -7

 است دولت

 که دارند یجبهه مشترک با تمام احزاب مخالف با هر اعتقاد لیتشک -5

 اهللحزب یحت هیدولت ترک هیاحزاب مبارز عل اریقرار دادن امکانات در اخت -7

و  داریمختلف و دعوت به د یدر کشورها یارسال نامه به سران احزاب کرد  -0

 گفتگو

 یل به اتحاد آزاد و محورشعار از کردستان متحد آزاد و مستق رییتغ -5

 یجنگ به آشت لیتبد یعنی کیدموکرات

سرنگون  ی( که برایاسیشاخه س)ARNK ( ویشاخه نظام)ARGK نام رییتغ -6

مدافع خلق( که جهت  یرویبودند به )ن افتهی لیتشک هیساختن دولت ترک

 .است افتهی لیتشک یابیصلح و چاره  شبردیپ

 ینسبت به برادرش عبداهلل اوجاالن فرد به ذکر است عثمان اوجاالن که الزم

و به  دانستینم زیآمتیبرادرش را موفق یهایاست تندرو یترو زرنگ نیبواقع
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 یهاسازش و نرمش را به دست گرفته تا نظر سازمان استیعلت س نیهم

 یهاسازمان ستیدهد و پ.ک.ک را از ل رییرا نسبت به حزب تغ یالمللنیب

و  هیحکومت ترک رییبر تغ یحزب مبن نینو یو استراتژ دیخارج نما یستیترور

 یاز تالش برا زیو پره هینظر دولت ترک ریز کیاز کردستان دموکرات یطرفدار

و اتحاد آزاد را سرلوحه  یدموکراس یمستقل و جدا و تالش برا یدولت جادیا

 .خود قرارداد است یکار

 

 مقابله با پ.ک.ک یبرا هیدولت ترک ریو تداب استیس

 یها در برخآن یپ.ک.ک و سرکوب جد یقابله با مبارزه نظامم -7

 مراحل

در آنکارا )اوزل  سمیمبارزه با ترور یمخصوص برا یروین لیتشک -5

 حرکات(

در منطقه  یحفاظت یروهایتشکیل نیروهای محلی و گماردن ن -7

 )کوی قورویوجوالری( ییبخصوص مناطق روستا

ورود و خروج  جت کنترل یبه خطوط مخابرات انیروستائ زیتجه -0

 پ.ک.ک یهاستیترور

 هیهمسا یبا کشورها یتیامن یهاپروتکل دیتجد یتالش دولت برا -5

 یبرا هیجنوب و جنوب شرق ترک یهاالعاده در استاناعالم حالت فوق

 یثبات فکر جادیا
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 هیکوچ دادن و تخل نیها در مناطق کردنشطرح اسکان ترک -6

 آلوده یمرز یروستاها

 ...و یاجتماع ،یصالح مسائل اقتصادا یهااقدام به وعده -7

 یهاستمیو عراق به انواع س رانیها در مرز اپاسگاه زیو تجه تیتقو -5

 شرفتهیو پ یوتریکامپ

 یدموکرات کردستان عراق )طالبان یبا حزب پارت یاسیروابط س جادیا -9

 منظور حمله به اهداف پ.ک.ک در مرز عراقها( به یها و بارزان

 کایامر یجاسوس یها( با سازمانتی)م هیترک یتیسازمان امن یهمکار -70

 ( و اسرائیل )موساد(ای)س

خصوصاً  یاسالم یهابه گروه یتیو امن یاطالعات یروهاینفوذ ن -77

 مبارزه با پ.ک.ک یدادن برا افهیق رییمنظور تغاهلل بهحزب

 فیعناصر ضع میجهت بازگشت و تسل یطرح عفو عموم یاجرا -75

جهت ضربه زدن به عناصر  یاقاز پناهندگان عر «تیم»استفاده  -77

 پ.ک.ک

 ها در مقابله با پ.ک.کو مسلح نمودن آن ریاستفاده از عشا -70

 :ازجمله نیدر منطقه کردنش یو فرهنگ یاسیس یهاطرح یاجرا -75

مسلحانه  ینظام تیکه فعال یچپ یهااز گروه یبه بعض یآزاد ی( اعطا الف

 .ندارند

به زبان  نیمناطق کردنش یهااز مدارس در محدوده ینمودن برخ ری( داب

 یو محل یکرد
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 کشور ونیزیوتلویاز راد یکرد یهابرنامه ی( اجراج

   یلباس کرد دنیو پوش شیگو ی( آزادد

 

 پ.ک.ک کنندههیو تغذ یحام یکشورها

حزب پ.ک.ک: الزم به ذکر است که حزب  یحام نیسابق اول یشورو -7

و  کردیم یرویپ یستمارکسی– یستیالیسوس یهاوهیپ.ک.ک از ش

فشار به  جادیا یبرا یسابق دارد و شورو یهمچون شورو یدگاهید

مخالف در  یهاو گروه یناآرام جادیو بلوک غرب درصدد ا هیترک

 .منطقه بوده است

 نیتریحزب پ.ک.ک و اساس کنندهیبانیکشور پشت نیترآلمان مهم -5

آن ازجمله: اقامت چهارصد هزار نفر از اکراد در  یمال کنندهتیحما

نفر  لهیوسکه به ییضد هوا یهاپ.ک.ک به موشک زیآلمان، تجه

ذکر است از دو هزار قبضه اسلحه. قابل شیب یواگذار شودیحمل م

 یو اعالم جهان هاستیترور ستیپ.ک.ک در ل نکه پس از قرار گرفت

حزب را  یررسمیدفاتر و مراکز غ هیکل الظاهریعل یآن، المان در مقطع

مسئله  نیاعالم کرد که ا یرقانونیآن را غ یهاتیو فعال لیتعط

 .دیآیحساب مپ.ک.ک به یبرا یمال یضربه نیتربزرگ

 استیدار شدن رحزب پ.ک.ک: عهده یاصل انیفرانسه از حام -7

 ترانیداخل فرانسه توسط همسر فرانسوا م یاز کردها تیحما تیجمع
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متعدد ازجمله  یهااجالس یسابق فرانسه، برگزار جمهورسیرئ

بعداً  زیقدامات دولت فرانسه بوده که البته ظاهراً دولت فرانسه نا

 .کردیفرانسه در نظر گرفته و اعمال م تبعهاکراد  یبرا ییهاتیمحدود

، 7950از سال  یمیرابطه صم جادیمهم پ.ک.ک: ا انیاز حام هیسور -0

 یمشترک، برگزار یدر مرزها گاهیپا نیگذاشتن چند اریدر اخت

شدن در  زیتجه ه،ید توسط پ.ک.ک در داخل سورمتعد یهاکنفرانس

خود، نرفتن حجاج به حج و  یاتیح طیشرا نیدر بدتر هیداخل سور

کشور  نیار رهبر حزب پ.ک.ک توسط ایحج در اخت نهیقرار دادن هز

اختالف  یسر رودخانه فرات و مسائل ارض هیو ترک هیکه سور یدرزمان

 یو برخ کایامر ه،یترکبود که  ییتا جا هیسور یهاتیداشتند. حما

 یستیترور اتیعمل کهیرسماً اعالم کردند درصورت یغرب یکشورها

مقصر  ماًیستقم هیدولت سور ردیصورت پذ هیترک یهاستیتور هیعل

 .است

 یدشمن لیکشور به دل نیاز پ.ک.ک توسط ا تیارمنستان: حما -5

 عام ارامنه توسطقتل یواه یکه مربوط به ادعا هیبا ترک اشنهیرید

 .است باشدیکشور م نیدولت ا

کشور جهت فشار آوردن به  نیا تیقبرس بخش یونانی نشین: حما -6

 .بر سر مسئله قبرس است هیدولت ترک

و پ.ک.ک  کندیم تی: هرچند رسماً و علناً از دولت آنکارا حماکایامر -7

را  کایو هرچند که پ.ک.ک هم امر داردیاعالم م یستیرا گروه ترور

 کایاما امر کندیرا رد م کایامر یهاتیو بعضاً حما ددانیدشمن خود م
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 تیحما راًیاخ کندیم تیها حماعنوان اهرم فشار از آنمعموالً به

در  یناامن جادیو ا رانیجهت فشار به ا یستیحزب ترور نیاز ا کایآمر

 .شده است ادیمنطقه ز

 یو برخ یناویازجمله سوئد، نروژ، کانادا، اسکاند یگرید یکشورها -5

 .باشندیپ.ک.ک م انیاز حام ریمهاجرپذ یاز کشورها گرید

. این کردیک حمایت مپ.ک. طلبانییاز جدا یطورجدایران به -9

در  هایزخم یو لجستیکی که شامل مداوا یافزارحمایت سخت

عمدتاً به  شدیایران تا تحویل سالح و آموزش نیروها م یهامارستانیب

لت ایران با استفاده از این نیروها به ( دو7: شدیدو منظور زیر انجام م

اکنون درواقع این  کهیطورکرد ایرانی پرداخت به ابکوبیدن احز

حالت ممکن به کردستان عراق پناهنده شده و  نیترفینیروها در ضع

ایرانی  ونیسینیروهای اپوز لهیوسنی( بد5اندام ندارند. امکان عرض

 یهاو سپس مصالحهتوسط دولت ترکیه از این کشور دفع شدند 

اما بعد از جنگ اول آمریکا و عراق  ؛امنیتی ایران و ترکیه برقرار شد

)جنگ نفت( پ.ک.ک گروه ایرانی پژاک را ایجاد و به درگیری با 

اکنون پژاک که شاخه  کهیطورنیروهای جمهوری اسالمی پرداخت به

مشکل امنیتی  نیتریعنوان جدبه باشدیایرانی حزب پ.ک.ک م

 (چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کساست. ) شدهلیان تبدایر
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 پ.ک.ک تیوضع نیعبداهلل اوجاالن و آخر یریدستگ

 یغرب یکشورها یکشور و برخ نیو فشار فراوان ا هیهشدار ترک نیاز آخر پس

 ی. وشودیکشور مجبور به اخراج اوجاالن م نیا 7995اکتبر  6در  ه،یبه سور

. شودینم رفتهیکه پذ دهدیم یپناهندگ یفته و تقاضار هیاکتبر به روس 77در 

 هیو ترک شودیم ریدستگ ایتالینوامبر همان سال اوجاالن در فرودگاه رم ا 75در 

درخواست را  نیا ایتالیا یول دهدیکشور م نیاو را به دولت ا لیدرخواست تحو

 ایکن ییقایآفر رفته و ازآنجا به کشور ونانیبه  ی. اوجاالن بعد از آزادردیپذینم

به  7995 هیفور 76که در  ردیگیجا م ونانیو در سفارت  کندیم متیعز

شده و به کشور ( ربودهیروبی)نا ایدر کن ونانی فارتهنگام خارج شدن از س

 .شودیمنتقل م هیترک

شده و از  یاوجاالن حزب پ.ک. ک دچار ضعف و سردرگم یریاز دستگ پس

 یبرخ نیبه خلع سالح شد. همچن یراضکرده و  ینینشعقب یمواضع قبل

و خصوصاً افسران  هیفشار دولت ترک یخود شدند ول میعناصر حزب آماده تسل

در  ینظام یاعدام اوجاالن باعث شد حزب مجدداً مش یکشور برا نیارتش ا

 نیو جهت فشار به ا دیها فعال گردسرکوب آن یبرا زین هیو ترک ردیش گیپ

 یراستا احزاب کرد عراق نیت گماشت و در اهم گانیهمسا تیحزب به حما

از  یکردستان عراق عناصر پ.ک.ک را تا حدود هنیم هیازجمله حزب اتحاد

احزاب ترکمن شمال عراق به  یاطالعات یهاخود اخراج کرد. کمک نیسرزم

از رهبران  یاوجاالن برخ یریپس از دستگ یبود و مدت یعال اریبس هیترک دولت

 یطلبان خود را کنار گذاشته و به صلح روو جنگ یطافرا یهااستیحزب، س
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 یاو انشعاب در حزب شد و عده یگروهامر موجب اختالف درون نیآوردند و ا

 .ماندند بندیپا یو نظام یکیچر اتیبه عمل زین

آوردن به صلح و اتحاد )منظور اتحاد و  یدر حزب و رو یافراط استیس رییتغ با

ی(، پ.ک.ک توانست رابطه خود را با احزاب شمال تر کردصلح با احزاب باسابقه

کردستان عراق بهبود  یهنیم هیعراق ازجمله حزب دموکرات کردستان و اتحاد

پ.ک.ک در  یروهایکه نیطوربه دیگذشته را فراموش نما یهایریبخشد و درگ

 افتندیهزار نفر تجمع و اسکان  5 کیهزار نفر و در محور نزد 6حدود  لیقند

 لیبر تحو یمبن کایبه عراق و عدم توافق پ.ک.ک با آمر کایز حمله آمرکه بعد ا

 50و  00 یهامراکز خود شدند و در گروه هیخود مجبور به تخل یهاسالح

 یارمنستان و ... کوچ نمودند. ادامه اشغالگر به شمال کردستان و احتماالً ینفر

 راًیاخ کهیدولت عراق شد بطور افتنین تیدر عراق موجب تقو کایامر

پ.ک. ک  یهاعراق اعالم نموده که توان اخراج پژاک از شاخه یجمهورسیرئ

 ه،یدر ترک یامن و مناسب یهرحال فعالً عناصر پ.ک.ک جااز عراق را ندارد. به

فشار  ادشدنیخود ندارند و در صورت ز تیادامه فعال یبرا رانیو ا هیعراق، سور

 .شدنشان وجود دارد میتمال تسلاح رانیو ا هیترک یها از سوآن فیو تضع

نظر  ریکه ز« چکش تعادل»موسوم به  اتیعمل ج،یاز جنگ خل پس

و سازمان ملل را به  یغرب یهاقدرت  یکردها انجام گرفت پا یبرا متحدهاالتیا

دولت  یریگشد و شکل یالمللنیب بارهکیمعادله با کردها کشانده و مسئله به

ایران،  ه،یترک یردها در شمال عراق، کردهاک شدهسیخودمختار و تازه تأس

 گریکه د دیرس یاو عراق را وارد معرکه کرد و بحث کردها به مرحله هیسور
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. انهیدر خاورم یدائم  یثباتیخطر ب رشینبود، مگر به بهانه پذ یپوشچشمقابل

کلهر و لر  ،یسوران، کرمانج، گوران، اورام یهارا به گروه رانیجامعه کرد ا

 یو خانوادگ رهیهر گروه منابع عش انیو معتقدند در م کنندیم یبندمیتقس

شکست و ضعف در مبارزات در  یها عامل اصلآن رونیو ازا ردیگیمبنا قرار م

  .دانندیم یو منافع فرد یدرون هیو تجز یبخش را عامل پراکندگ نیا

 

 تیاعالم موجود یو چگونگ پژاک

حزب  نیدر ا یاستراتژ رییاهلل اوجاالن تغشدن عبد یو زندان یریاز دستگ پس

مسلحانه شد و نام  یمش نیگزیصورت مشروط جابه یاسیداد و مبارزه س یرو

به کادک )کنگره  7750 نیپ.ک.ک. )حزب کارگران کردستان( در فرورد

 وآلمان  میمستق یو با خط ده افتی رییکردستان( تغ یو دموکراس یآشت

 یگروه را شورا تیاما هدا ن،ییتع یوان رهبر افتخارعنفرانسه عبداهلل اوجاالن به

 یوابستگ یاسیو س دهیعق قه،یاختالفات سل لیدار شدند که به دلعهده یرهبر

در  کایو امر ییاروپا یکشورها یاطالعات یهااز سازمان یکیها به هرکدام از آن

موجب  جادشدهیآمد و تفرقه ا جوداختالف به و زین تیمبارزه و هدا وهیش

از  یکه بعض دیو عراق گرد هیترک ران،یا یمرز یها در نوارهاآن یسردرگم

 یفرار ییاروپا یهم به کشورها یمنفک از گروه و برخ یبرخ م،یها تسلآن

  ند.شد
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گرفتند که پ.ک.ک. جهت  میتصم 76/7/57 خیکنگره هشتم به تار در 

 ران،یا یهااز کشور کیرا در هر  ییهایندگیخود شعبه و نما تیگسترش فعال

و  تیفعال کیو بر اساس اصول دموکرات دینما سیو عراق تأس هیسور ه،یترک

 جانیآزربا ناز استا یافراد پژاک در نقاط رانی. در اندیاهداف گروه را دنبال نما

نظام  هیعل غیقاچاق و تبل ،یاقدام به شرارت، اخاذ یو مناطق مرز یغرب

تر شد و با گروه منسجم نیا 7755نمودند که در سال  رانیا یاسالم یجمهور

خود  یو روان یتیامن ،یاسیس یهاتیکردستان فعال کیکنگره دموکرات  تیهدا

نام کادک  0/5/55دوم کادک  رهکنگ ایدر کنگره نهم  نکهیرا گسترش دادند تا ا

کاهش از مشکالت  یو در راستا افتی رییبه کنگره خلق کردستان )کهک( تغ

 لیخود که تشک ییو نها یبه هدف اصل دنیرس یبرا نیو همچن یداخل

کردستان  0در  شتریکردستان بزرگ بود و الزمه آن نفوذ و گسترش هرچه ب

ظاهر مستقل به ییهاحزب سیتأس بهاقدام  باشدیو عراق م هیسور رانیا هیترک

آزاد  اتیآن به نام حزب ح یرانیها نمودند که شاخه ااز کردستان کیهر یبرا

 یاز عناصر قبل یاحمد ی. عبدالرحمن حاجلی( رسماً تشککردستان )پژاک

قره قصاب نقده که فعالً در آلمان به  یروستا یحزب منحله دمکرات و از اهال

پژاک انتخاب شد؛ و  یکل ریگروه را بر عهده گرفت و به دب تیهدا برد،یسر م

 ریرسماً به سمت دب یاحمد حاجی( 6/7/7757 – 77کنگره پژاک ) نیدر اول

پژاک انتخاب  یرهبر شورای( 75/5/50 – 55انتخاب و در کنگره دوم ) یلک

و انتشار  بیو تصو نینشان و تدو نییگروهک بالفاصله با تع نیشدند. ا

 غیو تبل یو نظام یاسیس ،یفرهنگ یهاشاخه لیبا تشک نیچناساسنامه و هم

د خود افزو داتیخود را گسترش و بر تهد تیجوانان فعال نیگسترده در ب
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 یکرد یهاگروه ریسا تیموجود یتوانست در منطقه اثرگذار و حت کهیطوربه

 .الشعاع قرار دهدرا تحت

 

  کنگره اول پژاک مصوبات

 رانیدر ا یقانون اساس رییتغ -7

 رانیدر ا یفدرال ستمیس لیتشک -5

 رانیدر ا ینید تیبرداشتن حاکم انیاز م -7

 خواه یدموکراس یروهایاتحاد با ن -0

 کیکردها در چارچوب تحوالت دموکرات مسائل یابیچاره  -5

 یهاخلق یبا مشارکت تمام کیآزاد و دموکرات یانهادن جامعه انیبن -6

 خلق کرد یشاهنگیو به پ رانیا

 وندیگسترش اتحاد و پ ،یتمام اقشار اجتماع یتالش در جهت آزاد -7

 .کردستان یهابخش گریبا خلق کرد ساکن در د یکیدمکرات

 یبا تمام یو همکار رانیا یهاخلق انیمروابط آزادانه در  جادیا -5

 ونیبه فدراس دنیمنطقه جهت رس طلبانیآزاد یهاها و حرکتخلق

 انهیخاورم کیدمکرات
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 پژاک یدئولوژیا

افکار و  یعنیحزب پ.ک.ک؛  یدئولوژیحاکم بر پژاک همان ا یدئولوژیا

 سیئر یاحمد یحاج نکهی( است کما اسمیعبداهلل اوجاالن )آپوئ یهاشهیاند

که  7756 وریشهر 55 خیدر تار کایآمر ویگروهک پژاک در پاسخ به سؤال راد

 اوجاالن یهاشهی: ما از انددیگوی: چرا اوجاالن رهبر شماست؟ مپرسندیم

کار مبارزات عنوان راهآن را به هیپا نیکرده و بر هم یرویپ یدئولوژیعنوان ابه

 .میاخود قبول کرده

شده و  یگذارهیپا سمینلنی – سمیمارکس یئولوژدیپ.ک.ک. بر اساس ا حزب

اتحاد  یکرده بود اما به دنبال فروپاش میآن تنظ یبر مبنا زیاساسنامه خود را ن

است و  داکردهیپ شیگرا سمیبرالیل یسوبه زیحزب مذکور ن یشورو ریجماه

 .دارد دی( تأکیدموکراس -الیحاضر بر )سوس طیشرا

 هیبر اساس نظر یخیتحول تار ریست سگروه معتقد ا نیدرهرصورت ا اما

. دهدیجهان ارائه م خیاز تار یو طبقات یماد لیو تحل ردیگیمارکس صورت م

منشأ و مبدأ شروع  رانیمعتقد است ا خیاز تار یستیالیماتر لیگروه در تحل نیا

 رانیاسالم به ا دزرتشت تا قبل از ورو نی( است و دیدار)برده ینظام طبقات

اسالم واگذار شد.  نینقش به د نیبوده است. بعدازآن ا سمیفئودال کنندهتیتقو

را به عهده  رانیدر ا ینظام طبقات بانیلذا زرتشت و اسالم هردو نقش پشت

ها آمده است آن یمعرفت یو مبان سمیطور که در قسمت آپوئاند؛ و همانداشته

و  یماندگبطور خاص را عامل عقاسالم به وطور عام به نید یکل دید کیدر 
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منظور که به دانندیم انهیو خاورم رانیا ژهیوبه نیعدم تحول در مشرق زم

 یهاتیو حاکم نیتمام مظاهر د دیبا یستیبه اهداف مطلوب نظام آپوئ دنیرس

حذف گردد. چنانچه ذکر شد پژاک  یو اجتماع یاز عرصه فرد نیبر د یمبتن

 یمعرفت یمعتقد به مبان نژاد، زن، خانواده و ... ت،یملدر خصوص مسائل 

 جهینت توانیم یطورکلشده است و به نییتب نیشیاست که در فصل پ سمیآپوئ

 ،یو اجتماع یو اخالق در روابط فرد نید یتفکر نف نیا فستیگرفت که مان

و  یها و آداب حسنه اجتماعسنت ینف ،یجنس یبندوبارینظام خانواده و ب ینف

 .باشدیکردیسم فاشیستی م پان

 

 پژاک یهاو برنامه اهداف

 عاتیو پخش و رواج شا یروان اتیو عمل بکارانهیانجام اقدامات فر -7

 مختلف یهاکوچک به داخل کشور در پوشش یهانفوذ گروه -5

 هاگانیو خط  هاگاهیپا ینینابیاستفاده از مناطق ب -7

کردن  یالمللنیو ب یخارج یارتباط با کشورها یبرقرار یتالش برا -0

 مسئله کردها

مردم ترک و کردی جلوه دادن آزربایجان غربی  هیعل غاتیبلت -5

 )کردستان شرقی(

 آن تیو هدا یکردن مبارزات و رهبر یاتوده یتالش برا -6

 افراد هوادار و ترور مخالفان انیرعب وحشت در م جادیا -7
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از آن در  یبردارو بهره یمردم یهاتیجلب و جذب حما یتالش برا -5

 .رهیاغتشاش و غ جادیا اعتراض و یهاجهت ساختن کانون

 ون،یزیتلو و،یراد قیخود با مردم از طر یارتباط ستمیکردن س یقو -9

 .نترنتیو ا هیانتشارات و نوشتن شعار و پخش اعالم

با احزاب حاکم در عراق و  شتریارتباط ب یبرقرار یو تالش برا یسع -70

 کایآمر تیجلب حما

 کهیونحبه یو خارج یداخل التیتشک یهاستمیکردن س دهیچیپ -77

 برسانند بیامنیتی نتوانند در آن رخنه و آس یهاستمیس

 رویمنظور حفظ نبه یدولت یروهایبا ن میمستق یریاز درگ زیپره -75

 مخالف یکرد یهاگروه ریارتباط با سا یتالش برا -77

 

 پژاک یاستراتژ

 آزربایجان هیباال بردن تعصبات کور کردی و تبلیغات عل -7

 یکردها و فضاساز یل قومکردن مسائ یالمللنیب یتالش برا -5

 یالمللنیب

 یالگو تیموفق یو عراق و القا هیترک رانیمرز ا یسه سو سهیمقا -7

 شمال عراق

 زنان تهیو فعال کردن کم یاندازراه -0

 و ترور در آزربایجان غربی یگذارنیم یریدرگ لیاقدام مسلحانه از قب -5
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 انیجوانان و دانشجو یمخف یهاهسته لیتشک -6

 مجرب به داخل کشور یالتیو تشک یاسیس یاعزام کادرها -7

کردزبان جهت استخدام به سازمان  انیبه دانشجو یاعالم آمادگ -5

 یلیالتحصبعد از فارغ یعنوان کارمند ستادبه

در  یبا حقوق مکف یریکارگخود جهت به نیوعده پژاک به مخاطب -9

 منطقه شمال عراق

در  7756سال  رماهیپژاک در ت یستیگروهک ترور سیرئ یاحمد یحاج

 55 خیدر تار کایآمر یدر گفتگو با صدا نیو همچن ایدینامه ممصاحبه با هفته

نظام کنفدرال  یریگگروهک را شکل نیا دیجد یاستراتژ یسال جار وریشهر

 .کندیم انیب

 

 آن یالتیتشک یهاهسته یهاتیاقدامات پژاک و فعال

روهک در گ نیا یالتیتشک یهاپژاک حضور گروه تیاز اعالم موجود پس

انتخابات مجلس  می. در تحرافتیو عراق گسترش  هیترک ران،یا یمناطق مرز

جزء  ج،یبا بس یعدم همکار یو درخواست از مردم برا 55هفتم در زمستان 

 ریساگروهک از خأل نبود  نی. اشودیاقدامات پژاک در منطقه محسوب م نیاول

که در کار  یده و با تجارباستفاده را بر تیدر منطقه نها یاحزاب ضدانقالب کرد

را در مناطق  تیحضور و فعال نیشتریدارند در مدت کوتاه ب یالتیتشک

ارتباط با قشر جوان  هامیت نیا فیوظا نیتراز مهم یکیاند. داشته نیکردنش
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ها در آن یستیونالیناساحساسات  ختنی)دختر و  پسر( و برانگ کردهلیتحص

به عراق رفته  هامیبه همراه ت یشده بخشذبجوانان ج نیا نیبوده است که از ب

در سطح منطقه را به  تیفعال فهیوظ یالتیعنوان هسته تشکبه یگریو بخش د

 :گرددیها اشاره مهسته نیا تیاز فعال ییهاعهده دارد که به نمونه

صورت آنان به پژاک به یو معرف یالتیتشک یهاگسترش شبکه هسته -7

 یالزم فراخوان یهاگذراندن آموزش یبرا طی)افراد واجد شرا یانحراف

 (شوندیم

 یآنان به شاخه نظام یگروه و معرف نیجذب جوانان به ا یبرا غیتبل -5

 (الیعنوان گرپژاک )به

 و مراقبت از آنان بیمنطقه و تعق یفرماندهان نظام ییشناسا -7

 پژاک یآنان به کادرها یدولت و معرف یعوامل اطالعات ییشناسا -0

 سربازان کرد قیاز طر رانیمسلح ا یروهایدر ننفوذ  یتالش برا -5

پژاک و ارائه نظرات، انتقادات و  یگروهشرکت در جلسات درون -6

 هاشنهادیپ

 وانتقال کادرها در سطح منطقهو نقل ییجابجا -7

 پژاک در منطقه یمورداستفاده کادرها یمیت یهااطالع از خانه -5

 و ارسال آن هایو گزارش از ناآرام لمیف هیته -9

 منطقه تیماهانه از وضع ای یگزارش هفتگ ارائه -70
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 م؟یاطالع دار رانیدر ا سمیفاش خچهیچقدر از تار

وجود دارد. همه ما بخصوص  یرانیاست که در بطن جامعه ا یامقوله سمیفاش

اما  م؛یادهیطعم آن را چش رانیفارس زبان در ا ریغ یهاو ملت ینید یهاتیاقل

 یارفع آن مقوله یقدم برا نیعنوان اولبه رانیا و قبول وجود آن در سمیفاش

انکار آن تالش شده  یراتعمداً ب ایشده است و مغفول واقع شهیاست که هم

 تیفعال یررسمیو غ یطور رسمبه رانیدر ا سمیهاست فاشسال نکهیاست. باا

ها حزب و تشکل اند و دهبوده ستیو حداقل چهار، پنج حزب رسماً فاش کندیم

داشته و دارند ما اطالع  یستیمواضع و عملکرد فاش یررسمیو غ یرسم یاسیس

و  کایآمر یصدا یهاونیزی. تلومیاران نداشتهیدر ا سمیفاش خچهیاز تار یجندان

خلق(  نی)وابسته به مجاهد رانیا یمل ونیزیپارس، رنگارنگ و تلو ،یسیبیب

دارند، صدها  میرمستقیو غ میمستق یستیفاش یهاساالنه صدها ساعت برنامه

زاده،  ینور رضایعل ون،یهما وشیبا دار یونیزیساعت مصاحبه  و برنامه تلو

 میت رانی. در داخل اشودیپارسا و ... پخش م ،یریانقطاع، مش صرنا ،یمحمد
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و نقطه اشتراک تمام مردم و ملل ساکن  یبار مل دیفوتبال کشور را که با یمل

به آن نام  زین راًیو اخ خوانندیم یسرا داشته باشد ستارگان پار رانیدر ا

چهل  یکشور س ییمقام اجرا نیباالتر یسخنران کیاند. در داده یشاهزاده پارس

 خواندیم یرانیاسالم را ا غمبریپ یگریآن د شود،یتکرار م رانیبار کلمه ملت ا

 نیمن منظورم ا دیگویو م ردیگی)!( و در اثر اعتراضات حرف خود را پس م

 یهزارتومانبوده است )!( پشت اسکناس پنج یرانیا میحضرت ابراهبود که 

 یو وحش نیها را چادرنشترک یدرس یها. در کتابکنندیجعل م ثیحد

 یگذارنام یو نژادپرست ریتحق غمبریپ یرا به نام فردوس هاابانی. خسندینویم

 م؟یشناسیرا م یرانیا سمیما چقدر فاش یاوضاع و احوال نیو ... با چن کنندیم

 م؟یاطالع دار رانیا یستیاحزاب فاش خچهیحداقل چقدر از تار

 رانیدر ا سمیفاش خچهیشمارا با تار یصورت اجمالدارد به یمقاله کوتاه سع نیا

که در  میدانیدارد و م خیدر تار شهیر یستیافکار فاش شیدایپ نهیآشنا کند. زم

نوشته  نیشده است. اروعهاست که شقرن هیاز خراسان و با نهضت شعوب رانیا

حدود هشتاد سال  یزمان دودهدر مح یستیاحزاب فاش خچهیکوتاه بر تار یمرور

 است: ریاخ

 

 سومکا حزب

با  یاست نام حزب رانیکارگران ا یمل ستیالسوسی حزبشده که کوتاه  سومکا

 رانیدوم در ا یبود که در طول جنگ جهان یسمیالیسوس ونالیناس دیعقا
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 نیچند از سران ا یبود. او و تن زادهیحزب داوود منش نی. رهبر اشد یگذارهیپا

کارگران  ستیالیسوس یعضو حزب مل یاز شکست آلمان ناز شیحزب تا پ

 بازگشتند. رانیبه ا یآلمان بودند؛ اما پس از شکست آلمان ناز

 یبود. و خیمون انیلیمیماکس گیدانشگاه لودو اتیاستاد ادب زادهیمنش داوود

شد. داوود  یزخم نیاس اس درنبرد برل یروهایبا ن یهمکار لیبه دل نیهمچن

بود. حزب سومکا  رانیو ا یآلمان ناز نیدر ارتباط ب یعامل مؤثر زادهیمنش

 شودیگفته م داشت،ن یادیدوام ز رانیا یهااز دانشگاه یریعالوه بر عضوگ

 کرده است. یحزب کمک مال نیدوره به ا کیدر  زیرضاشاه ن

 یاز رفتارها یاریبود؛ اما بس شدهلیتشک انیگرایطور عمده از ملبه گروه

شده بود، مانند کارگران آلمان برگرفته ستیالیسوس یحزب از حزب مل یاعضا

عنوان به دیوسفاهیس یهاو رنگ کای. نشان سواستیسالم به سبک حزب ناز

 زیشاه نبه  حزب یاعضا حالنیبودند، باا شدهدهیها و نشان حزب برگزرنگ

 .گذاشتندیاحترام م

و در مرحله  رانیبود. حزب در ا هایناز یهمان شعارها هیسومکا بر پا یدئولوژیا

حزب بر ضد  یهدف اصل یول کردیم تیاشغالگر فعال نیاول بر ضد متفق

و  ستادیا یپهلو میحزب در برابر رژ نیبود. سرانجام ا سمیکمون یدئولوژیا

در حزب  یادیبن یدگرگون کی یازآن چندت. پساز کشور رف رونیرهبرش به ب

پرداختند و  انایبهرام آر یروهایبا ن یبه همراه ماندهیباق یصورت گرفت و اعضا
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 هاستیکمون هایهودیکردند. نفرت از اعراب و  تیفعال یاسالم یبر ضد جمهور

 حزب سومکا بود. یهایژگیو جذب روشنفکران از و

چوقور  یقزاق از اهال کیآمد و پسر  ایران به دندر ته 7597در سال  زادهیمنش

و  رانیا کردیم یبه آلمان رفت و در آنجا سع 7979( بود. در یفعل روانیسعد )ا

 نیو تا آخر وستیپ یجا به حزب نازافغانستان را به هم ملحق کند. در همان

آخر جنگ  یو در روزها ددوم در ارتش آلمان خدمت کر یجنگ جهان یروزها

برگشت و  رانیبه ا 7759شد. در سال  یسال بستر 5و مدت  یزخم نیلدر بر

در  تیکرد. عضو سیحزب سومکا را تأس یمکر ریکرد به نام ام کی یبا همکار

است  رانیخاک ا یکه محتو یافرد جعبه کهیدرحال ژهیحزب با سوگند و نیا

با  مجله حزب نامه سومکا بود که  نی. ارگان اگرفتیرا در دست داشت انجام م

 اتیعمده آن نشر سندهی. نوکردیم یشرق همکار ریو سپس ش نیمردان آهن

 ( بود.اریاطالعات بخت ری)وز ونیهما وشیدار

 

 ستیرانیپان ا حزب

است که هدف خود را مبارزه با استکبار،  یالتیتشک ستیرانیپان ا حزب

 التیتشک نیا کیدئولوژیا یهاهی. پاداندی)!( م یاستبداد، استعمار و نژادپرست

و  یوارد مرحله حزب 7770گذاشته شد و در سال  7750 وریشهر 75در 

 ندهینما یمل یگوناگون مجلس شورا یهاسازمان در دوره نیشد. ا یاسیس
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حزب به خارج از کشور منتقل  ی( مرکز اصل7757) رانیداشت. پس از انقالب ا

 .دهدیادامه م خود تیبه فعال رانیاکنون در داخل و خارج از اشد و هم

 یگذارانیمحسن پزشک پور بن یبه رهبر 7756در سال  سمیرانیاپان مکتب

به  یسیانگل یروهایبه هنگام ورود ن 7750 یهامکتب در سال نی. افراد ادیگرد

به دست ارتش  آزربایجانبه هنگام اشغال  55و  7750 یهاو در سال رانیا

پرداخته  گانگانیب هیه مبارزه علب ینیرزمیضربت و ز یهاگروه لیسرخ با تشک

گام  ینیبه مرحله نو سمیرانیامکتب پان یدیخورش 7770بودند. در سال 

تا  ستیرانیا. اندامان حزب پاندیگرد لیتشک ستیرانیگذاشت و حزب پان ا

حضور  نیزمرانیا یو فرهنگ یاسیس دانیبه گونه آشکار و نهان در م 57سال 

 یهانهی( و چه در کاب55و  55 یها)دوره یلم یداشتند و چه در مجلس شورا

دو تن  یتهران یوقت حضور داشتند؛ محسن پزشک پور و دکتر محمدرضا عامل

نهضت  کیتئور یهاهیپا یداریهستند که به پا یاستمدارانیو س شمندانیاز اند

 پرداختند.

حزب  یکادر مرکز ،یتهران یاندامان و اعدام دکتر عامل یهایریاز دستگ پس

محسن پزشک  کنیول افت،یبه برون مرز انتقال  7759در سال  ستیرانیانپا

خود را از سر گرفت.  یهابازگشت و حزب کوشش رانیبه ا 7770پور در سال 

. در سال شد لیکنگره هفتم حزب تشک ها،تیفعال یبا ادامه 7776در بهمن 

سه  مدت یبرا یمرکز یشورا ینهم حزب برگزار شد و اعضا یکنگره 7757

و  یانتظام یروهاین ورشیبا  7750ازآن در سال سال انتخاب شدند پس

شد و  شتریروز بدهم حزب ناکام ماند و فشار بر اندامان روزبه یکنگره ،یتیامن
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مواجه  المدتلیطو یهااز اعضا با احکام بازداشت و حبس یمتعاقباً تعداد

قبل و با انجام  یحزب کماکان با همان کنگره 7759شدند. تا تابستان 

 7759 ورماهیدر شهر دادیخود ادامه م یهاتیبه فعال یدر کادر رهبر یراتییتغ

 بیکه به ترت یقبل یبجا مانده از کنگره یاعضا یاریشهر نیو حس یرضا کرمان

 یاهیانیزندان گوهردشت بودند، با انتشار ب ینبازداشت موقت و زندا طیدر شرا

حزب پان  یاساسنامه 70هم را مطابق با ماده کنگره ن یهاتیفعال یادامه

موقت  یشورا لیبه مصلحت ندانسته و خواستار تشک 7757 وریشهر ستیرانیا

در  یاهیانیاز صد تن از اعضا با صدور ب شیدر برون مرز شدند. متعاقباً ب یرهبر

را اعالم کردند؛ و حزب  7757مصوب  یاختتام دوران کنگره 7759ور یشهر

 دیموقت خود در تبع یکنگره لیتشک یکماکان برا خیاز آن تار ستیرانیپان ا

(, عالوه بر آن 7757) رانیاز انقالب ا پس یها. در طول تمام سالکندیتالش م

 رانیبزرگ ا یشهرها شتریکه در ب ستیرانیدسته اندامان و هواداران حزب پان ا

کانادا،  یشهرها یو برخ ییاروپا یهاتختیدر پا شانیاز ا یاریدارند، بس تیفعال

. ارگان حزب دهندیخود ادامه م یهایبه کوشندگ کایو آمر ایاسترال

حزب  یداخل هینشر 7777 نیملت است. از فرورد تیحاکم ستیرانیاپان

 تیحاکم»به  00منتشر شد و از شماره « ضد استعمار»به نام  ستیرانیاپان

 نام داد. رییتغ« ملت

 :سدینویم نیچن ستیرانیوابسته به حزب پان اروشن  ندهیآ یستیفاش تیسا

 گونهچیاز آن ه شیجوان و نوجوان بودند و پ یهمگ سمیرانیامکتب پان یاعضا

و  ییسبب جدا یهر تند باد یروح جوان ینداشتند. به اقتضا یاسیس تیفعال
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 یافروهر به همراه عده وشی. دارشدیآنان م یهاشاخه شدن در ردهشاخه

سازمان " یا. عدهددا لیرا تشک" سمیرانیامکتب پان ادیبر بن انریحزب ملت ا"

دادند که محمد مهرداد و ناصر انقطاع از  لیرا تشک "دارانپرچم ای ستیرانیپان ا

ورجاوند عاشق مصدق بودند و به جبهه  زیهمانند پرو یگروه بودند. گروه نیا

ب پان حز یتهران ی. محسن پزشک پور و محمدرضا عاملوستندیپ یمل

با  یبا حزب بود زمان یزمانون همیهما وشیدادند. دار لیرا تشک ستیرانیا

هم با  ی)سومکا( و زمان یمل ستیالیبا حزب سوس یفروهر زمان وشیدار

گوناگون  یهااست که شاخه یهمچون درخت سمیرانیاپان نی... بنابرا زیرستاخ

ها و گروه رانیما در ا یتاز افراد به دانشگاه ِ آن افتاده. ح یاریدارد گذر بس

و  یلیبنا به دال کنیهستند ول ستیرانیدر عمل پان ا که میدار ییهاتیجمع

هرحال جوهر آرمان به ینام خوانده شود ول نیندارند که با ا یلیتما یمصالح

شهر  77مجدد با  وندیپ ژهیوبه یرانیا ییهانیرا که وحدت سرزم سمیرانیاپان

 نیدر ع ها ستیرانیدارد. پان ا شهیر زیوجان پاک آنان نقفقاز مباشد را در دل

بزرگ را  رانیانحصارگر نبوده و آرمان ا گاهچیخود، ه یهااز آرمان انتیص

هر فرد ضد استعمار و ضد  یطورکل. بهدانندیمنحصر به خود ندانسته و نم

و هر  یوطنو ضد جهان یاستبداد و ضد استثمار، هر شخص ضد فراماسونر

دارد،  یها )صفوف( ما جاما در رده دیاز د یپرست نیخواه و مهرمانشخص آ

با  ختهیاگر آم یباشد، حت ینید یهاباارزش ختهیها آمآرمان نیاگر ا یحت

 باشد. _ها را نقض نکندآرمان ریکه سا یدر حد_ گرید یهایبستگدل
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اد انعق یاست که قدمت آن به فردا ییمعنا یدارا سمیرانیاگفت پان دیبا

با  هیمادرون نیاقدام به انطباق ا کنیول رسدیم رانیا خیتار نیننگ یقراردادها

 یکه گذشته آن به دهه دیاست نسبتاً جد یاحادثه سمیرانیا)لفظ( پان هیواگو

 یاست و پان لفظ رانیا یکپارچگیاتحاد و  یبه معنا سمیرانیا. پانرسدیم 50

 دیاتحاد هست. از د ایهمه یه به معناجهان ک یاسیس اتیاست جاافتاده در ادب

 رانیبا ا نیزمرانیخود که ا یقیحق نیدر سرزم دیبا انیرانیها ا ستیرانیپان ا

 یبه واحدها یرانیا یهانیسرزم هیتجز جهیکنند درنت یبزرگ نام دارد زندگ

پان  جهتنیما. ازا یمل تیبود بر ضد حاکم یعمل مارتوسط استع یساختگ

و  وندهایپ هیاز دوران تجز شیپ یهانیبا سرزم یستیبا ندیگویها م ستیرانیا

ها و برداشتن مرزها )همچون ها و ملتدولت یکیاستوار در جهت نزد یمناسبات

د با یها معتقدند که با ستیرانینمونه پان ا یاروپا( انجام داد. برا هیاتحاد

 دوسترانیهنگ و افر یرانیزبان و ا یرانینژاد، ا یرانیا یاهیکه ناح کستانیتاج

 دیگذشته و مردم دوشنبه از د یوندهایپ تیتقو یداشت در راستا یاست روابط

 نیندارد و هر دو هم مه یتفاوت یو مشهد یزیتبر ای یشهروند اصفهان کیما با 

 هیمایو ب یته یهاانسان ییباورها نیبه خاطر داشتن چن یما هستند. حال برخ

ملت دفاع  نیفقط از حقوق غصب شده ا! چراکه دانندیم ستیما را فاش

و  یزیردچار خون یقفقاز ای عهیش ایمردم کرد  میخواهینم رای! زمیکنیم

 میچون رژ یستمگر یهاستم حکومت ریدر ز ایشوند و  یجنگ و برادرکش

است ضد استعمار و ضد  ینهضت سمیرانیاآنکارا باشند. نهضت پان ایصدام 

 . ...یکشو ضد بهره یفراماسونر
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 گرید احزاب

حزب مذکور به  یو خط فکر سمیرانیابا شالوده پان یگریاحزاب د جیتدربه

آمده بودند  رونیحزب ب نیاز ا شیوبها کمو اعضاء آن نیوجود آمدند که مؤسس

حزب مردم، حزب  ان،یرانیفروهر(، حزب ا وشی)دار رانیمانند حزب مردم ا

 منصور(. ی)حسنعل نینو رانیا

 

 زیرستاخ حزب

به دستور محمدرضا  ،«زیحزب رستاخ»معروف به  رانیملت ا زیرستاخ حزب

مانند  رانیشد. همه احزاب مجاز ا لیتشک 7757اسفند  77در  یشاه پهلو

در آن ادغام  انیرانیو حزب ا ستیرانیحزب مردم، حزب پان ا ن،ینو رانیحزب ا

 خنانساعالم شد و شاه در  یحزب اجبار نیدر ا تیبعد عضو یشدند. اندک

خود را روشن بکند. اگر  فیحزب بشود و تکل نیجزو ا دیبا یهرکس»خود گفت: 

« در زندان است. شانیخارج شود. اگر نخواستند خارج شوند، جا رانینشد از ا

گذرنامه  ستیکه خواستار شرکت در حزب ن یرانیهر ا یدولت اعالم نمود برا

در ابتدا به  دیحزب جد یلک ریو به خارج فرستاده خواهد شد. دب شودیصادر م

نهاده شد.  نینو رانیحزب ا سیوقت و رئ ریوزنخست دایهو رعباسیعهده ام

بعد به  یآموزگار گذارده شد که اندک دیحزب به عهده جمش نیا یبعدها رهبر

 جادیآموزگار در حزب که به ا دیشد؛ اما عملکرد جمش دهیبرگز یریوزنخست

آنکه حزب باعث  یجاحزب گشت و به ضعف خود از موانع دیانجام شرویجناح پ
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اختالف  جادیتشتت آرا و ا یو ثبات در جامعه گردد، خود از عوامل اصل یکرنگی

سازنده و  شرو،یپ یهاجناح یریدرگ نیبنیگشت. درا یاسیدولتمندان س نیب

 افزود. انیجر نیبرشدت ا برالیل

ازرگان، ورجاوند و ب ،یطالقان اهللتیها مثل آ ستیرانیاز پان ا یگرید فیط

 یمونیرا به وجود آوردند که از شکم آن مخلوق نام یها جبهه ملاز چپ یتعداد

احزاب  نیخون یهاهم با انشعاببه وجود آمد که آن رانیخلق ا نیبنام مجاهد

 ن بحث خارج است. یداد که از حوصله ا رونیرا ب ییگراچپ ینیرزمیز

 

 دکر سمیو ترور یرانیا سمیفاش یهمبستگ

به دنبال  یستیاست که با یعیطب باشندیم تیاقل رانیها در افارس ازآنجاکه

 یعیخود بگردند تا ازنظر عده بتوانند با دشمنان طب یمتحد و همدست  برا

شوند.  رهیبه رقابت بر خواسته و بر آنان چ رانیا یهاها و عربترک یعنیخود 

 ییایاست و کردها آر رانیا انجدر وهله اول با شعار هر جا کرد باشد آ نیبنابرا

 شاوندانیبه جلب اکراد و خو  رهی! و غهایرانیا نیترییایکردها آر ایهستند و 

چه در  یپرداختند و احزاب مختلف کرد  هایاریها و بختلرها، لک یعنیها آن

 یبا شعارها باشندیم طلبییقطعاً جدا نکهیا رغمیعل رانیو چه در خارج ا رانیا

 یهاستیفاش یغاتیتبل یرویتر از نتمامهرچه یو با استاد بندهیفر ون پرکدهان

 دنیدررس یپرداخته و سع جانیبه خاک آزربا یاندازاستفاده و به دست یرانیا

موضوع اطالع  نیکامالً از ا نکهیها هم باا ستیرانیبه اهداف خوددارند. پان ا
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 یهستند به همکار هاعربو ها ها ترکسد راه آن دانندیازآنجاکه م یدارند ول

و  یداخل زبانیفارس یهاساده و روشن رسانه لیدل نیو ا دهندیبا اکراد ادامه م

 جانیآزربا یخبر کوتیدر پررنگ جلوه دادن مسائل کردستان و با یخارج

 است...

سردسته اکراد عراق و پدر  یبارزان یعنوان نمونه نامه مأل مصطفبه نجایا در

خودمختار کردستان عراق به محسن پزشک پور را  میاقل سیئر یمسعود بارزان

 :میآوریم یافکار عموم ریجهت تنو

 

 !ستیرانیحزب پان ا رهبر 

چه  ستیرانیپارت قهرمان پان ا یمحسن پزشک پور رهبر گرام یجناب آقا 

 یهایکه نشان داد جدائ یکنگره حزب پرافتخار نیبجاست در آستانه پنجم

نژاد و  یخیتار یناگسستن یوندهایپ تواندینژاد نم کی یهارهیت انیم یظاهر

سالم  نیترخالصانهخودم و  یدرودها نیترزهیبردارد پاک انیآنان را از م یفرهنگ

کردستان  بخشیپارت دموکرات کردستان حزب برادر و همه رزمندگان آزاد

 یرهکنگ شگاهیرا به پ زیو قهرمان رستاخ فهیوظ مرگانشیپ ژهیوبه یسونیا

که در سنگر حزب  یاسرافراز حزب برادر و همه رزمندگان و مردان آزاده

دارم. شما و حزب پرافتخار و  لیاند گسگردآمده ستیرانیپان ا ریناپذشکست

 زیاز رستاخ طیشرا نیترتنها در سختبرگ خاک و خون نه نیروزنامه زر

لکه در هر فرصت ب دیارا نموده یبانیپشت نیدتریو شد نیمؤثرتر طلبیآزاد



 مجموعه مقاالت تایماز اورمولو

 
 

84 
 

. شما به دیبزرگ بازگو نمود یاهینژادان ما را چون همساهم یخیافتخارات تار

سربلند ماد است و در  یشاهنشاه گذارانیکرد بن یرهیکه ت دیاهمگان آموخته

نژادان را در  نیبا خود آتش فرهنگ درخشان آر یکنار سواران دالور شاهنشاه

 یدر آن زمان که همه یراستگهداشت. بهآن زمان روشن ن یایدن کیدل تار

ژه یوما به رامونیداشتند. جهان پ یگانگیخود  اخاکینژاد ما در پهنه ن یهارهیت

بودند.  نشیدر کار ساختن و آفر یزندگ یها در آرامش و صفازبان ییایآر

 یایآس یرانیکه از باختر آهنگ و یورشینژاد ما هر  یمردان آزاده و بلندباال

و  رانیهفتصد ساله ا ی. نبردهاکردندیرا داشت با شکست دمسازشان مپرشکوه 

پرور روم از پنجه  یگبرد نیکه نگذاشت آئ هاستیقهرمان نیروم نشان از ا

جاست . پس بهدیراه بگشا انهیخاورم یسوبه یایآس یهانیآر نیسرزم نیپوالد

نگ راه را هماه یو چون گذشته با نبردها میکه ما و شما همه به خود ببال

. در خاتمه دست شما و همه رزمندگان سنگر گرفته در حزب پان میدنبال کن

و  یمعنو یهابه کمک زین ندهیآ. در فشارمیم مانهیرا صم ستیرانیا

 یسونیرا از ا هانیآر یو درودها باشمیو سربلند م دوارمیشما ام بخشیگرم

 یسوستان عراق بهپارت دموکرات کرد یمرکز یتهیکم یاسیمرز و مکتب س

 .فرستمیم ستیرانیکنگره پنجم حزب برادر پان ا

 یبارزان یمال مصطف -پارت دموکرات کردستان عراق  سیو رئ زیرستاخ رهبر
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 یو دروغ ساز خینهضت جعل تار نیتربزرگ هیشعوب

و  یبه هشت سده منجر به تفکر پان فارس بیقر هیفکر شعوب یهااتاق تیفعال

 دارشهیر اریبدون ترحم و صدالبته بس ،یوحش اریشده است که بس یپرسترانیا

هم از قشر خود ملت تورک و آن نیاز ب ییها و صدها فداده کهیطورهست به

مختلف  یهاو تشکل حزابکه در پوشش تفکرات، ا داکردهیخود پ یبرا کردهلیتحص

نشانه  رانیا در افارس ر ریمردمان غ تیهو یردولتیو غ یدولت ،یاسیرسیغ ،یاسیس

 .باشندیم رانیفارس در ا ریملل غ یکامل فرهنگ یگرفته و در حال نابود

در  نفوذ  یو اختاپوسوار به تمام نهادها و ارکان اجتماع دارشهیتفکر چنان ر نیا

 یقشرها نیتا آخر یحکومت یهارده نیباالتر نیخود را در ب یکرده که اعضا

 ریغ یهاملت ونیالسیمیو آس یخیتار یشناسبیانتخاب کرده است. آس یاجتماع

سلسله مقاالت که  نی. لذا اباشدیم رممکنیغ هیفارس بدون شناخت کامل از شعوب

 0822در تابستان  -ریدیقلب نیجانیاورمو آزربا -نگارنده  یقبالً در وبالگ شخص

طلبان و دوستداران  تیو هو پژوهانخیمطالعه تار یبرا گریشده بود بار ددرج

 .شودیبازنشر م قتیحق نیراست
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 مقدمه

 ادتیکه مشخصاً در پاسخ بر س یاسیگروه س نیا مییآن است که بگو حق 

در خراسان به وجود  یو عباس یامو یهااعراب مقارن با سلسله ریاعراب بر غ

 ای یداشته و بدون اغراق امروزه ما در هر کتاب علم انیجر خیآمد، در طول تار

نموده  یرویاز آن پ نهناآگاها ایآگاهانه و  یکسان مییگشایرا م یو ادب یفرهنگ

با  یگروه الزم است اندک نیشناخت ا یبرا نیاند؛ بنابرابر آن دامن زده ای

 .میگروه آشنا شو نیو منش ا خچهیتار

گروه را مربوط به قرن  نیا شیدایاالسالم پ یکتاب ضح سندهینو نیام احمد 

 عتیحکمت، شر ،یعلوم و فنون اسالم شیدایپکه مقارن با  یاول خالفت عباس

 .داندیو فقه م

با  یگروه داشتند و به رقابت جد نیکه ا یناصواب یهااز مضار و بدعت یجدا

 یسوم انیطور ناخواسته باعث ظهور جربه پرداختند؛یم یدولت ریاعراب در دوا

 ریصدساله اخها را تاکنون عقب بزنند. اگرچه در نتوانستند آن گاهچیشدند که ه

 کهیطورعنصر ترک نام دارد. به مسو انیجر نیاند. اآمدهنائل ییهایروزیبه پ

و  یمتعدد ترک در آناتول یهاها شد و سلسلهبعدها مرکز خالفت مملو از ترک

 .از هزار سال بر منطقه حکم راندند شیب رانیفالت ا

 ریدر س هودیخالت مدا زیو ن هینهضت شعوب اینظر نگارنده شناخت سازمان  به

 غیتبل یطور رسمبه رانیا خیشرق بخصوص آنچه اکنون به نام تار خیتار

از رفتارها و مشکالت مزمن و  یاریبس ،یخیتار تیعالوه بر اهم گرددیم
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 بانیگر ررا که در عصر حاض یدتیعق ،یفرهنگ ،یاسیس ،یاجتماع یهایماریب

 حیطور واضح و روشن توضته بهرا گرف کنندیم یزندگ رانیکه در ا یهمه مردم

و ملل  انیرانیا نیکه ب یو اجتماع یخیتار ،یخواهد داد. گسست فرهنگ

 نیا رانیملل ساکن در ا نیکه ب یقوم ،یاجتماع یهاگسست زیو ن هیهمسا

 یاسیسازمان س نیمشهود شده است؛ خود معلول اقدامات ا شتریروزها ب

و  یترک و عرب و رشت هیعل هاریو تحق فیسخ  یهاجوک همهنی. اباشدیم

از  یمعنیها(، امثال ب)فارس انیرانیا ینیبخودبزرگ یماریب گران،یو د ینیقزو

 ریبه فرهنگ و زبان ملل و اقوام غ ییاعتنایاست و بس، ب انیرانیهنر نزد ا لیقب

 یهاتیاقوام؛ ملل و اقل یو زندگ شتیبه مع یدگیعدم رس ران،یفارس در ا

 ،یو تهمت زن ییگودروغ دهیتر از همه عمق و وسعت پدمهم و یو قوم یزبان

 ونیمد گریاز تمام عوامل د شیهمه و همه ب رانیدر ا یو نخبه کش ییدورو

است که  یخیتار یدروغ و هتک حرمت و جعل و سندساز جیها تروقرن

قبل از آن در خراسان  یو حت انیعباس ادتیس ولپرستان فارس از قرن املت

مقاله  نی. نگارنده در ادهندیاند و تاکنون بدون وقفه به آن ادامه مشروع کرده

مرقومه شامل چهارفصل  نیبپردازد. ا هینهضت شعوب نیینموده است به تب یسع

ب(  هینهضت شعوب شیدایپ یو اجتماع یخیتار یهانهیشامل: الف( زم یاصل

 هیشعوب یپا یبا عرب  و د( جا هیج( اشکال مختلف منازعه شعوب ینولوژیترم

 یهامهیدرک بهتر موضوع، مطالعه  ضم یبرا کنی. لباشدیدر عصر معاصر م

خواهد بود. در  دهیفا دیراستا و مرتبط مفتا چهار در باب موضوعات هم کی

 دارانو طرف انیکه توسط حام باشدیمقاله م کیشماره پنج  مهیضم انیپا

 .ستین دهیز فاا یخال شکیشده است که مطالعه آن بنوشته هیشعوب
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 هینهضت شعوب شیدایپ یو اجتماع یخیتار یهانهیزم 

 یمسائل نیراشد یخلفا یزمامدار انیتوجه داشت که در صدر اسالم تا پا دیبا 

مسلمانان مطرح نبود. با  انیمطلقاً در م رهیرنگ و غ ت،ینژاد، مل لیاز قب

 ینما هفیخل نیو افتادن قدرت به دست سالط یخالفت اسالم ریمس ضیتعو

آن  جهیرنتکه د دیتوسعه قلمرو خالفت و فتوحات جد زیو ن یو عباس یامو

اعراب در  جیتدرگرد آمدند؛ به تیحاکم کی ریها، نژادها و ملل مختلف زرنگ

 انیگرفت. امو یشیعرب بر اعراب پ ریقرار گرفتند و شماره مسلمانان غ تیاقل

عرب در فرهنگ جامعه  ریعرب بر غ یاضافه نمودن برترشروع به جیتدربه

 یبه معنا ی)جمع مول یالچون مو ینینمودند؛ و ما شاهد ظاهر شدن عناو

 یرانسانی. رفتار غمیهست یو عبد در فرهنگ و ادب عرب قیبنده(، عجم، رق

ملل  یبرخ خواهیسرکش و آزاد هیروح زیعرب و ن ریسرداران عرب با غ یبرخ

ها و عرب نبودند باعث کشمکش یالیدر برابر است میحاضر به تسل یراحتکه به

)بابک( به مدت  بکیبا آزربایجانمناطق شد. در  یدر برخ نیخون یهاجنگ

را بر  یاریبس عاتیو تلفات و ضا ستادیاز دو دهه در مقابل مهاجمان ا شیب

باعث شد  دستنینافرجام ازا یهاو انقالب هاینمود. گردنکش لیمهاجم تحم

هند  یهایبا کمک زرتشت یشاهزادگان ساسان نصارا و ان؛یهودیاز  یجمع

گذاشتند که  هیرا پا یادهیچیمنسجم و پ اس،یار سیبس ینیرزمیز ینهضت فکر

 نیو انحراف اصل اسالم داشت تا به ا بیدر تخر یها سعبا استفاده از انواع روش

گروه  نیا کیتاکت ای. عمده روش ردیجامعه را در دست بگ ادتیبتواند س قیطر

 :باشدیم ریعمده ز یبر محورها یمبتن
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تورات و  هیبر پا نیدروغ یخیو تار یعلم ؛یو مفاخر فرهنگ خی( اختراع تارالف

 .خینهضت بزرگ جعل تار کی جادیپارس و ا یپرستروح ملت جادیا

ها نسبت به گفته بهتر فارس ای انیرانیا ینژاد یحس برتر جادیاعراب و ا ریتحق

 .کرد دایپ میها هم تعمبه اعراب که بعدها به تورک

پس از  یکی یشاهنامه به دست چهار شاعر خراسان نیتالش تدو نیبارز ا مثال

 .شد لیتکم یبه دست ابوالقاسم فردوس تاًیکه نها باشدیم یگرید

 نیچهار صدسال پس از ظهور اسالم اول  کهیطوربه یگر یزرتشت یای( احب

 .شودینسخه مکتوب اوستا در خراسان نوشته م

که بعداً  قیرق ینیتعصبات د یبا استفاده از برخ عی( پناه بردن به تفکر تشج

 یینماجمله است بزرگ نیقرار گرفت. از ا عیکرد و در خدمت تش دایجهت پ

با دختر  نیدر صدر اسالم، ازدواج امام حس ینقش سلمان فارس ازحدشیب

 میواهخخصوص صحبت  نیدر ا لیخود به تفض یکه در جا رهیو غ زدگردی

 .کرد

در وهله اول و تنفر از سلطه عرب  یهنیم التیبود تما یبدان متک هیشعوب آنچه 

به سلطه عرب تن  نکهیو نصارا کراهت داشتند از ا انیهودی ان،یبود. زرتشت

نشده بود و اعراب با اخذ  هیتوج شانیا یبرا یاسالم یوطندهند. بعالوه جهان

 .آزردندیرا م شانیا نامعقول یتا حد ریو سرانه و غ هیجز
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 دیشا زیبود؛ و ن هیبعد از اسالم شعوب خیحزب در تار نیبتوان گفت نخست دیشا

 انیقبل از ظهور ع اریحزب )درواقع بس نیا یاسیتوطئه س نیبتوان گفت نخست

 نیدوم مسلم فهینهضت در خراسان( قتل عمر ابن خطاب خل نیو آشکار ا

سرداران  یرخدوم ب فهیتقاص خون خل . بهباشدیم روزیف ایتوسط ابو لولو 

تخم  هیشعوب هیعلت سازمان اول نیفارس مانند هرمزان کشته شدند. به هم

عامه اکنون تظاهرات مختلف آن در فرهنگها پروراند که همعمر را در دل نهیک

جشن عمر کشان در اصفهان که مردان در آن شب  لیکامالً مشهود است. از قب

که   فیسخ اریبس یهافهیو لط عمالزنانه و ا شیو با آرا پوشندیلباس زنانه م

 دهیو شن دهی( و مجالسشان دنیمعمم یبرخ یقشر جامعه )حت نیتریدر مذهب

 .کنندیشرکت م شود،یم

 

 ینولوژیترم 

واژه  لیاست؟ در لسان العرب ذ یازنظر لغت به چه معن یو شعوب هیشعوب اما 

 ریبر غ یلتیعرب فض یبکاهد و از برااز شأن عرب  آنکه» :آمده است یشعوب

 «.ندیعرب نب

و آن توده  شود؛یاز شعب مشتق شده است. که جمع آن شعوب م یشعوب واژه

بعد بطن، بعد  له،ی: اول شعب است، بعد قبندیمردم است. چنانکه در عرب گو

 .ملت است یقرار شعب به معن نیبه ا له،یفخذ و آخر فض
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که  دانندیرا از کالم خداوند مأخوذ م شعب و جمع آن شعوب گرید یبرخ

و جعلناکم شعوباً و قبائل  یالناس انا خلقناکم من ذکر و انث هایا ای» :دیفرمایم

 «(75 هی. )سوره حجرات آریخب می. ان اهلل علکمیلتعارفو. ان اکرمکم عنداهلل اتق

ها و ارا از ملتشم میو گرداند میدیکه ما شمارا از مذکر و مؤنث آفر یدرستمردمان به یا

 .شماست نیزگارتریشما نزد خدا پره نیتریکه گرام یدرسترا. به گریکدی دیتا بشناس هالهیقب

. که البته باشندیاعراب م لیها و قبااند: شعوب عجمکرده ریتفس نیچن هیشعوب

 .ستین حیصح

 

 با عرب هیمختلف منازعه شعوب اشکال 

 شانیو خطابه ا یموده فن سخنورکه عرب به آن تفاخر ن یاز مواضع یکی 

 نیچن" نییو التب انیالب"در تخطئه و تمسخر عرب در کتاب  هیاست. شعوب

 قیو حکم شما؟ و طر ی: کجاست معاندی: پس جاحظ به اعراب گودیگویم

 !هند ای ونانیاز  ای)فرس( آمده  انیرانیاز ا ایشما؟ که آن  یفکر

 ییگو گرفتند،یرا به تمسخر م عرب انیلشگر می: آالت و ادوات و تنظدوم 

موفق شدند  ییابتدا لیو وسا زاتیتجه نیفراموش کرده بودند که اعراب با هم

 .( و روم را شکست دهندیساسان ی)امپراتور رانیا

فراوان در منقبت اهل عجم و  یهاکتاب هی: جعل اسناد و کتب. شعوبسوم

که از اوالد  کردیعا مبختگان اد دیابن حم دیاند. سعکرده فیعرب تصن ریتحق
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انتصاف العجم من العرب  یهاداشته به نام ییهابوده و کتاب یپادشاهان ساسان

به نام مفاخر  یکتاب هرستدر الف میالعرب و افتخارها؛ ابن ند یو فضل العجم عل

در کتب متعدد در مثلب عرب  زین یابن عد ثمی. هدهدیالعجم به او نسبت م

و کتاب المثالب  ریو کتاب المثالب الکب ریثالب الصغنوشته ازجمله: کتاب الم

و  حیفص یمیسهل ابن هارون حک سدینویباز در الفهرست م می. ابن ندعهیالرب

نسبت به عرب و او را  هیالعصب دیمذهب و شد یعوبش االصل،یرانیشاعر بود، ا

از که  یمعمر بن المثن دهیابو عب بیترت نیباب. به هم نیکتب متعدد است در ا

در  یبوده و کتب یرانیا انیهودیعلما در نحو و اخبار بوده اصلش از  نیمشهورتر

کرده است. از آن جمله کتاب  فیضم )دشنام( و هتک حرمت اعراب تصن

 .نام برد توانیالعرب و کتاب فضائل الفرس را م ایو ادع عربلصوص ال

متعدد  گانسندیدر کتاب الفهرست به صدها کتاب و رساله از نو میند ابن 

اما  نگارد؛یها مکتاب نیو صدها صفحه در خصوص ا کندینشده ذکر مشناخته

به  یزیچ فیتأل همهنیکه از ا سدینویم انیاست که در پا نیتوجه انکته جالب

را در کتابخانه  بتمام کت یها و اسکندر مقدونعرب ایاست! گو دهیما نرس

 چیه سفونیجز تبه یفراخ نیت به امملک نیاند! ظاهراً در اآتش زده سفونیت

 یدر حال نیاست! ا کردهینم ینگهدار ایو  خواندهیها نمکتاب نیاز ا یجا کس

باستان اساساً اجازه  رانیا یخیو نه کتابت م یاست که اساساً نه زبان پهلو

 زیامر ن نیاست. شاهد ا دادهیرا نم رهیو غ یسفو فل یو علم یمتون ادب فیتأل

در  یفعل رانیپس از ورود اسالم به ا یطوالن اریبعد از زمان بس است که نیا

اگر کلمات  کهیطوربه کند؛یرشد م یاست که فارس یخط و زبان عرب هیسا
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نخواهد ماند. تاکنون  یباق یادیز زیچ قتیدر حق میخارج کن یرا از فارس یعرب

نباشد  یرشع کهینشده است. درصورت دهیو امثالهم د یاز شعر به پهلو یاثر

باشد؛ و  توانستهیعاشقانه چه م یهاو ترانه یقیوضع موس دیخود حدس بزن

 !است؟ یتا چه حد واقع یدربار ساسان یپارس اگرانیباربد و خن فیتوص

کتب اکتفا  فیو تصن فیدر ذکر مثالب عرب تنها به تأل هیشعوب بزرگان 

اند. از آن جمله است تهبه مقابله با اعراب پرداخ زین گرید قیاند و از طرنکرده

 دیفراوان در تائ یهادست بردن در ادب عرب و جعل امثال و داستان

 نیچننیاست. ا نیشیتر از موارد پمراتب خطرناکامر به نی. ااتشانیمدع

 :کرد میبدو دسته تقس توانیرا م اتیجعل

ه امثال عرب ک ای اتیدر شرح ادب عیو گاه شن زیرآمیتحق یهااول: قصه دسته

مقوله  نیاز ا لیطو یداستان یابن عد ثمیاند. هاست ساخته قتیاز حق یعار

 :است نیکه خالصه آن چن کندیم تیروا

آمد  شیاو را پ یزکیعامر نزول کرد و کن یاز بن یالهیتنوخ به قب لهیاز قب یمرد

 یگفت در ضم بن یاتیاب زکی. پس کنمیگفت از تم ؟یالهیاز کدام قب دیو پرس

 زکیعجل هستم. کن لهیبلکه از قب ستمین میرد او را گفت من از تم. ممیتم

 لیقبا بیعجل انشا کرد. سپس مرد به ترت لهیمشابه آنچه گفته بود در ضم قب

 تیاکثر نکهیتا ا گفتیم شانیدر ضم ا یاتیاب زکیعرب را ذکر نمود و کن

 .دیرس هاشمیرا برشمردند و نوبت به بن لیقبا
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ومرج به عرب و اغراق و مبالغه نسبت به آنچه از ساد و هرجدوم: انتساب ف دسته

 رینظ ییفارس. مثالً از عقال یبزرگ کردن و غلو در مورد ادبا یعنیآمده؛  رانیا

 انیوجه ممکن ب نیترعیو بد نیبه بهتر ادیز اتیبوذرجمهر امثال و روا

تا آنجا  شانیاند و بدداده سبتفراوان ن اساتیاند. به پادشاهان حکم و سداشته

 یاند. ازجمله حتکه در توان قلم و گفتار بوده لباس مجد و عظمت پوشانده

در  هیکنند. مثالً شعوب کینزد رانیبه ا ینوعاند به)ع( را خواسته یحضرت عل

. حضرت فرمود: ما دی)ع( پرس یاز اصل عل ی: شخصکندینقل م یثیحد

در حدود عراق است  یشهر ی. )کوثمیهست ینبط از اهل کوث شیجماعت قر

 .باشدیم کینزد انیساسان تختی)مدائن( پا سفونیکه به ت

به او از زهد  ییزهایو چ اند؛دهیبخش یکه نسبت به سلمان فارس یمیارج عظ ای

اصحاب متصور نبوده است. ازجمله  گرید یاند که براکرده تیو حکمت روا

را درک  حیمس یسیان عاند زماند و گفتهنوشته یطوالن اریسلمان را بس اتیح

 .نموده است

جمله  نیبوده است. از ا عیشا هیدر نزد شعوب ثیجعل حد بیترت نیهم به 

ان آدم افتخر و "واردشده است.  االصلیرانیا هیابوحنف لتیدر فض یثیاست احاد

عنوان و آنچه به "فهیابو حن تهیاسمه نعمان و کن ،یانا افتخر برجل من  امت

است.  انتید یفقه ئلدر مسا هیذکر کرد اثرانگشت شعوب نتواینمونه هنوز م

و عرب.  یموال نیشأن بودن در امرازدواج بوزن بودن و همهم ایازجمله کفو 

 .(دینگاه کن یبه کتاب مبسوط اثر سرخس شتریب حیتوض ی)برا
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نمونه  ران،یباستان ا خیو تار ریقرآن بر اساط اتیآ یبرخ قیو تطب لیتأو 

به  ی. در حوزه فقه اسالمیبر کوروش هخامنش نیذوالقرن لیوبرجسته آن؛ تأ

 تیبر اعاجم و تالش بر به رسم یدر کاستن از فشار حقوق یخلق قواعد

 .رانیا یباستان نیشناختن د

خط غلو با  بیو تعق جادیتالش نموده تا با ا هیشعوب عهیحوزه مذهب ش در 

و خط  یثنو اتیغام الهباستان و اد رانیا یو خون ینژاد تیاشراف یهاهیما

امامان و تالش  یبرا تیالوه یامامان و ادعا تیشخص شیافسانه؛ ک فیتحر

اوهام و خرافات را وارد مذهب کند.  یاسالم برخ غمبریاصحاب پ هیتجز یبرا

با دختر  نیبا پشتوانه قرار دادن ازدواج امام حس بتیبخصوص در دوره غ

در  رانیا ریبه ادغام اساط یستاندادن به شعائر و سنن با تیو رسم زدگردی

و  اووشیس هیمرث ینیگزیو جا یبپردازد. در قالب جاساز عهیش یمذهب اتیادب

 اریعکردن تمام زهیرانیبه ا هبر ائم ییسراو نوحه هیحماسه رستم در قالب تعز

 اثر محمود افتخارزاده( رانیبه کتاب اسالم در ا دیاقدام نمودند. )نگاه کن عیتش

ظاهر شدند و شروع به  یدر عصر هیشعوب نکهیمورد تأسف است ا رشتیب آنچه

تا  هیاز زمان امو نانیبود؛ و ا یعلوم و فنون اسالم نینمودند که عصر تدو غیتبل

  خیدر تار هیاند. قطعاً نقش شعوبنموده جادیا یاریو انحرافات بس اتیحال جعل

از آنکه  شیب یتلی. فضاستفارس بوده  یبرا یساز لتیو در جهت فض یبیتخر

قوم  نیا یبرا یعاد یاجازه نشو و نما انیهودیگروه و  نیواقعاً دارا بوده و اگر ا

ما را  نیچننیا میها دچار هستکه به آن یقطعاً امروزه مشکالت مزمن دادندیم

باقدرت گرفتن  میهمچنان که قبالً هم گفت یاسیسازمان س نی. ادادیآزار نم
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 یبه همان اندازه اعراب سع یعباس یدر دربار خلفاها ترک صبخصو گریملل د

 ریامر در صدساله اخ نیاند. شدت و حدت اداشته زیچهره ترکان ن بیدر تخر

و بخصوص پس از قدرت گرفتن رضاخان  تیبخصوص بعد از انقالب مشروط

 .شده است شتریو ب شتریب

 

 در عصر معاصر هیشعوب یپا یجا

 ه،یرنگ وارنگ از روس نیشدن مستشرق ریکار آمدن رضاشاه و سراز یبارو 

 لیو اکونوف؛ید شمن؛یهرتسفلد؛ گر لیاز قب کایآمر یفرانسه، آلمان و حت

داشتند  یهودیهمسران  ایبودند و  یهودیخود  ای یکه همگ گرانیدورانت و د

با  یپهلو دورانشد. روشنفکران  یاندازو جعل اسناد، راه یسازخیتار دیموج جد

و  هیشعوب اتی( چنان با استناد به جعلسیپوسته استعمار انگل )در هودیاشاره 

کردند که  فیرا تحر نیسرزم نیملل ا تیو هو خیآن زمان، تار انیهودی

. موضوع جالب آن ردیگیوقت م یطوالن یهاها سالآن یو درست ساز یبازساز

 چیه گذشتیشاهنامه م آمدنکه از به وجود  یاست که در حدود هزار سال

اواخر  نیو تا ا مینیبیمردم نم نیو شاهنامه در ب یاز فردوس یو اثر یسخن

چه  یشده بود، ولسپرده یفراموش ۀبه ورط یدرستگفت که شاهنامه به توانیم

زاده و ...  یتق ،یچون پورداوود، دشت یاتازه به دوران آمده انیسود که شعوب

شاهنامه و گرفتن  دنیبا برکش نیسرزم نیو ملل ا مباهدف مخالفت با اسال

هم قبر او آن یو بازساز یشاهنامه فردوس ادیبن جادیو ا یفردوس یهزاره برا
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توانستند تخم نفاق و تفرقه را در  ر،یاصطالح کوروش کبدرست به شکل قبر به

 .ابندیبه اهداف اربابان خود دست  لهیوسنیبکارند و بد نیسرزم نیا

تمدن هزاران ساله قبل و هزار و  یهاشانهنمودن ن یمخف ایبا نابود کردن  نانیا 

دوران  زیون یو ساسان یو اشکان یهخامنش یهاچهارصدساله بعد از سلسله

 نینمودند. ا رانیدر ا یادر اختراع ملت و فرهنگ جداگانه یسع ان،یسلوک

کرد و  دایپ دامههم ا یمتأسفانه بعد از انقالب اسالم یخیتار یبداخالق

 ؛یطور عمده جبهه ملنام برد. به توانینظام م رونیرون و بچند از د یندگانینما

 ونیسیخلق از اپوز نیها؛ مجاهد ستیرانیپان ا ران؛یحزب ملت ا ؛ینهضت آزاد

 ویعناصر که در راد یو برخ هیمنسوب به انجمن حجت تیاز حاکم ییهاو گروه

 یاریو بس یانقالب فرهنگ یعال یو شورا خودرورانیا ؛یبانک مرکز ون؛یزیو تلو

 مهیضمبه دی. )نگاه کنباشندیجمله م نیفعال هستند از ا ،یدیاز نقاط کل

از  زیترک ست یهابه نشر برنامه توانیم ری( از اقدامات گروه اخکیشماره 

اسالم؛  امبریاز پ یجعل یثیبا حد یهزارتومانانتشار اسکناس پنج ما؛یصداوس

اشاره  گریو صدها مثال د خودرورانیا یدیبر محصوالت تول ایپرش یذارگنام

 .نمود

همچون نوشته  یدارشاخ یهادر قرن معاصر به خلق دروغ هیشعوب ریاخ روانیپ

...( بر سر در سازمان ملل گرندیکدی یاعضا آدمی)بن یشدن شعر معروف سعد

تا  یو فاراب نایسابن لیاز قب یجلوه دادن دانشمندان اسالم یرانیگرفته تا ا

همچون  یاسیس مردانو موالنا  گرفته تا  یو دهلو ین نظامهمچو یسخنوران

 نانیاقدامات هم هیاند. در سانداشته ییابا زین رانیبه ا یافغان نیالدجمال دیس
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که به عمق جامعه و  شدهنهیدر کشور نهاد یقدراست که اکنون دروغ به

 یهاوغدر نیاز ا یکیرخنه نموده است.  انیرانیا نید زیو اقتصاد و ن استیس

ملت  نیترباهوش رانیاست که ملت ا نیا ندیگویدار که همه هم مشاخ

 یانجام داده و چه کس یرا چه کس قاتینوع تحق نیا ستی. معلوم ناستیدن

که از ملل  رانیاز همه مردم ا شیب اتینوع چرند نیکرده است. از ا دیتائ

 شرفتیها راه پ. به نظر نگارنده تنکنندیضرر م اندشدهلیمتفاوت هم تشک

و  یآزاد هیو کار و تالش و عدالت در سا هیشعوب اتیدچرن ختنیکشور به دور ر

و  باشدیم کنند،یم یکشور زندگ کیکه در  هیملل همسا یهااحترام به تفاوت

 .ریال غ

 یدولت یها در روزنامهآن اتیو نشر جعل هیدوباره تفکرات نهضت شعوب اءیاح

که « نگاه»و آموزش  یلتحلی – یخبر هیدر نشربه مطالب مندرج  خواهمیم

محسن  یریو سردب یاحمد مراد تیریوپرورش و به مدوابسته به وزارت آموزش

 چیموجود ه یبحران تیوضع نیکنم. متأسفانه در ااشاره باشدیم یدیفر

 کیچرا  دانمینم یانداز وجود ندارد ولمطالب تفرقه نیدرج چن یبرا یهیتوج

ترک و فارس و عرب  ،یو سن عهیباعث حادتر شدن اختالف ش خواهندیعده م

 !. شوندرهیو غ

 لیو با قلم خل« در قرآن انیرانیا»تحت عنوان  نیوز هینشر نیا 77صفحه  در

 :آمده است نچنی فسا  –زر آتش مهیتهمتن و حک



 مجموعه مقاالت تایماز اورمولو

 
 

99 
 

 لحقوابهمیمنهم لما  نیآخر و» :میخوانیاز سوره جمعه م 7 یهیدر آ -7

 «میالحک یو هو العز

آمده است که هنوز به  زیعرب( ن ریاز مؤمنان )غ یگریافراد د یهیو تزک میتعل یبرا امبریپ و

 .و خداوند، ارجمند و آگاه است اندوستهیمؤمنان نپ

 یاز و یرا تالوت کرد، شخص هیآ نیا امبریمحمدباقر )ع( به نقل از پ امام

 امبرینزد پ یفارسهستند؟ در آن زمان، سلمان  یافراد چه کسان نی: ادیپرس

 :دست خود را بر شانه سلمان گذاشت و فرمود امبریاسالم )ص( حاضر بود. پ

 «.لنالته رجال من هواالء ایالثر یف مانیکان اال ولو»

. به آورندیسلمان، آن را به دست م یفهیاز طا یباشد، مردان ایدر ثر مانیا اگر

باشد،  ایثر یستاره یرآن قدر دور شود که مانند دو مانیسخن، اگر ا گرید

 یاصل لیدل زین امبری. حضور سلمان در کنار پآورندیآن را به دست م انیرانیا

 .تاس یرانیاز قوم ا امبریشناخت پ

 ریقوما ف ستبدلیتتولو  ان» :میخوانیمحمد )ص( م یسوره انیدر پا -5

 «.کونویکم ثم ال 

که  اوردیب یشما، قوم یجاند به[، خداودیبرگردان ]شو یخدا و رسولش رو یرویاگر از پ و

 .(دارندیاز خدا گام برم یرویو درراه پ ندی. )بلکه بهتر از شماستیمانند شما ن

ها را خداوند آن میبرتاب یاگر ما رو کهنآنی: ادندیرسول اکرم )ص( پرس از

دادند که در  یهستند؟ حضرت همان جواب یچه کسان دهدیما قرار م یجابه

 زدندیم یدست بر شانه سلمان فارس کهیدرحال یعنیگذشت  یسؤال قبل



 مجموعه مقاالت تایماز اورمولو

 
 

111 
 

لتناوله  ایمنوطا بالثر مانیلوکان اال دهیب ینفس یقومه، والذ هذا» :فرمودند

 «.رجال من فارس

 ییزبانانش( هستند. سوگند به خدا( و قومش )همی)سلمان فارس نیقوم، ا آن

 ن،یقیشود، به تهخیآو ایثر یبه ستاره مانیاوست، اگر ا اریکه جانم در اخت

 .آورندیاز فارس آن را به دست م یمردان

 رتدیءامنو من  نیهالذیا ای»م: یخوانیمائده م یسوره 50 یهیدر آ -7

 یاذله عل حبونهیو  حبهمیاهلل بقوم  یاتیفسوف  نهیمنکم عن د

لومه  خافونیاهلل وال  لیسب یف جهدونی نیالکفر یاعره عل نیالمومن

 «.میوهلل وسع عل شاءیمن  هیوتیذلک فضل اهلل  میال

 یگروه ندهیخود برگردد، خداوند در آ نییهر کس از شما از آ د،یاآورده مانیکه ا یکسان یا

در برابر مؤمنان، سرافکنده  نانیاو را دوست دارند. ا زیکه آنان را دوست دارد آنان ن آوردیرا م

 چیو از نکوهش ه کنندیخدا جهاد مو فروتن و در برابر کافران، سرافراز و مقتدرند، درراه 

 شگریو خداوند گشا کندیفضل خداست که به هر کس عطا م نیباک ندارند. ا یگر یسرزنش

 .داناست

دست خود را بر شانه  دند،یپرس هیآ نیا ی)ص( درباره امبریاز پ کهیهنگام

ناوله و لت ایمعلقا بالثر نیو ذووه، ثم قال: لو کان الد هذا» :سلمان زد و فرمود

 «.رجال من ابناء فارس

باشد  ختهیآو ایبه ثر نیمرد و هم وطنان او هستند. سپس فرمود: اگر د نیا 

آن حضرت اسالم  ب،یترتنیا. بهابندییاز فارس به آن دست م یمردان نهیهرآ
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 یهانهیاسالم در زم شرفتیپ یپرثمرانان را برا یهاو کوشش انیرانیآوردن ا

 .ه و بشارت داده استکرد ییشگویگوناگون، پ

بعض اال  ینزلنه عل ولو» :میخوانیسوره شعرا م 799و  795 هیدر آ -0

 «.نیما کانو به مؤمن همیعل فقراه نیعجم

ها( به )عرب خواندیم شانیآن را برا امبریو پ میکردیها نازل معرب ریاز غ یآن را بر برخ اگر

 .آوردندینم مانیآن ا

 شدیها نازل معرب ریقرآن بر غ اگر» :ندیفرمایم هیآ نیصادق )ع( درباره ا امام

ها به عرب ریها نازل شد و غبر عرب کهیدرحال آورند،ینم مانیها به آن اعرب

مختلف و  اتیروح هیآ نیهاست. در اعجم یبرا یلتیفض نیآوردند و ا مانیآن ا

 یتعصبیب زیو استقامت درراه حق و ن ییگراخصوص حقبه رانیارزشمند ملت ا

 «کرده و ستوده است؟ ذکرها را آن

 خواهمیرا م یموارد دیصحبت به درازا نکشد خالصه و مف نکهیا یبرا بنده

 :کنماشاره

 نیدر ا یول باشدیآن م انیقبول هر مطلب صحت منابع و راو یکار برا نیبهتر

ا شده بدون منبع بوده و در ارتباط بکه از امام صادق )ع( نقل یمقاله مطالب

قرار  تواندیم یشده در داخل پرانتزها را هر قومقرآن، کلمات قرار داده اتیآ

است.  نیموضوع جالب ا یلقوم خود دهد. و اقتیو ل یبه برتر یبدهد و رأ

و  ستین نیکره زم کینزد ایثر نیحال خوب است ا ست؟یچ ایثر نیا انیجر

 نکهیا یو برا دادندیار ماز علم را در آنجا قر یو مطالب مانیاز ا یتابلو کی یال
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 ایو  یرا تحت عنوان پرچم ساسان یپرچم کیدهند  بیرا فر یافکار عموم

 نیخود را به اثبات برسانند؟ ا بیتا اکاذ دادندیرا در آنجا قرار م یانیدرفش کاو

با  انیتا آقا باشدیهزار سال قبل م ایکه اکنون هفتصد و  کنندیم الیخ انیآقا

 !عرب و عجم سر بدهند یدهند و دعوا بیمردم را فر یجعل ثیاحاد نیا

 هیشعوب»به کتاب  نیافسانه ازدواج شهربانو با امام حس حیدرک صح یبرا

؛ و 756تا  759به صفحات  دیمراجعه شود و نگاه کن «یرانیا سمیونالیناس

که در  باشدیشهربانو م یبرا یمراسم ماتم و سوگوار یموضوع جالب برگزار

 !آمده است 759 تا 756صفحات 

 یها موارد جالبها و فارسعرب اتیکتاب در ارتباط با جعل نیا 760صفحه  در

 :آمده است

ها، با استناد به زبان ریآن بر سا یوبرتر یبا زبان عرب یزبان فارس یهماورد  -

و نقل  یبر جواز قرائت نماز به زبان فارس یمبن یو شاگردان و فهیاقوال ابوحن

گفته خواندن  یبردع دیکه: ابوسع لیقب نیاز ا هیاخت شعوبس یخیقطعات تار

دارد،  یها برترزبان ریبر سا بانز نیا رایاست ز زیجا ینماز تنها به زبان فارس

 .است یدر یو فارس یعرب انی]؟![ آمده: زبان بهشت ثیچراکه در حد

ه: گفت امبریکه پو عرب آن یبر ترکان، روم انیرانیا یو قوم یتفاخر نژاد - 

 شیدو قوم، قر نیهستند، ا میابراه نیاز فرزندان اسحاق ب انیو روم انیرانیا

 نیمردم از اسالم بوده و ا نی( دورترانی)روم یترکان روم یمنه باشند،یعجم م
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 ابندییها باشد، دست مآسمان رها( هستند که به علم و دانش اگر دتنها )فارس

 ...]؟![

 هیبه شعوب لیمتما ایو  یشعوب ی... فقها: »میخوانیم نیچن 760صفحه  در

 نیو در ا ندیرا صادر نما یجواز قرائت نماز به زبان فارس یموفق شدند تا فتوا

ابوعبداهلل  ینوشتند ازجمله در سده سوم هجر ییهاها و کتابرساله نهیزم

را نوشت و  «هیرسجواز اصلوه بالفا»معروف، کتاب  هیمتکلم و فق ،یبصر

نماز  یمردم بخارا به فارس یدوم سده نخست هجر مهیر نکه د میدانیم

 ..«.خواندند،یم

 یبعد اگر کنکور سراسر یهاکه در سال میباش نیمنتظر ا دیبا فاتیتوص نیا با

 یتحت عنوان سؤال کنکور طرح شوند و درجاها یاتیآ نینشود چن دهیبرچ

 یدرآوردمات منکل نیا دیکه به شکل پرانتز خواهند آمد دانش آموزان با یخال

 نیدو سال بعد هم شاهد ا یکی دیشا و !گرا را قرار بدهند؟ هیشعوب انیآقا

( یبهشت یهایزبان حور دی)شما بخوان ینماز را اجباراً به زبان فارس میباش

 !میبخوان

بهتر است  کنندیکه در کشور ما او را فارس حساب م یمورد سلمان عجم در

سلمان و  تیبودن شخص یراجعه شود تا جعلم راریناصر پور پ یهابه کتاب

 .مشخص شود زیعرب ن ریغ یبودن سلمان سام یفارس
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پنهان  یهادارم دست نانی. اطمیساز ثیجعل و حد همهنیا ستیبس ن ایآ

همه  شیداشته به ر یطوالن دی هایافکنتفرقه ریو سا ثیکه در جعل حد هودی

 .خندندیم انیعیمسلمانان ازجمله ش

 

 !او ۀشیبوده است نه اند یفردوس ۀشیه نامه پشا سرودن

 سرآغاز 

 کی یفرهنگ تیهو»معتقد است  یشناس و پزشک سنگالانسان وپیآنتا د 

. هرگاه یشناختو عامل روان یزبان ،یخیدارد: تار یجامعه به سه عامل بستگ

 یفرد ای یجمع یفرهنگ تیشخص رد،یقرار گ ریاز عوامل مزبور تحت تأث یکی

 کی وجبکه م ابدیممکن است تا آنجا ادامه  راتییتغ نیو ا کندیم رییتغ

دوراز اغراض و به حیصح خیبا تار ییکه آشنا مینیبیپس م« شود. یتیبحران هو

است. به  یاتیح یتنها الزم بلکه امرنه یاهر جامعه یو تعصبات کورکورانه برا

دوراز و به حیمشخص و صح یتیداشتن هو یهر ملت شرفتیراز پ یعبارت

و  یترق ۀرا از جاد یردمانهرگاه بخواهند م یمعن گریاست. به د یزدگبحران

 یکیکه  کنندیم تیانحطاط بکشانند، آنان را دچار بحران هو ضیاعتال به حض

 خیتار فیشک و شبهه درگذشته آنان و تحر جادیآن ا یاز راهکارها

قرون  یو در طکرات به نیکه مردمان مشرق زم ی. امرباشدیگذشتگانشان م

بالنسبه درخشان  تیموقع دناز آن ضربه خورده و ضمن از دست دا ریاخ

 .اندگرفتارشده زیسقوط و احتضار ن یبیدر سراش ش،یخو
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توسط  «رانیا خیتار انیدر بن یتأمل»تحت عنوان  ییهاکتاب یسر راًیاخ 

مندان القهع اریو در اخت دهیبه چاپ رس راریگمنام به نام ناصر پور پ یاسندهینو

 سندهینو نیا ۀگونه که از دو کتاب به بازار آمداند. آنقرارگرفته یخیمسائل تار

 ینگاه گران،یدگرگونه و متفاوت از د یقصد دارد تا با کنکاش سندهینو د،یآیبرم

 یخیداشته باشد. به اعتقاد او، تار انهیو خصوصاً خاورم نیمشرق زم خینو به تار

 یرانیا روانیپ یو گاه یاکثراً غرب سندگانینو لهیوسهب ریصدسال اخ یکه در ط

تنها نگاشته شده است، نه نیسرزم نیدور ا یهاآشکار کردن گذشته یآنان برا

ها و ها و سفارشبافته یبلکه عبارت است از مشت ستیدرست ن و حیصح

 یمردمان انه،یاست که مردمان خاورم دهیعق نیبر ا راریپور پ ی. آقاهایورزغرض

بزرگ از هفت هزار سال  ینیبودند که در سرزم زهوشیو ت زچنگیمتنوع، ت

و  اندکردهیم یدر کنار هم زندگ یبا مسالمت و مهربان یسو نیبد شیپ

 یو به عبارت اندمودهیپ شیخو یبشر را با پا شیپرو به یهاگام نینخست

بود که  نیناند. چبوده یخاک ۀکر یبر رو یبشر یهاتمدن نیاول دآورندگانیپد

نبوکدنصر،  لهیوسدر منطقه به انیهودیو با اضمحالل  شیدو هزار و پانصدسال پ

 افتنیآنان هخامنشان اسالو نژاد را باهدف بر هم زدن موازنه قوا در منطقه و باز

آشور و بابل، به  یهاحکومت ۀلیوسمصادره شده خود به یهااموال و ثروت

 یبه درازا یعنیکه تا زمان برآمدن اسالم  بود گونهنیمنطقه فراخواندند و ا

اقوام  طرهیسلطه و س ریدر ز انهیسال )دوازده قرن( مردم خاورم 7500

از  یتنها اثرشدند و نه ریسراز هانیسرزم نیبر ا لبودند که از شما یایوحش

و  یزیچ زینگذاشتند، بل از خود ن یتمدن باق شرفتیهمه حشمت و پآن

 دیآغاز دنینگذاردند. آنگاه آفتاب اسالم در منطقه تاب یجا از تمدن بر یانشانه
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را  شیداده خوکم فروغ ازدستکم ن،یقسمت از زم نیرفته مردمان او رفته

ملل و  شرفتیمخالف گسترش اسالم و پ یمختلف یهاگروه نیبنی. دراافتندیباز

سالم را ثروتمند که ا انیهودی توانیم نیبنیبودند که درا انهیاقوام خاورم

که گسترش اسالم را  انیحیمس دند،یدیم نیالنهرنیب اتیح دیتجد

 یبرا یراه کهعرب  داراننیباخته و نو زم نیزم یاشراف ساسان تافتند،یبرنم

شاهزادگان  یایبقا زیو ن جستندیبه مرکز خالفت م اتیاز پرداخت مال زیگر

 .را برشمرد یساسان

اسالم و مسلمانان شروع کردند که در  هیرا عل یمختلف نهضت یهافیط نیا

خراسان بود که به  زیآنان ن تیمعروف است و مرکز فعال هیبه نهضت شعوب خیتار

و  یمال یهاتیبا حما انیداشت. شعوب یاز مرکز خالفت دور یمقدار کاف

 ،یفلسف ،یدر موضوعات ادب ییهاخود، دست به جعل کتاب انیحام یمعنو

 نیمؤلف ۀلیوسهم بهاز اسالم، آن شیپ رانیا یبرا یو علم ینید ،یاخالق

اثبات  یبرا میتر به نام الفهرست ابن الندمجعول یساختن کتاب یناشناس و حت

آنکه دارندگان  یکار فارغ شدند برا نیکه از اها زدند و آنگاهصحت آن کتاب

محروم نباشند به  زیو گذشته ن خیاز داشتن تار یـ ادب یعلم ریذخا نیچن

 رد،یگ یشیتنها بر عرب که بر تمام ملل پکه قدمت آن نه یمل خیتار کی نیتدو

 دیپد یـ حماس یخیتار یعنوان شاهکارشد که شاهنامه به نیپرداختند و چن

 .آمد

شاهنامه را از کتاب دوم  یداریپد یاز چگونگ یامقال ما تنها خالصه نیا در

خواندن ادله و  یبرا نندتوایمندان مآورد و عالقه میخواه راریپور پ یآقا
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اند، به دو کتاب مزبور خود آورده یهااثبات گفته یبرا شانیکه ا یاسناد

 خیبر دوستداران تار جموعهم نیهر دو جلد ا قی. البته مطالعه دقندیمراجعه نما

 .گرددیم هیتوص اتیو ادب

 که شاهنامه را از سه مدخل و منظر داردیاذعان م زیقبل از هر چ سندهینو 

منظوم و  یشاهنامه شعر مجرد است. سخن نکهیا  ک،ی. دید توانیمتفاوت م

 یخود انسان یفردوس نکهیبه متن آن، است. دو ا توجهیخورده، بمقفع و تراش

 یجایدر جا اشاو را و اصل او را از سخنان گوهر گونه توانیاست که م

 :شاهنامه شناخت

 خاک اندرون استخوانبه  بپوسد و رنگ رخان یرو نیگردد ا تبه 

 نشست    یابین رهیخاک ت جزبه دست     ریاگر  ز  یاریشهر اگر

 :ای

 اریاگر  بنده  گر  شهر  بماند، ادگاری ییکویآن کز او ن خنک

 یعنی ران؛یا خیدر موضوع تار دیسرایم یهاست که فردوسسه، آن افسانه و

 یدرست و اصل خیان تارعنوآن را به خواهندیم یزور و به سعآنچه امروزه به

ما اسب  یو خارج یو هرگاه دانشمندان بزرگوار داخل میبشناس رانیا

از  تیب ندچ ای کیبر استر  افتد،ینمونه و مورد لنگ م یاستداللشان برا

راه چه  نیو در ا برندیو بار خود به مقصد برده گمان م نندینشیشاهنامه م
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مقال  نیلبته که موضوع موردبحث در او ا آورند؛یبه بار نم زین ییهاافتضاح

 .آن یداریپد یشناسانه است بر شاهنامه و چگونگ خیسوم و تار دگاهید

 خیدر بخش تار: »... کنندیبرداشت م یدرستاز شاهنامه چگونه به دینیبب

 نیو غرورآفر زیانگسازد که حسرت یسلطنت باستان را روشن و نوران یمایس

 هیتک رانیسلطنت ا کهیو بعدها تاتار و ... که بر ارو ترک  یجلوه کند و به تاز

 گانیپاک خونان، خدا ستهیو شا گاهیاند بفهماند که تخت و تاج سلطنت جازده

)محمود .« نگانیاند و نه شما بوزاز اهورامزدا داشته ابتیو خسروان بوده که ن

...  یهاشهیدان نیچننیا یادآوریبا  سندهی(. نورانیرضا افتخار زاده، اسالم در ا

: داردیم انیب گونهنیمقال ا نیاکثر عالمان کشور، قصد خود را از ا نیدر ب

نه مؤلف و  یکه فردوس کندیم یمنظر بررس نیرا از ا اهنامهدفتر[ ش نیا»]

و افسانه که در  شهیآن بوده است و آن اند ندهیمدون شاهنامه، بل فقط سرا

نه  گذرد،یدر شاهنامه م انیرانیو ا نرایا یبرا یوخو تراشو خلق ییگوخیتار

 ار ی)برخالف آنچه عالمان! خودِ فردوس ،یحاصل برداشت و تتبع فردوس

و  یمل رتیغ زیو علت آن را ن دانندیشاهنامه م دآورندهیگردآورنده و پد

دهندگان شاهنامه به سفارش قیو تزر هیتوص ۀ( بل برآمدپندارندی! او میهنیم

 آوردیم زین یلیگفته خود دال نیا یو برا« بوده است. هیشعوب یعنی یفردوس

نبوده است  یامر ییسرا هبه شاهنام لیکه مگونه که: آنچه مسلم است آن نیبد

از خراسان بزرگ و  یبوده باشد بلکه در محدوده مختصر یکه مختص فردوس

حداقل شش نفر مشغول سرودن شاهنامه  قرن،مین یبه عرض و پهنا یدر دوران

 کی دون،یفر کیدارند،  ومرثیک کیمضمون، همه  کیبا  زیاند و همه نبوده
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به  ایواحد را به نظم و  یاو افسانه کاووسیو ک قبادیو ک اوشیزال و رستم و س

 !کنندیم انینثر ب

طور مجزا، شش نفر به نیا ایکه: آ کندیسؤال را مطرح م نیا نجایدر ا راریپ پور 

 الیخ کیواحد، به  یمل رتیدرد و غ کیبه  نید یقصد اداناگهان و ظاهراً به

 اندگرفتهشیواحد را پ یو ادب یکوشش فرهنگ کیاند، واحد مبتال شده یخیتار

: شناساندیم گونهنیرا ا نفرشش  نیتعداد توارد است؟ و سپس ا نیا ایو آ

 نامه مرحوم دهخدا()برگرفته از لغت

  یمروز یمسعود -7

شاهنامه  نیاول شانی. ایقرن چهارم هجر لیاز شاعران قرن سوم و اوا 

که  دهندیاز کار او نشان م ماندهیباق یهااند که نمونهخراسان بوده یسرا

توانا و ماهر و کارش با پسند شاهنامه  خیتار یچندان در سرودن حماس

 .خواهان منطبق نبوده است

 

 یابومنصور ابن عبدالرزاق طوس شاهنامه 

در دست است؛ اما  یآن اطالعات و معلومات کم یبانو احوال  فیتأل خیاز تار

حکم است که به یهمان شاهنامه منثور یاصل شاهنامه فردوس میدانیم

امورات پدرش  لیوک ایاو  یابومنصور عبدالرزاق و به اهتمام و مباشرت کدخدا

زاد )سعود( بن منصور ابومنصور بن احمد )محمد( بن عبداهلل بن جعفر بن فرخ
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 ریاز دانشمندان و ارباب خبر و س شتریب ایچهار نفر  یاریبه دستو  یمعمر

 حانیشده است. ابورو پرداخته فیموبدان( تأل دی)و شا یو ظاهراً زردشت یرانیا

است. چنانکه  ستهینگر زیانتقاد بدان ن دهیو به د دهیشاهنامه را د نیا یرونیب

اند جعل کرده یهانام در شاهنامه نسب یطوس رزاقپسر عبدال ی... برا ": دیگو

 ".رساندیکه نسب او را به منوچهر م

که پسر تر است. چندانموفق یاز سعود یجالب آنکه شاهنامه معمر نکته

 .کندیتا منوچهر م یهانسب نام افتیدر ستهیدهنده شاهنامه را شاسفارش

 یبلخ دیابوالمؤ -5

به نثر بوده  زین اول قرن چهارم. شاهنامه او مهیو ن یشاعران دوره سامان از

 .است

 یمحمد بن احمد البلخ یابوعل -7

 اریمنثور او بس ۀها شاهنامدوم قرن چهارم، بنا به گفته مهین سندگانینو از

 !یبوده است تا شفاه یکتب اتیمستند به روا شتریو ب نانیمعتبر و مورداطم

دهندگان شاهنامه را برآورد، چراکه نتوانسته نظر سفارش زین یبلخ یابوعل

 افتنی یبرا شیآزما همهنیکه ا نجاستیشاهنامه او به نظم نبوده است. سؤال ا

است؟ اگر  گرفتهیشاهنامه به چه منظور صورت م یمنظوم و موفق برا یمتن

اند، پس چه خود بوده اریبه اخت یمؤلف موضوع ندگانیو سرا سندگانینو نیا

 ایارج کرده است؟ آخ فیو از گردونه تأل دهیها را نپسندو چرا کار آن یکس
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را دنبال کرده  نیچن یکه سرنوشت دیشناسیم یگریو منظومه و مؤلف د وانید

 باشد؟

 یبلخ یقیابومنصور محمد بن احمد دق -0

 یو بعض یاو را طوس ی. بعضانیشاعران بزرگ قرن چهارم و معاصر سامان از

موفق بود.  زیبه نظم شاهنامه پرداخت و اتفاقاً در کارش ن یقیاند. دقگفته یبلخ

. از دیاو کار دستش داد و به دست غالمش به قتل رس یغالم بارگ یمنته

آن را بدون  یت که فردوسیاندازه هزار ببه ماندهیتنها گشتاسب نامه باق یقیدق

 .در شاهنامه خود آورده است رییو تغ یکاردست

 یطوس یابوالقاسم فردوس میحک -5

پنج » کهیآن را هنگام تینها و دیسال زحمت کش ینظم شاهنامه س یبرا او

 .دیرسان انیبه پا گذشتیم« هشتاد بار از هجرت

از مرو تا طوس  یادر محدوده قرنمیدر طول کمتر از ن تیفعال همهنیا ایآ

 ارشیکه در اخت یعناصر نیو با ا دیایب تواند،یهر کس م ست؟ین بیعج

 اشیاصل یبه معن خیگفت که شاهنامه تار دیشاهنامه بسازد! با کی میگذاریم

روز و به ندهبود پس چرا در اوان اسالم متوقف ما نیچراکه اگر چن ست،ین

 فیتأل یبرا هیشعوب یلجاجت از سو قدرنیکه چرا ا نجاستیسؤال ا ست؟ین

 است؟ گرفتهیشاهنامه صورت م
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 اتیجعل یبرا یادهییساختن تأ یبرا انیکه قبالً اشاره شد، شعوب یطورهمان

بابکان،  ریکارنامه اردش ران،یزر ادگاریاوستا،  یشتهای لیخود از قب ساختهشیپ

 رایداشتند، ز یکتاب نیبه چن یمبرم اجیاحت ره،یو غ اریداستان رستم و اسفند

 یآنان برا یجعل یهاتیروا رب یدییمرجع تأ توانستیکتاب م نیا طرفکیاز

از  شیانداز پکه چشم را رانیا خیسو تار گریاز اسالم بسازد و از د شیپ خیتار

 نیرا تا زمان ظهور نخست انیرانیبود، جان تازه بخشد و ا وتاررهیاسالم آن ت

ندوشن در کتاب  ی. چنانکه آقااندیجهان بنما ۀکارـ همه ومرثیانسان ـ ک

واقع امران است که ما : »دیگویم زیدر شاهنامه ن نانو مرگ پهلوا یزندگ

. شاهنامه از مییروخأل دوهزارساله روبه کین با باستا رانیازلحاظ آثار مکتوب ا

 یگرید لیخود دل نیو ا« فرد باشد.منحصربه ینیبابت توانسته است جانش نیا

 ریز انهیم رقش یهانیها، سرزمواقعاً قبل از اسالم و به مدت قرن نکهیاست بر ا

ن و از تمد یاها، نشانهو اسالف آن یمتمدن هخامنش ریو غ یسلطه اقوام وحش

را گذرانده و قصد  یکیو دوران تار دهیآثار آن ـ مثالً آثار مکتوب ـ به خود ند

 انیشعوب زیبوده است؛ و البته ن یکتابیب ۀخأل و عقد نیپر کردن ا زین انیشعوب

که شاهنامه  یخیاند، چه ازلحاظ تاربوده فقدر کار خود تا به امروز مو

 یو اجتماع ینید ،یفلسف ،یازلحاظ ادبانجام داده و چه  تیرا با موفق اشفهیوظ

 .که الفهرست کار خود را کرده است

و شاهنامه  یسیبرپاکنندگان مسابقه شاهنامه نو راریپور پ یاعتقاد آقا به 

 کینه  اند،کردهیرا دنبال م یاسیمعلوم و س ،یهدف مقطع کیتنها  ییسرا

 یعلت اصل کنندیم یکه امروزه سع یزی. )چیمل تیبه فرهنگ و هو نید یادا
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کتاب سخن و  در زیفروزانفر ن یکه آقا یبرآمدن شاهنامه شناخته شود.( هدف

را با  رانیا رفتهانیمجد و عظمت ازم ،ی: فردوسداردیم انیسخنوران آن را ب

را به فکر  شانیو ا دیگذران انیرانیتعصب طرفداران عرب بر خاطر و انظار ا

 !خود افکند اکانین یشوکت باستان

دهندگان سفارش نیمطرح شود آن است که ا دیقسمت با نیکه در ا یالهمسئ

 ارشیکه در اخت یدر مورد منابع یفردوس اریاند و اختبوده یشاهنامه چه کسان

در سرودن و نظم  یگفت که فردوس دیچه مقدار بوده است؟ با گذاردند،یم

 انیکه راو یفاهش عاستفاده کرده است و هم از مناب یشاهنامه هم از منابع کتب

مستعار  یصورت اسامدر خود شاهنامه البته به انیراو نیا یاند. اسامبوده

مهبود  داردل،یب یبلخ، شاهو یسخن گو ،یمرزبان هر ریموجود است. چون پ

خود از  یفردوس ؛یفردوس اریدستور، دهقان موبد نژاد و ...؛ اما حدود اخت

 زیها را نآن رییتغ اریاخت یبوده و حت خبریب اندگفتهیم شیکه برا ییهاداستان

 :نداشته است

 سرشعر آورم داستان سربه به درچون ز تو بشنوم دربه چنان 

با  نکهیکاربرده است و آن ابه انیم نیدر ا زین یخاص یرکیز کی یفردوس البته 

ها، خود را از محتوا و متن متن و حامالن آن یذکر مکرر و مشخص منابع اصل

بودن  یو جعل یخود به پوچ یمبرا کرده است. چراکه فردوسشاهنامه 

و کسب درآمد تن به  یگذران زندگ یداشته و تنها برا مانیا شیخو یهاگفته

 .داده بود یکار نیچن
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 هیکه از قض یفردوس ،یقیدق دنیپس از به قتل رس نکه،یمعلوم است ا آنچه

دهندگان شاهنامه شسفار افتنی یخبردار بوده است، در پ هاییشاهنامه سرا

او انجام  یکار را برا نیا «یپوستکیدوست در »و به قول خودش  دیآیبرم

فراهم  خواندش،یم« انجمن»که  یرا با جمع یارتباط فردوس لیو وسا دهدیم

ها افسانه یآوردهقان نژاد است که منبع جمع یدهنده پهلوان. سفارشسازدیم

موافق  شیدوران خو اناتیبا جر نکهیا زیو ن کندیم یرا موبدان سالخورده معرف

را که همانا به نظم درآوردن شاهنامه  یقیکار دق یفردوس ب،یترت نی. بدستین

شعر کردن شاهنامه،  یبرا یقصد فردوس که. نکته جالب آندهدیاست ادامه م

 داستیپ بیترت نیبه نظم درآورد و بد دیاست که با یاو از متن یمقدم بر آگاه

به  دیرا با زیچه چ داندیکه در آستانه سرودن شاهنامه، نم یکسکه محرک 

 .باشد یمل فهیوظ یو ادا یهنیاحساسات م تواندیشعر درآورد، نم

 ؟یهم دیجانت سخن برگر که یهم دیگفت کز من چه با مرا

 به کس ارمین ازتین بکوشم، که باشد مرا دست رس یزیچ به

و  نیمرکز تدو کیبا  یفردوس یرسم وندیاز پ یاماواگر چیهیب ات،یاب نیا

آن  یعنیدهنده شاهنامه ازآنکه سفارشپس ی. حتدهدیشاهنامه خبر م میتنظ

باز  شود،یکشته م «رتانینهنگ س»به دست  یخوروان و نرمجوان روشن

 یبرا یبه نزد فردوس یدرپیاز زبدگان کار او را ادامه داده و مطالب را پ یگروه

 .فرستندیبه شعر م شدنلیتبد
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 یآن به فردوس ندگانیو گو انیکه در شاهنامه و در مورد راو یجالب اریبس نکته

در اشعارش بدو  یکه فردوس یاست ماه رو یبدان اشاره کرد، وجود زن دیبا

شاهنامه با  نیمرکز تدو نیرابط ب نیزن را اول نیکتاب ا سندهیاشاره دارد. نو

بر  یمطلوب ریکه ]زن[ تأث دینمایم نیکه: چن کندیو عالوه م داندیم یفردوس

 :بوده است ییبه شاهنامه سرا یفردوس قیدر تشو یاو گذارده و محرک مؤثر

 یداستان   امشبم باز گو یکی یماه رو یسرو بن گفتم ا بدان 

 !جفت میکه با کام گشت پسازآن بشنو چه گفت اریمهربان   مرا

 یدفتر پهلو نیا یشعر آر به یزمن بشنو آنگه به گفت ار پس

و  ژنی(، داستان بیریگ)البته بعد از کام یبه شعر آوردن دفتر پهلو نیا ۀجینت و

شاهنامه است.  یهابخش نیترو کارشده نیباتریاز ز یکیکه  شودیم ژهیمن

 نیدارد و چن یقیدق اتیبه اب یشباهت فراوان ژه،یو من ژنیب اتیجالب آنکه اب

 هیانجمن شعوب یبرا یردوسف یهاسروده نیاز نخست اتیاب نیکه ا دینمایم

 .اندبوده

. او یو هم از منابع شفاه کردیاستفاده م یهم از منابع کتب یکه فردوس میگفت

: نامه باستان، گفته باستان، دفتر، نامور شناساندیم نیخود را چن یمنابع کتب

 .ینامه، دفتر پهلو

 :که در شاهنامه موجود است یاشکاالت اما
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 یهااصوالً داستان شوند،یکه در شاهنامه نقل م ییهااصوالً داستان هنکیا اول 

 ،یهند ،ینیچ یهااست از افسانه یشاهنامه بدل گریدیعبارت. بهستندین یرانیا

. در البدلیعل یهااند بانامکشانده رانیکه به خراسان و شرق ا یو مصر یهودی

 هانیسرزم نیمردمان گذشته ا یهاسانهاز اف یها و آثارها نشانهداستان نیا

 .ها و ... وجود ندارد ییاورارتو ها،یالمیچون ا

در شاهنامه موجود  یحیو صر اریبس ییایو جغراف یخیاغالط تار نکهیا دوم

 :مثالعنواناست. به

و  کاووسیو ک خسرویو ک قبادیبوده که منوچهر و نوذر و زاب و ک یزال آدم ـ 

رستم همه را به خاک سپرده و آخرسر هم لهراسب و گشتاسب و پسر خود 

 .سرانجامش معلوم نشده

 ۀهزارسال یعهد پدر خود و دوره پادشاه د،یشهرناز تارنواز دختران جمش ـ

 .اندکرده یستاندل دونیاند و باز از فرضحاک را به سر برده

 .میشناسیم یحیدر شاهنامه اسکندر را مس ـ

 .دیآیم انیسقف و سکوبا گفتگو به مبا ا یسیاز حضرت ع شیدر شاهنامه پ ـ

 .دیآیم انیروم به م صریسخن از ق ،یانیدر شاهنامه در زمان گشتاسب ک ـ

در ذهن  یانقشه رانیاز ا ان،یرانیا یمل تیعنوان برکشنده هوبه یفردوس ـ 

و  ستیمتصور ن اشییایرؤ رانیا یبرا ییایاصالً او جغراف گریدیعبارتندارد. به

و جالب  شودیموجه در شاهنامه فقط شامل خراسان م ییایط جغرافتنها ارتبا
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که  رساندیمطلب خود م نی. اردیگیم یکی رانیجا خراسان را با اآنکه در همه

است.  یو محل یاحوزه یبل، تجمع ،یرانیا ینهضت سراسر کینه  هیشعوب

 یمکان مشخص میخوریبدان برم ادیکه در شاهنامه ز مثال مازندرانعنوانبه

و  منیدر  یحت یدر تهران، گاه در خراسان، گاه در مغرب و گاه یندارد. گاه

و ساحران  وانیددان، د ران،یمصر است و شاهنامه سازان آن را محل و مأمن شر

اند. واقع ستانیدر س یکه آمل و سار شودیدر شاهنامه گفته م یاند. حتدانسته

که منبع  یر شاهنامه منثور ابومنصوردار را داغالط محض و خنده نیما ا

کتاب،  نیمثال شاهنامه سازان در اعنوان. بهمینیبیم زیبوده است ن یفردوس

با  یهرچند جزئ ییآشنا یو حت دانندینم یدرستباختر و خاور را به ینمع

 کوشندیم اریبس سانیتر آنکه امروزه فرهنگ نوجهان ندارند؛ و جالب یایجغراف

که باختر  ندیگویسرپوش نهند. مثالً م یاحت عقل و نقل به صورتفض نیتا بر ا

اشکاالت و  نیا لبتهشمال! و ا زین یو هم غرب و گاه دهدیشرق م یمعنهم

 گذردیدر شاهنامه م انیاز ساسان شیچراکه آنچه پ رندیپذهیاغالط کامالً توج

اننده به آماده کردن ذهن خو یاست برا یاست( مقدمه مفصل فیاراج ی)و مشت

 بیترت نی! بدانیساسان یو باور حشمت و شکوه و عدل و دوست رشیورود و پذ

 قیمطالب، امکان وقوع، تطب یخیصحت تار بهها داستان ندگانینه حامالن و گو

که تنها  یاند و نه فردوسداشته یها و موضوعات کارنام یو درست ییایجغراف

از  یبرداریآنان که با کپ بیتتر نیشاهنامه بوده است. بد شیسرا اشفهیوظ

وپا کردن صحت اظهار دست یبرا ایو  سندینویم خیشاهنامه، کتاب تار

و منش و کردار  و باور و  نیوخو و دخلق دییتأ ایو  خود یخیتار یهافضل

 قیفقط قصد تحمنه روند،یم یاز فردوس افتیبه سؤال و در ان،یرانیا یدوستشاه
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 یاز آن محفل و حامل یخود را عضو لهیوسنیل بددارند، ب شیخوانندگان خو

 .کنندیم یها، معرفباهمان هدف

از  یاز سرودن بعض یاوالً فردوس نکهیبدان پرداخت ا دیکه با یگرید موضوع 

. کندینم یداشته است و نکوهش خود را مخف یتیشاهنامه نارضا یهاقسمت

 نیا توانستیه بود، مشاهنام ۀسازند ییتنهاخودش به یآنکه اگر فردوسحال

که هرگز  یاند حذف کند، کاربوده محتوایرا که به نظرش ب یموضوعات

 :انجام دهد توانستینم

 نگرود نیبد دیدانش  گرا به داستان بشنود  نیکا خردمند

 ریپذنباشد سخن دل اگرچه  ریبشنو ز گفتار  دهقان پ تو

 ودبشن یم  نشیمع کین مگر گفت ها نگرود نیهم بد خرد

به بعد آن، از  انهیو خصوصاً از م گذردیشاهنامه م شیهر چه از سرا نکهیا دوم

داشته  تواندیم لیکار دو دل نی. اشودیوضوح کاسته مبه یشوق فراوان فردوس

کارگزاران انجمن  سروتهیب یهااز سرودن داده زیخود ن یباشد اول آنکه فردوس

ومنال و به دست آوردن مال اشیصلف اکه هد یفردوس اًیبه ستوه آمده بود. ثان

 تیحماو عدم شیخو یاصل انیاست، با درگذشت حام یویگذران خوب امور دن

ناچار به لذا تنها به ندیبیم افتهیخود را از دست یآرزوها ها،یانجمن گرید یماد

 .حاصل شود یبلکه فرج دهدیبردن شاهنامه را ادامه م انیپا
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 نشان  شانینامه ز نیدارم در ا که کشانگردن و داراننام نیچن 

 مزدورشان شیبُدم پ یگفت تو نظاره  من از دورشان  نشسته

 اماندر احسنت شأن زهره بگفت امنبُد بهره شانیاحسنت از ا جز

 بند، روشن دل ام خسته شد وزان کهن، بسته شد یبدره ها سر

 یو سپس از کسان ارددیم انیخود را ب یتینارضا ات،یاب نیبا سرودن ا یفردوس

بودلف، ابونصر وراق،  ،یلمید یعل :اندکردهیم تیاز او حما ترشیکه پ دیگویم

 .بیقت نیحس

 گانیاز من نخواهد سخن را که است ز آزادگان بیقُت  نیحس 

 و پر  یجنبش  و پا  افتمیاو   از و زر میخو رو پوشش و س میاو از

*     *     * 

 گنج دیرنج بردم به ام یبس نجسپ یسال از سرا وپنجیس

 مرا وپنجیس یحاصل نبد  بر باد دادند رنج مرا چو

 بر باد شد بارهکیبه  دمیام هشتاد شد کیعمر  نزد  کنون

بپردازد، از اجر  یکار خود به حمد اله انیرسم بود که مؤلف در پا وستهیپ

د رفتن عمر صراحت از بر با نیبد نکهینه ا دیسخن گو یو از ارزش معنو یاخرو

 !دیو از دست دادن گنج سخن گو
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 :یکار شاهنامه و فردوس انیاما پا و 

ها شدن کار آنو ساخته هیزمان است با اتمام کار شعوبکار شاهنامه هم اتمام 

 .یسلطان محمود غزنو لهیوسبه

 هیو کتابش را که به سفارش شعوب شودیو تنها م پناهیعمر ب انیدر پا یفردوس

 لی. دلابدیینم گرید یداریسرشار ساخته بود، خر یبه گنج افتنیست د دیبه ام

است که  نیشده بود اقطع هیدر اواخر کار با انجمن شعوب یارتباط فردوس نکهیا

. شودیدچار شتاب م یآخر ساسان ۀسد نیاز سالط ییدر بازگو یاوالً فردوس

 حاتیکه توض دیبا ،یدوران به فردوس نیآنکه با توجه به متأخر بودن احال

 انیاز راو یخبر گرید نکهی. دوم امیافتییدوره در شاهنامه م نیدرباره ا یشتریب

وجود ندارد و  کرد،یم ادیها مقاطع شاهنامه از آن یدر تمام یاخبار که فردوس

 !یهم با چه شتابآن پردازد،یاست که به نقل حوادث م یخود فردوس نیا

 زدگردیجهان جستن  میگوب گرد شهیگر کند مغزم اند کنون 

 کاشیکه ا کندیاشاره دارد و آرزو م هیخود به موضوع برافتادن شعوب یفردوس 

 :آ مد یاز او م یریدستگ یباز برا بیقت نیحس

 بیقت نیحس  ردیدست گ مگر بیکار باشد سر اندر  نش همه 

بر  یو سلطه سلطان محمود غزنو شودیساخته م هیکار شعوب بیترت نیبد 

با  نکهیجز ابه ماندینم یاچاره یفردوس یو برا افکندیم هیخراسان سا تمام

در متن شاهنامه، آن چنانکه موردپسند سلطان محمود واقع شود،  یکاردست
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ها، از بهتان شها که در سرتاسر کتابگاه سلطان ترکان )همان شیپآن را به

 نکهید. پس ادار میها امانشان نداده است( تقدها و خوار شمردنشکست

و سرانجام  دیآغاز یشاهنامه را به امر سلطان محمود غزنو یفردوس ندیگویم

و سند  لیدلیو ب هودهیب ییغمای بیحب حیتصراو مواجه شد، به یبا بدعهد زین

 :است

 باد فرجام او  یمهتر همه  بر نام او نامه   نیا وستمیبپ

 ریج و سرو تا ریشمش خداوند ریمرا دستگ  یریباشد به پ که

داشتن شاهنامه به سلطان محمود  میباال به موضوع تقد اتیدر اب یفردوس خود 

و  یمحمود از خودش ازلحاظ ماد یریدستگ زیاشاره دارد و هدفش را ن یغزنو

 .داردیاعالم م یویدن

اول شاهنامه  شیرایبدان اشاره کرد آنکه، متأسفانه ما از و دیرا که با یمطلب

دوم آن است که  شیرایو آنچه امروزه در دست ماست و میدر دست ندار یزیچ

 یمحمود غزنو ریگاه سلطان تاج و شمش شیپبه میتقد یآن را برا یفردوس

در مقدمه  وم،د شیرایاز و شیپ یکه فردوس ستیآماده کرده است و معلوم ن

 !کرده بود میتقد یمحمود، آن را به چه کسان یجاشاهنامه به

محمود که  یول برد،یگاه سلطان م شیپاهنامه را بهش یفردوس بیترت نیبد 

مطالب  نکهینبوده است و هم ا خبریشاهنامه ب یدهندگان اصلهم از سفارش

کامل  ییاعتنایداشتند، با ب رتیاو مغا ینیـ د یموجود شاهنامه با اعتقادات مل

. خوردیبه سنگ م یفردوس ریت بیترت نیو بد راندیرا از خود م یفردوس
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 ۀو در آنجا منظوم رودیبغداد م یکرده، سو اریترک د یازآن فردوسپس

نامه سرودن شاهنامه است و متأسفانه برخالف را که توبه «خایو زل وسفی»

در پس  شود،یم ادی یکیبه ن جایجا و ببه یشاهنامه که در هر جا و مکان

 .دیسرایها نهفته است، ماز اوهام و شک یاپرده

 ریفروخت که مس یخود را به محفل یمرد، توان سخنوربزرگکه آن  افسوس 

گرفتند و  یرا به باز انهیمردم خاورم نید ،یهست ت،یهو مودند،ینادرست را پ

را  رانیا یهادوران برآمدن دوباره اقوام و ملت نیو معتبرتر نیتراسناد مهم

و  هیول. اعتبار امیشناسیکه هنوز هم دوست از دشمن نم ختندیچنان در هم ر

 هیساز شعوبدست یهاها و افسونو به افسانه میاکردهگم شیخو یاصل

 .میخوشدل

( چنان با سی)در پوسته استعمار انگل هودیبا اشاره  یدوران پهلو روشنفکران 

 نیسرزم نیملل ا تیو هو خیآن زمان، تار انیهودیو  هیشعوب اتیاستناد به جعل

وقت  یطوالن یهاها سالآن یسازو درست  یکردند که بازساز فیرا تحر

به وجود آمدن  زکه ا ی. موضوع جالب آن است که در حدود هزار سالردیگیم

مردم  نیو شاهنامه در ب یاز فردوس یو اثر یسخن چیه گذشتیشاهنامه م

 یفراموش ۀبه ورط یدرستگفت که شاهنامه به توانیاواخر م نیو تا ا مینیبینم

چون پورداوود،  یاتازه به دوران آمده انیسود که شعوبچه  یشده بود، ولسپرده

 دنیبا برکش نیسرزم نیبا اسالم و ملل ا فتزاده و ... باهدف مخال یتق ،یدشت

و  یشاهنامه فردوس ادیبن جادیو ا یفردوس یشاهنامه و گرفتن هزاره برا

توانستند  ر،یاصطالح کوروش کبهم درست به شکل قبر بهقبر او آن یبازساز
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به اهداف اربابان خود  لهیوسنیبکارند و بد نیسرزم نیخم نفاق و تفرقه را در ات

 .ابندیدست 

شاهنامه را ابزار  گریبار د یاسیبه پسند مسائل س زیکه امروزه ن افسوس

که به  کشانندیم یرا به راه یو فردوس انگارندیم شیخو یروشنفکر یهایباز

 .دینالیم اریآن بس مودنید از پخو «خایو زل وسفی»گواه مقدمه منظومه 

نوشته در  نیا)چاپ اول 7750ـ نشر کارنگ ـ  راریبرگذشته ـ ناصر پور پ یپل: »منبع 

 (.است دهیبه چاپ رس آزربایجان دینو هینشر 595و  590 یهاشماره

 

 توبه نامه فردوسی

 759در سال  یمشهور به ابوالقاسم فردوس یمنصور ابن حسن فردوس ابوالقاسم

ه.ق شاهنامه را به  000پاز از توابع طوس متولد شد. در سال  یق در روستاه.

از جهان فروبست.  دهید یسالگ 57ه.ق در  076اتمام رساند و باالخره در سال 

او را دفن کرده  هک یش. در محدوده باغ 7777در سال  یو یآرامگاه کنون

مورد  یغزنو نیطها سال در دربار سالشده است. او دهبودند، در نظر گرفته

 یو روح حماس یبنا به ذوق شاعر یلطف دربار بود و سلطان محمود غزنو

شرط که  نیداد با ا شانیرا به ا یحماس یوانیسرودن د شنهادیپ ،یفردوس

 75بدهد. او  یطال به فردوس نارید کیاز آن  یتیهر ب یسلطان محمود به ازا

هن مربوط به قبل از اسالم ک رانیا خیاز تار میعظ یسال تالش کرد و مثنو

نمود. او شاهنامه را با الهام از شاهنامه منثور ابومنصور محمد ابن  یگردآور
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 زین شانیطوس به رشته نظم درآورد. ضمن آنکه قبل از ا یعبدالرزاق فرمانروا

به  توانیمنظوم شده بود که از آن جمله م رانیا هانشا یحماس یهاداستان

 یطوس یقیو دق یمروز یمسعود ایو  یبلخ دیابوالمؤکهن بنام  یمنظوم شاعر

ها شاعر برجسته به سرودن شاهنامه اقدام ده زین یاشاره داشت. بعد از فردوس

هزار  60سال به سرودن شعر پرداخت و  75 یکردند اما ناکام ماندند. فردوس

 وانیاز سلطان، د نیزر ناریهزار د 60 دیبه نظم درآورد. به ام یمثنو تیب

آن را شاهنامه سلطان محمود  لیاوا یکرد و حت شکشیگش را به سلطان پستر

سترگ  وانید نیاز ا ینام نهاد. سلطان محمود با خواندن اشعار یغزنو

 ن،یزر نارید یجاشاهنامه را فراموش نکرد و به یناخرسند شد اما ارزش حجم

ر گونه داده بود، قهرا ازدست دشیکه ام زین یبدو داد. فردوس نیمیدرهم س

گونه تحت عنوان هجونامه را خطاب به دشنام یدربار را ترک کرده و اشعار

تمام  یفروپاش دنیبا د ی))فردوس دیگویم” برتلس“سلطان محمود سرود. 

 یشده و از قهرمان ریها، اشک از چشمانش سرازآرزوها و بر باد رفتن تمام وعده

جبران مافات،  یبرا یس((. فردوردیگیبود، نفرت به دل م دهیکه خود آفر

 گرید ی)ع( را به شاهنامه اضافه کرد تا آن را به حاکم یاز مدح امام عل یاشعار

 یمین ی. فردوسدیشد انعامش بخش رایبا آغوش باز پذ زیبود داد و او ن عهیکه ش

منظم کردن شاهنامه گذاشته بود. حال با  یرو را اششدهیاز عمر سپر

 یاهیس یبجا یدیسپ گریدربار مواجه شده بود. دمتقابل  دیاستقبال سرد و شا

. عمر او از هفتادسال کردیم یعمرش را سپر یهاسال نینشسته بود و واپس

 یاافسانه یگذشته بود و به خاطر غافل شدن از آخرت و سرودن ملحمه ها

  یزاریعمر او به ب نیواپس یهاشده بود. سال مانیپش ینید یهایحماس یبجا
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. تا دیجو یاتا چاره رودیشعرا و عرفا م شیتعلق داشت. پ روسفریو س ایاز دن

درد  ”لیحسن بن محمد ابن اسماع یابوعل“در سفر عراق در شهر بغداد با  نکهیا

را منظوم  رآناز ق یکه داستان کندیم شنهادیپ یو او به فردوس کندیدل م

رده و اثر استقبال ک شنهادیپ نیاز ا یتا آذوقه آخرت گردد. فردوس دینما

 ی. فردوسآوردیرا در اواخر عمرش به رشته نظم درم ”خایو زل وسفی“ رینظیب

. کندیمنظوم م تیب 6000را با الهام از قرآن در قالب  خایو زل وسفیداستان 

بار در سال  نینخست یپس از هزار سال غربت، برا یفردوس یخایو زل وسفی

 یمعرف انیرسماً به جهان یمانآل بیخاورشناس و اد” هرمان اته“توسط  7559

 یشد. ول یمعرف انیرانیبه ا قیاثر توسط دکتر صد نیسال بعد ا 700.دیگرد

 نیا یما از معرف بانیبرمال شده بود. غالب اد شد،یفاش م دیکه نبا یراز ایگو

 ختنیخشم آمدند و چونان آب در خوابگه مورچگان ر بهکتاب به عامه مردم 

اثر  نیو تمسخر ا هیو تنب بیو تخر هیو دست به توجافتاده  مهیهمه به سراس

 یمانیشاه اثر، به اظهار پش نیاول ا تیخاطر که چند ب نیکهن شدند. تنها بد

نسخه از  50اکنون مربوط است. هم شانیو توبه ا یماض یهااز سروده یفردوس

چون فکران در امان مانده و کوته یازیپس از هزار سال از دست رینظیاثر ب نیا

توبه  یسال واند 70پس از  ی. فردوسی.   آرشودیم یاز آن پاسدار یگوهر

و غافل شدن  یتراش ایها، افسانه و رؤترک ریتحق ،یافکنو از تخم نفاق کندیم

و  وسفی یو   داستان قرآن بردیشده و دست به دامن خدا م مانیاز آخرت پش

 :ازدآغیم ضمن اتابه وتوبه  نسبت به گذشتهرا  خایزل
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 نظم آراستم  یاهر گونه ز  درو هر چه خود خواستم بگفتم 

 دلم  بود  از آن بامزه  اگرچه تخم رنج  و بزه کاشتمیهم 

 شدم مانیآن تخم کشتن پش از  برزدم دل را گره را و  زبان 

 دروغ یهاکنون  نامه   مینگو به گفتار  ندهم فروغ را سخن 

 کنون تخم رنج  وگناه نکارم اهیس یجابه  یدیآمد  سپ    که 

 گرد دونیگشت  از  فر ریس  دلم برد؟ملک ضحاک  زان چه؟ کو مرا

 بدن  جز عذاب چه خواهد  ندانم ابیجنگ  افراسو  خسرویک ز 

 گر بخندد خرد سزدیم  نیبر پسندد خرد؟ یک کجا خود من ز

 کم کنمعمر  خود   مهینکی  که پر ز نام  رستم کنم؟  یجهان

 مالل و گرفتم ریگشت  س دلم زالهم از پور  و طوس و ویاز گ هم

 بقاست   یگر  مرا  روز  چند  کنون راست راه همه جز نسپرم دگر

 ملوکداستان  دگر مینگو ملوک ز آستان شد ریس دلک 

 پاک است دروغ هاداستان آن که  خاک مشتکیبه  ارزدیصد زان ن دو
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 رانیا استیو س خیتار ریدر س تیهودی مداخله

 لیاند و به دالکرده یجوامع مختلف زندگ انیدر م یاز قرون متماد انیهودی 

 باًیاند؛ و تقربوده یالعاده مادقدرت فوق یدارا باشدیم دهیکه بر من پوش دهیعد

در  انیهودیاند. بوده یقو یهاپلماتیکسبه، پزشکان و د یدر تمام جوامع دارا

ثابت  یهااز طرف یکیحداقل  ای انگردصحنه ایدن دیو جد میام منازعات قدتم

 یهاانتیقوم را بر د نیا نیاثر د تواندینم یاند. کسو اثرگذار منازعات بوده

 تیهودیاز  ییهانسخه تیو اسالم تیحیمعتقدند مس هایلیرد کند. خ یمیابراه

 باشدیم دیو عهد جد قیشامل دو قسمت عهد عت انیحیمس لی. انجباشندیم

و  انیهودی نیرقابت ب زیاسالم ن ی. از ابتداباشدیتورات م نهما میکه عهد قد

 امبرانیپ باًهمهیادامه دارد. تقر زیوجود داشته و تاکنون ن وستهیمسلمانان پ

 یو نظام یو اقتصاد  یاسیاند. اکنون قدرت سبوده یهودیاسالم  امبریجز پبه

 دانندیو همه م باشدیم ییاروپا یو کشورها کایآمر  اریبدون شک در اخت ایدن

 انیهودیقرار دارد.  انیهودی اریدر اخت یها به نحوقدرت نیکه پشت پرده تمام ا

اند و و کشتارها و اسارت  قرار داشته قاتییمورد تض یخیدر ادوار مختلف تار

ختلف، قدمت و اند. مصائب منداشته یچندان تیتمام ملل محبوب  نیدر ب باًیتقر

 یهرروو منسجم بار آورده است. به ریمد داًیرا شد هاملت آن نیا یخیتجربه تار

حائز  اریقوم در کشور ما انجام داده بس نیکه ا یاقدامات و مداخالت یبررس

 ایمقاله  کیاطالعات در  نیتمام ا یآوراست که جمع یعیو طب باشدیم تیاهم

اختصار فقط خواهم نمود به یسع نجایا است. در رممکنیکتاب غ کیدر  یحت

بود که  یامقال نوشته نیدر نوشتن ا امزهیمهم را ذکر کنم و انگ نیفقط عناو و
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 اریمختصر بودن بس رغمیخواندم که عل یخزعل یدکتر مهد تیدر سا

فرزند  یخزعل یدکتر مهد یابتدا اصل مطلب آقا نیبنابرا باشد؛یدهنده متکان

 :میواننگهبان را باهم بخ یعضو شورا یسم خزعلابوالقا اهللتیآ

راجع به آن  یو روز کندیفکر من را به خود  مشغول م شهیهم یزیچکی 

چرا قدرت بازار در موتلفه جمع است و چگونه است که رهبر   کنم،یم قیتحق

داده  رییمسلمان تغ یخود را به عسگراوالد یلیزاده است و فام یهودیموتلفه 

تنها از اقتصاد نه رنا،و ب ریکه پ کندیدفاع م یاز اقتصاد اسالم یاهگوناست؟ به

 .زدیگریم نیبلکه از د ،یاسالم

و دست همه مراجع را در تعصب  زندیم تیدم از اسالم و وال شتریقم آنکه ب در

و بر طبل  دهدیسر م یحکومت اسالم یچنان تئوربسته است و آن ینید

! و تمام دیدر نظر مردم ناخوش آ یمحمد نییو آ نیکه د  کوبد،یتحجر م

قبول  رامبارز  تیروحان نید یاوست،  حت ینیمردم از قرائت د یزیگرنید

حسب و نسب که !  باز بهینیو همه را زم داندیم یندارد، خود را آسمان

 .میرسیم یهودیبه اجداد  میگردیبرم

و رهبران طالبان   کنند،یزشت از اسالم عرضه م یاافغانستان، طالبان چهره در

 .شوندیم زیو تجه تیترب هودی یهاو با پول آژانس کایو القاعده در امر

از آنان  ینید یدر تظاهرات افراط یکمهم که دست نژادیاحمد دمیشن راًیاخ

 حاتیبه صفحه توض یبوده است ،  نگاه تباریهودی یاندارد، از خانواده

 دهیرا د نژادیبه احمد "انیسبور چ "از  یلیفام رییتا تغ میاندازیشناسنامه او ب
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داشته باشد،  قتی! اگر حقمیکن یدر آرادان را بررس انیخانواده سبورچ شهیو ر

 .شده است میتحک رانیدر ا هودیدر نسل قوم  تیحلقه قدرت، ثروت  و روحان

 یاهمان مسئله م،یاندازیطراح مسئله هولوکاست ب یبه سابقه خانوادگ ینگاه 

 یبار در شورا نیاول یکه برا یاشد، مسئله لیاسرائ یینماموجب مظلومکه 

متحد  رانیا هیکه اروپا را عل یامحکوم شد، مسئله لیبه نفع اسرائ ران،یا تیامن

او و محل رشد و نمو او  یحسب و نسب مادربه یکرد، بهتر است نظام اسالم

 .باشد خوردهیموضوع باز نیدر ا جمهورسیرئ دیدقت کند، شا شتریب

 کیخود را عوض کرده است و  یلیکه فام یهودیدارم  یاخانهصاحب من 

است،  دهیبرگز کتایدوستدار خداوند  یبه معنا یصد در صد اسالم یلیفام

حفظ اموال بوده است، او در جلسات  یبرا یو اسالم یعرب یلیانتخاب فام

من  که خوردیقسم م یو به نام عل دیگوی)ع( م ی)ع( و حب عل یقدر از علآن

! ردیگیو امام مرا به سخره م خنددیمن م شیدارد به ر کنمیاحساس م یگاه

ابن  یتو به موس ،یکن ادیمؤمنان سوگند  ریبنام ام خواهدی: نم میگویبه او م

 یازیو ن دارممانیشما ا امبریاست چون من به پ یعمران )ع( سوگند بخور کاف

که  یدو سال و اند نی! در ایندار مانیه به او اک یاز امام ما خرج کن ستین

)ع( کرده است، او  یاز پدرم که خود را وقف عل شیدر جلسات، ب میمستأجر او

 !)ع( گفته است یاز عل

اصرار دارد از  یگریمسلمان است، د یدارد که عسگراوالد دیتأک یکی دانمینم

 کتایمحب " دیگویو مرا رها کرده  "میکشر "خانه ما نژاد احمداست و صاحب
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است! خدا را شکر که هنوز  تیو چراغ هدا یهم که آسمان یکیست، آن "

در زمان صدام  هک یدر سفر ریبه خ ادشیاند!  نکرده ادتیس یادعا کدامچیه

 یحرم حضرت ابوالفضل )ع( بر رو یهااز رواق یکیدر م،یملعون به عتبات داشت

 .دیرسیمؤمنان م ریشده بود که به امنصبنامه صدام شجره یکاریبا کاش وارید

عقب  خیدر تار شتریب یوقت ی! وللرزدی! واقعاً پشت آدم مدیفرمود مالحظه 

درک بهتر موضوع لطفاً همراه  ی. برادیآیهم بند مزبانم آن گرید میرویم

 :دییایب خیآموز در تارسفر عبرت کینگارنده به 

  

 انیبابل و ظهور هخامنش سقوط

 یهایدر اسارت بخت النصر در بابل با استفاده از کلن رکیثروتمند و ز یامردخ

 یو آزاد هودیقوم  یبردگ وغیدر فکر شکستن  ایپراکنده در تمام دن یهودی

پارس  یو جنگجو یقوم وحش یبریس زدهخی یهااست. فرستادگان او در استپ

که  ییجاند )همانآور از دربو اعجاب قینقشه دق یاز نژاد اسالو را  کشف و ط

سد سکندر را در مقبل تهاجم  ،یدر شمال باکو قرارداد و بعدها اسکندر مقدون

مسلط نمود.  رانیبابل، بر فالت ا یرانیاسالوها احداث کرد( عبور داده و بعد از و

خود استر را ملکه  یبایدختر ز انیجانبه بر هخامنشتسلط همه یبرا یمردخا

به وجود آمدند.  هودیهمه از ترکه  یهان بعدب شایترت نیکوروش کرد و بد

 ایو برد هیو اقدامات کمبوج یبود که نافرمان یسلسله به حد نیدر ا هودیتسلط 

. بالفاصله دیگرد وشیجواب داده شد که منجر به ظهور دار نیخون یبا کودتا
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عام ملل با استفاده از سپاه کوروش دست به قتل انیهودیپس از سقوط بابل 

عام قتل نیمشهور است. در ا میبنام پور خیواقعه در تار نیزدند که ا رانیا تفال

واقعه را  نیپاک شد . ا یتیملت و قوم از صحنه گ یکوروش س بهیکت یبه گواه

 .رندیگینوروز جشن م دیمصادف با ع میپور ایپاک  دیبنام ع انیهودیساله همه

در جهت  انیکه امو یاتاز تسلط اسالم و اعراب و بخصوص در اثر اقدام بعد 

بابک  امیق لیاز قب ینظام یهااعراب انجام دادند مقاومت ریاعراب بر غ ادتیس

 .در برداشت یاریاتفاق افتاد که تلفات بس آزربایجاندر 

صورت که اندوخته بودند به یااز تجربه یو شاهزادگان ساسان انیهودی نیبنابرا 

)اول(  هیرا به مرکز نهضت شعوب بهره جستند و خراسان انهیمکارانه و موذ

 یمساعد یفکر نهیتوانست زم اریبا صرف پول و زمان بس هیکردند. شعوب لیتبد

 بیشاهنامه بود که به ترت وژهپر نیکند که تاکنون ادامه دارد. اول یزیرهیرا پا

 یس افتیبود که با در یها فردوسآن نیتوسط شش شاعرسروده شد که آخر

 یکار رها شد و در اثر تنگدست انینوشت؛ اما پس از پا سال حقوق شاهنامه را

را  خایو زل وسفینامه شاهنامه، توبه یسال سوختن عمرش به بها یپس از س

بود که در آن فهرست هزاران کتاب  میند ابنفهرست  هیته ینوشت. پروژه بعد

ز برگ ا کی یحت کهیاند درحالشدهقبل از اسالم نوشته ایبرده شده که گونام

قدر چالق و الکن آن یو زبان پهلو یخینمانده است. )البته کتابت م یها باقآن

بوده چه رسد به نوشتن  رممکنیغ باًیبودند که نوشتن چند سطر نوشته هم تقر

 یزرتشت یایدرصدد اح هیشعوب یدر موضوعات مختلف(. در قدم بعد ابکت

نوشته شد.  نسخه اوستا چند قرن بعد از اسالم نیبرخاست و اول یگر
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شد. البته  ختهیر یرانیا ییجو یوبرتر سمیتفکر پان فارس یهاهیپا بیترتنیابه

 شودیم دهینام رانیا نکیکه ا ییایمتعدد تورک در جغراف یهاتسلط سلسله

عباس توسط شاه تختیرا گرفت. بعد از انتقال پا هانیاجازه ابراز وجود از ا

دوم ، بعد از محو تسلط  هیشعوب به اصفهان، نهضت آزربایجاناز  یصفو

 لیتبد یامامدوازده عهیرا به ش لیشاه اسماع یبکتاش عهیها توانست شقزلباش

 شتریمطالعه ب یبراشد.  شروعدر اسالم  تیهودی یهاکند و دور دوم ورود نشانه

 ()دوازده قرن سکوت راریناصر پور پ یهابه سلسله کتاب دیبنگر

گرفتند  میتصم هایسیانگل ،یعثمان یقوط امپراتوراول و س یاز جنگ جهان پس

 دیجد خیداده و با ساخت فرهنگ و تمدن و تار انیپا رانیها در ابه تسلط ترک

 رانیا یخیتار یوستگیتورات پ ماتیتعل هیبر پا دیجد یخیو درواقع با اختراع تار

و  ینسوفرا ،ییکایآمر یآلمان انشرق شناس لیببرند. س نیبا ملل اطراف را از ب

و نقش رستم  دیشد و شروع به کشف تخت جمش ریسراز رانیبه ا یروس یحت

 ایقبل از دوهزارو پانصدسال را معدوم  خیکردند و تا توانستند تار رهیو غ رهیو غ

ساختند. جالب  یباشکوه از کروفر باستان یهاکردند؛ و در عوض افسانه یمخف

و  اکانوفیو هرتسفلد و د شمنیگر لین شرق شناسان از قبیاست که تمام ا نیا

در  یشناس یکنگره فردوس نیهمسرانشان. اول ایبودند  یهودیخود  ای گرانید

 گرانیو د یباستان ا،یرنیپ ،یالشعرا بهار، شهباززمان برگزار شد. امثال ملک نیا

 همهرا پختند که  یکردند و آش شله قلمکار یسیرونو هانیا یاز رو زین

درک بهتر موضوع  یتر کرده است. برارا تلخ و تلخ که کام همه مینیبیم

 :میرا مرور کن شانیخود ا تیاز سا یاز دکتر خزعل یگریباهم نوشته د دییبفرما
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 مسلمان نما( انیهودی) ها یآنوس 

خصوص همه طبقات جامعه به انی( در میمسلمان نما )آنوس انیهودی وجود

و پزشکان، دقت و  ونیازان، روحانسفرهنگ استمداران،یگذار، س ریاقشار تاث

 .طلبدیما را م شیازپشیب یاریهوش

 ست؟یک یآنوس

 ل،یکه به هر دل شودیاطالق م یانیهودیاست و به  یکلمه عبر کی یآنوس

است،  یها ظاهرآن نید رییو تغ کنندیاجبار، تظاهر به اسالم مبه ایداوطلبانه 

 انیحیو به مس کنندیم تیحیها در اروپا تظاهر به مس یاز آنوس یبعض

 . مشهورند ستیونیصه

و  روندیحج م رند،یگیروزه م خوانند،یاند، نماز مدر ظاهر مسلمان هاآن 

 .خود را دارند ینیرزمیز یهاسهیاما کن پردازند،یخمس و زکات م

در صورت امکان به  ند،یآیدرم یجلب اعتماد مردم به هر لباس یها برا یآنوس

 یمدارج پ نیخود را تا باالتر یحوزو التیو تحص روندیم هیعلم یهاحوزه

 یمهم راتیو در کسوت پزشک تأث روندیبه دنبال طب م ی!   بعضرندیگیم

لغت خاخام به  زا یبرداشت ب،یطب یبرا میلغت حک رسدی! به نظر مگذارندیم

ر، اقتصاد و بازا یعنی انیهودی یدانا و دانشمند است و باز تخصص اصل یمعنا

ارتباط تنگاتنگ با حوزه و  زین گاهیها است!   در آن پا یآنوس یاصل گاهیپا

  .دندیو س امبریاز اوالد پ کنندیادعا م یدر دستور کار آنان است، برخ تیروحان
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 "فرزندان استر  "به کتاب  توانندیم یآنوس یعلمابا  ییمندان به آشنا)عالقه

 . است استیو س یقیموس رجوع کنند(  از مشاغل موردعالقه آنان

 رانهیساده و فق یزندگ المقدوریدارند، حت نیبه تد دیها تظاهر شد یآنوس

کسب اعتماد و  یها راه را براروش نیو ترحم دارند، با ا یینماهمراه با مظلوم

کرده و در صورت  یرا ط یترق یهاپله کنند،یباز م یقدرت در جامعه اسالم

عنوان همکار و کارگزار استفاده ها به یاز آنوس رالمقدویبه قدرت حت دنیرس

و به هدف  کنندیم تریروز قوهرم قدرت خود را روزبه بیترت نیبد کنند،یم

!  با شوندیم ترکیاست نزد نیکه ضربه زدن از درون به مسلم یینها

 .بردیم یآنان پ یهودی تیبه هو یکمتر کس قیدق یکارپنهان

قوم  یحام تواندینبض اقتصاد را در دست دارد و م که حرفه آنان نیترمهم

و  یکند، بانکدار شهیرا در ش نیباشد و در صورت لزوم خون مسلم هودی

را گرفته و توان  گریکدیدست  یاقتصاد یهابنگاه نیاست، آنان با ا یرباخوار

کنند  دایپ تدس یکالن اقتصاد یهااستی!  اگر به سکاهندیرا م نیمسلم

 یگاه سازند،یخود را فربه م یهاو بانک یرا به ورشکستگ نیسلمم یهابانک

و  یاسالم یهابانک یاما در بطن آن نابود کنندیم یااحمقانه یگذاراستیس

 ت.اس یاسالم یشکست اقتصاد کشورها

است که  یزیتر از آن چو حساس تردهیچیکه موضوع پ دیکنیم قیتصد قطعاً 

 .میتصورش را بکن
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  هیشعوب نهضت نییتب

در معرض قضاوت خوانندگان  نجایدر ا ناًیشده و عنوشته هیمقاله توسط هواداران شعوب نیا)

 (شده استمحترم قرار داده

 کنیل کنند،ینم ادیعنوان نهضت به هیاز شعوب یخیدر اکثر منابع تار گرچه 

ها داللت بر نهضت بودن آن دارد. آن یاسیس یروهایو ن هیشعوب یمحتوا

متشکل  هیبود. حزب شعوب هیبعد از اسالم شعوب رانیا خیحزب در تار نینخست

که  یمل یروین مثابهبه یرانیها و نخبگان و خردمندان ابود از اشراف و فئودال

 یمتجاوز بعد گانگانیب گریاعراب و د یاسیها، با تسلط سنهضت گریدر رأس د

 توانیم دیگرد هیوبحزب شع شیدایکه باعث پ ی. ازجمله مواردکردیمبارزه م

 :اشاره کرد ریبه موارد ز

و  نیسنگ اتیقتل و غارت سرداران عرب، مال ،یو خود برتر انگار یبربر غرور

 یکه به معن گریشمردن ملل د ی( از هل ذمه، موالهیسرانه )جز یهااتیمال

شمردن  زیاز کارمزد آنان، کن یمیو بردگان آزادشده بود و تصرف ن رانیاس

 .رهیو غ یمادران موالخواهران و 

ازدواج کرد حاکم  یاز موال یعرب با مرد یزن ی: وقتسدینویم یاصفهان ابوالفرج 

. سپس ردیفرستاد و آن زن را مجبور کرد تا از شوهرش طالق بگ یمأمور نهیمد

 (.7) زدند تا بمرد انهیتاز ستیدستور داد به آن مرد دو

توطئه  نیعنوان نخست(، بهروزیبتوان از قتل عمر به دست ابو لولو )ف دیشا

حزب نام برد. گرچه پس از قتل عمر، چند تن از سرداران معروف  نیا یاسیس
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اثرات کشتن عمر  یکشته شدند، ول فهیمثل هرمزان به تقاص خون خل یرانیا

علت  نیهم هرا آشکار کرد. ب یرانیا یهاتیتشکل شخص شتریلزوم هر چه ب

 ورشیو  گرید انیرانیکشته شدن هرمزان و ا یتالفبه هیشعوب هیسازمان اول

 . ها پروراندندقرن یدر ط انیرانیعمر را در دل ا نهیتخم ک رانیاعراب به ا

تشکل  نیاول هیامیپس از بر سرکار آمدن بن هینهضت شعوب رسدینظر م به 

 یاجامعه نینخست د،یآیبرم خیاز تار کهیطورکرده بود. به یدهخود را سازمان

نام  هیسر برداشتند، اهل تسو  هیامیعنوان مخالفان بننظرات معترضانه به که با

 یبرا هیدارد. حزب تسو هیبشعو یبر حزب مخف ینماد داللت نیداشتند که ا

خود را  یهاشهیو اند دیطلبانه آنان، عقاجاه یهارسوا کردن اعراب و خواست

 چیعرب ه ینبو ثیحد: )مطابق گفتندیقرآن ساخته و م اتیآ یموافق با بعض

 :گفتندیبه نقل از قرآن م ای(. یزکارینسبت به عجم ندارد مگر به پره یبرتر

اند از ها و اقوام منشعب شدهاند و به ملتاگر مردم از زن و مرد به وجود آمده

ندارد مگر به  ینزد خدا برتر کیچیاست وگرنه ه گریکدیکسب معرفت از  یبرا

 (5) یتقو

 زی( نی)برتر لی( بنام اهل تفضی)برابر هیالوه بر شهرت اهل تسوع هیشعوب حزب

 .معروف بودند و آشکارا زبان به طعن و لعن اعراب گشودند

آمده که: خدا با مقدم  75 هی: در سوره حجرات آکردندیاستدالل م هاآن

را برتر از  انیرانیا ن،یچادرنش لیمردم متمدن به قبا یعنیشمردن شعوب 
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قرآن  حیاعراب را مخالف نص صر یبرتر بیترت نیاست. بد اعراب خوانده

 (7) دانستندیم

 تیحما زیبودند ن یکه ناراض یاز اعراب هیامیبن یمنظور براندازبه انیشعوب

 .دادندیقرار م تیموردحما زیرا ن هاشمیبن انیعیش نیو همچن کردندیم

 دیرا با هیامیانقراض بنابومسلم و شکست اعراب و  یبه سردار انیرانیا یمل امیق

از   هیامیبن یبرانداز یبرا رانینهضت دانست. اگر بزرگان ا نیهم جهینت

 نیبد کردند،یم تیحما انیاز علو عباسیبن یبرانداز یو سپس برا هاشمیبن

 یدهند تا  بتوانند در لقا نشان امبریو پ نیمند به دبود که خود را عالقه لیدل

 .رب حکومت کنندآنان و فارغ از سلطه ع

 یعباس یرفتن تعصب خلفا نیاز ب ه،یشعوب شرفتیپ یهانشانه نیترمهم از

و  پنداشتندینم انیرانیخود را برتر از ا گریبود که د انیرانینسبت به ا

خلفا را تحت نفوذ خود گرفته و کشورها را  ،یرانیا گانیمقامان و بلندپاصاحب

 .کردندیاداره م شیخو یبه رأ

: گفتیم انیرانیخطاب به ا یعباس فهی: ابوجعفر منصور خلسدینویم یمسعود 

 (0) دیواسطه شما منتشر  گردو دولت ما به دیما هست اوریو  اریو  عهیشما ش

عرب  هیامیو دولت بن یو خراسان یرانیا عباسی: دولت بنسدینویم جاحظ 

 (5) بود یبدو
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گان عرب در حضور مأمون با از بزر یکیبن حازم،  می: نعسدینویم یاریجهش 

به اوالد  عباسیدولت را بن یخواهیفضل بن سهل مناقشه کرد و گفت: تو م

 (6) یکن دیرا تجد انیساسان یو دوره اکاسره و امپراتور یمنتقل کن یعل

طاهر   یبودند، به سردار یرانیمأمون که همه ا انیسپاه یهجر 795سال  در

را کشته سرش را به   نیرا گشودند و محمدامبه بغداد حمله کرده آنجا  نیحس

بر  انیرانیغلبه ا  قتیدر حق  یروزیپ نیمأمون فرستادند و ا یخراسان برا

 (7) اعراب بود

قدر ضد عرب بود که به عالن آن نی: طاهر حسسدینویم یاصفهان ابوالفرج 

 دیبخش ناریهزار د یعرب س بیدر مثالب و معا یبه پاداش نوشتن کتاب یشعوب

(5) 

وابسته به  ایکه از طبقه ممتاز  های: اول ملگرددیم میبه دودسته تقس هیشعوب

و  کردندیخالفت مبارزه م یاسیبانفوذ س یپرستآن بودند و با احساسات وطن

آوردن آن از دست  اعراب معتقد  رونیخالفت  و ب  یهابه نفوذ در دستگاه

 .بودند

 دیواسطه اظهار عقاطبقه متوسط که به نایو خردگرا هاکردهلیدوم گروه تحص

 .دادندیو در مبارزات شدت عمل نشان م شدندیخوانده م قیزند یفلسف

 دیرا تائ یکار بودند، هر نهضت ضد عرب و ملدسته اول که محافظه انیشعوب

بن  نیو کشته شدن حس هیامیبن عیرا با ذکر فجا انیعیو مرم و ش کردندیم
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کر قتل ناجوانمردانه ابوسلمه خالل و ابومسلم به دست و ذ یبن عل دیو ز یعل

 .کردندیم جییبر ضد خالفت و اعراب ته عباسیبن

 یکم با آن مخالفتدست ایدسته دوم باآنکه با اسالم موافق نبودند و  انیشعوب 

و  عباسیو بن هیامیو برانداختن بن یبه خاطر مصالح مل ینداشتند، ول

 .با مردم اشتراک داشتند ینیمت خود ازلحاظ دبه عظ رانیبازگرداندن ا

  بردیم شیخود را بر اساس اسالم پ غاتیتبل ییدر مراحل ابتدا  هیشعوب حزب 

کردند و تا  دایپ یادیطرفداران ز کهی. هنگامزدندیآن دم از مساوات م یو اعضا

سخن از شناخت برتر و   یرا به دست گرفتند، بنا یحد امکان زمام دولت عباس

بودند، از  نیکه معتقد بد ییهاعلت آن نیمخالفت با اسالم را گذاشتند. به هم

 .ها  برچسب الحاد زدندو به آن دندیها امتناع  ورزآن یاری

از   یها ناشمردم با آن یدشمن دی: شاسدینویم هیدرباره شعوب یبصر جاحظ 

 هیشعوب دیعقا یاند، از روکه در اسالم شک برده یتمام کسان رایتعصب باشد ز

هم منتسب است  یمتنفر باشد، ازآنچه به و یچراکه هر کس از کس باشدیم

تنفر که  نیو با ا زارندیب زینالعرب  رهی. از عرب متنفرند از جزگرددیمتنفر م

اسالم به عرب  نید رایز شوندیاز اسالم خارج م ابد،ییروز شدت مروزبه

 (9) منتسب است
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 یشعوب قانیزند حزب 

 نیمشابه با هم شد،یم یآنان ناش یکه از منش اشراف هیشعوب یبرتر انگار ودخ 

برد که   لیرا به تحل هیشعوب یروین یبود که قوا هیامیخصلت زشت در بن

 .بود هایرانیآن کاهش نفوذ در اعراب و ا جهینت

  فهیخل نیو ا افتیوسعت  یاز زمان خالفت مهد یشعوب قانیتندرو زند حزب 

 یمهد فهیخل ی: روزسدینویم یکرد. طبر اریها کوشش بسانداختن آنبر  یبرا

که نزد او نشسته.  دیرا د قانیاز زند یکیپسر خود وارد شد و  یبه اتاق موس

کنند و سر از تنش  رونیرا از خانه پسرش ب قیفرمان داد تا آن زند درنگیب

به  قانیوان از زندفرا ییآنگاه  پس از بدگو ختندیجدا کردند و او را به دار آو

 یافتیاز آنان را  یکیاستحکام منصب خود هر جا که  یبرا دیپسرش گفت: تو با

چه من جدت عباس  را در  یسر از تنش جدا کن ایو  یاز خود دور کن انهیبا تاز

نور و  روانیکرد و به کشتار پ ریبستن دو شمش رشکه مرا به سفا دمیخواب د

زد و  قانیعام زنددست به قتل تیوص نیازاسده ماه پ یظلمت فرمان داد. موس

 (70) ختیر اریبس یهاخون

معمول بوده است. در  قانیزند بیو تعق یهم از زمان منصور سرکوب نیازاشیپ 

را بازداشت و در  قانیاز زند  یادر مدائن عده یآمده است  وقت یاخبار اغان

پسر ابن مقفع   قانیزند نیدر ب گرداندند،یمردم  در کوچه و بازار م یرو شیپ

 (77) بوده است زیمعروف  ن
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روزگار بود،  اتیاز مقتض یکیزندقه   وعی: در آن عصر شسدینویم نیام احمد 

مجوس بودند و عادات و رسوم   نییخود هنوز به آ اکانیمانند ن یگروه رایز

در  دندی. زادگان عجم چون دگذاشتندیهم به ارث مفرزندان  یخود را برا

 سریم نیآن د بولبدان مقامات بدون ق لیاست و ن اریبس یم، مناصب عالاسال

و  ماندندیخود م نیو در باطن به د رفتندیپذیاسالم را م ریناگز گردد،ینم

و به  کردندیم یبا اسالم و عرب دشمن دندیرسیخود م شانیکهرگاه به هم

 (75) کردندیدعوت م هیشعوب

 

 قانیزند

 یمشتق کلمه زند اوستاست. مسعود باشد،یآن زنادقه م یکه جمع عرب قیزند 

اطالق  یمان روانیمعمول گشته و به پ یکلمه از زمان مان نی: ادیگویم

 (77) است دهیگردیم

 شدیگفته م یبه کسان انی( در اواخر ساسانکیخرد )زند نویم اتیروا موجببه

و   نید یل مبانو ک زیبه خدا و بهشت و دوزخ و روز رستاخ یطورکلکه به

 (70) اصول و فروع آن معتقد نبودند

 یدر عهد اسالم  اول به کسان قی: کلمه زندسدینویم نیصادق گوهر دکتر

 خواستندیم غاتیکه به اسالم اعتقاد نداشتند و با تبل دیگردیاطالق م
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با  یاندک مخالفت یکه حت یبعدها به کس یخارج کنند ول نیمسلمانان را از د

 .دیگردیاطالق م زیشت ندا نید

  

 هیشعوب یفرهنگ مبارزات

ملت به ساقط شدن دولت   کیبودند شکست  افتهیکه در هیحزب شعوب یاعضا

 یفرهنگ یهابلکه نابود شدن ارزش ستیآن ن ینظام یروین دنیو از هم پاش

 یهاو آداب و منش یفکر یهادهیو پد یخیآثار تار  جیاست، ابتدا شروع به ترو

 .کردند  یرانیا یهانیو آئ یسنت یادگارهایو  یمل

 گردیتحت پ سندهیو نو  شدیگناه شمرده م یها که نوشتن به پارسآن زمان در

و آثار قبل از  رانیا یو فرهنگ یفکر یهادهیپد  انیشعوب گرفت،یقرار م یقانون

ها در تتنها از ملت خود که از تمام ملنه انی. شعوب نوشتندیم یاسالم را به عرب

 یزیرا که اعراب از آن چ یبشر یهادانشو فلسفه  کردندیدفاع م انیبرابر تاز

: چون اسالم گفتندیها ماعراب در مقابل آن دندیکشیبرخشان م دند،یفهمینم

: چون دادندیها جواب مبرترند و آن یدر عربستان ظهور کرده پس اعراب ملت

 فهیخوار طاهم ندارد مانند گرگان خونافتخار  چیعرب نه هنر دارد نه فرهنگ ه

را به  گریکدیزنان و مردان   زندیریو خون هم م افتندیبه جان هم م فهیبه طا

عرب خرد  گفتندی. مگذارندیفروشان به حراج ماسارت گرفته و در بازار برده

بر ملت و ناموس  متیبه دست آوردن غن یاست . برا تیهمه عصب شناسدینم

 .کنندینم رحم زیخود ن
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 نیاست و مردم چادرنش ریخشک و با ینی: عربستان سرزمگفتندیم انیشعوب

: اسالم گفتندیکجا. در مورد اسالم م یرانیکجا و شکوه و عظمت ا هانیداشته ا

مردم نازل کرده  نیترپست نیدر ب ییمعجزه نما یخداست که  خدا برا نید

 خواستیبر نم ردمم نیا انیم در امبریاست و به عرب اختصاص ندارد و اگر پ

 (75) "االعراب اشد کفرا و نفاقا"چراکه آمده  شدندیرستگار نم گاهچیه هانیا

را  امبریو اخبار پ شمردندیقرآن را مردود م اتیآ قانی: زندسدینویم جاحظ 

 یو هرگاه کس گرفتندیو سخن از معجزات او را به مسخره م  کردندیم بیتکذ

بر خفت عقل او حمل  گفت،یم ثیقرآن و حد لیفضا در مجالسشان از

 روانینوشا ریبابکان و تدب ریاردش استیاز س یو در چنان مجالس کردندیم

 (76) گفتندیم

و چنانکه  دادندیگاه آشکارا هم با اسالم مخالفت نشان م نانی: ادیگویم یطبر

در مکه  هکیهنگام  یعباس یعامل مشهور مهد نیقطیبن باذان کاتب  زدانی

 ادیو فر کردندیبود مسلمانان در مکه ضمن طواف کعبه هروله م دهید

  یعصارهستند که  گرد  سنگ    یگاوان  هیگفت: چقدر  شب دندیکشیم

 (77) گردندیم

که مثل  یگفتند ی: آنان آشکارا چون مسلمانان نماز کردنددیگویم یبلعم

مردم چه  نیا یگفتند یشدند و چون به صفا و مروه اندستادهیصف اشتران به

 (75) دوندیها مکوه نیاند که بدکردهگم
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 یدر روز باران ،ییعقال ری)ابونواس( به تمسخر اخبار غ یعرب سرا یرانیا شاعر 

و  دیباران را که در آن جمع شده بود نوش یهادر باران گذاشت و قطره یقدح

فرشته همراه است  کی با هر قطره باران ندیگویاز دوستانش گفت: م یکیبه 

 یاریبس یبزرگ را برا رشاع نیا ام؟دهیبه نظر تو اکنون من چند فرشته نوش

 (79) کرده به زندان انداختند ریتکف اشیاعتراضات فلسف

اسالم، جعل صدها  نیمنظور خراب کردن اساس دبه انیشعوب گریمبارزات د از

ها اعراب و واردکردن آن انیو به ز انیرانیبود به سود ا ضیضدونق ثیهزار حد

 .ها و اسناد معتبردر کتاب

کتاب تاج، کتاب کاروند،  نامه،یخدا نامه،نی: آئهیکتب مشهور شعوب ازجمله

 ... و نیورام سیجاودان، و ر،یعهد اردش

ابو  ،یبن عد ثمیه ،یمعمر ابن مثن دهی: ابن مقفع، ابوعبیمؤلفان شعوب ازجمله

 ...و هیراو دهیعب

 ،یبشاربن برد طخارستان ،ییسنا ساریبن  لی: اسماعیران شعوبشاع ازجمله

 ... ابونواس و

 7757 آبان 55 
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 یدوستان مثل مهران بهار یبوده و در جواب برخ عیدر مورد تش ییهاناگفته حاوینوشته  نیا

ح مطر آزربایجان یحرکت مل انیرا در جر یترک عیتز استفاده از تش ینوعدباغ که به دیو حم

 یزیتبر یگونا/  .باشدیم یشده و متضمن نکات جالباند نوشتهکرده

که همه  یو در راه ستین یشأن شک تیکه در حسن ن یاواخر دوستان نیا

که سو تفاهم نشود وگرنه  میگویرا م هانیبر ما تقدم دارند )ا میمسافرش هست

دفاع از  در یگریسؤال نکند و د گریاز سابقه کس د یگرکسیچه خوب بود که د

واردشده  نید هپر مناقش ی( در وادست؟یبس ن ایآ د،ینفرما ییفرساخودش قلم

و به ظن خود  "یجعفر عیتش"اند به اسم رفته یسراغ مذهب راستکیو 

 ینیرا به د آزربایجانتورکان  ،یامام عیبا علم کردن آن در برابر تش خواهندیم

 .از آن، مفتخر کنند خبرینزدشان بوده و خود ب امیاالمیکه از قد دیجد

دست به دامان نادرشاه افشار  رسدیزمان شرح و بسط آن فرام یوقت کیل

 !للعجب ایمخصوص تورکان بوده است.  عیتش نیعلمدار ا ییکه گو شوندیم

 نییندارد مطالبات تع ییدر آن جا تیمذهب که ظاهراً روحان نیهم یبرا بعد

 نیحال ما با ا د،یرا به خودمان بسپار ما هیعلم یهاکه مثالً حوزه کنندیم

که  داندیها داشته باشد مبا آن ییاندک آشنا یها که اگر کسها و طلبهحوزه

دارند چه  فیفارسستان تشر یهااز حوزه تریتر و البته خرافمراتب متعصببه

 .دانمیکرد؟ چه م میخواه

 یمذهب یاند روزگارقائل تیابوالفضل و ... معصوم یکه برا یمردمان میباور کن ای

 .در آن نداشته است ییاند که عصمت امام جاداشته
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 .یجناب بهار داست،یکه نکوست از بهارش پ یسال

در  خواستمیم شتریبه ورود در مبحث مذهب نداشتم و ب یافعالً عالقه هرچند

ها نگرانم کرد که مبادا مصاحبه یبرخ کنیکنم لو رفرم در آن تأمل نید دهیپد

 رید یلیخ گرید میدیما به آنجا رس یکه وقت ابندیمباحث چنان گسترش  نیا

که  یشده باشد، آخر چطور تعجب خود را پنهان کنم از کار بزرگواران

. حال آورندیسر برم یجعفر عیوارد شوند اما از تش نیدر مقوله د خواهندیم

 یریگاوجدر  یبا عرب و اسالم چه نقش یشده و دشمناز کجا شروع عیتش نیا

تورکان تا پرچمدارش شوند و دشمن  یشده برا یاآن داشته و چگونه نسخه

 .دید میخواه ان،یعیشتر از همه متعصب تیغاو به شیخو شتنیخو

و  هیمحدود بوده که با شعوب یحرکت شورش کیدر ابتدا در حد  عیتش اگر

در دامش چرا ملت ما  داکرده،یپ ییایمعتزله جان دوباره گرفته و دغدغه آر

 افتاد؟

امامت کنند و بعد از  یاند که ادعاصدها نفر بوده عهیش خیکه در تار میبدان دیبا

نمرده و دوباره ظهور خواهد  یکه فالن ندیاند تا بگوبوده یاهم عدهمرگش آن

 عهیش ونیشد و روحان لینظام تبدنهضت به یعتیبعدها که بقول شر یکرد. حت

 یقیکنند و آنان را امامان حق دیتأک شتریاسم ب 75کردند بر  ی( سعیامام 75)

 یاند که ادعاداشته یینفر پسران و برادران و عموها 75 نیکنند بازهم ا یمعرف

راه بهچشم یاند( گروهنمرده مییاند )بهتر است بگوامامت کرده و بعدها که مرده

بودند که  هدیامام رس 77هاشان به  یهم بعض دیاند. شاظهور دوباره شأن مانده
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 عیو تش یعلو عی)ر.ک. به تش "نفر هستند 75امامان از بطن فاطمه " گفتندیم

 (770ص  ،یعتیشر ،یصفو

ابومسلم  ی)حت شودیامام م رسدیکه هر که از راه م ییغوغا نیدر چن حال

ها هم با انتقال امامت نیو همه ا کندیرا مشغول خود م یا( و عدهیخراسان

نوع  کیدر به دنبال ما دربه شودیهمراه م اریبس یهایزیها و خونرعامقتل

. کار میگردیم یشده و اصطالحاً طرفدار تساهل بنام جعفر فیضع عهیش

 :است یسخت

ها در خراسان ظهور کردند، آن انی( مقنعیعباس فهی)خل یدر دوران مهد -

 "ه و ...گفتند روح خدا در ابومسلم جلوه کرد"و  دانستندیابومسلم را امام م

انتشارات  نده،یحسن، ترجمه ابوالقاسم پا میاسالم، حسن ابراه یاسیس خی)تار

 770ص  دان،یجاو

 شتری( ما دو راه بنید تی)و نه نگاه مستقل به ماه ینیدرون د یبررس نیا در

متعدد و مشکوک و درهم که مورخان  خیبه کتب و رساالت و توار دیبا ای: میندار

که مثالً در  ییهااند و کتابهم نوشته دیدر تائ یگریدپس از  یکیخودفروخته 

 هیشعوب ریناپذبا زحمات جبران یگریپس از د یکیآمده و  میالفهرست ابن ند

 یبزمان حضرت عل عیصورت شروع تش نیکه در ا میاعتماد کن شوند،یمتولد م

 و دیپرستیرا م یعل واروانهیکه د رسدیم "عبداله ابن سبا"بنام  یو فرد

ظهور  یاند و روزپس از مرگ نمرده زین ارشانیازآن امامان متعدد که بسپس

 .میرسیخواهند کرد م
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نقادانه به آن کتب مشکوک و متناقض نظر  نکهیا گریراه است و راه د کی نیا

قدرتمند به  یانیو جر رودیسؤال م ریهم ز هاتیاز شخص یلیکه وجود خ میکن

به بعد است و قبل از  یدرتش از قرن دوم هجرکه اوج ق مینیبیم هیاسم شعوب

 !چیآن ه

دو راه را که  نیاز ا یکیو جانب  کنمیصرفاً مسائل را طرح م نجایدر ا من

 یریگجهینت یکه هنوز برا رمیگیدارند نم زین یخود استدالالت یهرکدام برا

 .زود است یکم

ت که خبردارم خواهم داش یو راه دوم را اشارات لیراه نخست را به تفض کیل

 زین یادداشتیداشته و  یبزرگوار )جناب اردم( در آن مورد مطالعات یدوست

 .دهمیرا به آن ارجاع م ندگانیخواهد داشت که جو

 یبار عصب ع،یتش اناتیو جر هاتیو شخص خیکه تأمل در توار ییروزها نیا در

ه نوشتن ها اجازتا آن حد که بعضاً لرزش دست کندیبر انسان وارد م یدیشد

باعث نشود  یبار عصب نیتا مبادا ا کندیم یدارشتنیخو یسختو به دهدینم

 ست،ین یکاف هانیخارج از چهارچوب اخالق گفته شود، ا ایناصواب  یکه سخن

بازار به دنبال استخراج آشفته نیکه در ا نمیبیرا م یهم دوستان گریاز طرف د

توجه کند  آنکهیب دیجویم یاریاز ظن خود  یهستند. هرکس یجعفر عیتش

 شیایها و زواشده است که در هر حالت همه جناح یمخوف انیچه جر ریاس

اند و ها زدهحرف یحرفشان را ال اندافتهی یاست و هر جا فرصت یستیشوون

 داًیقرآن شد یکه حت مینگاه کن قیعم یآخر کم اند،فتهیانگاران را فرساده
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 رشانیحرفها که در تفاسر امان نمانده و چهد نانیکار هم از دست امحافظه

 .مینگاه کن ترقیعم یکم دییایب اند،اوردهین

که انسان  دیکتب را بکن گریشما خود حساب د دیآیبال سر قرآن م نیا یوقت

 نگرد،یم اندداکردهیهم پ یو دانشگاه یکتب که جنبه رسم یبه برخ یوقت

آنان کار خودکرده و مزدشان را  که سندگانشینه از بابت نو کشد،یخجالت م

 اند؟ما را چه فرض کرده نانیبابت که ا نیاند بل از اهم گرفته

 .میبگذر

بودن او را  ترستهیدعوت کرد و شا طالبیبن اب یبا عل عتیمسلمانان را به ب نمود

کردند و بنام  یرویاز او پ زیاز مسلمانان ن یابه امر خالفت مطرح ساخت و عده

 و السنه – 06ابوزهره، ص  ه،ی)المذاهب االسالم "شدند. دهیامن یعل عهیش

 (6-0رضا، صص  دیرش عه،الشی

اهل سنت  یاست که عمدتاً از سو عیاز داستان شروع تش یاخالصه نیا

ابن سبا هم سخن به  بیعج دیکه در ادامه از عقا ستیشده اما همه آن نمطرح

 :دیآیم انیم

الفرق، عبدالقادر  نی)الفرق ب "خداست. یلعبداله بن سبا معتقد بود که ع"

  (75ص  ،یالبغداد
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 یخدا طالبیبن اب یعبداله بن سبا معتقد بود که عل": دیگویم یشهرستان ای

)الملل و النحل،  "در او حلول کرده بود. تیاز الوه یکامل نبود، بلکه بخش

 (770، ص 7ج  ،یشهرستان

اند ه در قتل عثمان دست داشتهک یانیابن سبا را جزو شورش زین یگروه اما

 :اندحساب کرده

ها بود که ابن سبا در رأس آن انیاز شورش یگروه دیعثمان به قتل رس یوقت"

حسن، ص  میاسالم، حسن ابراه یاسیس خی)تار "شدند... لیمتما یجانب علبه

706) 

 انددانسته یاز عوامل شروع جنگ یکیعنوان را به یآنان به عل یکینزد یحت و

 :( در گرفتریطلحه، زب شه،یو خونخواهان عثمان )عا یعل نیکه ب

همدستان ابن سبا را که در خون عثمان شرکت داشتند به سپاه خود  یاما عل"

در قتل عثمان  یرا به همدست یکه و شدیکار سبب م نیراه داده بود و ا

 (775حسن، ص  میاسالم، حسن ابراه یاسیس خی)تار "منتسب سازند.

با  ایاند و را منکر شده یشخص نیوجود چن ای عه،یمتأخر ش ونیروحان لدرهرحا

 یمجازاتش کرد. احتمال یاند که خود علدانسته یقبول وجود او، او را منحرف

را از  عیتش خیاست تا تار هیوپرداخته شعوباست که ابن سبا ساخته نیا گرید

 خیرا ساخته تار سبا بنا گرید یبرسانند. برخ یقرن دوم به زمان حضرت عل

 :داندیم هیرا از محصوالت شعوب یطبر خیالشعرا بهار تار. ملکدانندیم یطبر
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و حمزه و  یو مسعود یطبر خیابن مقفع و مجلدات تار یهاترجمه توانیم"

را از  رهیو غ یاالخبار و غرراالخبار ملوک الفرس ثعالب ونیو ع رالملوکیس

 (757، ص 7بهار، ج  ،یشناس)سبک "شمرد. هیشعوب یکارها

 ستیبهتر بود خودش را هم به آن ل دیسخن که شا نیا ندهیاز خود گو میبگذر

 !کردیاضافه م

 "با عمر یدشمن"

کارنامه  نیکه بهتر دیرا مطالعه کند اگر نگو نیراشد یخلفا طرف،یب یفرد اگر

 که شودیقدر از او متنفر نمآن چهار نفر عمر داشته است حداقل آن نیرا در ب

... 

بود با کفل بزرگ و  یعبدالمطلب بود و زن زیصهاک کن"از امام صادق:  یتیروا -

 لیآمد و نف دیدر او پد یریگبه جفت لیبود، تما یحبش یو زن چراندیشتر م

شد و بر او افتاد و او خطاب را از او  کیجد عمر چشمش به او افتاد و هوس تحر

صهاک افتاد و از  درشش به ماچشم دیآبستن شد خطاب که به سن بلوغ رس

و او ختمه را از پسرش خطاب  دیاو پر یکفل مادرش خوشش آمد و بر رو

 انیچهارپا نیو فرزندش را ب دیترس شانشیاز خو دیحامله شد و چون او را بزائ

و به منزلش برد و  افتیکودک را  دیبن ول رهیمکه انداخت و هشام بن مغ

که به  یپدریطفل ب یعرب است برا یارگذنام نیاسمش را ختمه گذاشت و ا

و چون خطاب چشمش به ختمه افتاد به او هوس کرد و او را  رندیگیم یفرزند

آمد و خطاب هم  دینمود و با او ازدواج کرد و عمر از او پد یاز هشام خواستگار
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و ختمه هم مادرش بود و هم خواهرش  اشیپدر عمر بود و هم جدش و هم دائ

)ر.ک.  "منسوب است که ... یبه امام صادق )ع( شعر بارهنیدرااش و و هم عمه

 (97-90صص  ،یعتیشر ،یصفو عیو تش یعلو عیبه تش

 از عمر دارند؟ انیعیاست که ش یانهیچه ک نیا

را عامل سقوط  یسخت داشتند که و نهیدوم ک فهینسبت به خل انیرانیا"

 ینید التیس تمااگرچه در لبا نهیک نیو ا دانستندیم رانیا یشاهنشاه

 یاسیس خی)تار "...ماندیآن غافل نم شهیاز کشف ر قیگر شد اما محقق دقجلوه

 (75حسن، ص  میاسالم، حسن ابراه

 :اندخوردهکه از اعراب شکست رندیبپذ توانستندینم گاهچیه انیرانیا

 دنیوز انیرانیا یسوسخت به یو روز آخر باد دیجنگ چند روز طول کش"

از سپاهش  یها را کور کند، رستم و گروهبود غبار آن کینزد گرفت چنانکه

 خی)تار "ها افتادفرار کردند و اموالشان به دست عرب ماندهیکشته شدند و باق

 (505حسن، ص  میاسالم، حسن ابراه یاسیس

بوده و عاملش عمر، پس  یاریبدب کیشکست صرفاً  نیکه ا میباور کن پس

از عمر و لعن او همت به خرج داد،  ییدر بدگو توانستیتا آنجا که م هیشعوب

حضرت  دیو تمج نیتحس یو معقول عمر حت نیعملکرد مت نکهیبه ا توجهیب

 :بود ختهیبرانگ زیرا ن یعل
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 هامارىیها را راست و بخدا شهرهاى فالن را برکت دهد و نگاه دارد که کجى"

ت سر گذاشت. با ها را پشص را به پاداشت و فتنه امبریرا درمان و سنّت پ

هاى آن و از بدى دهیرس ایدن هاىکىیاندک، درگذشت، به ن بىیپاک و عدامن

از  دیوظائف خود نسبت به پروردگارش را انجام داد و چنانکه با افت،ی ىیرها

. خود رفت و مردم را پراکنده بر جاى گذاشت، که نه دیترسالهى مى فریک

 یالبالغه، صبح)نهج ".دیرس نیقیبه شدهتیشناخت و نه هدا شیگمراه، راه خو

؛ ابن 555، محمد عبدۀ، خطبه: 579االسالم، خطبه  ضی؛ ف555خطبه:  صالح،

 .(557خطبه:  د،یالحد یأب

جمالت را پس از مرگ عمر و خطاب به  نیالبالغه انهج نیشارحان نخست همه

 :دانندیاو م

لبالغه، شرح محمد عبده، ا. )نهجداندیرا عمر م "فالن"محمد عبده منظور از  -

 (070ص 

البالغه گردآورنده نهج ،یرض دیاى به خط سنسخه“: دیگویم دیالحد یابن اب -

شخص از  نیشده است...درباره اعمر، نوشته« فالن»کلمه  ریکه ز شدهدهید

)شرح  "به من گفت او عمر بن الخطاب است ... دمیپرس بیابوجعفر نق

 (روتیه، بی، دارالکتب العلم7، ص 75ج  د،یالحد یالبالغه، ابن ابنهج

جمالت از حضرت  نیمنکر تعلق ا عهیمتأخر ش ونیروحان یهم برخ هرچقدر

خطاب به  دیبایکه م رساندیم نیآن چن یبه عمر باشند لحن و معان یعل
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جمالت را خطاب  نیا زین یعتیشر یبزرگ بوده باشد. عل تیبا مسئول یشخص

 (705ص  ،یصفو عیو تش یعلو عیتش . )ر.ک. بهداندیبه عمر م

 یهارنگیو داستان شهربانو که از ن آزربایجانو  رانیبه فتح ا میرسیم حال

 .بود رانیدر ا یعیدر گسترش تفکر ش هیشعوب یاساس

. مجبورا حفظ ظاهر کردند. رفتندیاسالم را قلبا نپذ انیرانیکه اکثر ا ندیگویم

پرداختند. گروه  هیسالم سرباز زدند و جزسابق علناً از قبول ا انیاد ونیروحان

جز  پروراندند،یدر سر م یگرید یاما در باطن سودا رفتندیظاهر پذدوم هم به

 :آوردند مانیکه ا یاندک

 یو عل غمبریفرزند فاطمه دختر پ نیترکه کوچک نیحس گفتندیم انیرانیا"

ازدواج  یانپادشاه ساس نیسوم آخر زدگردیپسر عم او بود با شهربانو دختر 

فقط وارث حق نبوت بودند بلکه نه عهیامامان ش انیرانیدر نظر ا نیکرده بنابرا

خاندان محمد و نژاد  اکه ب رفتندیبشمار م زین رانیا میمظهر حق سلطنت قد

حسن،  میاسالم، حسن ابراه یاسیس خی)تار "داشتند. یوستگیساسان هر دو پ

 (75ص 

در ابتدا فقط  دیشا م،یداستان نگاه کن نیابه  نانهیبخوش یلیخ میبخواه اگر

داستان  نیقدر که اردوبدل شده، آن انیشعوب نیبود که ب یو مزاح یشوخ

 :است ادیبنیب
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 یمتن کالم ایموثق و مستند  یثیدر قالب حد هیشعوب یهایبسا که شوخچه“

ما را ساخته  یجد یلیو خ یمذهب دیاز عقا یبخش ،یخیتار یاقطعه ایو  نیمت

ما،  یموارد اسالف شعوب یاریاست، در بس افتهیرا  یمعتقدان متعبد و متعصب و

خود را در باور  یعرب دو ض یمل یهاو گاه عقده فیما را دست انداخته و لطا

 ص– رانای در اسالم –)محمود رضا افتخار زاده  "اند!کرده قیما تزر یدتیعق

757) 

 استیس گرید یشعوب انیاجراجوم یهایکه شوخ هیها بعد، در زمان صفوسال و

که  یعالمه مجلس ،یحکومت یبه روحان میحق ده دیحکومت شده بود با یرسم

معتبر نقل کند و هر چه در توان  ثیوتاب به شکل حدداستان شهربانو را با آب

 :نکند غیدارد در دفاعش در

 اشافهیاز ق افتدیآوردند تا چشمش به عمر م نهیرا به مد زدگردیچون دختر "

او را  خواهدیو م دهدیو عمر هم به او فحش م دهدیو فحش م دیآیبدش م

 (0، ص 77ج  ،ی)بحاراالنوار، عالمه مجلس "بفروشد که ... رانیاس گریمثل د

دختر  دیگویو م شودیمانع م یاست که حضرت عل نیداستان چن نیا هیبق

 نکهیو جالب ا کندیو سپس با شاهزاده خانم صحبت م میبفروش دیپادشاه را نبا

 یبه عرب یو شاهزاده خانم ساسان کندیسؤال م یبه زبان فارس یحضرت عل

و شهربانو  آوردیدرم نیاو را به عقد امام حس یو حضرت عل دهدیجوابش را م

جز امام  ستین یکه او هم کس آوردیم ایفرزند به دن کیتنها  نیاز امام حس

 75درست باشد شهربانو در سال  هانیا که اگر دیآیم شیپ یسجاد. بعد اشکال
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 75در  یعنیسال بعد  ستیو امام سجاد ب شودیم تیبعروس اهل یهجر

 دیبع اریبس عهیاز امامان ش همآن سالهستیفاصله ب نیو ا شودیمتولد م یهجر

 ییو با پررو شودیوارد معرکه م نیجهت رفع اشکال مؤمن یاست! عالمه مجلس

 :دیافزایم

 )همان( "کلمه عثمان باشد. فیکلمه عمر، تصح ت،یروا نیکه در ا ستین دیبع"

)عمر( و  نیمسلم فهیصحنه فحش دادن خل ن،یازاشیکه پ یمجلس عالمه

بود  دهیکش ریتمام به تصو ییبایزشت عمر را به ز افهیو ق گریکدیشهربانو به 

م وارد نظر کرده عثمان را هاز عمر صرف گریکدیها با تطابق سال یبرا نکیا

را شاد  نیمنمؤ یهادل شیخو مانهیحک یجوئو با چاره کندیماجرا م نیا

 .کندیم

است که با خواندنش انسان احساس  ییهاهم در زمره آن کتاب بحاراالنوار

 :شودیم نیبه شعورش توه کندیم

 ،یصفو عیو تش یعلو عی)تش "سر جنگ دارد. یمیبا هر عقل سل تیمتن روا"

 (750ص  ،یعتیشر

 یروزگار ییکه گو دیآن نگاه کن رینظ ییهابه بحاراالنوار و کتاب دیتوانیم

ما  یو امروز برا اندگرفتهیپول م ث،ینوشته و حد لویهر ک یمؤلفانشان به ازا

از مطالب و  یاست که انبوه نیو ا اندافتهیاند و تقدس شده عهیالمعارف شدائره

که امامانش در  شوندیم شامل آور راو چندش آوررتیو ح یجعل ثیاحاد
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 یپسرعموها ریبگرهیو ج خواررهیاند، اما جقرارگرفته امبرانیباالتر از پ یامرتبه

 !جور فهیبنده خل یغاصب خالفتشان و حت

 "به  دیتوانیم د،یبا خواندن آن کتب وقت خود را تلف کن دیخواهیاگر نم و

از آن  ییهاکه او نمونه دینظر کن یعتیشر یعل "یصفو عیو تش یعلو عیتش

تضرع و  ثیکه حد رسدیم ییجارا در کتابش آورده و در ادامه کار به ثیاحاد

و  دیربایم یعتیشر شمانخواب از چ د،یزیامام سجاد به  یو اقرار به بندگ یزار

 :چدیپیمثل مار به خود م

اقرار  که خواهدیم یشیقر یدر سفر حج از مرد دیزیاست که  قرارنیماجرا ازا -

آن روز  ی. فرداشودیو کشته م کندیمقاومت م یشیکند، مرد قر یبه بندگ

مرا  میکه اگر نگو کندیو امام سؤال م کندیهمان درخواست را از امام سجاد م

. پس امام سجاد به ستمثبت ا دیزیکشت؟ پاسخ  یخواه یروزیهم مثل مرد د

به سفر حج  دیزیک دارد که ش ی. جالب آنکه عالمه مجلسکندیاقرار م یبندگ

 :ابدییم یحل مناسبرفته باشد بازهم راه

و من  رسدیبه نظر م یحیخبر صح نیهست، ا رهیکه در قول س یبا اختالف"

صورت نگرفته است بلکه  دیزیامام و  نیمالقات و گفتگو ب نیا کنمیفکر م

لم بن امام و مس نیمالقات و گفتگو و اعتراف امام ب نیکه ا دهمیاحتمال م

 نهیبه مد تیبه مأمور دیزیاز طرف  عتیاخذ ب یاست که برا دادهیعقبه رو

 (00، ص 77ج  ،ی)بحاراالنوار، عالمه مجلس "آمده است.

 .با شما قضاوت
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 عهیش ونیروحان یهاو نقشه هارنگیکه ظاهراً خوب متوجه ن یعتیشر نیهم اما

و  کندیاشتباه م یریگجهیکه در نت شودیشأن شده، چه م یشعوب بانانیو پشت

 عیو خود به استقبال تش راندیو م کندیرد م یصفو عیها را بانام تشهمه آن

 رود؟یم یعلو

او )که فقط به درد جوانان آن دوره  یو انقالب یاحساس یهااگر همه حرف حال

 یبر چه اساس یعلو عیتش نیکه ا میو بپرس میو بس!( را کنار بگذار خوردیم

 عیهم بهتر از تش یعتیشر یعلو عیکه وضع تش مینیبیده مش یگذارهیپا

عوام  تواندیفقط م هاز باد دارد ک ییهاهیپاهم نیو ا ستیدوستان ما ن یجعفر

 ...یخالکند و جستجوگر سمج، همچنان دست ریرا تخد چارهیب

 "...میستیما اهل کوفه ن"

 :دارد یآغاز نیکوفه چن داستان

وقاص در محل کوفه  یسعد بن اب یراب به فرماندهسپاه اع یهجر 77به سال  -

 :فرود آمدند و به دستور عمر شهر کوفه را بنا نهادند

 یهاساختمان وهیبه ش یرانیساختمان مسجد و داراالماره را معماران ا"

 (077حسن، ص  میاسالم، حسن ابراه یاسیس خی)تار "خسروان ساختند

 :شودیکوفه م حاکم اسریوقاص، عمار  یاز سعد بن اب بعد
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و متواتر از مردم کوفه به عمر  یمتوال اتی( شکایهجر 57در همان سال )"

 ". عمر او را عزل کرد و ...دیرسیحاکم آنجا م اسریعمار بن  یراجع به بدرفتار

 (597ص  ،یانتشارات علم ز،یعباس پرو المه،ی)از عرب تا د

 .استآمده  زین 770و  759صفحات  یطبر خیماجرا در تار نیا

از  یدوست ندارد اهل کوفه باشد اما روزگار کسچیروزها ه نیکه ا هرچند

 :بوده است هیمراکز موردعالقه شعوب

به شهر کوفه )شهر  نهیمرکز خالفت را از مد دیبه خالفت رس یازآنکه علپس -

 :( انتقال دادیرانیخسروان ا

خالفت خود  را ترک کرد و کوفه را مرکز نهیمد دیبه خالفت رس یعل یوقت"

اسالم، حسن  یاسیس خی)تار "در کوفه بودند. یو ارانیو  انیعیش رایقرارداد ز

 (077حسن، ص  میابراه

 "آزربایجانتسلط بر "

سراسر قفقاز و  کنیل افتدیاتفاق م آزربایجانتسلط بر  یهجر 55سال  در

ند. تنها داد هیو نه جز رفتندیاسالم صلح کرده و نه اسالم را پذ انیدربند با سپاه

 یبود که از هجوم اقوام خزر به متصرفات اسالم نیا کردندیم دیبایکه م یکار

دشمن را  ایکه  نیمسلم دیقاکار با اصول ع نیکنند. جالب آنکه ا یریجلوگ

بود. )ر.ک. به از  ریمغا زین گرفتندیم هیجز ایو  کردندیوادار به قبول اسالم م

 (599ص  المه،یعرب تا د
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به چشم  آزربایجان یایهم در خصوص جغراف یابحث، نکته نیا هیحاش در

 :ستیاز لطف ن یکه ذکرش خال خوردیم

که واقع بود  شدیاطالق م رانیاز ا یبه قسمت خیدر آن تار آزربایجانکلمه "

وجود  یمتعدد یهاها و جادهراه هیدو ناح نیا نیهمدان و دربند خزران. ب نیب

را تا دربند خزران مربوط  هیو قفقاز انآزربایجداشت که همدان را به 

 (597)همان، ص  ".ساختیم

 است؟ هیشعوب ریاز ابداعات اخ "آران"اصطالح  یعنی

 "حادثه کربال"

جوانب  ریو با سا میکنیاشاره م عیو تش هیآن بر شعوب ریصرفاً به تأث نجایدر ا ما

 :میندار یحادثه کار نیا

 نیبا حس پنداشتندیکه م انیرانیا انیبعد از حادثه کربال در م عهیمذهب ش"

اسالم، حسن  یاسیس خی)تار ".افتیالعاده دارند نفوذ خارق یشاوندیرابطه خو

 (50حسن، ص  میابراه

که  ییو جا هیاز مراکز شعوب یکیخراسان بود،  نیدر سرزم شتریب ریتأث نیا و

 :را در خود پروراند هایفردوس

از مردم عرب فهم توانستند کرد که از دوران تر را آسان عیفکر تش انیخراسان"

 (75)همان، ص  "خو گرفته بودند. یحق مقدس سلطنت موروثبه انیساسان
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که  میشویامامان متعدد را شاهد م شیدایبه بعد، ظهور و پ خیتار نیا از

باشند زحمت  یرحمت نکهیا یجاو به شوندیم یشمع جمع یمدت یهرکدام برا

و  شودیم جیرا یاسالم یهانیدر حد کفر در سرزم بیعج دیو عقا شوندیم

 یانی. اموگرددیمآغاز  انیامو هیعل ییهاامیکه ق شودیچنان قدرتمند م هیشعوب

که در  یانیعیاز داخل خفه شدند و ش شد،یم دهیاز قلب اروپا شن شانیکه صدا

 .کارآمدند یداده بودند رو عباسیبه بن هاشمیرا از بن تیخود وال انیم

 قاًیآن روز دق انیعیش یبرا یعباس یخلفا شود،یآنچه امروز گفته م برعکس

 .بود نیحکومتشان چن تیحکم امام را داشتند و مشروع

و بر مزاج خلفا رخنه و  انیبه وسائل مختلف در دربار خالفت عباس انیرانیا"

مانند جشن نوروز و  انیرانیا میآداب و مراسم قد جیتدرو به افتندیتسلط 

)از  "و چوگان و نرد و شطرنج را در دربار خلفا رواج دادند. یگو یمهرگان و باز

 (577ص  المه،یعرب تا د

که در باال ذکر شد و البته  ینیریش یهایو باز رفتیم شیخوب پ زیچهمه

 یاهیشعوب نکهیادامه داشت تا ا هیخلفا و شعوب نیب ستندین یرانیهم ا کدامچیه

 گرید یعنیکرد؛  یخواهادهیسنگر به سنگر مشغول بود زبه فتح  قتیکه در حق

 یعنی خواست؛یم شتریکرد و بیبسنده نم یرانیا رانیو وز رانیبه مالزمان و دب

از نسل  طرفشانکیکه  یامامان یعنی هاشم،یبه بن تیو مشروع تیبازگشت وال

 .بود یساسان
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بود  هیه قدرت شعوبقرن دوم تا آغاز قرن چهارم که دور لیاوا نیدر فاصله ب"

 هیشعوب دیاز خلفا و انتشار آراء و عقا ییبه بدگو انیرانیا نیبزرگ از ب ییشعرا

و بشار بن برد  یو متوکل یسغد یمیها خرآن نیدست زدند که مشهورتر

 (577)همان،ص"بودند. یطخارستان

خود در  تیحفظ مشروع یمجبور شدند برا انیعباسیبود که بن نیچننیا و

بود که  نیچننیکنند و باز ا یرا وارد باز انیهاشمیهم بن یها، کمدهتو انیم

 یشعوب انیعیش یتا صدا شدندیم عهدیو ول آمدندیرضاها به مشهدها م

 انیعیش یخواهادهیز نیعرب از ا انیعیدر بغداد، ش گریخاموش شود. از طرف د

 .نگران ه،یشعوب عیسر شرفتیناراحت بودند و از پ یشعوب

)همان، ص  "بود. انیرانینفوذ ا فیتضع یبه دستور معتصم برا نیفشقتل ا"

570) 

در  یها که روزگارشده بود و همانتمام انیو عباس هیعسل شعوبدوران ماه گرید

 کیدر  نکیا کردندیم غیتبل عباسیبه نفع بن رانینقاط ا ریخراسان و سا

مان امامان مبدل شده بودند و ه انیبه دشمنان عباس یجنگ قدرت داخل

 .جور شدند یخلفا بارهکیبه ی)خلفا( عباس

 معتزله

است که واصل  نیا دهیها بما رسآن یگذارمعتزله و نام شیدایآنچه راجع به پ"

معروف بود با  هیفق ینژاد که از شاگردان حسن بصر یغزال پارس یبن عطا



 مجموعه مقاالت تایماز اورمولو

 
 

163 
 

اسالم،  یاسیس خی)تار "کرد و ... دایاستادش درباره مؤمن گناهکار اختالف پ

 (077حسن،ص میحسن ابراه

 .ها را معتزله نام دهندواصل بن عطا باعث شد تا آن یریگو کناره عزلت

و  یخود را ازنظر کالم نانیسودمند افتاد و ا عیبر تش اریمعتزله بس مذهب

 :با استدالالت معتزله فربه کردند ینظر

که وجود  انیعید. گفته شدار هیاعتزال تک ادیدرباره امامت بر بن انیعیش لیدال"

و  میاز خطا معصوم باشد با گفتار معتزله که چون خدا حک دیامام الزم است و با

 زین انیعیش رایعادل است فرستادن رسوالن بر او واجب است موافقت دارد؛ ز

مردم بفرستد که  یبرا ییراهنما و شوایپ یخدا در هر عصر دیبایکه م ندیگویم

را بر  شیخو یاصل یمباد عهیکه ش افتیدر توانیم نجایااز خطا معصوم باشد از

 (075)همان، ص  ".کندیمعتزله استوار م اتینظر ادیبن

 :شودیم زیمعتزله ن خوارراثیم عهیاست که ش نیچن و

آشکار است و خطاست اگر گمان  عهیش یهااکنون در نوشتهآثار اعتزال هم"

و  عهیش ی... همانندستیآن بجا ناز  یو اثر رفتهانیمذهب معتزله ازم میکن

 )همان("اشتباه انداخته و ...به زیمعتزله چنان است که مورخان را ن

 سیآدون

 لهیوسو به انیاست و به زمان عباس نهیرید الیدر عالم خ رانیمن از ا دارید"

 (سیمصاحبه با ادون ن،ی)جام جم آنال ".گرددیبرم یو اصفهان هیبویابونواس، س
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 هیسور نیقصاب یدر روستا 7970به سال  سیمعروف به ادون دیسعاحمد  یعل

خود  یبرا یعرب یهافرار از سنت یرا برا سیمتولدشده است. اسم ادون

 ردیگیو مورد استقبال گرم قرار م کندیسفر م رانیبه ا یهرازگاه یو ده،یبرگز

بوده  زیننوبل  یدبا زهیجا افتیدر یجزو نامزدها ترشی. پکندیم هایو سخنران

 .است

 نیا ایدارد و آ یدرشت تریام که تشده رهیخ "یفرهنگ هانیک"از  یاشماره به

 گفتن به ما ندارد؟ یبرا ییهاحرف تریت

 ،یفرهنگ هانی)ک "شاعر! کی... یشعوب کیهستم...  عهیش کی: من سیادون"

 (5سال پنجم، شماره 

خود که  نیرید یآرزوبه  هیشعوب رفتیم شیدر روال خود پ زیچاگر همه دیشا

 سیو حکومت مستقل خود را تأس دیرسیبود م دهیکشزحمت شیها براسال

 !: تورکانختیررا به هم زیچعنصر مزاحم همه کیورود  کنی. لکردیم

به صدا  هیشعوب یشدند زنگ خطر برا انیوارد سپاه عباس کهیاز وقت نانیا

 یخیتنفر تار لیاز دال یکی دیآنان آغاز شد و شا یدرآمد و احساس خطر برا

و  میدراز آنان را بر باد داد یهاباشد که ما زحمات سال نیآنان از ما هم

کنند و با  یگدراز در قلمرو حکومت تورکان زند انیسال میمجبورشان کرد

با  یبار تورکان را استحاله کنند. زمان نیا وب،یاز صبر ا شتریمراتب ببه یصبر

 ...با یو زمان عتیقه و شربا ف یزمان ات،یشعر و ادب
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عام بخش و به قتل ابندیب عهیاز تورکان خود را ش یتا گروه دیطول کش چقدر

نائل نشده بودند مشغول شوند تا با رعب و  عیکه هنوز به سعادت تش گرید

 .ساز مخالف بزند را ندهند یکس نکهیفرصت ا ار،یوحشت و خفقان بس

بود تا  هیشعوب یبزرگ برا تیموفق کی یعیتورک ش یهاحکومت لیتشک

 خود بردارند، ... و برداشتند نیرید یبه آرزو لین یرا برا یینها یهاگام

... 

 :انددفتر مورداستفاده قرارگرفته نیا یکه در گردآور یمنابع

 750، ص 70ج  ،یاالغان ،یابوالفرج اصفهان -7

 یاچاپ قمشه 75 هیقران سوره حجرات آ  -5

 56، ص 5ج  د،یعقدالفر ،یاندلس نیالدشهاب -7

 757، ص 5مروج الذهب، ج  ،یمسعود -0

 506، ص 7عبدالسالم هارون، ج  قیبا تحق ن،ییو التب انیجاحظ، الب -5

، 797الوزرا والکتاب، ص  ،یاریابوعبداهلل محمدبن  عبدوس جهش -6

 ییترجمه ابوالفضل طباطبا

 00، ص 7االسالم، ج  یضح ن،یاحمد ام -7

 60، ص 7االسالم، ج  یضح ن،یاحمد ام -5

 75و  77، ص 70ج  ،یاالغان ،یوالفرج اصفهاناب -9

 ریکب ریام ان،ی، ترجمه قمرار65، ص 7ج  وان،یجاحظ، کتاب الح -70

 50، ص 70ج  ،یطبر خیتار -77
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 57، ص 75ج  ،یاالغان ،یابوالفرج اصفهان -75

، نقل از دکتر ممتحن در 765، ص 7االسالم، ج  یضح ن،یاحمد ام -77

 555ص  هیکتاب نهشت شعوب

 755،  ص  7ب، ج مروج الذه ،یمسعود -70

 79، ص 7خرد، ج  وینایدانا ما  -75

 55، ص 7االسالم، ج  یمجله مهر، سال دوم و ضح ،ییجالل هما -76

 05رسائل جاحظ، ص  -77

 57، ص 70االمم والملوک، ج  خیتار ،یطبر -75

در کتاب حجه  نی، نقل دکتر صادق گوهر757ص  ،یبلعم خیتار -79

 796الحق، ص 

 777کتاب الوزرا، ص  یاریجهش  -50
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 م در آذربایجان را فراموش نکنیمعاقتل

 به دست مسیحیان و اکراد هیعام مردم اورمشمار وقایع مربوط به قتلگاه

 

صنفی طرفدار مشروطیت  یهاتشکیل انجمن -هجری قمری 7770تا  7750 

دنبال درگیری طرفداران و مخالفان مشروطیت و ناتوانی  به زمان با تبریزهم

اورمیه اکراد متناوباً به قتل و غارت و  حاجی محتشم السلطنه والی

 در دهات و حاشیه شهر اورمیه پرداختند. یریگگروگان

به اشغال  هیها اورمبه دنبال اشغال تبریز به دست روس -هجری قمری 7770

رئیس مجاهدان گرفتار و مصلوب شده به  خانلیآنان درآمده و مشهدی اسماع

 .رسدیشهادت م
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روسیه به عثمانی از  حمله - جنگ جهانی اول شروع -هجری قمری 7775

 هیاعتمادالدوله از طرف صمد خان شجاع السطنه والی اورم ه؛یطریق اورم

ها به مردم شهر و دهات روس یگرمجسارت و تعدی ارامنه به پشت شود؛یم

 اطراف

 مسیحیان فرار ارزروم، حوالی عثمانی از هاروس شکست –هجری قمری  7777

 غارت ها،روس همراه به آنان عقوبت ترس از و هاترک با یبدرفتار سبب به

 اکراد توسط مسیحیان اموال

)بهار(، اعالن جهاد  هاورمی به پاشا خلیل نیروهای ورود –هجری قمری  7770

اهلل مجتهد اورمی علیه روسیه )تشکیل جمعیت اتحاد اسالم حاجی میرزا فضل

 (هیدر اورم

ه ساری قمیش، شهادت صد هزار عسگر فاجع -هجری قمری )زمستان( 7770

 ترک در اثر یخبندان و شکست اردوی انور پاشا از روسیه

دراگون قزاق از تبریز به قوشاچای )میاندوآب( و حمله به ساوجبالغ  ورود

عام اهالی به مدت چند ساعت )تا این تاریخ اهالی ترک )مهاباد( شروع قتل

ی که توسط سمیتقو انجام شد ترکیب عام بعدعام و قتلقتل نیبودند و بعدازا

 جمعیتی به نفع اکراد تغییر یافت(

ها(، برگشت نشانده روس)دست هییمین الدوله به سمت والی اورم تعیین

 ها و شروع تعدیات نسبت به اهالی ترکهمراه روس هیمسیحیان به اورم
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 یبالوو )سران اتحاد اسالم( مقابل شه بندر یهایشش تن از حاج اعدام

 کنسولگری( عثمانی در محله عسگر خان)

هجری قمری  7775اهالی و سپس حکومت اعتمادالدوله تا اواخر بهار  اعتراض

 طور نسبی در شهر.و اعاده امنیت به

انقالب کبیر روسیه و برانداختن تزارها از قدرت، عزل  -هجری قمری 7775

جیلو  یهادستهورود  ه،یاعتمادالدوله و نصب معزالدوله به مقام والی اورم

 هی)آسوری های وان( به رهبری مارشیمون به سلماس و اورم

ها توسط روس هیغارت و آتش زدن بازار اورم -هجری قمری 7775رمضان  75

 حریق توسط اهالی یرمضان اطفا 77ارمنی و آسوری،  یهاو دسته

ها از آذربایجان، تشکیل فرقه دموکرات توسط شیخ محمد تدریجی روس خروج

 (شودیم هیفرقه در اورم سیابانی در تبریز )آقا موسی صدر رئخی

به بهانه اعمال خیریه و در نهان تسلیح و  هیصلیب احمر فرانسه به اورم ورود

 ارامنه و جیلوها یدهسازمان

و از اواخر پاییز اجالل  یتوسط حاجی شهاب الدوله  اورم هیحکومت اورم کفالت

 .ردیگیمبر عهده  هیالملک سمت والی اورم

احمر فرانسه و مستر شت آمریکایی ها توسط هاللسالح و مهمات روس خرید

بود( و تسلیح  هیزمان نماینده بریتانیا در اورمکنسول آمریکا )این شخص هم

 جیلو –مسیحیان و تشکیل اردوی ارمنی
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 سیاز بیم مسیحیان )ارشد الملک رئ هیاسلحه و مهمات توسط اهالی اورم خرید

 (کندیر مردم را به این امر تشویق منظمیه شه

 هیقفقاز به اورم یهایارمن ورود

اجالل الملک والی  یهاتیبه شهر در اثر فعال یداغدویست نفر سوار قره ورود

 هیاورم

 

 جنگ سرآغاز

هجری قمری دو ساعت مانده به غروب  7776 االولیجماد 77جمعه  روز

در دروازه هازاران )برگرفته از نام مسیحیان با دو برادر بنام قارداش و داداش 

. صدای تیراندازی گویا عالمت بوده، بالفاصله از کنندیترکان هزاره( زدوخورد م

. زدیخیطرف برم رجنگ از ه رهیهر طرف شهر صدای تفنگ بر خواسته و نا

ولی والی خود فرار را برقرار ترجیح  زندیخیها به مقابله برمباماهالی از پشت

. اهالی با شجاعت به جنگ ادامه مانندیالی بدون سرپرست باقی مداده و اه

جوار مسیحیان از قبیل یورت شاه، عسگر خان و مهدی . محالت همدهندیم

 .کنندیمحالت تحمل م رالقدم ضایعات بیشتری نسبت به سای

ها پرداخته و از باران توسط توپمسیحیان به گلوله االولییجماد 75 شنبه

. کوچه سید حسین رندیگیبار مو جوودلر داغی شهر را زیر آتش طرف دیگاله

 .شودیعرب باغی ویران و غارت م
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اشتباه بسیار بزرگی زده و با مارشیمون و همین روز بزرگان شهر دست به عصر

ها را آن یزبانمستر شت آمریکایی مذاکره صلح انجام داده و قول چرب

 .شودیه جوانان متزلزل مو بدین ترتیب مقاومت مردان خورندیم

مسیحیان دروازه بالوو را سوزانده و مبادرت به حمله  االولییجماد 77 یکشنبه

و به سبب مذاکرات دیروز دست به اسلحه نبرده و  خوردهبی. اهالی فرکنندیم

 .شوندیعام مقتل

بزرگان شهر  یاقتیلیو ب یریتدبیدر اثر ب االولییو چهارده جماد 77روز  از

به مقاومت ادامه دهند در عمل مسلمین  توانستندیاهالی م کهیرحالد

 باًینیز بدون آنکه تقر یداغ. سواران قرهشوندیخورده و خلع سالح مشکست

 .زندیگریکاری انجام دهند از شهر م

مراتب اوضاع ها بهو شب شودیعام و غارت عمومی شروع مروز در شهر قتل سه

روز ادامه  56ماه و  5سپس همین وضع هرروز و شب تا  بدتر از روز بوده است.

از شهر خبر قتل و غارت و تجاوز به  یاو هرروز و هر شب از گوشه ابدییم

به کشتارگاه شده هریک  لو تبدی شدهرانی. امروزه بازار غارت و ورسدیگوش م

زار وارد کسی قادر نیست به با کشند،یاز مسلمانان را گرفته  و به بازار برده و م

 شود.

احمر فرانسه به مداوای مجروحان مسیحی پرداخته و در داخل عمارت  صلیب

جنگی از قبیل بمب و گلوله و غیره ساخته و تحویل  آالتنیمسکونی خود ماش

 .دهندیانبار مهمات مسیحیان م
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از تسخیر شهر اردوی مسیحی به دهات حمله نموده و به غارت و کشتار و  پس

 ی. دامنه کشتارها به حدی بوده که پس از آزادسازپردازندیتخریب دهات م

شهر توسط قشون اتحاد اسالم )عساکر عثمانی( یک نفر ارث هفتاد نفر را 

 است. بردهیم

. این است نتیجه ترس. این است یتیدرایو ب یریتدبیاین است نتیجه ب آری

 به نفس خویشتن. یاعتمادینتیجه اعتماد به دشمن و ب

  

 چه کسانی بودند؟ الوهیج

را نزدیک به  هانیی اشدند. شمارهخاک عثمانی با این نام شناخته می آسوریان

اند که در ایران و در خاک عثمانی مقیم بودند. خود دویست هزار تن نوشته

ها بنام مارشیمون خوانده ای با زبان سریانی داشتند و رهبر آنکلیسای جداگانه

ها نیز وارد جنگ شدند، یاول برخاست و عثمانشد. چون جنگ جهانی می

به  هایها گرویدند و بنای قتل و غارت را گذاردند. عثمانآسوریان  به روس

سرکوب آنان پرداختند تا اینکه جلوها شکست خوردند و عده زیادی از آنان 

کشته شدند و بقیه با رهبری بنیامین مارشیمون به سمت ایران حرکت کردند. 

ها را پذیرفته و کسی از و مسیحیان آن هاوسهزار نفر بودند. ر 55دسته اول 

ها لخت و گرسنه بودند با پیشنهاد ایرانیان مزاحم آنان نشد. چون بسیاری از آن

های تهران آگهی وزارت امور خارجه ایران در روزنامه هیکارگزاری شهر اورم

ی نمود. در اثر منتشر ساخت و از تمام مردم ایران درخواست کمک و همیار
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قوای روس به علت تغییر رژیم در آن کشور قزاقان روس به همراه  یآشفتگ

زدند بازار به تاراج و کشتار مردم دست می هیهای اطراف اورمجلوها در آبادی

 هیشود. پس از تخلیه اورمنیز از تاراج در امان نمانده به آتش کشیده می هیاورم

وض مسلح شدن و آمادگی همچنان در انتظار عبه هیاز قوای روس اهالی اورم

کنسول انگلیس توانستند  یهاییاقدامات دولت مرکزی ماندند. جلوها باراهنما

 یهاشرارت جیتدرها بهقوای منسجمی را فراهم کرد. با خرید سالح از روس

های پراکنده در شهر به وقوع پیوست. بهمن درگیری 70خود را آغاز نمایند. از 

در اداره حکمرانی نشسته و کاری انجام  رکفایت شهملک حاکم بیاجالل ال

بودند  هیدفاع اورماصطالح جهت یاری مردم بیداغی که بهداد. سواران قرهنمی

شوند. مالیان شهر و سران گونه درگیری از راه سلماس متواری میبدون هیچ

سفیدی را  آنکه به تقویت مردم بکوشند. پرچم یجاالمللی( به)تحبیب بین

اش نبود با کنسول روس روند. وی در خانهبرداشته به خانه مارشیمون می

های های توخالی کنسول روس به خانهشود و با وعدهتماس تلفنی برقرار می

دفاع را آغاز کنند. مجدداً جلوها حمله خود به مردم بیخود مراجعت می

کرده از در التماس کنند. سران شهر کار ننگین قبلی خود را تکرار می

یابد. صدای ناله و شیون زنان و . در شهر قتل و غارت ادامه میندیآیمدر

اصطالح صلح، کاری از پیش کودکان به آسمان بلند شده است و هیئت به

. مستر شید یکی از رهبران نظامی دیآیبرد و خود در محاصره جلوها درمنمی

گان دهد. شمار کشته شدهرت میجلوها همچنان و دستور به ادامه قتل و غا

تن است. مسیحیان اعم از آسوری و ارمنی از اول صبح شروع به  7500بیش از 
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کشتار نموده پس از ظهر اگرچه با دستور مستر شید دست از کشتار برداشتند 

 ولی بازهم از تاراج دست برنداشتند.

 هیب تاریخ اورمنگاهی اجمالی به مرامنامه قوای مسلح آسوری به نقل از کتا با

ها در پس این آشوب یشود که اهداف بلندمدتنوشته محمد تمدن مشخص می

 ماتومیآورد اولتای که التماس سران به بار میوجود داشته است. تنها نتیجه

به بهانه پیدا کردن  وهااست. جل هیجهت خلع سالح اورم هیجلوها به اهالی اورم

پرداختند. از شده و به اذیت و آزار اهالی میهای مردم واردزور به خانهاسلحه به

طرفی قتل و غارت در روستاها همچنان ادامه داشت. پس از کشته شدن 

از جلوها  یکمآقا مشهور به سمیتقو که خود دست لیمارشیمون توسط اسماع

پرداخته بود. جلوها  هیسلماس و اورم وستاهاینداشت و بارها به قتل و غارت ر

اسفند که خبر کشته  57انه خونخواهی مارشیمون روز دوشنبه به به هیدر اورم

ساعت  75دهند که مدت رسد، سران جلوها دستور میمی هیشدن وی به اورم

عام در شهر انجام شود. در صبح روز چهارشنبه آخر سال که در همه قتل

والیات ایران جشن و سرور است جلوها به محالت شهر روی آورده و به همراه 

ها اعم از زن و مرد و بچه گناهیها به کشتار مردم بان و ارمنیمسیحی

 پردازند.می

آقای توفیق که وقایع را شاهد بوده است: )اگر کسی هول محشر را شنیده  گفته

برپاشده است. چنان ناله و فریاد و صداهای  یهمین امروز محشر در اورم

دیدند به آسمان ه خون میهای خود را در مقابل آغشته بگداز زنانی که بچهدل

شرح دهد یک شهری همه  نتواند بنویسد و بیشتر از ایبلند شده که انسان نمی
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ها با صداهای خشن جلوهای آدم کش و کشند و این نالهناله می دفعهکی

 شود.(می ختهیآمصدای تفنگ و گلوله به هم

هر چه فرش  شوند وکم جلوها از محالت خارج میساعت به غروب مانده کم دو

برد. مسیحیان حتی زنان خود را نیز و وسایل و طالجات غارتی بود با خود می

برای بردن وسایل غارتی با خود آورده بودند. یک ساعت به غروب مانده صدای 

. صدای ناله و شیون ودها مملو از جنازه بشود ولی خانهتیر و تفنگ قطع می

شود. روز چهارشنبه آخر سال با این وضع از هر طرف شنیده می ماندهیافراد باق

یابد. این نیز ناگفته نماند کلیمی زیاد بوده است. آنان نیز  در این خاتمه می

شوند. در شوند و مثل مسلمانان کشته و تاراج میآشوب گرفتار پنجه جلوها می

شوند. ده هزار تن از مسلمانان و اهالی شهر کشته می بهعام قریب این قتل

شدگان است. از عمامه داران زیادی از سادات و علمای شهر جزو کشته تعداد

محمود  رزایکه در آن روز در خانه خود کشته شدند: مال علیقلی با دو پسرش م

 یرزاعلیحاجی م -صدر العلمای محله علی شهید -عبداهلل و عروسش  رزایو م

آقا میرزا  -صادقآقا میرزا  -یثقۀ االسالم اورم -حاجی میرزا بیوک آقا -اصغر

حاجی مال اسماعیل عیسالو که سرش را گوش تا گوش  -ابراهیم مجتهد

خوان روضه یمالعل -خوان مدیر مدرسه جاللیهآقا میر جالل روضه -بریدند

خوان یورت شاهی و یک نفر مال سیف میرزا احمد روضه -معروف به گئوجا نوکر

شود. ده نهایتاً کشته میاش دفاع کرنامی که با رشادت از خود و خانواده

کشتارهای فجیع گرسنگی، ناامنی و بیماری تیفوس در شهر رواج  نیازاپس
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از طریق این بیماری بدرود  هیاز اهالی سلماس و اورم یشماریکرده، تعداد ب

 حیات گفتند.

 نوشته احمد کاویانپور  - هینقل از کتاب تاریخ اورم به

  

 جلوها قوای

اده جلوها بودند که با مارشیمون از خاک عثمانی آمدند و خانو 75000به  قریب

و سلماس و سولدوز و  هیخانواده ارمنیان و آسوریان خود اورم 50000قریب به 

ارمنی از ایروان که به آنان پیوستند همه باهم متحد شده جهت تشکیل  5000

ن ت 50000 هانیکردند. از ادولت متحد و آرزوهای دورودراز نقشه طرح می

 55افسر فرانسوی که دارای  75افسر روسی و  500سپاهی ورزیده به همراه 

و چندین هزار تفنگ و اسلحه کمری  ریتقبضه اسلحه شصت 700اراده توپ، 

بودند. رشته سیاست و رهبری این قوم در دست نیکیتین کنسول روس و مستر 

و حمایت فرانسوی بود  رستانشید کنسول آمریکا و مسیو گوژول رئیس بیما

منطقه قوشچی و  هایها بود. در میان آبادپنهانی انگلیس نیز مضاف بر آن

 ای از خود نشان دهند.باغ و عسگرآباد توانستند مقاومت دلیرانهقره

و رفتن افسران فرانسوی از  هیبا نزدیک شدن سپاه عثمانی به اورم جیتدربه 

افتند. چند روزی وحشت می به تبریز جیلوها و مسیحیان در این شهر به هیاورم

پیشروی عثمانیان از  یتالفرسند. مسیحیان بهتا عثمانیان از راه می گذردیم

نامی که در این روزها کشته  هکشتند. از کسان بگرفتند و میمی هیاهالی اورم
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خلخالی است که در روز چهارم تیرماه، پیرمرد  نمازشیشود آقامیرمحمد پمی

که از  هایکنند. با فشار عثماناش میتکهو تکه دهیاش سربررا در خانه گناهیب

آمدند، مسیحیان درنگ را جایز ندانسته، از سمت می هیطرف سلماس به اورم

شود. ذکر این مطلب ضروری است که آنان تا دقایق آغاز می وچدروازه هازاران ک

های تهدهند. دسآخر کوچشان به قتل و غارت و اذیت اهالی شهر ادامه می

نهایتاً در نزدیکی  هیمسیحی و جیلوها )جلوها( پس از خارج شدن از اورم

های پاشند و بازماندهخورده و از هم میتپه توسط مجدالسلطنه شکستسولی

قلعه  نییها( در ساخودشان را به نزد اربابانشان )انگلیسی یسختبه آنان

که جواب مهربانی را با نشناس رسانند. بدین گونه قومی نمک( میدژنی)شاه

و سلماس و روستاهای  هیرا در اورم یادهندهگلوله داده بودند و فجایع تکان

تار و مار  نیچننیاطراف مرتکب شده بودند خودشان دچار غضب الهی گشته، ا

 شوند.می

 

 و دالیل و مقدمات نفرت نژادی اهداف

لدوز، قوشاچای و سال قبل در اورمیه، خوی، سلماس، سو 95آنچه در  درواقع

باغ و نیز آذربایجان شمالی نظیر ایروان، باکو، گنجه و قره یبسیاری از شهرها

در شهرهای ترکیه نظیر آدانا، ارزروم، وان و ... اتفاق افتاد نتیجه یک یا دو سال 

 یهاو یا حتی ده سال و بیست سال نبود. درواقع آنچه تحت عنوان انقالب

الساعه خلق توانستیر این منطقه پیش آمد نمها دارمنی و آسوری و روم

باشد. تشکل فدراسیون انقالبی ارامنه که به حزب داشناکسیون  آمدهشیپ
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ترکیه عثمانی ابتدا شروع به ترور  هیستون پنجم عل یدهمعروف شد با سازمان

پاشاها و افسران اردوی عثمانی در سراسر اروپا و سپس  ترور افراد عادی در 

تر از همه ترور و کشتار مسیحیان مخالف با این طرز و تلف و مهممخ یشهرها

شیوه پرداخت. این حزب سعی داشت با ضعیف کردن عثمانی خط اول جبهه را 

دایره تبلیغات متمایل به ایجاد کشوری  جیتدرمتوجه پشت جبهه کند. به

ل و مسیحیان شد و درست مانند نمونه بعدی یعنی اسرائی نهمستقل برای ارام

شد، ارمنستان هم با کمک  سیتأس هاسیکه با همدستی و پشتیبانی انگل

پشت پرده فرانسه، انگلیس و آمریکا ایجاد شد.  یهامستقیم روسیه و کمک

فکر امپریالیسم جهانی عالوه بر یک کشور  یهامنتها این تمام ماجرا نبود اتاق

نون بحران برای ها احتیاج به یک کادر قلب اراضی تاریخی ترک رمسلمانیغ

بحران جهت  یهاها و کانونو ایجاد جنگ شدهیزیرنوبتی برنامه یهاتنش

ها و مختلف برای قرن یهایریگبرنده و امتیازات و باج یهادریافت کارت

و کانون  انمتمادی داشت. همان چیزی که ابتدا با ایجاد ارمنست یهاسال

خیالی جهت ادامه  یکشنسلبحران همیشگی یعنی ارمنستان بزرگ و ادعای 

عنوان بهترین دفاع برگزیده شد. ارامنه و جیلوها بحران و استراتژی تهاجم به

بشری زدند و بعد از شکست طرح  یهایکشنسل نیتراز بزرگ یکیبهدست

و حمایت امپریالیسم  وغینایجاد ارمنستان بزرگ و آسورستان؛ با تبلیغات در

این استراتژی در به ضعف کشاندن و  نکهیعدازاخود را قربانی جلوه دادند. ب

به وسعت اروپا و آسیا و آفریقا نتیجه داد و  یاتجزیه ممالک تورک در پهنه

دولت عثمانی از هم پاشید و دولت ترک قاجار نیز قبالً عمالً مرد خسته آسیا 

پیدا و پنهان صلیبی عمالً  یهاهزار سال جنگ شیوبمشده بود، عمالً پس از ک
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ها و رقیب عالم مسیحیت یعنی مسلمین تبدیل به دولت نیتررگبز

اتنیکی سابق اداره  یهاتیضعیف و مستبدی شدند که توسط اقل یهاتیحاکم

ها در اضمحالل نیروی ترک و سپردن ها و پاپو آرزوی دیرینه اسقف شدندیم

 ها جامعه عمل پوشید. هدفی که با سپردنو فارس هاشتونمنطقه به دست پ

 .شودیقسمتی دیگر از این اراضی تاریخی به کردها آخرین حلقه آن کامل م

 

 نفرت نژادی در غرب آذربایجان مقدمات

دوراز ترک در عمق زمانی بیش از هزار سال در منطقه عمالً به حاکمیت

تعصبات نژادی کور بود. شاهد این امر آزادی تدریس و انکشاف فارسی است 

ها انجام شد.( شاهد دیگر آن این زبان توسط خود ترک)اتفاقاً عمده انکشاف 

ها در ارتش روم وها مناصب بسیار باالی اتنیک های قومی از قبیل ارامنه، صرب

عثمانی است. بطوریکه آندرانیک قاتل صدها هزار ترک آذربایجانی در گنجه، 

ن باغ، نخجوان و خوی یکی از پاشاهای اردوی عثمانی بود. این امر نشاقره

که اقناع ارامنه و آسوری های عادی برای قتل و غارت همسایگان و  دهدیم

است. این مقدمات با فعالیت  هدوستان سابق خود نیاز به مقدماتی داشت

مسیونرهای مسیحی آمریکایی و اسپانیایی و انگلیسی و غیره از حدود یک قرن 

 قبل از آن تاریخ به شرح ذیل آغاز شد:

 ییای بدون صلیب، زهره وفانقل از: مسیونره به
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ناخواه خود را مرید مسیح صلیبی خواه یهااروپائیان بعد از جنگ ازآنجاکه

در میان این  دند؛ینامیو مسلمانان را دشمن دیرین و ابدی م خواندندیم

که حداقل در ظاهر امر  کردندیرا انتخاب م ییهاپراکنده نیز باید آن یهافرقه

 هانصرانی – ها آسوری –ها یآنان داشته باشد. نستور تشابهات و مشترکاتی با

این انتخاب بودند. ارامنه که سالیان  یزمره از... و چرکس و تاتار – ارامنه –

.  دندیعزیز گرد بارهکیبه شدندیسال از سوی همین اروپاییان رانده و کشته م

هی میالدی در سیلیسی یک پادشا 77) نخستین مهاجران ارمنی در قرن 

 منقرض – ششم لئون –پادشاه وقت فرانسه  سطکوچک تشکیل دادند که تو

 امروز ارامنه؛ ها؛آن(. کنند پا بر حکومتی نتوانستند ارامنه بعد قرن 6 تا و گردید

به کار  مداراناستیو تعمیم برای این س میترمعنوان ابزاری قابلبه توانستندمی

 شناختهعنوان مریدان یک مذهب به گرفته شوند؛ و ازآنجاکه ارامنه همواره

 – عثمانی ارامنه –و فاقد قومیت و هویت خاصی بودند )ارامنه ایرانی  شدندیم

 یای مذهبی و فرقهلیدرها توسط که بایستی...(  هند ارامنه – روسی ارامنه

ها معنایی دیگر اداره گردند و داشتن لیدرهای سیاسی و نظامی و... برای آن

 یجامسیونر هایی شدند که  به امنفلذا استعمارگران دست به د. کردیپیدا م

و  یدوستانسان یسوخواندن مردم به یجاو به بستندیصلیب؛ خنجر به کمر م

 ! خواندندیآنان را به قتل و کشتار و جهان اندوزی فرام ؛یخداپرست

ین آنان در آفریدن چن تیصفحات پنهانی تاریخ نیز گشوده شده و مأمور امروزه

 هیفجایعی بر همگان آشکار گردیده است. اینک به نکاتی تنها از تاریخ اورم
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چراکه بیان تمام ماجرا در وسع یک مقاله؛ یک کتاب؛ یک گروه  م؛یپردازیم

 محقق؛ ... نیست .

 70را  ی؛ جمیعت اورم7906اوژن اوبن؛ سفیر فرانسه در ایران در سال          ·

 اعالم و شمارش نفر 6000 را ارامنه و نفر 7000 هارا نستوری –هزار نفر 

 . داردمی

بر پا گردید  هیمیالدی در اورم 7570مسیونر پروتستان آمریکا در سال          ·

 و این اولین حضور آمریکا در ایران بود .

میالدی  7579فرانسه معروف به الزارها در سال  یهاکیمسیون کاتول         ·

 .تشکیل شد  یدر اورم

 سیمیالدی در این شهر تأس 7577مسیون کلیسای انگلستان در سال          ·

 یافت .

تشکیل شد  هیمیالدی در اورم 7577آلمان در سال  یهایمسیون لوتر         ·

. 

تشکیل  هیدر اورم 7507مسیون کلیسای ارتودوکس روسیه در سال          ·

 شد .

وعظ و تبلیغ در میان پیروان  هائتیهدف اصلی و اولیه این ه         ·

 درآوردن راست راه به و بود – هایو ارمن هانستوری –کلیساهای کهن شرق 
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 یهاتیاز دیگر اقل ایپاره میان در فعالیت و تبلیغ ثانوی درجه در و آنان

 مستعد منطقه همچون کردها .

دها به بد ست کر 7900بنجامین الباری مسیونر آمریکایی در مارس          ·

 قتل رسید .

فرمان کلیسای ارتودوکس: تمام مسلمانان تحویل نصارا خواهند شد؛          ·

ها مصادره و به کسانی واگذار خواهد شد که به قوای روس ملحق امالک آن

 شوند ...

 به معروف –جهل هزار نفر از آسوری های حکاری  7975در سال          ·

جای گرفتند. رهبر  هاورمی و سلماس در و ردشدهوا آذربایجان خاک به – جلوها

 آنان کشیش مارشیمون بنیامین بود .

 هایبخش اصلی تالش کلیسای انگلستان بر امکان بسیج و تسلیح گرج         ·

متمرکز گردید و بدین  هیمنظور جایگزینی قوای روسیه در اورمو ارامنه به

 یافت  یاالعادهترتیب جبهه شمال غرب ایران اهمیت فوق

میان مارشیمون و ژنرال یود ینیچ روسی توافقی برای  7976در سال          ·

 تشکیل دو ستون نظامی مسیحی صورت گرفت .

 هیمسیونر آقا پطروس آسوری نیروی سوار گشتی و اکتشافی در اورم         ·

 تشکیل داد .
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بود به کمیته مرکزی کمک به مسیحیان که مرکز آن در تفلیس          ·

 تشکیل شد . هیریاست بازیل نیکیسین در اورم

مذهبی پرسبا بترین آمریکا؛ در  ئتیمسیونر ویلیام شد؛ سرپرست ه         ·

 منصوب شد . هیدر اورم متحدهاالتیبه سمت کنسول ا 7975سال 

هنری پاگارد معاون ویلیام شد ریاست نیروی انتظامی آسوری هارا در          ·

 دار بود .دهعه هیاورم

ماژول فرانسوی با یک هیئت پزشکی وارد  ونریمس 7977در سال          ·

امر ساماندهی قوای مسیحی را به کمک مسیونر لیوتنان  7975شد و در  هیاورم

 – پیاده گردان چهار دارای مذهبی –دار شد. این هیئت پزشکی گاسفیلد عهده

 !بودند توپخانه آتشبار دو – سوار واحد دو

 یبه آسوری ها وعده 7977مسیونر میچر گریسی انگلیسی در سال          ·

 داد و بیست هزار فرانک فرانسه را نیز دریافت کرد  یخودمختار

مسیون بارون آرداشز )عضو کمیته داشناک( فرمان داد تا ارامنه از          ·

 – هشا یورت –هزاران  یهاخارج شوند و سپس کشتار فجیع محله هیاورم

 . داد صورت را خان عسگر

این مسیونر ها  یکشکه در سایه قشون ینام برخی روستاهای اورم         ·

 – اردوشاهی – قاال آغچا – آده –اند: آده تاالن عام و با خاک یکسان شدهقتل

 – باری – باباری – زیوه ایلده – اوصالو – انهر – آباد الیاس – القیان – اسالملو
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 تمر – داش تیکمه – پئی – بهنق – بئی – بند – بالو – باالنج – باشالمیشلو

 – دویمه – خانقاه – حصار – حبش – پیرلو حاجی – چارباش – چیلوچیان –

 غلمانسرای – صداقلو – سیالب – سنکان – ساعاتلی – قان دیلمه – آال دیک

 – جوقولون – جوق قاال – عاشیق قیزیل – قاراالر – حسنلو قارا – قاسملو –

 – ممگول – شاه ممد – گمیچی – کلوان –لو  ککل – کلدانلو – قهرمانلو

 . وندر – نیولو – نایبین – نالوان – میشکارلو – میاوق

-7906در سالهای  هاورمی در حاضر سیاسی –نام مسیونرهای مذهبی          ·

 میالدی: 7977

 – اقآرمن – ارسنیس – آندرانیک – پطروس آقا – آرمناک – آرداشز

 – آقا بروت – باستیان – آلیس – الونیه –انی نصر اسحاق – استپانیانس

 – تراکایف – تاسک – پطروس – پاگارد – بیچ – بوداقیانس – بوداغیانس

 – دنسخا–( بزرگ خلیفه) مارونیه – خل – سلیمان حکیم – جرماک – ترگور

 – خان لشمویی – یهود شمعون – شد – شامات – سونتاق – سورن – ائیلراف

 – الباری – گورگیز – گالریس – گریگور –وژه ل ق – قاراپط – شموییل

 داوود – کورو – مناسکان – یانسن مناسر – الکسان – مرگور – مارشیمون

 – هرطون – هرتوش – هراند – ورترز – وارطان – نویان –( مسیحی میرزاد)

 ( . یهودی) یهود – یونان

وزدهم و اوایل قرن بیستم در غرب آذربایجان و فجایع اواخر قرن ن بیترتنیابه

از آذربایجان شمالی شکل گرفت؛ اما  یاقسمتی از راضی ترکیه و قسمت عمده
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آذربایجانی از قبیل بزرگان و مؤسسان جمعیت  یاچهرهتک یهادر اثر مجاهدت

اردوی  ریناپذوصف یهاهدتاتحاد اسالم و باقیمانده مجاهدین مشروطیت و مجا

از بین نرفت و کمی کمتر از  یکلی به شکست انجامید ولی ریشه فتنه بهعثمان

عام جوار و قتلباغ و اراضی همعام قرههشتاد سال دوباره فاجعه اشغال و قتل

خوجالی پیش آمد. اکنون امپریالیسم با کارت ارمنی در آذربایجان شمالی و 

ان تنها راه زمینی . زیرا غرب آذربایجکندیکرد در غرب آذربایجان بازی م

و جوارح( اندامی  یمنزله اعضاهای آسیا و آسیای میانه )بهاراضی تاریخی ترک

منزله سر این پیکر( بزرگ میلیون نفر و ترکیه )به 550بر بزرگ با جمعیتی بالغ

 حلمرا نیتراز حساس یکیانسانی، جغرافیایی و سیاسی است. دقت کنیم در

معتقد است اگر دنیای  -تایماز اورمولو –نگارنده  زندگی دنیای ترک قرار داریم.

ترک غرب آذربایجان را از دست بدهد شانس انکشاف و ترقی و برپایی مجد 

 کنمیباستانی خود را از دست خواهد داد. به همین سبب است که من فکر م

قلب آذربایجان بلکه قلب  هاتنعنوان مرکز این قسمت از دنیای ترک نهاورمیه به

 ی ترک است.دنیا

 

 ارمنی یهادروغ

عنوان گردید ارامنه بومی  هاادداشتیکه قبالً نیز در این سلسله  طورهمان

و قتل و غارت  یشروع به بدرفتار 7909ها در آذربایجان بعد از اشغال روس

همسایگان مسلمان خود نمودند و بعد از انقالب روسیه و خروج نیروهای اشغال 

 ها¬ارتش آسوری یهن با تشکیل دو گردان رزمی به بنگر روس از آذربایجا
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 نفری 5000 اردوی با قفقاز از معروف جالد آندرانیک دیگر طرف از. پیوستند

 که نمود را بزرگ ارمنستان تشکیل و خوی تصرف عزم و آذربایجان وارد خود

 .خورد شکست البته

آذربایجان را  یهاامعارامنه سعی نمودند با نیرنگ و قلب واقعیت قتل نیبنیدرا

نشان دهند. در ضمن  گناهییک سره به جیلوها و اکراد نسبت دهند و خود را ب

و نظر مساعد مردم آذربایجان نسبت به خود، چنین جلوه  هایبا ذکر مهربان

. باهم به برخی از این باشندیم هایدهند که ارامنه نیز قربانی جلوها و عثمان

چاپ تبریز که نکته نظرات داشناکسیون را منعکس  اسناد به نقل از مجله آیگ

 - 77شماره  - مانیپ -ارمنیان  ی)منبع: فصلنامه فرهنگ میپردازیم کندیم

 (: 7750 زییپا -سال نهم 

 ی: دکتر کارن خانلرمترجم

 : 7ش(، شماره  7596) 7975 هیژانو 7مورخه  -

باوجود رفتار برادرانه دولت و  یرغم مساعدت عالبه آزربایجان: ارامنه سرمقاله

. با ترک کنندیم یخود را سپر یبحران یهمچنان روزها آزربایجانمردم 

 مانیها یدر آباد یراهزنان کرد و عثمان یها، عرصه براجبهه هیمخاصمه و تخل

 بازشده است

 :7ش(، شماره  7596) 7975 هیفور 77مورخه  -



 مجموعه مقاالت تایماز اورمولو

 
 

187 
 

خلع سالح به گروه مسلح  قصدبه هیژانو 76 خی: مردم در تارهیژانو 50 - یخو

 یآسور انیبردند. جلو ورشیزده بودند،  مهیدورتر از شهر خ یکه کم انیآسور

جا گذاشتن شش و با به دیدر دفاع داشتند که چندان طول نکش یابتدا سع

 کشته و هفت مجروح مجبور به فرار شدند.

ه را شهر ارامن یقاض یوارد نشد و حت یخسارت چیبه ارامنه ه انیم نیا در

ما  یو برا دی. شما تبعه ما هستمیندار یما با شما کار››گردآورد و به آنان گفت: 

بکند  ینیجرئت کرد به شما توه یاست. اگر احد کسانی یو ارمن یآزربایجان

 حسنه است... اریبس انیآزربایجان. رابطه ما با ‹‹دیفوراً به من اطالع ده

 : 9ش(، شماره  7596) 7975 هیفور 55 مورخه

 توانیم حاًیصر ریشده در سرمقاالت اخ: بر اساس افکار درجسرمقاله

کشورمان به صلح و آرامش  نیراست شرفتیو پ ییکرد که رها یریگجهینت

از آن  دیکشورمان با یتنها دولت بلکه احزاب مترقکه نه یدارد. صلح یبستگ

 کرد: میسقبه دو گروه ت توانیرا م کنندهکیعناصر تحر هیکنند... کل تیحما

 نیو تحت عناو دهیکشورمان را درنورد یکه از خارج مرزها یعناصر نخست

 یترک انقالب››، ‹‹قاچاق قفقاز یارمن.››کنندیرا مسموم م یمختلف اذهان عموم

که به صلح و آرامش  اندیخارج یایآن بال‹‹ [ ناآگاه7] یجلو››و ‹‹ قفقاز

. از سازندیم مستعدحوادث تلخ بروز  یرا برا نهیو زم زنندیکشورمان لطمه م

 نیا یهاتیفعال یکه درواقع قربان زیمشکوک ن یعوامل داخل گرید یسو

 .اندشدهلیبه ابزاردست آنان تبد اندیمهاجران خارج
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 یدر راستا ریبگحقوق کیمنزله خوارند که رسماً بهدوم عناصر رشوه گروه

و  یپرستهنیافراد م نیا ی. براکنندیخدمت م یدشمنان خارج یهااستیس

 آن مهم است. زانیو م یافتیندارد و صرفاً رشوه در یمفهوم ییخلق گرا

 ونیانقالب یآقا، سردار نام ریدر خارج از شهر، م شی: چند روز پهیفور 0 - یخو

قاتالن  تیبود. هنوز هو زیاز تبر یحامل دستورات ی. ودیمنطقه، به قتل رس

از  ،یتمام اقشار خو یو یسپاراکمشخص نشده است. در مراسم باشکوه خ

و معتقد را  فیشر یانقالب نیمجزا مزار ا یهابا گروه ان،یمحصالن گرفته تا بازار

 دوره کرده بودند.

 رادیارامنه که تنها قادر به ا نیکامالً مشهود بود. ا خوی ٔ  نبودن ارامنه حاضر

خارج خود  یهاحضورداشته باشند از خانه دیکه با یینطق هستند، درجا

به برادر  شانیچند تن از کش ی. تنها روز پس از مراسم، ارامنه به رهبرشوندینم

 عرض کردند. تیتسل یمتوف

خصوص حزب دمکرات، به ،یآزربایجان ونیانقالب گذرد؟یاما در شهر چه م و

افراد مسلح به دور خود  یو با گردآور شناسندینم تیرا به رسم یفعل یقاض

اند و آنان شده رویپ زین یحزب ریافراد غ یاند. حتود آوردهمجزا را به وج یحرکت

 .زنندیخودسر و مستقل دست م یهاتیبه فعال

خان  کیکه در مقام سوار نزد  یاند که دو جوان ارمنخبر آورده - سلماس

 انددهرسی قتل به سلماس ٔ  در جاده کردند،یخدمت م یآزربایجان
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 : 75 ش(، شماره 7597) 7975مارس  75 مورخه

با هفتصد  یتازگکه به مونیآمده مارشدست: بر اساس اخبار بهمونیمارش قتل

بود به دعوت  دهیگز یخسروا سکن هینفر و دو توپخانه به سلماس رفته و در قر

شده است. ناهار رفته و به دست او در دوم مارس کشته افتیبه ض تقویسم

منطقه  یکه در اثر آن اهال برقرار است انیاکراد و جلو انیم یریدرگ نکیاهم

 اند.شده یدیمتحمل خسارات شد

که به بهانه  دهندیاطالع م یآزربایجان ندگانینما ئتیه نیاخبار: دوم نیآخر

و اطراف آن شروع  هیاروم هیعل یدیحمالت جد انیجلو مونیقتل مارش

 دادن است یدر شهر و اطراف آن در حال رو یدیشد یهایریاند. درگکرده

 77ش(، شماره  7597) 7975مارس  55 مورخه

 آمده است... دیپد یپرتنش تی: در سرحدات وضعسرمقاله

را به  دفاعیمسلح نامسئوالنه به جان هم افتاده و اموال و جان مردم ب افراد

 اند...خطر انداخته

تاکنون دوباره به دست  هیاروم یآزربایجانچه دهقانان  یچرا و برا ستین معلوم

 اند؟گذشته و تاراج شده غیاز دم تمسلح  انیجلو

دادن است. اکراد  یاکنون در سلماس در حال روهم ییمعنایجنگ ب نیچن

 مناسب به دست دادند... یفرصت مونیبار با قتل مارش نیا زیراهزن ن
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خواهان انتقام  انیاست. قربان یو سلماس کاف هیدر اروم یزیو خونر کشتار

که دچار کابوس کشتار و  یگناهیمردم ب .کنندیطلب مبلکه عدالت ستندین

 .خواهندیو صلح م یوحشت هستند نان، آزاد

و  یتنها راه انسان نینمانده است و ا یباق قیحر نیجز اطفاء ا یگرید راه

 میآن باش یروپی ما ٔ  همه دیاست که با کیدمکرات

 70ش(، شماره  7597) 7975 لیآور 7 مورخه

در جارا دو روز  انیو آسور تقویسم انیم نیخون یریمارس: درگ 50 - سلماس

 ادامه داشت.

تمام  باًینکرده است. تقر یرییدر سلماس کماکان تغ تیمارس: وضع 56 

بازهم  هیاند. در ارومکرده ینینشعقب هیاز سلماس به اروم یآسور یروهاین

خود را از منطقه  یروهایاند تا ندر تالش انیجنگ درگرفته است. آسور

 متمرکز سازند. هیند و در ارومکن یآورجمع

اند. کرده ینینشاز سلماس عقب یآسور یروهایتمام ن باًیمارس: تقر 57 

اند. حدود چهل پنجاه نفر از آنان مردم منطقه را به تنگ آورده زیناچ یگروه

 لیخود را تحو یهاپنج روز سالح یاند تا طاز مردم سلماس خواسته انیآسور

 دهند

 : 75ش(، شماره  7597) 7975 لیآور 5 مورخه
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با چه  یاند ولتجدد(: چند افسر ترک به ساوجبالغ آمده هی)به نقل از نشر اخبار

 .ستیمشخص ن یهدف

شهر منصوب  یرا در مقام قاض یپیخان سرت قیصد لمانیبا تصرف د انیآسور

 شده است.رفته و در آنجا بازداشت یبه خو یتازگبه یکردند. و

 یباتیاند. با ترتشدهمنتقل یبه شهر خو یاطراف خو نینشیقراء ارمن یاهال ـ

 کامل برخوردار خواهند بود. تیاتخاذ کرده است آنان از امن یخو یکه قاض

 نینشو ترک نینشیبه چپاول و تاراج قراء ارمن یدر اطراف خو تقویسم اکراد

ت در دس داواریس یارمن هیافراد به قر نای ٔ  دال بر حمله یاند. خبرمشغول

 است

 76ش(، شماره  7597) 7975 لیآور 75 مورخه

 رمنتظرهیاتفاقات غ یاند که دولت عثماناز آن یحاک ریاخ ی: خبرهاسرمقاله

ها و کشورمان گروه یجایاست. در جا دهیتدارک د آزربایجان یبرا یواقع

 وجود ندارد. یمرز گریو د شوندیم انیمستشاران گوناگون ترک نما

 .ستین ینینو دهیالبته پد آزربایجان هیعل یعثمان دیتهد نیا

اند. با مواجه دیباز با تهد رانیقرار دارد. مردم ا هیدر معرض تجز رانیا مملکت

هرچه زودتر  دیرا بر گردن نهد. با یگرید وغیکشورمان  دیها نبااز روس ییرها

ا ب دیخودسرانه باشد بلکه با دینبا دنیشیاند نیو ا دیشیامر اند نیدرباره ا

 .ردیمشارکت شهروندان صورت پذ
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 نیاست که در برابر ا یهر شهروند فهیوظ ینیو د یقوم ضیهرگونه تبع دورازبه

نوا شوند هم دیها و دولت باقد علم کند و آماده باشد. شهروندان، دمکرات دیتهد

 کنند. یستادگیکشورمان خواهد شد ا هیکه منجر به تجز یهر اقدام هیو عل

 یریبه مدت دو روز و دو شب درگ لیآور 70تجدد(: از  هیاز نشر)به نقل  اخبار

با  انیدر موغانجوق ادامه داشت... باألخره آسور یارشد ریام یو قوا انیآسور

 ینینشمجبور به ترک مواضع خود و عقب یکشته و زخم یادیدادن تعداد ز

 .کردندیشجاعانه نبرد م اریبس یارشد ریشدند. سواران ام

حزب دمکرات در مورد  ل،یآور 77مورخ  ٔ  هیب دمکرات: در اعالمحز ٔ  هیاعالم

کشور به بحث پرداخته و پس از ذکر عوامل مختلف بر دو عامل  میاوضاع وخ

کرده است و اذعان  دیتأک انیبحران نان و شورش آسور یعنی یمهم و اصل

است.  دهها ادا کرخود را در قبال حل آن فهیکه در حد امکان وظ داردیم

کرده در مورد  فاینقش خود را ا تینان که حزب در بحران نان با موفقهمچ

مسلح از  یروهایو تشکل ن یگردآور یکمال مساعدت را برا زین انیمسئله آسور

 نیآگاه شوند و با مشاهده ا انیکه آسور میدار دیخود نشان داده است... ام

 عاًیخود سر نیتمنافع راس یو قاطع به شورش خاتمه دهند و برا حیاقدامات صر

را بر  شیبه خون آغشته خو یهاخود بردارند و سالح نیدست از اعمال خون

 دهند لیتحو یشنهادیاساس مفاد عهدنامه پ

 79ش(، شماره  7597) 7975 یم 6 مورخه
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مورد تاراج قرارگرفته و با ترک  یارامنه اطراف خو ی: تماملیآور 55 - یخو

از محل  توانندیاند و نممستقرشده اکنون در شهرخانه و کاشانه خود هم

نسبت به ارامنه کمال مساعدت را  یآزربایجان گانیسکونت خارج شوند. همسا

شهر، کمال پاشا  یقاض زحسن رفتار ا نی. ادهندیاند و به آنان پناه منشان داده

 مشهود است. زیخان، ن

. وندشیم دهیچند هزار اکراد مسلح د یحال حاضر در شهر و اطراف خو در

 گریمنبع د کیاند )بر اساس وارد شهر شده انیاز عثمان یادیتعداد ز زین روزید

 (.رسردبی – رسدیتن م 7500تعداد آنان به 

که همچون  میخواهیم رانیا انیارامنه تهران: از تمام ارمن یمل یشورا هیاعالم

بمانند.  وفادار طرفانهیدولت باشند و به مواضع ب یهااستیس یروگذشته دنباله

 که: داردیاساس مقرر م نیبر ا

 گانیقد علم و روابط حسنه با همسا یخارج راتیتأث هی. با تمام قوا عل7

 .دیمسلمان را حفظ کن

درراه حفظ آن  یکوشش چیدرخطر باشد از ه انیرانیا هی. هرکجا که منافع عال5

 .دینکن غیدر

 کینرسس مل ،زربایجانآارامنه  فهیخل یصلح ارامنه به رهبر ئتی: هآزربایجان

 شده است. هیوارد اروم ان،یتانگ
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ش(، شماره  7597) 7979مه  56مورخه  هیدر نشر ئتیه نیا یمورد اعضا در

 :میخوانیم 77

حزب  یمرکز تهیاز کم هیمختلط اروم یاساس درخواست شورا بر

روابط و  یسازیمنظور عادشروع اقدامات صلح و به یبرا ون،یداشناکتسوت

ارامنه  فهیخل یبه رهبر یصلح ئتیگران، ه سهیدس تیت و منع فعالارتباطا

حزب  ندهینما ه،یو متشکل از استاندار اروم انیتانگ کینرسس مل ،آزربایجان

جرماک و  یمرکز تهیکم ندگانیاجالل الملک و دو معاونش و نما مکرات،د

 دیرس هیماه مه به اروم لیشد و در اوا لیتشک زیدر تبر انیمناتساکان

 7ش(، شماره  7597) 7979 هیژانو 7 مورخه

و  یمقامات رسم کهی. درحالنمودینم ریپذ هی: حزب دمکرات توصیحزب یزندگ

و  یگریانجیم یتقاضا ونیآمده بودند و از داشناکتسوت هیاستاندار از اروم یحت

را در  ئتیه نیا ندگانیها اعضا و نمادمکرات کردندیصلح م ئتیه لیتشک

موفق به  یرشدا ریگروه مسلح ام دیقف کرده بودند تا شاشرف خانه متو

بردند و  یاشتباه خود پها بهدمکرات یصلح شوند اما با شکست ارشد یبرقرار

 بحران شدند زیآمما و حل مسالمت یگریانجیمجدداً خواهان م

 77ش(، شماره  7597) 7979مه  56 مورخه

حزب  یمرکز تهیاز کم هیمختلط اروم یاساس درخواست شورا بر

روابط و  یسازیمنظور عادشروع اقدامات صلح و به یبرا ون،یداشناکتسوت
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ارامنه  فهیخل یبه رهبر یصلح ئتیگران، ه سهیدس تیارتباطات و منع فعال

حزب  ندهینما ه،یو متشکل از استاندار اروم انیتانگ کینرسس مل ،آزربایجان

جرماک و  یمرکز تهیمک ندگانیاجالل الملک و دو معاونش و نما مکرات،د

 .دیرس هیماه مه به اروم لیشد و در اوا لیتشک زیدر تبر انیمناتساکان

 هایهستند که خود قربانی آسور ییهاارامنه فرشته دینیبیکه م طورهمان

. عکس زیر قسمتی از زنندیبال ماند و برای آسایش و رفاه ایران بالشده

که بعد از آزادسازی عساکر عثمانی  دهدیها را نشان مزرادخانه این فرشته

اگر خجالت  کنمیشده . ارامنه در این مورد ساکت هستند ولی فکر مگرفته

 کردههیها را برای شکار گنجشک تهنکشند شاید عنوان کنند که این سالح

 بودند نه شکار همسایگان ترک خود.

 

 شکست یا تجلیل از بزرگان راز

در آذربایجان ملت ترک  یکشنشان کنم هدف نسلدیگر خاطر بارکیباید  ابتدا

آذربایجانی بوده که منظور و قصد اصلی از آن ایجاد یک دیوار حائل بین ترکیه 

و سایر ملل ترک در آسیا بود که آن موقع دولتی از خود نداشتند؛ و اما بعد، 

مختلف  یهاکه به بهانه یبارها و بارها وقتی در مجالس خصوصی و یا مجالس

وحشتناک صدسال  یهاعامو سخنی از قتل شودیگوشه و کنار برگزار مدر 

اولین واکنش  دیآیگذشته به دست روس و ارمنی و جیلو و نیز اکراد به میان م

شنوندگان متهم نمودن مردم آن موقع بخصوص اهالی اورمیه و سلماس به 
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و کاهلی  سستی توانیاست. اگرچه نم انو ترس  و لعن و نفرین آن یاقتیلیب

را  7596اسفند  7منتهی به  یعموم و خصوصاً بزرگان شهر در شب و روزها

 یاصورت جامع به این قضیه نگاه دوبارهفراموش کرد ولی حق آن است که به

و شهدایی که درراه دفاع از خلق ترک آذربایجان تقدیم  هایبیفکنیم تا فداکار

بالفاصله پس از اشغال  ما گم نشود. یتوجهیو ب موشیشد زیر غبار فرا

و  هیها دست به دستگیری و اعدام مجاهدین در تبریز و اورمآذربایجان روس

 زیاالسالم و یارانش در تبرآذربایجان زدند. افرادی همچون ثقه یسایر شهرها

 خانلیبنام مشهدی اسماع هیمجاهدین اورم سیاعدام شدند، مصلوب نمودن رئ

اسالم معروف به بالوو حاجیالری، شهادت  و شش نفر از سران جمعیت اتحاد

و سلماس در جریان مقاومت در برابر اردوی  هیجمع کثیری از مجاهدان اورم

همچون شهید سعید سلماسی و  یاآزمودهروس باالخص فرد الیق و جنگ

 کردسال جنگ و خونریزی و باز گذاشتن دست جیلو و ارمنی و  77متعاقب آن 

و خوی نه  هیبازارهای اورم یسوزذربایجانی و آتشهای آدر غارت و قتل ترک

ملتمان بر جای  یدقوایبرای جنگ و نه رمق و نه توانی برای تجد یاسرکرده

ها و تجهیز ارامنه و جیلو و نگذاشته بود. از طرف دیگر خریداری اسلحه روس

(، اقدامات تخریبی ریکاییبعداً کردها توسط انگلیس و کنسول آمریکا )شت آم

یتین کنسول روس، میسیونرهای نظامی فرانسه و مداوای مجروحین نیک

از  یریگافزار به دست این میسیونرها و بهرهمسیحی و ساخت مهمات و جنگ

صدها افسر و نظامی روس، انگلیسی و فرانسوی و پشتیبانی لجستیک قوی از 

زی از گردان توپخانه عمالً چی یریگقبیل پوشش هوایی برای مسیحیان و بهره

اندام اهالی ترک مسلمان باقی نگذاشته بود. بنابراین را برای مقاومت و عرض
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این باور است که اهالی غیور و شجاع اورمیه،  بر -تایماز اورمولو–نگارنده 

سلماس، خوی، سولدوز، قوشاچای و سایر شهرها و دهات واقعاً آنچه را که 

ی و جنگ و راهزنی کرد و سال گرسنگ 77اند و رسانده ماند به انجاتوانسته

بود طی دو سال  ماندهیها باقی نگذاشت. آنچه باقارمنی و جیلو چیزی برای آن

( نیز از بین رفت، بطوریکه آقای توفیق در 7596)بعد از کشتار سوم اسفند 

 حدیشدگان به بعد از انقالبات ارمنی و کرد تعداد کشته سدینویکتاب خود م

ت و زرع باقی نمانده بود و بعضاً یک نفر از هفتاد زیاد بود که کسی برای کش

آذربایجان  یاست. از طرف دیگر هیچ کمکی نیز از سایر شهرها بردهینفر ارث م

نرسید، ستارخان را در تهران گلوله یپرم خان ارمنی شهید کرده بود، باقرخان 

ری دمکرات در تبریز نیز کا فرقهرا کردها در قصر شیرین سر بریده بودند و 

نتوانست انجام دهد، تهران نشینان نیز فقط به همدردی و اجتماع در 

و سلماس و سولدوز و غیره چه  هیها بسنده کردند. واقعاً ترک اورمخانهتلگراف

و ترسو به  رتیغیانجام بدهد که نکرد؟ بنابراین اتهام و انگ ب توانستیم

و هیئت  هیبزرگان اورمنیست اگرچه اقدام زبونانه  تاجدادمان مقرون به عدال

 تیغاصلح آنان و تسلیم شهر در آن شب منحوس سوم اسفند اقدامی به

نادرست بوده و اسباب شرمندگی است. مردم آذربایجان در طول تاریخ نشان 

. حتی در آن روزهای وانفسا هر جا باشندیها ماند که از جسورترین ترکداده

مار از روزگار مهاجمان درآوردند مانند و مختصر امکاناتی داشتند د دکه توانستن

به سرکردگی شهید کاظیم خان قوشچی که طی  هیاهالی بخش انزل در اورم

عام در آذربایجان قلعه و دژ خود را تسلیم بیگانگان ننمودند؛ یاد و سال قتل 77

قهر و قضاوت  بهاجدادمان را  یهاخاطره شهدایمان را پاس بداریم و مجاهدت
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م، جوانان ما بایستی از قهرمانان ملی مان درس بگیرند و متهم سطحی نیاالیی

به  کندیکردن اجدادمان به ترس ضمن اینکه ما را از دایره عدالت خارج م

 نفعمان نیز نخواهد بود. 

 

 و مدارک اسناد

 شفاهی مدارک

شده آنچه نوشته شد جابجا از اظهارات پیرمردان و پیرزنانی استفاده یالالبه در

اند که در محافل خانوادگی به رزندان شهود واقعی آن ماجرای تلخ بودهکه ف

و درسی از گذشته از بین اقوام و آشنایان  یادآوریمنظور شرح ماوقع به

اند. سه نفر به دیار باقی شتافته دوجز اند و اکثراً نیز بهمستقیم نگارنده پرداخته

بود  وچندسالهستیبتنها شاهد نسل اول که در وقایع موردبحث جوانی 

مرحوم لطف علی درزی از بازاریان و معتمدین شهر است  جانبنیپدربزرگ ا

 به رحمت ایزدی رفته است. جانبنیکه در اوان نوجوانی ا

 کتبی مدارک

زیر گلچین شده  یهاآنچه در این سلسله مقاالت به رشته تحریر آمده از کتاب 

 است:
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 کسروی، احمد – آذربایجان سالههجده ریختا انزلی، حسن–درگذر زمان  هیاورم

سرلشگر امیر  –عشایری و سیاسی آذربایجان  یهااز آشوب ییهاادداشتی

 هیتاریخچه اورم ،اورمی معتمدالدوله –در محاربه عالم سوز  هیطهماسبی، اورم

 فاجعه فردوست، ارتشبد – پهلوی سلطنت سقوط و ظهور توفیق، اهللرحمت –

 صمد – ارس سوی دو در مسلمانان عامقتل نیا، لکم توحید – جیلولوق

 تمدن، محمد–ریخ رضائیه تا کاویانپور، احمد – هاورمی تاریخ نیا، سرداری

 میرزا ابوالقاسم امین الشرع خویی -جلد دهم یاسالم راثمی مجلدات مجموعه

 )آرکئولوژی( یشناسو شواهد باستان مدارک

 یهایو بررس یر است بقایای آرکئولوژتر و قابل استنادتآنچه بسیار مهم اما

آثار آن  یافتاده و عمداً سعی بر امحاپزشکی قانونی است که تاکنون ازقلم

 توسط پهلوی اول شده است.

 شدهیعام که متمادیا و در طول شب و روز انجام ماز وقوع هر هجوم و قتل بعد

و دفن  شدندیتل انبار م همیاجساد بر کوی و برزن و یا داخل منازل بر رو

و یا انفرادی  یجمعدسته یمیت شهدا عمالً بدون انجام تشریفات و در گورها

شهر و یا  یهاگورستان)برای کسانی که بازماندگانشان امکان داشتند( در 

شده اند انجامنقطه شهر که زمین خالی و بایر بودهطور عمده در دو یا سهبه

آثار جرم تغییر  یبا شتاب جهت امحا ها در اقدامیاست، تمامی این گورستان

و هرگونه تدریس وقایع  اند؛شدهلیو به مدرسه یا درمانگاه تبد داکردهیکاربری پ

یا تعیین روز مخصوص برای بزرگ داشت قربانیان این  ودر مدارس و نشر کتب 
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گونه که در جوامع دیگر مرسوم است( به فراموشی عمدی فاجعه انسانی )آن

 :باشندیها به شرح  به شرح ذیل م. عمده این گورستانشده استسپرده

گورستان )قبیر صاندیق( حاج خان: محدوده خیابان امام و خیام فعلی  -7

شده  هیتبدیل به مدرسه منوچهری )فعالً اداره آگاهی( و کتابخانه مرکزی اورم

 است. )پشت ساختمان مرکزی مخابرات در خیابان امام(

: دبیرستان مهر )پانزده خرداد( و درمانگاه صحیه. گورستان قره صاندیق -5

 خیابان مدنی یک )سیروس(

: خیابان باکری تبدیل به مدارس کیمیایی )استاد یباشیگورستان جارچ -7

 برزگر(، حکمت و شاهد )نادرشاه(

 گورستان ریضا آباد: جنب مسجد ریضا آباد  -0

 ی(گورستان شیخ ابوبکر: مدرسه همام )پروین اعتصام  -5

 گورستان خطیب: جنب مسجد خطیب  -6

 گورستان شرف: خیابان باکری، تبدیل به دو مدرسه شده است.  -7

 گورستان آغداش: تبدیل به مدرسه شده است.  -5

گورستان خزران یا خازاران: به شرحی که رفت ابتدای جنگ از این محله  -9

ستان نیز تبدیل به شده و ابعاد فاجعه خارج از تصور بوده است. این گورشروع

 شده که اکنون در  اختیار بهزیستی است. خانهیمدرسه و رختشو
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تنها شهر در کشور است که گورستان در داخل شهر  هیاورم دینمایم یادآوری

ندارد.  عرف بر این است که بایستی تاریخ آخرین تدفین در گورستان با متروکه 

بعد از چهل سال اگر چنانچه از  اعالم نمودن آن چهل سال فاصله داشته باشد و

باشند حاکم شرع  سانیمدفون شدن در گورستان ک کیوراث مستقیم یا درجه

آنکه علیرغم . حالکندیاجازه تخریب یا تغییر کاربری گورستان را صادر نم

ها تا سال فوق و ادامه دفن میت در آن مکان یهامتروکه نشدن گورستان

خریب و گورستان جدید به نام آقا قبیری در فوق ت یهاکلیه گورستان 7755

نزدیکی گورستان خازاران بافاصله کمتر از صد متر احداث شد. این مورد آخری 

آن  یدهنده عجله اولیای آریایی شهر جهت انهدام آثار و شواهد آرکئولوژنشان

ها، سوختن اعضا و فاجعه است. زیرا آثار گلوله و بریدگی و شکستگی استخوان

مدرک و سندی است که استناد به  نیتربزرگ یجمعدسته یو قبرها جوارح

 .کندیرا آسان م گاهیها کار هر دادآن

اظهار شهود به شرحی که در قسمت مدارک شفاهی این مقال رفت در  برابر

 یهانقطه شهر به شرح ذیل محل اصلی دفن اجساد قربانیان در گورستانسه

 اند:ه و کاربرد شهری نداشتهاست که زمین خالی بود یجمعدسته

مدرسه اسالمی در خیابان امام )محل تبلیغات اسالمی فعلی( نرسیده به  -7

 گرمابه و سینما ایران

 محل پاساژ انزلی خیابان امام روبروی بانک سپه شعبه مرکزی  -5
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 یگرفهیباغ کودک خیابان حافظ، محله مهدی القدم، روبروی کوچه خل -7

بیشترین  نینشیبوده که به علت مجاورت با محالت ارمن ارامنه )از محالتی

 صدمات و تلفات را متحمل شده است.(

 

 خوجالی فاجعه

صفحه تاریکی بر کارنامه سراسر  7770اسفند  7مطابق با  7995فوریه  56

خیانت و خونریزی داشناک های ارمنی افزود. به شرح سلسله مقاالتی که 

سال قبل آذربایجان غربی در ایران توسط  95 یهاعامباب یادآوری قتلمن

تحت  سیحیاندیدیم که م د،یآیبه سلسله تحریر درم -اورمولو تایماز-نگارنده 

صلیبی در راستای سیاست  یهاغربی و در جهت ادامه جنگ یهاقدرت ریتأث

ترک در عثمانی، ایران و  یهاتضعیف و حتی از بین بردن حاکمیت خلق

ماتی که توسط میسیونر های مذهبی اعزامی از آمریکا، افغانستان و زیر تعلی

ها در ترکیه فعلی، ترک دهعام گستربریتانیا، فرانسه و اسپانیا مبادرت به قتل

 آذربایجان غربی و آذربایجان شمالی نمودند.

روسی و  یهاداشناک های ارمنی که از حمایت گردان 7995زمستان  در

باغ، نگین هجوم گسترده خود را به قره ردندبیها و افسران روسی بهره متانک

مسئولین آذربایجان و نبود کافی  یریتدبیهمیشه آذربایجانی آغاز و در اثر ب

و دست روی دست  یتفاوتیهمسایگان و ب غیدریتجهیزات نظامی و حمایت ب

گذاشتن ترکیه موفق شدند این قسمت از جانمان را به همراه برخی از شهرهای 
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یجان تصرف نمایند. ارامنه بر اساس عادت مألوف و بر پایه تز النصر دیگر آذربا

وحشتناک سعی کردند عزم مدافعان را سست و از  یهاعامبالرعب با قتل

را بر پایه  بمیغرمنننه یبازبعد هم وپایداری مسلمانان ترک را از بین ببرند 

یاسی درآورند و صدسال تجربه در این زمینه با موفقیت به روی صحنه تئاتر س

تاریخی خود در اروپا و نژادپرستان  مانانیپممتد هم یهادر مقابل کف زدن

عام شهرک خوجالی پرده از راز دشمن آریایی سر تعظیم فرود آورند؛ اما قتل

نفر  675عام وحشتناک را رسوای دوعالم ساخت. در این قتل هابرداشت و آن

مثله و سوزانده شده و  شدندیده مزن دی 706کودک و  57که در میان آنان 

پاره شده زنان و  یهاشربت شهادت نوشیدند. در میان اجساد شکم رحمانهیب

 هبشری قرن گذشت یهاصحنه نیتررحمانهیخالی چشمان شهیدان ب یهاحدقه

عنوان فردی از ملت آذربایجان یاد شهیدان صدسال اخیر را رقم زدند. من به

ملت  ترک را محکوم  هیارامنه عل یکشامی داشته و نسلتاریخ آذربایجان را گر

نموده و اشد اعتراضات خود را به دولت اسالمی ایران اعالم و خواهان قطع 

. این خواست باشمیم منیروابط سیاسی و بستن مرزهای خود با اشغال گران ار

و همه سرسپردگان آزادی و عدالت و اسالم در ایران  هایآزربایجانهمه 

بر آن  راًیزنجانی اخ اهللتی. تعالیم الهی اسالم نیز که فتوای حضرت آاشدبیم

 .باشدیاین نظر م دیصحه گذاشت مؤ

 55 اسفند
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 واقعیت حرکت خلق مسلمان چه بود؟

 

 یادآوری

زاده از سران اصالحات و فعال از مصطفی تاج یایادداشت بسیار ارزنده 7759خرداد سال  در
مختلف منتشر  یهاتیدر سا "پدر مادر ما بازهم متهمیم  "ر با عنوان سال اخی 75سیاسی 
آزربایجانی نیز با برجسته کردن قسمتی از این یادداشت که معذرت نامه  یهاتیشد. سا

بابت رفتار حاکمیت با حضرت آیت اله شریعتمداری بود این  زربایجانایشان از مردم آ
از خود در فرهنگ ایران چیزی غریب و ناشناخته است یادداشت را منتشر کردند. قطعاً انتقاد 

و همه ما بایستی هر از چند گاهی کاله خود را قاضی کنیم و به تحلیل آنچه گفتیم و کردیم 
که آقای حسن شریعتمداری  یازاده و مصاحبههرحال سخنان آقای تاجو نکردیم بپردازیم. به

ن آزربایجان و جنبش سبز انجام دادند، یک در همین ماه ر دویچه وله )صدای آلمان( پیرامو
یادآوری آنچه بر مرحوم آیت اله العظمی  سازنهیبار دیگر نظرها را متوجه آزربایجان نمود و زم

سطرها  نیراقم ا یشد برا یازهیانگ هانیو همه ا ؛شریعتمداری و حزب خلق مسلمان شد
 قتیاز حق یقسمت می. باشد که بتوانمیافکنیب قتیبر حق ینور میبرگذشته کرده و بتوان یمرور

 نیا فیدر زمان تأل یگردآور یبرا ینکته که متأسفانه منبع جندان نی. با ذکر امیرا روشن کن
 موجود نبود. 59مقاله در سال 
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 مقدمه

ملى در کشور و  یهارهبران انقالب اسالمى مبنى بر برابرى میان گروه غاتیتبل

به وجود آورد که  هایجانیدر بسیارى از آزربااسالم، این تصور را  یشمولجهان

مبتنى بر یک کشور، یک ملت و  یسازکسانی ینظام جدید از راهبردها

 شانیدر امور داخل کهها میدان خواهد داد دست خواهد کشید و به آن زبانکی

 شانیهاتحصیل کنند و از فرهنگ و سنت شانیمشارکت کنند، به زبان مادر

 هایجانیاکه بسیارى از رهبران کشور در نظام تازه را آزربالذت برند. ازآنج

)ازجمله مهدى بازرگان، آیت اله موسوى اردبیلى، آیت اله  دادندیتشکیل م

از مذهب  هایجانیدیگر، اکثر آزربا یهاتی( و برخالف کردها و اقلیاخامنه

ان در می شدهمالیحقوق پابه یابیامید به دست کردند،یشیعه پیروى م

اولین  جانییبسیار باالبود. بنابراین پس از فرار شاه، فعالین آزربا هایجانیآزربا

 لینزبان را بنام اولدوز انتشار دادند. نویسندگان این روزنامه در اوروزنامه ترک

گام خواستار حق بکار بردن زبان ترکى شدند. افزون براین، یک هفته پس از 

هواداران آیت اله خمینى، حزب خلق  لهیوسایجاد حزب جمهورى اسالمى به

مسلمان که با آیت اله شریعتمدارى پیوند داشت، اعالم موجودیت کرد. این 

 کرد،یتشویق م شانیبه وابستگى قوم توجهیرا ب هایرانیحزب عضویت همه ا

مقیم  جانییو بازاریان آزربا جانیاما بیشترین اعضاء و هوادارانش را ساکنان آزربا

. این حزب خواستار حقوق خودگردانى براى کلیه دادندیکیل متهران تش

ایالتى پشتیبانى  یهادر چهارچوب کشور ایران شد و از تشکیل مجلس هاتیمل

اما بیشتر  شدیکرد. روزنامه خلق مسلمان )ارگان حزب( به زبان فارسى چاپ م
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براى  یکار. هدف رهبرى حزب یافتن راهپرداختیم جانیآزربا یهابه موضوع

فعالیت داشت و بر مسائل مربوط به  جانیمسائل کشور بود اما بیشتر در آزربا

. این حزب ازجمله، با دادینظام در ایران، توجه ویژه نشان م ییتمرکزگرا

مخالف بود و باوجودى که با آیت اله شریعتمدارى پیوند نزدیکى  هیفقتیوال

ریم انتخابات مجلس خبرگان رغم تح. چنانچه بهکردیداشت، مستقالنِ عمل م

قانون اساسى از سوى آیت اله شریعتمدارى، شاخه این حزب در تبریز، در این 

اساسى  ونانتخابات شرکت جست، زیرا تشخیص داد که باید در فرآیند تهیه قان

دفاع کند. نمایندگان این شاخه  هاتیاقل یاحضور یافته و از حقوق منطقه

د و پس از آغاز بکار مجلس خبرگان قانون اساسى، توانستند به مجلس راه یابن

مبنى بر تشکیل  جانیطرحى را از سوى شاخه تبریز و حزب خلق متحده آزربا

به نمایندگان ارائه  ران،عنوان بخشى از مجلس در تهاستانى به یهامجلس

 دهند. در این پیشنهاد آمده بود:

رکز قدرت در دست استانى و مجلس خلق ایران، از تم یهاتشکیل مجلس "

ها توان تصمیم سازى مراکز استان حالنیدولت مرکزى جلوگیرى کرده و درع

را تضعیف خواهد کرد. استقرار چنین نهادى کمک خواهد کرد که برابرى واقعى 

 "ایران برقرار شود. یهامیان خلق

و میزان تمرکز قدرت در دست دولت مرکزى،  هیفقتیبر سر وال اختالف

ت اله خمینى و آیت اله شریعتمدارى را به رویارویى کشاند و آی یزودبه

از شرکت در رفراندوم قانون اساسى که در  جانیاکثریت ساکنان آزربا جهیدرنت

 .ردنددیگر نیز تحریم شده بود، خوددارى ک هایتیاز سوى مل 7755سال 
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را به  ییتحریم انتخابات از سوى آیت اله شریعتمدارى، رادیو تبریز فتوا رغمبه

که در انتخابات شرکت کنند.  خواستیوى نسبت داد که در آن از مردم م

به وى بخشم آمدند و به  یاحترامیاز ترفند جمهورى اسالمى و ب هایآذر

اسالمی براى  رىمقامات جمهو یدرپیریختند. پس از اخطارهاى پ هاابانیخ

قم حمله بردند و یکى به منزل آیت اله شریعتمدارى در  یاتوقف تظاهرات، عده

ساخت و  ترنیاز نگهبانان وى را کشتند. این رویداد معترضین تبریزى را خشمگ

و ادارات دولتى این شهر به تصرف مردم درآمدند. این  ونیزیوتلویایستگاه راد

را به خود گرفت. در مذاکرات نمایندگان  ماعتراضات رنگ رویارویى با نظا

کنترل  شد؛یم دیبا دولت، بر دو خواسته تأک7755در تابستان سال  جانیآزربا

 محلى بر انتصاب مقامات استان، نظارت بر رادیو و تلویزیون محلى.

کنندگان در تبریز، فرودگاه شهر را نیز به تصرف درآوردند. نیروهاى  تظاهرات

مستقر در فرودگاه از مقابله با آنان خوددارى کردند. نیروهاى هوایى این شهر 

اهرات کنندگان پشتیبانى نمودند و سربازان بالباس نظامى در نیز از تظ

 تظاهرات از آیت اله شریعتمدارى حمایت کردند.

کشیده شد. در  جانیو مخالفت با نظام اسالمى با شتاب به سراسر آزربا شورش

بسیارى از شهرها ازجمله ارومیه و اردبیل، ادارات دولتى به تصرف مخالفین 

خلق مسلمان از شریعتمدارى پشتیبانى کردند. این درآمدند و شاخه حزب 

 غیرا تبل "ایران  یهاحق تعیین سرنوشت براى خلق"حزب در تبریز شعار 

سیاسى خود از رادیو و  یهاهیسیاسى از خواندن اعالم یها. گروهکردیم
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از تشکیل شوراى  یاهیها طى اطالع. یکى از گروهجستندیتلویزیون بهره م

 .کردیاز آن دعوت م یبردارو مقامات دولتى را به فرمان دادیمحلى خبر م

، آیت اله خمینى براى دیدار از آیت اله شریعتمدارى به 7755پائیز سال  در

ساعت آینده،  50خانه وى رفت. در این دیدار وى را تهدید کرد که اگر ظرف 

بمباران  ایستگاه رادیو و تلویزیون تبریز از مخالفین تخلیه نگردد، این شهر

بالگرد در دانشگاه تبریز پیاده و  لهیوسپاسداران نیز به نیبنیخواهد شد. درا

داشت و با  ییجومستقر شدند. آیت اله شریعتمدارى که اصوالً روحیه مسالمت

خشن دولت اسالمى در کردستان، براى جلوگیرى از  یهاتوجه به واکنش

دست کشند و ایستگاه خونریزى، از طرفدارانش خواست که از تظاهرات 

. البته به تظاهرات کنندگان چنین ندو ادارات شهر را تخلیه کن ونیزیوتلویراد

ازآن که امتیازاتى در ارتباط به اداره استان به آیت اله تفهیم شد که پس

 شریعتمدارى واگذارشده است.

از تخلیه ادارات، نیروهاى دولتى به دفاتر حزب مسلمان حمله بردند و  پس

ارى از فعالین را دستگیر کردند. مردم بدون آنکه از واقعیت نشست دو آیت بسی

دریافتند که آیت اله خمینى حاضر نیست به  یزوداله باخبر باشند، به

ایستگاه  ومخالفت مردم از سر گرفته شد  جهیعمل کند. درنت شیهاوعده

 دوباره به تصرف درآمد. ونیزیوتلویراد

ز و نیروهاى دولتى چندین ماه به طول کشید. در و مبارزه مردم تبری کشمکش

دست شد. آیت اله بهاین مدت ایستگاه رادیو و تلویزیون چندین بار دست
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خمینى ناچار شد نیروهاى نظامى از خارج استان به این شهر گسیل دارد. در 

مانند  جانییآزربا وندر دست پاسداران بود، روحانی ونیزیوتلویکه راد ییهازمان

و این  فرستادندیاله موسوى اردبیلى براى مردم به زبان ترکى پیام مآیت 

 آگاه بود. جانیکه دولت از اهمیت مسائل ملی براى مردم آزربا رساندیم

نفر از رهبران حزب  75ها، در زمستان همان سال، در جریان سرکوب بارى،

لحه در بین اعدام شدند. تعدادى از افسران نیروهاى هوایى نیز به جرم پخش اس

شمارى دیگر از مخالفین اعدام  7759مخالفین دستگیر و تا فروردین سال 

 شدند.

از اشغال دفاتر حزب خلق مسلمان، این حزب وابسته به آمریکا و  پس

اعالم شد. آیت اله شریعتمدارى از منحله اعالم کردن آن  یرقانونیو غ زمیونیصه

 شرایط مخفى پرهیز جستند. خوددارى کرد و فعاالنش از ادامه فعالیت در

آشکار و پنهانى دو آیت اله ادامه یافت تا اینکه در اردیبهشت سال  مبارزات

را از شریعتمدارى سلب و در خانه  یالعظماهللتیخمینى عنوان آ اهللتی، آ7760

خشم مجدد مردم تبریز را برانگیخت و  زیرآمیکرد. این حرکت تحق اشیزندان

کرد و کوشید در  ختیارها سکوت امنجر شد. وى سالبه تظاهرات خیابانى 

دیدار مردم از منزلش، از سخن گفتن در مورد مسائل سیاسى روز پرهیز کند. 

امرى که به محبوبیت وى در میان هوادارانش لطمه زد و سرانجام وى در اثر 

 درگذشت. 7765الزم پزشکى در سال  یهاکمبود مراقبت
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 که بود؟ شریعتمداری

برابر با  ،یقمر 7757 ۀقعدیذ 77در  یشریعتمدار یالعظماهللتیآ مرحوم

 دیّاهلل حاج سدر تبریز تولد یافت. پدرش مرحوم آیت ،یشمس 75/70/7550

عالمه و فاضله بود  یمعروف آن دیار و مادرش زن یاز علما یحسن شریعتمدار

س سطح، درو م. پس از اتمارسدیالعابدین )ع( مو نسبش به حضرت امام زین

اهلل و مرحوم آیت یاهلل آقا میرزا صادق تبریزدو سال در درس خارج مرحوم آیت

بودند، شرکت نمود و  جانیمعروف آزربا یکه از علما یآقا میرزا ابوالحسن انگج

قم آمد و در درس  یۀعلم ۀتحصیل، به حوز ۀادام یبرا ،یشمس 7707در سال 

شرکت نمود و  ییزد یالکریم حائرعبد خحاج شی یآقا یالعظماهللتیمرحوم آ

خارج فقه و اصول را در محضر آن بزرگوار تا زمان فوتش تلمذ نمود و  ۀدور

حاج  یخود مانند حضرات آیات: آقا یهادورههم یزمان درس استاد را براهم

 یآقا ،یزنجان یابوالفضل موسو دیّس ی(، آقای)آخوند همدان یمعصوم یمالعل

)رهبر انقالب(  یخمین یاهلل موسوآقا روححاج یو آقا ینجانز یرضا موسو دیّس

، به نجف عزیمت نمود. پس از مراجعت از 7705. در سال دادیتقریر و توضیح م

بخشید و  یگیرتبریز را رونق چشم یۀعلم ۀحوز ،یشمس 7777نجف، در سال 

 حوم. پس از ارتحال مرپرداختیم یبا تدریس فقه و اصول، به تربیت شاگردان

شیعه در بین چند تن از فقها و  ۀعام تیمرجع ،یبروجرد یالعظماهللتیآ

حکیم  یالعظماهللتیمجتهدین قم و نجف تقسیم گردید که در نجف، مرحوم آ

بیش از مراجع تقلید دیگر، موردتوجه  یشریعتمدار یالعظماهللتیو در قم، آ

، نجات 7705سال در  ناز اقدامات ایشا یاشیعیان جهان قرار داشتند. نمونه
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 یاز اعدام بود، زیرا به سبب مخالفت بسیار شدید آقا یاهلل خمینجان آیت

را  یانقالب سفید شاه سابق، و ۀگانبا اصول شش 7705خرداد  75در  یخمین

 ینمودند و چون طبق قانون اساس یدستگیر کردند و به تهران بردند و زندان

از محاکمه داشتند و رژیم شاه  تیصونزمان شاه، مجتهدین و مراجع تقلید م

لذا قصد محاکمه و اعدام  شناخت،یعنوان مرجع تقلید نمرا به یاهلل خمینآیت

 یحضرات آیات قم ینجات ایشان از اعدام و نیز آزادساز یرا داشتند که برا یو

مُسلّم و  یکه مرجع یشریعتمدار یالعظماهللتیاز زندان، آ یو محالت

 یعنوان مرجع معرفرا به یخمین یتهران رفتند و آقا به د،شده بودنشناخته

در  یانقالب، احزاب متعدد یفرمودند تا نتوانند اعدامشان کنند. پس از پیروز

 یو حزب جمهور یاسالم یها حزب جمهورآن ۀایران تأسیس شد که ازجمل

 یخلق مسلمان ایران بود که در هیئت مؤسسان آن، رجال دین یاسالم

و امثال ایشان بودند  یرضا سعیدغالم دیّو س یاد صدر بالغاست نچو یمحترم

پیرامون  یشریعتمدار یالعظماهللتیاز آ ،یانامه ی، ط57اسفند  55که در 

نمودند و ایشان نیز در پاسخ، مرقوم فرمودند که:  یتشکیل آن نظرخواه

 تیروحان ۀکه زیر نظر جامع یعضویت در این حزب و سایر احزاب اسالم

است. از خداوند  یو ملّ یاسالم ۀتنها بالمانع، بلکه یک وظیفدارند، نه تیعالف

 خواستارم. یاسالم یجمهور یرا درراه برقرار یاحزاب اسالم ۀمتعال توفیق هم
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و رفراندوم قانون  هیفقتیآیت اله شریعتمداری در مورد وال اعالمیه

 اساسی

 یشریعتمدار یالعظماهللتیمختلف مردم به آ یهادنبال مراجعات مکرر گروه به

نظرات خود را بیان کرد که به  یااعالمیه یاز وی، ایشان ط یو نظرخواه

 :شودیاز آن اشاره م یفرازهای

دارد و با ضعف  یاسالم و ایران بدان بستگ یاست که بقا یقدرت یملّ تیحاکم

ال آن و نقش فع یملّ تیآن، اسالم و کشور به خطر خواهد افتاد. لذا، اگر حاکم

 یبرا یاآماده ۀتضعیف شود، فرصت مناسب و زمین ناکردهیاز بین برود و خدا

آن است که مملکت به  مخواهد بود و بی یو نظام طاغوت یبازگشت دیکتاتور

 وضع سابق رجعت کند.

را تثبیت و  یملّ تینیز هست، حاکم یکه مطابق مقررات شرع 56و  6اصل  دو

اختیارات مردم را از ملّت سلب کرده  ین اساسقانو 770تقریر کرده، اما اصل 

با  کهیطورکامالً متضاد است، به 56و  6با دو اصل  770اصل  جه،یاست و درنت

است را رفع نمود؛  یضد واین اختالف  توانینم یتوسل به هیچ تأویل و توجیه

و ایراد  یوجود دارد که دارا ینیز در قانون اساس یتضاد، مواد دیگر نیرازایو غ

نیز در آن به چشم  یهاییو همچنین کمبودها و نارسای باشندیاشکال م

 قرارگرفته که باید اصالح و رفع اشکال شود. تیدوم اهم ۀکه در درج خوردیم

است که متفرع  یو اصول 770 ۀآنچه بسیار مهم است تغییر و یا اصالح ماد اما

نداشته  یگونه تضادهیچ سازگار بوده و یملّ تیبا حاکم کهیطوربر آن است؛ به
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ها، در و اصالح آن صیکه با مراعات این نقا دارمیباشد. لذا، با صراحت اعالم م

 بالمانع است. یساسمواد قانون ا یۀترین وقت ممکن، بقنزدیک

 

 تیبه بیت مرجع ۀحمل

صادر فرمود  9/9/7755مذکور را در روز  یۀاعالم یشریعتمدار یالعظماهللتیآ

دیگر متن  یگروه یهاها و رسانهیک از روزنامهاطالعات، هیچ ۀزنامکه غیر از رو

پخش  یجابه یاسالم یجمهور یکامل آن را چاپ یا پخش نکردند، بلکه سیما

را در مورد ترغیب  یدیگر خصش یۀاین اعالمیه، با پخش تصویر معظم له، اعالم

 یبازو حقهپخش کرد که این فریب دادن  یدادن به قانون اساس یمردم به رأ

ویژه در تبریز و به ،یو غرب یشرق جانیحکومت موجب بروز اعتراض در آزربا

 و قم گردید. هیاورم

 یالعظماهللتیشده به بیت آتحریک یا، عدّه70/9/55شنبه پنج شب

بام بیت را که در پشتِ ییرضایعل یحمله کردند و مرحوم آقا یشریعتمدار

مجاور، مورد هدف  یهااز خانه یبام یکشتِمشغول محافظت بود، از پ تیمرجع

این جنایت  ،یهعذرخوا یجاقرار داده و به شهادت رساندند؛ و رهبر انقالب، به

نسبت دادند! که این امر سبب تشدید تشنج گردید؛ به  یرا به عوامل خارج

توسط مردم خشمگین تصرف  «مایصداوس»و  یکه در تبریز، مراکز دولت یحدّ

 شد.
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این وقایع و فشارهایی که بر ایشان وارد شد که شرحی از آن در دنبال  به

 قسمت اول این مقاله رفت، آقای شریعتمداری اعالمیه زیر را صادر کرد:

 الرحمن الرحیم اهللبسم

 اعالم و حجج شیراز، اصفهان و جهرم دامت افاضاتهُم! یآقایان علما حضرت

که به رؤیت برسد، از طریق رادیو پخش ز اینابالغ سالم. نامه یا تلگراف آقایان قبل ا با

که در شُرُفِ تکوین است  یبارمصیبت ۀکه آقایان به یک فاجعو مسموع گردید! از این

اند، موجب امتنان و تشکر است. الزم است که باالخره متوجه شده و اظهارنظر کرده

 موردِاشاره جلب نمایم: ۀتوجه عموم را به جواب سه نکت

 ساکت و آرام باشد. جانیآزربا-7

 شده مسترد گردد.که اشغال یجاهای -5

 حزب خلق مسلمان منحل شود. -7

 جانیآقایان باید به رفع علل و موجبات حادثه بپردازند. مردم آزربا جان،یبه آزربا راجع

اوباش  یگروه ،یقانون اساس ۀجانب دربارچنین دریافتند که پس از اظهارنظر این

یک نفر پاسدار شهید و چندین نفر  جه،ین ریختند که درنتشده به منزل متحریک

بود. مردم چنین  یفقط مشغول پاسدار منزلمجروح شدند. این پاسدار در بام 

یک مرجع تقلید،  ۀدیالعمل غیرمنتظره تنها به جرم اظهار عقپنداشتند که این عکس

گرفته و انجام میلیون مردم ایران دارد، 75به سرنوشت  یکه بستگ یدر یک امر حیات

فکر  رزجلوه دادن این موضوع، به شیوع این ط تیاهمسکوت رادیو و تلویزیون و کم

ما که آن را  یکمک نمود و این سؤال در اذهان مطرح شد که مبادا انقالب اسالم
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اند، دل پروراندهمسلمانان و ملّت ایران باتحمل صدمات و لطمات سنگین و با خون

 .درویدارد به بیراهه م

ایجاد کرد  یالعمل شدیدعکس جان،یاین جنایت هولناک و قتل و جرح در آزربا ،یبار

 یکارها شوند،یم یعصبان کهینمود و قهرا مردم هنگام یو تبریز را متشنج و عصبان

 .دهندیغیرمنتظره هم انجام م

جانب اند که تبریز را دستور آرامش دهیم، شاید از اقدامات اینآقایان فرموده کهاین

را  یآرامش شهر توانیچگونه م ینباشند، ول اطالعیب جانیحفظ آرامش آزربا یبرا

را مقتول و  یاعده یاسالم یمأمورین جمهور یگونه مجوز و جُرمکه بدون هیچ

 ؟را مجروح نمایند، تأمین کرد یگروه

مور به ا ۀجانب به امپریالیزم آمریکا و نسبت همدردناک منزل این ۀدادن واقع ارتباط

و لزوم تعقیب مباشرین حوادث و جنایات  کندیرا دوا نم یامپریالیزم و صهیونیزم درد

 .بردیرا از بین نم

 یخارج یرا به مشت جانیمردم آزربا ۀطاغوت نیز قیام دلیران ۀمحترم! در دور آقایان

 یرهامبادا شعا ینسبت دادند. شک نیست که باید با امپریالیزم قاطعانه مبارزه کرد، ول

شود که حق و ناحق را باهم بکوبیم. شما  یتکفیر و چماق ۀحرب یستیالیضد امپر

بر حق و عدل و انصاف و  یمبتن تانیهاقضاوت دهستید که بای یآقایان در مقام

نیست که خود را داخل تبلیغات ناروا و  تیباشد و در شأن روحان یبینواقع

 نماید. یغیرِواقع یهاجنجال



 مجموعه مقاالت تایماز اورمولو

 
 

217 
 

این بود  جانیشده، تنها خواست مردم آزرباکه اشغال یاسترداد جاهای اما در موضوع و

انقالب یا  یشورا یبه دست اعضا شد،یها که در کمال دقت محافظت مکه این مکان

 استاندار جدید سپرده شود.

به عمل  یگذشته به منزل ما آمدند و مذاکرات ۀانقالب روز جمع یکه از شورا یافراد

حاصل شد و ازجمله این بود که  جانیعمل نسبت به آزربا ۀر نحود یهایآمد و توافق

شوند و مشکالت  هیما عازم تبریز و اورم یهایانقالب با اعزام یشورا یاز اعضا یاعده

شده با رضایت و استقبال مردم، فوراً را که اشغال یاهایو رفع نمایند و ج یرا بررس

ره را که مشغول تحریکات در تبریز و از مأمورین دولت و غی یتحویل بگیرند و کسان

برخالف انتظار و  یساکت و آرام نمایند، ول کنند،یو ایجاد تفرقه م باشندیم جانیآزربا

چه  دانمیانقالب به عمل آوردند، نم یکه آقایان شورا یبرخالف قرارداد و توافق

 یهایکردند و حرف یدر کار بود که اجرا نگردید، بلکه کارهای یو چه دست یقصد

مهندس بازرگان تلگراف کردم  یزدند که مخالف توافق و قرارداد بود. لذا، به جناب آقا

نمودم. ایشان جواب تلگراف را  تیو مراتب را به اطالع رساندم و از خود سلب مسئول

نخواهد شد، اما  یاست و هیچ تخلف یو اعالم داشتند که قرار به قوّت خود باق ادندد

از عدم شناخت صحیح منطقه است،  یدور از عقل و حزم که حاک یهااألسف نقشهمع

که  بینمینم یفاجعه و مصیبت، هیچ مناسبت نیازاتبریز را به خاک و خون کشید. پس

تلگراف، اعالم  یمهندس بازرگان، ط یبه آقا کهندر جریانات تبریز دخالت کنم و چنا

د آقایان است و دیگر دخالت خو ۀو عواقب وخیم به عهد هاتیام، تمام مسئولداشته

 ندارد. یوجه موردهیچجانب بهاین

 و اما در خصوص حزب خلق مسلمانان
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 یمردمان شناسم؛یاست مستقل و من اکثر افراد مؤسس آن را م یحزب حزب این

آن  یخود حزب است و اعضا ۀمسلمان و معتقد هستند. انحالل یا ابقاءِ آن نیز به عهد

 . خود باید تصمیم بگیرند.باشندییون نفر مگویا بین دو تا سه میل

 همه امپریالیست و صهیونیست نداشته باشد!امیدوارم مملکت این و

باید به شما آقایان محترم بگویم این است که با روش موجود  نجایرا که در ا یانکته و

به انحالل حزب از طرف مؤسسین آن نیست، بلکه حکومت خود  یحکومت، احتیاج

منحل خواهد ساخت.  یو ضد اسالم یو صهیونیست یب را با مارک آمریکایاحزا ۀهم

 نداشته باشید. یلذا، از این بابت نگران

محترم! نسبت دادن به امپریالیزم و صهیونیزم و عوامل دیگر را با در دست  آقایان

به سهولت انجام داد،  توانیم یهرکس و هر گروه ۀدربار ،یجمعداشتن وسایل ارتباط

 است. یشهادت بر حق و عدل کار بسیار دشواراما 

شده و شهامت ابراز طور که هست، در نظرتان منعکسپایان، امیدوارم که حقایق آن در

 آن را داشته باشید!

خود مرتفع فرماید و  ۀمشکالت و معضالت را با عنایت خاص ۀمتعال هم خداوند

 ازد.و حق و انصاف را در میان مسلمانان برقرار س یبینواقع

 اهللعلیکم و رحمت والسالم

 7000الحرام محرم 50
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 یبیرون ۀمختصر در خان یدر چند سخنران یشریعتمدار یالعظماهللتیآ

ها، ، ایراد فرمودند که در آن7755 ماهیخودشان، در اواخر آذرماه و اوایل د

به  یگویبه پاسخ انیضمن دعوت مردم به حفظ آرامش، از اجازه ندادن متصد

خود را که در  لدو سال قب ۀاران تهمت و افترا سخن به میان آوردند و جملب

 فرموده بودند، تکرار کردند و بیان داشتند: یمسجد اعظم، خطاب به رژیم قبل

و  نویسیدیم خواهیدیما و دوستان ما هرچه م هیعل زنید،یبه ما تهمت م شما

هم بگوییم. آخر ما چه  "آخ "که  دهیدیاما به ما اجازه نم کنید،یپخش م

 یایم؟ من همان فردهمه تهمت و افترا شدهایم که مستحق اینکرده یگناه

 ،یشرع ۀطبق وظیف تاده،که اتفاق اف یام. تنها چیزهستم که چند ماه قبل بوده

 یگونه برخورد و سلب آزادام. آخر اینگفته ینظر خود را پیرامون قانون اساس

 یمرجع که بتواند نظرش را اظهار نماید، این چیز بیان و اجازه ندادن به یک

 ایم.آن مبارزه کرده هیاست که ما عل

  

 سیاسی آن روز یهاگروه یهاو واکنش مواضع

وجود دارد.  یمتعدد لیدال میجنبش عظ نینسبت به ا یمورد سکوت همگان در

بود و بعدازآنکه نظام  هیفقتیجنبش مخالفت با وال نیوجه غالب در ا

راجع به آن صحبت  شدیدر داخل نم گریشد د لیتحم رانیبمردم ا هیفقتیوال

و  شدیم ریتعب هیفقتیهرگونه اظهارنظر در مورد آن به مخالفت با وال رایکرد ز
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در مورد  یقانون اساس 770بکند. در آن زمان اصل  سکیر شدیحاضر نم یکس

 بود. هیفقیول اراتیاخت

 ریکه در آن دوره وز یزدی مید ازجمله ابراهوجود دار یموارد استثنائ البته

خارجه بود بعداً در کتاب خاطرات دوران وزارتش به جنبش طرفداران 

و  یآزربایجانبازرگان که خود  یمهد یول کندیاشاره م یعتمداریشر

 ینام قاًمطل« در دو مرحله رانیانقالب ا»دولت انقالب بود در کتاب  ریوزنخست

که شخصاً نسبت به  یغلط اریاوالً به خاطر نقش بس برد؛یجنبش نم نیاز ا

العاده شرمنده فوق یعتمداریاله شر تیبعد از واقعه از آ اًیجنبش داشت و ثان

 بود.

اله  تیبه آ نیجنبش و توه یمخالف سرکوب نظام زین ونیاز روحان یاریبس

سال گذشته  یس یدولت ط ئتیبارها در جلسات ه یبودند و حت یعتمداریشر

 آزربایجاندر  یعتمداریله حزب خلق مسلمان و جنبش طرفداران شرمسئ

 رداشت اظها رویپ هاونیلیکه م یبه مرجع یاحترامیشده و نسبت به بمطرح

 شده است. یمانیپش

حزب خلق مسلمان و شخص آیت  هیها و احزاب کمونیست همگی علگروه تمام

 انیحزب توده و فدائ ژهیوچپ به یهاکردند. گروه یریگاله شریعتمداری موضع

 تیصورت نگرفته بود( به خاطر حما تیو اکثر تیخلق )در آن زمان انشعاب اقل

به  زیکردند و نیم تیاز حکومت حما ینیاله خم تیآ یستیالیاز خط ضد امپر

و حزب خلق  یعتمداریجنبش طرفداران شر هیعل داران،هیخاطر مبارزه با سرما
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کوچکی از سازمان فدائیان خلق بنام شاخه  مسلمان موضع گرفتند. فقط قسمت

 اشرف دهقانی از این جنبش پشتیبانی کرد.

با تمام توانشان از  یعتمداریجنبش طرفداران شر انیخلق در جر نیمجاهد

حزب خلق  یرو دررو ماًیو مستق کردندیدفاع م ینیآیت اله خم یرهبر

و  ستید معتقد نبه انتقاد از خو نیمجاهد یمسلمان بودند. متأسفانه رهبر

که  یرانیسنت ناپسند ا نیهرگز از اشتباهات خودش انتقاد نکرده است و به ا

مانده است. رهبران  بندیپا داندیانتقاد از خود را بهانه دادن به دست دشمن م

 یطول یطرفدار خلق مسلمان چشم دوخته بودند ول یرویبه بدنه ن نیمجاهد

 شدند. انحصارطلبان یکه خودشان قربان دینکش

خود از  کیدئولوژیبه خاطر باور ا زین یجبهه مل رینظ ستیرانیپان ا اناتیجر

و در مورد جنبش  شوندیفارس خوشحال م ریغ یمل یهاجنبش یسرکوب

 درک است.سکوتشان قابل یعتمداریطرفداران شر

 

 واقعی جنبش خلق مسلمان ماهیت

ماهیت ملی جنبش  نهیدرزم یرزمی در پاسخ سؤال سایت اؤیرنج ماشاءاهلل

 :دیگویخلق مسلمان چنین م

خود حزب خلق  ژهیوو به یعتمداریبه نظر شما جنبش طرفداران شر - یرنجیاؤ

 کرد؟ یبندرده آزربایجان یمل یهادر رده جنبش توانیمسلمان را م
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پدر و مادر  کسچیافراد است؛ ه یجنبش مانند تعلق خانوادگ کی یمل تعلق

و مسئله خانواده و زادگاه خارج از اراده انسان  کندینمخود را خودش انتخاب 

که مطرح  ییو شعارها شیخو شیدایبا محل پ زین یمل یهااست. جنبش

 همنطق کیدر  یاگر جنبش یو حت شوندیم دهینام یجنبش مل کنندیم

و  یعام مانند آزاد یمطرح نکند و صرفاً شعارها یاشعار منطقه گونهچیه

سکن بخواهد بازهم بنام ملت ساکن در همان منطقه شناخته و نان و م یبرابر

. جنبش دیآیحساب مهمان ملت به یو مل یخیو از مبارزات تار شودیم

در خارج از  همدارد و اگر  زین یپررنگ یمل یکه محتوا یعتمداریطرفداران شر

ر د میمق یهایآزربایجانو هوادار داشت بازهم آن هواداران از  روین آزربایجان

 نیا میبودند؛ در مشهد، قم و شاه عبدالعظ آزربایجان یخیخارج از خاک تار

بودند و به حزب خلق  یعتمداریاله شر تیبودند که مقلد آ هایجانیآزربا

 هیفقینامحدود ول اراتیبا اخت خالفتبودند. شروع حرکت در م وستهیمسلمان پ

 شیهرچه جنبش پ یول شودیمحسوب م آزربایجانبود که از افتخارات مردم 

 یکی. از همان اول شدندیتر مپررنگ یمل یشعارها شدیم کالتریو راد رفتیم

اله  تیآ دییمحل و با تأ یاز اهال دیبا آزربایجان نیبود که مسئول نیاز شعارها ا

 یتیو وال یالتیا یهااله طرفدار انجمن تیانتخاب شوند. خود آ یعتمداریشر

 آزربایجان یخیتار تختیقرار داشت که پا زیشهر تبر در زیبود و کانون مبارزه ن

به زبان  تیو قدم رو جمع یتظاهرات که با مارش نظام یاز شعارها  یکیاست. 

 شعار بود: نیا شدیخوانده م یترک
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 الری قهرمان جانیآزربا

 یبئله امتحانالر بیوئر چوخ

 اسالم اولسون برقرار یجمهور

 عتمداریشر زیمیمرجع زیمیرهبر

 

 هواداران و رهبران جنبش ترکیب

شده و بود و رهبران شناخته یاحرکت توده کی یعتمداریطرفداران شر جنبش

موجود در  یهاشیاله حلقه واسط گرا تیداشت. خود آ یناشناخته متعدد

بود. زبان  یتیو وال یالتیا یهاقانون انجمن یجنبش بود که خواهان اجرا

. همه شدیمطرح م یها به زبان ترکتهبود و شعارها و خواس یجنبش ترک

راجع به آن شک  یقدر روشن بود که کسبودنشان آن یبودند و مل یآزربایجان

جنبش بود، به گذشته  ویلوکوموت زیو بازار تبر آزربایجان یمل ی. بورژوازکردینم

ها آن میدر تهران ق یشخص خواستندیبودند و نم یمتک آزربایجان یمبارزات

و  دانستندیم هایزیتبر امیجنبش را ق زین انشیو اطراف ینیاله خمباشد. آیت 

جنبش را به  خواستندیرا داشتند؛ و عمداً م زیجهت قصد بمباران تبر نیبه هم

و  یزیتبر یاله موسو تیچون آ یها سرکوب کنند و از افراددست خود ترک

رد در در آن زمان هنوز جنگ س حالنیاستفاده کردند. درع یصادق خلخال

 یالمللنیب استیصحنه س یمانند حاال در جلو یمل یهابود و جنبش انیجر
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شده به که هرچه به کردستان داده شدیاز دولت خواسته م هاهیانینبودند. در ب

حس  ئتیبود که کردها در مذاکره با ه نیداده شود و منظور ا زین آزربایجان

که  گفتیبودند و دولت م یتارشده بود خواهان خودمخکه از تهران اعزام تین

 یبه معن ونیاوتوژست ای یبدهد. خودگردان «یخودگردان»است به کردها  ضرحا

 .یاسیاست نه س یادار یخودمختار

بودند  رمعممیو غ کیکه الئ یعتمداریعده از رهبران جنبش طرفداران شر آن

 و زادهیو مهندس عل یمهندس توکل ،یعتمداریمهندس حسن شر انیآقا رینظ

داشتند  یمل کیدموکرات یهازهیبودند و انگ یآنان افراد دموکرات مل یهمفکرها

 اریاالختتام ندهینما یآبادحکم وسفی دیاله س تیمانند آ یشخص یول

بودن  یبه اسالم شتریداشتند و ب یتنها تعلق مل آزربایجاندر  یعتمداریشر

علناً مدافع  یرانیاله ا تیو آ یدیاله سع تیاما آ کردند،یجنبش فکر م

رهبران و  تیرهبران اکثر گونهنیا رازیغبودند. به آزربایجانملت  یهاخواسته

 شانیهادهیمتأسفانه ا یول ندداشت یقو یجنبش عرق مل یسازمان گران مردم

 یمل یو همه شعارها رنگ و بو ساختندیها منشده بود، شعارها را آن زهیتئور

خلق ترکمن،  یاسیس یفرهنگ رکانونینظ یمل یهاداشتند. در آن دوره جنبش

خلق بلوچ، کومله و حزب  بخشیخلق اهواز، جبهه آزاد کیجبهه دموکرات

ک و چپ بودند و روشنفکران آن روز فکر یالئ اناتیدموکرات کردستان جر

درک  نیباشد. ا یمل تواندینم گریباشد د یمذهب یکه اگر جنبش کردندیم

بود.  یعتمداریطرفداران شر یجنبش مل یمحتواعدم اطالع از  لیاشتباه به دل

رنگ مذهب نداشته  توانستینم یجامعه مذهب کیبه آن عظمت در  یجنبش
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 تیمردم نسبت به مذهب و روحان تیل انقالب هنوز اکثریکه در اوا ژهیوباشد به

و  یو دولت چهره واقع نید قیو تلف یبودند و حکومت مذهب نیبخوش

 دیمرجع تقل زین یعتمداریاله شر تینداده بود و خود آ مانده خود را نشانعقب

 :زدندیم ادیکه فر یآزربایجان ونیلیمردم بود، پنج م

 «عتمداریشر ریجان سنه قربان د عتمدار،یشر ریسنه زنداد قم»

 ایو  

 ک،یلریقربان ائ یجان زیاله هه بو ناچ تیآ»

 «کیلریائ رانیو یانیاوال دن نیاونا توه گر

 تیشدن صنعت نفت از مصدق حما یدر دوره مل یعتمداریشر اله تیآ شخص

اما حاضر نبود  شناختیرا در ابعاد گوناگون آن خوب م یکرده بود و مسئله مل

 کردیم دیتأک یتیو وال یالتیا یهابه انجمن شتریحرف بزند و ب یاز خودمختار

عظام  اتیهمه آ لاله مث تیکامل است. آ یکه اگر درست اجرا شود خودمختار

 انیدر م یجدائ جادیبه ا خواستیبود و نم نیمدافع اتحاد تمام مسلم شتریب

 انیعیش انیبلکه در م رانیتنها در سراسر انه شانیمسلمانان متهم شود. ا

داشت و  یادیپاکستان طرفداران ز انیعیش یو حت هیهمسا یکشورها

 باشد. دانشیهمه مر یسخنگو دیکوشیم
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 دناگفته باقی مان آنچه

و تحلیلی بر وقایع آزربایجان و  یبندها پیش در نظر داشتم جمعمدت از

جنبش خلق مسلمان داشته باشم منتها امکانات و منابع الزم را هرگز نتوانستم 

 یهالیپیدا کنم منابع حکومتی متأسفانه مثل اغلب موارد پر از شعار و تحل

. ستین یدسترسقابل یگساددیگر نیز به یها. منابع و کتابباشندیم طرفهکی

 شده است.لذا در تهیه این مقاله صرفاً از منابع اینترنتی استفاده

 حسن شریعتمداری 

از آقای مهندس شریعتمداری پرسیده شد که  یدر همین راستا سؤاالت 

متأسفانه به دالیلی پاسخ دریافت نگردید. لذا متن کامل این سؤاالت در اینجا 

آنکه ایشان و یا دوستان دیگری که این اطالعات به امید  گرددیدرج م

 دسترسی دارند روزی آن را در اختیار ما قرار بدهند.

بفرمایید هدف و اساسنامه حزب خلق مسلمان چه بود و چه نسبتی با حق  ابتدا

 داشت؟ هایجانیحاکمیت ملی آزربا

سلمان بفرمایید حضرت آقا ابوی مرحوم به چه نسبت بر امور حزب خلق م لطفاً

 نظارت داشتند؟

مهندس شما یکی از  برپاکنندگان حزب خلق مسلمان بودید و قطعاً  آقای

و موانع  یریگمشرف بر امور تشکیالتی این حزب. لطفاً در مورد نحوه شکل
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عنوان شهر دوم آزربایجان و منابع پیش پای این حزب در تبریز و اورمیه به

 مالی حزب توضیحات الزم را بفرمایید؟

مهندس حتماً به یاد دارید که مرحوم جناب آقای فوزی از علماء درجه  قایآ

شریعتمداری و قاطبه  اهللتیاول اورمیه که فردی خیر و مورد وثوق حضرت آ

اهالی استان بودند نماینده آقا در آزربایجان غربی بودند آیا ایشان در امور حزب 

اساساً حزب خلق مسلمان خلق مسلمان شاخه اورمیه نقشی داشتند یا خیر؟ و 

 شد؟یدر ارومیه چگونه و توسط چه اشخاصی اداره م

مهندس، من و اکثر خوانندگان این وبالگ در آن ایام در سنین نوجوانی  جناب

بوده و یا اصوالً در سنی نبودیم که در جریان مسائل سیاسی باشیم، لطفاً در 

وبگر، ایادی و مخالفین شده و نیروهای سرکمورد نحوه برخورد و سرکوب انجام

تبریز، اورمیه و سایر  رآزربایجانی حزب خلق مسلمان و آمار تقریبی شهدا د

 .دیشهرهای آزربایجان اطالعاتی را در اختیار خوانندگان ما قرار ده

آلود آن زمان خارج شویم و مهندس برای اینکه کمی از فضا و جو غم آقای

داشته باشیم لطفاً کمی از سابقه درواقع تمدد اعصابی برای ادامه گفتگو 

خیریه  یهانحوه اداره کرد امور مالی حضرت آقا و نهادها و بنگاه تان،یخانوادگ

 مورد اداره ایشان اطالعاتی در اختیار ما بگزارید؟

آقای مهندس شریعتمداری، برگردیم به مسیر اولیه سؤاالتمان. بعد از  جناب

نجام قیام خونین ملی حزب خلق برخورد سخت با مردم آزربایجان و سرا
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مسلمان شما و سایر سران و فعاالن حزب چگونه و تحت چه شرایطی از کشور 

 ابوی مرحوم شما آمد؟ تیبخارج شدید و چه بر سر اهل

لطفاً بفرمایید آیا  یعالآخرین سؤال و با تشکر از قبول زحمات حضرت عنوانبه

یا خیر؟ و اگر ادامه  دهدیامه محزب خلق مسلمان در تبعید به فعالیت خود اد

 اهداف و رئوس مبارزاتی این حزب چیست؟ دهدیم

 

 (7 مهیضم

مقاله تحقیقی واقعیت خلق مسلمان چه بود در قسمت دانلود کنید وبالگ  افیدیفایل پ 

مختلف  یهاتیقاراقاشقا و اورمو آزربایجانین قلبیدیر آماده دانلود است. این مقاله در سا

 منتشر و با اقبال عمومی دوستداران مباحث تاریخی مواجه شده است. آزربایجانی

 این مقاله را دانلود کنید. افیدیفرمت پ دیتوانیمراجعه به لینک زیر نیز م با

http://www.4shared.com/document/ENg_zuM_/xelq_muselman.html 

 (5 مهیضم

 وریسن کدمح - یعتمداریشر اهللتیآ یحصر چهارساله یپرونده

http://kadivar.com/wp-content/uploads/2013/12/Ayatollah-Shariatmadari-.pdf 

 (7 مهیضم

 در واقعه خلق مسلمان زیاعتراضات تبر لمیف انتشار
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واقعه برخورد با حزب خلق  جانیمعاصر آزربا خیپنهان و در محاق مانده تار یاز فرازها یکی

انجام شد. نگارنده )اورمولو  یعتمداریشر یالعظماهللتیبود که با مرحوم آ یمسلمان و رفتار

کردم  یحرکت خلق مسلمان چه بود؟ سع تیبا عنوان واقع یسلسله مقاالت ی( طمازیتا

وبالگ و  نیا دیاز قسمت دانلود کن توانندیخودم به موضوع بپردازم. دوستان م ناندازه توابه

 اریآن را در اخت افیدیر را دانلود و نسخه پمقاله مزبو ریدیقلب نیجانیوبالگ اورمو آزربا

 داشته باشند.

منتشرشده  وبیوتی یدر صفحه  7755در سال  دادهیدر مورد حوادث رو یکوتاه لمیف راًیاخ

انقالب دارد. در  یروزیپ نیآغاز یهادر سال انیجانیحق آزربابه یهااست که اشاره به خواسته

 ونیزیاست، گزارشگر تلو یس یاز شبکه ان ب رانیش اخبار اکوتاه که مربوط به گزار لمیف نیا

که مردم ترک  دهدیگزارش م زی( از تبریالدیم 7950) 7755در سال  کایآمر یس یان ب

 ینیخم اهللتیضمن مخالفت با آ باشندیم یعتمداریشر اهللتیکه از طرفداران آ آزربایجان

. دهدیها نمرا به آن یااجازه نیچن رانیا یهستند اما حکومت مرکز یخواهان خودمختار

 .دیمشاهده کن ریدر ز دیتوانیرا م رشگزا نیمربوط به ا لمیف

http://www.youtube.com/watch?v=Gx1ldPE-W9A&feature=player_embedded 

  

و  صدیهزارو س کی( خرداد یو تنظیم: تایماز اورمولو )طاهر محام یگردآور

 یهشتادو نه شمس

 


